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ABSTRAKT  

V rámci českého jazykového území je možné provádět systematický nářeční výzkum 

už jen v některých nářečních oblastech, neboť tradiční teritoriální dialekt nenávratně mizí. 

V severním úseku východomoravské nářeční oblasti bychom našli valašský region, kde 

se dosud udržuje živý dialekt, odkud pochází také lexikum shromážděné v Nářečním slovníku 

jihozápadního Vsetínska (dále NSJV). Při terénním nářečním výzkumu se mně podařilo 

shromáždit bohatý lexikální materiál, na jehož základě vznikl NSJV obsahující 2 027 

lexikálních jednotek základních a 427 odkazových. NSJV je typ slovníku lokálního, 

abecedního a diferenčního. Tato práce si klade za cíl především zachycení a zpracování 

lexikální zásoby shromážděné v NSJV na základě současných lexikografických metod. 

Při výběru výraziva do NSJV byl uplatněn diferenční přístup, to znamená, že byl získaný 

lexikální materiál důsledně konfrontován s výkladovými slovníky češtiny. Nářeční výzkum 

pro NSJV byl prováděn mezi příslušníky nejstarší generace (nad 60 let). Mezi příslušníky 

nejmladší generace (do 30 let) probíhal výzkum pro mezigenerační komparaci slovní zásoby 

věcněvýznamového okruhu jídlo, pití, kouření se zaměřením na podskupiny poléfka, máčka, 

kaša, placka (výsledek tohoto výzkumu je zachycen v příloze 1), díky němuž je možno 

nahlédnout vývojové tendence nářečního lexika ve zkoumaném regionu. Jako doplňkový 

výzkum probíhal sběr pomístních jmen (zachycených v příloze 2). Kromě diferenčního 

nářečního slovníku práce obsahuje část zaměřenou na základní sociokulturní charakteristiku 

sledované lokality. Dále se soustřeďuje zejména na charakteristiku a popis současného stavu 

zkoumaného dialektu z hlediska hláskoslovného, tvaroslovné a slovotvorného, podává rovněž 

podrobnou lexikologickou analýzu slovní zásoby z NSJV. V neposlední řadě se zabývá 

věcněvýznamovým zpracováním lexika v nářečních slovnících, sémaziologickým 

i onomaziologickým přístupem a možnostmi využití pojmových (ideografických) heslářů 

v nářeční lexikografii.  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Dialektologie, východomoravská nářeční oblast, region Valašsko, abecední diferenční 

nářeční slovník, pojmový (ideografický) heslář, sémaziologický přístup, onomaziologický 

přístup, charakteristika zkoumaného nářečí, popis slovní zásoby, nejstarší generace, nejmladší 

generace. 
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ABSTRAKT 

There are only few dialect regions within Czech language territory, where a systematic 

dialect research can be made, since the traditional territorial dialect irreversibly disappears. 

In the northern part of the East-Moravian dialect region we would find Valachian region, 

where the dialect is still maintained alive, and where the lexicon collected in Dialect 

dictionary of southwest part of the Vsetin region (hereinafter as DDSV) originates. During the 

field survey I managed to collect a rich lexical material, on the basis of which the DDSV 

consisting of 2.027 basic and 427 referential lexical units was created. DDSV is a type 

of local, alphabetic and differential dictionary. The aim of this work is mainly to catch 

and elaborate the lexicon collected in DDSV, based on contemporary lexicographical 

methods. A differential approach was used at the selection of phraseology, it means, that 

achieved lexical material was thoroughly confronted with Czech explanatory dictionaries. 

The dialect research for DDSV was made among the members of the oldest generation (above 

60 years).   Among the youngest generation (under 30 years), a research for inter-generation 

comparison of the lexicon of substantive semantic register area of meals, drinks and smoking 

was led, focused at sub-groups poléfka, máčka, kaša, placka (the result of this research is 

recorded in Appendix 1), thanks to which it is possible to view the development tendencies 

of the dialect lexicon in the researched region. As a supplemental survey, a collection of local 

names was made (recorded in Appendix 2). Besides the differential dialect dictionary, 

the work contains also a part aimed at the basic socio-cultural characteristics of the surveyed 

locality. Further it concentrates especially at the characteristics and the description of the 

contemporary state of the surveyed dialect from the sound forming, formative and word 

forming aspect; it also offers a detail lexicological analysis of the lexicon from DDSV. Last 

but not least, it is concerned with a substantive semantic processing of the lexicon in the 

dialect dictionaries, with semasiological and onomasiological approach and the possibilities 

of utilisation of notional /ideographic dictionaries in dialect lexicography.  

KEY WORDS 

Dialectology, East-Moravian dialect area, Valachian region, alphabetic differential dialect 

dictionary, notional (ideographic) dictionary, semasiological approach, onomasiological 

approach, the characteristics of the surveyed dialect, lexicon description, oldest generation, 

youngest generation 
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1. ÚVOD 

Ve východomoravské nářeční oblasti, konkrétně v jejím valašském úseku, se stále 

udržuje nářeční mluva i přes unifikující tendence, které jsou zřejmé na celém českém 

jazykovém území. Ovšem i zde podléhá dialekt tlaku spisovné češtiny a mění se v souvislosti 

s celkovou a rychlou proměnou společnosti. Mizí archaické nářeční formy, jazyk 

se proměňuje v závislosti na nových komunikačních oblastech. Zejména u mladé a střední 

generace se mluva mění vzhledem k situaci a funkci jazyka. Několikrát za den může docházet 

k přepínání jazykových kódů mluvčích, míšení standardu a nářečních forem. Starší generace 

si ještě udržuje archaičtější nářeční podoby, ale s touto generací tradiční teritoriální dialekt 

bohužel nenávratně mizí.  

Pocházím ze Vsetínska (jsem autochton z této oblasti), proto znám důvěrně řeč místního 

obyvatelstva. Od dětství jsem ráda poslouchala vyprávění svých prarodičů, zvláště babiček, 

které byly obě narozeny v roce 1900. Dodnes mně v uších zní mnohé jejich výrazy a frazémy 

jako např. gdyby človjek sto razy žýł, pořáď je stejňe hłúpý, a tak jsem se rozhodla alespoň 

něco z toho lexikálního bohatství uchovat nejen pro sebe, ale možná i pro další generace.  

Další motivací, proč vytvořit právě nářeční slovník, je skutečnost, že ze severního 

(valašského) úseku východomoravské nářeční oblasti vědecky zpracovaný dialektologický 

slovník chybí. Slovník valašského nářečí (2000, 2007 (CD)), vydaný S. Kazmířem, patří mezi 

současné nejlepší počiny z řad neodborné veřejnosti, avšak je to spíše heslář evidující lexikum 

z Valašska (byl sestaven především na základě psaných pramenů), kde schází podrobný popis 

zachycených lexikálních jednotek.  S. Kazmíř se v souvislosti se shromažďováním 

lexikálního materiálu pro svůj slovník zasloužil také o vydání starších individuálních sběrů, 

např. J. Misárka-Slavičínského Slovník valašského nářečí užívaného na Vsacku ve druhé 

polovině 19. století (1850–1900) (2000) nebo F. Fojtíka Slovník nářečí užívaného 

na Brumovsku na konci 19. stol. (2006). Ze strany odborníků je od F. Svěráka k dispozici 

monografie Karlovické nářečí (1957), kde bylo zaznamenáno též nářeční výrazivo, ale úroveň 

zpracování slovní zásoby je poplatná době vzniku práce (téměř zde schází exemplifikační část 

a další náležitosti hesla). K jiné části východomoravské nářeční oblasti se vztahuje Nářeční 

slovník Luhačovického Zálesí od J. Kolaříka (2010) a už mezi slezská nářečí řadíme slovník 

F. Horečky Nářečí na Frenštátsku (1941), který byl v nové doplněné reedici vydán 

M. Horečkou pod názvem Tak mluvíme pod Radhoštěn (2011).  
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Tato práce si klade za cíl zejména shromáždění a zpracování nářečního lexikálního 

materiálu na základě současných lexikografických metod. Systematický nářeční výzkum 

probíhal v obcích Liptál, Lhota u Vsetína a Vsetín-Rokytnice v letech 2005–2012 

a byl zaměřen především na příslušníky nejstarší generace (nad 60 let). Doplňkově probíhal 

také výzkum orientovaný na nejmladší generaci (do 30 let) a na sběr pomístních jmen. 

Prostřednictvím zmíněného výzkumu se podařilo shromáždit bohatý jazykový materiál, 

z něhož vznikl diferenční nářeční slovník tvořící hlavní část této práce. Nářeční slovník 

jihozápadního Vsetínska (dále NSJV) obsahuje 2 027 lexikálních jednotek (dále LJ) 

základních a 427 odkazových. Při výběru výraziva do NSJV byl uplatněn diferenční přístup, 

to znamená, že byl získaný lexikální materiál důsledně konfrontován s výkladovými slovníky 

češtiny. Hlavní metody zpracování NSJV jsou podrobně popsány v kapitole Stavba hesel 

v NSJV.  

Kapitola věnovaná charakteristice zkoumané nářeční oblasti má spíše orientační ráz. 

Snaží se přiblížit oblast, kde byl sbírán nářeční materiál, po stránce zeměpisné, 

dále se pokouší podat obraz místní společnosti prostřednictvím sociokulturní charakteristiky, 

založené na krátkém historickém přehledu, na demografickém, náboženském a současném 

vývoji.  

Do této práce byl zařazen rovněž oddíl popisující současný stav sledovaného dialektu, 

a to především ve vztahu k uvedenému diferenčnímu nářečnímu slovníku. Tuto kapitolu tvoří 

části věnované hláskosloví, tvarosloví a slovotvorbě, v nichž se snažím podávat kromě 

základních informací o dialektu, který má archaický ráz a patří mezi nářečí přechodového 

typu, též údaje o generačních posunech a vývojových tendencích zkoumaného nářečí. 

Tím bych ráda zasadila shromážděnou slovní zásobu do širšího kontextu.  

Důležitou částí je oddíl zaměřený na metody výzkumu a lexikologickou analýzu slovní 

zásoby z NSJV. Podrobně zde popisuji diferenční přístup při výběru LJ do nářečního 

slovníku. Kromě toho tady provádím rozbor lexika z mnoha úhlů, např. co do typů 

dialektismů, podle územního hlediska, podle cizorodosti prvků v lexikální soustavě ad. Díky 

areálové lingvistice bylo možné provést i podrobnější rozbor lexika v souvislosti s územním 

rozšířením LJ, a to zejména vzhledem k českému jazykovému území (srovnáním s údaji 

v Českém jazykovém atlasu (dále ČJA)), vzhledem ke slovenskému jazykovému území 

(srovnáním se Slovníkem slovenského jazyka (dále SSJ)) a vzhledem ke karpatskému 

jazykovému území (srovnáním s Karpatským jazykovým atlasem (dále KJA)).  
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Význam má i kapitola věnující se problematice věcněvýznamového zpracování slovní 

zásoby v nářečních slovnících a pojmovým (ideografickým) heslářům. Mimo teoretickou část, 

zaměřenou na onomaziologický přístup ve slovnících, obsahuje tento oddíl také praktickou 

část, založenou na mezigenerační komparaci slovní zásoby věcněvýznamového okruhu jídlo, 

pití, kouření se zaměřením na podskupiny poléfka, máčka, kaša, placka (výsledek tohoto 

výzkumu je zachycen v příloze 1). Díky srovnání výraziva mezi příslušníky nejstarší 

a nejmladší generace je možno nahlédnout vývojové tendence nářečního lexika 

ve zkoumaném regionu. V závěru kapitoly se krátce zabývám možnostmi využití pojmových 

(ideografických) heslářů v nářeční lexikografii.  

Poslední neméně důležitou složku práce tvoří přílohy, kde byly zachyceny jednak 

výsledky mezigeneračního výzkumu (příloha 1), soubor pomístních jmen sledované lokality 

(příloha 2) a další části, jež slouží jako doplněk k diferenčnímu nářečnímu slovníku 

a k dokreslení obrazu zkoumaného nářečí a nářeční oblasti.  
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2. OBECNÁ CHARAKTRISTIKA ZKOUMANÉ NÁ ŘEČNÍ 

OBLASTI 

2.1. POPIS A LOKALIZACE SLEDOVANÉ OBLASTI 

 

Lokalita, odkud pochází lexikální zásoba uvedená v diferenčním nářečním slovníku, se 

nachází v centrální části Valašska (viz příloha 5).1 Valašský region je východomoravskou 

příhraniční oblastí a sousedí se Slovenskem, což je významný fakt, který se odráží i v jazyce 

(o tom bude řeč níže).   

Jihozápadní Vsetínsko je poměrně široký zeměpisný pojem, my ho však zúžíme na obce 

Liptál, Lhota u Vsetína, Vsetín-Rokytnice a místní část poslední jmenované obce – Janišov, 

které jsou předmětem mého systematického nářečního výzkumu. Uvedené obce tvoří 

uzavřenou homogenní oblast, neboť se nacházejí v jednom údolí, jež je přirozenou hranicí 

mezi zlínským a vsetínským okresem. Obec Liptál sousedí se zlínským okresem, obec Vsetín-

Rokytnice se stala příměstskou částí Vsetína, podobně i její část Janišov.  

Okolní terén tvoří masy hor oddělující zlínskou oblast od Vsetínska. Na severu se 

zdvíhá Hostýnsko-vsetínská hornatina (nejvyšším vrchem v této části jsou Chléviska s 641 m, 

viz příloha 2 – Liptál), na jihu pak Vizovická vrchovina (nejvyšším bodem v této oblasti je 

vrch Vartovňa s 651 m, viz příloha 2 – Liptál, na němž stojí rozhledna s vyhlídkou 

na slovenská pohoří). Údolí uzavírá sedlo Sirákov, kde se mimo jiné nachází také hranice 

odlišných klimatických podmínek (Vsetínsko je studenější oblastí s velkým množstvím 

srážek, zatímco na Zlínsku zaznamenáváme příjemnější klima s menším srážkovým úhrnem). 

Tímto uzavřeným údolím s vrchy po obou stranách protéká potok Rokytenka.2 Osídlení se 

většinou soustřeďuje kolem potoka a zčásti je rozptýleno v přilehlých menších údolích.  

Z hlediska dialektologického bychom zkoumanou lokalitu zařadili do severní (valašské 

podskupiny) východomoravské nářeční oblasti.3 V této lokalitě dosud neproběhl systematický 

                                                           
1
  Valašsko je pojem etnografický, historický i zeměpisný, nikoliv lingvistický. Název tohoto regionu 

bývá v odborné literatuře odvozován od slova valach, což znamenalo pastevce, kteří se zabývali kastrováním 
domácích zvířat, včetně koní (Štika, 2007, s. 22). Hranice Valašska nejsou jednoznačné a bývají jak mezi 
historiky, tak etnografy i lingivisty zaznamenávány rozdílně.  
2
  Hydronymum je odvozeno od slova rokyta (‚vrba, jíva‘, viz NSJV). Výraz rokyta stál také u původu 

obce Rokytnice (dnes Vsetín-Rokytnice), více Hosák, Šrámek (1980, heslo Rokytnice, s. 376), a jako rokytka 
(viz NSJV) je nazýváno též strašidlo.  
3
 Podrobněji Bělič (1972, s. 271, 1968, s. 45). Také autoři Českého jazykového atlasu (I.–V., Dodatky, 

1992–2011) se přiklonili k zeměpisnému označení nářečních oblastí a nazývají zdejší oblast východomoravskou 
oproti původnímu označení jako moravskoslovenská (např. Chloupek, Králík, Lamprecht, Skulina, Šlosar, 
Vašek, 1954). 
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nářeční výzkum vedený AV ČR. Dřívější výzkumy řízené ČSAV, na jejichž podkladě vznikl 

Český jazykový atlas, zahrnovaly jiné opěrné body Vsetínska a Zlínska. Zkoumaná lokalita je 

zajímavá také proto, že jde o okrajovou část Vsetínska, kam už pronikají nářeční prvky 

ze zlínského prostředí. Kromě toho stojí za zmínku, že v blízkosti jmenovaného sedla 

Sirákov, přírodního předělu, který odděluje vsetínský a zlínský okres, probíhá izoglosa 

infinitivu na -ť (o tom více v kapitole K tvarosloví). 

 

2.2. ZÁKLADNÍ SOCIOKULTURNÍ CHARAKTERISTIKA 

SLEDOVANÉ OBLASTI 

2.2.1. HISTORIE, DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, NÁBOŽENSTVÍ  

První zprávy o existenci vsí v údolí potoka Rokytenky pocházejí z roku 13614, kdy se 

připomínají vesnice Liptál a Rokytnice (dvojí Rokytnice) ve sporech o majetek mezi 

vizovickým cisterciáckým klášterem a vsetínským panstvím. Kolonizaci v té době prováděly 

kláštery (ve Vsetíně templáři, ve Vizovicích cisterciáci), nebo např. odkoupením práv 

moravská vrchnost. Obyvatelstvo, které žilo v založených vsích, bylo nejspíše moravského 

původu a živilo se zemědělstvím. Od 16. století probíhala tzv. pasekářská kolonizace, 

což znamenalo, že poddaní ve vrchnostenských lesích vytvářeli nová pole, louky, pastviny, 

eventuálně chlévy pro dobytek (Chléviska – Liptál, viz příloha 2). Tento kolonizační proces 

můžeme sledovat v celém údolí, protože každá zmiňovaná ves má své paseky (připomínají 

nám to i místní názvy, viz příloha 2: Lhotecké paseky – Lhota u Vsetína; Paseka, V pasekách 

– Rokytnice (Vsetín-Rokytnice)). Ani v pozdější době historici nezaznamenávají příchod 

obyvatelstva cizího původu (vůbec ne rumunského původu), což někdy zaznívá v souvislosti 

s tzv. valašskou kolonizací.5  

Názvy obcí založených v tomto údolí se nejednou měnily: Luptal/Lupcal6 (1361), dále 

Liptal, Lipthall (1718) aj., Lipová (1949-55); Wrchní Rokytnice (1374), Wyssij Rokytnice, 

Horní Rokytnice (1504) aj., Lhota (1627), Ober Lhotta, Lhota u Liptálu, Lhota Liptálská, 

                                                           
4
  Více o tom D. Janiš – J. Kohoutek v monografii Okres Vsetín (2002), Středověké osídlení nebo 

L. Baletka, tamtéž Místopis (Liptál, Lhota u Vsetína, Rokytnice) a v monografii Liptál (1994).  
5
  Valašské kolonizaci se celý život věnovala řada badatelů, na Valašsku např. historik L. Baletka 

v monografii Okres Vsetín (2002), Doba předbělohorská, osídlení nebo etnograf J. Štika – nejnovější údaje 
o kolonizačním procesu nalezneme v jeho monografii Valaši a Valašsko (2008). Chybný fakt, totiž žese 
rumunští Valaši při kolonizaci dostali až na východní Moravu, je uveden i v Českém etymologickém slovníku 
(Rejzek, 2001), heslo valach, a bývá dosud uváděn v současných diplomových pracích (z různých oborů), 
na Wikipedii a jinde.  
6
  Původ slova Liptál nebyl ani onomastiky uspokojivě objasněn. Jedna z teorií říká, že to slovo mohlo 

vzniknout z německého Liebenthal (‚milé údolí‘), jiná připouští kontaminaci německého -tal (‚údolí‘) a českého 
Ľubá (z tehdejšího možného názvu potoka Ľubá Rokytenka), Hosák, Šrámek (1970, heslo Liptál, s. 536). 
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Lhota u Vsetína (1901, 1999), Vsetín-Lhota (1980); Roketnitz (1361), Horní Roketnice, 

Dolnij Roketnicze, Roketnitza (1720), Roketnice (1881), Rokytnice (1924), Vsetín-Rokytnice 

(1949).7 

Vesnice patřily ke vsetínskému panství a v čele nich stál a svůj úřad vykonával fojt 

s dědičnou platností (každá ves měla své fojtství8). Na Valašsku se během reformace značně 

rozšířila protestantská víra, takže se Valaši během 30. leté války aktivně účastnili odboje proti 

Habsburkům a jejich rekatolizačnímu tlaku. Tato tzv. valašská povstání zasáhla i obyvatelstvo 

zmiňovaného údolí, protože právě mezi obcemi Lhota u Vsetína a Rokytnice došlo v roce 

1638 k porážce a odzbrojení císařského vojska (v místě Na Polkách – Rokytnice (Vsetín-

Rokytnice), viz příloha 2). V roce 1644 však Habsburkové tvrdě zasáhli a povstání bylo 

definitivně poraženo.9 Většina dřevěných stavení v obcích Liptál, Lhota u Vsetína, Rokytnice 

byla vypálena, někteří majitelé usedlostí byli zabiti, jiní popraveni.  

Přestože došlo po potlačení valašského odboje k tvrdým represím, místní obce 

nezanikly a většina usedlostí byla obnovena. Ale i tak byl počet místního obyvatelstva 

poměrně malý, v roce 1666  žilo v Liptále 446 obyvatel, ve Lhotě u Vsetína 202 obyvatel, 

v Rokytnici 161 obyvatel.10  

V roce 1666 se stal Liptál samostatným panstvím11 a byl tu vytvořen nový velkostatek, 

na němž šlechta podnikala. Část Lhoty u Vsetína patřila během 17. století k liptálskému 

panství, část ke vsetínskému (později byla připojena opět ke vsetínskému panství). 

V následujících stoletích se vesnice poměrně dobře rozvíjely. V Liptále šlechta zřídila palírnu, 

pivovar, vrchnostenský šenk, byla zde pila a každá ves měla své mlýny. Obce si ovšem 

i nadále udržely převážně zemědělský charakter; choval se zde zejména skot, koně, prasata, 

ovce, kozy a významnou složkou obživy bylo rovněž včelaření. Co se týká řemesel, mezi 

drobnými řemeslníky se objevují „stolaři“, tkalci, kováři, koláři, řezníci, výrobci brousků 

a kapesních nožíků, tzv. křiváků (viz NSJV, křyvačkář), košíkáři, rozšířená byla i výroba 

                                                           
7
  Zaznamenáno Baletkou, Okres Vsetín (2002), Místopis (Liptál, Lhota u Vsetína, Rokytnice), Liptál 

(1994, s. 13), Dějinné zprávy o Lhotě u Vsetína od roku 1361–1882, dále Hosák, Šrámek (1970, 1980, hesla: 
Lhota u Vsetína, s. 508; Liptál, s. 536; Rokytnice s. 376). 
8
  Původní zachovalé fojtství se sice v tomto údolí už nenachází, ale ve vsi Jasenná (okres Zlín), která 

sousedí s obcí Liptál, si můžeme prohlédnout tzv. Mikuláštíkovo fojtství (je přístupné veřejnosti jako muzeum).  
9
  Po potlačení povstání bylo ve Vsetíně na počátku roku 1644 popraveno kolem 200 valašských 

povstalců, pravděpodobně se jednalo o nejmasovější exekuci v našich národních dějinách, více např. Baletka, 
Okres Vsetín (2002), Třicetiletá válka a valašská povstání.  
10

  Baletka, Okres Vsetín (2002), Místopis (Liptál, Lhota u Vsetína, Rokytnice). 
11

  Kvůli zadlužení majitele vsetínského panství Jiřího Illesházyho připadla hraběti Bedřichu z Oppersdorfu 
roku 1666 ves Liptál, více Baletka (1994, s. 32). Majitelé liptálského velkostatku se v pozdějších letech rychle 
střídali.  



14 

 

šindelů. Z historických zaměstnání jmenujme alespoň portáše, kteří zajišťovali bezpečnost 

na hranicích, a gajdoše – ‚hráče na dudy‘.  Industrializace zasáhla postupně i tuto oblast 

a ke konci 19. století zřídila firma Bratři Thonetové v Liptále pobočku továrny na nábytek 

z ohýbaného dřeva.  

Emigrační vlna zdejších obyvatel mířících za lepším životem do Ameriky byla 

nejsilnější na konci 19. století. Nejvíce obyvatel měly vesnice Liptál a Lhota u Vsetína 

v 1. polovině 20. století; v roce 1910 bylo zaznamenáno v Liptále 1 859 obyvatel12, v roce 

1900 žilo ve Lhotě u Vsetína 825 obyvatel, v Rokytnici 1 162 obyvatel13 (počet obyvatel rostl 

u obce Rokytnice, protože se později stala součástí města Vsetín). 

Obyvatelstvo žijící v tomto údolí je dodnes převážně evangelického vyznání.  V roce 

1900 se hlásilo v Liptále 1 542 lidí k evangelické víře, 142 ke katolické víře a 31 

k židovskému vyznání. Ve Lhotě u Vsetína žilo v témže roce 744 evangelíků a 81 katolíků a 

v obci Rokytnice bylo 802 evangelíků a 360 katolíků.14 To, že se většina místních obyvatel 

hlásí k evangelickému vyznání, je fakt, který se mohl odrazit i ve slovní zásobě. Nenacházíme 

zde totiž některé tradice spojené s katolickou vírou a katolickým křesťanským rokem (např. 

masopustní průvod a oslavy). V údolích Valašska, kde je obyvatelstvo převážně katolického 

vyznání, jsou lidové tradice a zvyky dosud mnohem živější (např. v okolí Horní Lidče, 

Valašských Klobouk aj.). 

Nejstarší škola této oblasti se nacházela v obci Liptál, pravděpodobně souvisela 

s rekatolizačním úsilím, byla katolická a vznikla na sklonku 17. století. Na počátku 20. století 

došlo v Liptále k založení i soukromé měšťanské školy a v obci byl zřízen sirotčinec. Na koci 

19. století vznikla obecní škola i ve Lhotě u Vsetína a v Rokytnici. Počátkem 20. století 

zaznamenáváme velký rozvoj spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol ad.) a politických 

stran, které zajišťovaly místní vzdělávání, kulturu, sport a hospodářství v duchu 

prvorepublikového vývoje.  

  

2.2.2. SOUČASNÝ VÝVOJ MÍSTNÍ SPOLE ČNOSTI 

Na základě výše uvedených informací můžeme soudit, že v údolí potoka Rokytenky 

nedošlo k větší fluktuaci obyvatelstva. Jednotlivé rodiny tvoří vesměs starousedlíci, kteří 

se zabývali převážně zemědělstvím, pastevectvím nebo řemeslem.  

                                                           
12

  Více Baletka (1994, s. 9). 
13

  Srov. Baletka, Okres Vsetín (2002), Místopis (Lhota u Vsetína, Rokytnice). 
14

  Srov. Baletka, Okres Vsetín (2002), Místopis (Liptál, Lhota u Vsetína, Rokytnice). 
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K největší migraci obyvatelstva došlo po druhé světové válce, kdy z obce Liptál odešlo 

v letech 1945–46 355 osob (85 rodin) do severomoravského pohraničí, konkrétně 

do městečka Jeseník15, ze Lhoty u Vsetína odešlo 100 osob do Domašova (Bělá 

pod Pradědem). Další odliv osob z této oblasti souvisí v dnešní době s odchodem za prací, 

za vzděláním, především mladí lidé odcházejí do měst, často i z regionu. Jen malá část 

původního obyvatelstva se ve středních letech vrací zpět. Na základě sčítání lidu z roku 2011 

bylo k obvyklému pobytu v Liptále hlášeno 1 413 obyvatel, ve Lhotě u Vsetína 751 

obyvatel.16 Rokytnice se stala už v roce 1949 součástí města Vsetína (i část Janišov) a podle 

sčítání lidu v roce 2001 tady žilo 4 493 obyvatel.17 Lhota u Vsetína byla připojena k městu 

Vsetínu v roce 1980, ale v roce 1999 se stala opět samostatnou obcí.  

Podle sčítání lidu v roce 2011 se v obci Liptál přihlásilo k víře a náboženské společnosti 

582 obyvatel (k církvi českobratrské evangelické 371 osob, k církvi římskokatolické 134), 

ve Lhotě u Vsetína bylo zaznamenáno 201 obyvatel hlásících k víře a náboženské společnosti 

(k církvi českobratstké evangelické 122 osob, k církvi římskokatolické 60).18 Ve shodě 

s celorepublikovým trendem se v těchto dvou obcích přihlásil k  některé z křesťanských církví 

poměrně malý počet lidí. Pokud tak občané učinili, šlo zejména o českobratrskou církev 

evangelickou, která tady má stále od dob reformace své zázemí.  

Původní způsob obživy místního obyvatelstva založený zejména na zemědělství 

a drobných řemeslech byl sice do jisté míry narušen komunistickou érou, ale i v této době 

tady nacházíme snahy o zachování dřívějších lidových tradic.  Zemědělská družstva, která 

vznikla v této oblasti, byla postupně spojena v jedno, v JZD Svornost (1973) se sídlem 

v Liptále. JZD Svornost provozovalo také výrobu kamenných brousků, svíček a dekorativních 

předmětů. O udržení původních tradic usilovalo i výrobní družstvo Lipta, které navázalo 

na dřívější výrobu dřevěného nábytku v Liptále, dřevěných hraček, drobného hospodářského 

nářadí, různých užitkových a dekorativních předmětů spojených s lidovými tradicemi. Po roce 

1990 zaniklo jak JZD Svornost, tak i výrobní družstvo Lipta. Místní podnikatelé však úplně 

neztratili kontinuitu s tradičními řemesly a dále pokračují např. ve výrobě dřevěného nábytku, 

                                                           
15

  Více Baletka (1994, s. 176). 
16

  Podrobněji na internetových stránkách Českého statistického úřadu, viz 
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home. 
17

  V databázi Českého statistického úřadu (sčítání lidu v roce 2011) není možné vyhledat statistiky 
náležící k obci Rokytnici, protože je součástí města Vsetína (místní části obcí, měst ap. tady k dispozici nejsou). 
Výše uvedený údaj pochází ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokytnice_%28Vset%C3%ADn%29. Počet 
obyvatel Rokytnice výrazně stoupl proto, že tu bylo v 70. letech 20. století vybudováno sídliště.  
18

  Statistické údaje o náboženství části Vsetín-Rokytnice (vycházejících ze sčítání lidu z roku 2011) 
veřejně na internetových stránkách přístupny nejsou.    
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výrobě kamenných brousků a nožíků, proutěného a dekorativního zboží ap. Významným 

oborem bylo i lesnictví, dodnes jsou zde v provozu pily.  

Nositelem a aktivním provozovatelem lidových tradic a kultury je v této oblasti 

v současné době především Folklórní sdružení Lipta Liptál (dříve Soubor valašských písní 

a tanců Lipta), který je nejstarším folklórním souborem na Valašsku. „Valašský krúžek“ 

vznikl v roce 1930 a u jeho kořenů stál mimo jiných také liptálský rodák, akademický malíř 

a spisovatel, Jan Kobzáň.19 Folklorní soubor dnes čítá 80 členů v pěti skupinách: Malůšata, 

Malá Lipta, Lipta – základ, Lipta – senioři a ženský pěvecký sbor Rokytenka. Předvádí 

autentický folklór a ročně uskutečňuje mnohá vystoupení doma i v zahraničí, je pořadatelem 

mezinárodního folklórního festivalu Liptálské slavnosti (probíhají každoročně v závěru srpna 

v kulturním areálu bývalého zámku). 

V uvedených obcích se nacházejí také vzdělávací zařízení a další zařízení občanské 

infrastruktury. Ve spádové obci Liptál je možné nalézt kromě jiného základní devítiletou 

školu, dětský domov (bývalý sirotčinec), praktickou školu, mateřská školou, penzion 

pro důchodce ad. Ve Lhotě u Vsetína byla v 90. letech minulého století obnovena základní 

škola (třídy 1.–4.) a v provozu je též mateřská škola. V místní části Vsetína Vsetín-Rokytnici 

jsou k dispozici jak mateřská škola, tak základní škola, která vyrostla na sídlišti ze 70. let 20. 

století.  

Ze zajímavých staveb této oblasti uveďme původně barokní zámek z konce 17. století20, 

který stojí v zámeckém parku uprostřed obce Liptál. V téže obci byly pro věřící občany 

z celého údolí postaveny dva kostely, římskokatolický kostel sv. Michaela, archanděla, z roku 

179621 a evangelický kostel z roku 1907. Dříve byla místní architektura především dřevěná, a 

tak i v tomto duchu vznikla dřevěná vila rodiny Bubelových22 (Janišov (Vsetín-Rokytnice)), 

vedle níž stojí dřevěná zvonice (Bubelova zvonica, viz příloha 2, Janišov (Vsetín-Rokytnice)). 

                                                           
19

  Jan Kobzáň (1901–1959) studoval Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského. Známý 
byl také jako milovník valašského folkloru a sběratel pověstí – svou knihu O zbojníkoch a pokladoch vyzdobil 
vlastními dřevořezbami a byla inspirací i pro název lidového tance, zvaný „zbojnický“, více např. Baletka (1994, 
s. 46–48).  
20

  Posledním majitelem liptálského zámku a velkostatku byl hrabě Maxmilian Brandenstein-Zeppelin, 
kterému byl majetek v roce 1945 zkonfiskován ve prospěch obce. V současné době je tato kulturní památka 
uzavřená, nepřístupná a bohužel chátrá. Více o tom Baletka v monografii Liptál (1994) nebo v monografii Okres 
Vsetín (2002), Místopis (Liptál). 
21

  První spolehlivá zmínka o kostele v Liptále pochází už z roku1625, podrobněji Baletka, Liptál (1994) 
nebo Okres Vsetín (2002), Místopis (Liptál). Jednalo se o evangelický kostel a byl pravděpodobně dřevěný.  
22

  Nejznámější osobností byl Karel Bubela st. (1846–1908), vsetínský továrník (výroba nožů) a poslanec 
moravského zemského sněmu.  
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Kromě toho v údolí povodí potoka Rokytenky najdeme dřevěné památkově chráněné 

venkovské domy.  

Dnešní doba s sebou přináší rychlou proměnu venkova – nové úkoly, nové profese, 

podnikání a vesměs konzumní způsob uvažování. Roste sice kredit vzdělání, ale 

i nezaměstnanost a odliv obyvatel z regionu. Mladí lidé se většinou už k zemědělství 

nevracejí a vybírají si jiná zaměstnání. Pasekářské usedlosti a dřevěné domy jsou dnes 

využívány spíše k rekreačním účelům, často jsou kompletně přestaveny. Tradiční řemesla 

bohužel pravděpodobně vymizí s odchodem nejstarší generace nebo zůstanou zachována jako 

relikt, který bude prezentován na lidových trzích. Nynější mladá generace má o svých 

rodinných kořenech mnohdy mlhavé představy, ale pozitivní je, že i mladí lidé v této oblasti 

provozují živý valašský folklór, např. ve výše jmenovaném Folklórním sdružení Lipta Liptál. 

Obec Liptál také získala v roce 2006 ve 12. ročníku soutěže titul Vesnice roku.  
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3. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO NÁ ŘEČÍ 

 

Východomoravské dialekty sousedí na severu se slezskou nářeční skupinou, na západě 

se středomoravskou skupinou dialektů. Významná je skutečnost, že na východ se nacházejí 

hranice se Slovenskem a slovenské dialekty. Na jihu východomoravská nářeční skupina 

zasahuje až k rakouským hranicím. Východomoravské dialekty jsou podle společných rysů 

vnitřně členěny na menší relativně kompaktní podskupiny, které byly v minulosti dialektology 

nazývány a pojímány různě, my zůstaneme u Běličova pojetí23. Nářečí obyvatel 

na jihozápadním Vsetínsku bychom zařadili do severní (valašské24) podskupiny, a to její 

centrální části. Můžeme ho vymezit dvěma základními rysy:  

1) archaické nářečí, 

2) nářečí přechodového typu.  

Dialekt severního (valašského) úseku východomoravských nářečí patří 

k nejarchaičtějším útvarům našeho národního jazyka25. Vzhledem k českému jazykovému 

centru se nachází zcela na periferii, proto tady zůstal zakonzervovan 

ý starší stav jazyka a mnoho významných jazykových změn tu vůbec neproběhlo nebo 

se zastavilo na hranicích se Slovenskem. Archaická povaha místního nářečí se projevuje ve 

všech jazykových rovinách (na foneticko-fonoligické úrovni, morfo-syntaktické a lexikálně-

sémantické úrovni). Pro naši představu uvedeme alespoň některé hláskové nebo morfologické 

jevy, které v této oblasti ze starších dob přetrvaly (více v částech Z hláskosloví, Z tvarosloví). 

Dalším podstatným rysem místního nářečí je jeho přechodový charakter. Dříve byly 

dialekty ve východní části naší republiky nazývány dialektology jako moravskoslovenské, 

což do jisté míry vystihuje jejich povahu, ale od této terminologie bylo časem upuštěno.26 

Přechodový rys východomoravských dialektů, jako útvarů na pomezí mezi českým 

                                                           
23

  J. Bělič (1972, s. 271, 1968, s. 45) vyděluje v rámci východomoravské nářeční skupiny podskupinu 
severní (valašskou) a jižní (slováckou), k nim se přidružují dva okrajové úseky – západní (dialekty dolské 
a kelečské) a nářečí kopaničářská. 
24

  Někdy bývá nářečí severního úseku východomoravské nářeční skupiny nazýváno také jako valašské, 
tento pojem zavedl do dialektologie Fr. Bartoš (1886). V tomto případě jde o spojení terminologie etnografické a 
lingvistické. Pojem valašské nářečí je dosud často užívaný, např. i Vašek, Okres Vsetín (2002), Lidová mluva, 
nářečí valašské (valaština).  
25

  K archaickým rysům východomoravských nářečí je dostatek literatury, např. v článcích Vašek (1954), 
brněnský dialektologický kolektiv (Chloupek, Králík, Lamprecht, Skulina, Šlosar, Vašek, 1954), Šlosar (1958), 
Skulina (1964) ad.  
26

  Důvody, proč byla v dialektologii pro názvy nářečních skupin upřednostněna historickogeografická 
kritéria, uvádí Bělič (1972, s. 12)., hovoří o nich i Skulina (1960, 1964). 
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a slovenským jazykem27, se projevuje rovněž ve všech jazykových rovinách. V oblasti 

hláskosloví a tvarosloví zejména proto, že tady některé české hláskové změny z období od 13. 

do 18. století neproběhly a tyto změny se nedostaly ani na Slovensko anebo jen z části28. 

U východomoravských dialektů můžeme sledovat i vliv slovenského jazykového centra. 

Spojitost nářečí východní části republiky se slovenským jazykem se projevuje dosti výrazně 

také ve slovní zásobě (o tom více v kapitole Metody výzkumu a lexikologická analýza slovní 

zásoby).  

 

3.1. Z HLÁSKOSLOVÍ 

3.1.1. VOKALICKÝ SYSTÉM 

Ve sledované nářeční oblasti je inventář vokálů následující: i/y, e, a, o, u – í/ý, é, á, ó, ú 

(s fonologickou opozicí kvantity). Oproti spisovné češtině tady zůstaly ze starších dob hlásky 

y – ý (také jako samostatné fonémy). Diftong ou zde chybí úplně, protože tu neproběhla 

změna ú > ou (múka, súsed, ČJA V, s. 98). Užívá ho ale dubletně s původními podobami 

zejména mladá a střední generace (naše ďecka sú/sou).  

3.1.1.1. Fonémy i/y – í/ý 

V tradičním místním dialektu byl vokál y – ý obvykle vyslovován po tvrdých 

souhláskách, dále po sykavkách (s/š), po ř (ČJA PRO F2bc) a např. v adjektivních 

koncovkách (ČJA PRO F2a). Uvedené pravidlo pro výslovnost hlásky y – ý dnes však zůstává 

pouze teoretickou záležitostí, protože i nejstarší generace už většinou tento vokál 

po sykavkách nebo po ř nevyslovuje.29 Vokál y – ý bývá ještě realizován v koncovkách slov 

(viz příloha 3). Mladá generace tuto hlásku téměř nevyslovuje, eventuálně ve zbytcích.  

Četnost hlásky í/ý  je ve sledované oblasti o proti spisovné nebo obecné češtině větší, 

neboť tady neproběhla změna ý > ej, např. strýc, brýle, młýn, hłúpý, dobrý (ČJA PRO D1b; 

ČJA V, s. 79–80). I mladí lidé dosud užívají pouze podoby, jako jsou např. stríc a bríle30 

(tvary obecné češtiny vnímá mladá generace stále jako cizí a nepatřičné).  

