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Abstrakt: 

Diplomová práce K současnému policejnímu slangu popisuje jazykové prostředky 

současného slangu městských a státních policistů, k čemuž využívá jazykový materiál 

excerpovaný od aktivních uživatelů policejního slangu. Práce se ale zároveň snaží zasadit 

slangové výrazy policistů do širšího kontextu policejní mluvy včetně její oficiální a 

polooficiální roviny, psycholingvistického a legislativního rámce a vztahu s dalšími 

jazykovými útvary a poloútvary, a to nejen z hlediska výraziva současného, ale také 

z pohledu významového vývoje používaných výrazů. Také popis slovotvorných postupů 

policejního slangu zasazuje do širšího kontextu obecných tendencí, které lze v oblasti 

slangů pozorovat. 
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Abstract: 

The „On Contemporary Police Slang“ thesis describes the language expressions of 

contemporary municipal and state police officers while using the language material 

excerpted from the active users of police slang. Nevertheless, the thesis also tries to put the 

slang terms of police officers into a wider context of police communication including its 

both official and semi-official level, psycholinguistic and legislative setting and relation to 

other linguistic structures and semi-structures not only from the contemporary phraseology 

point of view but also from the perspective of semantic course of used expressions. There 

is also the word-forming process depiction put into a wider context of general trends that 

can be observed in the field of slangs. 
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Seznam zkratek: 

 

adj. – přídavné jméno 

dok. – dokonavý vid 

expr. – expresivní  

f. – ženský rod 

fraz. – frazeologismus 

gen. f. – generické femininum 

hist. – slangový historismus 

indiv. – individualismus  

m. – mužský rod 

n. – střední rod 

nedok. – nedokonavý vid 

plur. t. – jméno pomnožné 

PMČ – Příruční mluvnice češtiny 

prof. – profesionalismus 

SNČ – Slovník nespisovné češtiny 

Sg. – singulár  

slang. – slangismus  

SSČ – Slovník spisovné češtiny 
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1. Úvod 

Ve své práci se chci zabývat současným policejním slangem – tímto označením 

ovšem nemám na mysli pouze slang policistů, ale také slang strážníků městské policie, 

dokonce především ten. Je totiž nutné konstatovat, že slang policistů a slang strážníků se 

v obecné rovině v maximální možné míře shodují, respektive jde o jeden a týž slang, 

a proto pokud slangy policistů a strážníků nyní zmiňuji každý zvlášť, činím tak jen proto, 

aby byl policejní slang definován jasněji a přesněji. Zmínila jsem se o tom, že slang 

policistů a strážníků se shoduje v obecné rovině, nebo lépe řečeno, že v obecné rovině jde 

o jeden a týž jazykový poloútvar. Co je míněno obecnou rovinou? Tímto označením mám 

na mysli běžný výkon služby policisty či strážníka na ulici, tedy tu oblast, v níž se v mnoha 

ohledech práce příslušníků obou složek shoduje. Nejde tedy například o specializované 

policejní útvary, k jejichž výrazivu jsem přístup neměla (s jednou malou výjimkou) a ani 

nesnažila mít s ohledem na fakt, že proniknutí do komunikace těchto útvarů by mohlo mít 

za následek zkomplikování či dokonce znemožnění jejich práce. Pro to, že komunikační 

styl včetně používaných výrazů se u běžných policistů a strážníků shoduje, hovoří i fakt, že 

většina strážníků městské policie jsou bývalí policisté nebo vojáci – o tom později. Situace 

se ovšem bude radikálně lišit v případě specializovaných policejních útvarů, u nichž lze do 

jisté míry hovořit o podslangu toho kterého útvaru. I o tom se ve své práci zmíním. 

Dalším tvrzením hodným upřesnění je, že se budu zabývat současným slangem. 

Pokud totiž hovořím o slangu současném, ve skutečnosti se už v tuto chvíli nevyjadřuji 

zcela přesně.  Především v materiálu, který jsem shromáždila a který tvoří základ mé 

práce, jsou zastoupeny i výrazy relativně zastaralé, archaické, v některých případech lze 

hovořit dokonce o „slangových historismech“, protože označují skutečnosti a jevy již 

neexistující (např. dohoda, federál, špektaška atp.). Rozhodně se ale prolínají výrazy 

používané již několik desetiletí s těmi, které se v slangové i profesní slovní zásobě 

policistů a strážníků teprve etablují.   

Je proto třeba mít na paměti, že slangy obecně, ten policejní nevyjímaje, jsou velmi 

dynamické jazykové variety.  S nadsázkou řečeno se může stát, že v době dokončování této 

práce už bude slovní zásoba v ní popsaná zastarávat. Slangová slovní zásoba se 

samozřejmě nevyvíjí tak rychle, aby skutečně zastarala během několika týdnů či měsíců, 

tak rychle a dynamicky se ostatně nevyvíjejí ani touto slovní zásobou popisované jevy 

a skutečnosti, nicméně značnou dynamiku slangu je třeba mít na paměti.  
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Především neustále přibývají nové jevy, které vyžadují jazykový popis. Dále se 

jevy již existující mění, rozvíjejí, štěpí, ale také zanikají (vznikají například zcela nové 

druhy trestné činnosti, přibývá imigrantů a cizojazyčných pachatelů přestupků a trestných 

činů, ale mění se také silniční pravidla atp.). To vše se obráží v policejní slovní zásobě 

terminologické i slangové.  

Ve své práci se proto budu věnovat mimo jiné také tomu, jaký je vztah mezi 

profesní mluvou a slangem, a pokusím se zaujmout stanovisko, na jehož základě budu dále 

pracovat s nasbíraným materiálem. Dále je třeba alespoň obecně popsat legislativní základ 

práce policistů a strážníků a z toho vyplývající terminologii užívanou v oficiální 

komunikaci. Hlavním tématem ale bude shromážděný lexikální materiál a jeho popis 

s alespoň okrajovou zmínkou o případných dalších slangových projevech syntaktických, 

parajazykových a dokonce i neverbálních (intonace, gesta atp.)  

Popisovaný materiál jsem sbírala pouze na území Prahy, některé výrazy proto 

mohou být omezeny lokálně. Své poznatky jsem proto srovnávala s materiálem použitým 

v diplomové práci studentky brněnské Masarykovy univerzity (Formánková, 2009) – 

u některých použitých výrazů tak lze vysledovat (byť srovnání s pouze jednou zkoumanou 

lokalitou neposkytuje nijak průkazné závěry), zda skutečně jsou lokálně omezeny. Další 

pomůckou pak byly některé slangové slovníky, ale také Nová slova v češtině. Slovník 

neologismů (Martincová, O. a kol., 1998) a Slovník spisovné češtiny (SSČ, 2003).  

Samotný rozsah nasbíraného jazykového materiálu jasně ukazuje, že jde jen o velmi 

základní pokus o popsání neobyčejně zajímavého a bohatého slangu, jeho motivačních 

zdrojů a vývojových tendencí, jeho funkcí, vlivů a vztahů s jinými jazykovými varietami.  

Jazykový materiál, na němž tuto práci stavím, jsem sbírala především pozorováním 

přímo v terénu, tedy odposloucháváním rozhovorů mezi policisty a strážníky, jejich 

komunikace mezi sebou i s lidmi „z venku“, tedy jak s pachateli a podezřelými, tak se 

svědky, případně i zcela nezúčastněnými osobami. 

Další materiál jsem pak získala řízenými rozhovory, v nichž jsem vysvětlila, na co 

a proč se ptám – touto cestou jsem se dobrala především výrazů již nepoužívaných, 

označujících skutečnosti a jevy již zaniklé. 
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Poslední cestou, kterou jsem při získávání jazykového materiálu volila, byla 

excerpce periodik Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy, tedy zejména časopisů 

Policista a Pražský strážník, v ojedinělých případech také Kriminalistického sborníku. Ve 

všech těchto periodikách se sice slangových výrazů vyskytuje minimum, přesto jde 

o zajímavé zdroje informací umožňujících například srovnání jazyka samotných policistů 

a strážníků v projevech veřejných a oficiálních s neoficiálními a čistě pracovními. 

V tomto ohledu byly zdrojem zajímavých informací také tzv. úřední záznamy, které 

strážníci i policisté sepisují o zákrocích1

Informace pro svou práci jsem tedy čerpala především z mluvených či psaných 

projevů samotných policistů a strážníků. Sekundární literatura je zastoupena především 

obecnějšími teoretickými texty nebo texty vztahujícími se ke slangům těch skupin 

komunikantů, které se nějak prolínají s prací policie, tedy slangu vojenského 

a kriminálního. Samotný slang policejní podle mých zjištění nebyl dosud nijak podrobněji 

zpracován. 

.  

Svou práci jsem rozdělila na dvě části – teoretické pojednání a slovník. Tyto dvě 

části jsou spolu ovšem logicky velmi úzce propojené. V teoretické části práce se zabývám 

obecným kontextem používání slangu, jeho samotnou definicí a vztahem k dalším 

jazykovým útvarům a poloútvarům a také možnými rámci policejní komunikace. Ve 

slovníku pak popisuji excerpovaný materiál, který konkretizuje obecné závěry teoretické 

části. 

Slovník slangových výrazů obsahuje 224 výrazů, převáženě substantiv (158 

výrazů), ale také 48 sloves a v minimálním počtu i adjektiv. Navíc obsahuje 13 

frazeologismů a několik individualismů či okazionalismů. Při jeho sestavování jsem 

pracovala pouze s materiálem nasbíraným přímo od aktivních uživatelů policejního slangu, 

nicméně je třeba říci, že některé výrazy obsažené ve slovníku pronikají nebo již pronikly 

do běžně mluvené řeči a jako slangismy jsou pociťovány stále méně.  

 

 

                                                             
1 Z důvodu výskytu osobních údajů a dalších informací, které nesmějí být zveřejňovány, mohu však tyto 
záznamy citovat jen v omezené míře. 
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2. Stratifikace jazyka s ohledem na postavení slangu a argotu 

Čeština jako slovanský jazyk patří do rodiny jazyků indoevropských. Je to jazyk 

flexivní, má ovšem i některé rysy jiných typů jazyků (Čechová, 2000, s. 20). Český 

národní jazyk zdaleka není jedním homogenním útvarem, ale naopak se člení na mnoho 

strukturních jazykových útvarů a poloútvarů, které lze rozlišit na základě hlediska 

funkčního, teritoriálního a sociálního (Hrbáček, 1995, s. 52). 

Základní rozlišení, které se nabízí, stojí na ose spisovnost – nespisovnost. Spisovná 

čeština je reprezentativním, celonárodně uznávaným standardním útvarem (Čechová, 2000, 

s. 24), jehož prostředky jsou diferencovány na hovorové, neutrální a knižní (Čechová, 

2000, s. 24; Hrbáček 1995, s. 54).  

Zatímco čeština spisovná v zásadě není územně a sociálně diferencována, čeština 

nespisovná (substandard) se územně a sociálně diferencuje. Z hlediska teritoriálního 

rozlišení hovoříme o dialektech a interdialektech. Z hlediska rozlišení sociálního se 

vydělují slangy, argot(y) a profesní mluva. Ty na rozdíl od jiných útvarů nemají specifické 

prostředky gramatické a hláskové, přebírají je z jiných útvarů (z obecné češtiny, z češtiny 

spisovné nebo z některých nářečí), (Čechová, 2000, s. 26)2

Všechny zmíněné útvary a poloútvary českého jazyka mají svou normu (kterou 

odlišujeme od úzu), pouze čeština spisovná má však normu kodifikovanou (např.: 

Výslovnost spisovné češtiny I a II, Praha 1967 a Praha 1978; Pravidla českého pravopisu, 

Praha, 1999; Slovník spisovného jazyka českého, Praha 1960-1971 a také Slovník spisovné 

češtiny, Praha, 2003 atd.).  

. Proto je také například Josef 

Hrbáček nepovažuje za strukturní jazykové útvary, za jazykové systémy (Hrbáček, 1995, 

s. 56). Nejen u Čechové (Čechová, 2000, s. 24) nacházíme termín poloútvary, který 

zastřešuje právě slangy, argot(y) a profesní mluvu. 

                                                             
2 Ovšem například Jiří Nekvapil na konferenci o slangu a argotu v roce 1988 ve svém příspěvku s tímto 
tvrzením vyjadřuje nesouhlas a upozorňuje na fakt, že jazykové bádání v oblasti slangů se soustředí pouze na 
lexikum a vynechává další možné slangové prvky například gramatické či jiné. Podobné stanovisko zastává 
také Jaroslav Suk (Suk, 1993, s. 28n.), když upozorňuje na potřebu doplnit některé vězeňské slangismy 
příslušnou intonací, mimikou či gestem, která mohou samotný výraz v některých kontextech dokonce 
nahradit, a naplňují tak de facto funkci slangismu neverbálního. 
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Pro účely této práce a v této souvislosti není však tak důležitá definice spisovného 

jazyka3, ale především sociální hlediska diferenciace jazyka nespisovného. Slang, argot 

a profesní mluva. I v případě těchto tří souborů jazykových prostředků narážíme na 

poměrně zajímavé terminologické diskuze. Co je argot a jak je definován? Co jsou 

slangové prostředky? Čím se definuje profesní mluva? Definovat tyto tři poloútvary ve 

skutečnosti není jednoduché a jejich definice nejsou zcela jednoznačné, lépe řečeno jsou 

předmětem rozsáhlých diskuzí4

Pro účely této práce je ovšem vymezení těchto pojmů základní potřebou. Pro popis 

a zpracování nasbíraného lexika je proto napřed nutné vymezit si některé definice těchto tří 

poloútvarů a zároveň vztahy mezi nimi.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Je ovšem třeba upozornit, že právě definice spisovné češtiny, zejména češtiny hovorové a jejího vztahu 
k substandardní češtině obecné je předmětem diskuzí už od dob založení Pražského lingvistického kroužku. 
4 Terminologický spor o vymezení argotu, slangu a profesní mluvy se například průběžně objevuje na 
konferencích o argotu a slangu v Plzni, viz prameny. 
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3. Argot, slangy, profesní mluva 

3.1 Argot 

Už samotný původ výrazu argot je poněkud nejasný. František Oberpfalcer 

konstatuje, že jde o výraz francouzský (Oberpfalcer, 1934, s. 311), současné internetové 

zdroje uvádějí, že slovo argot je výraz, který ve francouzštině, španělštině a katalánštině 

označuje tajnou mluvu (http://en.wikipedia.org/wiki/Argot). Podle Františka Kopečného je 

etymologie výrazu problematická. Kopečný konstatuje, že: „Argot znamenalo v žargonu 

žebráků v r. 1628 sdružení žebráků, cikánů a kapesních zlodějů (argotier „žebrák“, argoter 

„žebrat“); význam „speciální jazyk (takových skupin)“ je doložen už na konci téhož 17. 

stol.“ (Kopečný, 1981, s. 79). Kopečný ovšem uvádí, že etymologie tohoto výrazu je stále 

nejasná.  

Zatímco součástí češtiny je argot, němčina hovoří o tzv. rotwelsch, dá se říci, že 

obdobě českého argotu a mimochodem také velmi bohatého zdroje přejímek, kterými 

český argot disponuje. Dalšími cizojazyčnými zdroji pak byl jazyk jidiš a romština, resp. 

cikánština.  

„Zvláštního rázu nabývají (…) speciální prostředky slovní ve společenství od 

ostatní společnosti odděleném, jsou totiž prostředkem sdělení úmyslně nesrozumitelného 

nepříslušníkům tohoto společenství (…); takovýto soubor nazýváme argotem (zlodějským 

ap.). Vyskýtá se především u celků společensky vyřazených; zčásti se však argotu blíží 

i jazykové prostředky slovní jiných uzavřených (zájmových) celků, tzv. „řeč“ studentská, 

myslivecká (slang studentský, myslivecký) ap.,“ píše se v České mluvnici Bohuslava 

Havránka a Aloise Jedličky (Havránek – Jedlička, 1981, s. 9). Příruční mluvnice češtiny 

definuje argot bez dalšího rozvádění jako mluvu společenské spodiny (PMČ, 1995, s. 94).  

Hrbáček dokonce považuje argot za druh slangu a definuje ho jako slang společenské 

spodiny (Hrbáček, 1995, s. 121). Svou definici pak rozvádí, pro argot používá synonymum 

hantýrka a konstatuje, že jde o mluvu asociálních vrstev, která se vyznačuje snahou po 

utajení, snahou po nesrozumitelnosti pro ostatní vrstvy společnosti, která proto využívá 

záměrné deformace, přenášení významu, cizí slova. 

Jiné názory ale zastávají někteří další bohemisté. Podle Josefa Václav Bečky je 

argot „definován jako tajná řeč notorických zlodějů a zlodějíčků, šejdířů a podvodníků, 
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tedy jako obrana proti zásahům spravedlnosti“ (Bečka na IV. konferenci o slangu a argotu 

v Plzni, 1988). Označuje ho ale také za nástroj odporu, za řeč „obcovací“. Bečka také 

připomíná tvrzení Jaroslava Kořána, že argot je kriminálním slangem.  

Ovšem už František Oberpfalcer označil argot za řeč „lidí bez zvláštního povolání“ 

a za „nástroj jejich boje s ostatní společností“ (Oberpfalcer, 1934, s. 311). Oberpfalcer ale 

také konstatoval, že argot není jen tajný jazyk, ale že představuje také jakýsi jazykový 

sport.  

S tím se do jisté míry ztotožňuje Jaroslav Suk (Suk, 1993, s. 22), který upozorňuje 

na to, že argot přestává preferovat funkci utajovací a že na významu u něj nabývá funkce 

komunikační, jde tedy spíše o jakési vyjádření sounáležitosti než o kódování mluvy. 

Kromě toho Jaroslav Suk upozorňuje na to, že argotem může být například kódovaná 

dětská řeč5. To ovšem posouvá chápání argotu směrem od mluvy sociální spodiny k mluvě 

prostě záměrně znemožňující porozumění těm, kdo nepatří do určitého společenství. Bečka 

ovšem ve svém příspěvku (Bečka, 1988) upozorňuje také na to, že by nebylo dobré 

rozšiřovat pojem argot na všechny případy zatajování v jazyce6

Další modifikaci pojetí argotu nabízí František Uher, když hovoří o: „vymezení 

argotu jako výraziva, které /1/ je používáno jistou vrstvou společnosti při jednání 

vymykajícím se obvyklým společenským /někdy i právním/ normám, /2/ vyznačuje se 

záměrnou, nebo nezáměrnou trvalou, nebo dočasnou utajeností a komunikativní 

ohraničeností převážně na sféru aktivních uživatelů, /3/ slouží k vyjádření sounáležitosti 

příslušníků vrstvy. K těmto znakům volně přiřazuji /4/ rys tabuovosti a volně také funkční 

znaky, které platí pro slang i argot společně, např. metaforičnost výrazů, jejich adaptace 

k vyjadřovacím schopnostem uživatelů /např. náhrady za obtížná cizí slova/ atd.“ (Uher na 

IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 1988).  

.  

Miloslav Vondráček pak definuje argot jako funkční podsystém jazyka, jako soubor 

jazykových prostředků, jehož základní funkcí je skrýt před nežádoucím adresátem smysl 

sdělení (Vondráček na 8. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 2008). Vondráček se ale 

také, stejně jako například Křístek o více než 30 let dříve, zabývá tím, zda a v jaké podobě 

vůbec argot existuje. Oba se totiž shodují v tom, že budeme-li argot hodnotit na základě 
                                                             
5 Na to upozorňuje také Josef Hrbáček (Hrbáček, 1995, s. 124), který přímo vymezuje dětský argot a jeho 
funkci „zábavně-konspirační“. 
6 Za příklad v tomto případě dává Bečka například odboj a konspirační politickou činnost. 
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sociálních kritérií (jazyk spodiny), je třeba v této definici zohlednit fakt, že podoba 

a složení toho, co bychom mohli označit za spodinu, se významně mění (stejně jako to, kdo 

je dnes označován za „kriminálníka“), (Křístek, 1973, s. 99; Vondráček, 2008)7

 

. 

3.2 Slang a profesní mluva  

Stejně jako v případě argotu ani u slangu není zcela zřejmý původ tohoto výrazu. 

Opět František Oberpfalcer uvádí, že slovo slang je anglického původu a skládá se z první 

slabiky slova language, která je spojena se znakem genitivu ´s ve významu „něčí jazyk“. 

Tedy například soldier´s language. (Oberpfalcer, 1934, s. 312). Této teorie se ještě v roce 

1981 drží Jaroslav Hubáček, který uvádí, že výraz slang se poprvé objevil v Anglii v 18. 

století a označoval vulgární jazyk (Hubáček, 1981, s. 9). Tuto jeho teorii ovšem František 

Kopečný v témže roce označuje za „vtipnou etymologii“ a „bakalářský výklad“ 

a konstatuje, že nikdo z profesionálních etymologů tento možný původ neuvádí. Kopečný 

s odkazem na další zdroje podává jako možný původ slova jako odvozeninu od druhého 

stupně slovesa sling (metat, vrhat), které označovalo zvláštní zpěvavou intonaci 

(„přihazování, přizpěvování“) žebráků (Kopečný, 1981, s. 77). Nekvapil pak odkazuje 

pojem slang a jeho cestu do české lingvistiky k dánskému anglistovi Ottovi Jespersenovi 

(Nekvapil na IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 1988).  

Ani definice slangu není jednoznačná, a to zejména ve vztahu ke třetímu 

zmíněnému sociálně vymezenému jazykovému polotvaru – k profesionální mluvě. Z toho 

důvodu se podle mého názoru nelze vyhnout tomu, abych o obou těchto poloútvarech 

pojednala společně se zohledněním diskuzí o jejich definicích. Ostatně právě tyto diskuze 

jsou do jisté míry klíčové pro můj přístup k nasbíranému materiálu a práci s ním.  

Patrně první definici slangu přinesl Václav Ertl v časopise Naše řeč v roce 19248

                                                             
7 Vondráček v této souvislosti upozornil na to, že pachateli trestných činů jsou v dnešní době často lidé, 
kterým ve snaze skrýt před nežádoucími posluchači obsah sdělení postačí přidržet se mateřského jazyka. 
Stejně tak upozorňuje na několik mediálně známých afér, v nichž byly zveřejněny záznamy telefonátů, 
jejichž účastníci zcela zjevně využívali výrazy s funkcí kryptickou, tedy argotickou (Vondráček, 2008) 

. 

Zajímavé je, že Ertl považuje slang za synonymum argotu a obojí tak definuje takto: 

„Slang je způsob řeči, který se rodí v ulicích velkých měst; nenáleží určité vrstvě 

společenské ani určitému stavu, nýbrž všem, kdo jsou proň psychologicky disponováni. 

8 Jde o poznatek Jiřího Nekvapila pronesený na IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni v roce 1988 
(Nekvapil, 1988) 
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Jako jazyk obecný (vulgární) a nářečí, má i slang se spisovnou řečí mnoho společného; ale 

od řeči obecné (i od dialektu) se liší tím, že se jazyk vulgární vyvíjí přirozeně a bezděčně, 

kdežto výrazy tvořící podstatu slangu vznikají vědomě a účelně. (…) Psychologický základ 

slangu je snaha vyhledávati nebo tvořiti vědomě výrazy, které by nahrazovaly běžná slova 

a rčení, jevící se mluvícímu ovšednělými a opotřebovanými, vyhledávati výrazy originální 

a překvapující, ba zarážející průměrného posluchače, výrazy křiklavě barvité a silné, 

působící často komicky nebo groteskně. Slang je tedy řeč rozmaru, nevázanosti, reakce 

proti zvyklosti, touhy po odchylce, gaminství atd.“ (Ertl, 1924, s. 59). A Ertl také omezuje 

působnost slangu prakticky výhradně jen na oblast lexikální a specifika slangu vymezuje 

jeho hravostí, groteskností, tíhnutím k metaforičnosti a neustálým vývojem a vlastním 

obměňováním. Ertl pak uzavírá, že vůči slangu lze mít námitky toliko společenské protože 

„v dobré společnosti je slang asi totéž co vypláznutí jazyka“ (Ertl, 1924, s. 60n.). 

František Oberpfalcer ve svém textu, který mimo jiné představuje patrně dosud 

nejucelenější a nejpodrobnější pojednání o argotu a slangu, konstatuje, že „I když 

abstrahujeme od názvosloví čistě odborného, zůstává v slovníku i v mluvnici sociálních 

vrstev tolik typického, že se právem mluví o studentském, vojenském, sportovním atd. 

slangu.“ (Oberpfalcer, 1934 s. 311). Oberpfalcer tedy rozlišuje pouze argot a slangy.  

Jaroslav Suk definuje slang jako „mluvu skupinovou, mající zvláštní lexikální 

rejstřík, označující především předměty, osoby, jevy atd. pro život mimo skupinu 

netypické, sloužící pro komunikaci uvnitř skupiny a často i k vydělení dané skupiny od 

ostatní společnosti, tedy mající funkci integrující“ (Suk, 1993, s. 8).  

Na poněkud problematickou terminologii ovšem upozorňuje například Václav 

Křístek, který nabízí dva možné pohledy: 1) přijetí terminologie zohledňující tři poloútvary 

(odkazuje zde na Jespersenovu trichotomii) – argot, slang a profesionální mluvu –, nebo 2) 

zahrnout pod pojem slang i mluvu profesionální (Křístek, 1973, s. 98n.). On sám se kloní 

k variantě druhé, tedy zahrnout profesní mluvu do definice slangů.   

Česká mluvnice Havránka a Jedličky dokonce považuje termín profesní mluva za 

synonymum termínu slang: „Soubor takovýchto jazykových prostředků (pro předměty 

spojené s prací a pracovními postupy – pozn. aut.) slovních, jichž zpravidla užívají v běžně 

mluvených projevech lidé pracující v jistém oboru, nazývá se slangem nebo někdy též 
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pracovní (profesionální) mluvou, pokud jde o názvy blízké termínům (…)“ (Havránek – 

Jedlička, 1981, s. 9). 

Podobný přístup zvolil také František Kopečný, který konstatuje: „Slangy jsou tedy 

různé profesionální mluvy nespisovného charakteru, např. mluva horníků, hutníků, 

železničářů, poštovních zaměstnanců, myslivců, různých jiných povolání — ale i vojáků, 

studentů a zájmových skupin, jako sportovců, filatelistů, hráčů v karty atp. Terminologie 

vlastních profesionálních slangů (a také jejich frazeologie) je sice v mnohém odlišná od 

příslušného stylu odborného, ale je ustálená a není ve svém okruhu expresívní (citově 

zatížená), expresívně ji pociťuje okolí, anebo ji takto pro sebe hodnotí nováčci v takovém 

povolání, chtějící jí vědomě signalizovat svou příslušnost k příslušné profesi.“ (Kopečný, 

1981, s. 76). 

Naopak Příruční mluvnice češtiny profesní mluvu a slangy odděluje. Profesní 

mluvu definuje jako „soubor termínů a frází užívaných skupinou zaměstnanců při 

pracovním procesu“ (PMČ, 1995, s. 94). Slang pak vymezuje jako „soubor slov a frází 

užívaných skupinou lidí spjatých stejným zájmem, eventuálně též profesí“ (tamtéž). Tato 

definice je však podle mého názoru nedostatečná a nepřesná, neboť na jejím základě nelze 

určit, jaký výraz by byl definován jako profesionalismus a jaký by byl označen za 

slangismus.9

Ještě jasněji odděluje slangy a profesní mluvu Čechová a kolektiv: „Dříve se ke 

slangu počítala i nespisovná mluva příslušníků stejného povolání, stejné profese. Dnes se 

tato mluva spíše vyčleňuje zvlášť a označuje se jako profesní mluva. Profesní mluva 

některých oborů je založena na spisovném jazyce, avšak v zájmu ekonomie vyjádření 

dochází např. k zjednodušení terminologie univerbizací (…)“ (Čechová a kol., 2000, s. 26). 

Čechová ovšem jako příklady profesní mluvy (ostatně stejně jako Příruční mluvnice 

češtiny) používá výrazy, s nimiž se jako s příklady profesní mluvy neztotožňuji (kajzr – 

císařský řez, exnout – zemřít). Slang je pak podle Čechové nespisovné výrazivo zájmové 

skupiny. Slang jako výrazivo lidí spojených stejnou profesí tak de facto vylučuje.  

 

Zcela jiný názor zastává Josef Hrbáček. Ten, stejně jako Oberpfalcer, odděluje 

slangy a argot. Slangy pak dělí na slangy profesní a slangy zájmové (Hrbáček, 1995, 
                                                             
9 Uvědomuji si samozřejmě, že zcela striktní definice ani není reálná a že v případě oddělení profesní mluvy 
a slangů jako dvou samostatných jazykových poloútvarů budou hranice mezi nimi velmi neostré a plynulé. O 
tom se ostatně zmiňuje také Václav Křístek (Křístek, 1973, s. 76) či Příruční mluvnice češtiny. 
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s. 121). Výrazy slangů profesionálních podle Hrbáčka nemívají expresivní charakter, 

využívají univerbizace, přejímání cizích slov a vyznačují se neostrou hranicí mezi 

spisovností a nespisovností. Oproti tomu slangy zájmové jsou typické pro společenství 

zájmová nebo dočasné skupiny pracovní, ale také pro městskou mládež (což je ojedinělé 

a podle mého názoru se to vymyká sociální stratifikaci slangu). Tyto slangové výrazy se 

vyznačují expresivitou, metaforičností, značnou synonymií atd. (tamtéž).  

Ve stejném duchu postupoval například Jiří Nekvapil ve své práci K dnešnímu 

stavu vojenského slangu (Nekvapil, 1979). Nekvapil zde vojenský slang rozděluje na 

vrstvu profesní a vrstvu expresivní. Tento svůj přístup ale sám vztahuje ke slangům 

obecně.10

A ostatně také Encyklopedický slovník češtiny (ESČ), který definuje slang jako 

„svébytnou součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné nebo hovorové vrstvy 

speciálních pojmenování (jednoslovných i frazémů), realizované v běžném, nejčastěji 

polooficiálním a neoficiálním jazykovém styku lidí vázaných stejným pracovním 

prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové 

komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či k zájmové sféře“ 

(ESČ, 2002, s. 405). Podle ESČ lze lexikální prostředky slangů rozčlenit na 

profesionalismy a slangismy v užším smyslu. Heslo „profesní mluva“ ESČ neobsahuje.

  

11

Zastáncem řazení profesního výraziva do oblasti slangů byl i Bohumír Dejmek 

(Dejmek na IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 1988), který dělí slang na profesní 

a zájmový. Profesní slang je podle něj definován výrazy nocionálními, výrazy slangu 

zájmového se naopak vyznačují expresivností.  

 

Stejný systém dělení výraziva (tedy širší pojetí slangů a jejich dělení na slangy 

profesní a zájmové) zastává také Jaroslav Hubáček (Hubáček, 1981 s. 18.; Hubáček, 1988, 

s.7nn.), který nabízí tuto definici slangu: „Slang je svébytná součást národního jazyka, jež 

má podobu nespisovné vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném (nejčastěji 

polooficiálním a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním 

prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové 
                                                             
10 „Profesní vrstva VS /vojenského slangu – pozn. aut./ (i slangů vůbec) je často rozhojňována názvy 
vzniklými na pozadí sdružených pojmenování typu přídavné jméno + podstatné jméno derivací tak, že se za 
základ bere přívlastkový člen sousloví a ten se obmění produktivním sufixem,“ konstatuje Nekvapil ve svém 
článku (Nekvapil, 1979, s. 135).  
11 ESČ neobsahuje ani heslo zpracovávající argot. Řadí ho rovněž pod heslo slang. 
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komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí.“ (Hubáček, 1981, 

s. 17n.) 

Naopak zastáncem oddělení profesionalismů od výrazů slangových je Václav Flegl 

(Flegl na IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 1988). Ten konstatuje: „Pojetí 

profesních lexikálně-frazeologických jednotek (LFJ) v české lingvistice tedy inklinuje 

v podstatě k dvojímu vymezení: a/ k plnému začlenění profesních LFJ mezi výrazivo 

slangové (v širším smyslu) b/ k diferenčnímu pojetí profesních a slangových (v užším 

smyslu) LFJ. Diferenční pojetí slangových a profesních LFJ podle našeho názoru odráží 

adekvátněji reálnou situaci při popisu úplných inventářů LFJ různých oborů společné 

činnosti.“ Flegl mimo jiné dochází k závěru, že motivovanost termínů „profesní“ 

a „zájmový“ slang je zavádějící. Konstatuje, že zřetelně mimojazykový, sociologický 

parametr (tzn. charakteristika společné činnosti určité sociální skupiny) je mechanicky 

vztahován na formu jazykových jednotek (Flegl, 1988). Flegl proto dochází k závěru, že: 

„je vhodné jako slangové označovat jednoznačně nespisovné LFJ, zpravidla příznačné 

výraznou expresivitou, s převažující motivací aktualizační, se silným sklonem 

k metaforičnosti pojmenování, charakteristickou tendencí k volbě výlučné pojmenovací 

formy, směřující až k deformaci lexikálních prostředků.“ Slangové výrazivo podle něj plní 

prokazatelně silněji sociálně reprezentativní funkci než výrazivo profesní. Profesionalismy 

pak podle něj mají úlohu terminologických protějšků k oficiálním normalizovaným 

termínům, nemají tedy expresivní zabarvení a jejich převažující motivací je tendence 

k ekonomickému vyjadřování (tamtéž).  

Stejný názor má Ján Bosák, který konstatuje, že oddělování profesionalismů od 

slangismů je plně odůvodněné, protože jde o dva zřetelně odlišené soubory jazykových 

jednotek (Bosák na V. konferenci o slangu a argotu v Plzni, 1995). V rámci skupinové 

komunikace slouží podle Bosáka profesionalismy jako nocionální, ekonomické 

dorozumívací prostředky, zatímco výrazy slangové tvoří silně expresizovanou vrstvu 

(tamtéž).12

                                                             
12 Bosák ovšem zároveň tvrdí, že profesionalismy v současné jazykové situaci představují nejen 
nejdynamičtější složku sociolektů, ale i celé slovní zásoby, což je tvrzení podle mého názoru diskutabilní a 
neprůkazné. Zároveň Bosák jako příklady profesionalismů používá výrazy, s nimiž se opět jako 
s profesionalismy neztotožňuji – např. blafák jako výraz pro oklamání brankáře.  
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Miloslav Vondráček pokládá slang „za sociální dialekt, jehož funkcí je společenství 

mluvčích odlišit od jiných a vnitřně jej hierarchizovat; proti tomu profesní mluva není 

motivována sociálními aspiracemi, její základní funkcí je ekonomizace verbálního 

kontaktu – obvykle za cenu nespisovnosti“ (Vondráček, 2008). 

Definice slangu se tedy ve svém základu shodují. Ve slangu spatřují, zjednodušeně 

řečeno, výrazivo určitého více či méně uzavřeného společenství spojeného nějakým 

zájmem či profesí.13

Jazykový materiál, který jsem pro účely této práce shromáždila, nicméně v souladu 

s názory zastávajícími užší pojetí slangů rozděluji na výrazy „prostě slangové“ a výrazy 

„profesionální“ a podle toho budu nadále s materiálem pracovat. 

 Ať už jde o zastánce řazení profesionalismů do oblasti slangů, nebo 

naopak o ty, kteří prosazují oddělení profesionalismů od slangů, všichni se shodují na 

jednom: mezi výrazy profesními (případně výrazy profesních slangů) a výrazy slangovými 

(v užším pojetí výrazy slangů zájmových či expresivní vrstvy slangů) nelze hledat ostrou 

hranici. Tyto dva soubory jazykových jednotek se liší především motivací svého vzniku, 

nicméně navzájem se do značné míry prolínají, přecházejí mezi sebou a podle mého názoru 

je v určitých případech zařazení lexikální jednotky k profesionalismu či slangismu spíše 

otázkou osobního pohledu než jednoznačné definice. 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Je ostatně třeba mít na paměti, že zájem a profesi nelze oddělit, protože profese často stojí právě na určitém 
zájmu, případně zájmy mluvčího souvisejí s jeho profesí. Kromě toho některé oblasti lidské činnosti mohou 
naplňovat obě definice – sport lze provozovat jak jako oddechovou zájmovou činnost, tak jako zdroj obživy, 
například.  
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4. Legislativní základy policejní práce 

4.1 Policie ČR 

Považuji za nutné na tomto místě uvést alespoň rámcově do problematiky práce 

Policie ČR a obecních policií, tedy i Městské policie hl. m. Prahy. Zákonné rámce, na 

jejichž základě obě tyto instituce fungují, do značné míry osvětlují to, jakým způsobem 

policisté i strážníci komunikují, jaké komunikační mechanismy a šablony volí a v jakých 

případech přistupují právě ke komunikaci schematické a šablonovité. Jejím protikladem 

jsou pak kontexty neošetřované žádnou legislativou, situace neoficiální, polosoukromé 

a bez nároků na konkrétní užití jazykových prostředků. 

Určujícím legislativním rámcem práce Policie ČR je Zákon č. 273/2008 Sb., 

o Policii ČR (dále jen Zákon o PČR), který stanovuje, že Policie ČR je jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. „Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob 

a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu 

a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo 

použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které 

jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“),“ (Zákon o PČR, 2008). 

Policie ČR je také základní složkou Integrovaného záchranného systému. 

Práci Policie ČR řídí Policejní prezidium, pod něž spadají jednak policejní útvary 

s celostátní působností, jednak jednotlivá krajská ředitelství a útvary zřízené v rámci těchto 

krajských ředitelství. Pro potřeby této práce je nejdůležitější práce policistů 

organizovaných v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Policisté 

spadající pod tento územní celek totiž nesou hlavní tíhu výkonu služby v ulicích města, 

a jsou tedy v nejužším kontaktu jak se strážníky pražské městské policie, tak přinejmenším 

v prvotním kontaktu s podezřelými, pachateli, oběťmi či svědky, ale také s občany, kteří je 

žádají o radu, informaci, případně policisty vyhledají z jiných důvodů. 
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Slangové výrazy a profesionalismy těchto příslušníků Policie ČR jsou proto ve 

srovnání se slangovými výrazy užívanými speciálními útvary nejpřístupnější jejich okolí, 

včetně (za určitých okolností) relativně široké veřejnosti.14

Je ovšem třeba mít na paměti, že mnohé policejní útvary se zabývají vysoce 

specializovanou činností a vytvářejí si za tím účelem své vlastní slangy a „podslangy“, 

které mají do značné míry i funkci argotickou – policisté z těchto útvarů odmítají sdělit 

význam některých termínů, vytvářejí si vlastní slovníky a žárlivě dbají na to, aby se 

podobný materiál nedostal do rukou nežádoucích recipientů. Těmi nejsou jen podezřelí 

a pachatelé, ale kdokoli mimo daný útvar. Výrazy z těchto souborů jazykových jednotek 

tedy nejsou v mém materiálu obsaženy.  

  

Bylo by zbytečné podrobně citovat zákon o policii, nicméně je třeba upozornit na 

to, že zmíněný zákon mimo jiné stanovuje policistům povinnost prokazovat svou 

příslušnost k policii stejnokrojem a služebním odznakem a že policista je povinen osobu 

„dotčenou úkonem“ poučit o tom, z jakého důvodu vůči ní policista úředně postupuje, jaký 

bude jeho postup a co osobě hrozí, pokud nebude spolupracovat.  

Kromě toho se tématu naší práce týká ta část zákona, která stanovuje, že: „Policie 

při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími 

orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami – tím se rozumí obce 

a její orgány, instituce zaměřujícími se na prevenci kriminality (občanská sdružení 

neziskové organizace atp.) a zmírňování následků trestných činů a poskytování podpory 

jejich obětem (např. Bílý kruh bezpečí), instituce a organizace zabývající se vzděláváním, 

ale také ty, které pracují s pachateli trestných činů (psychiatrické léčebny, věznice, 

probační a mediační služba atp.) a další fyzické i právnické osoby.  

Posledním tématem, které je pro účely této práce důležité, je téma omezení na 

osobní svobodě, zajištění osob a použití donucovacích prostředků. Není nutné zde 

vysvětlovat, za jakých okolností a kdy je policista oprávněn použít donucovací prostředky, 

zajistit osobu nebo ji omezit na svobodě. Pro tuto práci je důležitá jazyková stránka věci, 

tedy samotná terminologie.  

                                                             
14 Ty nejběžnější slangové výrazy a profesionalismy se stávají „majetkem“ běžných uživatelů jazyka mimo 
jiné díky detektivním filmů a seriálům, které jsou patrně divácky stále atraktivnější. Jsou to výrazy jako 
mordparta, daktylky, šťára, bonzák apod. Některé z nich jsem do svého materiálu zahrnula, některé nikoli, 
důvody vysvětlím níže. 
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Těžko hledat zákon, který by pro práci policisty nebyl nějakým způsobem 

významný, přinejmenším proto, že policista jedná s těmi, kdo dané zákony porušují.  