                                                           
27

  O přechodovém rázu východomoravských dialektů a jejich příslušnosti k českému jazykovému celku 
pojednává i nářeční studie brněnského dialektologického kolektivu (Chloupek, Králík, Lamprecht, Skulina, 
Šlosar, Vašek, 1954), nebo dále samostatně v článcích Šlosar (1958), Chloupek (1959) ad.  
28

  Ukazují nám to izoglosy jazykových jevů, např. Bělič (1972, mapa č. 2). 
29

  V NSJV však kvůli systémovosti toto pravidlo dodržuji, ale vokály a konsonanty v nářečních ukázkách 
uvedených v příloze (viz příloha 3) jsou zapsány tak, jak byly skutečně vysloveny.  
30

  Výrazy, které užívá nejmladší generace, jsou i v následujících případech zaznamenány podle 
výslovnosti mladé generace, jejíž příslušníci už většinou „y“ nebo „ł“ nevyslovují. 
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Na začátku slova, mezi samohláskami uvnitř slova nebo na švu složeniny se vyskytuje 

í bez hiátového j, např. ídlo, iný, íť, doíť (ČJA PRO A4; ČJA V, s. 344). Mladá generace 

už tyto případy vyslovuje s j: jídlo, jiný, jít, dojít.  

3.1.1.2. Fonémy e – é 

Staré é se tady většinou zachovalo, protože neproběhlo úžení é > í, např. poléfka, obilé, 

zelé, řécť, dobré mléko (ČJA PRO E5; ČJA V, s. 108). I mladí lidé dnes dávají některým 

lexikalizovaným podobám přednost: poléfka x polífka (viz příloha 1), dobré mléko x dobrí 

mlíko (shodně se spisovnými tvary), ale už většinou neužívají případy typu řécť, zelé 

ad. Dlouhé é se vyskytuje před hláskou ň u neuter vzoru stavéňí, např. kaméňí, topéňí, holéňí 

(i péřý) a u sloves typu océňiť.   

3.1.1.3. Fonémy a – á 

Rovněž z dob staré češtiny tady v mnoha případech zůstalo původní a – á, neboť 

tu nedošlo k přehlasování ́a > (ě) > e, např. jastřáb (ČJA V-2), jahňa, kaša, ťa, naša, házať 

(ČJA PRO E6; ČJA V, s. 50). Ještě mladá generace často užívá případy nepřehlasovaného 

a především v koncovkách, např. kaša, krupica (viz příloha 1), naša. Na druhé straně tady 

vznikla jako inovace východomoravských nářečí přehláska ́á > ie > í/ý, např. smíť sa, hřýť 

sa, zapřýhnúť (ČJA V, s. 56), ta je však u mladých lidí vnímána jako archaická.  

Také do dnešní doby tu přetrvává stará téžeslabičná skupina aj, protože tady 

neproběhla změna aj > ej: vajco, najhłupšý, nájvjéc (ČJA V, s. 102). V některých 

lexikalizovaných případech ji vyslovuje i mladá generace, např. vajco.  

3.1.1.4. Fonémy o – ó 

Frekvence výskytu hlásky o je téměř shodná se spisovnou češtinou, pouze výskyt 

fonému ó je častější. Jde o jiný případ než ve středomoravských nářečích, protože tady 

dochází k dloužení před hláskami ň a j, např. hóňiť, strójiť, dójiť. Mladí lidé ale už tuto délku 

nevyslovují.  

3.1.1.5. Fonémy u – ú 

Staré ú se zde většinou zachovalo, protože v naší oblasti neproběhla změna ú > ou (ČJA 

V, s. 98), např. múka, búda, súsed (ČJA V-35), sú, kúpiť. Mladší generace spíše dává přednost 

podobám shodným se spisovnou češtinou (mouka, bouda, sou, koupit) nebo užívá obojí 

podoby dubletně. Fóném ú je v místním nářečí poměrně častý také proto, že se vyskytuje 

hojně u sloves ve 3. os. mn. č., např. nesú, kupujú, volajú (ČJA VI-320). Kromě toho tady 

neproběhla přehláska ́u (ú)> i (í) (ČJA V, s. 70) v případech typu ludé, plúce (ČJA V-16), 

cuzý, malučký a v koncovkách, např. našu čepicu. Lexémy jako ludé, plúce, cuzý vnímají 
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mladí lidé jako archaismus, ale ještě by případně vyslovili slovo malučkí a u (ú) 

v koncovkách.   

 

3.1.2. PROMĚNY V REALIZACI KVANTITY VOKÁL Ů, SLOVNÍ 

PŘÍZVUK  

Kvantita vokálů je v mluvním projevu na jihozápadním Vsetínsku značně rozkolísaná. 

K rozdílné realizaci délky samohlásek dochází při různém tempu řeči, při rozdílném postavení 

slova ve větě ap. Výslovnost vokálů s nedodržováním jejich délky v běžných pozicích mohla 

vzniknout i pod vlivem krátké výslovnosti samohlásek ve slezské nářeční oblasti. Tato 

skutečnost se projevuje výskytem tzv. polodélek (řýkám ťi to uš pjeknú dobu, viz příloha 3). 

Polodélky se většinou vyskytují tam, kde následují dva dlouhé vokály po sobě (první délka 

bývá zkrácená na polodélku).  

V této oblasti se stále udržuje tzv. moravské krácení (ČJA V, s. 218). Jde o jev, který 

se objevuje zejména u dvojslabičných slov typu jama (ČJA V-134), žaba, błato, kromě toho 

také mak (ČJA V-130), dále v jednoslabičných infinitivech, např. dať (ČJA V-157), byť, žyť, 

myť, kryť, hnať a u morfologických tvarů jako např. nama (ČJA IV-243).  

Dlouhý vokál se vyskytuje v příčestí l-ovém (ČJA IV, s. 516) ve všech rodech u sloves 

I. třídy: védł, védła, védło, a u sloves ostatních slovesných tříd dochází k dloužení samohlásky 

pouze v mužském rodu: minúł, kupováł, vozýł, býł, ďeláł.  

Rovněž hlavní přízvuk u tří a víceslabičných slov na jihozápadním Vsetínsku kolísá. 

Až do této oblasti totiž zasahuje ze slezské nářeční oblasti přízvuk na penultimě, tedy 

na Fseť´iňe31, u ´okna, krup´ica, o Velikon´ocách ad. Mladší generace dnes většinou klade 

slovní přízvuk shodně se spisovnou češtinou, tj. vyslovuje ho na první slabice slova: 

na´ Fseťíňe, u´ okna, kr´upica, o´ Velikonocách. 

 

3.1.3. KONSONANTICKÝ SYSTÉM 

3.1.3.1. Protiklad ł – ľ 

Výslovnost ł (ČJA PRO E4a) a palatalizovaného ľ (někdy zapisováno jen jako l)32 je 

ve východomoravské nářeční oblasti pozůstatkem předhistorického protikladu tvrdých 

                                                           
31

  Srov. Bělič (1972, s. 12, 272, mapa č. 37).  
32

  Ve většině současných dialektologických prací bývá ľ zapisováno jako l. Také já postupuji tímto 
způsobem, takže v heslech a příkladech diferenčního nářečního slovníku je zapsáno ł a l.  V nářečních ukázkách 
však zapisuji skutečnou realizovanou výslovnost, takže se projevech objevuje ł, ľ a l, což je sice v rozporu 
s jazykovým systémem, ale je to doklad rozkolísaného úzu.  
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a měkkých souhlásek, např. płuť ‚plout‘  x pľuť ‚plivat‘ (ČJA V, s. 172). Původní stav, 

kdy bylo ł a ľ užíváno systémově, je ale v dnešní době značně narušen. Nastávají i případy 

výslovnosti měkkého l v pozicích, kde bylo původně tvrdé l, takže to vypadá, že je dnes 

frekvence užívání ľ větší než ł.33 Tvrdé l se vyskytuje u příslušníků nejstarší generace 

v případech jako hłava, łužyca (‚lžíce‘), małý, býł, łygotať sa (‚třpytit se‘) ad. Mladá generace 

už většinou ł ani ľ nevyslovuje, případně ojediněle, obojí l splynulo v jediné střední l.  

Tzv. obalování (výslovnost ł jako neslabičného ṷ, ČJA PRO E4b) se ve zkoumané 

oblasti nevyskytuje. Pouze u některých slov lze vystopovat pozůstatky takovéto výslovnosti 

(hutať ‚hltat‘, hut ‚hlt‘, jabuko), a to buď jako zbytky někdejšího původního stavu, nebo to 

může být lexikální import z jiné oblasti.  

3.1.3.2. Slabikotvorné l a r 

Ve zkoumané nářeční lokalitě se vyskytuje krátká i dlouhá podoba slabikotvorného l (ĺ) 

i r (ŕ). Dlouhé slabikotvorné ĺ bývá vyslovováno zejména před h, ch, k a g (bĺknúť 

‚vzplanout‘, gĺgnúť sy ‚loknout si‘). Nářeční jevy typu słp, chłp, dłh (ČJA V-97) a žłtý, tłstý 

(ČJA V-94, 95) se v této oblasti nevyskytují34. Výslovnost dlouhého slabikotvorného 

ŕ je dodnes běžná, např. tŕňí, kŕdel ‚houf‘, ohŕňať, gŕgať ‚ říhat‘, navŕchu (ČJA V, s. 180; 

viz příloha 3), někdy ho vyslovují i příslušníci mladé generace.  

3.1.3.3. Měkké retnice 

Pozůstatkem předhistorického protikladu tvrdých a měkkých souhlásek je i existence 

archaických měkkých retnic p´, b´, m´, v´, f ́v této oblasti (ČJA PRO B5a; V, s. 332). Nedošlo 

tu k depalatalizaci retnic, a tak tu zůstala oproti tvrdé podobě také řada změkčených souhlásek 

(pestfo ‚ničemnost, darebáctví‘ x p´estovať, hrabe x hrab´e, mech x m´ech, zdravý x zdrav´í). 

Retnice se vyslovují nejčastěji před původním ě (p´ena, m´esto ad.). Artikulace retnic 

je dvojmístná, dojde k vyslovení příslušné labiální souhlásky a jazyk se nachystá na vyslovení 

hlásky j, takže vznikne jotový přídech. Výslovnost retnic tímto způsobem však ustoupila 

natolik, že ji je možno vysledovat zřídka jen u příslušníků nejstarší generace. Dnes 

se zpravidla vyslovují v tzv. rozložené podobě, tj. jako pjena, hrabje, mje (ČJA PRO B 3), 

mjesto, hřýbja.35  

                                                           
33

  Možnost nahrazování měkkého l v některých pozicích za tvrdé l připouští i Bělič (1972, s. 29): 
„Výslovnost ł i ve výchmor. a slez. nářečích dnes zčásti ustupuje (zvlášť ṷ) a na jeho místo se někde šíří nikoli l 
střední, nýbrž měkký člen z dřívější dvojice; už od dřívějška je jediné l měkčí než střední l spisovné češtiny ...“ 
34

  Kromě ČJA je uvádí také Bělič (1972, mapa č. 37), ale výskyt těchto nářečních jevů nemohu 
ve zkoumané oblasti potvrdit. 
35

  Vývoj a stav měkkých retnic zachycuje i ČJA (V, s. 332). Vzhledem současnému stavu přepisuji 
v diferenčním nářečním slovníku měkké retnice v rozložené formě, tedy v hubje, mje, mjesto atd. 
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3.1.3.4. Fonémy dz a dž 

V této sledované oblasti se dříve vyskytovala také hláska dz jako samostatný foném 

(ne jen jako poziční varianta k c, jak je tomu ve spisovném jazyce) a bylo to vesměs 

za předhistorickou skupinu dj., např. medza, cudzý (ČJA V, s. 314). V současné době se však 

tyto podoby už nevyslovují. Souhláska dž zde existuje také jako samostatný foném, 

a to zejména ve slovech expresivních: džagotať, džgať, džygnúť (sa).  

3.1.3.5. Foném g 

Výskyt fonému g je ve východomoravské nářeční oblasti častější než ve spisovné 

češtině, neboť tady v mnoha případech neproběhla změna g > k, např. gořałka, gaťe, cygán 

(ČJA V, s. 316), kromě toho v některých případech neproběhla ani změna g > h, 

např. zgebnúť, gołovňa ‚hlava‘ (ČJA V, s. 316). Hláska g se objevuje také ve slovech 

expresivních a onomatopoických: zgłýňať, gĺgnúť sy ‚loknout si‘, gagotať ‚kejhat‘, gŕgať 

‚ říhat‘. 

 

3.1.4. SOUHLÁSKOVÉ ZM ĚNY 

3.1.4.1. Geminované souhlásky 

Ve zkoumané lokalitě se vyslovovaly dříve také zdvojené souhlásky, a to nejen 

v případech typu Anna, kamenný (ČJA PRO C1a; V, s. 424), ale i v typech dalších, jako jsou 

masso, kašša, necco. Šlosar si v souvislosti s tímto jevem pokládá otázku, zda mohlo jít 

o původní archaismy, nebo to byl důsledek vlivu (zvláště v druhém případě), 

západoslovenských nářečí, kde byla výslovnost zdvojených souhlásek rozšířená a běžná.36 

V současnosti už ani nejstarší generace zdvojené hlásky nevyslovuje, ale ještě lidé narození 

kolem roku 1900 si výslovnost geminovaných hlásek udržovali.  

3.1.4.2. Skupina šč 

Původní staročeská skupina šč zde zůstala zachována, takže nedošlo k souhláskové 

změně v místě artikulace šč > št (ČJA PRO E1; V, s. 384). Ještě nejstarší generace vyslovuje 

případy typu ščesťí, ščáva, ščukať ‚škytat‘, u příslušníků nejmladší generace můžeme 

zaslechnout tento jev spíše ojediněle v lexikalizované podobě, např. ešče, ščípnút.  

3.1.4.3. Asimilace znělosti 

Ve východomoravské nářeční oblasti dochází k tzv. regresivní asimilaci znělosti (ČJA 

PRO E2; V, s. 404), a to jak u předložkových spojení (z vodou, z mamkou, z autem), tak 

                                                           
36

  Šlosar (1958, s. 389) hovoří o vlivu slovenských nářečí z oblasti jižního Pováží a Ponitří. Tento 
problematický nářeční jev nebyl spolehlivě objasněn, srov. také Bělič (1972, s. 55–56).  
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na rozhraní dvou slov, před samohláskou (kuz masa, už vím, pez a kočka), a dále ve skupinách 

sh (na zhledanú, zhoda, zhořeť, zhňiť) a sm (zme, abyzme). Regresivní asimilace znělosti 

se u mluvčích stále udržuje, její realizace je většinou nevědomá. Uvedené typy vyslovují 

i příslušníci mladé generace, pouze případ na zhledanú/ou už cítí jako zastaralý a neužívají ho 

aktivně.  

Progresivní asimilace znělosti, kdy hláska v ztrácí díky předchozí neznělé souhlásce 

svou znělost, se vyskytuje také v naší zkoumané lokalitě, přestože není v Českém jazykovém 

atlasu v této oblasti uvedena (ČJA PRO C5; V, s. 416). Objevuje se v souhláskových 

skupinách sv (sfúj), tv (tfúj), kf (kfak ‚tuřín‘), šv (šfidrať ‚šilhat‘) a chv (chfístnúť ‚stříknout‘). 

Úzus je dnes ale dosti rozkolísaný37 a tyto případy jsou vyslovovány spíše 

u výrazů lexikalizovaných.  

 

3.2. Z TVAROSLOVÍ  

 

Ve východomoravské nářeční oblasti se vyskytují archaické rysy také v tvarosloví, 

např. více substantiv tady patří k původním měkkým deklinačním typům (ČJA IV, s. 46–47). 

Nářeční jevy z morfologické jazykové roviny bývají stabilními složkami dialektu a udržují 

se v některých případech i v mluvě mladé generace (viz níže).   

 

3.2.1. SUBSTANTIVA 

3.2.1.1. Maskulina 

Některá podstatná jména mužského rodu patří k měkkým deklinačním typům, např. 

kameň (ČJA IV-1), deň (ČJA IV-2), łokeť (ČJA IV-4).  

Ve tvarech gen. sg. převládá koncovka -a (ČJA IV, s. 70). U tvrdých životných vzorů 

je gen. sg. výhradně zakončen na -a (chłapa, muža, súseda), neživotná substantiva rodu 

mužského mohou při skloňování kolísat -u/-a, např. dubu/-a (ČJA IV-25), nosu/-a (ČJA IV-

29), v NSJV chrástu/-a, kosáku/-a ad. Zakončení na -a převažuje také u měkkého skloňování 

rodu mužského, např. kraja (ČJA IV-31), noža (ČJA IV-33), dešťa (ČJA IV-34), dubletně 

např. u místních jmen, do Liptálu/-a.  

V rodě mužském životném, zejména u měkkých deklinačních typů, převládá ve vok. sg. 

koncovka -u: mužu, strýcu, zloďeju, Bohušu (ČJA IV-70).  
                                                           
37

  V NSJV uvádím progresivní asimilaci znělosti systémově (sfúj, tfúj ad.), i když někdy nebývá mluvčími 
realizována, takže vyslovují ve shodě se spisovným územ svúj, tvúj ap.  
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V nom. pl. u životných maskulin a u obyvatelských jmen, příslušníků rodin se původně 

vyskytovala koncovka -é (ČJA IV, s. 152), např. súsedé (ČJA IV-91), pekařé, Liptalané, 

Lhocané, Fseťíňané, Obadalé. V současné době však do této pozice proniká zakončení na -i/-

y nebo -ovi: súseďi, pekařy, Liptalaňi, Lhocaňi, Fseťíňácy, Obadalovi.  

Dat. pl. maskulin a neuter je převážně zakončen starou koncovou -om: našym ogarom, 

stromkom (ČJA IV-151), mjestom, kuřatom (ČJA IV-157).  

Pro lok. pl. maskulin a neuter je typické zakončení na -och: o našych ogaroch, vozoch 

(ČJA IV-170), kuřatoch, oknoch (ČJA IV-176) .  

V instr. pl. převažuje u všech rodů, tj. u maskulin, feminin i neuter, koncovka -ama: 

z ogarama, s pekařama (ČJA IV-185), s cérkama, z robama, z ďeckama, z vajcama (ČJA VI-

191). Tato koncovka pronikla do naší lokality pravděpodobně ze Zlínska, v současné době je 

dominantní. Dříve se v instr. pl. vyskytovaly i koncovky typu -ami, nebo -i/-y, čemuž 

nasvědčuje případ s kuřaty (ČJA VI-193), dnes dubletně s kuřaty/s kuřatama, z jahňaty/ 

z jahňatama38.  

3.2.1.2. Feminina 

V nářeční mluvě této oblasti se u ženského skloňování (ČJA IV, s. 56) uplatňují pouze  

3 vzory, a to žena, růže (původní duša) a kost (kosť). Neustálil se deklinační typ píseň. 

Neproběhla tady změna ́ a > e (ČJA PRO E6), takže mnoho feminin si udrželo svoji původní 

nepřehlasovanou podobu, např. díža (ČJA IV-12), ulica (ČJA IV-13) a také kuchyňa (ČJA 

IV-15). Ve východomoravských nářečích se zachoval také původní tvar nom. sg. feminin 

typu hus (ČJA IV-10), který nepřešel vždy ke vzoru žena (dnes se vyskytují obě podoby 

dubletně hus/husa). Podle měkkého deklinačního typu se v této oblasti skloňují i substantiva 

rodu ženského, končící ve spisovném jazyce sufixem -ňa, např. mlékárňa, kólňa (ČJA I-212), 

kovárňa (ČJA II-172), tyto tvary však dnes ustupují. Feminina typu kost mají v nom.-ak. sg. 

měkké zakončení, tedy kosť, radosť, starosť (ČJA PRO B6). Podle ženského skloňování mají 

tvary také pomnožná jména osad, zakončená sufixem -ice, např. Karlovice, Vizovice 

(v Karlovicách, ve Vizovicách).   

3.2.1.3. Neutra 

U neuter, která jsou deminutivního původu, se užíval v nom. sg starší tvar (podle vzoru 

moře) končící na -ce, např. vajce, kołce. V současné době u tohoto typu převládají koncovky 

podle vzoru město, např. vajco, kołco. U substantiv vzoru stavéňí dochází k dloužení 

před hláskou ň (viz Z hláskloví, Vokalický systém, Fonémy e – é). Neutra tohoto vzoru 

                                                           
38

  Chloupek (1959, s. 82) uvádí také ve Lhotě u Vsetína v instr. pl. tvar s chłapy. 
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se souhláskou l v základu slova končí sufixem -é, např. zelé, obilé (ČJA IV-8), kromě toho 

substantiva typu cukroví přecházejí k adjektivnímu skloňování, tedy cukrové, -ého (ČJA IV-

9). Příslušníci mladé generace už ale užívají spisovné tvary (zelí, obilí, cukroví). 

 

3.2.2. ADJEKTIVA, PRONIMINA, NUMERALIA 

Neproběhlo zde úžení v koncovkách tvrdých adjektiv , takže zůstaly tvary typu dobré 

mléko. U adjektiv (ČJA IV, s. 296–297) ženského rodu tvrdého skloňování, dále 

u přivlastňovacích přídavných jmen a u rodových zájmen došlo v gen., dat. a lok. sg. 

k vyrovnání koncovky na jednotnou podobu -ej/-éj, např. dobréj (ČJA IV-205 a,b), bratrovéj 

(ČJA IV-213), mojéj, na tej sfaďbje. Dnešní mladá generace dává přednost těmto formám: 

dobré, bratrovje/bratrové, mojí, na té sfadbje). Rodová zájmena rozlišují při adjektivním 

skloňování životnost, např. ťi dobřý ogařy (x čes. ty dobrí kluci, ČJA IV-206). Ak. pl. 

mužských životných adjektiv má koncovku -é, např.: má dobré súsedy. 

Osobní zájmeno já může mít v dat. sg. podoby mje/mňe nebo ňe (ČJA IV-227, 228) 

a v akuz. sg. mja/mňa nebo ňa (ČJA IV-230), ale v lok. sg. jsou pouze tvary mje/mňe (ČJA 

IV-229).  Ve skloňování přivlastňovacích zájmen se zpravidla vyskytují nestažené podoby, 

kterým dává přednost i nejmladší generace, takže mojeho, tfojeho, sfojeho, mojém/mojemu 

(ČJA IV-251), tfojém/tfojemu, sfojém/sfojemu. Zájmena ukazovací a vztažná vyrovnávají 

tvary podle tvrdého adjektivního skloňování, takže mají v gen.-ak. sg. podoby, jako jsou teho, 

keho, v dat. sg. temu (ČJA IV-260), kemu, v instr. sg. tým (ČJA IV-262). Ale tvary jako 

keho, teho už považuje mladá generace za zastaralé. U neurčitých zájmen a zájmenných 

adverbií došlo u předpony ně- k depalatalizaci, takže se zde vyskytují podoby jako negdo, 

neco, nejak, negde ad. Dosud živý je tvar nom. pl. m. živ. neurčitého adverbia všichni, který 

má v této oblasti podobu fšecy (ČJA IV-267).  

Číslovky typu jeden, jedna, jedno se skloňují jako adjektiva tvrdé deklinace (2. sg.): 

jedného (ČJA IV-269), jednéj, jedného. Nom. číslovek tři, čtyři má v této oblasti podobu třé, 

štyřé (ČJA IV-278). 

 

3.2.3. VERBA  

Infinitiv  sloves je zde zakončen na -ť (ČJA PRO C3): ďełať, padať, uťekať, začať. 

Izoglosa tohoto jevu probíhá v blízkosti rozhraní vsetínského a zlínského okresu, 
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za zmiňovaným sedlem Sirákov39, takže se na Zlínsku verba v infinitivu používají i v dialektu 

s koncovým -t. Slovesa zakončená infinitivem na -ť už dnes ale vyslovuje jen nejstarší 

generace.  

Vzhledem k neprovedení přehlásky ´a > (ě) > e má mnoho sloves v infinitivu 

nepřehlasovanou podobu, např. začať, házať, váłať, ležať. 

V této oblasti je značně rozšířeno kolísání mezi I. a V. slovesnou třídou. Původní 

a archaické jsou koncovky I. třídy a nově jako dublety pronikají koncovky V. třídy, takže je 

v 1. os. sg. ind. préz. -u/-ám: šepcu/šeptám (ČJA IV-296), chlašču/chlastám (ČJA IV-297), 

lécu/létám (ČJA IV-298), střýču/střýkám (ČJA IV-300). Mladá generace dává přednost 

koncovkám V. třídy.  

3. os. pl. ind. préz. vykazuje tyto typy koncových tvarů: -ú (slovesa I. a II. třídy), 

např. nesú, hážú (ČJA IV-318), čnú (‚čtou‘), chcú (ČJA IV-322); -ujú  (slovesa III. třídy), 

např. kupujú, zhrabujú; -íja/ýja (slovesa IV. třídy), např. rozumíja (ČJA IV-317), víja (‚vědí‘, 

ČJA IV-321), choďíja, nosýja (ČJA IV-316); -ajú (slovesa V. třídy), např. ďełajú, vołajú 

(ČJA IV-320).  Přitom sufix -íja/ýja (choďíja) vznikl jako východomoravský novotvar 

působením forem typu choďijú a archaického původního tvaru choďá, jehož izoglosa prochází 

(procházela) pravděpodobně Vsetínem40. Protože sufix -íja/ýja je poměrně progresivní, 

prosazuje se dnes i v místech, kde byl původně na Vsetínsku rozšířen typ choďá.  

Nepravidelné sloveso byť (ČJA IV, s. 602) má v sg. ind. préz. tvary jako su (ČJA IV-

425), sy (ČJA IV-426), je a v pl. následující podoby: zme, ste, sú.  

Zvratné se si ve východomoravských dialektech zachovalo svou nepřehlasovanou 

podobu (ČJA PRO F6), např. báť sa, hráť sa, túlať sa. 

Příčestí minulé má v této oblasti tvary typu nésł, jedł (ČJA IV-385), nikoli podoby nés, 

jed jak bývá někdy v dialektologických pracích uváděno41.  

Dříve se ve východomoravském nářečí často užívaly tvary přechodníku přítomného 

(ČJA IV, s. 600), např. buďa, leža, přýďa, stojacy (ČJA IV-424), choďacy, chťacy. 

V současné době můžeme archaické ustrnulé přechodníkové konstrukce zaslechnout ojediněle 

u příslušníků nejstarší generace.  

                                                           
39

  Izoglosu infinitivu na -ť vede přibližně ve stejných místech Bělič (1972, mapa č. 37), brněnský 
dialektologický kolektiv (Chloupek, Králík, Lamprecht, Skulina, Šlosar, Vašek, 1954, mapa č. 1) i Kolařík 
(1995, s 206, mapa č. 3).  
40

  Brněnský dialektologický kolektiv (Chloupek, Králík, Lamprecht, Skulina, Šlosar, Vašek, 1954, mapa 
č. 1) vedl izoglosu tohoto jevu městem Vsetínem, také Chloupek (1959, s. 82).  
41

  Izoglosa tohoto nářečního jevu měla podle prací brněnského dialektologického kolektivu (Chloupek, 
Králík, Lamprecht, Skulina, Šlosar, Vašek, 1954, mapa č. 1), rovněž podle Chloupka (1959, s. 82), procházet 
naším zkoumaným údolím.  
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3.3. HLÁSKOSLOVNÉ A TVAROSLOVNÉ RYSY SPOLE ČNÉ 

S JINÝMI NÁ ŘEČNÍMI OBLASTMI 42 

 

Východomoravské dialekty mají celou řadu společných rysů se sousedními nářečními 

skupinami. Tyto je vy lze sledovat pomocí izoglos, které jsou na západě ohraničeny česko-

moravskou hranicí. Izoglosy ukazují rozmístění jednotlivých nářečních jevů a v našem 

případě jich přibývá od západu na východ, tím se nářeční rysy vrství.43  My si budeme všímat 

především společných nářečních jevů v rámci Moravy a Slezska, přestože se některé 

východomoravské nářeční rysy vyskytují i v českých nářečích v užším slova smyslu, 

nacházejících se při okrajích území.  

 

3.3.1. SPOLEČNÉ NÁŘEČNÍ RYSY MORAVSKÉ A SLEZSKÉ 

- tzv. moravské krácení: žaba, jama, hrabje, dať, piť; 

- regresivní asimilace znělosti ve skupině sh: zhoda, na zhledanou, zhrbený, zhořet; 

- neprovedení přehlásky ́a > (ě) > e zejména v koncovkách: naša čepica; 

- neprovedení přehlásky ́u (´ú) > i (í) zejména v koncovkách: našu čepicu (ale část střm. 

našo čepico); 

- uchování skupiny šč: ešče, ščesťí; 

- měkká deklinace u maskulin typu kameň, deň, lokeť; 

- měkké formy v nom.-ak. sg. u feminin typu kost: kosť, radosť, starosť; 

- rozlišování životnosti v pl. u adjektivní deklinace a u rodových zájmen: ťi dobří kluci 

(vm. ťi dobřý ogařy) x čes. ty dobrý kluci; 

- v 1. os. sg. ind. préz. a 3. os. pl. slovesa chtít jsou tvary s chc-: chcu (ale střm. chco) 

a chcú (ale střm. chcó);  

- zachování pomocného slovesa být v 1. os. sg. i pl. min. času: já sem ju viďel x čes. já ji 

viďel. 

 

3.3.2. SPOLEČNÉ NÁŘEČNÍ RYSY MORAVSKÉ (ST ŘEDOMORAVSKÉ 

A VÝCHODOMORAVSKÉ) 

- depalatalizace v předponě ně- u neurčitých zájmen a zájmenných adverbií: negdo, 

neco, nejak, negde; 
                                                           
42

  Srov. ČJA Dodatky (2011, s. 347–349) 
43

  O rozmístění jazykových jevů a jejich vrstvení směrem od česko-moravské hranice dále na východ 
nalezneme více v článku P. Jančáka (2001, s. 175-183).  
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- pomocné a existenciální sloveso být má v 1. os. sg. ind. préz. tvar su: já su; 

- zachování koncového l u sloves v příč. minulého: nesl, vedl, jedl. 

 

3.3.3. SPOLEČNÉ NÁŘEČNÍ RYSY VÝCHODOMORAVSKÉ A 

SLEZSKÉ 

- okrajové úseky českého jazykového území, archaický charakter těchto nářečí, 

sousedství s jinými jazyky; 

- zachování vokálu y (ý) s fonologickou platností: bílí (slez. bili)  x bíłý (slez. biły), cygán 

(cygan), žyvý (žyvy); 

- neprovedení přehlásky ́a > (ě) > e v základech slov: jastřáb (jastřab), házať (hazať); 

- neprovedení přehlásky ́u (ú)> i (í) v případech typu: plúce (pluce), klučka; 

- neproběhlo úžení é > í v koncovkách tvrdých adjektiv: dobré mléko (větší část Slezska 

dobre mleko); 

- neproběhla změna ú > ou, takže tady zůstalo zachováno staré ú (u), např. súsed 

(sused), múka (muka) 

- zachování staré téžeslabičné skupiny aj (ve větší části Slezska): vajco, najhlupšý 

(najhlupšy); 

- zachování protikladu l (ľ) – ł, ṷ s fonologickou platností: bílí (bili) x bíłý (biły);  

- zbytky po měkkých retnicích (také v některých úsecích slezských nářečí); 

- regresivní asimilace znělosti u předložkových spojení typu z vodou, z mamkou, 

z autem, dále na rozhraní dvou slov a před samohláskou, např. kuz masa, už vím 

(už vim), pez a kočka (tyto jevy se vyskytují také v části středomoravských nářečí); 

- progresivní asimilace znělosti v případech sv-, tv-, kv-, šv, chv-: sfúj (sfuj), tfúj (tvuj), 

kfjet, šfagr, chfíla (chfila). 

 

 

3.4. ZE SLOVOTVORBY  

 

V této kapitole se budeme zabývat tvořením slov v severním úseku východomoravské 

nářeční oblasti. Uvedenou problematiku nebudeme rozebírat podrobně, neboť k tomu slouží 

výborná a důkladně zpracovaná monografie Z. Hlubinkové Tvoření slov 
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ve východomoravských nářečích (2010)44. Všimneme si zejména derivačního slovotvorného 

postupu a uvedeme výběrově slovotvorné formanty, které mají především nářeční příznak, 

jsou produktivní a vyskytují se v NSJV. Dále se zmíníme o lexikálních jednotkách 

se slovotvornými formanty, jež v současném úzu ustupují.   

 

3.4.1. DERIVA ČNÍ SLOVOTVORNÝ POSTUP  

3.4.1.1. Substantiva 

Substantiva bývají při tvoření slov derivována zejména sufixací, prefixaci necháme 

v této stati stranou. Maskulina odvozená od adjektiv, vztahující se k určité vlastnosti, mohou 

být expresivní povahy a mohou být zakončená příponami45 -ál: bachrál, břuchál, nohál, 

nosál; -oň: hłupoň, vďečoň, zhňiloň ‚lenivec‘, přitom sufix -oň mají i maskulina odvozená 

od sloves: drdloň ‚ureptaný člověk‘ , chlastoň. Také expresivní příznak najdeme u maskulin 

odvozených od sloves příponou -ała: békała ‚křikloun‘, srała ‚zbabělec‘ aj. V místním nářečí 

se u substantiv rodu mužského vyskytují též slovotvorné formanty jako -och: smraďoch, 

taťoch nebo -ún: čahún, hamún.  Produktivní je i přípona -oš, od sloves jsou odvozeny 

lexémy jako bekoš, hopkoš ‚kdo poskakuje‘, slovo cygoš je expresivum odvozené 

od substantiva. Názvy osob mohou mít zakončení na -áň: cagáň ‚výrostek‘, chaláň, také 

mohou přibírat koncovku -a: bútor/bútora ‚hromotluk‘, falut/faluta ‚kdo se vyhýbá práci‘, 

ogar/ogara. Poměrně frekventované sufixy, které se nacházejí i ve spisovném jazyce, jsou 

u názvů osob slovotvorné formanty jako -ař/-ář: dratař, robař, očař, kominář, křyvačkář, 

metłář, stołář. 

Původně deminutivní povahy jsou některá maskulina končící na -ec: čógavec 

‚výrostek‘, chlévec. Dnes je už jako zdrobněliny nevnímáme, ale svůj deminutivní příznak 

ještě neztratil např. ogárec. Deminutiva jsou často tvořena sufixy shodnými se spisovnou 

češtinou, nářeční příznak ale mají např. -úšek: břúšek, fjertúšek, kožúšek, malúšek; -ošek: 

fjertošek, gajdošek. Augmentativa se většinou tvoří frekventovaným slovotvorným formantem 

-isko/-ysko, který je shodný se spisovnou češtinu a platí pro všechny tři rody prvotních 

substantiv: chłapisko, ogařysko, capisko, Zdeňisko; cérčysko, nožysko, hubaňisko, Mařysko; 

očysko.  

                                                           
44

  V tomto oddíle jsem čerpala především z monografie Z. Hlubinkové (2010) a dále z článků Chloupek 
(1954), Vašek (1957, 1958, 1967), Skulina (1964).  
45

  Ve starší literatuře byly většinou LJ zakončené sufixy -ál, -oň, -ún, -och, -ała zařazovány 
mezi augmentativa, mezi jména nositelů vlastností a jiné slovotvorné kategorie je samostatně řadí 
např. Hlubinková (2010, s. 67).  
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Feminina jsou velmi často zakončená slovotvorným formantem -ica/-yca, vyskytujícím 

se u substantiv přechýlených: besedňica, klebetňica, u názvů nositelů vlastností, kam patří 

různé odrůdy plodů: bjelica, čerňica, názvy polévek: kyselica, fazolovica, zasmažeňica, 

dršťkovica nebo kaší: hrachovica, krupica (viz příloha 1), názvy jídel: škfařeňica ‚míchaná 

vajíčka‘, vaječňica, názvy pálenek: hruškovica, japkovica, trnkovica, vyskytuje 

se u substantiv odvozených od původních základových substantiv: bečyca, březyca a v dalších 

případech. Další slovotvorný formant častý u feminin má nářeční podobu -ňa. Nalezneme 

ho např. u názvů míst: drvárňa, kólňa, kovárňa, ledovňa ‚skladiště ledu‘, u slov odvozených 

od maskulin jako jsou: bubaňa, plzaňa ‚nejedlá nebo jedovatá houba‘, kabaňa. Slovotvorný 

formant -aňa bývá u nositelek vlastností, může mít expresivní příznak, např.: bachraňa, 

břuchaňa, cyckaňa, kytaňa ‚žena s velkými stehny‘. Nářeční příznak má i sufix -uša, který 

bývá běžný např. u zvířat: babuša, cukruša ‚hrdlička‘. Formant -ula se nachází např. 

u feminin odvozených od substantiv jako frgula, od adjektiv bledula. Názvy vlastností 

skloňované podle vzoru kost mají ve východomoravských nářečích formant -osť: zlosť, 

radosť, hłúposť. Přípony -ačka/-čka se vyskytují i ve spisovné češtině a v místním nářečí se 

jimi odvozují např. názvy polévek: česnekačka, prdelačka, zelňačka (viz příloha 1) a názvy 

prostředků různé činnosti: fíkačka ‚stříkačka‘, řezačka, húšačka, od sloves jsou odvozena 

feminina typu dřýstačka ‚průjem‘, šuchtačka ‚zdlouhavá práce‘ ad.  

Přechýlená substantiva mívají přípony shodné se spisovným jazykem, z nářečních 

formantů uveďme -yňa/-kyňa: hospodyňa, dúchotkyňa. Deminutiva mívají také přípony, 

které jsou běžné ve spisovné češtině, my uvedeme alespoň sufix -enka: cérenka, mamjenka, 

kozenka a -ečka: bábuvečka, izbečka. Chce-li mluvčí zvýšit intenzitu zdrobnění, může se 

vyjádřit i pomocí emociálně zabarveného infixu -ne-, který je možné užít pro všechny tři 

substantivní rody: kúsyneneček, cérenenečka, chvílenenečka, očynenko. U augmentativ 

odvozených od substantiv ženského rodu se vyskytuje, kromě přípony uvedené výše, např. 

podoba -sko: ropsko, bapsko, trafsko.  

Neutra jsou v případě hromadných jmen odvozena příponami -í/-ý: chabažďí ‚drobné 

chrastí‘, chábí ‚k řoví‘, bóřý ‚borový les‘; -čý: léščý ‚lískové křoví‘, hrapčý ‚habrový porost‘; 

-áčý: maliňáčý, které označují názvy porostů, a dále např. příponou -stfo: fčelstfo. Stejnou 

slovotvornou příponu -stfo mají také názvy vlastností, např. cygánstfo, pestfo ‚darebáctví‘. 

Názvy míst mohou mít příponu -isko, která nemá expresivní příznak: strňisko, brďisko, 

jateliňisko, žytňisko. Názvy prostředků činnosti mohou mít např. nářeční sufix -łko: ceďíłko, 

strúháłko. Od maskulin jsou tvořena neutra s formantem -a: malúša, cygáňa, od feminin 
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cérča, přechylování od původního základového slova vykazují také jména mláďat typu tela, 

drúbja. Názvy mláďat mívají formant -cko, který je původně augmentativní povahy: 

jahňacko, telacko, koťacko, ale mnohdy svůj negativní expresivní příznak ztrácejí. 

Deminutiva neuter bývají odvozovány podobně jako ve spisovné češtině, nářeční příznak má 

slovotvorný formant -enko: očenko. Deverbativní substantiva mívají nejčastěji příponu -ňí: 

banováňí ‚litování‘, hongáňí ‚houpání‘, kalíškováňí, bavéňí, lapjéňí ‚sezení‘ ad. 

Zabýváme-li se derivací substantiv, měli bychom se alespoň krátce zastavit u tvoření 

vlastních jmen. Obyvatelská jména mohou být zakončená sufixy -an: Lhocan, Liptálan, 

Jaňišovjan, Fšemiňan, Halenkovjan, Zlíňan, Fseťíňan a slovotvornou příponou -ák: 

Valmezák, Zlíňák, Fseťíňák. Přechýlená ženská jména od obyvatelských jmen mívají 

slovotvorný sufix -ka: Lhocanka, Liptálanka, Jaňišovjanka, Fšemiňanka, Halenkovjanka, 

Valmezačka, Zlíňanka/Zlíňačka, Fseťíňanka/Fseťíňačka ad.  