Nicméně zmiňme alesp oň tři d alší zák on y, k teré s prací Policie ČR velmi úzce 

souvisejí: 

1) Zákon č.  141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů a s tím související Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. silniční 

zákon, byl několikrát novelizován, naposledy v roce 2011) 

3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (byl několikrát novelizován, naposledy 

v roce 2008) 

Tyto tři zákony jsem vybrala z toho důvodu, že se jedná o předpisy v policejní práci patrně 

nejčastěji aplikované. Nejedná se však v žádném případě o jediné předpisy. Policisté jich 

při své práci velmi často aplikují výrazně vyšší množství, se třemi zmíněnými předpisy se 

však setkávají zřejmě nejčastěji. Připomínám je v tomto kontextu proto, že právě tyto 

předpisy definují nejen nejčastěji používané termíny, ale dokonce celé formulace, které 

bývají doslovně citovány v oficiální komunikaci policistů. 

 

4.2 Obecní policie 

Obecní policie, a tedy i Městská policie hlavního města Prahy, která je hlavním 

předmětem tohoto jazykového zkoumání, se řídí Zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii. Ten stanovuje strážníkům jejich základní kompetence a pravomoci, stejně jako je 

v případě Policie ČR ošetřuje zákon o policii. Pro přesnost uvádím, že zákon o obecní 

policii by měl být v blízké budoucnosti poměrně novelizován, což bude znamenat patrně 

poměrně zásadní změny například v některých pravomocích strážníků. 

Z tohoto zákona vyplývají některé zásadní rozdíly mezi příslušníky policií obecních 

a městských a mezi příslušníky Policie ČR. 

Obecní policie je především orgánem obce a není základní složkou Integrovaného 

záchranného systému – je ovšem jeho složkou vedlejší. Dále obecní policie neřeší trestné 
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činy, ale zajišťuje „místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce“. Jinými 

slovy je hlavní náplní práce strážníka řešení přestupků. Podle zákona o obecní policii 

přitom obecní policie spolupracuje s Policií ČR – v případě trestných činů, dopravních 

nehod či jiných případů přesahujících kompetence strážníků tedy městské a obecní policie 

předávají věc policistům. 

Z toho vyplývá částečně odlišná práce strážníků městské policie a s tím spojené 

odlišnosti terminologické. Je ovšem nutné zdůraznit, že těchto rozdílů je velmi málo a že 

většinově se bude i terminologie obou těchto institucí shodovat.  

Zatímco policii řídí ministerstvo vnitra, u obecních policií to bývají obecní 

a městské úřady, v případě Prahy pak Magistrát hlavního města Prahy.  

Stejně jako u policistů i pro strážníky platí, že svou příslušnost k obecní (městské) 

policii prokazují stejnokrojem a služebním odznakem.  

Strážníci také stejně jako policisté mohou omezovat na osobní svobodě a používat 

donucovací prostředky, nemohou však umisťovat do cel.  

Co se týče vnitřní struktury obecních a městských policií, může se významně lišit 

na základě rozhodnutí daného vedení. Obecně ale platí, že pravomoci dané obecní 

(městské) policie jsou omezeny územím dané obce či daného města.  

I obecní a městské policie v rámci své práce nutně aplikuje další zákony, mimo jiné 

ve shodě s Policií ČR zákony silniční a přestupkový. Trestní zákoník, ačkoli patří ke 

znalostem strážníků, není předmětem jejich práce a řešení. Na druhou stranu jsou ovšem 

zásadním předmětem práce strážníků právní předpisy přijímané obcemi a městy, tedy 

především obecně závazné vyhlášky týkající se působnosti dané obce či města. V případě 

Prahy jsou to například Vyhláška č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, Vyhláška č. 12/2008, 

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, Vyhláška 

č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška 

o čistotě), Vyhláška č. 14/2000 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním a další. Pro řešení přestupků je také 

velmi důležitý Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů. 
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K legislativním pilířům netřeba dodávat víc, je však třeba zopakovat, že důležitost 

pro tuto práci mají především proto, že vymezují okruhy významné z hlediska užití 

určitého stylu komunikace a také terminologie (a v další řadě pak i policejního slangu).  
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5. Komunikace policistů 

5.1 Terminologie 

Vymezme si tedy nyní několik termínů, které se zejména v oblasti výkonu služby 

policistů a strážníků tak, vyskytují prakticky každodenně, tedy při psaní úředních záznamů, 

výzev k podání vysvětlení, ale i při mluvené komunikace formálního charakteru: 

Základní terminologický rozdíl nastává už u samotného označení příslušníků 

policie a městské či obecní policie. V případě policie státní hovoříme o policistovi, 

v případě příslušníka obecní či městské policie pak o strážníkovi. Dále v práci budu obě 

složky a jejich příslušníky sjednocovat pod pojmy policie a policista. Uvědomuji si 

samozřejmě, že z hlediska působnosti a zákonných rámců obou složek je takový postup 

nepřesný, ale vzhledem k tomu, že tato práce má pojednávat o policejním slangu, který je 

pro obě složky ve své základní podobě shodný a nerozlišuje na slang policistů a strážníků 

(samozřejmě až na určité výrazy popisují skutečnosti specifické i v běžném výkonu služby 

– jedná se především o slangismy strážnické – tyto výrazy ve slovníku označím), považuji 

za přijatelné nerozlišovat mezi nimi ani při popisu nasbíraného lexika. 

Další terminologie je ale pro obě složky de facto shodná15

Donucovací prostředky – soubor prostředků, které může strážník či policista za 

určitých zákonem daných okolností použít k tomu, aby zintenzivnil své jednání 

vůči „protivníkovi“. Sem patří, řečeno dle zákona, například hmaty, chvaty, údery, 

kopy, slzotvorný prostředek, obušek, ale třeba také pes. 

. Jsou to zejména tyto 

výrazy – volím ovšem ty nejzákladnější, které se v oficiálním vyjadřování policistů 

i strážníků vyskytují nejčastěji a které jsou definovány zákonem. Z důvodů jisté jazykové 

komplikovanosti zákonných definic ale volím cestu vysvětlení vlastními slovy: 

Mladistvý – osoba starší 15 let, ale mladší 18 let 

Nezletilý – osoba mladší 18 let 

Omezení na osobní svobodě – zadržení pachatele či podezřelého  

                                                             
15 Stále mějme na paměti, že hovoříme o terminologii a slovní zásobě policistů a strážníků v tom 
nejběžnějším výkonu služby, tedy ne o specializovaných policejních složkách (např. Služba kriminální 
policie a vyšetřování, Ochranná služba atd.), jejichž výrazivo by celé zkoumání jistě posunulo jiným, 
specifickým směrem. 
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Osoba – označení prakticky jakéhokoli člověka, s nímž policista či strážník řeší 

danou situaci, po kom je vyhlášeno pátrání, kdo je z něčeho podezřelý atp. 

Oznamovatel – ten, kdo kontaktuje polici či městskou policii s žádostí o řešení 

určité situace či problému, případně s informacemi 

Policejní cela – cela, kam jsou umisťováni zadržení 

Protiprávní jednání – jednání, které je v rozporu se zákony či vyhláškami  

Služební úkon – je jednání strážníka či policisty zaměřující se na plnění jeho 

působnosti 

Služební zákrok – jednání strážníka či policisty úkonu, při němž dochází 

k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za 

použití síly nebo hrozby jejího použití. 

TPZOV (čte se jako běžná zkratka) – technický prostředek k zabránění odjezdu 

vozidla, tedy mechanická zábrana na kolo auta. V běžné komunikaci se pro něj vžil 

slangový výraz botička (viz níže). 

Úřední záznam – záznam o zákroku či akci, kterou strážník či policista provedl 

Vozidlo – auto, ale také kolo či motocykl 

Zbraň – kromě toho, že význam tohoto výrazu je obecně známý a běžný (tedy že 

pod výrazem zbraň si představujeme například nůž, pistoli nebo sekyru), pod pojem 

zbraň může být v případě policisty či strážníka zahrnuto cokoli, co „učiní útok 

razantnějším“ – tedy například i již zmíněné auto, hasicí přístroj nebo půllitr. 

 

5.2 Jak mezi sebou komunikují policisté 

Otázkou samozřejmě je, za jaké situace a před jakými svědky spolu příslušníci 

policie komunikují. Kontexty jejich komunikace lze rámcově rozdělit do tří kategorií: 

1) Komunikace oficiální – nejčastěji probíhá písemnou formou a z valné většiny využívá 

terminologii stanovenou zákonem, tedy cituje zákony. To je případ úředních záznamů, 

záznamů o podání vysvětlení, žádostí o spolupráci (v policejní terminologii součinnost) 
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při zajišťování některých akcí a opatření, ale také komentování případů pro média, 

výzev k podání vysvětlení či vyrozumění občanů. Takové komunikáty sestávají 

nejčastěji z paragrafových znění příslušných právních předpisů a z oficiální 

terminologie.16

V případě těchto komunikátů je zřejmé zaprvé to, že do značné míry staví na 

administrativním stylu, zároveň z určitých zákonem daných důvodů autoři komunikátů 

usilují o maximální přesnost a explicitnost vyjadřování. Naplňují tak požadavky 

a pravidla stanovená jim buď příslušnými právními předpisy, nebo interními 

směrnicemi. Důvod je jednoduchý – tyto komunikáty se velmi často stávají součástí 

vyšetřovacích spisů a poté i materiálů projednávaných u soudu.  

  

V zájmu právní adekvátnosti komunikátu se pak stává, že tyto komunikáty působí 

na nezasvěceného příjemce směšným a za určitých okolností až nesmyslným dojmem. 

To je případ například takovýchto formulací: 

„Muž utrpěl zástřel za levým uchem.“ (policejní tiskový mluvčí komentující 

vraždu) 

nebo 

„Kriminalisté čin hodnotí jako znásilnění a vraždu ve stadiu pokusu.“ (policejní 

tisková mluvčí komentující přepadení mladé ženy v Praze) 

nebo 

„Zepředu pachatel a zezadu poškozený“ (úryvek z policejního záznamu 

o hromadné dopravní nehodě, v níž vozidlo jednoho z účastníků bylo nárazem zezadu 

vymrštěno a narazilo do vozidla stojícího před ním). 

V případě některých komunikátů, například záznamů o ohledání místa činu (včetně 

záznamu ústního, nahraného na diktafon či videokameru), dokonce policisté přistupují 

k až fenomenologickému popisu nalezených skutečností. Například: 

                                                             
16 Je však třeba poznamenat, že i v komunikátech oficiálních používají autoři – ovšem ve vzácných případech 
– výrazy spadající do oblasti profesionalismů nebo dokonce slangových výrazů. Například v úředním 
záznamu tak můžeme najít tuto formulaci: „Dne 20. 2. 2011 v 20:57 přijala hlídka Flora 70 ve složení str. 
2325 a str. 2948 od OPES OŘ MP Praha – 6, že na oddělení Emergency v ÚVN Střešovice, Praha 6 je 
agresivní feťák.“  
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„Na stole nalezen řetízek ze žlutého kovu, na stole kaluž tekutiny červené barvy, 

patrně krve.“  

Tyto oficiální komunikáty se vyznačují také některými zajímavostmi gramatickými, 

z nichž ty nejčastější jsou pasivní konstrukce a také verbální vazby typu „došlo k…“. 

Velmi časté je také užití, v tomto kontextu poněkud významově vyprázdněného, verba 

„provádět“ a jeho vidového protějšku „provést“ (provádět hlídkovou službu, provádět 

dechovou zkoušku, provádět úkon či zákrok, ale dokonce i provést usmrcení atp.) 

Tento styl komunikace volí i autoři textů považovaných za odborné, např.: 

„Vzhledem k závažnosti byl ustaven početně dosti silný pracovní tým. Ten byl dále 

rozdělen (…) pro prověřování vytypovaných osob. Do týmu byli zapojeni specialisté 

odborů obecné kriminality a vyšetřování (…). Za vedoucího týmu byl určen náčelník 

OOK OS SNB, který byl ve stálém kontaktu s náčelníkem odboru OK S SNB Praha. Po 

zhodnocení poznatků soustředěných do této doby byly stanoveny následující verze (…)“ 

(Kriminalistický sborník, 1984, s. 402). 

Tato ukázka je vynikajícím dokladem nadužívání pasivních konstrukcí, které je pro 

oficiální projevy v policejním prostředí typické. Ukázka neztrácí na své průkaznosti ani 

tím, že je 28 let stará. Užívání pasivní vazby totiž i v současnosti patří ke zcela běžnému 

úzu oficiální policejní komunikace. Například: 

„Na místě rovněž nalezeny prázdné obaly (6ks) léku Neurol a na nočním stolku 

byla položena žiletka… Po odvezení zraněného bylo na místě provedeno ohledání místa 

prap. XY… Dále bylo zajištěno rozbité okno bytu a poté byl byt uzamčen a zapečetěn. 

Klíč od uvedeného bytu byl uložen u DS na zdejší součásti.“ (Úřední záznam ze dne 24. 

12. 2004 popisující zásah v bytě muže, který se pokusil o sebevraždu.) 
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Nebo: 

„Vytěžením svědků bylo zjištěno…byt byl střežen policií do příjezdu výjezdové 

skupiny, která provedla OMČ.“ (Úřední záznam ze dne 11. 6. 2000 popisující opět 

zásah policistů u pokusu o sebevraždu, zkratka OMČ znamená „ohledání místa činu“). 

Nebo: 

„Zdravotnický personál hlídce sdělil, že výše jmenovanému byla lékařem v krvi 

naměřena hodnota 1,96 promile alkoholu…“ (Úřední záznam ze dne 21. 2. 2011 

týkající se zákroku strážníků městské policie proti agresivnímu narkomanovi, který 

v nemocnici ohrožoval lékaře) 

Stejně tak můžeme najít i zajímavé (z jazykového hlediska až absurdní) doklady 

užívání vazeb typu „došlo k…“: 

„Zde se ukázalo, jak bylo užitečné zadokumentování časových i prostorových údajů 

o křiku ženy o pomoc v kritické době od svědků z domu čp. 2959, ke kterému došlo ještě 

před zajištěním pachatele“ (Kriminalistický sborník, 1984, s. 403n.). 

Nebo: 

„Nůž byl později v kanále zajištěn orgány VB, košile zajištěna nebyla, neboť 

mezitím došlo k odvozu odpadků“ (Kriminalistický sborník, 1984, s. 158). 

Nebo také: 

„Dnešního dne 10. 1. 2004 v 00:53 byla cestou DS vyslána hlídka MOP ve 

složení…do ulice Vazovova na Praze 4, kde mělo dojít k vloupání do stánku 

s novinami.“ (Úřední záznam ze dne 10. 1. 2004 popisující dopadení pachatele 

vloupání. Právě tato ukázka je zajímavá tím, že v jediné výpovědi spojuje tři nejběžnější 

jazykové postupy v komunikaci policistů, tedy pasivní vazby, ale také typických vazeb 

s verby „dojít /k/…“ a „provést…“ – o té viz níže). 

Zajímavé a na první pohled i paradoxní bývá i použití třetí zmíněné schematické 

vazby s verbem „provádět“ a „provést“: 

„Dohodli se, že usmrcení provedou ještě týž večer“ (tamtéž, s. 157) 
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Nebo: 

„O celém průběhu byla provedena hlásná povinnost ze strany str. 2066…“ (Úřední 

záznam ze dne 16. 2. 2011 týkající se odhalení řidiče neoprávněně provozujícího 

taxislužbu) 

Jaká je funkce těchto vazeb? Nejméně v případě vazby spočívající ve významově 

vyprázdněném verbu „provádět/provést“ a verba nesoucího konkrétní význam je to 

zcela jistě odosobnění komunikátu pro jeho autora. Jinými slovy autor komunikátu si 

pomocí této vazby udržuje odstup od popisovaných událostí, zejména jedná-li se 

o vyšetřování psychicky náročná, jako jsou znásilnění, vraždy či trestná činnost páchaná 

například na dětech. Sousloví „provést usmrcení“ v sobě nenese takové množství 

exprese a emocionality jako například výraz „zavraždit“ a dokonce ani „usmrtit“. 

Ze stejných důvodů využívají policisté a strážníci pasivní vazby a popisování 

událostí pomocí užití třetí osoby singuláru, přestože jsou nejen autory textů, ale také 

jejich subjekty. V úředních záznamech tak například nacházíme přinejmenším kolísání 

mezi první a třetí osobou singuláru, častěji ale texty psané ve třetí osobě17

Setkáváme se tak s formulacemi typu:  

.  

„Dnešního dne 3. 7. 2001 v 19:40 hod. byla vyslána hlídka MOP Modřany ve 

složení …do ul. XY čp. 1234 v Praze 4, kde se měl dle telefonického oznámení na linku 

158 nacházet mrtvý muž…Po příjezdu na místo se hlídka spojila s oznamovatelem…“ 

(z úředního záznamu týkajícího se zavražděného muže) 

Nebo 

„Proto se hlídka na místě rozhodla byt ve smyslu § 21 odst. 1 zák. 283/91 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů otevřít.“ 

Vazby a ustálené formulace téměř frazeologického charakteru ovšem používají 

policisté i v případě, že popisují události a situace méně vypjaté, standardní až rutinní. 

Důvodem je jednak již výše zmíněná právní přesnost a nenapadnutelnost, jednak 

                                                             
17 To je o v šem zp ů sob eno tak é tím, že úředn í záznamy mív ají ve v ětšině příp ad ů více au torů  (s obsahem 
musí souhlasit všichni zúčastnění členové hlídek) a texty jsou díky volbě třetí osoby singuláru výrazně 
srozumitelnější a přehlednější. 
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potřeba odstupu ze strany policistů i v těchto relativně nenáročných a bezproblémových 

situacích18

Za oficiální lze označit i takové jazykové projevy policistů, v nichž mluvčí jednají 

s podezřelými či pachateli v rámci řešení přestupků či konfliktů. Také v těchto situacích 

je na policisty kladen striktní nárok na zachování odstupu a vyvarování se jakýchkoli 

emocí. Policisté proto zejména v emotivně vypjatých situacích volí vyjadřování 

maximálně oficiální, nezúčastněné a neosobní. V rámci tohoto postupu tak často volí 

například „metodu poškrábané desky“ a opakují stále znovu stejnou frázi. Například: 

.  

„Já vás jménem zákona vyzývám, předložte mi doklad totožnosti.“ 

„Proč?“ 

„Protože jste podezřelý z přestupku.“ 

„A já vás žádám, abyste mě nenatáčel.“ 

„Jménem zákona vás vyzývám, předložte mi doklad totožnosti.“ 

„Dejte mi pět tisíc korun a pak mě natáčejte.“ 

„Pokud neuposlechnete, budete předveden na místní oddělení Policie České 

republiky.“ (komunikace strážníka a řidiče, který se dopustil přestupku a jednomu ze 

strážníků přejel nohy. Strážníci z celé situace pořídili videozáznam.) 

Další praktické příklady oficiální policejní komunikace – několik vybraných 

úředních záznamů Městské policie hl. m. Prahy – jsou v Příloze č. 1, samozřejmě 

v anonymizované podobě, tedy zbavené veškerých osobních údajů a identifikačních 

údajů strážníků. 

 

2) Komunikace pracovní (polooficiální) – takto definuji komunikaci, která probíhá 

především v mluvené (a neverbální) rovině a „směrem ven“, tedy například v rámci 

komunikace s pachateli a podezřelými a především v jejich přítomnosti přímo na místě 

a v dané situaci. Jde tedy nejen o to, jak policisté či strážníci hovoří přímo s pachatelem 

                                                             
18 Ostatně stejnou motivaci, tedy udržení si odstupu a nadhledu od řešených situací má i vyjadřování 
slangové. O tom viz níže. 
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či podezřelým, ale také – dokonce především – jak hovoří spolu před svědky tohoto 

typu. 

Právě v těchto situacích vstupuje do komunikace policistů mimo jiné funkce 

kryptická. Policisté a strážníci v takových chvílích komunikují maximálně úsporně, 

mohou se dorozumívat i neverbálně (například o tom, kdo kterým směrem půjde, kdo se 

kam postaví atp.). To je samozřejmě možné mimo jiné i díky tomu, že složení 

jednotlivých hlídek bývá pevné a jejich příslušníci se tak velmi dobře znají a mají 

vyvinuté vlastní individuální způsoby komunikace, která pak může pro okolí nabývat na 

nesrozumitelnosti až kódovosti. Kromě toho v mnoha ohledech do jisté míry mizí 

potřeba pracovní verbální komunikace, protože členové hlídky jednají na základě 

ustálených modelů, kterým se přizpůsobují.   

Jedním ze základních pravidel tohoto typu komunikace je striktní ochrana osobních 

údajů policistů či strážníků. Jak policista, tak strážník jsou povinni prokazovat se 

služebním stejnokrojem a odznakem s viditelným služebním číslem19

Zmínila jsem se o tom, že příslušníci hlídky využívají při vzájemném oslovování 

druhou osobu jednotného čísla (což je postup veskrze logický a samozřejmý), je ovšem 

namístě se právě u tohoto postupu mezi strážníky a policisty jen velmi krátce zastavit. 