U označení příslušníků rodin  (mají podobu příjmení) byl původně častý slovotvorný 

formant -é: Obadalé (Obadal), Goláňé (Goláň), Doležalé (Doležal), Košuťé (Košut), Jančyňé 

(Jančyna), Černoťé (Černota)46, dnes ale v některých případech na jeho místo proniká -i 

Obadali, Goláňi, Kušuťi, Jančyňi ap. Slovotvorná přípona -i/-y je i u následujících typů: 

Jochcy (Jochec), Mrnušťícy (Mrnušťík), Juřyčcy (Juřyčka), Skýpali (Skýpala) ad. Přechýlená 

substantiva ženského rodu od mužských příjmení bývají zakončená sufixem -ka: Vráblíčka 

(Vráblík), Kovařčýčka (Kovařčýk), Mikulčáčka (Mikulčák) a sufixem -čena: Tymráččena 

(Tymrák), Mazáččena (Mazáč), Bartoščena (Bartoška), Zeťáččena (Zeťák).  

Hypokoristika  se mohou v této oblasti tvořit podobnými příponami jako ve spisovném 

jazyce, ale současně se zde vyskytují i nářeční formanty. Maskulina bývají odvozována 

sufixy, které mohou mít záporný nebo kladný expresivní příznak: -ňa: Staňa, Zdeňa; -oš: 

Jaroš, Pepoš; -uš/-úš: Bohuš, Matúš; -cek: Toncek, Vojcek. Mezi deminutivní slovotvorné 

formanty můžeme počítat -ek: Ozéfek, Jarynek; -ošek: Pepošek, Milošek a dále ušek/-úšek: 

Bohušek, Matúšek Zdomácnělá jména žen bývají nejčastěji zakončená následujícími 

slovotvornými formanty -a:  Mařa, Rúža, Boža; -ča: Anča, Kača, Tonča, Julča;  -uša: 

Maruša, Veruša, Miluša; -ýna: Marýna, Rozýna; mezi typické deminutivní přípony řaďíme 

-uška: Anuška, Miluška, Veruška; -ulka: Andulka, Haňulka/Hanulka. 

 

3.4.1.2. Tvoření ostatních slovních druhů odvozováním 

3.4.1.2.1. Adjektiva 
                                                           
46

  Uvedená příjmení jsou také přepsána podle zásad pro dialektologický přepis (1951).  
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Přídavná jména se tvoří v místním dialektu většinou stejnými slovotvornými formanty 

jako ve spisovné češtině. Deverbální adjektiva se odvozují příponou -ý: utrmázganý 

‚unavený‘, uderený ‚naražený‘, zehřýtý. Od sloves jsou také odvozena adjektiva 

se slovotvornými formanty -ivý: bojazlivý, znášanlivý, záhončilivý ‚přičinlivý, spořivý‘ a -

(č)ný: nešmačný ‚nechutný‘, pomlúvačný, zaháňačný ‚přičinlivý, spořivý‘, která jsou dnes 

na ústupu.  

Adjektiva můžeme stupňovat podobně jako ve spisovném jazyce, komparativ je 

ve zkoumané oblasti tvořen např. slovotvornou příponou -šý: lacynšý, tupšý, nofšý, která je 

v těchto případech častější než spisovný formant -ejší. Superlativ přídavných jmen se tvoří 

prefixem naj-/náj- : najmúdřejšý, nájvječý, nájstaršý a ten by bylo možno ještě zesílit 

použitím pomocného výrazu samý: samý najmúdřejšý. Tento způsob tvoření superlativu 

už není běžný ani u příslušníků nejstarší generace.  

V místním nářečí se vyskytuje řada slovotvorných formantů, které mají zesilující účinek 

a jsou emocionálně zabarveny, např. -učký:  malučký, chuďučký, teňučký; -unký: malunký, 

chuďunký, teňunký. Emocionální účinek můžeme ještě zesílit infixy, jako jsou -li-, -lili- : 

malulinký, malulilinký, chuďulinký, chuďulilinký, teňulinký, teňulilinký; -enk-: malušenký, 

teňušenký, slabušenký. Mezi další sufixy, které zesilují účinek adjektiv, patří slovotvorné 

formanty jako -úcný: drahúcný, starúcný, šyrokúcný, vysokúcný; -ajzný: 

veličajzný/velikajzný, šyročajzný. Adjektiva mohou ale i svou vlastnost zeslabovat, a to nejen 

prefixy (na-, po-), ale i sufixy jako např. -avý, -kavý: žłutavý, zelenkavý, kysełkavý, hłupkavý.  

U místních jmen vzpomeňme alespoň tvoření adjektiv od substantiv končících na -ice/-

ovice: Vizovice, Velké Karlovice, Zádveřice, kde se u odvozených přídavných jmen vyskytuje 

v nářečí sufix -ský: vizofský, karlofský, zádveřský. V současné době tento způsob tvoření 

adjektiv ustupuje a proniká spisovný formant -cký: vizovický, karlovický, zádveřycký. 

Od názvu obcí Vsetín a Lhota jsou možné také dvě odvozené podoby: fseťínský, fsacký 

a lhocký, lhotecký, přitom starší forma fsacký se dnes užívá především v názvech, 

např. Vsacký Cáb (vrch v okolí Vsetína). 

3.4.1.2.2.  Pronomina 

U odvozených zájmen si všimneme zejména zájmen ukazovacích a neurčitých. 

Ukazovací zájmena bývají odvozena jak prefixy, tak sufixy. Mezi nářeční prefixy řadíme 

toť-: toťten, toťta, toťto a toťkaj- : toťkajten, toťjakta, toťkajto. Tyto prefixy mohou být 

současně i v pozici samostatného příslovce – toť, toťkaj. Zájmena ukazovací a adverbia 
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mohou být odvozena prefixem hen- nebo henkaj-, např. henten, henkajten, hentam, 

henkajtam, hendysy, henkajdysy. Přitom prefix hen a henkaj se může vyskytovat i jako 

samostatné příslovce. Nářeční sufixy ukazovacích zájmen jsou -te: tente, tate, tote a -tok: 

tentok, tatok, totok.  

Zájmena neurčitá a adverbia mohou být odvozena předponou ne-: negdo, neco/necco, 

najaký, nekerý, nejak, negde, která je v podstatě rozšířena na celém území Moravy. Dále 

se často užívá prefixu leda(s)-: leda(s)co, leda(z)gdo, leda(z)gde, ten však se vyskytuje 

i ve spisovné češtině, naopak nářeční příznak má předpona bár(s)-: bár(s)co, bár(z)gde, 

bár(z)gdo, bár(z)gdy, bár(s)jaký, bár(s)kerý. Neurčitost vyjadřují i zájmena a příslovce 

se sufixem -syk: cosyk, jaksyk, jakýsyk, kerýsyk nebo -kolvjek : gdokolvjek, kerýkolvjek.  

3.4.1.2.3. Numerália 

Nářeční příznak mohou mít neurčité číslovky odvozené příponou -ý: jako koliký, toliký, 

nebo -éj: koléj, toléj. Obě podoby bývají též součástí dvouslovného výrazu, který označuje 

číslovky násobné neurčité, např. koliký raz, koléj razú, toléj razú, raz toléj.  

Číslovky násobné můžeme vyjádřit, kromě podoby s -kráť, i pomocí již zmíněného 

výrazu raz: jeden raz, dva razy. 

3.4.1.2.4. Verba 

U sloves je při odvozování ve spisovném jazyce i v místním dialektu velmi častá 

prefixace, např. předponami do-, na-, po-, vy-, za- nebo ze-. My si však krátce všimneme 

sufixace, a to především slovotvorných formantů, kterými jsou odvozena slovesa 

s expresivním příznakem. Zápornou expresivitu mohou mít slovesa se slovotvorným 

formantem -ot-: blekotať, gagotať také ‚mluvit hloupě‘ , plkotať ‚ mluvit hloupě‘, dále to může 

být celá řada sloves se slovotvornými formanty -úň-: řehúňať, fafúňať ‚odmouvat‘; -ýň-: 

řehýňať, škrabýňať; -zg-: trmázgať, vŕzgať; -ázň-: palázňať ‚křičet‘;  -ýzň- blavýzňať ‚k řičet‘, 

zvorýzňať ‚křičet‘. Slovesa, u nichž se vyskytuje slovotvorný formant -č-, jsou také 

expresivní: dropčyť ‚jít drobným krokem‘, ťapčyť ‚cpát se‘. Deminutivní příznak vykazují 

slovesa s infixy -k-: hopkať, rypkať, huškať nebo -uš-: hajuškať, spinuškať.  

3.4.1.2.5. Adverbia 

Příslovce jsou mezi slovními druhy poměrně početně zastoupena. Tvoří se především 

derivací, a to ze substantiv, adjektiv, sloves ad. Odvozená mohou být předponami, 

ale i příponami. V mnohých případech se uplatňuje prefixace i sufixace, častá je 

např. předpona na- a přípona -u: nazatku, naspotku; do- + -u: dozatku, dopřetku; od/t- + -u: 

otspotku, odzatku; po- + -u: pozutřku a další podobného typu. U adverbií vzniklých z adjektiv 
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převládá formant -o: husto, rychło, słabo, zdravo. Odvozená mohou být též pomocí předpon i 

přípon, např. za- + -o: zarovno; po- + -y: pomały/pomáły. Časté jsou také deriváty zvláště 

od sloves příponami -ky, -čky: cúfačky, ležačky, klekačky, které se někdy spojují s prefixem 

po-, takže vzniká dlouhá produktivní řada adverbií: pobřuchačky, počopačky, poklekačky, 

pokolenačky, poležačky, poseďačky, postojačky a po- + -y: pošepty. Od číslovky jeden 

je odvozeno příslovce jednúc a od řadové číslovky první vzniklo adverbium prvéj ‚dříve‘. 

Od zájmen jsou odvozena např. příslovce se sufixem -de: fšade nebo -ady: fšady. Pomocí 

předpony i přípony vznikla adverbia typu od/t- + (-av-) + -áď : otkáď, odnekaváď nebo do-

/po- + (-av-) + áď: dosaváď, posaváď ad. U adverbií jsme zaznamenali i řadu postfixů, 

frekventované jsou např. -aj: fčýlkaj, henkaj, neskaj, toťkaj, semkaj, dále -j : takéj, zaséj nebo -

ma: tadyma, kudyma. Kombinací se pak tvoří případy odvozené způsobem z/s- + -ma: skama, 

stama, stadyma.  

Příslovce se mohou rovněž stupňovat, takže komparativ se tvoří slovotvorným 

formantem -ej/-éj: meňéj, vjecéj, superlativ prefixem naj-/náj- : nájteplej. 

3.4.1.2.6. Prepozice 

Ve zkoumané nářeční oblasti se vyskytují složené předložky, ale prepozice mohou 

vzniknout i derivací, konkrétně slovotvorným sufixem -vá: gvúlivá, kolevá, proťivá, vedlevá.  

 

Většina nářečních slovotvorných formantů, kterými vznikají ve zkoumané lokalitě 

derivované lexikální jednotky, je na ústupu a mladá generace dává přednost tvarům shodným 

se spisovným jazykem. Uvedeme výběrově alespoň některé slovotvorné typy vyskytující 

se běžně v mluvě mladých lidí.  U maskulin jsou to některá deminutiva zakončená na -úšek: 

břúšek, u feminin se ještě mohou udržovat výrazy zakončené sufixem -ica: kiselica, krupica47, 

u adjektiv jsou to emocionálně zabarvené formanty jako -učkí: malučkí nebo -unkí: malunkí. 

U příslovcí jsou to např. lexikální jednotky s prefixy toť-: toťten nebo hen-: henten, hentam, 

sufixem -sik: cosik, jaksik. V případě adverbií užívají také mladí lidé často výrazy 

s formantem -o: husto, richlo nebo výrazy s kombinovaným tvořením typu nazatku, naspotku, 

dopředku ad., a dále s postfixem -ma: tadyma, kudyma, skama, stama, stadyma. 

 

3.4.2. KOMPOZI ČNÍ SLOVOTVORNÝ POSTUP A JUXTAPOZICE  

                                                           
47

  Podoby zaznamenaných výrazů vycházejí z výslovnosti nejmladší generace, jejíž příslušníci už většinou 
„y“ nebo „ł“ nevyslovují. 
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V tradičním dialektu nevznikají lexikální jednotky pomocí skládání slov často, 

kompozita jsou spíše ojedinělá, většinou jsou přebírána ze spisovného jazyka. U substantiv 

můžeme mezi složeniny vlastní počítat nářeční lexémy jako chlastometr, podřygaťa 

‚neupravený člověk‘, šuligaťa ‚neupravený člověk‘  a oblizmiska, u nichž je zároveň 

expresivní příznak. Juxtapozicí vznikl výraz podrštaška, který je rovněž expresivní.  

Adjektiva  vzniklá skládáním nejsou také v místním nářečí častá, většinou to jsou 

přejímky ze spisovné češtiny, např. dłúhonohý nebo dvúkilový.  

Složená adverbia zde byla zaznamenána také ojediněle, a to v případech jako stamotáď 

a podnezdeň.  

V oblasti jihozápadního Vsetínska se užívají složené předložky, které se na Valašsku 

(podle dostupné literatury)48 vyskytují častěji než jinde na východní Moravě. V naší 

zkoumané lokalitě byly zaznamenány případy jako spoza a poza (Poza Mazáčýky – PJ, 

viz příloha 2, Rokytnice (Vsetín-Rokytnice)).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

  Srov. Hlubinková (2010, s. 235), kromě toho dříve např. Skulina (1964, s. 175), Vašek (1967, s. 62-63).  
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4. METODY VÝZKUMU A LEXIKOLOGICKÁ ANALÝZA 

SLOVNÍ ZÁSOBY 

 

4.1. METODY VÝZKUMU 

Systematický nářeční výzkum probíhal v obcích Liptál, Lhota u Vsetína a Vsetín-

Rokytnice v letech 2005–2012. Jazykový materiál byl získán zejména přímým terénním 

výzkumem, který se skládal ze tří částí: 1) sběr LJ se zaměřením na nejstarší zjistitelný stav 

tradičního teritoriálního dialektu (NSJV); 2) sběr LJ se zaměřením na věcněvýzmamový 

okruh jídlo, pití, kouření (viz kapitola 5., příloha 1); 3) sběr pomístních jmen (viz příloha 2).  

Nářeční výzkum se orientoval především na příslušníky starší generace, neboť cílem 

bylo zachytit slovní zásobu nejstarší zjistitelné vrstvy tradičního teritoriálního dialektu . 

Toto zaměření je dáno tím, že původní dialekt a tradiční kultura spojená s venkovským 

způsobem života nejstarší generace nenávratně mizí (například při výzkumu se objevily 

potíže se získáním podrobného popis vozu, popisu zemědělského nářadí ap.). Při sběru 

nářečního materiálu jsem zaznamenávala jednak spontánní vyprávění mluvčích, takže byl 

pořízen zvukový materiál, jenž byl přepsán (viz příloha) a následně vyexcerpován. A dále 

jsem postupovala metodou řízené konverzace podle Dotazníku pro výzkum českých nářečí 

(1964–5), kde jsou zpracovány věcné okruhy slovní zásoby pro ČJA, a podle Slovníkového 

dotazníku pro nářečí českého jazyka I-II (1954, 1958). U obou uvedených dotazníků jsem 

pracovala také s obrazovými přílohami. Jako doplňkový způsob k dotazníkové metodě a 

metodě spontánních vyprávění probíhal sběr materiálu z volného mluveného projevu 

mluvčích. Tímto způsobem byl získán soubor lexikálního materiálu, z něhož bylo vybráno víc 

než 2 000 lexikálních jednotek pro diferenční nářeční slovník. Informátory se většinou stávali 

příslušníci nejstarší generace, místní rodáci, kteří se během života nestěhovali, takže patřili 

ke starousedlé vrstvě obyvatelstva, spjaté se zemědělským způsobem života nebo s řemeslem. 

Do přímého terénního výzkumu bylo zařazeno 18 hlavních informátorů, jejichž věkový 

průměr byl nad 70 let. 

V pozdější fázi výzkumu jsem se zaměřila na srovnání slovní zásoby nejstarší 

generace a nejmladší generace u věcněvýzmamového okruhu jídlo, pití, kouření, z něhož 

jsem vybrala podskupiny poléfka, máčka, kaša, placka. Na zvoleném vzorku slovní zásoby 

jsem se snažila ukázat mezigenerační posun a vývojové tendence nářečního lexika. Při tomto 

typu výzkumu jsem u starší generace, zastoupené čtyřmi respondenty ve věku nad 60 let, 



38 

 

pracovala s věcnými hesláři Sochové (2001), Bachmannové (1998) a Vojtové (2008). 

Na základě takto získané nejstarší vrstvy lexika jsem vytvořila pro respondenty z řad mladé 

generace, zastoupené čtyřmi respondenty do 30 let, vlastní dotazník. Výsledek tohoto typu 

výzkumu je prezentován v kapitole 5. a v příloze 1. 

V poslední fázi proběhl, jako doplňková část přímého terénního výzkumu, sběr 

pomístních jmen (viz příloha 2). Informátory se opět stali příslušníci nejstarší místní 

generace většinou ve věku od 60 let, pocházející z uvedených obcí. Celkový počet 

respondentů čítal 37 a mezi nimi vyskytovali i takoví, kteří se účastnili výzkumu pro NSJV.  

 

4.2. LEXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SLOVNÍ ZÁSOBY Z NSJV 

Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska prezentuje typ slovníku lokálního, 

abecedního a diferenčního. Požadavek na popis a zaznamenávání stavu nářečí v homogenní, 

menší oblasti, byl sice formulován už Bohuslavem Havránkem49, ale má dosud svou 

odůvodněnou platnost. U lokálního nářečního slovníku nám odpadá problém s územním 

zařazením LJ a tento typ slovníku také umožňuje poměrně přesný popis zkoumaného dialektu 

a postižení vývojových tendencí v dané lokalitě. V synchronní nářeční lexikografii se ukazuje 

jako stále nosný typ slovníku slovník abecední, tedy zpracovaný na sémaziologické bázi 

(o vztahu mezi sémaziologickým a onomaziologickým principem při zpracovávání 

dialektické slovní zásoby pojednává kapitola K věcněvýznamovému zpracování slovní zásoby 

v nářečních slovnících a k pojmovým heslářům). V případě lokálního slovníku se navíc 

v současné době jeví vhodnější zpracovat diferenční nářeční slovník před slovníkem relativně 

úplným50.  

 

4.2.1. DIFERENČNÍ PŘÍSTUP PŘI VÝB ĚRU LJ DO NÁŘEČNÍHO 

SLOVNÍKU 

Základní jednotkou NSJV je dialektismus, tj. podle Sochové „diferenční, územně 

vázaný ekvivalent slovního prostředku spisovného, popř. celospolečenského (celonárodního) 

                                                           
49

  Více ve stati K české dialektologii, B. Havránek (1924).  
50

  Sochová v Manuálu lexikografie (1995, s. 253) nebo ve své monografii Lašská slovní zásoba (2001, 
s. 19) vyzdvihuje slovník (relativně) úplný proti diferenčnímu. Jako důvody uvádí např. možnost srovnání 
nářečního lexika proti lexiku spisovnému, vznik komplexnější představy o rozvrstvení slovní zásoby v dané 
lokalitě. Tímto způsobem sice můžeme zjistit, přibližně kolik procent ve zkoumané lokalitě z celkového souboru 
výraziva tvoří složka spisovná, obecná, slangová, regionální, úzce nářeční ap., ale to je velmi relativní. Díky 
tomuto pojetí se nám vytrácí teritoriální charakter samotné práce a nářeční, popřípadě regionální, lexikum mezi 
ostatními složkami slovní zásoby mizí. Popisovat jinou než územně vymezenou složku slovní zásoby v lokálním 
slovníku dnes už nemá význam, o tom také Bachmannová (2011, s 83).  
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mluveného útvaru“ (Manuál lexikografie 1995, s. 257). Z uvedené definice je podstatné, 

že jde o lexikální jednotky s teritoriálně omezeným výskytem (v některých případech 

totiž nemusí mít dialektismus ekvivalent ve spisovném jazyce).  

Vypracovat vhodnou metodu pro výběr lexikálních jednotek do diferenčního nářečního 

slovníku není zcela jednoduché51, v první řadě je potřebné si stanovit určitá kritéria. V případě 

NSJV se postupovalo následujícím způsobem:  

- Do diferenčního nářečního slovníku byly zařazeny výrazy, které nejsou součástí 

spisovné vrstvy lexika (získaný lexikální materiál byl důsledně konfrontován se SSJČ, 

případně PSJČ, a ČJA). Pouze v ojedinělých případech se do diferenčního slovníku dostaly 

případy z periferie spisovné češtiny, protože jsou spojeny s místní tradiční kulturou, jsou 

to např. krpec, žynčyca (SSJČ žinčice). Předně se do diferenčního slovníku vybíraly výrazy, 

které se ve jmenované příruční literatuře nevyskytují, např. bachtať sa ‚teple se oblékat‘, 

bebech ‚kus oblečení, hadr‘, békała ‚křikloun‘ ad. 

-  Do NSJV byly zařazovány lexikální jednotky označené v SSJČ kvalifikátory 

nář. (nářeční): banovať ‚litovat‘ , bárco ‚něco‘, cap ‚kozel‘ (SSJČ cap I); obl. (oblastní) 

nebo obl. mor. (oblastní moravský): bečka, miškář ‚klestič zvířat‘, suk ‚uzel‘; popřípadě lid. 

(lidový): bjelica. 

- V menší míře se do NSJV dostalo i lexikum s výskytem řídkým, eventuálně řidším, 

uváděné jako řidč.: březák, jednaký; výrazy označené hvězdičkou: božekať (SSJČ božekati), 

bóřý  (SSJČ boří), kosák ‚srp‘; s kvalifikátorem zast. (zastaralý): huncút ‚darebák‘; výrazy 

archaické označené křížkem: jařyť sa (SSJČ jařiti se); slova s označením kniž. (knižní): čmel 

‚čmelák‘, dňiť sa (SSJČ dníti se) nebo bás. (básnický): dálava. Lexémy, u nichž se v SSJČ 

vyskytovaly uvedené kvalifikátory, a byly vybrány do diferenčního slovníku, jsou většinou 

ve zkoumané nářeční oblasti běžné, mnohé dosud frekventované. Někdy se mohou 

kvalifikátory uvedené v SSJČ vyskytovat také v kombinacích, např. zast. a nář.: rokyta, 

ťercha (SSJČ těrcha), kotár ap.  

- Dále jsou ojediněle součástí NSJV lexikální jednotky, označené v SSJČ 

kvalifikátorem sloven. (slovenský): buják. Uvedené označení se může vyskytovat ve spojení 

se značkami jako nář. a sloven.: oplan ‚nezbeda‘, osúch ‚suchá placka‘, osoh ‚užitek‘, dále 

např. zast. a sloven.: opatera ‚péče‘ ad. 

                                                           
51

  O metodě diferenčního pojetí pro výběr LJ do diferenčního nářečního slovníku pojedná např. J. Vojtová 
(2008, s. 13) nebo J. Bachmannová (2011, s. 83–84).  
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- Do diferenčního nářečního slovníku byly zařazeny i lexémy, jejichž význam se oproti 

spisovnému jazyku odlišoval (sémantické dialektismy) nebo obsahoval u polysémních 

jednotek další význam – nářeční, např. abatyša (také ‚jeptiška‘), hora (také ‚les‘), čachrovať 

(také ‚zmatkovat‘), iskérka (také ‚sedmikráska‘).   

- Do NSJV byly vybrány i lexikální jednotky, které se od spisovného jazyka odlišovaly 

ve slovotvorbě: hłupoň, dratař, hrachovica, dále gramaticky, např. v rodě: hadra, 

nebo rozdíly danými nepravidelnými hláskovými či tvarovými obměnami. 

- Oproti relativně úplnému nářečnímu slovníku nebyly do NSJV zařazovány 

z nespisovné vrstvy lexika výrazy s označením ob. (obecný), slang. (slangový) 

nebo např. nespis. (nespisovný). Pokud se v ojedinělých případech do diferenčního nářečního 

slovníku takové výrazy dostaly, bylo tomu tak proto, že u nich mohl být zjištěn na základě 

konfrontace s ČJA teritoriální příznak. 

- Do diferenčního nářečního slovníku nebyly zařazeny výrazy, které se od spisovného 

jazyka liší tzv. pravidelnými regionálními obměnami uvedenými v ČJA (PRO)52, např. hłúpý, 

čepica, škrúkať, iskra, ščáva, radosť, nebo případy zjednodušování souhláskových skupin 

běžné v mluveném jazyce.  

Uplatňování diferenčního pojetí při zařazování lexikálních jednotek do hesláře 

lokálního nářečního slovníku však není mechanická záležitost, proto je vždy třeba vidět 

vybíraný výraz v širších souvislostech. K diferenčnímu přístupu se ještě vrátíme v kapitole 

pojednávající o stavbě hesel v NSJV (viz kapitola 6.).  

 

4.2.2. LEXIKOLOGICKÝ ROZBOR NA ZÁKLAD Ě VNIT ŘNÍ 

STRUKTURACE LEXIKA 

Soubor slovní zásoby shromážděné v NSJV činí 2 027 lexikálních jednotek základních 

a dále 427 LJ odkazových (většinou jsou vyloženy u LJ základních), my si budeme všímat 

v následující analýze zejména lexikálních jednotek základních.  

Sochová (2001, s. 21) člení nářeční slovní zásobu podle vnitřní strukturace do pěti 

kategorií, které odpovídají i potřebám naší lexikologické analýzy53. Nářeční lexikum můžeme 

třídit:   

1) podle diferenčních nářečních příznaků (typy dialektismů); 

                                                           
52  Srov. ČJA I, s. 49–60 a dále v každém díle.  
53  U lexikologického rozboru většinou neuvádím procentuální zastoupení analyzovaných LJ vzhledem 
k celkovému souboru výraziva shromážděného v NSJV, protože lexikální materiál není uzavřený a bude 
v budoucnu doplňován.  
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2) podle územního rozšíření (výrazy lokální, oblastní ad.); 

3) podle cizorodosti prvků v lexikální soustavě (germanismy aj.); 

4) podle významového typu (výrazy nocionální, odborné, expresivní; nářeční 

synonyma);  

5) podle postavení slova v lexikální struktuře a jeho stálosti ve vývoji (prvky centrální 

a periferní).  

 

4.2.2.1.  Rozbor podle typů dialektismů 

Vzhledem k diferenčním nářečním příznakům můžeme u lexikálních jednotek 

(jednoslovných i víceslovných) shromážděných v NSJV vysledovat několik typů 

dialektismů54:  

1. Dialektismy specifické, které nemají spisovný pojmenovávací prostředek 

(většinou jednoslovný spisovný ekvivalent). Často jsou to výrazy spojené s místní tradiční 

kulturou, která vychází z jiných pojmenovávacích potřeb. Protože jsme se při nářečním 

výzkumu věnovali též věcněvýznamovému okruhu zaměřenému na jídlo, uvedeme několik 

příkladů z této oblasti (viz příloha 1). Ze skupiny polévek jsou to např. kyselica ‚druh kyselé 

mléčné polévky‘, domikát ‚druh polévky z uležené brynzy n. sýra, příp. tvarohu‘, kašovica 

‚druh polévky z pohanky‘; ze skupiny placek např. báłeš ‚placka z vařených brambor 

a mouky pečená většinou na plotně‘, křesný pagáček ‚placka z nekynutého nudlového těsta 

pečená většinou na plotně‘, podlesňík ‚placka z bramborového těsta pečená na zelném listu‘, 

potpłameňák ‚pecen n. placka upečená ze zbytku chlebového těsta‘.  

2. Dialektismy vlastní, které mají spisovný pojmenovávací prostředek (může 

to být jednoslovný spisovný ekvivalent). V každém lokálním nářečním slovníku tvoří největší 

část z celkového souboru LJ. Pokud se vztahují k reáliím, tak většinou k celoúzemním 

nebo spojeným s dřívějším životem a prací na vesnici. Uveďme výběrově alespoň některé 

případy: alotryja ‚lumpárna‘, banovať ‚litovat‘, býčák ‚inseminátor‘, cap ‚kozel‘, fafúňať 

‚odmlouvat‘, palázňať ‚křičet’, oharek ‚okurka‘, zemák ‚brambora‘, z okruhu jídlo 

např. česnekačka ‚česneková polévka‘, tłučeňáky ‚bramborová kaše‘, pagáč ‚placka‘. 

Mezi vlastní dialektismy řadíme i lexikální jednotky, které se od spisovného výrazu liší 

ve slovotvorbě, gramaticky nebo nepravidelnými hláskovými obměnami: břuchál, bábufka, 

cyngať, kominář, máčka, nalévanec ad. 

                                                           
54

  Sochová podává přehled jednotlivých typů dialektismů kromě Lašské slovní zásoby (2001, s. 21) 
také v Manuálu lexikografie (1995, 257–258).  
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3. Dialektismy sémantické, které mají v popisovaném nářečí jiný význam 

než stejné slovo spisovné. Tyto případy se vyskytují většinou v nářeční terminologii, 

v názvech rostlin a živočichů nebo u výrazů expresivních, které vznikají především 

na základě metaforického pojmenování. Diferenční dialektismy tohoto typu bývají mnohdy 

polysémní, protože postupně došlo k lexikalizaci přeneseného významu. Mezi tuto skupinu 

nářečních výrazů patří LJ jako baraňina  také ‚hloupost‘, hora také ‚les‘, hřyb také ‚jakákoliv 

houba, převážně jedlá‘, chrúst také ‚člověk drobné n. malé postavy‘, pekło také ‚prohlubeň 

v zemi před pekařskou pecí‘, kúň také ‚sešívačka‘, pajšl také ‚omáčka z vnitřností‘.  

4. Dialektismy frekvenční, které často slouží v nářečí jako běžný a mnohdy jediný 

výrazový prostředek, ale ve spisovném úzu je jejich frekvence nižší. Mezi tento typ výrazů 

patří např. bečať ‚plakat‘, besedovať, búřyť ‚hřmět‘, čýtať ‚číst‘, hleďeť ‚dívat se na někoho‘, 

jakýsy ‚nějaký‘ ad. K tomuto typu diferenčních lexikálních jednotek bychom zařadili i výrazy, 

které jsou stylově odlišné oproti hodnocení ve slovnících spisovné češtiny (v SSJČ původně 

řidč., zast., kniž. aj.), např. hałuz ‚větev‘, březák, kosák, bóřý (viz předchozí podkapitola). 

Výrazy vyskytující se v NSJV, které jsou v SSJČ označeny jako řidč., zast., 

kniž. nebo zast. a nář., ukazují na spojitost nářečního lexika s archaickou složkou spisovné 

češtiny.  

5. Dialektismy kontextové, které se liší od spisovných prostředků svým 

kontextovým užitím. Do této kategorie bychom zařadili především ustálená slovní spojení 

a frazeologické jednotky: postrašený chleba ‚málo namazaný chléb‘, u skúšky sem mjéł hałus 

‚štěstí‘,  přyšéł sem k temu po hałuzy ‚snadno, lehce‘, ešče nemá žlútko ‚není dobře naladěný 

– o dítěti, když se probudí‘ ad. 

 

4.2.2.2. Rozbor podle územního rozšíření LJ 

Jiný významný pohled na shromážděné výrazivo v NSJV je zaměřen na územní 

rozšíření lexikálních jednotek. Známou skutečností je, že úzce lokálních dialektismů bývá 

ve slovnících poměrně málo, dochází zde k vrstvení lexikálně-sémantických jevů podobně 

jako v případě jevů hláskoslovných a tvaroslovných. Zkoumaná lokalita se nachází na okraji 

českého jazykového území, proto můžeme u LJ z NSJV vymezit pro naše potřeby tři typy 

areálového členění:  

1) vzhledem k českému jazykovému území, 

2) vzhledem k slovenskému jazykovému území, 

3) vzhledem ke karpatskému jazykovému území.  
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Díky areálové lingvistice můžeme přistoupit i k tomuto typu srovnání, protože nám 

to umožňuje existence jazykových atlasů, kterých bylo užito i při popisu LJ v NSJV, 

a to zejména Českého jazykového atlasu (ČJA) a Karpatského jazykového atlasu (KJA)55. 

Kromě toho je možné při analýze lexika z NSJV využít i stylového hodnocení uváděného 

u hesel ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovníku slovenského jazyka (SSJ).  

Zůstaneme-li na českém jazykovém území, vydělují se nám v rámci lexikálně-

sémantických vrstev výrazy interdialektické a na druhém pólu jsou LJ úzce lokální. 

Už ve slovnících spisovného jazyka českého (dříve také v Bartošově slovníku) se nacházelo 

výrazivo se stylovým hodnocením, které umožnilo vyčlenit skupinu výrazů oblastních, 

tzv. regionalismů. V SSJČ byly tyto LJ označeny kvalifikátory obl., dále pro naše potřeby 

jsou důležitá značení obl. mor., ob. (mor.) nebo výrazy s dovýkladem (na Moravě)56. Zkratky 

vztahující se ke Slezsku v SSJČ bohužel zavedeny nebyly, takže pod LJ oblastní moravské 

byly zahrnuty i výrazy slezské.  Díky existenci ČJA můžeme vydělit nejen vrstvu výrazů 

společných moravských a slezských57, ale i např. skupinu LJ celomoravských, vrstvu LJ 

východomoravských a slezských, skupinu výrazů pouze východomoravských 

nebo jen lokálních valašských, takže se nám rozšíření jednotlivých LJ postupně zužuje.  

Mezi společné výrazy moravské a slezské, nacházející se v NSJV, bychom zařadili LJ 

jako hładný (ČJA I-93/220.6), máčka (ČJA I-99/220.7), bečka (ČJA I-199/221.1), stołář (ČJA 

I-153/221.2), deska ‚prkno‘ (ČJA I-190/221.3), zavazať ‚překážet‘ (ČJA I-64), chudý (ČJA I-

73), tfarúžek (ČJA I-111), hadra (ČJA I-168), kominář (ČJA I-178), metla (ČJA I-180), 

ďeďina (ČJA I-184), húra ‚půda‘ (ČJA I-196), hałuz, hałuza ‚větev‘ (ČJA II-76) 

ad. Společných regionalismů moravských a slezských je poměrně velké množství (podrobnou 

analýzu bychom mohli provést na základě prvních tří dílů ČJA), přitom izoglosy některých 

výrazů obsažených v ČJA nemusí pokrývat celé území Moravy a Slezska (např. západní 

Moravu ap.).  

K celomoravským výrazům náleží i případy tzv. nářeční trichotomie (je možno odlišit 

výrazy české, moravské a slezské). Mezi tento typ LJ řadíme výrazy jako kmocháček (ČJA I-

18), uderyť sa (ČJA I-67), gaťe (ČJA I-78), náčyňí ‚nádobí‘ (ČJA I-143), umývať (ČJA I-

                                                           
55

  Atlas slovenského jazyka (ASJ) jsem zatím při zpracování lexikálních jednotek v NSJV systematicky 
neužívala, počítám s jeho využitím v následující fázi zpracování.  
56

  Podrobněji o regionálních lexikálních jednotkách a stylových kvalifikátorech užívaných 
ve výkladových slovnících češtiny H. Goláňová (2011b, s. 77–84).   
57

  Analýzu lexikálních jednotek z prvních tří dílů ČJA (zejména I. dílu ČJA) provedl P. Jančák (2001, 
s. 175-183)., který ve svém článku ukázal na izoglosách vrstvení lexikálních jevů od česko-moravské hranice 
směrem na východ a výskyt regionálních LJ moravských, slezských, dále na východ lokálních. Územním 
rozšířením dialektických jevů, zejména nářečních pojmenování se zabýval i J. Balhar (1981, s. 119–124). 
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144), (s)křydla ‚poklička‘ (ČJA I-145), zďełať ‚sundat‘ (ČJA I-157), bývať ‚bydlet‘ (ČJA I-

185), hody (ČJA II-223) ad. Také vrstva regionalismů celomoravských je vcelku početná, 

musíme upozornit na to, že do této skupiny nepatří jen případy nářeční trichotomie58.  

Další vrstvou lexika jsou výrazy společné východomoravské a slezské. Alespoň 

výběrově uvedeme případy jako stařýček (ČJA I-6), galán, galánka (ČJA I-9), závitka 

‚svobodná matka‘(ČJA I-16), pjestovať ‚chovat (dítě)‘ (ČJA I-25/222.4), hrč ‚boule‘ (ČJA I-

68), cygáňiť ‚lhát‘(ČJA I-77), chrobák ‚červ‘ (ČJA II-63), peň ‚pařez‘ (ČJA II-84), zelina 

‚bylina‘(ČJA II-101), šmigrust ‚pomlázka‘(ČJA II-216) ad. Přitom některé výrazy mohou být 

společné slezským nářečím a jen severnímu úseku východomoravských nářečí.  

Ani výrazy společné celé východomoravské nářeční oblasti nejsou ojedinělé, 

mezi takové LJ bychom zařadili lexémy jako roba (ČJA I-4), optúlať ‚líbat‘ (ČJA I-20), 

kučkať/kyčkať ‚tahat za vlasy‘ (ČJA I-38), čagan (ČJA I-59), ponáhlať sa ‚pospíchat‘(ČJA I-

61), obuďiť (ČJA I-91), kłát, kłátek ‚špalek‘ (ČJA I-213), čuť ‚slyšet‘ (ČJA I-46/222.7), 

chrást ‚keř‘ (ČJA II-85), zámeť ‚závěj‘ (ČJA II-160) ad. Izoglosy některých LJ mohou 

částečně zasahovat i do středomoravské nebo slezské nářeční oblasti.  

Lexikální jednotky typické jen pro severní (valašský) úsek východomoravské nářeční 

oblasti59 můžeme odhalit také díky ČJA. Mezi takové výrazivo patří LJ jako ogar/ogara (ČJA 

I-1), cérka (ČJA I-2), klécať ‚kulhat‘ (ČJA I-58), zdechłý ‚lenivý‘ (ČJA I-75), petruželé (ČJA 

II-34), hora ‚les‘ (ČJA II-68), čeťina ‚chvojí‘ (ČJA II-75), kučovať ‚dobývat pařezy‘ (ČJA II-

83), hut ‚hlt‘ (ČJA II-209), mycák ‚králík‘ (ČJA III-219) ad. Přitom izoglosy některých LJ 

mohou přesahovat do slezské nářeční oblasti, nebo naopak se mohou vyskytovat LJ 

s poměrně úzkým lokálním rozšířením. 

Úzce lokální LJ, které dosud nebyly zachyceny v žádných zdrojích nebo příruční 

literatuře, se vyskytují i v NSJV. Takové výrazy nalezneme téměř u každého písmene NSJV, 

alespoň pro představu uvedeme LJ z písmene B a C: bambrlec ‚hrbolek, vřídek, 

zvl. na jazyku‘, bekoš 1. ‚nekvalitní víno’, 2. ‚křikloun‘, bekoška ‚ubečená ovce‘, benéšek 

‚strašidlo nesoucí svou hlavu pod paží‘, bíłý II  ‚hřib‘, cérčý pupek (cérčý)60‚chlapec, který 

si rád hraje s děvčaty‘, cylindřáky ‚kamna na piliny se železnou vložkou‘ ad. Lokální, dosud 

nikde nezachycené, mohou být i významy polysmémních LJ (takových případů je poměrně 

                                                           
58

  Kdybychom chtěli být v odkrývání lexikálních vrstev analyzované slovní zásoby důslední, tak bychom 
mohli vyčlenit zvlášť vrstvu lexika, která je společná východomoravským dialektům a zasahuje i do části 
středomoravských dialektů.    
59

  V Bartošově Dialektickém slovníku moravském (1906) jsou výrazy z oblasti Valašska označeny 
zkratkou val. 
60

  V NSJV najdeme toto sousloví pod heslem cérčý.  
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dost i v NSJV). Rozdíly v dialektické slovní zásobě najdeme i v rámci valašského regionu. 

Úzce lokální nářeční výrazy se většinou vztahují ke zvířatům, rostlinám, houbám, jídlům ad., 

mohou se lišit údolí od údolí, takže vznikají tautonyma. Jen namátkou vybereme rozdílná 

pojmenování pro králíka, která se užívají na Valašsku: mycák (NSJV, ČJA III-219), 

kutrna/kotrna (ČJA III-219), kutrc, kuták/kuťák (ČJA III-219), cupák, nykrla.  

Nepochybně je přínosné srovnávat shromážděnou slovní zásobu z NSJV vzhledem 

ke slovenskému jazykovému území, protože východomoravská nářeční oblast sousedí 

se Slovenskem, takže můžeme předpokládat vliv nebo společné rysy slovenského jazyka 

i v oblasti lexika.  

Již na počátku zpracovávání hesel v NSJV jsme zvolili jako konfrontační literaturu také 

výkladový SSJ, díky němuž se nám vydělila vrstva výraziva, která je do jisté míry společná 

se slovenštinou. Výrazy společné se slovenským jazykem záměrně neoznačuji jako 

slovakismy, neboť místní dialekt patří mezi nářečí přechodového typu, a nám vždy nemusí 

být zřejmý původ zachycených výrazů, nemůžeme jednoznačně říct, kdy to mohl být lexikální 

import ze slovenského jazykového území, protože východomoravská nářečí v sobě nesou 

archaickou složku též v oblasti lexika. Některé LJ této skupiny výrazů se nacházejí i ve SSJČ, 

např. pod kvalifikátory sloven. (slovenský), také v kombinacích nář. a sloven., obl. a sloven. 

nebo zast. a sloven. (viz podkapitola Diferenční přístup při výběru LJ do nářečního slovníku). 

Výběrově uvedeme alespoň několik hesel z NSJV, která jsou společná se slovenským 

jazykem a byla zaznamenána i v SSJ: aj, alebo, ancyjáš ‚neposlušné dítě‘ (SSJ ‚čert‘), 

armara, banovať ‚litovat‘, baňa ‚kamenolom, důl‘, bár(s)- ‚vyjadřuje libovolnost, 

rozmanitost, neurčitost‘, baviť ‚zdržovat‘, bažný ‚chtivý, lačný‘, bídný ‚slabý, hubený‘ (SSJ 

biedny), blabotať ‚nesrozumitelně, hloupě mluvit‘ (SSJ bľabotať), blížyť ‚ubližovat‘ (SSJ 

blížiť), blúskať ‚házet po někom očima‘ (SSJ bľuskať), bobák ‚strašidlo, bubák‘, bočyť 

sa ,vyhýbat se, stranit se‘ (SSJ bočiť sa), bohovať ‚nadávat, klít‘ ad. 

Abychom získali alespoň přibližnou představu o počtu LJ obsažených v NSJV 

společných se slovenštinou, podrobili jsme analýze hesla s náslovným A – D, Ď. Uvedená 

písmena slovníku obsahují 323 základních hesel, z toho 102 hesel mělo odkaz na SSJ, 

což je 31, 58 % (téměř 1/3 z celkového počtu). Tyto údaje jsou pouze orientační, protože jsme 

v odkazech na SSJ zaznamenávali i homonymii, odlišné, např. hláskové, formy nebo shodné 

podoby ale odlišné významy LJ. V každém případě je vrstva výrazů obsažených v NSJV, 

které jsou společné se slovenským jazykem, poměrně početná a bude stát v budoucnu 



46 

 

za hlubší výzkum61, protože se tak můžeme dozvědět více o východomoravských nářečích 

jako přechodovém typu mezi češtinou a slovenštinou.  

Další specifickou vrstvou lexika zachycenou v NSJV jsou výrazy spojené 

s karpatským jazykovým územím. Mezi severními výběžky Karpat a Dunajem potvrdily 

výzkumy etnografů, historiků i lingvistů existenci karpatské salašnické kultury, která 

se výrazně projevila i po stránce lexikálně-sémantické. Na základě mezioborových bádání 

vytvořil mezinárodní tým lingvistů Karpatský jazykový atlas (sedm svazků vycházelo v letech 

1987–2003), kde jsou tzv. karpatismy zachyceny62. Jsou to lexikální jednotky spojené 

s karpatským geografickým prostorem, kde se formovalo, jako jeden ze způsobu obživy, 

hospodaření založené na pastevectví a salašnictví. Pohybem obyvatelstva se tato kultura 

rozšířila až do severních výběžků Karpat, nebyla však spojená s příchodem cizího etnika na 

naše území (o tom také v podkapitole Základní sociokulturní charakteristika sledované 

oblasti)63. Výzkumem lexikálních jednotek spojených s karpatskou salašnickou kulturou se 

zabývali lingvisté a další badatelé od konce 19. století až do současnosti. Svými polemikami 

se snažili objasnit charakter karpatské salašnické kolonizace (nazývané rovněž valašská 

kolonizace)64. Z východomoravských lingvistů se nejvíce věnoval karpatismům A. Vašek65, 

který se také podílel na vzniku KJA a byl členem jeho pracovního týmu.  

Společně s karpatskou salašnickou kulturou se na východní Moravu dostala specifická 

složka lexika spojená s pasteveckým způsobem obživy. Výrazy, které se rozšířily na východní 

Moravu, zvláště na Valašsko, jsou často cizího původu a vztahují se zejména k přírodě, 

domácnosti a salašnictví. Přitom některé LJ, nacházející se v KJA, nemusí mít shodné 

pojmenování v celém karpatském jazykovém území, jsou zde tedy zaznamenána i tautonyma.  

Ze souboru shromážděného výraziva v NSJV tvoří vrstvu karpatských výrazů cca 100 LJ, 

které jsou zachyceny v KJA. Náleží sem LJ jako aldamáš ‚hostina, pitka, litkup‘, bachory 

‚zvířecí vnitřnosti‘, banovať ‚litovat‘, baňa ‚kamenolom‘, bedrunka ‚slunéčko sedmitečné‘, 

                                                           
61

  Při konfrontaci LJ se SSJ jsem se prozatím nezabývala tím, zda je zkoumaná LJ ve slovenském jazyce 
chápána jako nářeční, nebo spisovná, tímto směrem se může ubírat budoucí analýza lexika. K dalším 
srovnávacím výzkumům je možné využít ASJ nebo Slovník slovenských nárečí (1994, 2006).  
62

  O KJA více v článku M. Ireinové (2011, s. 157–158).  
63

  Nejnovější údaje o tzv. valašské kolonizaci nalezneme v monografii etnografa J. Štiky Valaši 
a Valašsko (2008). 
64

  Etnografové, historici i lingvisté vedli spory o původu moravských Valachů a valašské kolonizaci. 
Polemiku vyvolal na konci 19. století svou studií „Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatischen 
Alpen un der Karpaten“ (1897) filolog F. Miklosich, v níž vyslovil tezi o rumunském původu moravských 
Valachů. Proti rumunskému původu Valachů se postavil etnograf K. Chotek, dále např. historik J. Macůrek 
(1960) nebo lingvisté, především Rumun D. Krandžalov (původně Dumitru Crânjală; 1961, 1963) a také 
Fr. Kopečný (1966).  
65

  Více A. Vašek (1967) nebo v monografii Okres Vsetín (2002, Lidová mluva, Slovní zásoba).  
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beseda ‚přátelské posezení‘, brávek ‚vykastrovaný samec‘, brďisko ‚strmý svah; kopec‘, cap 

‚kozel‘, cárek ‚ohrazené místo ve chlévě‘, cycať ‚sát, zprav. mléko‘, čagan ‚hůl‘, čeťina 

‚chvojí‘, domikát ‚druh polévky z uležené brynzy n. sýra‘ ad.  

 

4.2.2.3.  Rozbor podle cizorodosti prvku v lexikální soustavě 

Slovní zásoba východní Moravy není tvořena jen výrazy domácího, obecně 

praslovanského, původu, ale tato oblast byla během historického vývoje pod vlivem různých 

kultur (zásadní bylo působení německé, další významné podněty přicházely z Uherska, 

hovořili jsme o karpatské salašnické kolonizaci, při tureckých vpádech během 16. – 18. století 

docházelo k působení Osmanské říše), takže se v souboru výraziva shromážděného v NSJV 

nachází také skupina lexika, která je cizího původu. Tato vrstva etymologicky cizího lexika 

obsahuje výrazy zejména původu německého, dále např. maďarského, rumunského, tureckého 

nebo polského, přičemž původ některých slov nedokážeme dodnes spolehlivě identifikovat. 

Nejpočetnější vrstvu slov cizího původu tvoří v NSJV, jako i v případě spisovné češtiny 

nebo jiných českých nářečí, germanismy.  Působení němčiny v této oblasti však nebylo 

tak silné, jak je tomu v případě lašských nářečí, kde Sochová rozeznává několik historických 

vrstev germanismů (2001, s. 25). Často jsou to slova terminologické povahy, 

např. ze zednické terminologie: abrychtuňk ‚forma užívaná ve stavebnictví‘, apcuk ‚plošina 

pro dopravu stavebního materiálu‘, fangla ‚zednická naběračka‘, kélňa ‚zednická lžíce‘, dále 

z oblasti zemědělství jsou futro ‚píce‘ nebo okršla ‚pás n. pruh shrabaného sena‘. Z němčiny 

byla přejata i některá slova s expresivním příznakem, např. hepa ‚odrostlé děvče‘, huncút 

‚darebák‘, lancmón ‚darebák‘. Z dalších běžně známých výrazů uvedeme výběrově alespoň 

slova jako brunclek ‚vesta‘, hofér ‚podruh, čeledín‘, jarmak, šmigrust ‚pomlázka‘, hemovať 

‚brzdit‘, pasovať sa ‚poměřovat síly‘, prubovať ‚ochutnávat‘. 

Díky uherskému vlivu66, především přes slovenštinu, se do východomoravské nářeční 

oblasti dostaly i LJ pocházející z maďarštiny, např. aldamáš ‚hostina, pitka, litkup‘, 

banovať ‚litovat‘, báłeš ‚packa z vařených brambor a mouky‘, bosorka, gazda, gombík, 

kynožyť ‚ničit, kazit‘, portáš ‚člen valašského ozbrojeného sboru‘, sotor 1. ‚školní brašna‘, 2. 

‚náfuka‘ ad. 

                                                           
66

  Někteří z majitelů vsetínského panství měli uherský původ, např. rod Illésházy (na Vsetínsku v 17. stol.) 
vlastnil i trenčínské panství.  
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Snad nejdiskutovanější vrstvou slov cizího původu, užívajících se na Valašsku, jsou 

slova přejatá z rumunštiny67. Z NSJV sem náleží slova jako např. cárek ‚ohrazené místo 

ve chlévě‘, domikát ‚druh polévky z uležené brynzy n. sýra‘, grapa, zgrapa ‚rokle, strž‘, grúň 

‚travnatý vrh kopce‘, urda ‚tuková vrstva na povrchu syrovátky z ovčího mléka‘, žynčyca ad.  

Většinou jsou to výrazy spojené s karpatskou salašnickou kulturou, které se vyskytují i jinde 

v oblasti Karpat.   

Výrazy mající původ v turečtině se mohly dostat na východní Moravu 

prostřednictvím maďarštiny, slovenštiny, ale i přímo díky tureckým vpádům nebo nájezdům 

kuruců (uherských povstalců) na moravské pohraničí během 17. a 18. století (až do těch dob 

pravděpodobně sahá frazém „dočkaj, přýde na ťa Očkaj“ – Štěpán Bočkaj, vůdce uhreských 

povstalců). Z turečtiny mohly být přejaty následující výrazy: borsuk ‚zamračený člověk‘, 

čagan, ogar, taliga ‚dvoukolový vozík‘ ad. 

Výčet cizích jazyků, odkud může lexikum nacházející se v NSJV pocházet, samozřejmě 

není úplný, ještě jmenujme alespoň přejímky z polštiny – např. kura, kokot.   

 

4.2.2.4.  Rozbor podle významového typu LJ 

Rozdíl mezi spisovnou češtinou a nářečním výrazivem je také ve sféře nocionální. 

Systém lexikálních prostředků spisovného jazyka je diferencovanější a rozvinutější, 

protože odpovídá náročným potřebám daným funkčně. Lexikální nářeční soustava 

je orientována zejména na konkréta, protože převažuje zřetel k životní nutnosti a důležitosti 

pojmenování, je tedy chudší v repertoáru výrazů abstraktních. Nářeční výrazový systém 

je mnohem méně hierarchizován než lexikální systém spisovného jazyka, obsahuje méně 

nadřazených výrazů, tzv. hyperonym. Někdy chybějí výrazy druhově odlišné, proto vzrůstá 

nářeční polysémie.  

V každém lexikálním nářečním systému měla své místo, někdy poměrně výrazné, 

terminologická složka slovní zásoby68.  Venkovský způsob života se dříve neobešel 

bez základní znalosti zemědělské terminologie, která však dnes nenávratně mizí (vzhledem 

k zavádění nových zemědělských technologií a zařízení). Na Vsetínsku je dosud stále rozšířen 

chov běžného domácího dobytka: brávek ‚vykastrovaný samec krmného vepře‘ , fňútr ,špatně 

                                                           
67

  O počtu slov pocházejících z rumunštiny se vedly dlouhodobé spory; F. Miklosich uváděl koncem 19. 
století 44 výrazů přejatých z rumunštiny a na jejich existenci postavil svou tezi o rumunském původu 
moravských Valachů. D. Krandžalov naproti tomu souhlasí pouze s 25 výrazy majícími původ v rumunském 
jazyce, více např. Štika (2007, s. 13).  
68  V NSJV zatím není oddělena pomocí různých kvalifikátorů terminologická vrstva lexika, ale počítá 
se s tím do budoucna.  
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vykastrovaný samec krmného vepře‘, cap nebo košut ‚kozel‘, škop ‚vykleštěný beran 

n. kozel‘, dále ovcí baška nebo jahňica ‚chovná ovce‘ a včelaření. Chov ovcí už ale nebývá 

spojen s výrobou sýra, žinčice a dalších produktů, jak tomu bylo dříve v tomto regionu 

nebo je dosud na Slovensku. Ještě stále se dobře udržuje řeznická terminologie69, např. kača 

‚tlusté střevo vepře k výrobě jelit‘, krmholec ‚dřevěné rameno na pověšení zabitého prasete 

při zabijačce‘, vanštrok ‚dřevěné necky‘, zvonek ‚nástroj na strhávání paznehtů a štětin 

zabitých prasat‘ a názvy různých zabíjačkových produktů. Živá je také zednická terminologie 

(viz předchozí kapitola, přejímky z němčiny), ale už zcela vymizela např. kovářská 

terminologie, pojmenování spojená s tkalcovstvím a zpracováním lnu. Dodnes 

je provozováno tesařství, „stolařství“, občas se udržuje domácí výroba proutěného 

a dřevěného zboží nebo brousků, nožíků, tzv. křyvákú.  

V diferenční nářeční slovní zásobě, jež je součástí primárně mluveného projevu, 

se nachází velké množství expresiv70. Expresivní výrazy se většinou váží 

k onomaziologickému okruhu spojenému s člověkem, především s  jeho tělesnou a duševní 

stránkou; pojmenování jsou spojená s řečí, zdravím, nemocí, jídlem, pitím, pohlavím 

ap. Expresivní LJ, podobně jak je tomu i ve spisovné češtině, vyjadřují často záporný citový 

vztah mluvčího; bývají to nadávky, augmentativa atd. Mnohým expresivům odpovídají četná 

synonyma nebo slova významově blízká: bagón 2 ‚tlustý člověk‘, bachor 3, bachrál, bečka 4, 

břuchál, cfek 2; borsuk ‚zamračený člověk, morous‘ brča, bŕłomta, drdloň, hrč/hrča I 3, 

mrča; dále dobiť sa ‚natlouct se, zranit se‘ dodrúzgať sa, dokaličyť sa, dokandrasyť sa, 

doráňať sa, dožebračyť sa ad. Kladnou expresivitu mohou vyjadřovat hypokoristika 

nebo deminutiva.  

U většiny nářečních výrazů má expresivita inherentní charakter, protože je nezřídka 

spojená už se samotnou formou. V kapitole věnované slovotvorbě je podrobně pojednáno 

o mnohých slovotvorných formantech, které jsou už svou povahou expresivní, tedy 

příznakové (z velké části sem patří substantiva, adjektiva nebo slovesa). Někdy může být 

expresivita dána i kontextovým užitím, např. u frazeologických LJ. Mnoho expresiv se dnes 

dostává na okraj nářeční slovní zásoby a příslušníci mladé generace dávají přednost jiným 

expresivním výrazům, užití nářečních expresivních LJ je tedy ovlivněno i generačně.  

                                                           
69

  Rovněž J. Vojtová (2011, 209–215) potvrzuje, že se nářeční řeznická terminologie stále drží v aktivním 
užívání.  
70

  Expresivitu v nářečním lexiku na východní Moravě, zvláště na Luhačovicku, zkoumal J. Kolařík 
(1979). 
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Nářeční synonymie je poměrně bohatá a bývá spojená i s expresivitou, viz případy 

uvedené výše. V NSJV nejsou zachycena tautonyma, protože to je diferenční slovník poměrně 

malé homogenní oblasti. Nářeční synonymie se vyskytuje většinou v okruhu pojmenování 

vážících se k člověku, v NSJV jsou to např. výrazy pro ‚neposlušné dítě‘, ‚malé dítě‘, 

‚darebáka‘, ‚tlustého člověka‘, ‚zamračeného člověka‘, ‚hromotluka, dlouhána‘, ‚zlou ženu‘ 

ad. Najdeme ji také v pojmenováních souvisejících s lidskými záležitostmi, např. jsou 

to slovesa s významy jako ‚hloupě mluvit‘, ‚k řičet, řvát‘, ‚upadnout‘, ‚uhodit někoho‘, ‚těžce 

pracovat‘, ‚jíst, cpát se‘, dále jsou to výrazy spojené s opilostí, ‚opít se‘: cynknúť sa, dýmnúť 

sa, dřýstnúť sa, dýmnúť sa, fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 

2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2, natrúbiť sa 2, navaliť sa 2, nazyngať sa 2, nažrať sa 

2, róchnúť sa 2, scápať sa, smýknúť sa, týsnúť sa 2, zrúbať sa ad.  

Problematika synonymie je komplikovaná záležitost nejen v nářečí, ale i ve spisovném 

jazyce, protože může zahrnovat jak vlastní synonyma (slova stejného nebo podobného 

významu), tak synonyma částečná a bývá autory pojímána různě71. To má následně dopad 

na lexikografické zpracování synonym ve slovnících. O synonymii bude řeč i v kapitole 

Stavba hesel v NSJV (Odkazové části hesla).  

 

4.2.2.5.  Rozbor podle postavení slova v lexikální struktuře a jeho 

stálosti ve vývoji 

O tom, zda LJ zaujímá centrální nebo periferní místo v lexikálním systému zkoumaného 

nářečí, rozhoduje podle Sochové (2001, s. 31) několik skutečností, jsou to frekvence, vztah 

k mimojazykové skutečnosti a významový typ slova.  

Nás bude zajímat především vztah LJ k mimojazykové skutečnosti, protože 

ta výrazně určuje to, které LJ tvoří jádro nářečního systému a které LJ se v současné době 

dostávají zcela na periferii nebo postupně zanikají. Stabilní jádro lexikálního systému 

zkoumaného nářečí tvoří podle Sochové (2001, s. 32) „soubor lexikálních prostředků 

elementárně životně důležitých, nezbytných pro běžnou dorozumívací praxi a aktivně 

užívaných celým nářečním společenstvím.“  

V rámci vvěcněvýzmamových souvislostí můžeme najít stabilnější složky dialektu 

zejména v onomaziologickém okruhu II. (podle Halligova-Wartburgova třídění), 

který se soustřeďuje na člověka. Jsou to např. pojmenování pro základní funkce lidského 
                                                           
71

  U nás se nejvíce problematice synonym věnoval J. Filipec (např. 1953, 1961). V současné době se 
na Slovensku synonymií zabývá ve vztahu k výkladovému Slovníku súčasného slovenského jazyka (SSSJ) např. 
A. Jarošová (2008).   
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organismu, tělesné potřeby a vlastnosti, pojmenování pro smyslovou a rozumovou oblast 

člověka, výrazy spojené se základní péčí o lidský organismus atd.  

Pro svůj výzkum založený na mezigeneračním srovnání slovní zásoby mezi příslušníky 

nejstarší a nejmladší generace72 jsem zvolila věcněvýznamovou skupinu jídlo, pití, kouření 

a z toho podskupiny poléfka, máčka, kaša, placka, které vycházejí právě z výše uvedeného 

onomaziologického okruhu. V příloze 1 se nám jasně ukazuje, které LJ jsou centrální, užívané 

dosud celým jazykovým společenstvím; z podskupiny poléfka užívají příslušníci všech 

generací výrazy jako hřybová poléfka, zemáková poléfka, prdelačka, kyselica, česnekačka, 

do aktivní slovní zásoby všech generací v podskupině máčka bychom zařadili výrazy 

jako hřybová máčka, fazolová máčka, paprykáč, pajšl nebo zašmúraný regiment, naopak 

zcela na periferii stojí z polévek miliónová nebo pivňí poléfka, dále domikát a kašovica, 

z omáček oharková, masová nebo zabíjačková máčka. Z těchto příkladů vyplývá, že většinou 

zanikají LJ, které souvisí s tradiční místní kulturou.  

U onomaziologického okruhu I., který se soustřeďuje na vnější svět, se mohou 

ještě v nářeční slovní zásobě udržovat pojmenování pro běžné přírodní a atmosférické jevy, 

krajinu, pouze pro běžné stromy, zvířata, rostliny atd. V případě onomaziologického okruhu 

III, zaměřeného na vztah člověka a společnosti, mohou v nářeční slovní zásobě žít LJ 

orientované na základní vztahy mezi lidmi, pojmenování pro každodenní a běžné činnosti.  

Zcela na periferii se dnes dostávají LJ související s původním vesnickým způsobem 

života, se  zemědělskou terminologií (při nářečním výzkumu jsme měli problém se získáním 

podrobného popisu vozu, s popisem pluhu, máselnice a dalšího zemědělského nářadí) 73. Jen 

příslušníci nejstarší generace ovládají slovní zásobu spojenou s tradičními řemesly, domácími 

zvířaty, se staršími vrstvami tradiční kultury atd. 

 

 

 

 

 

                                                           
72

  V NSJV jsou LJ, kterých užívají příslušníci všech generací, označeny zkratkou i ml., tím se nám může 
vydělit skupina lexika, jež je v současné době relativně stabilní složkou dialektu. 
73

  O zanikajících složkách nářeční slovní zásoby, zvláště zemědělské terminologie, více v článcích J. 
Balhar (1982, 1994).  
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5. K VĚCNĚVÝZNAMOVÉMU ZPRAC. SLOVNÍ ZÁSOBY 

V NÁŘ. SLOVNÍCÍCH A K POJMOVÝM HESLÁ ŘŮM 

 

Tradice vytváření pojmových, věcných, lexikonů je velmi stará, avšak teprve během 

19. a 20. století se ve slovníkových dílech budovaných na onomaziologické bázi (od významu 

slova k formě) setkáváme s promyšlenou koncepcí a propracovanou metodologií. U takto 

koncipovaných slovníků má stěžejní úlohu osnova (klasifikační plán pro uspořádání pojmů 

či slovníkových hesel), protože uskupování věcných pojmů do hierarchického systému může 

mít různou podobu.74  

Českou jazykovědu asi doposud nejvíce ovlivnilo pojmové schéma od W. Wartburga 

a R. Halliga (Begriffsystem als Grundlage für die Lexikographie, 1952). Autoři 

si představovali, že by mohla být slovní zásoba jakéhokoliv jazyka nebo nářečí rozřazena 

do tří základních skupin, I. svět (vesmír), II. člověk, III. člověk a svět, a dále podle třídícího 

systému hierarchicky uspořádána (prezentováno původně na francouzštině). Přestože má 

každý jazyk a dialekt svá specifika, je dodnes toto klasifikační schéma vzorem pro různé typy 

věcných slovníků nebo pojmových heslářů.75 Halligův-Wartburgův systém třídění lexikální 

zásoby našel své uplatnění i v nářeční lexikografii, o čemž budu podrobněji hovořit 

v následujících částech.  

 

5.1. K POJMOVÝM HESLÁ ŘŮM A VĚCNÝM NÁŘEČNÍM 

SLOVNÍK ŮM 

V synchronní nářeční lexikografii se při zpracování dialektické slovní zásoby využívá 

princip sémaziologický (od formy k významu) i onomaziologický (od významu k formě).76 

Lexikografická praxe ukazuje, že je někdy dobré a užitečné oba přístupy propojovat.  

                                                           
74

 Významným vědeckým slovníkovým dílem sestaveným na onomaziologické bázi byl pojmový slovník 
od P. M. Rogeta, Thesaurus (Thesaurus of English Words and Phrases, 1852), koncipovaný původně 
pro angličtinu.  Uvedený lexikon a jeho klasifikační model (6 tříd, hesla jsou hierarchicky uspořádána) byl 
vzorem pro další slovníky vznikající i pro jiné jazyky (pro češtinu A. Klégr: Tezaurus jazyka českého, 2008) 
nebo slovníky specializované a dále modifikované. Z německého jazykového prostředí je dostatečně znám věcný 
synonymický slovník od F. Dornseiffa (Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 1943), v němž jsou hesla 
řazena do 20 tříd podle věcněvýznamových vztahů mezi lexikálními jednotkami. Autorská slovníková díla 
budovaná na onomaziologickém principu vznikala i v dalších zemích.  
75 Na základě tohoto klasifikačního modelu vytvořil kolektiv autorů pod vedením J. Hallera synonymický 
slovník (Český slovník věcný a synonymický I–III , 1969–77). Onomaziologický způsob zpracování slovní 
zásoby je náročný počin, a tak bohužel zůstal český synonymický slovník nedokončený. 
76 Více o tom Z. Sochová, Manuál lexikografie (1995, s. 253–254). 
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V české nářeční lexikografii  se v posledních padesáti letech vyvinul kombinovaný 

model nářečního slovníku, v němž se oba uvedené postupy doplňují.  Slovníkové dílo 

obsahuje dvě základní části: 1. pojmový (ideografický) heslář zachycující slovní zásobu 

v úplnosti (na onomaziologické bázi)77 a 2. abecední nářeční slovník zaznamenávající 

diferenční slovní zásobu (na sémaziologické bázi). Pro sestavení věcného hesláře slouží jako 

vzor Halligovo-Wartburgovo klasifikační schéma, na jehož základě jsou pojmy rozděleny 

do tří základních skupin a dále členěny podle věcněvýznamových vztahů. Cílem tohoto typu 

slovníku je získat úplnější obraz slovní zásoby určité lokality nebo regionu.  

Mezi nejlepší díla tohoto typu patří (řazeno chronologicky podle vzniku, nikoliv podle 

data vydání): Z. Sochová (2001): Lašská slovní zásoba; J. Bachmannová (1998): 

Podkrkonošský slovník; J. Vojtová (2008): Slovník středomoravského nářečí horského typu.78 

Každé slovníkové dílo, vytvořené podle zmiňovaného modelu, má svá specifika. Věcný heslář 

Bachmannové a Vojtové je opatřen indexy, které odpovídají řazení položek v obecném 

pojmovém hesláři (pro českou lexikální zásobu upravil Halligův-Wartburgův třídící systém 

Vl. Šmilauer). Slovník Vojtové navíc obsahuje důležitou část – abecední rejstřík 

zaznamenaných výrazů s odkazem na příslušné místo v pojmovém hesláři, kromě toho jsou 

v hesláři tučným typem písma odlišeny od ostatních výrazů dialektismy vyložené 

v diferenčním abecedním slovníku. Toto odlišení umožňuje naznačit, ve kterých věcných 

okruzích se nachází nejvíc dialektismů. Tím vzniká plastičtější obraz slovní zásoby 

ze zkoumané nářeční oblasti.  

Vytvořit takto široce pojatý nářeční slovník je však velmi náročné. Především sestavit 

věcný heslář úplné slovní zásoby z určité lokality je téměř nadlidský výkon. A tak se nabízí 

otázka, jaký bude další vývoj tohoto typu slovníku? 

Ve slovenské nářeční lexikografii  se prosadil jiný typ nářečního slovníkového díla, 

které je založeno na kombinaci onomaziologického a sémaziologického principu, a to věcný 

nářeční slovník.  

V české nářeční lexikografii tento typ slovníku chybí, proto jsou pro české lexikografy 

stále inspirativní věcné slovníky od J. Matejčíka nebo I. Ripky. Heslová slova jsou v tomto 

typu slovníku uskupována podle základních pojmových okruhů. Autoři při věcném 

                                                           
77 Poprvé se pokusil vytvořit věcný (ideografický) heslář M. Roudný (1952). Lexikální zásobu 
ze sledované lokality roztřídil do devíti základních pojmových skupin dále členěných na podskupiny. Jeho 
klasifikační schéma vycházelo ze systému, který navrhl Vl. Šmilauer. Roudného heslář nedoplňuje abecední 
nářeční diferenční slovník, ale výklad hesel (výběrově) a gramatické informace jsou obsaženy přímo v hesláři.  
78 Na základě popsaného modelu vzniklo i slovníkové dílo Z. Holuba (2004).  
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uspořádání nářeční slovní zásoby vycházeli z Halligova-Wartburgova třídícího systému 

a kromě toho z dalších dostupných vzorů79. Řazení hesel uvnitř pojmových podskupin 

je provedeno buď podle věcných souvislostí, nebo abecedně. Matejčíkův slovník Lexika 

Novohradu (1975) není diferenční nářeční slovník, neboť zahrnuje úplnou slovní zásobu 

ze zkoumaného regionu. Nářeční lexikum přehledně uskupil do šesti základních skupin dále 

členěných do věcných podskupin. Hesla uvnitř podskupin jsou řazena také podle 

věcněvýznamových souvislostí, ne alfabeticky. Ripkův Vecný slovník dolnotrenčianských 

nárečí (1981) je spíše výběrový a diferenční. Autor v něm vyčleňuje devět základních 

pojmových skupin, ale hesla uvnitř podskupin řadí abecedně, což výrazně usnadňuje další 

orientaci ve slovníku. Vyhledat všechna základní heslová slova lze u obou slovníkových děl 

pomocí abecedního rejstříku připojeného na závěr.  

Výhodou věcného slovníku je, že nám ukazuje bohatost nářeční slovní zásoby 

v jednotlivých tematických okruzích a také zastoupení terminologické slovní zásoby 

z různých oblastí společnosti.  

Můžeme říci, že ve slovanské nářeční lexikografii má zpracování nářeční slovní zásoby 

založené na věcněvýznamových vztazích dobrou tradici. Slovníková díla vznikající 

na onomaziologické bázi jsou poměrně rozšířena a nám známa hlavně z polské80 a ruské 

nářeční lexikografie. 81 

 

5.2. MEZE ONOMAZIOLOGICKÉHO P ŘÍSTUPU 

V NÁŘEČNÍCH SLOVNÍCÍCH 

Již jsme se dotkli toho, že slovníková díla založená na onomaziologickém principu 

mohou mít své přednosti, ale bohužel mají i svá omezení. V následujících řádcích bych tento 

aspekt ráda rozvedla.  

Na případu pojmového (ideografického) hesláře i na věcném nářečním slovníku jsme si 

ukázali dvě koncepčně odlišná slovníková díla, v nichž se autoři pokoušejí zasadit nářeční 

slovní zásobu do obecnějšího pojmového schématu. Problém můžeme spatřovat v tom, 

že si autoři slovníkových děl upravují obecný klasifikační model tak, aby vyhovoval jejich 

záměru. Opět se nám vrací otázka, zda je možné vytvořit jednotný klasifikační plán 
                                                           
79 Podrobněji J. Matejčík (1978, s. 51–56), I. Ripka o členění svého věcného slovníku (1981, s. 29–31). 
80 Z polských děl uveďme alespoň komparatistický slovník Kucałův Porównawczy słownik trzech wsi 
małopolskich (1957).  
81 V ruské lexikografické tradici se pro díla založená na věcném, tematickém, principu většinou užívá 
názvu ideografický slovník, proto také pojmový heslář bývá nazýván ideografickým heslářem, viz např. Švedova 
Prospekt. Russkij ideografičeskij slovar. Mir čelověka i čelověk v okružajuščem jego mire (2004). 
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pro uspořádání pojmů vyhovující většině autorů věcných slovníků nebo ideografických 

heslářů. Pokusme si tento problém ukázat na koncepci pojmového (ideografického) hesláře.  

V předchozí kapitole jsme si řekli, že autoři pojmového hesláře vycházejí 

při sestavování věcného schématu z Halligova-Wartburgůva třídícího systému slovní zásoby. 

Potíž je ale v tom, že si pojmovou strukturu hierarchického systému upravují v závislosti 

na získaném lexikálním materiálu, a také v tom, že je možné mnohé doklady zasazované 

do klasifikačního modelu zařadit na několik míst současně. Vojtová se pokusila porovnat části 

hesláře Bachmannové a Sochové a poukazuje na těžkosti, které s sebou řazení dokladů 

do jednotlivých pojmových kategorií nese. „Odlišný, subjektivní způsob řazení položek 

v subsystémech způsobuje, že není jednoduché srovnat rozsah jednotlivých okruhů (např. 

lidský život obecně, zvířata, lidské tělo), případně zjistit, zda se v nářečí vyskytuje příslušné 

slovo v určitém významu (na odlišném místě ve srovnávaných slovnících jsou zařazena slova 

jako např. okno, králík atd.).“82 Vojtová zdůrazňuje, že díky subjektivnímu přístupu autorů 

není možné provést srovnání úplné slovní zásoby jednotlivých nářečí navzájem. Z toho znovu 

vyvozuje požadavek na vytvoření jednotného pojmového systému pro strukturaci slovní 

zásoby, který by se hodil i pro srovnávání úplné lexikální zásoby jednotlivých nářečí.  

Různých klasifikačních konceptů už vzniklo dost: Halligův-Wartburgův systém, 

Roudný postupoval podle Šmilauerova pojmového systému vycházejícícho z Halligova-

Wartburgova modelu, zmiňovali jsme se o pojmových schématech ve věcných slovnících 

atd. Onomaziologický způsob zpracování slovní zásoby úzce souvisí s obrazem vnějšího 

i vnitřního autorova světa. Nikdy se neubráníme projekci vlastní zkušenosti do navrženého 

klasifikačního schématu. Náš obraz světa je subjektivní a strukturace slovní zásoby do značné 

míry intuitivní. Kulturní antropolog Geertz říká následující: "Člověk je bytostí, která je 

zachycena do sítě významů, kterou si sama vytvořila."83 Asi by mohlo vzniknout jednotné 

pojmové schéma koncipované speciálně pro komparatistické účely, ale to by mohlo být 

svazující a nemuselo vyhovovat jiným typům výzkumu.  

 

5.3. VĚCNĚVÝZNAMOVÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 

V KONFRONTACI MEZI NEJST. A NEJML. GENERACÍ 

                                                           
82 Vojtová (2002, s. 108). 
83  Geertz, C. (1973): Thick description: Toward an interpretative theory of culture. In: Geertze, C. (ed) 
The interpretation of cultures. New York: Basic. 
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Onomaziologickým způsobem zpracování slovní zásoby jsem se chtěla zabývat také 

ve své disertační práci. Rozdílné řazení položek v ideografickém hesláři u Sochové (2001), 

Bachmannové (1998) a Vojtové (2008)84 podpořilo moji myšlenku nevytvářet kompletní 

věcný heslář úplné slovní zásoby ze zkoumané nářeční lokality, ale pouze na vybrané části 

pojmového hesláře provést konfrontaci nářeční slovní zásoby mezi příslušníky nejstarší 

a nejmladší generace. Na porovnání lexika mezi nejstarší a nejmladší generací se zaměřuji 

proto, že se nářeční mezigenerační výzkumy orientují především na rovinu hláskoslovnou 

a tvaroslovnou a komparace nářečního lexika většinou chybí. 

Pro můj záměr bylo nutné k výzkumu zvolit takový věcněvýznamový okruh slovní 

zásoby, aby byl přirozenou součástí života jak nejstarší, tak i nejmladší generace. Proto jsem 

si vybrala věcný okruh jídlo, pití, kouření85, na němž bych ráda provedla komparaci 

jazykového materiálu. Nebylo by vhodné vybírat pojmovou oblast související 

se zemědělských způsobem života nebo s tradičními řemesly, protože tento životní styl 

už mladým lidem není dostatečně znám. Ráda bych ukázala nářeční slovní zásobu v jejím 

pohybu. Věcný způsob zpracování slovní zásoby se k tomu přímo nabízí, protože může 

ukázat něco málo z dynamické proměny naší společnosti, kterou dnešní venkov prochází.  

Metodologický postup bude potřebné ještě více propracovat a dostatečně otestovat 

v praxi. Prozatím jsem udělala předběžnou sondáž a z věcného okruhu jídlo, pití a kouření 

jsem vybrala podskupiny poléfka, máčka, kaša, placka86. Na tomto malém vzorku jsem 

se pokusila prezentovat mezigenerační posun v užívání nářeční slovní zásoby (viz příloha 1). 

Výzkum jsem zatím provedla u čtyř informátorů, příslušníků nejstarší generace (nad 60 let), 

a u čtyř informátorů, zástupců nejmladší generace (do 30 let). V levém sloupci příslušné 

podskupiny je zachycena úplná slovní zásoba nejstarší generace, zatímco v pravém sloupci 

se nachází pouze ta část slovní zásoby mladé generace, která vychází z konfrontace se slovní 

zásobou generace nejstarší. Podtrženým typem písma odkazuji na to, že je příslušný výraz 

zpracován také v diferenčním nářečním slovníku (NSJV). Tučně je u mladé generace 

                                                           
84  Sochová si řazení položek v pojmovém hesláři upravila podle potřeb svého jazykového materiálu, její 
heslář není opatřen indexovými odkazy na místo v obecném třídícím systému, heslář není ani propojen 
s diferenčním nářečním slovníkem.  Vojtová se snaží dodržovat stejné uspořádání položek v pojmovém hesláři 
jako Bachmannová. U obou jmenovaných autorek jsou v hesláři indexy, které odpovídají řazení položek 
v obecném pojmovém hesláři (upraveného pro českou lexikální zásobu Vl. Šmilauerem).  
85  Při zpracování pojmového okruhu ve věcném hesláři vycházím rovněž z Halligova-Wartburgova 
klasifikačního schématu. 
86 Hyperonymum placka jsem si vytvořila na základě svého získaného lexikálního materiálu. Tento pojem 
není uveden v heslářích Sochové, Bachmannové a Vojtové jako samostatná podskupina. Lexikální materiál, 
který by se v této podskupině nacházel, je zařazen na různých místech pod jinými hyperonymy (různé druhy 
placek jsou v oddílech 26-41 až 26-43).  
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zvýrazněno nářeční lexikum, které užívají příslušníci obou generací, hvězdičkou označuji 

pasivní znalost lexika.   

Zvolený způsob zpracování hesláře však přináší mnoho otázek, které nejsou zatím 

dořešeny. Potíž je v tom, že u příslušníků nejmladší generace není možné zaznamenat úplnou 

slovní zásobu.87 Nám jde především o zachycení tradičního teritoriálního dialektu a úplné 

slovní zásoby nejstarší generace. U příslušníků mladé generace pak můžeme vidět to, 

jak se nám obraz života a světa nejstarší generace proměňuje.  

Pro respondenty z řad mladé generace byl vytvořen speciální dotazník, kde se nacházejí 

dotazy, vztahující se ke slovní zásobě zkoumaných podskupin (z věcněvýznamového okruhu 

jídlo, pití, kouření). Do dotazníku byla zahrnuta také informace o pasivním a aktivním užívání 

nářeční slovní zásoby. Nářečního výzkumu se prozatím účastnili respondenti ve věku 20–30 

let, do budoucna bych svůj výzkum chtěla rozšířit i o respondenty z 9. tříd ZŠ. U starší 

generace probíhal nářeční výzkum jednak na základě Dotazníku pro výzkum českých nářečí 

a jednak jsem pracovala s věcnými hesláři Sochové (2001), Bachmannové (1998) a Vojtové 

(2008).  

 

5.4. VÝVOJOVÉ TENDENCE V LEXIKÁLNÍ ROVIN Ě 

U TRADI ČNÍHO TERITORIÁLNÍHO DIALEKTU 

Již na základě pořízeného vzorku lexikální zásoby ze zkoumané lokality (viz příloha 1) 

je možné sledovat proměnu tradičního teritoriálního dialektu. To, že je tradiční teritoriální 

dialekt u mladé generace na ústupu, je obecně známo. Ovšem až ze sestavené části 

pojmového hesláře můžeme vidět, do jaké míry se dialekt v lexikální rovině mezi příslušníky 

zkoumaných generací proměňuje, a tím se nám odhaluje také vývoj společnosti v dané 

lokalitě. 