„Tykání“ v tomto případě totiž zdaleka nevyjadřuje to, že komunikanti se osobně znají. 

Je to postup běžný mezi všemi zástupci Integrovaného záchranného systému, nebo 

zjednodušeně řečeno mezi všemi, kdo pracují ve stejnokrojích – tedy mezi strážníky, 

policisty, hasiči a záchranáři. Pokud se tedy na jednom místě při řešení situace sejdou 

příslušníci několika složek, vždy se zdraví a tykají si, jako by se znali osobně. To platí 

. Jak strážníci, tak 

p olicisté nosí to to  služeb n í číslo na něk terých typ ech un iformy tak é na tzv. p řířezu, 

který se pomocí suchého zipu k uniformě připevňuje na viditelné místo na prsou. 

Hlídky ale striktně dodržují ochranu svých jmen, před dalšími lidmi se proto při výkonu 

práce zásadně oslovují „kolego“ při zachování druhé osoby singuláru, tedy tykání (ale 

zaznamenala jsem i případ, kdy se členové hlídky oslovovali jmény fiktivními – všichni 

si například říkali „Karle“).  

                                                             
19 Tuto povinnost jim ukládá § 12 odst. 1 Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR: „Při provádění úkonu je 
policista povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo 
odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo,“ a § 9 odst. 1 Zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii: „Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost 
k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce.“ 
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i v případě kontaktů neosobních, například při styku operačních pracovníků 

prostřednictvím vysílaček nebo telefonu. 

Motivace a funkce tohoto postupu je dvojí. Především jednotný komunikační model 

a ignorování běžné etikety významně usnadňuje jednotlivým účastníkům komunikace 

situaci a celou komunikaci také značně urychluje. Zároveň je zde také významný faktor 

psychologický – zúčastnění si tak vyjadřují sounáležitost, to, že „patří na stejnou 

stranu“, kolegialitu v širším měřítku, a také vzájemnou vstřícnost.  

Tato pracovní komunikace velmi často probíhá sice verbálně, ale bez osobní účasti 

jednotlivých komunikantů – tedy ne „z očí do očí“. Její značná část se odehrává 

prostřednictvím vysílaček, případně (v nestandardních případech) telefonů. Tento 

způsob komunikace má ovšem svá pravidla. Komunikanti mají například specifický 

způsob vlastní identifikace, takzvané volací znaky, kterými se do vysílaček ohlašují tak, 

aby bylo jasné, kdo vysílací prostor využívá a koho o komunikaci žádá. Kontakt by měl 

být co nejkratší a nejstručnější, zaprvé kvůli uvolnění prostoru pro další komunikanty, 

zadruhé proto, že na komunikaci v rámci služby jsou obecně kladeny nároky směřující 

k rychlosti, explicitnosti a efektivitě vyjadřování (především s ohledem na to, že řešené 

situace bývají často vypjaté a nepřipouštějí prodlévání například u obsáhlých a vleklých 

rozhovorů). Komunikace prostřednictvím vysílačky se vždy účastní pouze dva 

komunikanti, kteří si navzájem průběžně potvrzují zaprvé to, že stále komunikují, 

zadruhé to, že informacím rozuměli.  

Komunikace tedy bude vypadat například takto: 

„Dub, dub, já šedesát…“ 

„Slyšim tě…“ 

„Hlídka na místě, kontrola objektu, bez závad.“ 

„Rozumim, šedesát“ 

Vzhledem k tomu, že účastníci komunikace mají nevýhodu neosobního kontaktu, 

v němž už vzhledem k rušivým zvukům na obou stranách a zkreslení hlasu v éteru může 

docházet k nejasnostem a neporozumění, přistupují účastníci komunikace k tomu, že 
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důležité informace hláskují za pomoci slov. Používají tedy celé výrazy, jejichž 

počáteční foném sděluje relevantní hlásku. Tedy například: 

„Bříza, bříza, já stodvacetpět…“ 

„Na příjmu…“ 

„Mám osobu do pátrání: Jan Novák, jana – adam - … … - olga – václav – adam 

s čárkou – katka; adresa: Vodičkova třicet pět, václav – ota – david – ivan – čára – 

karel – ota – václav – adam třicet pět; Praha jedna, narozen prvního první šedesát 

osum; Jan Novák, Vodičkova třicet pět, Praha jedna…20

„Jan Novák, Vodičkova třicet pět, Praha 1, rozumim…“ 

“ 

„Díky“ 

„Stodvacetpět, já Bříza…“ 

„Stodvacetpět na příjmu“ 

„Novák mi neprochází“ 

„Díky Břízo“ 

V případě tohoto typu komunikace se již můžeme setkat s velmi častým 

používáním profesionalismů (například „osoba do pátrání“, „kontrola objektu“, „bez 

závad“, „na příjmu“ – viz slovník) a slangových výrazů, těch ovšem méně často 

(v uvedených ukázkách se nevyskytují), stále se jedná o komunikaci částečně oficiální 

nebo přinejmenším zaznamenávanou a do jisté míry kontrolovanou.   

Zajímavými případy pracovní komunikace bývají ty komunikáty, které probíhají 

písemnou formou. Jedná se například o popisy hledaných osob a činů, kterých se měly 

dopustit. I ty samozřejmě tíhnou k maximální úspornosti, pro nezúčastněného 

a neznalého adresáta mohou být částečně nebo i zcela nesrozumitelné. Vycházejí ze 

znalosti terminologie a profesionalismů včetně častého užívání zkratek a zkratkových 

slov. Lze se tedy setkat například s takovýmto textem: 

                                                             
20 Jméno, adresa a případně další potenciální identifikační údaje jsou ve všech ukázkách samozřejmě fiktivní 
(pozn. aut.). 
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„Tento NP pod pohrůžkou užití násilí jednomu z nich odcizil MT a z MČ utekl.“ 

(Z popisu trestného činu, kterého se dopustil muž, po němž Policie ČR vyhlásila 

pátrání.) 

Vzhledem k tomu, že v jediné větě použil pisatel hned tři zkratky, stává se text pro 

neinformovaného čtenáře patrně zcela nesrozumitelným. Každý strážník či policista ale 

okamžitě ví, že neznámý pachatel odcizil mobilní telefon, vyhrožoval násilím a z místa 

činu utekl. Hledají tedy pachatele loupežného přepadení. 

Podobně se mohou uplatnit zkratky i v komunikaci oficiální, viz například již 

uvedený úryvek: byt byl střežen policií do příjezdu výjezdové skupiny, která provedla 

OMČ.“ 

Do pracovní, tedy polooficiální komunikace spadají i informační textové (SMS) 

zprávy, které rozesílají operační střediska oprávněným pracovníkům v případě 

mimořádných událostí. V těchto zprávách je ještě výrazněji akcentována potřeba 

maximální stručnosti komunikátu, který je omezen předepsaným počtem znaků (160 

znaků na jednu SMS zprávu). Kromě toho, ale to není výsadou policejní komunikace, 

jsou tyto zprávy omezeny absencí diakritiky. V citacích těchto zpráv jsem absenci 

diakritiky zachovala.  

Informační SMS zpráva tak vypadá například takto: 

„Na zadost OIS JBS prevezen statik hl. mesta…do ulice Evropska, kde doslo 

k propadnuti vozovky…“ 

Nebo: 

Zadost PCR z l. 158 o spolupraci hlidek MP na P-4,11. Na P-4 bylo nalezeno 

utonule dite…“ 

 Nutnost stručnosti zprávy motivovaná omezeným prostorem pro zprávu se v těchto 

případech kombinuje se stejnou motivací policejní komunikace vyvolanou časovou tísní 

a nutností rychlých a operativních reakcí. 
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3) Komunikace neoficiální – probíhá ve chvílích, kdy strážníci či policisté jsou buď 

mimo službu, nebo ve službě, ale nejsou v komunikaci „omezováni“ přítomností svědků 

nebo tím, že situace je určena jako oficiální. Právě tyto situace vytvářejí ideální kontext 

pro používání výrazů slangových i profesionalismů.  

Také komunikace neoficiální probíhá v naprosté většině případů jako mluvená. 

Písemnou komunikaci zaznamenáme jen ve velmi ojedinělých případech 

polosoukromých vzkazů či pracovních vzkazů mezi blízkými kolegy, možná v sms 

zprávách nebo v emailech.  

Hlavní těžiště tohoto typu komunikace nicméně spočívá v rozhovorech vedených 

osobně a v neoficiální rovině, tedy například při rozhovorech policistů a strážníků 

během pracovních přestávek, ve volnu při vyprávění historek, při hlídkové službě 

o samotě a v dalších podobných situacích, jejichž tématem a/nebo omezujícím rámcem 

sice je práce, ale mluvčí nevystupují oficiálně či veřejně. Takové rozhovory probíhají 

například mezi kolegy, kteří se střídají v práci a sdělují si, jak proběhla služba těm, kteří 

končí, případně, zda i pro následující směnu zůstávají nějaké nedokončené úkoly. Je to 

i případ rozhovorů, při nichž strážník či policista vypráví příhody ze své práce, nebo 

když hlídkující policisté komentují průběh služby.  

Typ komunikace, který jsem označila jako pracovní (polooficiální), a komunikace 

neoficiální se mohou velmi snadno prolínat, hranice mezi nimi jsou značně neostré. 

Například při komunikaci operačního pracovníka s hlídkou v terénu lze vyslechnout 

rozhovory typu: 

„Deset, já dub…“ 

„Desítka slyší.“ 

„Jeď mi do ulice V Zátiší, ležící osoba, vrzni si.“ 

„Desítka rozumí, jedeme.“ 

V tomto rozhovoru, byť probíhá formou zaznamenávané konverzace prostřednictvím 

vysílaček, používá jeden mluvčí bez problémů jeden ze slangových výrazů – „vrznout 

si“ (použít výstražná světla a zvuk).  
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V situaci zcela neformální, například při výměně strážníků denní a noční služby se 

velmi často v replikách jednotlivých mluvčích vyskytují také profesionalismy, a to 

vedle jevů obecněčeských, pejorativ či vulgarismů. Například: 

„Jak bylo, vole? Prejs měl zase donucováky.“ 

„No jo, napřed sme to chtěli dělat na přestupek, ale nakonec z toho udělali 

trestňák. Celou noc sem papíroval s místňákama.“ 

V tomto velmi krátkém rozhovoru v rozsahu dvou replik se vyskytují hned tři 

profesionalismy – donucováky (donucovací prostředky), trestňák (trestný čin), místňák 

(policista z místního oddělení).  

Lze tedy konstatovat, že zatímco projevy povahy oficiální se profesionalismům 

a slangovým výrazům pokud možno zcela vyhýbají a naopak využívají floskule a citace 

jazyka administrativního a legislativního, výrazové prostředky používané v projevech 

povahy pracovní (polooficiální) a neoficiální je využívají zcela běžně. Proto také lze 

nakreslit poměrně jasnou pomyslnou hranici mezi prvním typem komunikace a dalšími 

dvěma. A to nejen v oblasti používaných výrazových prostředků. Zatímco texty 

oficiální bývají i poměrně rozsáhlé a usilují o maximální přesnost, korektnost 

a explicitnost vyjádření (autoři například popisují i zdánlivě nepodstatné detaily, zcela 

zřetelně stanovují pozici každého účastníka popisované situace, určují přesné časy dění, 

pohyby zúčastněných, předměty, které aktéři drželi v rukou a s nimiž pracovali, apod.), 

texty povahy pracovní naopak tíhnou ke stručnosti až strohosti (komunikace probíhá za 

pohybu hlídek, ve stresu a pod tlakem). Projevy povahy neoficiální pak v tomto ohledu 

nelze charakterizovat, protože zatímco v prvních dvou případech jde stále o projevy 

řídící se stanovenými komunikačními pravidly charakterizovanými výše, v případě 

třetím žádná taková striktní pravidla stanovena nejsou.  
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6. Policejní slang 

6.1 Vztah policejního slangu a slangů ostatních 

Přestože činnost policie je v mnoha ohledech uzavřená, dokonce i utajovaná a zcela 

záměrně se izoluje od ostatních oblastí lidské činnosti, v oblasti běžného výkonu služby 

tak, jak jsem ho definovala výše, policisté při své práci přicházejí do styku s veřejností 

velmi často. Navzdory tomu je třeba mít na paměti, že už samotný předmět práce policistů 

má za následek, že jde o specifický celek. Slang policistů nicméně není samostatným ani 

nijak uzavřeným souborem jazykových prostředků. Jeho vývoj je ovlivněn argotem a také 

dalšími slangy, zejména slangem vojenským a slangem kriminálním21

 

. To souvisí s tím, 

v jaké oblasti se policisté nejčastěji pohybují, s příslušníky jakých sociálních skupin 

nejčastěji komunikují, co je předmětem jejich komunikace. 

6.1.1 Policejní slang a argot 

„Argotem mluví individua zločinná,“ napsal roku 1934 František Oberpfalcer 

(Oberpfalcer, 1934, s. 312). Tedy „individua“, s nimiž policie přichází do styku 

nejčastěji22

                                                             
21 Termín kriminální slang používám v návaznosti na Jaroslava Suka a jeho terminologii (Suk, 1993), který 
pro výrazivo vězňů a lidí v konfliktu se zákonem obecně odmítl termín argot s odůvodněním, že 
„kriminálnictví zdemokratizovalo“ a že dnes „tendence k separování lidí spojených s kriminálním prostředím 
od ostatního obyvatelstva, jež není přímo zapojeno nebo zainteresováno v trestním stíhání, i opačně 
obyvatelstva od kriminálního prostředí, již téměř zcela zanikly“. 

. Jak tedy sám Oberpfalcer upozorňuje, byly to právě „orgány lidské 

spravedlnosti“ – tedy policie, četníci či soudy –, kdo jako první začal soustavně sbírat 

jazykový materiál tohoto druhu – „podřečí“, jak uvedl Čeněk Zíbrt (in Juda, 1902, s. 139). 

Dva takové seznamy byly zveřejněny v časopise Český lid (Český lid, 1902, s. 139-143).  

A ostatně i jazykový materiál, s nímž pracuje sám Oberpfalcer, pochází ze sběru 

provedeného na základě výnosu ministerstva spravedlnosti č. 44079 z 18. 9. 1925, který 

proběhl v letech 1925 a 1926 ve věznicích, ale také z policejních ředitelství a u trestních 

soudů. Dalšího úředního sběru jazykového materiálu se pak účastnil sám Oberpfalcer 

v roce 1933, a to sestavením dotazníku.  

22 Na druhou stranu takové tvrzení je dnes přinejmenším diskutabilní. V případě policie státní bude mít 
dozajista své opodstatnění, v případě policií obecních a městských tomu tak zcela jistě nebude. Těžko označit 
za kriminálního živla každého, kdo překročí maximální povolenou rychlost, neuklidí výkal po svém psovi 
nebo odhodí nedopalek. 
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Je tedy celkem logické, že právě touto cestou začaly pronikat prvky argotu do 

komunikace policistů. Ti totiž přirozeně potřebovali vyšetřovaným a vězňům rozumět, 

osvojov ali si p roto dorozu mív ací styl „d ruhé stran y“. Že p ak  tento styl začali sami 

využívat, zpočátku nepochybně právě v komunikaci s podezřelými, zatčenými, informátory 

atp., považuji za logický jev, který lze vysvětlit i psychologickým dopadem na obě strany 

komunikace – tedy jakési přiblížení se, navázání důvěrného (i když jen formálně) vztahu, 

navození či posílení pocitu určitého spojenectví – to vše byly (a stále jsou) postupy, které 

policisté vůči vyšetřovaným uplatňovali a uplatňují23

Argot pracoval se značným množstvím jazykových výpůjček, zejména z němčiny 

(a jejího rotwelsch, viz výše), jidiš a cikánštiny. Vliv této tendence můžeme spatřovat 

i v dnešním policejním slangu a nejen v něm, ale i v obecné češtině (stále se například 

policistům říká mimo jiné i benga, policisté pistoli stále říkají krochna – zde je ale třeba 

upozornit na zajímavý vývoj, který popíši v souvislosti s vojenským slangem, atp.) 

.   

Zajímavé je, že už Oberpfalcer upozorňuje v souvislosti s argotem na časté užívání 

slovesa dělat (např.: Pojď ho udělat), což je výraz, s nímž se v policejním slangu rovněž 

setkáme.  

 

6.1.2 Policejní slang a slang kriminální 

Budu-li jakkoli komentovat vztah policejního slangu a slangu kriminálního, 

částečně se jistě budu opakovat. Slang kriminální se v mnohém shoduje s argotem (viz 

výše v kapitole 3). Na druhou stranu je třeba zopakovat, že argot už zdaleka není jen 

„výsadou“ kriminálníků a lidí pohybujících se na okraji společnosti. Slovy Jaroslava Suka 

„kriminálnictví zdemokratizovalo“ (Suk, 1993, s. 22), argot se stal (alespoň částečně) 

majetkem běžných uživatelů jazyka, a pokud bychom se přidrželi jeho nejběžnější definice 

coby souboru jazykových prostředků definovaných hlavně kryptickou funkcí 

a využívaných především mluvčími žijícími v rozporu se zákonem, mohli bychom dojít 

k závěru, že argot již de facto neexistuje. 

                                                             
23 A v mnoha ohledech lze opravdu o poměrně blízkém vztahu hovořit. Jako poněkud neobjektivní důkaz lze 
použít například kriminální příběhy odehrávající se za První republiky, v nichž detektivové a četníci měli se 
„známými firmami“ do jisté míry až přátelský vztah.  
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Kriminálním slangem pro účely této práce myslím nejen jazykové prostředky 

užívané samotnými vězni, ale také dozorci. I v tomto případě ovšem platí, že úzus vězňů 

a dozorců se vzájemně ovlivňují a do značné míry se shodují s jazykovými prostředky 

užívanými policisty. Sem lze zařadit výrazy jako bachař (mimochodem původně výraz 

argotický a dnes rozšířený do běžné mluvy), elpíčko, bonzblok24

 

.  

6.1.3 Policejní slang a slang vojenský 

Mezi vojenským a policejním slangem lze vysledovat velmi úzký vztah, na jehož 

základě slang policejní přebírá značné množství výrazů právě ze slangu vojáků. Tento 

vztah má samozřejmě svou logiku. Jak armáda, tak policie jsou ozbrojené složky. Výrazivo 

týkající se výstroje, zbraní, střeliva, hodností, ale i některých činností tak policisté 

přejímají právě z jazykových prostředků vojenských.  

Kromě toho, byť předmět činnosti vojáků a policistů se liší (a to také neplatí zcela), 

obě složky se shodují v některých systémových oblastech. Jak vojáci, tak policisté 

například nejsou v zaměstnaneckém, ale ve služebním poměru, který podléhá zvláštním 

pravidlům a také zvláštním legislativním úpravám. Dále se v jistých oblastech shodují 

některé speciální činnosti, které vykonávají opět obě složky (např. pyrotechnici, zásahové 

jednotky atp.). To s sebou nese i fakt, že u obou složek je v jistých aspektech shodný 

i pracovní režim. 

První, kdo se vojenským slangem podrobněji zabýval a obsáhleji ho zpracoval, byl 

František Oberpfalcer (Oberpfalcer, 1934), až v 70. letech na jeho práci navázal Jiří 

Nekvapil (Nekvapil, 1979). Ke sběru „válečných slov“ ale už v roce 1920 vyzýval časopis 

Naše řeč (Oberpfalcer, 1934, s. 357).  Nekvapil ve své práci upozorňuje na to, že vojenský 

slang od doby, kdy jej zpracoval Oberpfalcer, prošel pronikavou změnou, přesto ale 

některé výrazy přetrvaly dodnes – a plynně přešly i do slangu policejního. Mimochodem 

není od věci upozornit na to, že dokonce lze nalézt výrazy, které si přes vojenský slang 

našly cestu do slangu policejního, ale jejich původ je v již popsaném argotu (Oberpfalcer, 

                                                             
24 Ovšem v případě výrazu bonzblok musíme konstatovat v kriminálním slangu sice minimální, ale přeci 
významový posun oproti slangu policejnímu. Zatímco v kriminálním slangu jde o notýsek udavače (Suk, 
1993), policisté tak nazývají své zápisníky, do kterých si poznamenávají „bonzy“. Tento význam uvádí také 
Jaroslav Hubáček, ten však výraz bonzblok řadí do slangu vojenského a označuje ho za poznámkový blok 
velitele (Hubáček, 1988). 
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1934). Takový je například původ výrazu krochna (podle Oberpfalcera z německého 

rotwelsche – Kracher, zároveň dává do souvislosti s německým Kracheisen; Oberpfalcer, 

1934, s. 317 a 360). Podobně se dnes v policejním slangu lze setkat s pozůstatky 

Oberpfalcerových poznatků například v případě výrazů jako ušák, frčka nebo pecka.  