Přestože byl k výzkumu zvolen běžný pojmový okruh slovní zásoby – jídlo, pití, 

kouření, tak už zde se u příslušníků mladé generace projevuje poměrně malá znalost 

tradičního nářečního lexika a odklon od jeho užívání. Neznalost starších vrstev nářečního 

lexika je u mladých lidí způsobena tím, že některé reálie přestávají existovat – určitá oblastní 

jídla a speciality se běžně nepřipravují; z polévek uveďme např. záťerky ve mléce/strúhánka 

v mléce, dále jsou to pivňí poléfka, domikát, kašovica, z omáček se dnes už málo setkáváme 

                                                           
87 Úplná slovní zásoba jednotlivých mladých respondentů ze sledované lokality by se lišila v závislosti 
na sociolingvistických faktorech, např. podle věku, vzdělání, sociálního postavení rodiny, příslušnosti mladého 
člověka k zájmové skupině ap.  U mladé generace by ještě v případě jídla přibývala znalost mezinárodní 
kuchyně atd. 
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s názvy, jako jsou s kedlubová/kerlubová máčka, mladým lidem není známa oharková máčka, 

masová máčka ap., ale aktivně znají a připravují jídlo jako fazolová máčka ‚omáčka 

z fazolových lusků‘ , paprikáč88 ‚papriková omáčka s drůbežím masem‘, pajšl ‚omáčka 

z vnitřností‘, u pojmenování kaší se už v dnešní době nesetkáváme s názvy, jako jsou prosná 

kaša a žrnová kaša.  Různé druhy placek patřily dříve na Valašsku k tradičním pokrmům, 

proto jsem je také do svého výzkumu zařadila, ale právě zde se setkávám u mladé generace 

s proměnou. Nejenže je už k jídlu nepřipravují (až na výjimky – zemáková placka, lívanec, 

palačinka), ale většinou ani neznají výrazy, jako jsou křesný pagáček ,placka z nekynutého 

nudlového těsta‘, báłeš ‚placka většinou z vařených brambor‘ nebo potpłameňák ‚placka 

ze zbytku chlebového těsta‘, pasivně znají jen pagáček ‚placka z nekynutého těsta‘ nebo 

podlesník ‚placka z bramborového těsta pečená na zelném listu‘. Odklon od užívání nářečního 

lexika je dán ale i možností volby, která umožňuje vybrat si prestižnější varietu národního 

jazyka – respondenti někdy dávají přednost výrazu shodnému se spisovným jazykem před 

typickým místním dialektismem (bramborová poléfka/polífka, bramborák, bramborová 

kaše/kaša, palačinka).89  

Z dalších tendencí patrných na získané lexikální zásobě uveďme případy, kdy 

příslušníci mladé generace volí např. multiverbální výraz před univerbálním nářečním 

ekvivalentem (hřibová poléfka, fazolová poléfka ap.). Možná je tomu tak proto, že univerbální 

nářeční lexikální jednotka může mít více významů (hřibovica ‚1. houbová polévka, 

2. houbová omáčka‘; fazolovica ‚1. fazolová polévka, 2. omáčka z fazolových lusků‘). 

V některých případech užívají mladí jiný univerbální výraz, který se shoduje s běžnou 

češtinou: koprofka ‚1. mléčná koprová polévka, 2. koprová omáčka‘ nebo hrachofka 

‚hrachová polévka‘. U představitelů mladé generace se objevují i případy jazykové ekonomie: 

někdy nerozlišují druhové specifikační pojmenování, např. kiselica (ml. generace) x hřybová 

kyselica, koprová kyselica (st. generace); dále sousloví zabijačková poléfka užívají i tehdy, 

když mají na mysli tmavou zabijačkovou polévku, prdelačku. Zajímavý je i případ omáčky: 

nářeční lexém máčka užívají mladí lidé spíše tehdy, kdy se jedná o tradiční omáčky (hřibová 

máčka, rajská máčka, koprová máčka, dále také křenová máčka, sfíčková máčka), ale když 

jde o omáčku na steaky, volí výraz omáčka shodný se spisovným jazykem.  

I z této malé sondy je patrné, že teritoriální slovní zásoba prochází poměrně rychlým 

dynamickým vývojem. Nářeční podoba se u mladé generace ještě dobře udržuje v nižší 

                                                           
88 Příslušníci mladé generace už hlásku „y“ většinou nevyslovují.  
89 Tato skutečnost vyplynula i z dotazníku určeného pro příslušníky mladé generace.  
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jazykové rovině, zejména v tvarosloví (kaša, krupica). V lexikální rovině se nám ale jasně 

ukazuje, i v našem zvoleném okruhu zaměřujícím se na jídlo (s podskupinami poléfka, máčka, 

kaša, placka), odklon mladých lidí od užívání starší lexikální vrstvy a neznalost některých 

reálií spojených s tradiční lidovou kulturou, dokonce jsme i svědky jejího postupného 

zanikání.  

 

5.5. MOŽNOSTI A VYUŽITÍ POJMOVÝCH 

(IDEOGRAFICKÝCH) HESLÁ ŘŮ 

Přes zmiňované nedostatky mohou být pojmové (ideografické) hesláře v dialektologii 

velmi dobrým pomocníkem90; jsou užitečné při nářečním výzkumu, při sestavování nářečních 

dotazníků, jazykových atlasů ap. Při doplňování nářeční slovní zásoby do diferenčního 

nářečního slovníku mohou pomoct tím, že díky existenci podrobného pojmového schématu 

můžeme projít jednotlivé okruhy slovní zásoby a vyplnit mezery, které se v diferenčním 

nářečním slovníku nacházejí. Osobně jsem ale skeptická ohledně vzniku dobře 

propracovaného klasifikačního modelu pro uspořádání pojmů či slovníkových hesel, který 

by sloužil pro srovnání úplné slovní zásoby jednotlivých nářečí.91 Nejednotnost zpracování 

ideografického hesláře může být daná osobností autora (autor pojmového hesláře nemusí být 

autochton ze zkoumané oblasti, může se ukázat rozdílná hloubka výzkumu ap.), a dále 

významnou roli hraje skutečnost, že se do pojmového hesláře otiskuje kultura sledované 

lokality, která může autora vést k vytváření odlišné pojmové struktury věcněvýznamových 

podskupin (v různých lokalitách má tradiční kultura jiný svérázný charakter).  

Na základě výše uvedených údajů by nás mohlo napadnout, že zpracování nářeční 

slovní zásoby založené na onomaziologickém přístupu může mít svůj přínos nejen pro 

dialektology, ale také pro badatele z příbuzných vědních oborů. Z věcného uspořádání slovní 

zásoby mohou vyplynout mimojazykové informace, které bychom z alfabetického slovníku 

stěží získávali. Navržené pojmové schéma úzce souvisí se světem, se společností, proto může 

být tento způsob zpracování slovní zásoby velice užitečný i pro etnografy, kulturní 

antropology, sociology, historiky ad.  

                                                           
90

  Je ovšem nutné, aby měl ideografický heslář i věcný nářeční slovník dobrý abecední rejstřík, díky 
němuž by bylo možné jednotlivé doklady vyhledat. Také je potřebné propojit pojmový heslář s diferenčním 
nářečním slovníkem. V případě, že k pojmovému (ideografickému) hesláři není připojen abecední nářeční 
diferenční slovník, je žádoucí diferenční nářeční lexikální jednotku v hesláři vyložit, viz Roudný (1952).  
91

  Domnívám se, vzhledem k silnému narušení původního teritoriálního dialektu, že je už v dnešní době 
pozdě na vytváření jednotného klasifikačního modelu pro srovnávání pojmových okruhů jednotlivých nářečí. 
Dokázala bych si to představit ještě v 70. letech 20. století.  
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Jistě by bylo možné a zajímavé naopak pojmové schéma přizpůsobit potřebám etnografů 

a jiných badatelů, kteří by si tímto způsobem mohli zmapovat určitou oblast původní tradiční 

kultury, srovnávat různé kulturní vrstvy navzájem92, mezigenerační posuny ap. Myslím si, že 

právě pojmové hesláře by mohly být dobrým nástrojem pro mezioborová bádání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

  Na myšlenku srovnávání kulturních vrstev v rámci jedné oblasti mě přivedla kniha Lidová strava na 
Valašsku (Štika, 1980), v níž Štika velmi podrobně popisuje i naše zkoumané pojmové podskupiny jako jsou 
polévka, omáčka, kaše a placka. Podává tu obraz ještě starší vrstvy tradiční lidové kultury, než kterou jsem 
zachytila při svém výzkumu (příslušníci i nejstarší generace už některé nářeční výrazy a reálie neznali; vyřadila 
jsem ty reálie, jež byly typické pro jiné části valašského regionu).  
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6. STAVBA HESEL V NSJV  

 

6.1. UKÁZKOVÁ HESLA  

bachor, -a, m.  
1. zvířecí břicho 
2. expr. velké lidské břicho: nacpáł sy ten sfúj bachor;  srov. břuch 
3. živ. os. expr. tlustý muž: hospocký býł řádný bachor, sotfa choďíł; srov. bagón 2, bachrál (bachor), bečka 3, 
břuchál, cfek 2 
4. bachory, mn. zvířecí vnitřnosti: přy zabíjačce sa z mašýka vybírajú bachory 
odvoz.: expr. bachrál – k význ. 3; bachraňa (expr. tlustá žena); srov. bachyňa 2, břuchaňa 1 
SSJČ; ALJ (i bachory); Bš (báchory); So; KJA VI (bachory, str. 30) 
 

baňka, -y, ž.; i ml. 

skleněná ozdoba na vánoční stromek: barevné baňky; baňky z Irysy; mamka fčéra moseła 
kúpiď nové baňky na vánočňí stromek 
odvoz.: baňečka 
► Slovo „baňka“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ jsou u slova „baňka“ uvedeny jiné významy.  
SSJČ (v jiných význ.); ALJ; Bš (v jiném význ.) 
 

drahy, drah, ž., pomn. 
pozemek ležící ladem n. polní cesta vedoucí k pastvinám a lesům, na níž se také páslo: na 
draháh zme mjeli postavenú ofčý ohradu; poženež na drahy!  
► Toto slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Drahy, Zadňí drahy (Lhota u Vsetína). 
SSJČ (draha I); ČJA II-141; ALJ (i drahi, draha); Bš (drahy); SSJ (‚cesta, chodník‘) 
 
aňi I , sp.  
spojuje věty n. větné členy stejné větné platnosti (ve význ. poměru slučovacím): aňi sy ju nevzáł, aňi jí peňíze 
na ďecko nedáváł; aňi fčył, aňi potom 
SSJČ (ani I); ALJ (i ani); Bš (ani); So; SSJ (ani) 

 
aňi II , část.  
vyjadřuje zejm. zápor; ve spoj. aňi čuť ani slyšet: praviła sem jí to, ale ona aňi čuť; aňi hňi 
ani krok; i ml. ani mrť vůbec nic: aňi mrť pro otca neuďełáł; aňi škřuť/škřuťi ani trochu, 
ani kousek, viz škřuť  
ALJ; Bš (ani – v jiném význ.); Kt (ani – ‚jako‘); So 
 
békať, -ču/-ám; -čú/-ajú, ned.; i ml. 
1. bečet (o ovci, koze): ofce béčú, mosým jim hoďiť trávy; srov. bečať 1 
2. expr. křičet, řvát (na někoho): békáł na ňu gvúli peňezom; srov. blafkať 2, blavýzňať 2, gégať 2, 
mjačať 2, mjágať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
dok.: béknúť; nabékať sa; obéknúť sa – viz tam; vybékať sa – k význ. 2 
odvoz.: békała – viz tam; bekoš – viz tam; bekoška – viz tam; békáňí 
SSJČ (bekati); ALJ (i békat); Bš (bekat; békat se) 
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6.2. DIFERENČNÍ PŘÍSTUP V NSJV 

Lexikální jednotky byly zařazovány do NSJV na základě diferenčního přístupu 

popsaného v kapitole Metody výzkumu a lexikologická analýza slovní zásoby. 

U polysémních hesel byl diferenční přístup uplatňován tak, že bylo zachováno celé 

sémantické pole LJ a spisovné významy nebo významy užívané celoúzemně byly 

zaznamenány menším typem písma (viz heslo bachor). Tento přístup byl zvolen proto, 

aby nedocházelo k zúžení a deformování sémantického spektra LJ. Pokud se ve zkoumané 

lokalitě neužívají všechny významy LJ uvedené v SSJČ nebo se v SSJČ nacházejí jiné 

významy, je to u příslušného hesla signalizováno v poznámce (viz heslo baňka). Menším 

typem písma jsou v NSJV zaznamenána také spisovná nebo celoúzemně užívaná homonyma 

(viz hesla aňi I, aňi II ), která jsou ve sledované lokalitě běžná.  

 

6.3. STAVBA SLOVNÍKOVÉHO HESLA 

6.3.1. HESLOVÉ SLOVO (LEMMA) 

Heslová slova jsou v NSJV lemmatizována, jinak zaznamenána podle zásad 

pro dialektologický přepis (1951). Substantiva jsou zachycena v nominativu sg., adjektiva 

v nominativu sg. odpovídající maskulina, také např. u ukazovacích zájmen je základní podoba 

nominativ maskulina, slovesa se nacházejí v infinitivu. Varianty  LJ jsou uvedeny na jedné 

úrovni v rámci heslového slova po čárce. Zatím se vedle sebe nacházejí jak hláskové varianty 

(viz capa, čapa v NSJV), tak varianty slovotvorné93 (viz škfařeňica, škfařeňina, škfařéňka 

v NSJV). Pokud mají varianty rozdílnou gramatickou informaci nebo generační 

charakteristiku, uvádíme ji hned za příslušnou variantou (viz škfařeňica v NSJV).  

6.3.2. GRAMATICKÉ INFORMACE NA ÚROVNI HESLOVÉHO SLOVA 

Gramatické informace jsou zaznamenány na úrovni lemmatu s ohledem na budoucího 

uživatele slovníku v podobě českých zkratek. U substantiva uvádíme genitiv 

sg. a gramatický rod. Pokud se substantivum vyskytuje jako plurale tantum, uvádíme zkratku 

pomn. (viz drahy). U podstatných jmen, která jsou zpravidla v množném čísle, se nachází 

zkratka zprav. mn., substantiva jen v mn. čísle mají zkratku mn. U sloves je na úrovni 

heslového slova uvedena 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. préz. (3. osoba pl. se zde nachází proto, 

že může mít v jiných lokalitách valašského regionu jinou podobu). Kolísá-li verbum 

při časování, jsou tyto tvary na úrovni hesla také uvedeny (viz békať). U neosobních sloves, 

                                                           
93

  Do budoucna počítám s tím, že budou většinou slovotvorné varianty v NSJV zpracovány 
jako samostatná hesla.  
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např. bĺkať ,svít, hořet‘ (viz NSJV), se nachází u příslušné formy odkaz na 3. os. sg. (3. jč). 

Dále je u sloves na úrovni lemmatu zaznamenán vid, pokud možno v nepříznakové, 

tj. v nedokonavé podobě (ned.). 

6.3.3. CHARAKTERISTIKY NA ÚROVNI HESLOVÉHO SLOVA 

Na úrovni heslového slova může být zachycena expresivita, která se vztahuje k celé LJ 

(např. i ke všem významům polysémního hesla, viz blabotať v NSJV), a to zkratkou 

expr. V současných nářečních slovnících bylo upuštěno od rozlišování expresivity na jemnější 

odstíny jako hanl., vulg., iron., zhrub., mazl. atd., protože někdy dokonce není možné 

jednoznačně určit, zda se jedná o expresivitu kladnou, nebo zápornou. Údaje o expresivitě 

se pak nacházejí i na úrovni jednotlivých významů, pokud se expresivita vztahuje pouze 

ke konkrétnímu významu, případně u odvozených slov v heslové stati. Na úrovni lemmatu 

se vyskytují také informace o generační charakteristice hesla. V NSJV zatím uvádíme 

pouze to, zda danou LJ užívají příslušníci všech generací, toho bylo dosaženo užitím zkratky 

i ml94. Označení i ml. se rovněž vyskytuje na úrovni jednotlivých významů nebo jinde dle 

potřeby.  

6.3.4. INFORMACE NA ÚROVNI VÝKLADU VÝZNAMU 

Na úrovni výkladu významu se může vyskytnout podheslí, pokud se LJ v daném 

významu svou formou odlišuje od heslového slova (viz bachor). Před výkladem významu 

se mohou nacházet gramatické údaje, např. vazebnost nářečního slovesa (viz dopĺsať 

v NSJV), které se svou vazbou odlišuje od spisovného ekvivalentu. Dále může být 

před výkladem významu uvedena generační charakteristika nebo údaj o expresivitě 

příslušného významu (viz bachor, békať). Zkratka i ml. se vztahuje pouze k diferenčním 

heslům nebo k diferenčním nářečním významům, neuvádíme ji v případě spisovných 

významů (viz baviť (sa) v NSJV) nebo homonym, které jsou menším typem písma. 

6.3.5. VÝKLAD VÝZNAMU 

Výklad významu bývá vysvětlen spisovnými ekvivalenty, synonymy (viz baňa II 

v NSJV), nebo podán pomocí opisu, nejčastěji na základě sémantických příznaků vykládané 

LJ (viz baňka, báłeš v NSJV). V případě diferenčního nářečního slovníku je nutné dobře 

zvážit, kdy je dostačující vyložení významu pouze pomocí spisovných ekvivalentů a kdy 

je potřebné význam LJ vyložit podrobně. Nedostatkem nářečních slovníků bývá nedostačující 

výklad LJ v případě, že jde o LJ spojenou s reálií, kterou je třeba vyložit. Mohou to být LJ 

spojené s tradiční kulturou nebo nářeční termíny z různých oblastí, které ve spisovném jazyce 

                                                           
94

  Je možné i uvažovat o zavedení symbolu, který by v NSJV oddělil nejstarší vrstvu lexika.  
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buď nejsou, nebo jsou spojeny s jinými sémantickými rysy, potom je žádoucí použít 

výkladové definice pomocí sémantických příznaků LJ. Za středníkem následuje ve výkladu 

významu zpravidla sémantický odstín LJ, v ojedinělých případech synonymum. Výklad 

významu bývá uveden také v případě sousloví vyskytujících se u jednotlivých významů, 

u frazeologických jednotek, u přihnízdovaných lexémů nebo v jiných případech dle potřeby.  

6.3.6. EXEMPLIFIKACE 

Heslová stať pokračuje za výkladem významu exemplifikační částí, která dokládá LJ 

nebo příslušný význam slova vhodnými kontexty, zaznamenanými během nářečního 

výzkumu. Nejprve se nacházejí kratší nevětné doklady, dále bývají doklady delší, zpravidla 

větné (viz baňka), potom mohou být uvedena slovní spojení (ve spoj.), za symbolem ♦ 

se vyskytují frazeologické jednotky (viz břuch v NSJV). Jednotlivé doklady jsou odděleny 

středníkem. V exemplifikační části můžeme najít příklady, které ukazují kontextovou 

spojitelnost LJ, jsou typické pro vykládanou LJ, popřípadě doplňují výklad LJ. Nevětné 

i větné doklady uvádíme malým písmenem. Pouze v případě, následuje-li další věta, začíná 

velkým písmenem. Schází-li u LJ nebo daného významu slova tato část, je tomu tak proto, 

že se nepodařilo vhodný kontext zachytit.  

6.3.7. ODKAZOVÉ ČÁSTI HESLOVÉHO ODSTAVCE 

Za exemplifikační částí hesla, případně za výkladem příslušného významu, může 

následovat po zkratce srov. odkaz na další hesla v NSJV. Za uvedenou zkratkou bývá 

odkazováno nejen na synonyma95 (cynknúť sa NSJV), ale i slova významově blízká 

(viz bagón 1), na slova druhově nebo jinak příbuzná (viz bjelica 1 NSJV), eventuálně 

antonyma, jež mohou být i po středníku za výrazy následujícími po zkratce (vzatku). 

Po středníku za výrazy uváděnými po zkratce srov. může být odkazováno i na hyperonyma 

(viz hruškovica NSJV). Způsob odkazování s tímto širokým záběrem byl zvolen s ohledem 

na možné elektronické zpracování slovníku, kde by mohla být propojena hesla i podle 

věcněvýznamových souvislostí. Pokud se odkazuje na LJ, která není zpracována samostatně 

jako heslo, ale je přihnízdována, uvádíme v závorce odpovídající heslové slovo.  

U sloves se ke konci heslového odstavce za zkratkou dok. (v opačném případě  ned.) 

nachází odkaz na perfektivní podobu hesla nebo na slovesa odvozená od základového hesla 

                                                           
95

  V následující fázi zpracování bude vhodné v NSJV oddělit od skupiny odkazových hesel synonyma 
zkratkou syn., aby se vydělila synonymická řada pro případnou analýzu synonym, a antonyma zkratkou ant. 
Dlouhé synonymické řady uváděné u hesel by bylo možné v NSJV vyřešit tak, že by se celá řada nacházela 
pouze u prvního slova v abecedě, potom u dalších hesel pouze tři synonyma s odkazem na první heslo 
ve slovníku.  
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prefixy. V případě, že je slovo následně vyloženo na jiném místě slovníku, je doplněno 

o odkaz viz tam (viz békať).  Pokud sloveso odvozené prefixem není vyloženo na jiném místě 

slovníku, vyskytuje se na příslušném místě slovníku daném abecedním pořádkem odkaz 

na základové sloveso. Vztahuje-li se odvozené předponové sloveso pouze k některému 

z významů polysémního hesla, následuje doplnění např. k význ. 2 (viz békať).  

Na závěr heslového odstavce se odkazuje za zkratkou odvoz. na slova odvozená 

od základního heslového slova. Nalezneme zde odkazy nejen na deminutiva, augmentativa, 

ale i další odvozená substantiva (do sloves deverbativa), adjektiva ap. Je-li odvozené slovo 

potom vyloženo na jiném místě slovníku, obsahuje odkaz viz tam. Pokud by se odvozené 

slovo vyskytovalo ve slovníku podle abecedního pořádku na vzdálenějším místě, 

je na příslušném místě uveden odkaz na základové heslo.  

6.3.8. ÚDAJE V POZNÁMCE 

Za následujícím symbolem ► se nachází srovnání hesla s údaji uváděnými ve slovnících 

spisovné češtiny, zejména SSJČ (viz baňka), případně odkaz na užívání slova v pomístních 

jménech (viz drahy, příloha 2), eventuálně další poznámky.  

6.3.9. ODKAZY NA ZDROJE A P ŘÍRUČNÍ LITERATURU 

Poslední část heslové stati tvoří odkazy na srovnávanou literaturu nebo zdroje, kde 

je heslo zachyceno. LJ byla konfrontována s údaji ve výkladových slovnících spisovné 

češtiny, zejména s Slovníkem spisovného jazyka českého (SSJČ), nebylo-li heslo v SSJČ 

zachyceno, tak s Příručním slovníkem jazyka českého (PSJČ), dále následuje srovnání 

s informacemi zaznamenanými v Českém jazykovém atlase (ČJA), v Archivu lidového jazyka 

(ALJ), potom pokračuje konfrontace s nářečními slovníkovými díly, jsou to Bartošův 

Dialektický slovník moravský (Bš), Kottovy Dodatky k Bartošově Dialektickému slovníku 

moravskému (Kt), se slovníkem Sochové Lašská slovní zásoba (So), Vojtové Slovník 

středomoravského nářečí horského typu (Vo), jako poslední následuje srovnání s výkladovým 

Slovníkem slovenského jazyka (SSJ) a Karpatským jazykovým atlasem (KJA).96 

V poznámkách uvedených v závorce se nacházejí podoby hesla, pod kterými je možné 

příslušnou LJ vyhledat ve zdrojích a příruční literatuře (v závorce jsou uvedeny pouze odlišné 

formy od heslového slova, tyto podoby vždy nemusí odpovídat zásadám pro přepis nářečních 

textů). Mohou zde být i zachycena homonyma nebo se tu nacházejí komentáře k významům 

                                                           
96  V další fázi zpracování NSJV bych chtěla ke zdrojům připojit odkaz na Kolaříkův Nářeční slovník 
Luhačovického Zálesí (2010) a Kazmířův Slovník valašského nářečí (CD, aktualizovaná verze 2012). Zavedením 
těchto dvou slovníkových děl do odkazů by se nám v NSJV oddělila vrstva výraziva, která dosud není nikde 
zachycena.  
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hesla. U slovníkových děl, na něž se odkazuje, nejsou uvedeny v závorce kvalifikátory nebo 

značky, kterých bylo užito u slovníkových hesel.  

 

6.4. KE ZPRACOVÁNÍ SPECIFICKÝCH OKRUH Ů V NSJV 

6.4.1. SLOVESA 

Základní gramatické informace, které uvádíme u sloves, byly uvedeny v předchozí 

podkapitole. Mění-li se u dokonavé formy slovesa význam, je perfektivní podoba slova 

zpracována ve slovníku samostatně jako heslo (viz čfáchnúť). Předponová slovesa 

jsou většinou uvedena u základového slovesa, pokud takové v úzu existuje. Vyskytují-li 

se u odvozeného slovesa další významy, je tato LJ ve většině případů zpracována 

jako samostatné heslo97. Slovesa odvozená prefixy byla do slovníku vybírána podle toho, 

zda byla v úzu skutečně zachycena (to se týká také odvozených deverbativních substantiv 

nebo adjektiv).  

Vyskytuje-li se u slovesa reflexivní forma  a nemění-li se význam slovesa, je tato 

podoba uvedena v závorce. V exemplifikační části hesla jsou pak většinou doklady 

i na sloveso v reflexivní formě (viz čančať (sa) v NSJV). Mění-li reflexivní forma význam 

slovesa nebo vyskytují-li se u reflexivní podoby slovesa další významy, je zvratné sloveso 

přihnízdováno, avšak je vyloženo samostatně (viz čfáchať).  

U sloves v současném stádiu zpracování NSJV uvádíme slovesné vazby, 

a to jak odlišné nářeční, tak u spisovných ekvivalentů (viz dopĺsať v NSJV).98  

6.4.2. SOUSLOVÍ A FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Ustálená slovní spojení typu psý čas (viz NSJV) jsou zpracována tak, že jsou jednotlivé 

komponenty vzájemně propojeny odkazy. Výklad významu a exemplifikace se většinou 

nacházejí u prvního členu komponentu, v některých případech u obou členů slovního spojení.  

Frazémy a idiomatická spojení bývají v NSJV uváděny většinou u plnovýznamových 

členů, zpravidla u jmen a sloves. Často jsou zachyceny u jednoho z členů frazeologické 

jednotky, s nímž frazém nejvíc koresponduje, ale v některých případech u více členů 

                                                           
97

  Do budoucna je počítáno v NSJV s tím, že budou všechna předponová slovesa, u nichž se vyskytují 
další významy slova, zpracována samostatně. Mění-li prefix význam slova, budou taková slovesa rovněž 
ve slovníku zpracována zvlášť.  
98

  K úvaze je, zda tento způsob zachycení vazebnosti sloves v NSJV bude zachován a zda odlišné vazby 
v diferenčním nářečním slovníku vůbec uvádět.  
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(viz mjeď žlútko/žlútečko v NSJV)99. Výklad významu, pokud nevyplývá z kontextu, bývá 

uveden v závorce.  

Ustálená slovní spojení a frazeologické jednotky jsou zachyceny v NSJV pouze tehdy, 

pokud jsou nářeční, diferenční, tj. nenacházejí se v SSJČ nebo jsou zaznamenány v jiné 

podobě. Vyskytnou-li se nářeční frazémy u spisovného nebo běžného významu, 

který je v NSJV uveden menším typem písma, jsou tyto diferenční frazeologické jednotky 

zapsány větším typem písma.  

6.4.3. POLYSÉMIE LJ 

U polysémních LJ jsou menším typem písma zachyceny i významy spisovné 

nebo celoúzemně užívané (viz podkapitola Diferenční přístup) a jsou často, co do pořadí 

významů, uváděny jako první (viz bachor). Kromě toho bývá na prvním místě etymologicky 

původní nebo základní význam slova, potom následují ostatní významy slova. Poslední 

v pořadí se u polysémní LJ většinou nacházejí významy přenesené nebo expresivní. Tento 

přístup se však může v některých případech křížit (viz bachor). V rámci polysémie 

jsou zachyceny i významy, kdy se LJ liší svou životností (v NSJV označujeme zkratkou 

živ. os.), přestože už mohou být takové případy hodnoceny jako morfologická homonyma 

a mohou být ve slovníku zpracovány jako samostatná hesla.  

6.4.4. HOMONYMIE LJ 

Za homonyma jsou většinou považovány LJ odlišné svým původem nebo takové LJ, 

které vznikly rozpadem polysémie. V NSJV se asi nejčastěji vyskytují slovnědruhová 

homonyma (viz písmeno A, výše aňi I, aňi II ).  

6.4.5. HNÍZDOVÁNÍ LJ 

Odvozená slova se hnízdují v NSJV ve větší míře zejména proto, že bylo lexikálního 

materiálu shromážděného nářečním výzkumem poměrně velké množství. Kritériem pro výběr 

odvozenin do NSJV bylo zejména jejich užívání v úzu. Sdružená v jednu heslovou stať 

mohou být u substantiv deminutiva (formální deminutiva jsou zpracována zvlášť), 

augmentativa, ale i další odvozená substantiva, adjektiva ap. U základových sloves 

jsou přihnízdovány reflexivní formy, předponová slovesa, derivovaná substantiva, adjektiva 

ad. V případě adjektiv najdeme u vykládaného hesla často také odvozená adverbia. 

Hnízdování má své přednosti, např. přináší informace o slovotvorných a významových 

vztazích lexikálních jednotek uvnitř nářečního systému, ale také své nevýhody. 

                                                           
99

  Ustálená slovní spojení a frazeologické jednotky budou ještě v NSJV revidována, aby byla odstraněna 
případná nejednotnost ve zpracování.  
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Díky hnízdování se ztrácejí především pragmatické a další charakteristiky přihnízdovaných 

LJ. Do budoucna uvažujeme v NSJV o samostatném zpracování mnohých odvozených 

přihnízdovaných substantiv, předponových sloves, reflexivních forem sloves a dalších 

případů (viz výše).  

 

6.5.  NÁŘEČNÍ TRANSKRIPCE 

Nářeční ukázky (viz příloha 3), slovníková hesla i doklady v exemplifikační části 

slovníku jsou v podstatě přepsány podle zásad stanovených v Pravidlech pro vědecký přepis 

dialektologických zápisů českých a slovenských (1951). Slovníková hesla jsou 

lemmatizována, hlásky uvnitř slov zapisujeme podle výslovnosti. Asimilaci znělosti (slovní i 

mezislovní) zaznamenáváme také v exemplifikaci NSJV, ve slovníkových dokladech 

respektujeme i neutralizaci párových hlásek na konci slov. V nářečním slovníku důsledně 

zapisujeme i progresivní asimilaci znělosti (např. sfúj, tfúj), přestože není v ČJA v naší oblasti 

zaznamenána. Dále zaznamenáváme výslovnost y/ý po souhláskách od původu tvrdých, 

po sykavkách i po ř (ČJA PRO F2a, b, c) a rovněž zapisujeme výslovnost ł, zatímco 

palatalizované ľ ve slovníku nezachycujeme, píšeme l. Slabičné r a l (ł) neoznačujeme, 

ale zaznamenáváme délku uvedených souhlásek (např. na vŕchu, gĺgať). Měkké retnice 

zapisujeme v rozložené formě, tedy pj, bj, mj, vj, fj (např. mje, v hubje). Párové znělé afrikáty 

zachycujeme jako dz a dž (např. cudzý, džygnúť (sa)), souhlásku ch zapisujeme shodně 

s ortografickými pravidly (nikoli jako x). Nezaznamenáváme výslovnost zadopatrového n [ŋ] 

(např. Haŋka).  

Vokály a konsonanty, vyskytující se v nářečních ukázkách (viz příloha 3), jsou zapsány 

tak, jak byly skutečně realizovány (týká se to především výslovnosti i/y, í/ý; zaznamenáváme 

zde ł, ľ a l, což je sice v rozporu s jazykovým systémem, ale je to doklad rozkolísaného úzu).  

Progresivní asimilace znělosti je zachycena pouze tehdy, byla-li realizována (např. sfúj, tfúj). 

Podtržením vokálu signalizujeme výslovnost tzv. polodélky.   
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7. ZÁVĚR 

Jak dynamicky se mění valašský venkov, tak rychle se mění i původní dialekt. Převážně 

technický ráz zábavy mladých lidí i nové komunikační prostředky přispívají k velké lexikální 

proměně jazyka místního obyvatelstva. Mizí nářeční lexikum spojené s původním 

venkovským způsobem života, proniká nové výrazivo z jiných komunikačních oblastí. Mladí 

lidé mají stále základní nářeční povědomí, ale za řeč svých rodičů se nezřídka stydí, považují 

ji za přežitek, a tak hledají nové způsoby vyjádření. Toto uvažování je patrné především 

u mladých mluvčích s vyšším vzděláním. Řešením bývá vědomější a častější užívání 

spisovných variet jazyka nebo lexika užívaného obecně (viz příloha 1). Velkou roli v tomto 

případě sehrává rodinné zázemí, odkud jsou rodiče, eventuálně prarodiče. Pochází-li některý 

rodinný příslušník z pasekářského osídlení, objevují se i u mladé generace archaičtější prvky 

z původního nářečního systému.  

Proměnu tradičního teritoriálního dialektu v rovině lexikální můžeme názorně sledovat 

v příloze 1, kde je zachycen mezigenerační posun na pojmových podskupinách poléfka, 

máčka, kaša, placka. Přestože byl k výzkumu zvolen běžný pojmový okruh slovní zásoby – 

jídlo, pití, kouření, tak už zde se u příslušníků mladé generace projevuje neznalost starších 

vrstev nářečního výraziva. V budoucnu bych ráda v tomto výzkumu pokračovala, zapojila 

do něho více respondentů a provedla mezigenerační srovnání v dalších podskupinách 

uvedeného pojmového okruhu, aby mohl být alespoň z části zmapován posun původního 

nářečního systému v oblasti slovní zásoby. Případně by bylo možno k výzkumu zvolit jiný 

věcněvýznamový okruh slovní zásoby z onomaziologickém okruhu II. (podle Halligova-

Wartburgova třídění), který se soustřeďuje na člověka. Možností se v tomto směru nabízí dost 

a provádět výzkum zaměřený na konfrontaci lexika mezi příslušníky nejstarší a nejmladší 

generace je důležité, protože se nářeční mezigenerační výzkumy většinou zaměřují na rovinu 

hláskoslovnou a tvaroslovnou.  

Na příslušníky nejstarší generace byl orientován přímý terénní výzkum pro diferenční 

nářeční slovník, který tvoří základní část této práce. Prostřednictvím uvedeného výzkumu 

se podařilo získat bohatý jazykový materiál, z něhož bylo vybráno více než 2 000 lexikálních 

jednotek zpracovaných v NSJV podle současných lexikografických metod. Předpokládám 

však, že tento jazykový materiál ještě není zcela uzavřený a že budu jak ve výzkumu, 

tak i v práci na NSJV dále pokračovat. 

Zpracování lexikálního materiálu v NSJV s sebou přineslo mnoho otázek, především 

obecně lexikografických. Podívejme se společně ve formě přehledu na některé z otevřených 
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problémů, které při tvorbě lokálního diferenčního nářečního slovníku vyvstaly 

(také v souvislosti s existujícími lokálními nářečními slovníky): 

1) uvádění gramatických informací u jednotlivých typů LJ (které informace zařazovat 

do diferenčního slovníku např. u sloves ap.);  

2) zachycení výkladu významu a typ výkladové definice (kdy stačí výklad pouze 

pomocí synonym a kdy je potřebné vyložit LJ podrobně pomocí sémantických 

příznaků LJ); 

3) polysémie LJ a pořadí jednotlivých významů; 

4) pojetí synonymie v lokálním diferenčním nářečním slovníku;  

5) odkaz na významově souřadné LJ (kohyponyma), významově nadřazené LJ 

(hyperonyma), na významově protikladné LJ (antonyma) ap.; 

6) zpracování jednotlivých slovních druhů (u sloves např. zachycení odlišné 

vazebnosti;  problém synsémantických LJ, které jsou často v lokálních nářečních 

slovnících zachyceny a zpracovány nesystémově); 

7) pojetí víceslovných LJ (slovních spojení a frazeologických LJ);  

8) hnízdování LJ (výběr odvozených hesel a jejich zpracování v rámci heslové statě); 

9) problém variantnosti LJ (např. zpracování slovotvorných variant); 

10)  diferenční nářeční slovník a jeho pojetí X lokální slovník relativně úplné slovní 

zásoby ad.  

Některými z těchto otázek jsem se už zabývala v kapitole Stavba hesla v NSJV a možná 

by stály za hlubší analýzu a samostatné teoretické zpracování. Mnohé problémy jsou aktuální 

nejen ve vztahu k lokálnímu diferenčnímu nářečnímu slovníku, ale rovněž ve vztahu 

k celoúzemnímu Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v dialektologickém oddělení 

Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

Nový rozměr zpracování výraziva v lokálním nářečním slovníku s sebou nese i možnost 

vzniku elektronické verze slovníku, zejména co do propojení věcněvýznamových vztahů. 

V budoucnosti počítám i se vznikem elektronické podoby NSJV.  

Rozlučme se slovy F. Čermáka ze Slovníkářova desatera100:  

„ ... 5) Žádný slovník není bez chyb, protože slovník je umění možného. Jde o to míru 

chyb ověřitelně minimalizovat ...; 

                                                           
100

  Viz Manuál lexikografie (1995, s. 113–114).  
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9) Slovník je přítel, a ne učeně odpudivý povýšenec či podvodník: přes velkou sumu 

vloženého umu a znalostí musí vycházet vstříc, a ne mást či jen rozmarně napovídat, 

nakusovat. ...“. 
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9. SEZNAM ZKRATEK A ZNA ČEK 

ad.   a další 
aj.    a jiné 
ap.   a podobně 
atd.    a tak dále 
bás.   básnický výraz (v textu) 
citosl.    citoslovce 
část.   částice 
čes.        český jazykový jev, výraz (v textu) 
čísl.   číslovka 
dok.   sloveso v dokonavém vidu 
ed.   editor (v seznamu literatury) 
expr.    expresivní výraz, expresivně 
hanl.   hanlivý výraz (v textu) 
iron.   ironický výraz (v textu) 
jč.   jednotné číslo 
jen ve fraz. jen ve frazému; uvádí frazeologický obrat, v němž se heslo 

vyskytuje 
ł tvrdé l 
ľ měkké l (pouze v nářečních ukázkách) 
lid. lidový výraz (v textu) 
kniž. knižní výraz (v textu) 
m.   mužský rod 
mazl.   mazlivý výraz (v textu) 
ml. (i ml./jen ml.) výraz užívaný i mladou generací, nebo jen mladou 
    (eventuálně střední) generací 
mn.   množné číslo 
mor.    moravský jazykový jev, výraz (v textu) 
n.    nebo 
např.   například 
nář.   nářeční výraz (v textu) 
ned.   sloveso v nedokonavém vidu 
nejm.   nejmladší (generace) (v textu) 
nejst.   nejstarší (generace) (v textu) 
neskl.   nesklonné 
nespis.   nespisovný výraz (v textu) 
ob.   obecný výraz (v textu) 
obl.   oblastní výraz (v textu) 
obl. mor.  oblastní moravský výraz (v textu) 
odvoz.   odvozený výraz 
pomn.   označení pro pomnožné slovo 
popř.   popřípadě 
předl.   předložka 
přen.   přeneseně, v přeneseném užití 
příd.   přídavné jméno 
příp.   případně 
přísl.   příslovce 
red.   redaktor (v seznamu literatury) 
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rec.   recenze (v seznamu literatury) 
řidč.   řidší výraz (v textu) 
s.    střední rod 
s./str.             strana 
slez.   slezský jazykový jev, výraz (v textu) 
sloven.   slovenský výraz (v textu) 
spoj.   spojka 
srov.   srovnej (odkaz na synonyma, slova významově příbuzná,  
    druhově příbuzná, hypernonyma, antonyma ap.) 
st.    stupeň 
střm.   středomoravský jazykový jev, výraz (v textu) 
tj.    to je 
tzn.   to znamená 
ve spoj. (jen ve spoj.) ve spojení; uvádí ustálené slovní spojení, v němž se heslo 

vyskytuje 
vm.  východomoravský jazykový jev, výraz (v textu) 
vulg. vulgární výraz (v textu) 
vyd. vydání 
význ.   význam 
zájm.   zájmeno 
zájm. neurč.  zájmeno neurčité 
zájm. táz.  zájmeno tázací 
zast.   zastaralý výraz (v textu) 
zejm.    zejména 
zhrub.   zhrubělý výraz (v textu) 
zprac.   zpracování (v textu) 
zprav.   zpravidla 
zprav. mn.  výraz užívaný zpravidla v množném čísle 
zvl.   zvláště 
ž.    ženský rod 
živ.   životný 
živ. os.   životný osobní výraz 
 
Latinské gramatické zkratky užité v textu jsou zapsány obvyklým způsobem. 
 
♦ frazeologická spojení (idiomy, ustálená přirovnání, rčení, 

pořekadla, přísloví, pranostiky) 
► symbol, za kterým následuje poznámka 
/ lomítko odděluje varianty u výrazů v heslovém odstavci (ne 

v záhlaví hesla), u substantiv odděluje kolísání ve skloňování, 
u sloves kolísání v časování  

* označuje pasivní znalost slovní zásoby u příslušníků nejmladší 
generace (pouze v příloze 1) 

 
LJ lexikální jednotka 
NSJV Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska 
PJ pomístní jméno 
VV věcněvýznamové zpracování slovní zásoby 
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Zkratky literatury a použitých zdroj ů 
ALJ   Archiv lidového jazyka 
ASJ   Atlas slovenského jazyka (v textu) 
Bš   F. Bartoš, Dialektický slovník moravský 
ČJA (I-V; I-23) Český jazykový atlas (římská číslice označuje díl, číslo 

položku/heslo v atlasu) 
KJA Karpatský jazykový atlas 
Kt F. Kott, Dodatky k Bartošově Dialektickému slovníku 

moravskému 
PSJČ Příruční slovník jazyka českého 
So Z. Sochová, Lašská slovní zásoba 
SSJ Slovník slovenského jazyka 
SSJČ  Slovník spisovného jazyka českého 
Vo J. Vojtová, Slovník středomoravského nářečí horského typu 
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10. SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Mezigenerační srovnání slovní zásoby věcněvýznamového okruhu jídlo, pití kouření 

na podskupinách poléfka, máčka, kaša, placka. 

2. Rejstřík pomístních jmen obcí Liptál, Lhota u Vsetína a Vsetín-Rokytnice.  

3. Nářeční ukázky ze Lhoty u Vsetína.  

4. Seznam informátorů s rokem narození. 

5. Mapa – vymezení Valašska v odborné literatuře (z mapové dokumentace ke knize 

Valaši a Valašsko, J. Štika, 2007).  

6. CD: 

a) fotografie s popisky; 

b) nářeční ukázka č. 1.  
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Příloha 1 

JÍDLO, PITÍ, KOU ŘENÍ 
(Věcněvýznamový okruh č. 26) 

 
 
Nejstarší generace                    nejmladší generace 
 

26–61 
poléfka          poléfka/polífka 

hovjezý         hovjezí  
kuřý, slepičý        slepičí 
uzená                                                                            uzená 
skopová        *skopová 
zasmažená, zasmažeňica (s jíškou)                    zasmažená, *zasmažeňica 

zasmažeňica zeleňinová           zeleňinová  
zasmažeňica hřybová, hřybová, hřybovica        hřibová, *hřibovica 

zemáková/zemjáková/zemňáková                               zemáková, bramborová, bramboračka   
zelová, zelňačka                       zelná, zelňačka 
rajščatová                        *rajščatová, rajská 
hrstková (z různých druhů luštěnin)                            *hrstková 
miliónová (z krupice)                      – 
mléčná se záťerkama, záťerky v mléce,         mléčná poléfka (jiný druh) 

           strúhánka v mléce (mléčná s noky) 
pivňí              – 
dršťková, dršťkovica                                                   dršťková 
zabijačková (bílá zabijačková)                            zabijačková  

ovarovica, prdelačka (tmavá zabijačková)                    zabijačková, prdelačka 
kyselica (kyselá mléčná)                                  kiselica 

střapaňa (kyselá mléčná se zelím)         – 
hřybová kyselica, hřybovica          kiselica 
koprová kyselica, koprovica          kiselica, koprofka  

  domikát/donikát (z brynzy n. sýra)                             – 
česnekačka, česnekajda          česnekačka, česneková  
hrachovica                                                                     *hrachovica, hrachová, hrachofka 
fazolovica            *fazolovica, fazolová  
čočovica/čočkovica                                                       *čočkovica, čočková 

  kašovica (z pohanky)                      –  
 

26–64 
máčka       máčka x omáčka (na steaky) 

hřybová, hřybovica       hřibová (máčka), *hřibovica 
fazolová, fazolovica       fazolová (máčka), *fazolovica 
rajščatová         *rajščatová (m.), rajská (m.) 
koprová, koprovica                                                  koprová (m.), koprofka  
kedłubová/kerłubová       *kedlubová (m.) 
oharková (okurková)                  – 
křenová         křenová (m.) 
masová         –  
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zabijačková        –  
sfíčková         sfíčková (m.)  

     trnková s šúlánkama, zašmúraný regiment,            zašmúraný regiment                           
         kominářy, (sladká povidlová s noky) 
 paprykáč (papriková s drůbežím masem)                paprikáč     
 pajšl (z vnitřností)                   pajšl 
  

26–66 
kaša       kaša/kaše  
     pohančená         *pohančená, pohanková  

ovesná          ovesná, vločková  
prosná (jáhlová)         – 
žrnová (obilná)         – 
hrachová, hrachovica         hrachová, *hrachovica 
čočková, čočovica                                                    čočka  
zemáková, tłučeňáky                                                zemáková, bramborová, tłučeňáky  
krupičná, krupica          *krupičná, krupica /krupice 

   
 

Pojmová podskupina, která v ideografických heslářích není vyčleněna samostatně: 
 
pagáč, pagáček, placka      placka 
zemáková/zemjáková (ze syrových i vařených br.),             zemáková (ze syrových i     
zemákový/zemjákový pagáček (ze syr. i vařených br.)        vařených br.), bramborová,  
                                                                                               bramborák 
pagáč, pagáček (z nekynutého těsta) *pagáček 
křesný pagáček (z nekynutého nudlového těsta)      – 
báłeš, báłešek  (většinou z vařených brambor)   – 
osúch (pečená na plotně bez tuku)                                         – 
podlesňík (z bramborového těsta pečená na zelném listu) *podlesňík 
nalévanec (z kynutého, nebo palač. těsta), lívanec   lívanec, palačinka 
potpłameňák (ze zbytku chlebového těsta)    – 
 
 
 
V levém sloupci příslušné podskupiny je zachycena úplná slovní zásoba nejstarší generace, zatímco v pravém 
sloupci se nachází pouze ta část slovní zásoby mladé generace, která vychází z konfrontace se slovní zásobou 
nejstarší generace. Podtrženým typem písma odkazujeme na to, že je příslušný výraz zpracován také 
v diferenčním nářečním slovníku (NSJV). Tučně je u mladé generace zvýrazněno nářeční lexikum, které užívají 
příslušníci obou generací, hvězdičkou označujeme pasivní znalost lexika.  Podoby výrazů zaznamenané 
v pravém sloupci vycházejí z výslovnosti nejmladší generace, jejíž příslušníci už většinou „y“ nebo „ł“ 
nevyslovují. Indexy je odkazováno na příslušné místo v ideografickém (pojmovém) hesláři.  
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Příloha 2 
REJSTŘÍK POMÍSTNÍCH JMEN 
 
 
LIPTÁL 101  
 
Ameryka – paseky  
Bařyny – údolí s usedlostmi 
Baťková – vrch kopce  
Brďisko – kopec  
Darebňa – údolí  
Háj  – údolí a vrch kopce  
Helfštýn – kopec a původní cesta  
Hłuboké – údolí, les a polnosti (rozhraní katastru Lhoty u Vsetína a Liptálu) 
Hraňica – sedlo  
Hraňičky – kopec  
Huj čyca – kopec  
Hulváčky – hranice mezi Lhotou a Liptálem vymezená potokem  
Chléviska – vrch, hřeben, kde bývaly chlévy pro dobytek  
Karlúv kopec – kopec  
Kopřyvné – údolí s usedlostmi 
Łapač – ulice  
Łopúňík – paseka  
Łučyna – pole  
Łúško – seskupení chalup  
Mechovňica – zalesněný kopec  
Mrlinúv vrch  – kopec  
Na Bílé – paseka  
Na Korápku – část potůčku a louky  
Na láňe – lán pole  
Na Polkách – silnice a pole  
Na Pustém – kopec  
Na remízu – pole  
Na rozepřy – les 
Na Strážovje – sedlo mezi vesnicemi Liptál a Všemina  
Na Špicy – zastávka a točna autobusu, dříve hostinec 
Na vdolčenkách – pole  
Obora – rybník a část lesa  
Odry  – usedlost  
Pálesek – pole  
Paprádná – kopec  
Pod chrástem – louka  
Poruba – zalesněné údolí  
Povałčyce – paseky  
Prašňica – kopec  
                                                           
101  V Místních jménech na Moravě a ve Slezsku I (1970, heslo Liptál, s. 536) jsou uvedena tato PJ: 
Baťková, Dvořák, Hluboký, Na bařinách, na Končinách, Na Odrách, Na spálikách, Obora (myslivna), Pod 
hranicí, Podsedniska, Poloma, Povalčice, U Filípků, U Labajů, U Pacholečků, U Pavelů, U Smolíků, U Úlehlíků, 
V háji, V lůžku, Ve kři, Na strážích, Poloma. 
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Syrákov – vrch  
Spálíky – kopec  
Šefcúv vrch – kopec  
U Čałú – usedlost  
U Gałú – usedlost  
U Pavełú – usedlost  
U Srňenských – paseky  
U Váňú – chalupa  
U Zákončynú – paseky  
Vartovňa – vrch kopce na rozhraní obcí Liptál, Seninka, Jasenná 
Ve křu – kopec  
Vrp čulky  – kopec  
Zabitec – údolí  
Záďilé – zalesněné údolí  
 
 
LHOTA U VSETÍNA 102 
 
Baňa – lom  
Břuchačky – les  
Buďíkov – kopec  
Čysahová – zalesněná louka  
Čtfr ťe – les  
Čtfr ťe – les, původně louka 
Ďetkúv vrch – zalesněný kopec  
Dłúhé hony – pole  
Dolina – svah a sad  
Dolina – svah a pole  
Doliny – smrkový les  
Dolňí Potoky – údolí s usedlostmi  
Drápkova jama – jedlový les 
Drahy – pastvina s cestou  
Fojtova hora – smrkový les  
Goláňova jedłovina – jedlový les  
Goláňovo bóřý – borový les  
Grapa – švestkový sad  
Grúň – kopec, vrch  
Hedvápka – louka  
Horňí Potoky – údolí s usedlostmi 
Chudá – pole  
Jančynúv kopeček – malý kopec uprostřed vesnice  
Kotły  – dříve louka, dnes les  
Kovářky – zalesněný kopec  
Kozačky – les  
Kozłová – les  
Lázy – louky  
                                                           
102   V Místních jménech na Moravě a ve Slezsku I (1970, heslo Lhota, s. 508) jsou uvedena tato PJ: 
Dolansko, Vráblíkův mlýn, V srní, Na Hostýnku, Dolní potoky, Na kršli, Na věži, U Zadolinských, Horní 
potoky, Na Bačůvce, Na lánici, Lhotské paseky, Sedmerka, U Machalů, V ráji, U Tymráků, U Žuščáků.  



88 

 

Lhotecké paseky – chalupy mimo vesnici v hornatém terénu  
Lípčý – shluk lip  
Liščý ďúry  – zalesněný svah  
Łukášova hrabovina – habrový les  
Młýňisko – místo, kde stávala pila  
Na Bačúfce – samota  
Na honečkoch – pole, rovina  
Na koryťe – potůček  
Na Kršli  – paseka  
Na Kúťe – údolí  
Na Łáňicy – svah, dolina  
Na Ňivách – shluk chalup na hřebeni hor  
Na panelárce – místo výroby silničních panelů  
Na Paprádné – les  
Na Sedmerce – samota  
Na vŕše – vrch kopce  
Ňemečkúv hrabník  – habrový les  
Nezdoby – rozcestí cest (Lhota u Vsetína, Leskovec, Vsetín) 
Noskovo – hřeben lesa  
Obecňice – vrch kopce  
Ohřebéłko – pole  
Okrúžek – louka za potokem  
Páleňiska – les  
Palúpčý – vrch kopce 
Pasýčka – svah a kopec  
Patákova březyna – smíšený les 
Pečyvovy paseky – shluk chalup  
Peňežyska – zalesněné údolí  
Petráčov – vrch kopce  
Pod čtfr ťama – les, dříve louka  
Požár – pole  
Rosošý – bukový les  
Rovénka – březový háj  
Rovňa – louka uprostřed lesa  
Rovňový chodňík – cesta, chodník  
Rubáč – svah  
Srbova hora – smrkový les  
Strýčenky – les  
Střešňoví – smíšený les, dříve třešňový sad  
Sýkorňík – kopec  
Ščybákov – vrch kopce, louky  
Šfirákovo – chalupa  
Tykačky – jedlový les  
U Čałú – usedlost  
U hřyšťe – pole vedle hřiště  
U Klimkú – usedlost  
U Machałú – usedlost 
U Malučkých – usedlost  
U slané vody – studánka v lese  
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U Zádolinských – samota  
Urbanova baňa – lom u cesty  
V Ráji  - samota  
V Zápačý – údolí  
Ve Stráňi – zalesněný vrch  
Ve vŕškoch – svah s potůčkem  
Veliká – kopec a louka  
Veselá – les  
Vráblíkova březyna – smíšený les  
Vráblíkúv vrch  – les  
Za vŕchem – louka  
Zadňí drahy – louky  
Zeťákova březyna – březový les nad hřištěm 
Zgarbova hrabovina – les  
Žlebek – malé údolí, svah s potůčkem  
 
 
ROKYTNICE  (Vsetín–Rokytnice)103 
 
SRNÍ (místní část) 
Horňí Srňí – les, v minulosti domy a louky 
Potúčky – krátké údolí  
Rovénka – louky 
Slováčkovo – louky 
U Bohuny – chalupa s pasekou 
Za dráhy – louky 
 
JANIŠOV  (místní část) 
Bubelova zvoňica – zvonice, svah  
Bučňíky – bukový les 
Dolinka – domek, louka  
Húrka  – stará cesta  
Koťípka – les  
Lések – les  
Na Baňách – kopec, hora 
Na Batrňkách – kopec, louky 
Na Bubeláku – louky 
Na obecňicách – pole, louky 
Obecňáky – obecní domy 
Rožyčky – obecní les  
Rubačova dolina – louka 
Sfjetlá – vrch kopce 
Škrabánkúv vrch – louka, les, hřeben 
Škračky – zalesněná pastvina 
Ve žlabisku – zalesněná pastvina  
Veža – kopec  

                                                           
103  V Místních jménech na Moravě a ve Slezsku II (1980, heslo Rokytnice, s. 376) jsou uvedeny tyto části: 
Lapač, Semetínsko; a PJ: Přibynová, Na Radošči.  
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Vrchovaňina – les  
 
ROKYTNICE   
Ameryka – chatová oblast 
Bečevná – kopec, vodárna 
Bóřý – borový les  
Březyna – březový les pod kopcem 
Bubelúv dvúr – dříve seskupení domů, dnes stavebniny 
Hřebének – pole, louka  
Húrka  – les  
Kopiska – paseka, louka  
Krá čyna – louka  
Łapač – dříve domky, dnes zimní stadion 
Lékárňička – pravá strana údolí Ameriky  
Machalúv dvúr – seskupení několika usedlostí 
Na balkóňe – les  
Na baňách – louka  
Na kopcy – les  
Na Machálkovém vŕše – pole i les  
Na Mušáku – louka a kopec 
Na Palúše – paseka  
Na Polkách – louka, svah, dnes silnice  
Na předňím vŕše – les  
Na roscesťí – les, hřeben  
Na stráňi – louka  
Na Sfatém – les  
Na Vršatkách – louky i les 
Na vŕše – zalesněný kopec  
Na zadňím vŕše – les  
Nad potúčkem – louka  
Paseka – louka  
Pod Ďedečky – les  
Pod chrásťím – louka  
Poza Mazáčýky – cesta  
Sfjetlá – les  
Střešňoví – chatky a zahrádky  
Škývarúv dvúr – dříve seskupení domů, dnes sídliště  
U bora – louka  
U hrušky – louka  
U Pjeťi lipek  – hostinec  
U Ščastných – hostinec  
U Vaculíkú – dříve stavení, dnes průmyslový podnik  
V dolince – les  
V Jeruzalémje – les  
 V Kolibiskách – les  
V ohradách – les  
V pasekách – louka  
V Sumezu – louky  
Ve Štúrce – úžlabina  
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Volařka – kopec  
Za humny – pole  
Žamboška – kopec, les, svah 
 
Uvedená pomístní jména jsou zapsána podle normy (Pravidel českého pravopisu z r. 1993, s. 42; Internetové 
jazykové příručky), která respektuje v odborných textech psaní názvů u předložkových jmen s velkým nebo s 
malým písmenem v závislosti na tom, je-li základem jména proprium nebo apelativum.  Pomístní jména jsou 
zaznamenána podle zásad pro dialektologický přepis (1951), ale jsou lematizována. Podtržením signalizujeme, 
že je základové slovo pomístního jména vyloženo v NSJV. 
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Příloha 3 

NÁŘEČNÍ UKÁZKY ZE LHOTY U VSETÍNA 

1. Jak sa pľetú košíky 
(muž, narozený 1932) 

No a diž začinám pľésť koš, tak si veznu dicki tři a tři takove pruti, podľa košika, kerí 

pľetu, buď mały, nebo veliký. Uďelám si takový křiš, jako to dno. Vipľetu ho dokoła, a pak 

jak je to vipľetené, tak si veznu další pruti. Záľeži, kolik teho je, mosi sa to propočitať. A 

dám, napichám si do teho stojáky, kere navŕchu zvážu, f prostřetku si dám obrúčku, nebo 

nejaký, nejaky krúžek. Záľeži, koliky ten koš chcu ďelať. Ľechcu ďeľaď mały košičeg 

na hřiby, tak si dám krúžek třeba pjetadvacet, třicet centimetrú f prúmjeru. A diš chcu ďeľaď 

velikí koš, tag mam obrúčki, keré sem mjél z bečky, no. No a tak, jak to vipľetu, tak su 

navŕchu, tag zasej sa to zakládá, ti pruti za sebe, abi sa to zvázalo. Tak sa vezne jeden prut, dá 

sa přez dva dovňitř, přes tři ven, přez dva dovňitř, přes tři ven. A tým pádem sa to toči koľem 

dokola. Nakonec, co zbide, zbide prutú, tak sa uřežú, uďelá sa ucho a košig je hotovy.  

 

2. Jak sa pľetú tatary 
(A: †žena, narozená 1948, B: muž, narozený 1932)  

 
A posledňí vjec, sú Velikonoce, jak sa pletú tatari? 

A: Tož on ďela osmírak, on ďelá osmerak, toš to možeš aj z desaterak, ale. Umí, ale aj 

to sa učí uš, ale ďelá ... 

B: Toš prúťí, prúťí s tatarú. Na tatar sa použivá prúťí to samé, jag na ty košíky, kerý 

mosí byť trochu, abi sa dał ohýbať, že. No a tag já pľetu osmeráky. Tak si vezmu osum prutú, 

devátý rozřežu na poły, na dva ďíły, to sa mosi daď mezi koľena, sa to rozřeže a pjekňe sa to 

rostrhne na dva díły. A to mám na dva tatary. Fčiľkaj sa vezne tyh osum prutú, sa to zváže 

tým, co sem to rozřezáł, no a pľete sa. Dám si štyri pruti na jednu stranu, štyri pruti na druhú 

stranu a teťka, idu s tým vrchňí prud mezi dva na ľevéj straňe a dám ho spátki na pravú 

stranu, fčiľ veznu z ľevéj strany prud a zaséj ho dám spátky na tu ľevú stranu a zaz mezi dva a 

pořáď enom mezi dva, a gde sem ho vzáł, tam ho veznu spátky. No, a tag je to pořáď dokola.     

Navŕch, aš sa to dokončí, tak sa to zváže nejakú siľnú ňiťú, aby to neutéklo. No a inák sa tam 

dá nejaká mašľa.  

A: A ten spodeg zarovnať.  
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3. Jak sa ďełajú brúsky 
(muž, narozený 1936) 
 

No tag já, dyš sem był ešče małý ogar, mjel sem možná takych pjed nebo šezd rokú, tag 

mi zme lámali tady na Veliké, to je tadi za hřbitovem a potom smjerem na vrch, možna viš, de 

to je. A otec tam ďelał, łámał ten kameň a ďelał ti ráški. A moja máťi dicki řika: „Sláfku, tadi 

máš sfačinu a dones taťínkovi“. Tag ňe dala tom, nejake ty chlebi ze sírem a s tým a čaj, nebo 

co mu tam dala, nebo kafe a já sem tam za ňím šéł do toho lomu. A si spomínám on był chłap, 

on bil též zápasňik řeckořimskí a chłab jag hora, silný a dicki tam stál a do púl pasu visľečený 

a ti sfały a tet ti kameňe tam vytahováł a házáł. A on mňe naďeláł dicki takovích štfercú, aj 

mje to načaráł a teď ňe řika, tak tahľe sa to ďela. Ukazal mje to, tak sem vzal klaďifko, tak 

sem do toho poťukal a to pjekňe potom prasklo, to bil výborny kameň tadi. Takže to byli moje 

prvňí začátky s kameňem.  

 No a doma zme to ďálávali, tedi třeba aj, były aj motori, ale jeden čas nebiły motori. 

Takže to było, jag je na žentúr veľké kolo, na kerém była klika a točilo sa, a malé kolo šlo uš 

potom na tý, na ten brús a ten převot s toho veľkého do malého bil do rychla. Takže já sem 

točil a dicki sem to rostočíł a otec chfíľu brúsil a jak to uš přestalo, tag zase zastavíł a zas sem 

to rostočił a tož tag zme ti brúsky ďelali. Aj f takovéj kólňi zme to tam mjeli.  

 

 

 

 
 
Uvedené nářeční ukázky jsou v podstatě přepsány podle zásad pro dialektologický přepis (1951). Vokály a 
konsonanty, vyskytující se v nářečních ukázkách, jsou zapsány tak, jak byly skutečně realizovány (týká se to 
především výslovnosti i/y, í/ý; zaznamenávám zde ł, ľ a l, což je sice v rozporu s jazykovým systémem, ale je to 
doklad rozkolísaného úzu; měkké retnice při výzkumu zachyceny nebyly, takže je přepisuji v rozložené formě:  
mje, v hubje; progresivní asimilaci znělosti zapisuji pouze tehdy, byla-li vyslovena, např. sfúj, tfúj). Podtržením 
vokálu signalizuji výslovnost tzv. polodélky.   
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Příloha 4 

SEZNAM INFORMÁTOR Ů S ROKEM NAROZENÍ  

1) Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska (NSJV) 
1. † žena, 1918 
2. žena, 1924 
3. † muž, 1933, + PJ 
4. žen, 1945 
5. žena, 1933 
6. žena, 1942 
7. †žena, 1931, + VV 
8. muž, 1932, + PJ 
9. †žena, 1948 
10. muž, 1936, + PJ 
11. muž, 1946, + PJ 
12. žena, 1945 
13. muž, 1944, + PJ, +VV 
14. muž, 1953, + PJ 
15. žena, 1947, + PJ, +VV 
16. muž, 1933, + PJ, + VV 
17. žena, 1938 
18. muž, 1922, + PJ 

 
2) Věcněvýznamové zprac. slovní zásoby – ml. generace (VV) 
1. muž, 1983 
2. žena, 1981 
3. muž, 1982 
4. žena, 1983 

 
3) Pomístní jména (PJ) 
1. muž, 1946 
2. muž, 1940 
3. †muž, 1927 
4. †muž, 1926 
5. muž, 1948 
6. muž, 1957 
7. †žena, 1922 
8. muž, 1953 
9. muž, 1954 
10. muž, 1933 
11. žena, 1945 
12. žena, 1937 
13. muž, 1931 
14. žena, 1951 
15. muž, 1953 
16. muž, 1950 
17. muž, 1963 
18. muž, 1944 
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19. muž, 1935 
20. †muž, 1932 
21. žena, 1938 
22. muž, 1931 
23. žena, 1939 
24. muž, 1945 
25. muž, 1958 
26. muž, 1951 
27. žena, 1963 
28. žena, 1949 
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DIFERENČNÍ NÁŘEČNÍ SLOVNÍK  
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A 
 
abatyša, habatyša, -e, ž. 
1. představená ženského kláštera 
2. řeholnice, jeptiška: abytyše bývały ve Vizovicáh aj tu v Liptále; tam íh było, týh habatyšý 
SSJČ (abatyše – ve význ. 1); ČJA II-190 (ve význ. 2); ALJ; Bš (‚stará klepna‘) 

 
abrychtuňk, -u, m. 
forma, šablona užívaná ve stavebnictví: uďełám sy abrychtuňg na ťihły  
ALJ (i abrichtuňk – v jiném význ.) 

 
aj I , spoj.; i ml. 

1. slučuje dva a více členů větné stejné platnosti; i, také, a také: ogařy aj cérky; to umím aj já, 
aj ty; býł tam aj strýc 
2. vyjadřuje význ. poměr stupňování: šag už aj umřéł; býł tam aj strýdz ot súsedú 
3. připouští nějakou okolnost; ve spoj. aj co: aj co je doma, moc teho nepoďełá; aj dyby: aj 
dyby přišéł, uš to nepomože; aj dyž: aj dyž už je velká, nedá sa na ňu spolehnúť 
ČJA V-334 (i), V-342 (i když), V-343 (i kdyby); ALJ; Bš (ve význ. 1); So (aji); SSJ 
 
aj II , část. 
1. i ml. zdůrazňuje větný člen: aj já bysem s tebú chťéł íď ven 
2. vyjadřuje přisvědčení; ano: mosýme to uďełať. – Tož aj; srov. ba/baže, faň II , može, šak II 2, tož I 
2 
3. vyjadřuje naléhavý rozkaz; okamžitě; ve spoj. už aj: už aj! Aď uš sy doma 
ALJ; Bš (ve význ. 1); Kt (aji – ‚ani‘); SSJ 
 
aj III , citosl.  
vyjadřuje překvapení, upozornění, reakci na bolest apod.: ajajaj! Stojíž ňe na noze 
SSJČ; ALJ; SSJ 

 
aldamáš, haldamáš, -a, m. 
pohoštění většinou alkoholem, zprav. při dojednání obchodní záležitosti; hostina, pitka, 
lítkup: pozváł sem súseda na aldamáš 
SSJČ (aldamáš); ČJA II-201 (aldamáš – ‚doderky‘); ALJ; Bš (ałdamáš, haldamáš); KJA V (str. 128) 
 
ale, ále I, spoj.  
spojuje věty n. větné členy stejné větné platnosti (s význ. poměrem odporovacím, stupňovacím): přyšéł k nám na 
besedu, ále nepobýł dłúho 
SSJČ (ale I); ČJA V-335 (odporovací poměr); ALJ; Bš; SSJ 
 
ale, ále II , část.  
1. vyjadřuje nesouhlas: ale já sem tam býł téš; srov. šak II 1 
2. vyjadřuje přibližný počet; asi: roby u náz zedły ále třy frgále; srov. s/z/ze 2 
SSJČ (ale II, III); ALJ; Bš; SSJ 
 
alebo, spoj. 
vyjadřuje význ. poměr vylučovací; nebo, anebo: buď mja budeš posłúchať, alebo sy ňa 
nežádaj!; srov. lebo 
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ČJA V-337; ALJ; Kt; So; SSJ 
 
alotryja , -e, ž. 
lumpárna, naschvál: ogařy ďełali ve škole samé alotryje; srov. baraňina 3, capina, hłúpina, hłúpota 2 
PSJČ (alotria); ALJ (i alotrija, alotrije) 
 

ancyjáš, -a, m. 
expr. neposlušné dítě: to naše ďecko je hrozný ancyjáš; srov. darebňica 1, huncút, lancmón, nepodara 
ALJ (i ancijáš, anciáš); Bš (anciáš); So (ancyjaš); SSJ (anciáš – ‚čert‘) 
 
angrešla, -e, ž.  
keř, nebo plod angreštu: idu natrhaď angrešlí 
ČJA II-2; ALJ (i angrešle, angrešl); Bš (angrešt, angrešľ) 
 
aňi I , spoj.  
spojuje věty n. větné členy stejné větné platnosti (ve význ. poměru slučovacím): aňi sy ju nevzáł, aňi jí peňíze na 
ďecko nedáváł; aňi fčył, aňi potom 
SSJČ (ani I); ALJ (i ani); Bš (ani); So; SSJ (ani) 

 
aňi II , část.  
vyjadřuje zejm. zápor; ve spoj. aňi čuť ani slyšet: praviła sem jí to, ale ona aňi čuť; aňi hňi ani 
krok; i ml. ani mrť vůbec nic: aňi mrť pro otca neuďełáł; aňi škřuť/škřuťi ani trochu, ani 
kousek, viz škřuť  
ALJ; Bš (ani – v jiném význ.); Kt (ani – ‚jako‘); So 
 
apcuk, -u, m. 
plošina pro dopravu stavebního materiálu: pokazýł sa nám apcuk, nemožeme ňidz ďełať  
ALJ (i abcug – v jiném význ.) 

 
armara, -y, ž.  
skříň, zejm. na šatstvo: šaty patříja do armary; srov. kostn 
odvoz.: armárka  (malá skříň na cokoliv) 
SSJČ (almara, armara); ČJA V-246; ALJ; Vo (harmara); SSJ; KJA I (str. 132) 
 
až I, spoj.  
spojuje věty n. větné členy (s význ. časovým, místním aj.): přyjedú k nám až na Velikonoce 
SSJČ (až I); ALJ; Bš; SSJ 
 
až II , část. 
1. vyjadřuje občasnost; ve spoj. až dy/gdy, až negdy málo kdy, zřídka kdy, za dlouho: přýdež 
až gdy 
2. ve spoj. až hrúza velice, velmi: je zdechłý až hrúza  
ALJ; Bš; SSJ 
 
 

B 
 
ba, baže, část.  
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vyjadřuje přisvědčení; ano, ovšem: tož ba, mosýme sa negdy séjíť; była-ji tetka doma? – 
Baže; srov. aj II 2, faň II , može, šak II 2, tož I 2 
► Slovo „ba“ užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „ba“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš (ba); Kt (bá – v jiném význ.); SSJ (ba) 
 

babúfka, -y, ž.  
1. druh pečiva, bábovka: je neďela, stařka neskaj upekła babúfku; srov. cfíboch 
2. forma na bábovku 
odvoz.: babúvečka; babúfkový: babúfková forma 
ALJ; Bš (babůvka); So (babufka) 

 
babuša, -e, ž. 
název pro krávu: ta naša babuša cosy nechce žrať  
► Slovo „babuša“  se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „babuša“ uvedeno více významů.  
odvoz.: babuška  
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (‚hloupá ženská‘); So (babuška); SSJ 
 

bagón, -a, m.  
1. vykrmený vepř; srov. brávek 1, fňútr, mašýk 1, prasca 1, sála 
2. expr. tlustý muž; srov. bachor 3, bachrál (bachor), bečka 4, břuchál, cfek 2 
SSJČ (bagoun); ALJ; Bš; So (bagon, bagun); Vo (bigón) 
 
bachor, -a, m.  
1. zvířecí břicho 
2. expr. velké lidské břicho: nacpáł sy ten sfúj bachor;  srov. břuch 
3. živ. os. expr. tlustý muž: hospocký býł řádný bachor, sotfa choďíł; srov. bagón 2, bachrál (bachor), bečka 4, 
břuchál, cfek 2 
4. bachory, mn. zvířecí vnitřnosti: přy zabíjačce sa z mašýka vybírajú bachory 
odvoz.: expr. bachrál – k význ. 3; srov. bagón, bachor 3, bečka 4, břuchál, cfek 2; bachraňa (expr. tlustá 
žena); srov. bachyňa 2, břuchaňa 1 
SSJČ; ALJ (i bachory); Bš (báchory); So; KJA VI (bachory, str. 30) 
  

bachtať sa, -ám sa; -jú sa, ned. 
teple se oblékat, balit se; srov. bambúšyť sa (bambúšyť) 
dok.: zabachtať sa: noce sú chładné, zabachtaj sa do deky 
odvoz.: bachtáňí; zabachtaný 
ALJ (bachtať); Bš (zabachtaný) 

 
bachyňa, -e, ž. 
1. samice prasete divokého: ♦ je tłustá jag bachyňa 
2. expr. tlustá žena: viďíš tu robu? To je bachyňa; srov. bachraňa (bachor), břuchaňa 1                      
SSJČ (bachyně – ve význ. 1); ALJ; Bš (bachňa, bachyňa) 
 
báłeš, -a, m. 
placka z vařených brambor a mouky (i kynutá placka jen z mouky) pečená většinou na plotně: 
stařka jedła báłeše polété másłem lebo smetanú a pocukrované. Mohły byď aj s trnkama, aj 
słané, podlevá chuťi; srov. křesný pagáček (křesný), nalévanec, osúch, pagáč, podlesňík, potpłameňák 

odvoz.: báłešek 
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SSJČ (báleš, beleš); ALJ (báleš, beleš – různé druhy pečiva n. placek); Bš; Kt (béleš, baleš, béleška – 
‚vdolek‘) 
 
bambrlec, -lca, m. 
hrbolek, vřídek, zprav. na jazyku: ♦ ďełá sa ňe bambrledz na jazyku, dosy ňa pomłúvá; srov. 
zyma 4 
 
bambúšyť, -ým; -ýja, ned. 
vybírat vnitřnosti, kuchat: myslifcy bambúšýja zvjeř až doma 
bambúšyť sa 
teple se oblékat, balit se: co sa tag bambúšýš?; srov. bachtať sa 
dok.: vybambúšyť: mašýg visý, mosýme ho vybambúšyť; zabambúšyť sa: tetka sa 
zabambúšyła do vlňáka a šła ven do téj zymy 
odvoz.: vybambúšený; zabambúšený 
ALJ (i bambušit); Bš (bambúšiť) 
 
banovať, -uju; -ujú, ned.  
litovat: podnez banuju, že sem ho nesťihła 
dok.: obanovať (oželet) 
odvoz.: banováňí 
► Slovo „banovať“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „banovat“ uvedeno více významů.  
SSJČ (banovat); ALJ (i banovat); Bš (banovat); So (banovač); SSJ; KJA IV (str. 100) 
 
baňa I, -e, ž.; i ml.  
1. otok, boule: mám na hubje baňu od zuba; srov. hrč/hrča I 1   
2. věc kulovitého tvaru: osý baňa (vosí hnízdo) 
3. expr. rána, pohlavek: jag ňa budeš pekliť, toš ťi dám takú baňu, že sy sedneš; srov. buchta 3, 
fláganec 2, lépanec (lépať) 
4. expr. nedostatečná známka, pětka: ve škole sem býł skúšaný a dostáł sem baňu; srov. gula/ 
kula 2 
► Slovo „baňa“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slov „báň, báně“ uvedeno více významů.  
SSJČ (báň, báně); ČJA I-68 (ve význ. 1); ALJ; Bš; Kt (‚trefa‘); So (ve význ. 2); SSJ (baňa2 – ‚něco 
baňatého‘) 
 
baňa II , -e, ž.  
kamenolom: mosým nałámať kameň na oséłky v baňi na Velikéj (pomístní jméno) 
► Toto slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Baňa (Lhota u Vsetína), Na Baňách (Janišov 
(Vsetín–Rokytnice)), Na baňách (Rokytnice (Vsetín–Rokytnice)). 
SSJČ (báň, báňe); ALJ; SSJ (baňa1); KJA VII (str. 134) 
 
baňa III , přísl.  
mnoho, hodně: było jích tam baňa; srov. hrča II, guča/kuča 1, krdel II/kŕdel II 
ALJ 
 
baňka, -y, ž.; i ml. 

skleněná ozdoba na vánoční stromek: barevné baňky; baňky z Irysy; mamka fčéra moseła 
kúpiď nové baňky na vánočňí stromek 
odvoz.: baňečka 
► Slovo „baňka“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ jsou u slova „baňka“ uvedeny jiné významy.   
SSJČ (v jiných význ.); ALJ; Bš (v jiném význ.) 
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bapčyca, -e, ž. 
kovadlinka na klepání kosy n. srpu: nájlepšý je zatłúdzď bapčycu do kłátu bukového lebo 
dubového, aby dobře držała 
ALJ (bapčica, babčica); Bš (babčica – v jiném význ.) 
 
bár-, bárs-, zájm. neurč.        
vyjadřuje libovolnost, rozmanitost, neurčitost; cokoliv, kdekoliv ad.: bár(s)co: vezňi sy 
bársco, co sa ťi lúbí; bár(z)gde: połoš tu kosu bárgde; bár(z)gdo: tuto prácu može uďełaď 
bárzgdo; bár(z)gdy: bárzgdy možeš příjíť; bár(z)jaký ; srov. jakýsy/jakýsyk 1, kerýsy/kerýsyk; 
bár(s)kerý 
SSJČ (bárco; bar); ALJ; Bš; ČJA V-342 (jen spoj.); SSJ 
 
baraba, -y, m.  
expr. otrhanec, pobuda, žebrák: stał sa z ňeho taký baraba; srov. handrlák, chachar, łamač, łancmón, 
łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 2, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, 
zmjata 
► Slovo „baraba“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „baraba“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; So 
 
baraňí, příd.  
ve spoj. baraňí kule, pomn., bělolanýž obecný (Choiromyces venosus): baraňí kule rostú 
ve smrkoviňe f srpnu 
ALJ 
 
baraňina, -y, ž. 
1. skopové maso: z baraňiny sa ďełajú aj kłobáse 
2. ovčí kožešina  
3. hloupost: uďełáł sem takú baraňinu; srov. alotryja, capina, hłúpina, hłúpota 2  
► Slovo „baranina“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „beranina“ uvedeno více významů.  
SSJČ (beranina); ALJ; SSJ 
 
baroš, -a, m. 
mladý beran: ofca z barošem nám zežrali na zahrátce fšecku zeleňinu  
ALJ; Bš; So (v jiném význ.) 
 
bařyna, -y, ž.  
1. kaluž: stúpł sem do bařyny; srov. žbluňa 1, žúr 
2. louže močůvky: Urbanom sa praviło podle bařyny, co mjeli před barákem, takéj Bařynofšťí; 
srov. močka 2  
3. mokrá půda, bažina, močál; srov.  močár, žabárňa, žúr 
► Toto slovo se užívá také v pomístním názvu – Bařyny (viz příloha 2, Liptál). 
SSJČ (bažina, bařina – ve význ. 3); ČJA II-136 (‚močál‘), III-187 (‚močůvka‘); ALJ (i bařina); Kt (bařena 
– ‚rašelina‘) 
 

basom(a), citosl. 
expr. nadávka, zakletí:♦ basoma s fúsama; basom ťi dušu/ťi dušu ohňivú: basom ťi dušu, uš sa 
nez dom! 
SSJČ (basama, basamateremtete); ALJ 
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basrman, -a, m.   
vodník: u téj zhłaňe sedáváł dysy basrman; srov. benéšek, bobák 1, makytka 2, mora I 2, nocula, rokytka 
2, sfjetłonoš 
ALJ; Bš (bestrman); Kt 
 
baška, -y, ž. 
chovná ovce: zdá sa ňe, že naša baška bjehem zymy porústła; srov. jahňica 
ALJ (i bažka); Bš (bažka –‚ mlsná ovce‘) 
 

baviť (sa), -ím (sa); -íja (sa), ned.  
1. působit potěšení, rozptýlení; dělat zábavu: chłapi bavili cełú hospodu; ty bavíš; neska sa už ďecka neumíja 
baviť 
2. poskytovat potěšení, rozptýlení: ta kňíška ňa nebaví 
3. vyprávět (o něčem): bavili sa o svojích ďeckách 
4. zdržovat (se): nebav mja, mám ešče płno práce; darmo by sas tým baviła 
► Slovo „baviť (sa)“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „baviti“ uvedeno více významů.  
dok.: pobaviť (sa); zabaviť (sa) 
odvoz.: bavéňí  
SSJČ (baviti); ALJ (i bavit); Bš (bavit); So (bavič; bavič se); SSJ 
 
baže viz ba 
 
bažný, příd. 
1. chtivý, lačný (po čem): je bažný po peňezoch 
2. mlsný: ten je ále bažný!; ♦ je bažný jak kocúr 
SSJČ; ALJ (i bažní); Bš; SSJ 
 
bebech, -y, m. (zprav. mn.); i ml. 