O dlouhé tradici vojenského slangu hovoří také Jaroslav Hubáček (Hubáček, 1981, 

s. 95). Ten také upozorňuje na určitý sociologický rys, který do značné míry převládá 

i v prostředí policejním – tedy, že v tomto prostředí se pohybují převážně mladí lidé a že 

díky tomu se akcentují dva charakteristické rysy slangů – tedy inklinování k expresivitě 

a jazykové hře (tamtéž, s. 95). 

S vojenským slangem se slang policejní neshoduje jen v oblasti lexikální, ale také 

ve slovotvorných postupech, respektive v jednom jejich typu. Pro vojenský i policejní 

slang, nebo spíše pro vrstvu profesionalismů vojenských i policejních je typické tvoření 

iniciálových zkratek a zkratkových slov utvořených derivací na základě iniciálových 

zkratek – ve vojenských profesionalismech je to například kávéčé (kancelář velitele čety) 

nebo zetvéčé (zástupce velitele čety), v profesionalismech policejních je to pak například 

kázetó (kriminálně závadová osoba), kátépé (krátká technická pauza) nebo káó (kontrola 

osoby). Nutno dodat, že v policejní mluvě tento slovotvorný postup proniká i do slangu, 

v němž se v rámci jazykové hry tvoří jakési pseudozkratky, například ápédéčko (auto plný 

drbanů),  úbéčka (úplně blbí) nebo pézetka (parchanti zasraný – označení dětí používané na 

akcích). 

V některých případech se týž výraz vyskytuje i v policejním i ve vojenském slangu, 

je zde ale patrný významový posun. Tak například výraz autař ve vojenském slangu 

znamená člena automobilové jednotky (Hubáček, 1981, 1988), ve slangu policejním jde 

ovšem o pachatele trestné činnosti specializujícího se na vykrádání a především odcizování 

aut. Jaroslav Suk v tomto smyslu uvádí (jako výraz slangu kriminálního) výraz autíčkář 

a pro tuto trestnou činnost výraz autíčkaření (Suk, 1993). 
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6.1.4 Policejní slang v kontextu slangů dalších složek Integrovaného 

záchranného systému (IZS) 

Vzhledem k tomu, že předmětem mého zkoumání byl a je pouze slang policejní, 

můj vhled do slangového vyjadřování dalších složek Integrovaného záchranného systému 

byl více než povrchní. Přesto ale lze konstatovat, že slangy a profesionalismy jednotlivých 

složek IZS se budou prolínat a v určité vrstvě lexika shodovat. Výrazem, který prochází 

napříč všemi těmito slangy, je z profesionalismů například operační, ze slangových výrazů 

to pak je například písknout nebo barák. Z výrazů původně slangových, dnes již obecně 

a běžně užívaných to je jistě například maják. Podobně se slangy těchto složek shodují 

i v dalším výrazivu, například lítačka, akce jehla, bezdomáč, svodka, názvosloví týkající se 

výstroje a slavnostních uniforem (tedy například výraz šňůry, frčky atp.) a další. 

I v případě dalších složek IZS ovšem stejně jako v oblasti mluvy policejní platí, že 

tyto slangy nebyly dosud podrobněji zkoumány a popsány. 

 

6.1.5 Policejní slang a slangy sportovní a další 

Považuji za nutné zmínit se alespoň zcela okrajově o možných vztazích policejního 

slangu se slangy z oblastí zdánlivě zcela odlišných. Například výrazivo týkající se zbraní 

a střelby se, stejně jako slang vojenský, může a částečně patrně bude shodovat se slangem 

sportovním střeleckým. Podobně tomu může být v případě výrazů týkajících se například 

motorismu, dalších druhů sportu, okrajově i medicíny. 

 

6.2 Policejní slang a jeho vztah k výrazivu dalších jazykových vrstev 

a útvarů 

Určitá část výrazů, které běžně používají policisté, se stále pevněji etabluje 

i v běžné komunikaci. Jedná se především o vyjadřování obecněčeské, v němž se běžně 

vyskytují výrazy jako bezdomáč, cikora, benga, botička (nebo bota), čórnout, parkovačka, 

měšťák, sebrat, skokan, šlapka, zašít se. Původ některých těchto výrazů lze hledat v argotu 

(benga, čórnout), v případě dalších lze uvažovat o tom, že se do běžného vyjadřování 

skutečně rozšířily z policejního slangu. Nicméně něco takového nelze zcela spolehlivě 
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tvrdit, přinejmenším ne v případě všech zmíněných výrazů – je například otázka, jak do 

obecné češtiny pronikl výraz skokan.   

Ve velmi vzácných případech pronikají policejní slangové výrazy i do češtiny 

spisovné. Slovník spisovné češtiny například zná výrazy kapsář či bytař, ale také sebrat či 

šlapka (SSČ, 2003). Z excerpovaného materiálu jsou to ovšem jediné výrazy, které se ve 

stejném významu vyskytují jak v policejním slangu, tak v češtině běžně užívané. 

Navíc nemůžeme opominout fakt, že některé výrazy užívané jak v policejním 

slangu, tak v běžné češtině se vyznačují jistým významovým posunem. Té je případ výrazů 

jako šlapka nebo sebrat (zatímco v policejném slangu je šlapka ten, kdo má pěší hlídku, 

v běžně používané češtině bude mít mluvčí na mysli prostitutku25. Stejně tak výraz sebrat 

se v běžně mluvené češtině vyskytuje v obecném významu zatknout26

 

, v policejním slangu 

má tento výraz užší význam zatknout tzv. „na jistotu“, tedy zatknout konkrétní osobu na 

základě jistoty, že se dopustila trestného činu).  

6.3 Způsoby tvoření výrazů v policejním slangu 

6.3.1 Aspekty policejního slangu 

Při rozboru aspektů policejního slangu budu kopírovat popis aspektů slangu 

obecně. I v tomto konkrétním případě je proto rozdělím na aspekty mimojazykové a 

jazykové, neboť prvky obou těchto skupin mají vliv na vznik policejních slangových 

výrazů, na četnost a kontext jejich užití i na konotace spojené s každým konkrétním 

výrazem. To se týká i profesionalismů, byť v jejich případě ustupují zejména některé 

mimojazykové aspekty do pozadí – jsou to ty, které dodávají výrazům na expresivitě a 

zohledňují citový vztah mluvčího k popisované realitě. Navíc excerpovaný materiál 

obsahuje sice mizivé množství individualismů, respektive výrazů z idiolektu mluvčího 

(například bezdomec, tělo ve smyslu živá osoba atp.), ale přeci jen je třeba právě v jejich 

případě více zohlednit některé mimojazykové aspekty.  

                                                             
25 Tento výraz ostatně jako jediný ze dvou zde zmíněných připouští SSČ (SSČ, 2003). 
26 Slovník spisovné češtiny vykládá výraz sebrat v tomto ohledu jako „násilím odvést“ (SSČ, 2003), což 
ovšem také není zcela přesné.  „Násilí“ ve skutečnosti policisté musí použít v menší části případů. 
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Policejní slang nemá tak dlouhou tradici jako slangy jiné, například vojenský nebo i 

již zmíněný kriminální, nicméně částečně vychází právě z nich, respektive v jistých 

oblastech na ně navazuje a čerpá z nich, zároveň i on sám jako samostatný slang existuje 

dostatečně dlouho, aby bylo možné konstatovat, že značné množství výrazů je i s jejich 

expresivností a citovými a významovými konotacemi „zděděných“. Jinými slovy, stejně 

jako se ze starších a zkušenějších mluvčích přenášejí slangové výrazy na ty nové 

a nezkušené, přenášejí se spolu s nimi i určité mimojazykové postupy, vztahy 

k popisovaným skutečnostem, postoje. Ty pak mohou být akcentovány či potlačeny právě 

ve vzácných individualismech, obecně však nebývají podrobovány zásadním změnám. 

 

6.3.1.1 Mimojazykové aspekty policejního slangu 

V oblasti mimojazykových aspektů popíši tyto aspekty27

1) Definovat stáří policejních sborů obecně je téměř nemožné. Policie státní, tedy Policie 

ČR působí od roku 1991, předtím jí předcházel Sbor národní bezpečnosti a jemu zase 

policie a četnictvo, které vzniklo spolu se samostatným československým státem na 

základech položených systémem habsburské monarchie. Městská policie v Praze 

vznikla v květnu 1992. Historie policejních sborů však není pro potřeby této práce 

důležité. Významné je, že policejní sbory mají na území naší země logicky bohatou 

a dlouhou tradici, a že tedy současný policejní slang rozhodně má z čeho čerpat.  

: 1) uzavřenost prostředí, stáří, 

tradice a rychlost rozvoje policejních sborů v ČR (samozřejmě ve zjednodušené podobě, 

tedy policie obecně), 2) věkové a sociální složení mluvčích a 3) psychické faktory (tedy 

vztah ke komunikačnímu prostředí, k předmětu komunikace, citová angažovanost atp.). 

Historické reálie týkající se policejních sborů mají pro tuto práci význam v tom 

ohledu, že některé výrazy, které jsem zaznamenala, lze definovat jako slangové 

historismy, tedy slangové výrazy popisující skutečnosti již zaniklé (například dohoda, 

špektaška, vuml, federál, trubka, oliva atp.). Setkat se s nimi tak lze ve vyprávění 

pamětníků, ne však v běžné současné praxi.  

                                                             
27 Kopíruji přitom rozdělení aspektů tak, jak jej popsal Jaroslav Hubáček (Hubáček, 1981, s. 25n) 
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To samozřejmě souvisí s rychlostí rozvoje bezpečnostní problematiky, která se stále 

zvyšuje. Vyvíjí se nejen vybavení policistů, oděvy, ochranné pomůcky, zbraně, ale 

také pracovní postupy (včetně vyšetřovacích), legislativa a v neposlední řadě i trestná 

činnost, dopravní problematika a další oblasti, které představují předmět práce a zájmu 

policistů. Zatímco Oberpflacer tak popisoval speciální výrazy pro zloděje živící se 

krádežemi na jatkách, v kostelech, ve sklepech, na trzích, v kavárnách nebo dokonce 

zloděje pivních trubek (Oberpfalcer, 1927, s. 181)28

Na rozvoj policejního prostředí má vliv mnoho vnějších faktorů, přesto lze 

konstatovat, že policejní prostředí je ne-li uzavřené, tedy přinejmenším v mnoha 

ohledech specifické, což se samozřejmě projevuje i na vyjadřování těch, kteří se 

v tomto prostředí pohybují. To samozřejmě souvisí se specifickými činnostmi, které 

mají policejní sbory na starosti, prostředí, v němž se policisté pohybují, lidé a případy, 

s nimiž se setkávají. Vyjadřování policistů tak může být pro okolí nepochopitelné 

nejen z hlediska obsahu samotného, ale i z hlediska postojů a citového zabarvení. 

, dnešní policejní slang ani 

profesionální mluva tyto výrazy nezná. Ani zloděj specializující se na vykrádání bytů 

už dnes není kérař, ale prostě bytař. Naopak dnes popisuje policejní slang 

a profesionalismy skutečnosti, které dříve neexistovaly ani náznakem (například 

taktika, drégr, foníček, varna, vrzat atp.). Na druhou stranu jsou tu výrazy, které 

zaznamenal už Oberpfalcer  a které jsou poměrně živými součástmi policejného 

slangu (a v některých případech nejen jeho) i dnes. To je případ výrazů krochna, 

doutnat, čór atp.  

 

2) Věkové a sociální složení uživatelů policejního slangu a profesionalismů je v jistých 

ohledech poměrně variabilní. Obecně lze konstatovat, že v současné době mezi 

příslušníky policií převládají lidé s věkovým průměrem kolem 40 let, více muži než 

ženy, i když žen v policejních sborech po celé republice přibývá. Sociální prostředí, 

z něhož vycházejí zájemci o práci u policií, nelze jednotně definovat. Například 

rostoucí nezaměstnanost má za následek, že k policiím se hlásí lidé, kteří už za sebou 

                                                             
28 Oberpfalcer se ovšem v této práci odvolává na práci E. Rippla Zum Wortschatz des tschechischen 
Rotwelsch vydanou v Liberci v roce 1926. Navíc tyto výrazy popisuje Rippl i Oberpfalcer jako výrazy 
z mluvy podsvětí, tedy řečeno Oberpfalcerem z hantýrky (Oberpfalcer, 1927, s. 178). 
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mají zcela odlišnou kariéru včetně například akademické. Kromě toho s rostoucími 

nároky na kvalitu příslušníků policejních sborů roste počet vysokoškolsky vzdělaných 

příslušníků nebo těch, kteří si v průběhu práce vzdělání doplňují.  

Oproti minulosti je také patrná vyšší fluktuace příslušníků policejních sborů nejen 

v rámci sboru jako takového – tedy mezi útvary – ale také mimo policii. To je 

způsobeno částečně finančními podmínkami, částečně psychickou náročností takové 

práce. Svou roli mohou hrát i další faktory, například zdravotní.  

 

3) Faktory psychické se i podle Hubáčka projevují jednak snahou příslušníků určitého 

prostředí o demonstraci této příslušnosti k němu a jednak jako snaha o vyjádření 

výlučnosti tohoto prostředí (Hubáček, 1981, s. 26). To platí i pro slang policejní. 

Policie jako prostředí je sama o sobě výlučná, tato specifičnost je umocněna 

stejnokroji policistů, označením policejních vozů, oprávněními a povinnostmi 

policistů. Přispívají k ní ovšem i jazykové prostředky, a to nejen slangové. Zatímco 

oficiální a polooficiální komunikace ale umocňuje tuto výlučnost de facto nezávisle na 

vůli policistů, nýbrž na základě povinnosti a zákonných rámců, slangové prostředky 

umožňují mluvčím opak, tedy dobrovolné rozhodnutí. Pronikání do slangového 

vyjadřování je tedy i pro samotného mluvčího jakýmsi ukazatelem jeho postupného 

etablování mezi kolegy.  

Zejména v policejním slangu ale hraje důležitou roli i další psychický aspekt, o němž 

jsem již hovořila i v souvislosti s oficiálními a polooficiálními projevy, tedy snaha 

získat odstup od své práce a od náročnosti pracovních situací. Zatímco v oficiálních 

a polooficiálních projevech získávají policisté tento nadhled pomocí neosobních 

ustálených gramatických vazeb a omezení se na citování zákonů, slang umožňuje 

docílit tohoto odstupu výrazně kreativnějším způsobem – pomocí jazykových hříček, 

humoru, eufemismů, zlehčování až zesměšňování předmětů komunikace.  
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6.3.1.2 Jazykové aspekty policejního slangu 

K jazykovým aspektům policejního slangu řadím opět v souladu s Hubáčkovým 

členěním (Hubáček, 1981, s. 19) především 1) nespisovnost, 2) komunikační funkčnost, 

3) systémovost, 4) snahu o pojmovou diferenciaci, 5) expresivitu. 

1) Nespisovnost je, jak upozorňuje Hubáček (Hubáček, 1981, s. 19), a nejen on (viz 

například Kopečný, 1981, s. 76) jedním ze základních jazykových znaků slangu. Nelze 

ovšem policejní slang z hlediska spisovnost a nespisovnosti odbýt konstatováním, že 

slang bývá nespisovný. Jak jsem již uvedla výše, některé výrazy, byť jde o velmi 

vzácný jev, pronikly do jazyka spisovného, některé inklinují spíše ke specifické 

policejní terminologii. Faktem ovšem je, že převážná část policejních slangových 

výrazů na ose spisovnost-nespisovnost zaujímá místo v její nespisovné části. 

 

2) Z hlediska komunikační funkčnosti je funkcí slangového výrazu výstižné, jednoznačné 

a ekonomické vyjádření skutečnosti. Z toho důvodu se právě ve slangu uplatňuje 

univerbizace a využívání zkratkových slov. V minimu případů jsou slangové výrazy 

víceslovné, velmi málo je frazeologismů. Jedním z rysů slangů podporující jejich 

komunikační funkčnost je poměrně bohatá synonymie, kterou lze pozorovat 

i v materiálu excerpovaném pro účely této práce. Například pro význam přiznat se, 

případně udat někoho zná policejní slang výrazy pustit, položit, složit, rozsypat se, 

podělat; ve významu udavač lze najít výrazy jako práskač, sojka, ráfek; nováček je 

označován jako ušák, zob, zobák, dopravní policista je hluchavka nebo také žampion, 

dětem někteří policisté říkají pézetka, pépéčka nebo úbéčka. Tato variabilita výrazů 

jednak potvrzuje obecnou tendenci slangů k bohaté synonymii, jednak je dokladem 

kreativity a vynalézavosti mluvčích, v tomto případě uživatelů policejního slangu. 

 

3) S tím souvisí systémovost slangového vyjadřování policistů. Právě v inklinaci 

k univerbizovaným pojmenováním oproti víceslovným spojením ji lze dobře 

pozorovat (viz např. úřeďák, donucovák atp.). 
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4) Také snaha o pojmovou diferenciaci souvisí se systémovostí a komunikační funkčností 

policejního slangu. Lze například pozorovat méně či více rozvinutou synonymii, 

zejména u některých výrazů (například bonzák, práskač, ráfek, sojka pro udavače 

atp.). 

 

5) Nakonec i míra expresivity hraje v policejním slangu svou roli. Slangové výrazy 

v sobě v drtivé většině určitou míru expresivity nesou. Není-li expresivita obsažena ve 

výrazu samotném, může ji nabýt v komunikačním kontextu. Je ovšem třeba si 

uvědomit, že expresivita slangových výrazů je aspekt velice, řekněme, flexibilní. 

A možná právě míra pociťované expresivity ze strany mluvčího i adresáta je určitým 

měřítkem zdomácnění výrazu, ale i uživatele slangu v příslušném prostředí. Jinými 

slovy, výraz, který zkušený policista považuje za citově neutrální, může (a v mnoha 

případech i bude) připadat novému uživateli nebo uživateli nepatřícímu do daného 

prostředí alespoň minimálně expresivní (k tomu také Suk, 1993, s. 9), (viz například 

drban či pašík).  

 

6.3.2 Pojmenovávací postupy v policejním slangu 

Pro svou práci jsem excerpovala 224 výrazů – profesionalismů, slangismů, 

individualismů a frazeologismů. Z tohoto celkového počtu výrazů zcela jednoznačně 

převládají substantiva s počtem 158 výrazů. Znatelně méně je sloves – 48. Zaznamenala 

jsem pouze 2 adjektiva a 3 substantivizovaná adjektiva. Sousloví a frazeologických spojení 

je v materiálu 13.  

Excerpovaný materiál zdaleka nedosahuje takového rozsahu, aby bylo možné dělat 

jakékoli definitivní závěry, lze ale naznačit určité slovotvorné tendence. Ty ovšem nijak 

nevybočují ze slovotvorných tendencí popsaných v rámci zkoumání slangů obecně (viz 

například Hubáček, 1981, 1988 a další jeho práce).  

Z hlediska využití pojmenovávacích postupů využívají slangy, a tedy i policejní 

slang, stejné postupy jako národní jazyk, jehož součást tvoří. V rámci materiálu 

zkoumaného v této práci se uplatňují jak postupy transformační tedy slovotvorné, kterými 

se rozhojňuje inventář jazyka (viz Hubáček, 1981, s. 149), tak postupy transpoziční, tedy 
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sémantické tvoření s využitím výrazů již existujících (metafora, metonymie atp., viz 

Hubáček 1973, s. 124n.). Ze slovotvorných postupů je nejfrekventovanějším způsobem 

odvozování, z postupů transpozičních je to pak metafora, ale v našem materiálu je 

zajímavými příklady zastoupeno také například přejímání slov (viz Hubáček, 1973, 1981). 

 

a) Postupy transformační 

V případě postupů transformačních se uplatňuje zejména odvozování a zkracování. 

Odvozování: V případě substantiv se z větší části děje pomocí přípon -ař/-ář, -ák (autař, 

bytař, botičkář, čórkař, doutnák, měšťák, místňák atp.), zejména v případě konatelských 

jmen. V případě názvů míst se objevuje přípona -árna (bambulárna, botičkárna, bengárna). 

Odvozování se uplatňuje v maximální míře v univerbizačních postupech, tedy zejména při 

tvoření jednoslovných názvů nositelů vlastnosti, například donucovák – donucovací 

prostředek, domovka – domovní prohlídka, hledanka – hledaná osoba, hlídkovka – 

hlídková kniha, úřeďák – úřední záznam, mařenka – maření úředního rozhodnutí, 

pohotovák – pohotovostní útvar, čerňáky – černá pracovní uniforma atd.  Jde patrně 

o nejproduktivnější slovotvorný postup.  

Z hlediska tvoření výrazů odvozováním pomocí sufixů je ale velmi zajímavé jakési 

„falešné přechylování“, tedy odvozování substantiv ženského rodu pro označení mužských 

osob nebo v případech připouštějících rod mužský i ženský. To je případ výrazů jako fetka, 

bezdomka, transka, šlapka, v menší míře i výrazu smažka. Takových výrazů není mnoho, 

nicméně jsou právě ze slovotvorného hlediska poměrně zajímavé. Lze s jistotou 

konstatovat, že v sobě nesou silný expresivní – pejorativní náboj. Ten souvisí právě 

s příznakovým užitím gramatické kategorie jmenného rodu. 

V této souvislosti je namístě připomenout si tzv. generické maskulinum, tedy označování 

osoby/osob mužským rodem i v případě, že její/jejich přirozený rod je ženský nebo není 

udán (tedy například politik, lékař, policista i pro ženy těchto profesí). V případech, které 

zde uvádím, je ovšem situace opačná, jako by tedy šlo o zcela ojedinělé případy 

„generického feminina“. Vzhledem k tomu, že maskulinum je označováno jako rod 

neutrální, nediferencovaný, bezpříznakový a femininum je rodem příznakovým (viz 



53 

 

Čechová, 2000, s. 151), setkáváme se zde s užitím příznakového rodu pro skutečnosti bez 

rozlišení rodu přirozeného. Tato příznakovost pak s sebou přináší ironii a pejorativnost. 

Ne všechny výrazy, které jsem označila jako „generické femininum“, ovšem patří do 

kategorie výrazů „falešně přechýlených“. V některých případech (například sojka, 

hluchavka či švestka) nelze hovořit o falešném přechylování. V těchto případech se jedná o 

sémantické tvoření – metafory založené na podobnosti některých rysů, gramatický rod tak 

v sobě žádný expresivní příznak nenese.  

Prefixační odvozování se projevuje zejména v oblasti sloves. Jde tu nejčastěji o obměny 

významů základových sloves, byť tyto obměny mohou být i poměrně silné. Častější je 

prefix vy-, například vyštěkat, vyčistit, vykousnout, vytěžit. Dalším užívaným prefixem je 

prefix o-, například (v)oplackovat, (v)opáskovat, (v)okasrovat. S menší frekvencí se 

objevuje také prefix pro-, například provařit, projet, profilcovat. 

Skládání: V excerpovaném materiálu je výrazů vzniklých skládáním minimum. Skládáním 

vznikly například výrazy basman nebo bonzblok. Oby výrazy se přitom vyznačují značnou 

expresivitou. Velmi zajímavým dokladem skládání je pak výraz zabukismus, který vznikl z 

frazému schovávat se za bukem. Díky tomu vznikl de facto neologismus v současné době, 

který má sice v současné době omezené užití, nicméně dokládá jazykovou kreativitu 

a hravost uživatelů policejního slangu29

Zkracování: Tento slovotvorný postup je naopak zastoupen poměrně výrazně. Vyhovuje 

totiž obecné tendenci slangů po maximálně stručném a jednoduchém vyjadřování. 

Výsledkem zkracování jsou zkratková slova nebo iniciálové zkratky. Iniciálové zkratky 

ovšem nebývají součástí slangu, ale spíše oficiální terminologie. Postupně se ale tyto 

zkratky mohou začít chovat jako zkratková slova, případně jsou z nich odvozovány další 

výrazy (například VRZ – vrznout si, KTP – kátépé – kátépéčko, KO – káóčko, KZO – 

kázetóčko, kazeťák). Kuriózní je iniciálová zkratka VUML (která se ovšem chová jako 

zkratkové slovo, tedy například ji uživatelé deklinují), která je opět zajímavým dokladem 

jazykové hravosti policejního slangu. Místo původního významu Večerní Univerzita 

Marxismu-Leninismu totiž zde znamená Vulkanizované Učení Marxismu-Leninismu a je to 

slangový výraz pro obušek. 

. 

                                                             
29 Je ovšem třeba upozornit na to, že Slovník nespisovné češtiny uvádí výraz zabukista s významem 
tajnůstkář, záludný člověk (SNČ, 2006). 
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Další zajímavostí je vznik fiktivních iniciálových zkratek a z nich pak odvozených 

zkratkových slov, například ápédéčko – auto plný drbanů, pézetko – parchant zasranej, 

úbéčko – úplně blbej.   

Zkracování se navíc v policejním slangu uplatňuje při zkracování slov jako bezdomovec – 

bezďák, bezdomáč, bezdomka, brigadýrka – brigáda, pachatel - pašík atd. Lze sem řadit i 

krácení sousloví jako požít – vzniklo zkrácením sousloví terminologické povahy požít 

alkohol nebo sdělit – sdělit obvinění. 

 

b) Postupy transpoziční 

 Také postupy transpoziční jsou ve vytváření policejní slangové slovní zásoby 

poměrně produktivní. Tyto slovotvorné postupy spočívají v přenášení významu, tzv. 

sémantickém tvoření, zejména metaforickém a metonymickém (viz Hubáček, 1981, s. 153) 

Metaforické přenášení slovního významu je v policejním slangu zastoupeno poměrně 

silně. Prakticky ve všech případech použití dodává vyjádření na expresivitě. To je případ 

výrazů jako balík, doutnák, bedna, blesky, botička, buchna, pichna, šít, hluchavka, 

žampion, ptáček.  

Metonymické přenášení slovního významu je v policejním slangu zastoupeno méně, 

nicméně i ty patří k užívaným slovotvorným postupům. To je případ například výrazu páka 

nebo trubka. 

Sousloví a frazeologická spojení také nejsou v policejním slangu příliš častá, 

v excerpovaném materiálu se objevila jedenáctkrát. Ze sousloví je to například akce jehla 

nebo dát se do polohy, z frazeologismů pak zakleknout do bloků nebo fond usměvavého 

policisty. 

Přejímání slov z cizích jazyků je sice oblastí tvoření ne zcela produktivní, náš materiál 

však obsahuje několik zajímavých případů. Za pozornost stojí zejména dva, které v sobě 

pojí vlastně hned několik slovotvorných postupů – kromě přejímání slov také skládání. 

Přejímání navíc probíhá pouze v rovině výslovnostní, zcela zřejmě proto, že výrazy tak 

získávají značnou expresivitu. Jde o výrazy ikskjúzmič a nouplísák. Je ovšem třeba 

konstatovat, že výraz nouplísák není výtvorem uživatelů policejního slangu, ale přejímkou 

z rasistického vtipu (viz Slovník), tedy de facto z lidové tvorby. 
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7. Slovník 

7.1 Poznámka ke zpracování jazykového materiálu 

Ve slovníku nezpracovávám pouze výrazy slangové, ale také ty, které označuji jako 

profesionalismy. Kromě toho jsou v excerpovaném materiálu – celkem 224 hesel – 

v několika případech zastoupeny i výrazy vysloveně individuální, frazeologismy a také 

výrazy, které bych označila jako slangové historismy – tedy výrazy popisující skutečnosti 

již zaniklé, odkazující ke slangu z doby nejméně před dvaceti lety. Slovník ovšem nedělím 

na jednotlivé části podle typu hesel, ale typ hesla označuji závorkami ( ). 

Při popisu jednotlivých hesel vycházím ze zpracování slangových slovníků podle 

Jaroslava Suka (Suk, 1993), na rozdíl od nich ale k heslům připojuji jejich slovotvorný 

popis, je-li mi znám. V několika případech se mi ovšem motivaci a vznik výrazu objasnit 

nepodařilo. Popis etymologie výrazu je součástí popisu hesla. Vyžaduje-li heslo další 

vysvětlení (například srovnání s dalšími slangy, odkaz na odbornou literaturu, vysvětlení 

některých reálií atp.), doplňuji toto vysvětlení jako poznámku pod čarou. 

Připojuji také citace obsahující popisovaný výraz a dokládající možnosti jeho užití, 

je-li taková citace k dispozici. Citace je vyznačena uvozovkami a kurzívou. Kurzívu 

využívám i k označení hesel obsažených v tomto slovníku, pokud je cituji.  

Heslová slova jsou uspořádána v abecedním pořadí. Odkazy na jiné heslo se 

naznačují slovem viz. Příslušnost slova k slovnímu druhu označuji u podstatných jmen 

(celkem 158 výrazů) zkratkou rodu, v případě jmen pomnožných zkratkou označující číslo. 

V případě jmen přídavných označuji slovní druh zkratkou označující tento druh, v případě 

sloves (48 výrazů) zkratkou označující vid slovesa.  

U všech slov uvádím jejich významový výklad, který je podtržený, pouze v případě 

hesel, která se významem shodují s hesly předcházejícími, se omezuji na odkaz k těmto 

heslům. Má-li výraz více významů, označuji jednotlivé významy číslicemi. V případě 

potřeby jsem údaje ověřovala ve slovníkové literatuře včetně SSČ. 
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Při popisu jednotlivých hesel využívám tyto zkratky: 

adj. – přídavné jméno 

dok. – dokonavý vid 

f. – ženský rod 

fraz. – frazeologismus 

gen. f. – generické femininum 

hist. – slangový historismus 

indiv. – individualismus  

m. – mužský rod 

n. – střední rod 

nedok. – nedokonavý vid 

plur. t. – jméno pomnožné 

prof. – profesionalismus 

sg. – singulár 

slang. – slangismus  
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7.2 Slovník výrazů policejního slangu s výkladem 

akce jehla f., (slang.); skrývání se před pracovními úkoly (viz 

šít/zašít se); frazeologické sousloví založené na metaforické souvislosti s verbem zašít se; 

„Šaty jsou ve skříni, bude akce jehla.“  

ápédéčko n., (slang.), vozidlo, v němž se nachází větší počet podezřelých osob; zkratkové 

slovo z fiktivní iniciálové zkratky APD neboli auto plný drbanů 

autař m., (prof.), zloděj specializující se na krádeže aut; výraz odvozený pomocí 

produktivního sufixu -ař od základového slova auto (analogicky také např. kapsář, bytař či 

kasař).30

balík m., (slang.), třetí policista v hlídce

  

31

bambulárna f., (slang.), psychiatrická léčebna; expresivní metafora; výraz patrně odvozen 

od expr. bambula (naivní či hloupý člověk)

 (viz též doutnák/doutnat); metaforické vyjádření 

nečinnosti třetího člena hlídky a toho, že jej vozí kolegové; „Když měl parťák dovolenou, 

tak jsem dělával balíka, což bylo skvělý, protože člověk nehne prstem“  

32

barák m., (slang.), sídlo příslušného útvaru, základna (viz též fara); výraz má význam 

částečně analogický k výrazu ze slangu vojenského; „Rezedo, už sme to rozpustili 

a vracíme se na barák.“

; „Ty vole, ten je zralej na bambulárnu.“  

33

basman m., (slang.), vězeň (někdy se používá pro bývalého vězně); kompozitum z výrazů 

basa (vězení) a přejatého man – muž z basy 

  

bedna f., (slang.), anton, skříňové policejní vozidlo; metafora založená na tvarové 

podobnosti s původní označovanou skutečností – bednou  

                                                             
30 V kriminálním slangu se vyskytuje synonymum autíčkář (Suk, 1993), uvádí ho také Slovník nespisovné 
češtiny (SNČ, 2006). 
31 Hlídky bývají obvykle dvoučlenné, pokud přibude třetí člen například dočasně kvůli dovolené svého 
standardního partnera, jezdí na zadním sedadle a obecně má méně práce, tedy se jen „vozí“. 
32 Výraz bambula v tomto významu uvádí Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2006). 
33 Výraz se vyskytuje i v běžně mluvené řeči jako expresivum ve významu dům. 
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benga m., (slang.), policisté34

bengárna f., (slang.), policejní stanice; výraz vznikl odvozením od základového výrazu 

benga (či bengo) 

; původ výrazu je v argotu, který jej převzal z cikánštiny 

bezďák m., (slang), bezdomovec, člověk, který nemá trvalou adresu a žije na ulici35

bezdomáč m., (slang.); viz bezďák (viz též bezdomka); výraz vznikl zkrácením 

základového výrazu bezdomovec 

 (viz 

též bezdomáč, bezdomka); výraz vznikl zkrácením ze základového výrazu bezdomovec; 

výraz se vyskytuje ve stejném významu i v běžně mluvené řeči (viz SNČ) 

bezdomec m., (indiv.); viz bezďák (viz též bezdomáč, bezdomka); výraz vznikl zkrácením 

základového výrazu bezdomovec 

bezdomka gen. f., (slang.), viz bezďák;  výraz vznikl zkrácením a zároveň falešným 

přechýlením základového výrazu bezdomovec; má zřetelně expresivní – pejorativní ráz 

bez závad36 (fraz.); výsledek kontroly objektu nebo provozovny, která neodhalila žádné 

přestupky, přítomnost podezřelých osob nebo poškození objektu37

blesky plur. t., (slang.), světelné výstražné znamení bez využití zvuku (viz též VRZ/vrznout 

si/zavrzat si a fňukna/fňuknout); metafora založená na podobnosti světelných záblesků 

výstražného světla se záblesky skutečného blesku 

; „Bříza, bříza, já sto 

patnáct, Emauzy bez závad.“ „Rozumim, sto patnáctko.“ 

blok m., (prof.), pokutový blok; výraz vznikl zkrácením dvouslovného výrazu 

terminologické povahy pokutový blok38

                                                             
34 Ve slovníkové literatuře na rozdíl od mého výzkumu doloženo i v sg., bengo např.: Sochová – Poštolková, 
1994 nebo Suk, 1993; v obou těchto příručkách se jako tvar plurálu uvádí bengové – s tímto tvarem jsem se 
nesetkala stejně jako s tvarem singuláru. Výraz se vyskytuje také v kriminálním slangu (viz Suk, 1993), ale i 
v obecné češtině. 

  

35 Definice bezdomovce je ve skutečnosti velmi diskutabilní, mnoho lidí žijících na ulici má ve skutečnosti 
trvalé bydliště, formálně tedy bezdomovci nejsou 
36 Právě frazeologismus bez závad se v mém výzkumu stal poněkud úsměvným dokladem faktu, že policisté, 
stejně jako uživatelé jiných slangů, využívají slangové výrazy a specifické frazeologismy i mimo pracovní 
komunikaci. Například třicetiletá strážnice při telefonátu manželovi kvůli kontrole bytu po bouřce použila 
frazeologismus bez závad takto: „A co vokna? Bez závad?“ 
37 Jako frazeologismus hodnotím toto sousloví zejména proto, že se používá pouze v tomto daném významu a 
nelze k němu vytvořit například protiklad „se závadami“ – v případě zjištění narušení kontrolovaného 
objektu nebo nějakého protiprávního jednání policista hlásí přímo charakter zjištěného problému.   
38Pokutové bloky jsou cenina vydávaná Ministerstvem financí ČR 
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bojař m., (slang.), cvičitel sebeobrany a bojové techniky; výraz je sufixálním derivátem od 

základového bojovat, boj 

bonzblok m., (slang.), zápisník39

bota f., (slang.), technické zařízení pro zabránění odjezdu vozidla

; výraz je složený z výrazů bonz (udání) a blok  

40

botička f., (slang.), viz bota; lexikalizovaná zdrobnělina základového výrazu bota 

; mechanická zábrana 

na přední kolo, která znemožní vozidlu jízdu; (viz též botička, botičkář, botičkárna); 

metafora založená na vzdálené podobnosti s účelem klasické obuvi – zakrýt  

botičkář m., (slang.), strážník nasazující a sundávající „botičky“; odvozeno sufixem -ář od 

základového výrazu botička 

botičkárna f., (slang.), služební vozidlo převážející technické prostředky k zabránění 

odjezdu vozidla, tedy „botičky“; odvozeno sufixem -árna od základového výrazu botička 

brigáda f., (prof.), brigadýrka, plochá čepice s pevným štítkem; vzniklo zkrácením 

základového slova brigadýrka  

buchna f., (slang.), injekční stříkačka (viz též pichna); patrně metafora vyplývající 

z metafory jiné, která výrazem rána označuje aplikovanou dávku drogy, tedy bouchat, 

bouchnout  

cépézeta f., (prof.), cela předběžného zadržení; zkratkové slovo pocházející z iniciálové 

zkratky CPZ 

cikora f., (slang.), Rom; doloženo i ve zdrobnělé podobě cikorka jak v policejním slangu, 

tak ve slangu kriminálním (Suk, 1993; SNČ, 2006); patrně založeno na zvukové 

podobnosti výrazů cikora a cikán, zároveň ovšem metaforicky zohledňující příznak 

tmavosti 

cizina f., (prof.), cizinecká policie; výsledek univerbizačního procesu, kdy sousloví 

cizinecká policie je nahrazeno jednoslovným názvem, výraz se může být také výsledkem 

                                                             
39 Výraz se v yskytuje i ve slan g u  vojensk ém a krimin áln ím, u  n ich ale lze p ozorovat částečně od lišné 
významy, viz 6.1.2 Policejní slang a slang kriminální) 
40 Výraz bota je do jisté míry internacionální. Také angličtina využívá tuto metaforu, viz například oficiální 
stránky policie v New Yorku http://www.nyc.gov/html/nypd/html/towed_vehicles/towed_vehicles.shtml, na 
nichž newyorská policie uvádí způsoby řešení špatného parkování mimo jiné i pomocí „Immobilization 
Devise (Boot)“ 

http://www.nyc.gov/html/nypd/html/towed_vehicles/towed_vehicles.shtml�
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zkracování; zároveň lze shledávat i jakýsi náznak metonymického přenášení významu 

(policisté se zabývají cizinci) 

čerňáky plur. t., (slang.), černá uniforma skládající se z kapsových kalhot a bundy, 

případně kombinéza;41

červeňák m., (slang.), protokol o zadržení; odvozeno sufixem -ák od adjektiva červený 

(protokoly mají světle červenou barvu)  

 odvozeno sufixem -ák od adjektiva černý (barva uniformy) 

čezeta f., (prof.), služební pistole vyrobená Českou zbrojovkou;  čezeta je zkratkové slovo 

pocházející z iniciálové zkratky ČZ)42

činnost f., (prof.), statisticky zaznamenatelné plnění úkolů (například počet 

kontrolovaných osob, počet odhalených přestupků atp.) 

  

čistý adj., (slang.), 1. prázdný, bezpečný (o prostoru); 2. abstinující (v případě alkoholika 

nebo narkomana; v tomto významu se vyskytuje i v obecné češtině); 3. nevinný (může se 

vyskytovat i mimo policejní slang); 4. nemající u sebe žádnou zbraň, podezřelé předměty 

nebo předměty pocházející z trestné činnosti (v případě prohledávání podezřelého); 

metafora založená na příznaku absence problému – „špíny“ (v případě významu prvního je 

částečným synonymem fraz. bez závad, výraz čistý se ale používá spíše v případech, kdy 

policisté objevili problém a vyřešili ho – například zadrželi podezřelé osoby v objektu)  

číza f., (slang.), viz čezeta; zkratkové slovo odvozené z iniciálové zkratky ČZ 

čórka f., (slang.), krádež; odvozeno pomocí sufixu -ka od výrazu čór pocházejícího 

z cikánštiny – některé příručky uvádějí výraz i ve významu zloděj (Ouředník, 1984)43

čórkař m., (slang.), zloděj; odvozeno sufixem -ař od základového výrazu čórka 

 

čórnout dok., (slang.), (vyskytuje se i nedok. čórovat), ukrást; odvozeno pomocí sufixu -

nou- od základového výrazu čór  

daktylka f., (prof.), otisk prstu; odvozeno sufixem -ka od řeckého daktylos (prst) 

                                                             
41 Jedná se o uniformu používanou při náročnější hlídkové službě, při zajišťování tísňových volání atp. 
42 Hubáček v případě tohoto výrazu i výrazu číza uvádí význam motocyklu značky ČZ; srovnej také číza. 
43 Oberpfalcer (Oberpflacer, 1934, s. 316) ovšem uvádí výraz čór ve smyslu zloděj a čórka ve smyslu 
zlodějka. 
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dát se do polohy (slang./fraz.), nahlásit polohu hlídky na operační středisko; vzniklo 

spojením významově vyprázdněného verba dát s výrazem nesoucím význam; „Bříza, 

bříza, já sto dvacet pět, konec pauzy a do polohy Korunní čtyřicet dva“ 

dát to operačnímu (fraz.), oznámit pracovníkovi operačního střediska náplň činnosti, 

případně zjištěný problém; vzniklo spojením významově vyprázdněného verba dát 

s výrazem nesoucím význam; „Dej mu kontrolu provozovny.“ 

dát nouzi (fraz.), použít na radiostanici nouzové tlačítko, které všem kolegům naladěným 

na stejnou frekvenci oznámí, že dotyčný potřebuje pomoc; vzniklo spojením významově 

vyprázdněného verba dát s výrazem nesoucím význam 

dédéúčko n., (slang.), dětský diagnostický ústav; zkratkové slovo odvozené z iniciálové 

zkratky DDU složené z prvních písmen oficiálního názvu ústavu 

dělat (někoho) nedok., (slang.), pracovat na usvědčení podezřelého, vyšetřovat44

díra f., (slang.), 1. cela předběžného zadržení; 2. vězení či uzavřené oddělení (viz Suk, 

1993); metafora založená historické podobnosti charakteristických rysů, tedy tmavosti a 

uzavřenosti prostoru 

; viz též 

udělat; „Voni ho teď prej dělaj z inspekce.“  

dobytčák m., (slang.), vozidlo určené pro odvoz opilců; metafora založená především na 

hygienických podmínkách svozu opilých osob – většina z nich neudrží základní tělesné 

potřeby, vůz je proto třeba po jejich svozu vyčistit 

dohoda f., (hist.), opasek s řemenem přes hrudník 

domácí rozdílení n., (fraz.), domácí násilí, partnerská hádka s potenciálně nebo skutečně 

násilným průběhem; patrně metaforického původu 

domácí rozdílka f., (fraz.), viz domácí rozdílení 

domovka f., (prof.), domovní prohlídka; výraz vznikl univerbizací, odvozením pomocí 

sufixu -ka od adjektiva domovní 

                                                             
44 Verbum dělat, stejně sloveso dát patří k frekventovaným slovesům se značným významovým rozsahem, 
proto také patří, patrně nejen v policejním slangu, k využívaným výrazům (viz Hubáček, 1981, s. 157); jeho 
užití uvádí už Oberpfalcer (Oberpfalcer, 1934, s. 316), který upozorňuje na podobný postu s verbem machen 
v němčině – v argotu ovšem sloveso dělat bylo používáno nejčastěji ve smyslu ukrást, okrást, vykrást. 