expr. kus oblečení; hadr: pozbíraj sy f pokojíku ty sfoje bebechy! 
odvoz.: bebešek: gde máš ty bebešky na panenku? 
ALJ (‚zbytečné věci‘)  
 
bečať, -ím; -íja, ned.; i ml.     
1. bečet (o ovci, koze): ofce už bečýja, mosým jich pokluďiť; srov. békať 1 
2. plakat: ďecko ňe bečý, už idu dom; taký chłap a bečý!; ♦ nebeč, ešťe sy ho nemosýž brať 
(nic není tak zlé) 
dok.: obečať; nabečať sa; pobečať sy; rozbečať sa; vybečať sa; zabečať 
odvoz.: beč, bečáňí (pláč): co to je za beč?; ubečaný; ubečanec 
► Ve sledované oblasti se synonyma „plakat“ n. „brečet“ neužívají.  
SSJČ (bečeti); ALJ (i bečat); Bš (ve význ. 2); Kt (beč); So (bečeč; bek – ‚pláč‘)  

 
bečka, -y, ž. 
1. i ml. sud (nemusí mít oblý tvar a může být i bez poklopu): bečka na kvas; bečka na zelé; 
bečka piva; ♦ byď jag bečka (tlustý) 
2. i ml. hostina, pitka, oslava: je u ňih bečka; ♦ mjeď bečku: ogařy majú desy večér bečku 
3. voznice na močůvku 
4. živ. os. expr. tlustý člověk: jakásy bečka seďeła na úřaďe; srov. bagón 2, bachor 3, bachrál (bachor), břuchál, 
cfek 2 
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odvoz.: bečyca – ve význ. 1 a 3   
SSJČ (ve význ. 1, 4 a v jiném význ.); ČJA I-199 (‚sud‘); ALJ; Bš (ve význ. 1); So; Vo; SSJ (bočka – ve 
význ. 1)  
 
bedrunka, -y, ž.; i ml. 

slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata): bedrunka ně leze po ruce  
odvoz.: bedruňička: ♦ bedru, bedru, bedruňičko, povjez mje, bude-ji zítra svíťiť słunéčko. Jag 
nebude, hoďíme ťa mezy hady, ščúry, mezy pancké kocúry (říkanka); bedrňička  
SSJČ (berunka); ČJA II-47; ALJ; Bš; KJA V (str. 166) 
 
békała, -y, m. 
expr. křikloun: súsed býł návječý békała v ďeďiňe; srov. bekoš 2 
odvoz.: békalena 
ALJ 
 

békať, -ču/-ám; -čú/-ajú, ned.; i ml. 
1. bečet (o ovci, koze): ofce béčú, mosým jim hoďiť trávy; srov. bečať 1 
2. expr. křičet, řvát (na někoho): békáł na ňu gvúli peňezom; srov. blafkať 2, blavýzňať 2, gégať 2, 
mjačať 2, mjágať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
dok.: béknúť; nabékať sa; obéknúť sa – viz tam; vybékať sa – k význ. 2 
odvoz.: békała – viz tam; bekoš – viz tam; bekoška – viz tam; békáňí 
SSJČ (bekati); ALJ (i békat); Bš (bekat; békat se) 
 

bekoš, -a, m. 
1. nekvalitní ovocné víno: enom bekoše píł; srov. burčák, rybízlák 2 
2. expr. křikloun; srov. békała 
 
bekoška, -y, ž. 
ubečená ovce: jednéj našý ofcy zme pravili bekoška 
 
bembek, -a, m. 
expr. hřmotný člověk, hromotluk: ve dvaceťi z ňeho býł řádný bembek; srov. bútor/bútora, galgán, 
gengeła, halama, hebło 2, múcala, ráhno 2 
ALJ 
 
benéšek, -ška, m. 
strašidlo nesoucí svou hlavu pod paží: jesy sa budež večer túłať, toš ťa chytne benéšeg z 
hłavú pot pažú; benéšeg býváł Na Korápku; srov. basrman, bobák 1, makytka 2, mora I 2, nocula, 
rokytka 2, sfjetłonoš 
 
beseda, -y, ž. 
přátelské posezení, návštěva: ♦ choďiď na besedu: přyď zutra na besedu; srov. klebeta 2, řeč 2 
odvoz.: besedňík; besedňica 
► Slovo „beseda“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „beseda“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-196; ALJ; So (bešedy; bešedňik); SSJ; KJA IV (str. 36) 
 

besedovať, -ju, -jú, ned.              

chodit na přátelské návštěvy; přátelsky spolu rozmlouvat: neska máłogdo choďí besedovať; 
srov. grágať, klebetiť 2 
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dok.: nabesedovať sa; pobesedovať (sy) 
odvoz.: besedováňí 
► Ve sledované oblasti je slovo „besedovať“ dosud poměrně frekventované.  
SSJČ (besedovat); ALJ (i besedovat); So (pobesedovač); SSJ 
 
bičysko, -a, m. 
1. expr. bič 
2. násada k biči, bičiště: necháł sem ve stodole sfoje staré bičysko 
SSJČ (bičisko); ALJ (i bičisko); Bš (bičisko – ve význ. 2); Vo (bičisku – ve význ. 2); SSJ (bičisko – ve 
význ. 2) 

 
bídný, příd. 
1. špatný, nedostatečný: bídná cesta 
2. ubohý: bídný čłovjek 
3. slabý, hubený: cérko, jes, sy bídná; je jakásy bídná, była cosy nemocná; srov. chudý 2, 
marný/márný 2 
► Slovo „bídný“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „bídný“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bídný, bídné dítě – ‚neduživé dítě‘) ; ALJ (i bídní); Bš (bidny); So; Vo (bídné – ve význ. 3); SSJ 
(biedny) 
 

biják , -a, m.  
expr. rváč: jejih ogara býł veliký biják, na každé zábavje sa pobíł 
SSJČ (biják I); ČJA III-77 (‚součást cepu‘); ALJ; Kt 
 
bíłý I , příd.  
1. jsoucí bílé barvy 
2. ve spoj. bíłý hřyb jedlá houba se světlým, pevným třeněm a zprav. hnědým kloboukem, hřib: 
mám f košýku deseď bíłýh hřybú a ze štyry kozáky; srov. bíłý II , hřyb 1, pravák 2 
odvoz.: bíłý II  – viz tam 
SSJČ (ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ (ve význ. 1 a v jiných význ.); Bš (ve význ. 1 a v jiných význ.); So 
(biły – v jiných význ.); SSJ (ve význ. 1 a v jiných význ.);  KJA V (str. 48) 
 

bíłý II , -ého, m.  
jedlá houba se světlým, pevným třeněm a zprav. hnědým kloboukem, hřib: tata má płnú tašku 
bíłých; už rostú bíłé; srov. bíłý I 2, hřyb 1, pravák 2 
 
bjedákať, -ám; -ajú, ned.        
naříkat, hořekovat, bědovat (nad něčím): bjedákáł nat smrťú sfojeho ďecka; co furd 
bjedákáš?; srov. skuhýkať  
dok.: nabjedákať sa 
odvoz.: bjedákáňí 
ALJ (i bědákať, bjedákat, bědákat); Bš (bědákat) 
 
bjelica, -e, ž.        
1. (zprav. mn.) druh stromu, nebo světlého polodu třešně: natrhaj sy bjelice na kompot; srov. 
čerňica, drobňica, křupa 2, vrapčynka 
2. název různých světlých živočichů (ryb, zprav. pstruha aj.): v našem potoce sú aj bjelice 
SSJČ (bělice); ALJ (i bělica, bjelica, bělica aj.); Bš (bělica); Kt (bělica – ‚bílá ovce‘); KJA VI (str. 38; 48) 
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blabotať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned.; expr.  
1. nesmyslně, hloupě mluvit, žvanit: zaz hłúpje blaboceš; srov. dřýstať 2, hňesť 2, lepotať 1, mjásť 2, 
plantať 3, plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
2. mluvit rychle, nesrozumitelně: ty blabotáš, néňi ťi rozumjeť; srov. bŕłomtať, džagotať 2, gagotať 2 
dok.: nablabotať (sa) 
odvoz.: blabotáňí 
► Slovo „blabotať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „bláboliti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bláboliti); ALJ (blabtať, blaptať); Bš (bľabtať); SSJ (bľabotať) 
 
blafkať, -ám; -ajú, ned. 
1. štěkat: pes cełý deň błafkáł u búdy; srov. blavýzňať 1 
2. expr. křičet, pokřikovat (na někoho): blafkała na ňho kfúli prkoťiňe; srov. békať 2, blavýzňať 2, 
gégať 2, mjačať 2, mjágať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
dok.: vybłafkať sa (na někoho) 
odvoz.: blafkáňí  
ALJ (i blafkat, blavkat); Bš (blafkat – ve význ. 1); Kt (blavkat – jiném význ.) 

 
blavýzňať, -ám; -ajú, ned. 
1. zuřivě štěkat; srov. blafkat 1 
2. expr. křičet, řvát (na někoho): błavýzňáł na svojeho súseda; srov. békať 2, blafkať 2, gégať 2, 
mjačať 2, mjágať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
odvoz.: blavýzňáňí 
ALJ (blavúňat); Kt (blavúňat – ve význ. 1) 
 

błázgačka, -ky, błázgaňica, -ce, ž.; i ml. 

rozbředlý sníh, břečka: s teho sňehu je taká błázgačka; venku je hrozná błázgaňica; srov. 
žúchačka/žúchaňica (žúchať sa) 
ALJ; Bš (błazgaška; błazganica) 
 

blížyť, -ým; -ýja, ned.   
ubližovat (někomu): oňi mu blížyli 
SSJČ (blížit II); ALJ (blížiť, blížit); Bš (blížiť); SSJ (blížiť) 
 

bĺkať, -če/-ká (3. jč.); -čú/-ajú, ned.  
hořet, blikat: to sfjetło jaksy ďivňe bĺče; srov. blkotať, blúščať, łygotať sa, migotať sa 
dok.: bĺknúť (vzplanout); zbĺknúť 
odvoz.: blkotať – viz tam 
SSJČ (blkati); ALJ (i blkat); Bš (błkat, błkotat, błčet) 
 

blkotať, -ce/-tá (3. jč.); -cú/-ajú, ned.   
hořet, plápolat: sfíčka pomáły blkotá; srov. bĺkať, blúščať, łygotať sa, migotať sa  
ALJ (i blkotat); Bš (błkat, błkotat, błčet) 
 

bloncať (sa), -ám; -ajú, ned.; i ml.   
1. houpat (se), kymácet (se): bloncá ťi šnúrka u kabáta; srov. cambŕlať (sa), cyngélať sa (cyngélať), 
hongať (sa), húšať(sa), kombélať1 
2. expr. chodit sem a tam, toulat se: fčéra sem cełé otpołedňa bloncała po mjesťe; gde sa zaséj 
bloncáš?; srov. čářyť/šářyť, grejďiť, łašovať, pabúcať sa, posmjetať sa, přesmrádať sa, zblúkať, zgłýňať 2 

dok.: nabloncať sa – k význ. 2 
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odvoz.: bloncáňí 
SSJČ (bloncat); ALJ (i bloncat); Bš (bľoncať); Vo (bloncat (se)) 
 
blúskať, -šču/ -ám;  -ščú/ -ajú, ned. 
nepřívětivě se dívat (na někoho); házet očima (po někom): škareďe po mje blúskáł očama; 
srov. bočyť sa 1, zhlédať 
dok.: błúsknúť 
SSJČ (bluskat); ALJ; Bš (bľuskať); SSJ (bľuskať) 
 
blúščať, -čý (3. jč.); -ýja, ned. 
slabě svítit, hořet: to sfjetéłko tag blúščý; nechťeło to hořeť, enom to błúščało; srov. bĺkať, 
blkotať, łygotať sa, migotať sa 
odvoz.: blúšč – viz tam 
ALJ (bluščat, bluščet); Bš (bľuščet); Kt (bluščit se – ‚svítit, lesknout se‘) 
 
blúšč, -a, m. 
1. slabě svítící světlo: to sfjeło je enom taký blúšč; ♦ vypadá jag blúšč; srov. šklébík 2    
2. expr. o někom, kdo je bez barvy: je to taký blúšč 
odvoz.: błúščýk (světlo) 
ALJ; Bš (bľúšč) 
 
bobák, -a, m.  
1. bubák, strašidlo: bobák ťa zebere!; přýde na ťa bobák; srov. basrman, benéšek, makytka 2, mora I 
2, nocula, rokytka 2, sfjetłonoš 
2. expr. nevlídný člověk 
odvoz.: bobaňa/bubaňa 
► Slovo „bobák“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „bubák“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bubák); ALJ; Bš; So (bobak); SSJ 
 
bočyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
1. hledět zarputile, mračit se: co sa bočýš? Nemožu na ťa hleďeť; srov. blúskať, zhlédať 
2. vyhýbat se, stranit se: bočýł sa cełý mjesýc  
► Slovo „bočyť sa“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „bočiti (se)“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (bočiti (se)); ALJ (i bočiť, bočit); Bš (bočit sa); So (bočič se – ve význ. 1); SSJ (bočiť sa) 
 
bočňica, -e, ž. 
1. postranní deska (vozu n. vlečky): bočňica na hnojáku je złomená, mosý sa vymjeňiť; srov. bortňa 
2. náprsní vnitřní kapsa pánského svrchního oděvu: skovám sy šrajtoflu do bočňice, aby ňe 
nevypadła 
SSJČ (bočnice – ve význ. 1); ČJA III-147 (ve význ. 1); ALJ (i bočnica); Kt (bočnice – ve význ. 2); So (ve 
význ. 1); SSJ (bočnica – ve význ. 1) 
 

bohovať, -uju; -jú, ned. 
expr. nadávat, klít: ten Jura bohováł! 
ALJ (bohovat); Bš (‚býti bohyní‘); SSJ 
 
bojazlivý, příd. 
ustrašený, bázlivý: súsedúf Franceg je jakýsy bojazlivý 
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odvoz.: bojazlivec 
ČJA I-76; ALJ (i bojazliví); Bš; SSJ 
 
bolačka, -y, ž. 
1. strup většinou na tváři, vřed   
2. zranění, hnisavá rána: zbírá mu bolačka na noze, mosý g dochtorovi  
ALJ; Bš (boľačka); So (ve význ. 1) 
 
bor, -u, m. 
borovice: nábyteg z boru je sfjetłý 
odvoz.: bóřý – viz tam; borový (borovicový)  
► Toto slovo se užívá také v pomístním názvu (viz příloha 2) – U bora (Rokytnice (Vsetín-Rokytnice)). 
SSJČ; ČJA II-70; ALJ; Bš; Vo (bur/bór); SSJ 
 
borsuk, -a, m. 
expr. zamračený člověk, morous: to chłapsko je taký borsuk; ♦ hleďí jag borsuk (nevraživě, 
zamračeně); srov. brča, bŕłomta, drdloň (drdlať (sy)), hrč/hrča I 3, mrča, mrčała (mrčať) 
ALJ; SSJ (‚jezevec‘) 
 

bortňa, -e, ž. 
postranní deska (vozu n. vlečky): u vozu máme złomenú bortňu; srov. bočňica 1 
SSJČ (bort II); ČJA III-147; ALJ (bortna), SSJ (v jiném význ.) 
 

bóřý, -ý, s.  
borový les: choďívali zme do bóřý na jahody 
► Toto slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Goláňovo bóřý (Lhota u Vsetína); Bóřý ( 
Rokytnice (Vsetín-Rokytnice)). 
SSJČ (boří – ‚borové mlází‘); ALJ; Bš (boří) 
 
bosorka, -y, ž. 
1. čarodějnice, divoženka; srov. čarodeňica 1, haladryja 1, haramija 1, stryga 1  
2. expr. uhrančivá žena; zlá žena: ta jeho roba, to je ále dobrá bosorka; srov. čarodeňica 2, čava 2, 
darebňica 2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ; KJA IV (str. 38) 
 
bot, -a, m. 
bota: nevím, gde ňe ten bod ostáł   
odvoz.: i ml. botek: boteg ho tłačý ve špicy; boteček; boťisko; boťár – viz tam 
► Slovo „bot“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „bota“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bota, bot); ČJA I-88, V-125; ALJ; Bš; So (botek, butek); Vo (but) 
 

boťár, -a, m. 
(zprav. mn.) expr. velká těžká bota: vyzuj sy ty sfoje boťáry a poď dom!; srov. jančar/jančár 2, 
komisňák, škarbał 
odvoz.: boťářysko 
ALJ 
 
božátko, -a, s.; i ml. 
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expr. označení dítěte n. mláděte: je to také małé božátko, božátenko; srov. frfeň 2, malúš/malúša, 
odrobinka 2, šfrček 2, šfŕlák 2, šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
odvoz. božátečko; božátenko 
ALJ; Bš; So (božatko) 
 
božekať, -ám; -ajú, ned. 
naříkat: co tag božekáš?; nat čým tag božekáš? 
dok.: nabožekať sa 
odvoz.: božekáňí 
SSJČ (božekati); ALJ; Bš; SSJ 
 
brávek, -fka, m.; i ml.  
1. vykastrovaný samec vepře: vykastrovaný bráveg je klidňejšý; ♦ ležý jag brávek; srov. bagón 
1, fňútr, mašýk 1, prasca 1, sála 
2. expr. líný, zprav. obézní člověk: je z ňeho taký brávek 
SSJČ (‚vepřík‘) ; ČJA III-209 (‚vepř‘) ; ALJ; Bš; So (bravek); KJA V (str. 178) 
 
bravenec, -nca, m. 
mravenec: jacý bravency po tobje łezú! 
odvoz.: braveňišťe: na kraju bóřý je veliké braveňišťe 
ALJ 
 
brča, -e, m. 
expr. nevrlý člověk, bručoun: s teho strýca je taký brča ubrčaný; srov. borsuk, bŕłomta, drdloň (drdlať 
(sy)), hrč/hrča I 3, mrča, mrčała (mrčať) 
ALJ; Bš; Vo (vrča) 
 
brčať (sy), -ým (sy); -ýja (sy), ned. 
nadávat (si pro sebe), reptat: co zaséj brčýš?; brčáł sy cosy pot fúsy; srov. bŕłomtať, drdlať (sy), 
frflať, mrčať 
dok.: nabrčať sa; pobrčať (sy); zabrčať 
odvoz.: brča – viz tam; nabrčaný (nazlobený); ubrčaný  
SSJČ (brčeti); ALJ; Bš 
 

brďisko, -a, s.    
strmý svah; kopec, vrch; srov. grúň, hrb/hŕb 2, kotár, krpál II 
► Dnes se toto slovo užívá jen v pomístním názvu (viz příloha 2) – Brďisko (Liptál).  
SSJČ (brd; brdo); ALJ (brd, brdo); KJA VII (brdo, str. 112) 
 
brdúcnúť, -nu; -nú, dok. 
strčit (do koho, čeho):  brdúcnúł do ogara, aš spadł na zem 
ALJ (v jiném význ.); Bš (jen brdúc) 
 
brchať sa, -ám sa; -ajú sa, ned., i ml. 

1. vzpamatovávat se (z nemoci, ze škody aj.); uzdravovat se: brchali zme sa s teho cosy dłúho 
2. pospíchat (domů), mít se k odchodu: brchaj sa uš konečňe dom!; srov. ponáhłaťsa 
dok.:  zbrchať sa – k význ. 1: mosýš sa zbrchať, už nemožež byť chorý 
odvoz.: zbrchaný 
ALJ (i brchat); Bš (brchat sa) 
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bŕk, citosl. 
frnk: slépka, bŕk přes płot 
ALJ 
 
bŕkať, -če/-á/ (3. jč.); -čú/-ajú, ned., i. ml. 

prudce létat: naše slépky bŕčú přes płot, mosýme jim přystřyhnúť křídła 
dok.:  bŕknúť (vzlétnout); odbŕknúť – viz tam 
SSJČ (brkati – v jiných význ.); ALJ (i bŕkat); Bš; So (brkač – v jiném význ.) 
 

brko , -a, s.   
1. střední osa ptačího péra: husý brko 
2. mn., expr. údy: přełámeš sy fšecky brka! 
► Slovo „brko“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „brko“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-203; ALJ; Bš; SSJ 
 

bŕłomta, -y, m. 
expr. ureptaný člověk; žvanil: na stářý z ňeho býł hrozný bŕłomta; srov. borsuk, brča, drdloň (drdlať 
(sy)), hrč/hrča I 3, mrča, mrčała (mrčať) 
ALJ 
 
bŕłomtať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned. 
expr. nesrozumitelně mluvit; mumlat, reptat: bŕłomce sy cosy pod nos; neuhoví mu, na fšecko 
bŕłomtá; srov. blabotať 2, brčať (sy), drdlať (sy), džagotať 2, gagotať 2, frflať, mrčať 
dok.: nabŕłomtať sa; zabŕłomtať 
odvoz.: bŕłomtáňí; bŕłomta – viz tam 
ALJ (i brlomtat); Bš (bŕłomtat); Kt (brlomtit) 
 
bronzák, -a, m. 
hřib bronzový (Boletus aereus): bronzáky rostú na kraju bóřý 
ALJ (v jiném význ.) 
 

brtce, -a, s. 
rozporka (část vah vozu): ďełávali zme brtce s tfrdého dřeva 
SSJČ (brdce); ČJA III-139; Bš (brdce); So (brco); Vo (brce) 
 
brúček, -čka, m. 
také ve spoj. sfatojánský brúček světluška: hle, brúčcy sfíťíja 
odvoz.: brúčýnek 
► Slovo „brúček“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „brouček“ uvedeno více významů.  
SSJČ (brouček); ČJA II-46; ALJ (brúček – v jiných význ.; brouček) 
 
brunclek, -a, m. 
vesta (součást mužského kroje): bruncleg býł prošývaný ozdobným stehem; srov. kordulka 
SSJČ (bruclek, brunclek); ALJ; Bš 
 
bryja , -e, ž. 
rozvařené švestky na povidla: přy vařeňí trnek sa ďecka dycky ťešyły na bryju  
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ALJ; Bš; So (‚jídlo z rozvařených jablek‘)  
 
břáňať, -ám; -ajú, ned. 
1. (něčím) tlouct, řinčet: ďecka břáňajú skřydlama (pokličkami) 
2. expr. hrát na hudební nástroj, břinkat: tata břáňá na kytaru 
dok.: nabřáňať (sa); vybřáňať (expr. dát někomu pár facek): vybřáňáł ogarovi, že přyšéł 
neskoro dom 
odvoz.: břáňáňí 
ALJ (i břáňat); Bš (břáňat) 
 

březa, -e, ž.; i ml. 

bříza: naša březa u baráka rychło roste; ďecka na jaře chytały z březy březovú  ščávu 
odvoz.: březyca – viz tam; březyna (březový háj); březák – viz tam; březový  
ALJ; So; SSJ (breza) 
 

březák, -a, m.  
kozák březový (Boletus scaber): ten březág mjéł uzavřenú hňedú hłavu  
SSJČ; ČJA II-90; ALJ; Bš; Kt (v jiném význ.) 
 
březyca, -e, ž. 
1. mladá bříza: donésł sem březyce na topéňí  
2. březí kráva 
ALJ (březica); Bš (březica – ve význ. 1) 
 
břuch, -a, m.; i ml. 

břicho: cosy ňa bolí břuch; škfrčý ňe v břuše; ve spoj. hore břuchem (být mrtvý); ♦ s takéj 
práce byh břucha boléňí dostáł (nemůžu se na takovou špatnou práci ani dívat); srov. bachor 2 
odvoz.: břúšek; břušysko; břuchál – viz tam; břuchaňa – viz tam; břuchažmáňí – viz tam; 
břuchatý 
SSJČ (břicho, břuch); ČJA I-50; ALJ; So; Vo (břoch) 
 
břuchál, -a, m. 
expr. břichatý, tlustý muž: ten strýdz je pjekný břuchál, nemože sy aňi boty obuť; srov. bagón 2, 
bachor 3, bachrál (bachor), bečka 4, cfek 2 
ALJ; Bš (břucháľ) 
 
břuchaňa, -e, ž. 
1. expr. břichatá, tlustá žena; srov. bachraňa (bachor), bachyňa 2, 
2. ruční pila užívaná při kácení stromů, břichatka: na břuchaňi sa mje ułomíł zup: srov. hrbaňa 
2, šrákovica 
 
břuchažmáňí, -í, s.  
křeče v břiše, zažívací potíže: mám jakésy břuchažmáňí, enom lécu na záchot; srov. žmáňí 
 
břyła, -y, ž. 
plochý kámen užívaný nejčastěji ke stavebním účelům n. k výrobě brousků, břidlice: z břyły sa 
děłajú na oséłky rášky  
odvoz.: břyłka 
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ČJA II-122 (břidla – ‚střešní krytina‘); ALJ (i břila); Bš (břiła); So  
 

bučňík, -a, m. 
mladý bukový les: v bučňíku sú samé rovné buky  
ALJ (i bučník) 
 

bugál, -a, m. 
1. (dříve) džbán, z něhož se pilo při pitkách; láhev o obsahu 1,5 l. 
2. velký hrnek: uďełám sy čaj do bugála 
ALJ; Kt (bugál – ve význ. 1) 
 

buchta, -y, ž. 
1. i ml. sladké pečivo (kynuté i nekynuté), koláč: jakú buchtu mám v neďelu upécť? – Upeč 
třeba štrúdle 
2. expr. ženské přirození: ta má pořádnú buchtu; srov. pipina 2; lulín, šulín 1, zvonek 4 
3. expr. bouchanec, rána pěstí (do zad); srov. baňa I 3, fláganec 2, lépanec (lépať) 
4. živ. os. expr. pohodlný, dobrácký člověk; označení děvčete, ženy: ty naše buchty ve škole 
odvoz.: buchetka – význ. 1: vezmi sy nejakú buchetku; upekła sem japkovú buchetku a dała 
sem jim 
► Slovo „buchta“ užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „buchta“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; ČJA I-100 (‚knedlík‘), I-201 (‚nevypalovaná cihla‘); Bš (buchetka; buchty); So (ve význ. 1 a 
3); SSJ 
 

buják , -a, m.  
1. býk 
2. expr. živý, bujný člověk: ten buják sa mosý na každéj muzyce porvať 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (ve význ. 1); Kt (bujan – ve význ. 2); SSJ (bujak – ve význ. 1) 
 

búlať, -ám; -ajú, ned.; bulačyť, -ým; -ýja, ned. 
vynechávat směny, nechodit do práce: búláš prácu; načysto bulačýš; srov. falutovať, flágať (sa), 
hňilačyť 
dok.: zbúlať: bjehem týdňa zbúláł třy smjeny 
odvoz.: bulka (vynechaná směna); búlač (expr. kdo vynechává směny), srov. falut/faluta, flágač 
ALJ; Kt (búlat – ‚kácet stromy‘); So (bulač) 
 
burčák, -a, m. 
jablečný kvasící mošt: domácý burčák kfasý šest týdňú; srov. bekoš 1, rybízlák 2 
SSJČ; ALJ; Bš 
 
búřýť, -ým; -ýja, ned.; i ml. 
1. bouchat, tlouci: búřýł sem na súseda, aď nám ide pomocť 
2. –ý (3. jč.) hřmět: cełú nodz búřyło 
dok. nabúřyť sa – viz tam; vybúřyť (sa);  zabúřyť 
odvoz. búřka; búřeňí 
► Ve sledované oblasti se synonymum „hřmět“ neužívá (k 2. význ.). Slovo „búřyť“ se užívá zejména v těchto 
významech, v SSJČ je u slova „bouřiti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bouřiti);  ALJ (i búřiť, búřit); Bš (búřit); So (buřyč – ve význ. 1); SSJ (búriť) 
 

bútor , -a, m., bútora, -y, m. 
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expr. hřmotný člověk, hromotluk: je to taký bútor, nevleze sa aňi do gaťí; srov. bembek, galgán, 
gengeła, halama, hebło 2, múcala, ráhno 2 
ALJ (bútora) 
 
býčák, -a, m. 
inseminátor: bjehá sa nám kráva, mosýme posłať pro býčáka 
ALJ; Bš (byčák – v jiném význ.) 

 
býčyť sa, -ý sa (3. jč.); -ýja sa, ned. 
jalovět, divočit (o krávě) 
dok.: zbýčyť sa: kráva sa nám zbýčyła, dali zme ju na porášky 
ALJ (býčiť – v jiném význ.) 
 
byť, su; zme, ned.        
1. být (sloveso sponové): ♦ było na viďíku (bylo zřejmé); było ňe haňba (stydno); néňi ináč 
(nic jiného nezbývá); to néňi harasné (za moc to nestojí) 
2. je (3. jč.) jmenovat se: jag je mu? – Jemu je Toneg a jí je Rozýna; srov. opisovať sa, praviť 2 
► Slovo „byť“ se jinak užívá shodně se spisovnou češtinou, v SSJČ je u slova „býti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (býti); ČJA V-362 (konstrukce – je mu ...); ALJ; Bš (byt); So (byč) 
 
býváňí, -í, s.; i ml. 

bydlení, byt: młaďí majú pjekné býváňí 
ALJ (bývání, bíváňí); Kt (bývání) 
 
bývať, -ám; -ajú, ned.; i ml. 
1. nás. k být: bývá často u súseda; bývá s ňú každý deň  
2. bydlet: její cérka bývá na Fseťíňe; bývajú z roďičama  
odvoz.: býváňí – viz tam 
SSJČ (bývati); ČJA I-185 (‚bydlet‘); Bš (bývat); So (byvač – ‚bydlet‘); SSJ (bývať1 – ‚bydlet‘) 
 

bzúňať, -á (3 jč.); -íja, ned. 
bzučivě znít, bzučet: kole náz bzúňá fčeła; ose bzúňajú 
odvoz.: bzúňáňí 
ALJ (bzúňať – v jiném význ.; bzunět); Bš (bzunět)  
 
bzďina, -y, ž. 
1. pšouk: púščáž bzďiny; ♦ je slabý/bledý jag bzďina 
2. expr. slabý člověk 
3. trocha, málo: była teho enem bzďina 
SSJČ (bzdina – ve význ. 1); ALJ (i bzdina); Kt (bzdina – ‚skoro nic‘); Vo (ve význ. 2) 

 
bzďiť, -ím; -íja, ned. 
pouštět větry, pšoukat: ty sy dobrý bzďoch, bzďíš cełý deň; srov. róchať 5, srať 4 
dok.: zabzďiť; srov. hŕcnúť sy (hŕcnúť), strúhnúť sy (strúhnúť), usrať sy, zasrať (srať), uvaliť sy 3 (uvaliť) 
odvoz.: bzďina I  – viz tam; bzďoch (expr. prďoch); zabzďeňí 
► Slovo „bzďiť“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „bzdít“ uvedeno více významů.  
SSJČ (bzdít); ALJ (i bzďeť, bzďet, bzdět); Vo (bzďit – ‚slabě topit‘) 
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C 
 
cabrať, čabrať, -ám; -ajú, ned.; i ml. 

vylévat, rozlévat vodu: cabráš po zemi, je tu plno vody 
cabrať sa, čabrať sa 
máchat se, brouzdat se ve vodě: ďecka sa zaséj cabrajú f potoce; čabrali sa ve studánce; srov. 
čápať sa (čápať), čfáchať sa (čfáchať) 
dok.: nacabrať/načabrať: tys tady načabráł vody; vycabrať/vyčabrať 
odvoz.: cabráňí/čabráňí; nacabraný 
ALJ (i cabrat, čabrat); Bš (cabrat sa – v jiném význ.; cabŕňat – ‚rozlévat vodu‘); Vo (cébrat – ‚bryndat vodu‘); 
SSJ (cabrať sa – v jiném význ.) 
 
cagáň, -a, m. 
dospívající chlapec; výrostek: s teho ogara už je taký cagáň; srov. čógavec, chałáň, ogar/ogara 1, 
ohnáš 
ALJ (cagáň, cagoň); Bš (cagoň); Kt (cagoň, cagor) 
 
cahún, -a, m. 
vytáhlý člověk; dlouhán: přyšéł k nám jakýsy cahún 
ALJ; Bš (cahnoň, cahún) 
 
cambŕlať (sa), -á; -ajú, ned. 
houpat (se), kymácet (se): kočyca cambŕlała šnúrkú na okňe; cambŕláł sy nohama; srov. bloncať 
(sa) 1, cyngélať sa (cyngélať), hongať (sa), húšať (sa), kombélať 1 
dok.: docambŕlať (sa) 
odvoz.: cambŕláňí 
ALJ (cambrlat - v jiných význ.); Bš (cambŕľat – v jiném význ.) 
 
cap, -a, m.; i ml. 

1. kozel: obecňí cap; na cełéj ďeďiňe býł enom jeden cap; ♦ smrďí jak cap; srov. košut; škop  
2. expr. nadávka muži: ďivím sa temu starému capovi, že sa necháł navésť  
odvoz.: cápek; capisko 
SSJČ (cap I); ČJA III-208; ALJ; Bš; So; SSJ (cap1); KJA V (str. 174), VI (str. 90) 
 

capa, čapa, -y ž.            
expr. velká noha: máž velikú capu; také čapy, nemožu ťi kúpiď boty; srov. dlapa, faja/fajka 3, 
klača, kot 2, kyta 2, raťica 2 
odvoz.: capisko/čapisko 
SSJČ (cápa, capa – ‚tlapa‘); ALJ 
 

cápanec, -nca, m.;  i ml. 

šlápota: neďełaj ňe cápance po téj zemi, fčyl sem ju zetřeła; srov. ťápanec (ťápať) 
ALJ 
 
cápať, -u; -ú, ned.; i ml.; expr.  

1. namáhavě, těžce kráčet: Vojcek cápe venku ve sňehu; srov. hňápať 1, šmatłať 1, ťápať 1 
2. pleskat, bít (někoho): cápáł ju po řyťi; srov. drúzgať 3, chlópať 1, róchať 1, rúbať 4, řóchať 1, zúgať  
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3. nenasytně jíst, cpát se: cápe fšecko dohromady, slatké aj słané; srov. cúhať, džgať (sa), futrovať 
sa (futrovať), gáblovať, gasať, hňápať 2, róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
dok.: cápnúť – viz tam; nacápať (sa) – viz tam; roscápať (rozšlapat); scápať – viz tam; vycápať 
– k význ. 2; zacápať (zašpinit) 
odvoz.:  cápanec – viz tam 
ČJA I-189 (‚šlapat po umyté podlaze‘); ALJ (i cápat); Bš (cápat); SSJ 
 
capina, -y, ž.; i ml. 
hloupost, nesmysl; lumpárna: tata zaséj zmýšlá jakésy capiny; srov. alotryja, baraňina 3, hłúpina, 
hłúpota 2 
ALJ; SSJ (v jiných význ.) 
 
cápnúť, -nu; -nú, dok.; i ml. 

1. upadnout, spadnout: cápnuli zme na zem; srov. čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, 
kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
2. plesknout, udeřit (někoho): cápnúł ho po paščece; srov. čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, 
flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, 
ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
3. šlápnout (někomu) na nohu: cápnúł ňe na nohu 
ALJ (cápnút, capnút, cápnúť – ve význ. 1 a 2);  Kt (ve význ. 2); SSJ (capnúť – ve význ. 1 a 2) 
 

cárek, -rka, m. 
ohrazené místo ve chlévě: uďełaj ve chlévje cárek pro ofce! 
ČJA III-22 (‚chlívek pro vepře‘); ALJ; Bš; SSJ (cárok); KJA I (str. 76; 80) 
 

cébiť, -ím; -íja, ned. 
1. plakat, brečet (o dítěti): to ďecko už zase cébí; srov. gébiť 
2. expr. pršet: venku po cełý božý deň cébí; srov. čápať 2, mhliť, scať 2, sopliť 2, srať 5, syčať 2, 
syholiť, valiť 8 
dok.: nacébiť sa – k význ. 1 
odvoz.: océbený (uplakaný); oceba – viz tam 
ALJ (cébiť (sa), cébit (sa)); Bš (cébit sa) 
 

ceďíłko, -a, m. 
cíp košile vyčnívající dítěti z kalhot: ceďíłko ťi leze z gaťí 
ALJ (i cedílko); Bš (cedíłko – v jiných význ.); Kt (cedílko) 
 

céra, -y, ž.; i ml.      
dcera: vaša céra sa bude vdávať?; srov. cérka 1, ďífka 1  
odvoz.: cérka – viz tam; cerena; cérčý – viz tam 
SSJČ (dcera); ALJ; Bš (cera); SSJ (dcéra) 
 
cérčý, příd.; i ml.      
1. vztahující se k cérce, dívčí: to sú cérčý šaty 
2. ve spoj. cérčý pupek chlapec, který si rád hraje s děvčaty: ten váž małý ogara je enom s 
cérkama, je to taký cérčý pupek  
 
cérka, -y, ž.; i ml.     
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1. dcera: naša cérka už je doma; srov. céra  
2. nedospělá osoba ženského pohlaví, děvče: ogařy sy hrajú s cérkama na skofku; srov. ďífka 1  
3. expr. dospělá žena: mosým to řécť našym cérkám f práci; srov. roba 1 
odvoz.: cérečka, cérenka; cérča; cérčysko 
SSJČ (dcera – (d)cerečka, (d)cérečka); ČJA I-2 (‚děvče‘); ALJ; Bš 
 
cezák, -a, m. 
velký cedník: vytáhnu s kredenca cezág na łokše  
odvoz.: cezáček (malý cedník na čaj) 
ALJ; Bš; So (cedžak); Vo (ceďák) 
 

cfek, -a, m. 
1. druh uzeniny, špekáček: kub ze štyry cfeky na opékáňí 
2. expr. tlustý muž, chlapec, dítě: s teho ogara je dobrý cfek; srov. bagón 2, bachor 3, bachrál 
(bachor), bečka 4, břuchál 
odvoz.: cfeček 
► Slovo „cfek“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „cvek II“ uvedeno více významů.  
SSJČ (cvek II); ALJ (i cvek); Bš (cvek – ve význ. 2 a v jiném význ.); Kt (cvek – ve význ. 1 a v jiném význ.) 
 
cfíboch, -a. m. 
druh jemného pečiva, piškot: upekła sem cfíboch, aby było neco na otpołedňa; srov. bábufka 1 
SSJČ (cvíbach, cvíboch, cvíbak  – ‚suchar‘); ALJ (i cvíboch aj.); So (cfibak) 

 
coby I, spoj.  
1. vyjadřuje účel; aby: tetka ponáhlała, coby přyšła skoro dom 
2. uvozuje substantivní doplněk; jako: znáł sem ho coby ogara; přyšéł k nám coby starosta 
opce 
SSJČ (co III); ČJA V-345 (‚aby‘), V-357 (‚jako‘ – doplněk); ALJ; Bš (co by); So (co by) 
 
coby II , část. 
záporná odpověď; ne: ále coby! 
ALJ; SSJ (čoby) 
 

cochvíla, přísl. 
1. za okamžik; brzy: cochvíla příde dom 
2. často, pravidelně: cochvíla ide g dochtorovi 
ALJ (co chvíla) 
 

cólka, -y, ž. 
prkno široké jeden coul, tj. 2,54 cm (užívá se ve stavebnictví a tesařství): s cólek sa ďełávała 
dłáška 
ALJ 
 

cólštok, -a, m. 
dřevěný skládací metr (užívá se ve stavebnictví a tesařství): zmejř sýłu ťihły cólštokem! 
ALJ; So (colštok); SSJ 
 
cosy, cosyk I, zájm., i ml. 