62 

 

donucovák m., (prof.), donucovací prostředek; výraz je výsledkem univerbizačního 

procesu, pomocí sufixu -ák odvozeno od adjektiva donucovací  

doutnák m., (slang.), třetí v hlídce; viz balík; odvozeno pomocí sufixu -ák od základového 

výrazu doutnat45

doutnat nedok., (slang.), být třetí v hlídce, nic nedělat; viz balík; metafora založená na 

jisté podobnosti nečinnosti policisty a skrytého hoření bez plamene

 

46

drban m., (slang.), osoba oficiálně označovaná jako závadová, pohybující se v oblasti 

nezákonné; podezřelý či pachatel 

 

drégr m., (prof.), přístroj na orientační měření hladiny alkoholu v dechu; metonymicky 

přeneseno z názvu německého výrobce jednoho typu měřičů – Dräger  

držet stojku nedok., (slang.), mít službu  na jednom místě (též ve vojenském slangu, zde 

ovšem ve smyslu hlídky obecně) 

elpaso n., (slang.), loupežné přepadení; (viz též elpíčko); částečně se chová jako zkratkové 

slovo z iniciálové zkratky LP označující trestný čin loupežné přepadení, zároveň ale 

vstupuje jazyková hra, která využívá shody písmen obsažených v iniciálové zkratce 

s jinými možnými názvy 

elpíčko n., (slang.), 1. viz el paso; 2. plochá důstojnická čepice; částečně se chová jako 

zkratkové slovo z iniciálové zkratky LP označující trestný čin loupežné přepadení, zároveň 

ale vstupuje jazyková hra, která využívá shody písmen obsažených v iniciálové zkratce 

s jinými možnými názvy47

étéřetko n., (prof.), evidence trestního řízení; zkratkové slovo vytvořené z iniciálové 

zkratky ETŘ 

; v případě druhého významu jde o metaforu založenou na 

tvarové podobnosti s gramofonovou deskou 

fara f., (slang.), základna; viz též barák; „Dáme pauzu na faře?“ 

                                                             
45 Slovník nespisovné češtiny uvádí trochu jiný význam výrazu doutnák/být na doutnáku, a to obsluhovat 
vysílačku (SNČ, 2006). S takovým významem jsem se ovšem nesetkala. 
46 Slovník nespisovné češtiny upozorňuje na to, že jedním z významů výrazu doutnat je spát a že v tomto 
významu se výraz objevil v argotu (SNČ, 2006).  A na stejný význam tohoto výrazu poukazuje F. 
Oberpfalcer (Oberpfalcer, 1927, s. 180) s odkazem na práci E. Rippla. 
47 Druhý význam se objevuje hlavně ve vojenském slangu, kde označuje mimo jiné tankistu.  
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federál m., (hist.), dlouhý bílý obušek; patrně metonymicky přenesený význam, používali 

ho jen příslušníci federálních jednotek, například zásahových 

feťák m., (slang.), narkoman; pomocí sufixu -ák odvozeno od základového výrazu fet, 

fetovat48

fetka f., (slang.), viz feťák; pomocí sufixu -ka odvozeno buď od výrazu fet (droga) nebo 

fetovat 

 

filcka f., (slang.) škoda felicie49

filcovat nedok., (slang.), prohledávat, provádět osobní prohlídku (vyskytuje se také 

v kriminálním slangu, viz Suk, 1993) 

; význam patrně metonymicky přenesený z obecněčeského 

výrazu pro cizopasníka veš muňku na základě zvukové podobnosti 

filcunk m., (slang.), prohlídka – především osobní; viz též filcovat 

flastr m., (slang.), 1. pokuta; 2. trest odnětí svobody (V kriminálním slangu výraz pro 

vysoký trest, viz Suk, 1993); „První flastr na sebe nenechal dlouho čekat, do roku 1997 

byl pětkrát trestán,…“  

flastrovat nedok. (slang.), potrestat, uložit pokutu; výraz odvozený od základového 

substantiva flastr; „A vy mě voflastrujete…“ „A já vás voflastruju.“ 

fňukna f., (slang.), výstražné světelné a zvukové zařízení; viz též VRZ, vrznout si, zavrzat 

si; metafora založená na podobnosti zvuku, výstražné zvukové zařízení může připomínat 

naříkavý zvuk 

fňuknout si dok., (slang.), použít zvukové a světelné výstražné zařízení; viz též vrznout 

si/zavrzat si; „Fňukneme si, dej to operačnímu.“ 

fond usměvavého policisty (fraz.);  úplatek; viz též průvar; frazeologismus odkazující na 

účinek úplatku, tedy větší vstřícnost 

foníček m., (slang./nářečně i fonoušek), kniha fonogramů; výraz vznikl deminutivní 

derivací ze základového slova fonogram 

                                                             
48 Výraz feťák uvádí i Slovník spisovné češtiny s určením výrazu jako obecněčeského (SSČ, 2003). 
49 Lze předpokládat, že tento výraz nebude jen výsadou policejního slangu, ale že se bude vyskytovat na 
příklad i ve slangu motoristickém, možná i dalších 
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frčky plur. t., (slang.), hodnostní označení nebo označení funkčního zařazení; výraz se 

vyskytuje také ve vojenském slangu a pronikl i do obecné češtiny  

fyzická f., (slang.), tělocvik; výraz je výsledkem zkrácení terminologického sousloví 

fyzická příprava a substantivizací adjektiva 

hledanka f., (prof.), hledaná osoba, osoba, po níž je vyhlášené pátrání; výraz vznikl 

zkrácením sousloví hledaná osoba a odvozením pomocí sufixu -ka od základového výrazu 

hledaná 

hlídkovka f., (prof.), hlídková knížka – notes, do něhož policista zapisuje záznamy své 

hlídkové služby; výraz vznikl zkrácením sousloví hlídková knížka 

a odvozením pomocí sufixu -ka od základového výrazu hlídková 

hluchavka f., (slang.), dopravní policista; metafora založená na barevné shodě čepic 

dopravních policistů a květu hluchavky; viz též žampion   

hodinář m., (slang.), policista, který má přesně spočítané povinné či výhodné hodiny 

k odpracování a odmítá pracovat nad jejich; metafora pracující patrně s příznakem pečlivé 

a přesné práce, zde ovšem s ironickým příznakem 

íčko n., (slang.), inspekce, tedy orgán prověřující činnost strážníků50

ikskjúzmič m., (slang.), anglicky mluvící turista; vzniklo (připojením sufixu -č) na základě 

toho, že anglicky mluvící turisté oslovují strážníky vždy zdvořilostní frází Excuse me 

; verbalizované 

počáteční písmeno výrazu inspekce  

jde se bydlet, (indiv.), umístění zadrženého podezřelého či pachatele do cely; vychází 

patrně ze zavedené formulace Jde se bydlet ve smyslu odchodu domů – v tomto případě 

vyjadřuje pobyt zadrženého v cele 

jít na bránu, (slang.) vykonávat dozor vjezdu do areálu/budovy – většinou za trest; viz též 

jít na závoru 

jít na závoru, (slang.), viz jít na bránu 

                                                             
50 V případě policistů nově funguje Generální inspekce bezpečnostních sborů – GIBS – přesto, že jde o 
několik měsíců starou instituci, mluvčí již jako označení instituce používají zkratkové slovo pocházející 
z původní iniciálové zkratky GIBS, tedy gibs/-u/-em 
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káóčko n., (prof.), kontrola osoby; zkratkové slovo z iniciálové zkratky KO v hlavičce 

tiskopisu 

kapsář m., (slang.) policista zabývající se odhalováním kapesních zlodějů, neboli z tzv. 

„Kapsa týmu“; vyskytuje se ovšem i jako výraz označující kapesního zloděje51

kasr m., (prof.), slzný sprej; zkratkové slovo vzniklé z iniciálové zkratky KASR označující 

Krátký AeroSolový Rozprašovač 

  

kátépéčko n., (prof.), krátká technická pauza, pauza určená k občerstvení, wc atp.; 

zkratkové slovo pocházející z iniciálové zkratky KTP 

kázetóčko n., (prof.), kriminálně závadová osoba; zkratkové slovo vzniklé z iniciálové 

zkratky KZO 

kazeťák m., (slang.), viz kázetóčko; výraz lze určit jako derivát ze zkratky KZO, zároveň 

ovšem využívá homonymie s výrazem kazeťák označujícím kazetový magnetofon 

klepeta pomn., (slang.), pouta; patrně metafora založená na charakteristickém zcvaknutí 

pout na rukou, která připomínají pohyb klepet 

kofola f., (slang.), Rom; patrně metafora založená na barevné podobnosti tmavší barvy 

pleti Romů a nápoje 

krajky plur. t., (slang.), uniforma modré barvy – je hodnocena jako decentnější než černá 

pracovní; metafora založená na menší odolnosti a částečně i na nepohodlnosti tohoto typu 

uniformy  

krochna f., (slang.) pistole; výraz přejatý z argotu52

lítačka f., (slang.), rychlá hlídka; metafora založená na rychlosti přesunů hlídky či 

sanitního vozu – viz také například lítám jak hadr na holi; ve slangu záchranářů tak bývá 

označován sanitní vůz 

  

lohnout nedok., (slang.), ukrást; výraz pochází z romštiny 

                                                             
51 V tomto významu ostatně uvádí výraz i Slovník spisovné češtiny (SSČ, 2003). 
52 Doložený je již v práci F. Oberpfalcera (Oberpfalcer, 1934, s. 317 a 360), který původ slova nachází 
v německém krachen – praskat.  
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lohec m., (slang.), krádež; výraz pochází z romštiny; vznikl odvozením od základového 

lohnout připojením sufixu -ec 

lyžař m., (indiv.), policista v kukle; metafora založená na podobnosti policejních 

a lyžařských kukel, které se od sebe ovšem zásadně liší účelem užívání 

mačkat nedok., (slang.), vyslýchat za použití psychologického tlaku na podezřelého; 

metafora založená na shodném rysu jednání – vyvíjení tlaku  

mařenka f., (slang.), maření úředního rozhodnutí; výsledek univerbizačního procesu – 

výraz odvozen pomocí sufixu -ka od základového výrazu maření  

měšťák m., (slang.), strážník městské nebo obecní policie; odvozeno sufixem -ák od 

základového výrazu městská (samozřejmě včetně hláskové alternace s-š)  

místňák m., (slang.), policista z místního oddělení; odvozeno sufixem -ák od základového 

výrazu místní  

mít pod kůží (fraz.), být opilý; viz též mít v žíle, mít pod kulíškem 

mít v žíle (fraz.), viz mít pod kůží 

mít pod kulíškem (fraz.), viz mít pod kůží 

nabrat dok., (prof.), přijmout oznámení53

naložený adj., (slang.), obsahující výbušninu; patrně významově souvisí s tím, že 

výbušnina je někdy označovaná jako nálož 

  

náramky plur. t., (slang.), pouta; viz též klepeta; metafora založená na tom, že pouta se 

stejně jako náramek umisťují na zápěstí 

nářez m., (slang.), prvotní řezy na ruce osoby, která se pokusila o sebevraždu prořezáním 

žil; viz též nástřel; prefix ná- značí počáteční fázi základového výrazu 

nástřel m., (slang.), viz nářez 

                                                             
53 Ve významu přijmout uvádí také Slovník spisovné češtiny (SSČ, 2003). 
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nouplísák m., zadržovaný cizinec54

objekt m., (prof.), cíl sledování; výraz má až terminologickou povahu 

; výraz odvozený z anglického No please sufixem -ák 

obout dok., nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla na přední kolo auta, 

nasadit botičku; metafora založená na podobném postupu jako v případě výrazu odstrojit – 

na část vozu určenou k pohybu po zemi se nasadí prostředek zakrývající kolo, je to tedy 

podobný princip jako při obutí nohy botou 

odstrojit dok., (slang.), sundat z vozidla označení – např. označení vozidla taxi55

(v)okasrovat  dok., (slang.), nastříkat někomu do očí slzný sprej; výraz vznikl derivací od 

slova kasr – původně iniciálové zkratky sousloví Krátký AeroSolový Rozprašovač  

; metafora 

založená určité podobnosti principu „zdobení“ vozidla a člověka či zvířete (viz například 

strojit se, koňský postroj, „ten je postrojenej“)  

oliva f., (hist.), policista v zelené uniformě; viz též špenát; metafora založená na barevné 

podobnosti  

(v)opáskovat dok., (prof.), obehnat policejní páskou místo, kam je zakázán vstup; výraz 

vznikl prefixačně-sufixační derivací 

operační m./n., (prof.), 1. pracovník operačního centra, 2. operační centrum; výraz vznikl 

substantivizací adjektiva 

(v)oplackovat dok. (slang.), prokázat se služebním odznakem; viz též placka; výraz je 

odvozený od základového výrazu placka56

oranžáda f., (slang.), 1. oděv záchranáře, 2. výstražné světlo oranžové barvy; metafora 

založená na barvě oděvu a výstražného světla  

  

                                                             
54 Výraz údajně vznikl z poněkud rasistického vtipu o dvou cestovatelích, kteří se v Africe dohadují, kdo za 
den víc ulovil. Jeden se chlubí, že zastřelil tři nosorožce a dva slony, druhý mu opáčí, že skolil tři slony a 
dvacet „nouplísáků“. Na otázku, co to je, odpoví: „Nevím, je to černý, mává to rukama a řve Nou plís.“ 
55Pokud strážníci spolu s úředníky magistrátu odhalí taxikáře, který nemá platnou licenci k provozování 
taxislužby, nařídí mu okamžitě ukončit poskytování těchto služeb mimo jiné tím, že řidič musí z vozidla 
odstranit všechna označení taxi. 
56 Výraz je zajímavý svou striktně vyžadovanou akuzativní vazbou. Zatímco v oficiálních projevech policisté 
pro totéž používají výraz prokázat se, v případě slangového výrazu (v)oplackovat považují spojení se 
zvratným zájmenem se za de facto komickou („To by sis ukazovala placku do zrcadla,“ vysvětlil mi jeden 
policista) a uznávají jedině vazbu s akuzativem. 
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pádlo n., (slang.), způsob skládání bundy do opasku; de facto metafora založená na 

podobnosti výsledného vzhledu s pádlem – bunda se skládá do opasku na zádech a vytváří 

dojem širších zad a ramenou, tedy dojem pádla57

parkovačka f., (prof.), výzva pro řidiče vozidla zaparkovaného proti předpisům, aby se 

dostavil projednat přestupek; výraz odvozený sufixem -ka od základového výrazu parkovat 

 

páskovat nedok., (slang.), plnit zásobník zbraně 

pašík m., (slang.), pachatel; výraz patrně vznikl jakousi deminutivizací původního výrazu 

pachatel, tato deminutivizace je motivována zvukovou podobností. Zároveň v sobě 

vzhledem k původnímu významu výrazu pašík (tedy vepř) nese pejorativní význam 

patros m., (prof.), evidence osob v pátrání; vzniklo univerbizací sousloví pátraní po 

osobách; mluvčí s výrazem zacházejí jako se zkratkovým slovem, nicméně jako zkratka je 

to skutečný název evidence 

péják m., (slang.), příslušník Pohotovostní motorizované jednotky Policie ČR; výraz je 

odvozený od iniciálové zkratky PMJ (tedy Pohotovostní motorizovaná jednotka) 

vypuštěním fonému m a připojením sufixu -ák. Výraz proniká i do obecné češtiny 

pépéčko n., (slang.), protekční parchant – dítě, jehož rodiče pro něj vyžadují ohleduplnější 

a speciální zacházení; zkratkové slovo z fiktivní iniciálové zkratky PP (protekční parchant) 

pešek m., (slang.) pech, smůla; chová se částečně jako zdrobnělina základového výrazu 

pech 

pézetko n., (slang.), dítě; zkratkové slovo z fiktivní iniciálové zkratky PZ (parchant 

zasranej)  

pichna f., (slang.); injekční stříkačka; výraz odvozený od základového verba 

píchat/píchnout – tedy injekčně aplikovat drogu 

písknout dok., (slang.), ohlásit prostřednictvím radiového spojení úkol; metafora, ovšem 

s několika možnými zdroji – může jít o odkaz k úsloví tancovat, jak někdo píská, zdrojem 

ale může být i pronikavý zvuk přitahující pozornost a vyvolávající poplach 
                                                             
57 Výraz je převzatý z vojenského slangu, v němž znamená de facto totéž, tato úprava saka ovšem byla 
v armádě zakázaná a byla znakem „mazáctví“ (SNČ, 2006). 
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placka f., (slang.), služební odznak; viz též (v)oplackovat někoho; metafora založená na 

tvaru služebního odznaku – je relativně velký a plochý 

plečka f.,(slang.), staré vozidlo ve špatném technickém stavu 

podělat (někoho) dok., (slang.), 1. potrestat někoho58

pohotovák m., (prof.), pohotovostní útvar; výsledek univerbizačního procesu, odvozeno 

sufixem -ák od základového adjektiva pohotovostní 

; 2. někoho udat či prozradit 

pokropit dok., (slang.), střílet; metafora založená na určité podobnosti dopadání kapek 

a nábojnic – výraz se ovšem používá pouze v souvislosti s intenzivní střelbou například 

z automatické zbraně  

policejní férovka (fraz.), přesila policistů na pachatele či podezřelého; frazeologismus má 

zřetelný a silný ironický náboj 

položit to dok., (slang.), přestat zapírat, přiznat se, případně prozradit ostatní59

práskač m., (slang.), donašeč; viz též ráfek, sojka; výraz se celkem běžně vyskytuje 

i v obecné češtině 

; viz též 

pustit to 

projet dok., (slang.), prohledat; viz filcovat 

provařit dok., (slang.), vzít úplatek; patrně metafora, která souvisí i s dalším významem 

tohoto výrazu (provařit něco/někoho – nějakým způsobem na něj upozornit, znemožnit ho)  

provařenec m., (slang.), zkorumpovaný policista; výraz odvozený od slovesného adjektiva 

provařený 

průvar m., (slang.), úplatek; výraz odvozený od základového provařit  

přestupkář m., (prof.), pracovník oddělení řešícího přestupky; výraz je výsledkem 

univerbizačního procesu sousloví přestupkový pracovník a odvození pomocí sufixu -ář od 

základového adjektiva přestupkový 

                                                             
58 V kriminálním slangu se výraz vyskytuje ve významu okrást někoho (Suk, 1993). Kromě toho nejen 
v policejním slangu, ale především v obecné češtině vyskytuje ve smyslu pokazit něco. 
59 Výraz se vyskytuje ve stejném významu také v kriminálním slangu (Suk, 1993). 
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ptáček m., (slang.), vrtulník; metafora založená na společné vlastnosti ptáků a vrtulníku, 

tedy pohybu vzduchem, jistý nádech ironie či vtipu pak výrazu dodává to, že se jedná 

o zdrobnělinu 

pustit to dok., (slang.), 1. přiznat se; viz též položit to, složit to; 2. prozradit; viz též 

podělat; metafora založená na podobnosti jakési kontroly, pevného držení (viz například 

„Udržíš tajemství?“).   

rádio n., (slang.), vysílačka; částečně jde patrně o výsledek zkrácení ze základového 

výrazu radiostanice, částečně patrně o tímto krácením motivovanou metaforu založenou na 

tom, že vysílačka se stejně jako rádio ladí na různé frekvence a že radiovou komunikaci lze 

poslouchat 

ráfek m., (slang.), informátor; viz také práskač, sojka 

realizace f., (prof. – má až terminologickou povahu), zadržení podezřelého na základě 

dlouhodobější práce; „Sem dneska vstával v půl třetí.“ „Vy ste měli realizaci?“ 

realizovat (někoho) nedok., (prof. – má až terminologickou povahu), zatknout někoho na 

základě delší práce, dokončit vyšetřování zadržením pachatele 

rozdílka f., (slang.), viz domácí rozdílení 

rozsypat se (jak pytlík bonbonů) dok., (slang./fraz.), přiznat se a zhroutit se; viz též položit 

to, složit to, pustit to; metafora založená na příznaku pevnosti a odolnosti, kterou dotyčný 

ztratí 

saně plur. t., (slang.), závěr pistole; pochází z vojenského slangu; metafora založená na 

klouzavém pohybu závěru 

sdělit dok., (prof.), sdělit obvinění z trestného činu; patrně výsledek zkrácení ze sousloví 

sdělit obvinění; výraz se používá i v příčestí trpném – má sděleno 

sebrat (někoho) dok., (slang.), zadržet pachatele na základě konkrétních zjištění, že 

spáchal trestný čin; výraz je dnes běžně rozšířený a uvádí ho i SSČ  

sedlák m., (slang.), mapa; metafora založená patrně na faktu, že člověk, který není zdejší 

(ve městě obecně vzato venkovan), potřebuje k orientaci mapu 
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sesmahnout dok., (slang.), srazit někoho; velmi často se používá v souvislosti s kolizí 

vozidla a chodce; viz též sestřelit 

sestřelit dok., (slang.), viz sesmahnout; výraz se běžně používá i v obecné češtině 

skokan m., (slang.), sebevrah, který chce skočit z výšky (most, okno atp.) nebo z ní už 

skočil; výraz se používá i v obecné češtině 

sledka f., (slang.), útvar zabývající se sledováním podezřelých osob v rámci dlouhodobého 

vyšetřování; výraz vznikl odvozením pomocí sufixu -ka od základového verba sledovat 

slejky plur. t., (slang.), sjeté pneumatiky; původ výrazu mi není známý, může jít o jakousi 

přesmyčku z verba sjet60

slovit dok., (slang.), zadržet pachatele přistiženého při činu (přestupku i trestného činu); 

vzniklo reprefixací z ulovit 

  

složit to dok., (slang.), viz položit to; vzniklo deprefixací z výrazu položit to 

služebák m., (prof.), služební průkaz; viz též placka; výraz je výsledkem univerbizačního 

procesu – pomocí sufixů -ák odvozeno od adjektiva služební 

smažka gen. f., (slang.), narkoman; výraz vznikl odvozením od verba smažit (fetovat) 

sojka gen. f., (slang.) viz práskač; metafora založená na podobné činnosti – sojka ohlašuje 

vetřelce nebo nebezpečí v lese 

součinnost f., (prof.), spolupráce 

správko n., (prof.), správní řízení; vzniklo jako výsledek univerbizačního procesu, ze 

základového adjektiva správní odvozeno sufixem -ko  

srnka gen. f., (slang.), vězeň či chovanec ústavu, který se často pokouší o útěk; metafora 

založená na rychlosti srn a na tom, že se snadno lekají a okamžitě utíkají 

                                                             
60 SNČ uvádí ve stejném významu výraz sliky (SNČ, 2006). 
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stálista m., (prof.), policista vykonávající stálou službu; výsledek univerbizačního procesu 

– odvozeno pomocí sufixu -ista od adjektiva stálá61

stíhačka f., (1. slang., 2. prof.), 1. automobilová honička, 2. trestní stíhání; odvozeno 

pomocí sufixu -ka od verba stíhat  

; „Mluvil sem přímo se stálistou.“ 

stojka f., (slang.), hlídka na jednom místě (například hlídání určitého objektu)62

střelecká f., (slang.), výcvik ve střelbě; vzniklo zkrácením sousloví střelecká příprava a 

substantivizací adjektiva střelecká 

; patrně 

metafora na základě nehybnosti stoje na hlavě; „Na silvestra sem vyhrála stojku u orloje.“ 

svodka f., (prof.), hlášení o událostech za určité období nebo z určité akce;  

svodkovat nedok., (prof.), psát hlášení o událostech; dokonavá varianta se tvoří pomocí 

prefixu vy-;  

šít nedok., (slang.), schovávat se před prací a úkoly; viz též zašít se; „Budeme dneska šít?“ 

škodit nedok., (slang.), odhalovat přestupky a řešit je; využívá ironický náboj de facto 

přímo protikladného významu slova škodit vzhledem k náplni práce; „Budem škodit?“ 

„Pojď, zaškodíme.“ 

škubat nedok., (slang.), vytrhávat pokutové bloky při ukládání pokuty; dokonavá varianta 

se tvoří pomocí prefixu vy-; využívá expresivity výrazu 

šlapat nedok. (slang.), mít pěší hlídku 

šlapka gen. f., (slang.), 1. policista, který má pěší hlídku, 2. prostitutka   

šňůry plur. t., (slang.), ozdoba slavnostní uniformy v podobě zlatých či stříbrných 

ozdobných šňůr na prsou a rameni; patrně výsledek zkracování  

špektaška f., (hist.), policejní brašna na vybavení a pomůcky; policisté si do ní dávali 

i svačinu (dnes se nenosí brašna, ale opasek jednotlivými pouzdry); výraz vznikl složením 

slov špek a taška, přičemž výraz špek byl metonymickým vyjádřením svačiny 
                                                             
61 Jde o ojedinělý slovotvorný postup nejen v policejním slangu, ale i obecně. Sufix -ista se v drtivé většině 
případů pojí k základům přejatým (viz PMČ, 1995, s. 115). 

62 Ve vojenském slangu se výraz používá ve smyslu hlídky, stráže obecně (Suk, 1993). 
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špenát m., (hist.), viz oliva; metafora založená na podobnosti barvy policejní uniformy 

a špenátového protlaku63

šťára f., (slang.), prohlídka, kontrola; výraz je běžný i v obecné češtině 

 

švestka gen. f., (slang./hist.) uniformovaný policista; metafora založená na barvě uniformy 

taktika f., (slang.), taktická vesta; domnívám se, že jde o metonymii64

tělo n., (indiv.), osoba; metafora vyjadřující jistý odstup od osoby. V oficiálních 

policejních projevech se používá pro mrtvolu, v tomto případě ale označuje živého člověka  

    

tranďák m., (slang.), transsexuál; jde o expresivní homonymum s obecněčeským výrazem 

označujícím tranzistor65

transka gen. f., (slang.), viz tranďák; výraz vznikl pomocí falešného přechýlení, tedy 

odvození slova pomocí sufixu -ka připojené ke jmennému prefixu přejatému z latiny  

; může se vyskytovat i v běžně mluvené řeči 

trest m., (prof.) trestní zákon; výraz vznikl zkrácením základového sousloví 

trestňák m., (prof.), trestný čin; výraz je výsledkem univerbizačního procesu, pomocí 

sufixu -ák odvozeno od adjektiva trestný66

trubka f., (hist.), testovač alkoholu v dechu; metafora založená na tvaru náústku – šlo 

o krátkou tenkou trubičku vedoucí do sáčku a zbarvující jeho obsah v případě přítomnosti 

alkoholu v dechu 

  

tuhoš m., (slang.), mrtvé tělo; metafora založená na posmrtné ztuhlosti těla; způsob 

utvoření slova – pomocí sufixu -oš – vyjadřuje značnou expresivitu výrazu 

úbéčko n., (slang.), nechápavé nebo nepoučitelné dítě; zkratkové slovo vytvořené s fiktivní 

iniciálové zkratky UB (úplně blbý)  

                                                             
63 Výraz se týkal především kriminálního slangu (Suk, 1993), navíc v době, kdy policisté nosili zelené 
uniformy. 
64 Tvoření tohoto výrazu lze ale postavit na hranici tvoření sémantického a slovotvorného – výraz lze 
považovat i za derivát (viz Hubáček, 1973, s. 132). Domnívám se ale, že to není případ tohoto výrazu. 
65 K expresivním homonymům podrobněji in Hubáček, 1981, s. 152. 
66 V kriminálním slangu se výraz trestňák vyskytuje ve významu trestné oddělení nebo trestné komando se 
zpřísněnými podmínkami (Suk, 1993). 
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udělat dok., (slang.), odhalit67

úkáčko n., (slang.), Ukrajinec; chová se jako zkratkové slovo vytvořené patrně z kódu 

země UK 

; používá se i se zvratným zájmenem se: „udělal se sám“  

úřeďák m., (prof.), úřední záznam; výraz je výsledkem univerbizace, pomocí sufixu -ák 

odvozeno od adjektiva úřední 

ušák m., (slang.), nováček68

útěkář m., (prof.), viz srnka; výraz vznikl derivací pomocí sufixu -ář od substantiva útěk 

; patrně vychází z běžnějšího výrazu ucho 

vápno s dodákem n., (slang.), Rom nebo cizinec odlišného etnika s příkazem k dodání do 

výkonu trestu; výraz vápno má zcela zřetelný ironický náboj založený na barevném 

protikladu vápna a pleti osoby 

varna f., (prof.), zařízení, v němž se vaří droga; utvořeno pomocí poměrně vzácného 

sufixu -na od základového vařit, var   

vejška f., (slang.), kriminální policie69

vloupačka f., (prof.), krádež vloupáním; výraz vznikl univerbizací, od verba vloupat 

odvozeno pomocí sufixu -ka, je ale možné, že výraz je odvozen od základového vloupač 

(pachatel vloupání)

; patrně metafora založená na vyšším postavení 

policistů z kriminální policie 

70

vrz m., (prof.), viz blesky; zkratkové slovo shodné s iniciálovou zkratkou VRZ (výstražné 

zvukové a rozhlasové zařízení) 

 

vrznout si dok., (slang.), použít výstražné zvukové zařízení; vznik výrazu lze vysvětlit 

jako derivaci od zkratkového slova vrz, pravděpodobnější ale je, že se jedná o metaforu 

a zároveň homonymum (metafora je založená na podobnosti vrzavého zvuku výstražného 

znamení se skutečným vrzáním) 

                                                             
67 V kriminálním slangu nese tento výraz význam vykrást, vyloupit (Suk, 1993) 
68 Na tento výraz ve významu rekrut upozorňuje už František Oberpfalcer (Oberpfalcer, 1934, s. 358) 
v souvislosti se slangem vojenským. 
69 V kriminálním slangu tento výraz nese význam policista a vyskytuje se v maskulinu i femininu (Suk, 
1993). 
70 Výraz vloupač uvádí Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2006), při svém výzkumu jsem se s ním ovšem 
nesetkala. Je však třeba vzít ho v úvahu jako možný základ výrazu vloupačka. 
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vuml m., (hist.), černý obušek; jedná se de facto o homonymní iniciálovou zkratku ke 

zkratce označující Večerní Univerzita Marxismu-Leninismu; v tomto případě stojí 

zkratkové slovo vuml na slovní hříčce iniciálové zkratky ve významu Vulkanizované 

Učení Marxismu-Leninismu 

vyčistit dok., (slang.), vyklidit; viz též čistý 

vyklízečka f., (prof.), vyklizení objektu; pomocí sufixu -ka odvozeno od verba vyklízet 

vykousnout dok. (slang.), pokutovat; patrně metafora založená na tom, že policista 

pachatele přestupku vybral z řady (například v řadě jedoucích vozidel ukáže na to, o němž 

ví, že jeho řidič se přestupku dopustil) 

výslednost f., (prof.), výsledky akce ale také výsledky práce policisty za určité období 

výstroják m., (prof.) sklad výstroje; výraz vznikl univerbizací, pomocí sufixu -ák 

odvozeno od substantiva výstroj 

vyštěkat dok., (slang.), vystopovat a označit úkryt osoby nebo místo, kde je zraněná osoba 

(o služebním psu); výraz vznikl prefixací verba štěkat 

vytěžit dok. (prof.), získat informace (jak od lidí, tak z jiných zdrojů); pravděpodobně je to 

metafora založená na někdy obtížném získávání informací; „Ono vytěžit tu kameru taky 

chvíli trvá.“ 

výtrh m., (prof.), výtržnictví; výraz vznikl zkrácením výrazu výtržnictví 

zabukismus m., (slang.), vyčkávání na pachatele přestupků v konkrétním místě; výraz 

vznikl složením a substantivizací sousloví za bukem 

zahlásit dok., (slang.), oznámit do vysílačky; viz též dát; výraz je výsledkem prefixace 

základového výrazu hlásit 

záchyt m., (slang.), zadržení zloděje v obchodě například prodavačkou nebo bezpečnostní 

službou a přivolání policie; odvozeno od základového zachytit 

záchytka f., (prof.), protialkoholní záchytná stanice; výraz vznikl univerbizací a derivací 

z adjektiva záchytná; výraz patří k běžně užívaným i mimo slang policejní a slangy dalších 

složek IZS, v tomto významu jej uvádí i SSČ (SSČ, 2003) 
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zakleknout do bloků (fraz.), držet se blízko hranice obvodu a připravovat se na konec 

služby; frazeologismus vychází metaforicky ze sportovního slangu, v němž se takto 

označuje příprava na rychlý start běžeckého závodu 

zašít se dok., (slang.), viz šít; výraz je v tomto významu běžný i v běžně mluvené řeči71

zatahovat nedok., (slang.), končit službu; patrně metafora vzniklá na základě podobnosti 

se zatahováním soupravy do vozovny – tedy návrat na služebnu 

 

zavrzat si dok., (slang.), viz vrznout si, fňuknout si; vznik výrazu lze vysvětlit jako 

derivaci od zkratkového slova vrz, pravděpodobnější ale je, že se jedná o metaforu 

a zároveň homonymum (metafora je založená na podobnosti vrzavého zvuku výstražného 

znamení se skutečným vrzáním) 

zob m., (slang.), nováček; viz též zobák; vzniklo patrně zkrácením výrazu zobák 

zobák m., (slang.), viz zob; patrně metafora na podřízené postavení vůči služebně starším 

zobání n., (slang.), náboje; viz též žrádlo; metafora založená patrně na tvaru střeliva a jeho 

výskytu ve formě množství drobných elementů 

ztotožnit dok., (prof.), získat údaje o totožnosti osoby a ověřit je; viz také káóčko; výraz je 

homonymní s výrazem nesoucím význam učinit totožným zaznamenaným v SSČ 

žampion m., (slang.), viz hluchavka; metafora založená na tom, že kloboučky žampionů 

stejně jako čepice dopravních policistů jsou bílé 

žrádlo n., (slang.), viz zobání; metafora vycházející z toho, že zbraň se náboji plní 

podobně, jako se člověk „plní“ při jídle (viz například i zastaralé ládovat – nabíjet) 

 

 

 

                                                             
71 Slovník spisovné češtiny (SSČ, 2003) jako jeden z významů výrazu zašít uvádí šitím ukrýt, odtud tedy 
vyplývá metaforický význam verba zašít se. 
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7.3 Policejní šifry 

Kromě výrazů terminologické povahy, profesionalismů, slangismů či 

frazeologismů využívají některé specializované policejní útvary i soubory výrazů, které se 

svou funkcí vracejí k funkci argotu – jejich funkcí je tedy utajení obsahu komunikace. 

V případě policejních komunikátů využívajících toto výrazivo tak můžeme mluvit 

o skutečných šifrách, které podléhají přísnému utajení. Výrazy uvedené níže jsou staré 

několik desítek let (pocházejí z let 1975-1985) a byly používány v útvaru, který je ve 

slovníku uveden jako sledka, tedy v útvaru sledování osob. Vzhledem ke stáří výrazů jejich 

uvedení v této práci neohrozí práci policistů, což ostatně nejen není účelem práce, ale 

nesmí to být ani jejím důsledkem. Výrazy nejsou řazeny abecedně, ale tematicky, první 

výraz označuje realitu, druhý výraz je pak policejní šifra: 

 

nádraží     kolej 

hlavní nádraží    1. kolej 

Masarykovo nádraží   2. kolej 

náměstí č. …    stožár č. … 

Malostranské náměstí   stožár 315 

náměstí Kinských   stožár 345 

dálnice vedoucí z Prahy   hřiště 

dálnice na Brno D1   hřiště 1 

auto     frank 

auto jede    je to jedovatý 

auto zastavilo    je to stříbrný 

autobus č. …    zahrada č. … 

vystoupil z auta   výsadek 

rychlá jízda    zápalka 
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červená (na semaforu)  krocan 

zelená (na semaforu)   zelí 

doleva     laso 

doprava    provaz 

Kde jsi? Kde stojíš?   Kolín? 

taxikář     zloděj 

objekt     syčák 

manželka, žena   vydání 

pes     košík  

nemocnice    koleno, vata 

hospoda, restaurace   život 

skončit akci    hodit si kostkama 

 

Z uvedených výrazů je zřejmé, že jejich funkce je především kryptická. 

V některých případech lze vysledovat určitou věcnou souvislost (například pes – košík, 

nemocnice – vata, červená - krocan), v jiných je tato souvislost zcela zakrytá. Některá 

spojení výrazů naznačují i v této oblasti možnou přítomnost humorného přístupu ke 

komunikaci (manželka – vydání, zelená – zelí).  
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8. Závěr 

Jak jsem již ve své práci uvedla, i vzhledem k rozsahu excerpovaného materiálu 

nelze v žádném případě činit jakékoliv definitivní závěry či ještě hůř závěry, které by se 

jako definitivní snažily tvářit. Otázkou ovšem je, zda v případě tak živého organismu, jako 

je slang, lze jakoukoli kapitolu jeho zkoumání definitivně uzavírat. Domnívám se, že 

rozhodně ne. Shromáždila jsem téměř 230 výrazů, mnohé zaznamenané výrazy jsem do 

této práce z různých důvodů nezahrnula (byly to například výrazy, které do běžné mluvy 

pronikly natolik silně, že se již podle mého názoru jedná spíše o jevy obecněčeské, 

používané samozřejmě i policisty – to je případ výrazů jako cajt, fízl, anton, pendrek nebo 

bonzák – opírám se přitom také o fakt, že všechny tyto výrazy jsou zaznamenány v SNČ 

jako běžně užívané). Poslední tři výrazy přibyly do mého materiálu v době dokončování 

práce. I to je myslím jasným důkazem faktu, že zkoumání nejen policejního, ale jakéhokoli 

slangu, nemůže být nikdy dokončeno.  

Policejní slang se stejně jako náplň práce policistů neustále vyvíjí. V současném 

policejním slangu tak vedle sebe koexistují výrazy velmi mladé až neologismy a výrazy 

s „tradicí“ téměř stoletou. Tyto výrazy si přitom jejich starší uživatelé s těmi mladšími 

předávají tak přirozeně, že sami v mnoha případech ani nejsou schopni vysvětlit, proč, kdy 

a jak začali určitý výraz používat („A proč řikáte, že doutnáte?“ „Hele, to nevim, asi že 

nic neděláš… To se prostě říká.“). Přitom významové posuny těchto výrazů jsou leckdy 

minimální nebo dokonce žádné. Zároveň se v policejním výrazivu už spíše jako muzeální 

exponáty připomínající policejní minulost udržují výrazy popisující realitu dávno zaniklou, 

nicméně alespoň občas se připomínající jako součást pamětnických historek („Jo, to byly 

doby, to sis vzal špektašku a šel ses zašít, žádný džípíesa, nic.“). Navíc policejní jazyk 

čerpá prostředky ze slangů jiných a sám obohacuje výrazivo dalších profesních 

a zájmových skupin, ale i obecnou češtinu, a jak se na excerpovaném materiálu dobře 

ukázalo, i češtinu spisovnou.  

Policejní slang je ale zajímavý nejen z hlediska přísně jazykového, ale také 

z pohledu psychologického. Komunikační motivace policistů, jejich vztah k popisovaným 

skutečnostem (mimochodem podpořený zákonem danými povinnostmi – viz výše), ale 

také jejich – pro slangy obvyklá – hra s jazykovými prostředky, vynalézavost při 
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popisování skutečnosti, to vše vytváří neobyčejně zajímavý rámec, jehož základní popis 

byl také ambicí této práce.  
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