1. něco, co není blíže určeno: cosy ťi povím; ♦ cosy sem chťeła řédzď a ňidz dať 
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2. označuje neznámý předmět; něco: ďecka, cosy sem vám kúpiła; ve spoj. jakésy cosy (něco): 
ot súsetky donésł jakésy cosy; co to je? Jakésy cosy 
SSJČ (cosi); ALJ (cosi, cosik); Bš (cosi); SSJ (čosi1) 
 

cosy, cosyk II, přísl. 
1. vyjadřuje neurčitost; nějak: cosy sem ho nemohła poznať; máčka sa ňe cosy zdrcła 
2. vyjadřuje míru, množství; trochu: nemáme cosy peňes; su o cosy vječý neš ty; máčka sa ňe 
cosy zdrcła 
ALJ (cosi, cosik); Bš (cosi); SSJ (čosi2) 
 
cŕknúť, -nu; -nú, dok. 
nalít malé množství, kápnout: cŕkňi ňe slibovice 
SSJČ (cvrknouti); ALJ (i crknút); Bš (crknút); So (crbnúč); SSJ (crknúť) 
 
cúďiť, -ím; -íja, ned.   
1. čistit 
2. expr. pít: cúďíł každý deň s púlitra gořałky 
cúďiť sa, -í sa (3. jč.) 
zbavovat se placenty (o dobytku); čistit se: ofca sa uš cúďí; kráva sa cúďiła cełé otpołedňa 
dok.: vycúďiť (sa): vycúďíł fšecko víno  
ALJ (i cúdit); Bš (cúdit); So (cudžič – ve význ. 1); SSJ (ve význ.1) 
 

cúfačky, přísl.  
pozpátku: cúfačky narazýł z vozem do płota 
ALJ (cúfački); So (cófačku, cúfačku) 
 

cúfať, - u/-ám; -ú/-ajú, ned., i ml. 

1. couvat: pozor, auto cúfe!; srov. curygať1 
2. dělat ústupky  
dok.: cúfnúť; vycúfať: vycúfáł ot slubu; zacúfať – k význ. 1 
odvoz.: cúfáňí; cufky (expr., jen ml. zvratky); cúfačky – viz tam 
SSJČ (couvati, coufati); ALJ (i cúfat); So (cófač, cúfač); SSJ  
 
cúhať, -ám; -ajú, ned. 
expr. hltavě jíst, cpát se: cúhali do sebe łokše; ♦ cúhá to do sebe jag do mjecha; srov. cápať 3, 
džgať (sa), futrovať sa (futrovať), gáblovať, gasať, hňápať 2, róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
dok.: scúhať 
odvoz.: cúháňí 
ALJ (i cúhat); Bš (cúhat) 
 
cuchma, -y, ž. 
expr. rozcuchaná, neupravená žena: viďéł sem ho z jakúsy cuchmú; srov. drchma 
SSJČ (cuchta, cuchna); ČJA III-84 (cuchna – ‚zcuchaná sláma nesvázaná‘); ALJ (cuchna); Kt (cuchna – 
‚ženská nehospodářská‘) 
 

cuchmať, -mu; -mú, ned. 
cuchat, muchlat; srov. drchmať 
cuchmať sa 
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expr. muchlat se, mazlit se: cuchmali sa desy za barákem; srov. cycmať sa, drchmať sa (drchmať), 
hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
dok.: scuchmať (zmuchlat) 
odvoz.: cuchma – viz tam; scuchmaný (zmuchlaný) 
ALJ 
 
cuklák, -a, m. 
hřebík na přibíjení krytiny: fšecky cukláky mu vypadły s kapse 
So (cuklak) 
 
cukrové, -ého, s. 
cukrářské výrobky; sladkosti: teta praviła, že mosý napécť cukrové na Vánoce; ďecka sy 
donésły s púťi cukrové 
SSJČ (cukroví); ALJ; SSJ 
 

cukruška, -y, ž. 
hrdlička: čujež-ji? Cukruška cukruje, cukrú, cukrú 
odvoz.: expr. cukruša; cukrovať 
ČJA III-251; ALJ; Bš 
 
cumel, -mla, m.; i ml. 

dětské šidítko; dudlík: to ďecko pořáď řve, daj mu cumel; podaj ňe flašku s cumlem; ♦ je to 
slatké jak cumel  
► Slovo „cumel“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „cumel“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-26; ALJ; Kt (‚opilec‘); Vo (coml); SSJ (cumeľ) 

 
curygať, -ám; -ajú, ned. 
1. couvat: curygáł sem s koňama do stodoły; srov. cúfať 1 
2. vracet se: curygaj dom!  
dok.: vycurygať; zacurygať 

odvoz.: curyk  – viz tam 
ALJ (i curikat); So (curykač – ve význ. 1); SSJ (curigať) 
 

curyk , citosl. 
vyjadřuje pobídku dobytku, aby couvl; zpět: hybaj, curyk Fuksa! 
ALJ (curyk, curik) 
 
cuzý, příd. 
cizí: cuzý ludé; šag on néňi cuzý 
ČJA V-19 (cuzí); ALJ (i cuzí, cudzi aj.); Bš; SSJ (cudzí) 
 
cycať, -á (3. jč.); -ajú, ned.       
sát, zprav. mléko: to jahňacko nechce cycať 
dok.: docycať; nacycať (sa) 
odvoz.: cyckať (sa); cycek – viz tam 
SSJČ (cicati); ALJ (i cicať, cicat); Kt (cickat); So (cycač); SSJ (cicať); KJA VI (str. 144) 
 

cycek, -cka, m.           
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1. struk u vemene; srov. štrych 
2. expr. ženský prs: ta roba mjeła také cycky  
odvoz.:  cyckaňa (expr. žena s velkými prsy) 
SSJČ (cecek);  ČJA III-177 (‚struk‘); ALJ; Kt (cicek – ‚struk‘); So (cycek) 

 
cycmať sa, -ám sa; -ajú sa, ned. 
expr. líbat se; mazlit se: viďéł sem jich, jak sa cycmali na zábavje; srov. cuchmať sa, drchmať sa 
(drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať, 
ťuchmiť sa 2 
dok.: docycmať sa 
odvoz.: cycmáňí 
SSJČ (cicmat se); ALJ (cicmať, cicmat); Bš (cicmat se) 
 
cycúr, -a, m. 
proud vody; pramínek: léło tak, že voda jim tékła cycúrem do sýňe; srov. járek 2  
odvoz.: cycúrek 
ALJ (cicúr); Bš (cicúr); Kt (cicúrek) 

 
cygán, - a, m. 
1. příslušník romské národnosti: ♦ lže jak cygán 
2. expr. lhář, podvodník: šag je to taký cygán prolhaný 
odvoz.: cygáňa; cygánek; cygáňisko; cygoš; cygánka – viz tam; cygánský – k význ. 1 
SSJČ (cigán); ČJA I-77 (lhát; cigán – ‚lhář‘), V-217 (cigán); ALJ (i cigán); Bš (cigán); So (cygan); Vo 
(cegán/cigán); SSJ (cigán, cigáň2) 

 
cygáňiť, -ím; -íja, ned. 
lhát; šidit: necygaň ňe!; ďecka ňe velice cygáňíja 
dok.:  nacygáňiť (sa); ocygáňiť: tata mja ocygáňíł (ošidil) 
odvoz.: cygáňéňí (lhaní); cygánstfo – viz tam 
SSJČ (cikánit); ČJA V I-77 (cigánit); ALJ (i cigáňiť, cigáňit); Bš (cigánit); So (cygaňič); Vo 
(cegáňit/cigáňit); SSJ (cigániť2) 
 

cygánka, -y, ž. 
1. příslušnice romské národnosti 
2. expr. lhářka, podvodnice 
3. (zprav. mn.) druh stromu, nebo tmavě červených jablek s růžovou dužinou: u súsedú na 
stromje dozráły cygánky; srov. jadérňica, žňofka 1 
4. (zprav. mn.) bačkora tmavé barvy sahající po kotníky (na knoflíky n. přezku): napršało ňe do 
cygánek; srov. papuč/papuča 2 
odvoz.: cygánečka; cygaňa: cygaňa jedna (lhářka) 
SSJČ (cigán); ALJ (i cigánka); Bš (cigánka – v jiných význ.); SSJ (cigánka1 a 2) 
 
cygánstfo, -a, s. 
lež, podvod: to je od ňeho veliké cygánstfo  
SSJČ (cikánstvo); ALJ (i cigánstfo, cigánstvo); Kt (cigánstvo); So (cyganstfo); SSJ (cigánstvo2) 
 

cylindřáky, -ú, pomn.  
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kamna na piliny se železnou vložkou: cylindřáky hořeły až do púnocy; srov. řezyňáky (řezyny), 
vincek 
 

cyngať, -ám; -ajú, ned. 
zvonit, cinkat: cyngáł mu nad hłavú klúčama; srov. cyngéłať  
dok.: zacyngať  
odvoz.: cyngáňí 
ALJ (i cingať, cingat); Bš (cingat); Kt (cingat – ‚toulati se‘); SSJ (cengať) 
 
cyngélať, - ám; -ajú, ned. 
zvonit, cinkat: krávy cyngélajú zvoncama; srov. cyngať 
cyngélať sa 
houpat se, kymácet se; srov. bloncať (sa) 1, cambŕlať (sa), hongať (sa), húšať (sa), kombélať 1 
dok.: zacyngélať – k význ. 1 
odvoz.: cyngéláňí (cinkání); cyngélátko (zvoneček) 
ALJ (cingélat); Bš (cingéľat) 

 
cynknúť sa, -nu sa; -nú sa, dok. 
expr. opít se: asy sa cynknúł desy v hospoďe; srov. dřýstnúť sa (dřýstnúť), dýmnúť sa (dýmnúť), fíknúť 
sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), 
natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa 
(scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: cynknutý (expr. opilý); srov. dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacmundaný 2, 
nacápaný, nacúďený, nadraný 2, nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný, nametený 3, naróchaný 4, naťatý, 
natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, 
zrúbaný 4 
SSJČ (cinknouti – v jiných význ.) ALJ (cinknout – v jiném význ.)   
 
cyrkulářka, -y, ž.            
kotoučová pila: súsedovi prasknúł řemeň u cyrkułářky  
odvoz.: cyrkula  
SSJČ (cirkulárka); ALJ (cirkulářka); Vo (cirgulka/cirkulka) 
 
 

Č 
 
čabrať viz cabrať  
 
čáčfała, čáčfara, -y, m.  
expr. nemotora, lenoch: Jaryn je taký čáčfała pomałý; srov. kfak 2, zdechlina, zdechlák, zdechloň 
(zdechłý), zhňilák, zhňiloň, zhňilina, zhňilačysko (zhňilačyť) 
ALJ (čáčvara); Bš (čáčvara) 
 
čagan, -a, m.; i ml. 

hůl s ohnutým držadlem; hůl vůbec: stařka mu dała čaganem, že přišéł neskoro dom; ♦ nech 
čagan viseť (nech to být); hozd do domu, čagan do ruky; srov. kyjaňa, palica 2 
odvoz.: čagánek; čagaňisko 
SSJČ (čakan, čagan); ČJA I-59; ALJ; Bš; Kt (‚vysoký člověk‘) ;Vo; SSJ; KJA VII (str. 52; 62) 
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čachrovať, -uju; -ujú, ned. 
1. nepoctivě obchodovat: co čachruješ s týma peňezama? 
2. vyměňovat věci 
3. i ml. zmatkovat: co zaséj čachruješ? 
dok.: vyčachrovať: cos to vyčachrováł?; začachrovať 
odvoz.: čachry (1. nepoctivé obchody, 2. zmatky)  
SSJČ (čachrovat – ve význ. 1); ALJ (i čachrovat); SSJ  (ve význ. 1 a 2) 
 

čákať, -ám; -ajú, ned. 
stříkat: nečákaj na mja!; čákáł na mja, že sem była cełá mokrá; čákáš, dávaj pozor!; srov. čápať 
1, čfáchať 2, fíkať 1, chfístať, ščŕkať 
dok.: čáknúť; začákať 
odvoz.: čákáňí; čákanec (stříkanec) 
ALJ (i čákat); Bš (čákat) 
 

čáknutý, příd.  
1. potrhlý, praštěný; srov. čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, mignutý (mignúť), pobúchaný, pošahaný, pošybaný, 
róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
2. slabomyslný: zdá sa ňe, že ten Bohúšeg je jakýsy čáknutý; srov. gécnutý 2, hłupkavý, pomjatený 
 
čančať (sa), -ám (sa); -ajú sa, ned.; i ml.   
zdobit (se), parádit (se), krášlit (se): co to čančáte?; jaksy dłúho sa čančała před zrcadłem 
dok.: načančať (sa): mosýme načančaď vánočňí stromek; ty saz ále načančała, máš teho na 
sobje 
odvoz.: čančáňí; načančaný 
ALJ (čančat) 

 
čapa viz capa 
 

čapák, -a, m. 
prudký déšť, liják: nechoď ven, je tam řádný čapák; srov. pluta, úliv 
ALJ (v jiných význ.); Bš (v jiných význ.); Kt (‚silný, zavalitý člověk‘) 

 
čápať, -pu; -pú, ned.; i ml. 

1. stříkat, šplíchat; co tolik čápeš?; srov. čákať, čfáchať 2, fíkať 1, chfístať, ščŕkať 
2. pršet: přet chfíłú búřyło a fčýl čápe; srov. cébiť 2, mhliť, scať 2, sopliť 2, srať 5, syčať 2, syholiť, valiť 
8 
čápať sa 
máchat se ve vodě: ďecka sa čápú ve vaňe; srov. cabrať sa, čabrať sa (cabrať/čabrať), čfáchať sa 
dok.: načápať; vyčápať – ve význ. 1; začápať – ve význ. 1 
odvoz.: čapkať (sa); čapotať; čapák – viz tam;  čápanec (stříkanec) 
SSJČ (čápat – ‚těžce chodit, kráčet‘); ALJ (i čápat); Bš (čápat) 
 
čarodeňica, -e, ž. 
1. čarodějnice: přýde na ťa čarodeňica, jag nebudeš posłúchať; srov. bosorka 1, haladryja 1, 
haramija 1, stryga 1 
2. expr. nadávka ženě: čarodeňico, jedna!; srov. bosorka 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, haladryja 2, 
haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora 2, stryga 2 
ALJ; Bš (čarodeník) 
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čářyť, šářyť, -ím; -íja, ned.; i ml. 

1. chodit od ničeho k ničemu: tata čářý po chałupje; srov. bloncať 2, grejďiť, łašovať, pabúcať sa, 
posmjetať sa, přesmrádať sa, zgłýňať 2 
2. toulat se po nocích: zasez v nocy desy šářýł; srov. zbłúkať 
odvoz.: čářeňí/šářeňí 
ALJ (v jiném význ.); Bš (šářiť – v jiném význ.) 
 

čas, -u, m.                    
1. čas, doba: už je její čas 
2. počasí: jaký čas kładú? (jaké bude počasí?); je pjekný čas; ve spoj. psý čas (špatné počasí), 
viz psý 
► Slovo „čas“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „čas“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš (ve význ. 1); So; SSJ 
 
čásnúť, -nu; -nú, dok. 
uhodit, praštit (někoho): čásł ňa palicú; srov. cápnúť 2, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, 
húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, 
pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
odvoz.: čásnutý – viz tam 
ALJ (i čásnút); Kt (čásnút) 
 
čásnutý, příd.  
potrhlý, praštěný: je čásnutý přes palicu; srov. čáknutý 1, fíknutý 1, gécnutý 1, mignutý (mignúť), 
pobúchaný, pošahaný, pošybaný, róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
 
čava, - y, ž. 
1. odrostlé děvče; srov. drnda, hepa 
2. expr. nadávka ženě: ty čavo jedna!; srov. bosorka 2, čarodeňica 2, darebňica 2, fúryja, haładryja 2, 
haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora 2, stryga 2 
ALJ (ve význ. 2); Bš (ve význ. 2) 
 

čehłať sa, -u/-ám sa; -ú/-ajú sa, ned. 
otírat se, dřít se (o něco): čehłám sa, sfrbíja ňa záda; kráva sa čehle o strom; srov. drhnúť sa 2 
(drhnúť)   
dok.:  očehłať sa 
odvoz.: čehłáňí (otírání se, odírání se) 
ALJ (čehlat sa); Bš (čehłat sa) 
 
čeho, zájm.  
co (při otázce): čujež ňa? – Čeho?; čeho sy žádáš? 
ALJ; Bš; So 
 

čepcovať, -uju; -jú, ned. 
pohlavkovat: čepcujež ogara za každú hłúpinu 
dok.: načepcovať; ščepcovať 
odvoz.: čepcováňí 
ALJ (i čepcovat); Bš (čepcovat) 
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čepéřyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned. 
1. natřásat, čechrat peří: slépky sa čepéřýja 
2. expr. natřásat se, předvádět se (o člověku); ♦ čepéřýł sa přede mjú jak kohút  
3. expr. zlobit se, rozčilovat se 
odvoz.: čepéřeňí 
SSJČ (čepýřiti se – ve význ. 1 a 3); ALJ (i čepéřit); Bš (čepéřit sa – ve význ. 2) 
 
černý, čérný, příd.   
1. ve spoj. černá/čérná malina ostružina: na Grúňi rostú černé maliny 
2. ve spoj. černý/čérný kořeň kostivál lékařský (Symphytum officinale): čérný kořeň vytahuje 
hňis 
SSJČ (černý); ČJA II-97 (ve význ. 1); ALJ; Bš (v jiných význ.); Kt (ve význ. 1); So (černy – ve význ. 2) 
 
čerňica, -e, ž., (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo tmavého plodu třešně: strýdz donésł košýk čerňic, upeču vám vdolek; srov. 
bjelica 1, drobňica, křupa 2, vrapčynka 
SSJČ (černice); ČJA II-96 (‚borůvka‘), II-97 (‚ostružina‘); ALJ; Bš; Vo (‚ostružina‘); SSJ (‚ostružina‘) 
 

česnekačka, -y, ž.; i ml. 

česneková polévka, česnečka: neska zme mjeli na večeřu česnekačku 
odvoz.: česnekajda 
ALJ; So (‚česneková omáčka‘) 
 

čeťina, -y, ž.; i ml. 
nařezané větve jehličnatých stromů, chvojí: taťka šéł na čeťinu; donesu čeťinu na hrop; srov. 
hałuzý, chabažďí, chábí, krkošý 
odvoz.: čeťinový: čeťinový vjenec 
SSJČ (četina); ČJA II-75; ALJ (i četina); Bš (četina); SSJ (čečina); KJA IV (str. 126; 132) 
 

čfáchať, -ám; -ajú, ned.; i ml. 

1. čvachtat, šplouchat: čfáchá ňe v botách; ♦ čfáchá mu na maják (leze mu to na mozek) 
2. stříkat: nečfáchaj po mje!; srov. čákať, čápať 1, fíkať 1, chfístať, ščŕkať 
čfáchať sa 
máchat se ve vodě: zaséj saz desy čfáchał ve voďe?; srov. cabrať sa/čabrať sa (cabrať/čabrať), čápať 
sa (čápať) 
dok.: čfáchnúť – viz tam 
odvoz.: čfácháňí 
SSJČ (čvachtati, čváchati se); ALJ (čváchať, čváchat); Bš (čváchat); Kt (čvachat); So (čfachač; čfachač se) 
 

čfáchnúť, -nu; -nú, dok.; i ml. 

1. stříknout, cáknout: ogar po mje čfáchł vodu 
2. žbluňknout; spadnout, šlápnout (někam): čfáchnúł sem do kałuže; srov. cápnúť 1, hrbúcnúť, 
hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, 
strúhnúť 3, šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
ALJ (čváchnút , čvachnout); Bš (čvachnout – ve význ. 2) 
 
čmahýc, citosl. 
vyjadřuje prásknutí, bouchnutí: čmahýc koňa přes prdel!  
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čmahýcnúť, -nu; -nú, dok. 
uhodit, praštit (někoho): čmahýcnúł ho krkošú přez lebeňu; srov. cápnúť 2, čásnúť, dýmnúť, 
dřýstnúť, fłágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, 
mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, 
uvaliť 3 
odvoz.: čmahýc – viz tam 
 
čmel, -a, m.                     
čmelák (Bombus): jakýsy čmel ňa otravuje 
► Slovo „čmel“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „čmel“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-52; ALJ; So  
 
čmigať, -ám; -ajú, ned. 
1. pikat (při hře na schovávanou): Janek čmigá za stodołú; fčyl ideš čmigať ty 
2. expr. zůstávat někde dlouho: tata čmigáł desy púł dňa  
odvoz.: čmigáňí 
ALJ (ve význ. 1) 
 
čmúřyť, -ým; -ýja, ned. 
mhouřit oči: čmúřýł sem očy přet słunkem; srov. žmúrať 
čmúřyť sa  
mračit se: co sa na mja tak čmúřýš? 
dok.: začmúřyť  
ALJ (i čmúřit); Kt (čmurkat) 
 
čnúť, čnu; čnú, ned. 
číst (něco): umíž už čnúť?; co pjekného čneš?; srov. čýtať I, řýkať 3 
dok.: dočnúť; přečnúť: prosým ťa, přečňi mje neco 
odvoz.: čnúťí (čtení) 
ČJA IV-287, 390; ALJ; Bš 
 
čočovica, čočkovica, -e, ž. 
1. jen čočovica čočka  
2. čočková polévka: naléj ňe trochu čočkovice! 
3. jen čočovica čočka na kyselo: čočovica z vajcem 
odvoz.: čočovička 
SSJČ (čočovice – ve význ. 1); ČJA I-97 (ve význ. 1); ALJ (i čočovice); SSJ (šošovica) 
 
čógavec, -fca, m. 
odrostlý chlapec, výrostek: súsedúv ogara je už veliký čógavec; srov. cagáň, chałáň, ogar/ogara 1, 
ohnáš 
ALJ; Bš (čogavec); Kt (čogavec – ‚lezec‘) 
 
čołek, -a, m.  
mlok (Salamandra): ďecka viďeły u studénky čołka; srov. ščúr 
ALJ; So (‚pulec‘) 
 
čopjeť, -ím; -íja, ned.;  i ml. 
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1. sedět na bobku, dřepět: ďecka čopíja za chałupú 
2. expr. zdržovat se (někde, u něčeho): čopjéł dłúho u jakéjsy práce; srov. lapjeť/łopjeť  
dok.: čopnúť (sy) – k význ. 1: ♦ Ančo, čopňi, četňíg ide! Anča čopła, četňíg ňigde (posměšek); 
přyčopnúť (sy) – k význ. 1 

odvoz.: čopjeňí 
SSJČ (čapat I); ČJA I-31; ALJ (čopěť); Bš (čapět, čopěť); So (čapječ; čapnuč); Vo (čupjet; čupnót (se)) 
 

čučný, příd.  
smutný: súsed je jakýsy čučný 
odvoz.: čučno (smutno, úzko): było ňe čučno, dyš ste tu nebyli; srov. tesknoba 
ALJ (čučno); Bš (čučno) 
 
čudák, -a, m. 
expr. divný člověk, podivín: dycky sa chováł jak čudák; srov. náturysta, pocháb, zjavec 
ALJ; Bš; SSJ 
 
čuňa, -e, ž.; i ml. 

expr. obličej; ústa: chceš po čuňi?; dostanež na čuňu!; srov. gemba 2, huba 1, papula (papulovať), 
paščeka 
odvoz.: čuňisko 
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (‚veliká huba, veliký nos‘) 
 
čuť, -ju; -jú, ned. 
slyšet: čuješ-ji? – Nečuju; néňi čuď aňi vlastňího słova 
dok.: počuť; učuť  
odvoz.: počúvať – viz tam 
SSJČ (číti – v jiných význ.); ČJA I-46; ALJ (i čut); Bš (čut); So (čuč – v jiných význ.); SSJ 
 
čýda, -y, ž. 
řada: už je na mje čýda 
ALJ (čída); Bš (čída) 
 
čynk, citosl.  
vyjadřuje cvrnknutí: ♦ čyng około jačka (cvrnknutí do důlku) 
 
čynkať, -ám; -ajú, ned.  
cvrnkat kuličky: čynkali zme kuličky do jačka 
odvoz.: čynk  – viz tam  
 
čýsy, zájm. neurč.; i ml.                                     
něčí: býł tu pro ťa čýsy ogar; čý sú to gaťe? – Čýsy 
SSJČ (čísi); ALJ (čísi); SSJ (čísi) 
 
čýtať I ; -ám; -ajú, ned.                          
číst; čítávat: ďecka rády čýtajú kňíšky o zbojňíkoch; srov. čnúť, řýkať 3 
dok.: dočýtať 
odvoz.: čítáňí (čtení) 
► Slova „čítať I, čnúť“ se užívají místo spisovného „číst“, srov. SSJČ (čítati I).  
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SSJČ (čítati I); ČJA IV-287, 390; ALJ; So (čitač); SSJ (čítať) 
 
čýtať II , -cu; -cú, ned.                                   
1. počítat, účtovat (něco): čýtaj, kolik to ďełá?; srov. rátať 1 
2. počítat (s něčím): čýcu, že k nám přýde na objet 
3. (sy) počítat (si) léta, mít určitý věk: cérečko, kolik sy čýcež rokú? 
► Slovo „čítať II“ užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „čítati II“ uvedeno více významů.  
SSJČ (čítati II); ALJ (i čítat); Bš (čítat); SSJ (čítať) 
 
 

D, Ď 
 

dáchnúť sy, -nu sy; -nú sy, dok. 
1. zdřímnout si: nechceš sy na chvílu dáchnúť? 
2. expr. upít si alkoholu: dáchnúł sy slibovice 
SSJČ (dáchnout si – ve význ. 1); ALJ (dáchnout si – ve význ. 1) 
 

dálava, -y, ž.                         
velká dálka, velká vzdálenost: Janeg za ňú jezďíł takú dálavu   
SSJČ; ALJ; Bš (dáľava) 
 
daléj, přísl. 
1. vyjadřuje pokračování děje n. stupňování: uš sa s ňím daléj nebudu otravovať 
2. dále (na zaklepání): daléj! 
ALJ; SSJ (ďalej) 
 
darebný, příd. 
1. nehodný,  špatný, zlý: nebuď darebný! 
2. zbytečný, marný: darebná práca 
3. churavý, neduživý  
4. nepatrný, malý: darebný kus pola 
odvoz.: darebňe (špatně, zle): uďełáł tu prácu darebňe 
► Z tohoto slova  je odvozen také pomístní název (viz příloha 2) – Darebňa (Liptál). 
SSJČ; ALJ (i darební); Bš (ve význ. 3); So (darebňi – ‚nesvůj‘) ; SSJ (darobný – ve význ. 2) 
 

darebňica, -e, ž.; expr.; i ml. 
1. rozpustilé děvče, nezbeda: nezłob ňa! Ty sy taká darebňica malučká; srov. ancyjáš, huncút, 
lancmón, nepodara 
2. špatná, zlobivá žena; srov. bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, 
kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 
SSJČ (darebník, darebnice); ALJ (i darebnica); Bš (darebnica – ve význ. 2); Kt (darebnica – ‚maličkost‘) 
 

dásno, -a; dásňa, s. (zprav. mn.) 
dáseň: cosy mja bolíja dásňa, mosým g dochtorovi 
ČJA I-47; ALJ; Kt (dáseň – v jiném význ.) 
 
dáviť, -ím; -íja, ned.                       
1. zvracet, vrhnout: dáviła sem cełú noc  
2. rdousit, dusit: dávíł ňa kašel  
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► Ve sledované oblasti se synonyma ke slovu dáviť „zvracet“ (k význ. 1) a „škrtit“, „dusit“ (k význ. 2) dříve 
neužívaly.  
dok. rozdáviť (sa) – k význ. 1; vydáviť – k význ. 1; zadáviť – k význ. 2: kuru nám cosy zadáviło 
odvoz.:  dáveňí (zvracení); vydávený; zadávený 
SSJČ (dáviti); ALJ (i dávit); SSJ (dáviť1 a 2) 

 
ďeďina, -y, ž.; i ml. 

1. vesnice, obec; náves: je to cérka z ďeďiny;  to sa moseło staď u náz na ďeďiňe; ♦ stojíž jak 
sfatý za ďeďinú (vykulený) 
2. venkov: na ďeďiňe sa žyje ináč, než ve mjesťe  
odvoz.:  ďeďinka; ďeďinský: je to taký ďeďinský ogar 
SSJČ (dědina – ve význ. 1); ČJA I-184 (‚vesnice‘); ALJ (i dědina); Bš (dědina – ‚vesnice‘); Kt (dědina – 
‚náves‘); So (džedžina); SSJ (dedina – ‚obec‘) 
 

deléj, přísl. (2. st.) 
déle: nemožu u váz ostaď deléj  
ALJ 
 

ďełný, příd.             
pracovitý, výkonný: ďełný čłovjek 
► Slovo „ďełný“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „dělný“ uvedeno více významů.   
SSJČ (dělný); ALJ (ďelní, dělný aj.); Bš (děľný); Kt (dělní den – ‚všední den‘) 
 

dénko, dénco, -a, s.    
1. zdrob. k dno: praskło nám dénko u škopka 
2. dno pokrývek na hlavu 
3. dřevěná poklice: zakryj ten kfaz dénkem  
SSJČ (dýnko, dénko – ve význ. 1 a 2); ALJ; Bš (ve význ. 2 a 3); So (denko); KJA II (str. 102) 
 
deska, -y, ž.; i ml. 
1. plochý předmět čtyřúhelníkového tvaru; deska 
2. prkno: podaj ňe tu desku, mosým opraviď ďúru f ploťe; nařežu sy desky na dłášku 
3. odhrnovačka (horní část radlice) 
odvoz.: deščyca; desečka; deščyčka 
SSJČ; ČJA I-190 (ve význ. 2); III-39 (ve význ. 3); ALJ; Bš (ve význ. 2); So; Vo 
 
ďífčyť sa, -ý sa (zprav. 3. jč.); -ýja sa, ned. 
stávat se dívkou, dospívat: ta naša cérka sa už ďífčý  
ALJ (ďífčiť); Bš (dívčit); SSJ (dievčiť sa) 
 
ďífka, -y, ž. 
1. děvče; srov. céra, cérka 2 
2. služebná, děvečka: stařka mjeła doma g ruce ďífku, co jí pomáhała s prácú 
odvoz.: ďífčyť sa – viz tam 
► Slovo „ďífka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „dívka“ uvedeno více významů.  
SSJČ (dívka); ČJA II- 42 (‚čejka‘); III-7 (ve význ. 2); ALJ (i ďívka, dívka); Bš (dívka – ve význ. 2); So 
(džifka – ve význ. 2) 
 

dłábiť, -ím; -íja, ned. 
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1. tlačit; dusit: dłábíja ňa boty ve špicy; dłábí ňa na prsách 
2. expr. mačkat, tisknout; škrtit: zaséj dłábíš ty koťacka? 
dok.: podłábiť – k význ. 2; rozdłábiť – k význ. 2; vydłábiť (i vymámit, vyloudit); zadłábiť (i 
zabít);  zdłábiť 
odvoz.: dłábeňí; podłábený; rozdłábený; vydłábený; zadłábený; zdłábený 
ALJ (i dlábit); Bš (dłábiť); Kt (dlábit – ve význ. 1) 
 
dlapa, -y, ž. 
expr. velká ruka n. noha: máž velikú dlapu, nemožu ťi kúpiď boty; srov. capa/čapa, faja/fajka 3, 
klača, kot 2, kyta 2, raťica 2 
odvoz.: dlapisko 
SSJČ (tlapa); ALJ; Bš (dľapa – ‚zvířecí noha‘); So (dłap – ‚ruka‘) 
 

dłáška, -y, ž. 
dřevěná podlaha: ve staréj chalupje zme nemjeli aňi dłášku 
odvoz.: dláškový: dláškový suk 
► Slovo „dłáška“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „dlážka I“ uvedeno více významů.   
SSJČ (dlážka I); ČJA I-188; ALJ (i dlážka); Bš (dłážka); KJA I (str. 56) 
 
dłopa, -y, ž.         
kopka sena: dłopa sena była uš cełá zhňiłá; budeme skłádať seno do dłop  
odvoz.: dłopka 
ALJ; Kt (dlopa) 
 
dneskaj, neskaj, přísl. 
dnes: dneskaj sa cosy pomráká; neskaj valí cełý deň  
odvoz.: dneskajšý/neskajšý 
SSJČ (dnes, dnesky); ČJA V-389; ALJ; Bš (dneskajší) 
 
dňiť sa, -ňí sa (3. jč); -íja sa, ned.                
rozednívat se, svítat: v léťe sa skoro dňí 
SSJČ (dníti se); ČJA II-151; ALJ (i dniť); So (dňič se); SSJ (dniť sa) 
 

dobíjať, -íjá; -ajú, ned. 
dorážet, dotloukat, ubíjet k smrti: dobíjáł psa palicú 
dok.: dobiť – viz tam 
odvoz.: dobíjáňí 
SSJČ (dobíjeti, dobíti); ALJ (dobíjať – v jiných význ., dobíjeti); Bš (dobíjať se – v jiném význ.); SSJ  
 
dobiť, -ju; - jú, dok. 
1. utlouci, usmrtit (někoho) 
2. zbít, ztlouct (někoho): škareďe ho dobíł; srov. dodrúzgať, doráňať 
3. expr. zničit (něco): tys tu tašku ále pjekňe dobíł  
dobiť sa 
expr. zranit se: dobíł sa přy fodbale; srov. dodrúzgať sa (dodrúzgať), dokaličyť (sa), dokandrasyť sa, 
doráňať sa (doráňať), dožebračyť sa 
odvoz.: dobitý (dotlučený, zmlácený, zničený) 
► Slovo „dobiť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „dobíti“ uvedeno více významů.   
SSJČ (dobíti); ALJ (i dobit); SSJ 
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docambŕlať (sa) viz cambŕlať (sa) 
docycať viz cycať  
docycmať sa viz cycmať 
 
dočkať, -ám; -ajú, dok.       
1. počkat (na koho): dočkaj na mja!; ♦ dočkaj, přýde na ťa Očkaj (Štěpán Bočkaj) 
2. (čeho) vyčkat: ♦ dočkaj času jako husa klasu (všechno má svůj čas) 
SSJČ (dočkati se); ČJA I-60 (počkej); ALJ (i dočkat); Bš (dočkať se); Kt (dočkat); So (dočkač); SSJ 
 
dočnúť viz čnúť 
dočýtať viz čýtať 
dodrhnúť viz drhnúť 
dodřýstať (sa) viz dřýstať 
 
dodrúzgať, -ám; -ajú, dok.  
expr. ztlouct, zbít (někoho): dodrúzgáł ju tak, že była modrá; srov. dobiť 2, doráňať 
dodrúzgať sa 
expr. zmrzačit se, zranit se: spadł ze stroma a dodrúzgáł sy rameno; srov. dobiť sa (dobiť), dokaličyť 
(sa), dokandrasyť sa, doráňať sa (doráňať), dožebračyť sa 
odvoz.: dodrúzganý 
ALJ (i dodrúzgat – v jiném význ.); SSJ 
 
dofčyl; dofčylška, dofčylšku, přísl. 
doposud, doteď: dofčylška ta práca neňí uďełaná; srov. podnezdeň, pofčyl 
ALJ (i dofčilška, dofčilšku, dovčilška); Bš (dovčiľ); So (dofčilejška, dofčilška) 
 

dogáblovať viz gáblovať 
 

dohřýť sa, -hřeju sa; -hřejú sa, dok. 
rozzlobit se, dopálit se: dohřýł sem sa na súseda, že ňe neuhnúł s płotem 
odvoz.: dohřýtý 
SSJČ (dohřáti); ALJ (dohříť, dohřít) 
 

dohúkať, -ám; -ajú, dok.; i ml. 
vylekat, vystrašit (někoho): cełú ňa dohúkáł; srov. dojančyť (sa), dojašyť sa, dolekať (sa) 
odvoz.: dohúkaný; srov. dojančený, dojašený, dolekaný 
SSJČ (dohoukati – v jiném význ.); ALJ (i dohukat); So (dohukany) 
 

dojančyť (sa), -ým (sa); -ýja (sa), dok. 
vylekat (se), polekat (se): dojančýł ho tak, že nevjeďéł, čý je; zle sa dojančýł; srov. dohúkať, 
dojašyť sa, dolekať (sa) 
odvoz.: dojančený; srov. dohúkaný, dojašený, dolekaný 
ALJ (dojančiť, dojančit) 
 
dojašyť sa, -ým sa, -ýja sa, dok.  
vylekat se, polekat se: dojašýł sa, že přýde o chałupu; srov. dohúkať, dojančyť (sa), dolekať (sa) 
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odvoz.: dojašený: co sy taký dojašený?; srov. dohúkaný, dojančený, dolekaný 
ALJ (dojašit) 
 

dojíť, -du; -dú, dok.; i ml.  
přijít : došéłz dom pozďe; gdy k nám dojdete na besedu? 
► Ostatní významy slova „dojíť“ se užívají většinou shodně se SSJČ, viz „dojíti“. 
SSJČ (dojíti); ALJ (i dojít); Bš (dojít) 
 
dojka, -y, ž. 
dojnice (kráva, ovce, koza): to je dobrá dojka  
ČJA III-178 (‚nádoba na dojení mléka‘); ALJ; Bš; Kt; So; SSJ  
 

dokaličyť (sa), -ým (sa); -ýja (sa), dok. 
expr. zranit (se), zmrzačit (se): ten ho dokaličýł!;  dokaličýł sa přy sekáňí dréf; srov. dobiť sa 
(dobiť), dodrúzgať sa (dodrúzgať), dokandrasyť sa, doráňať sa (doráňať), dožebračyť sa 
odvoz.: dokaličený (zmrzačený, zraněný) 
ALJ (dokaličiť); So (dokaličič, dokaličeny); SSJ (dokaličiť) 
 
dokandrasyť sa, -ým; -ýja, dok. 
expr. zranit se, zmrzačit se, potlouct se: spadł ze střechy a dokandrasýł sa cełý; srov. dobiť sa 
(dobiť), dodrúzgať sa (dodrúzgať), dokaličyť (sa), doráňať sa (doráňať), dožebračyť sa 
odvoz.: dokandrasený – viz tam; skandrasyť sa; skandrasený 
 

dokandrasený, příd. 
1. expr. zničený, zmožený útrapami; dodělaný: je s týh ďecek cełý dokandrasený; je 
dokandrasený s chlastu 
2. expr. zmrzačený, potlučený: spadł z jaderňice a je cełý dokandrasený; srov. dobitý (dobiť), 
dodrúzganý (dodrúzgať), dokaličený (dokaličyť), doráňaný (doráňať), dožebračený (dožebračyť) 
 
dolansko, -a, s.; i ml. 

dolní část obce: mosýme voďiď ďecka až do dolanska, škołka je v dolansku; srov. hořansko 
ALJ; Bš; KJA VII (str. 88) 
 

dolápať viz lápať 
 
dolekať(sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok.; i ml. 

vylekat (se), polekat (se): dolekáł ju, že sy máłem hŕcła do gaťí; to sem sa dolekała!; srov. 
dohúkať, dojančyť (sa), dojašyť sa 
odvoz.: dolekaný; srov. dohúkaný, dojančený, dojašený 
SSJČ (dolekat se); ALJ (i dolekat) 
 

dolíčyť viz líčyť 
doliskať viz liskať 
 
dolomán, -a, m.  
dlouhý soukenný plášť orientálního typu (s kožešinou); srov. dubeňák 
SSJČ (dolman); ALJ (i dolman, dolaman); Bš (dolaman); SSJ (dolomán) 
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domajšek, -ška, m.  
domov, rodiště 
odvoz.: domajšý; podomajšku (podomácku): choďím podomajšku, f teplákoch 
ALJ; Bš (domajší, domajško) 
  
domésť viz mésť 
 
domikát, donikát, -a, m.        
druh polévky z uležené brynzy n. sýra, příp. tvarohu: náš stařýk sy vařývał domikát 
ALJ (domikát); Bš (domikát); KJA III (domikát – str. 52) 
 

domíšať viz míšat 
domížďiť viz mížďiť 
domjágať viz mjágať 
domjázdřyť viz mjázdřyť 
domrviť viz mrviť 
 
dopchať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok. 
pobodat (se, někoho), velmi (se) popíchat: Juru fčeły dopchały; dopcháł sem sa v ostružyňí   
odvoz.: dopchaný: su cełá dopchaná od rúžý 
ALJ (i dopchat) 
  
dopízdřyť (sa) viz pízdřyť  
 
ďopka, ďupka -y, ž.; i ml.     
skvrna, tečka: mjéł ďopky na hubje  
odvoz.: poďobaný: býł poďobaný f ksychťe od neštovic 
ALJ (i ďobka, ďubka); Bš (ďupka – v jiném význ.) 
 
doplantať (sa) viz plantať  
 
dopĺsať, -ám; -ajú, ned. 
(na někoho) expr. dotírat, obtěžovat (někoho): dopĺsáł na ňho cełý deň 
ALJ (doplzať); Bš (dopľzať) 
 

dopluť viz pluť 
 
dopozvýša, dopozvýšky, přísl. 
do výše: obilé mu sahało až dopozvýša brady; srov. jagzvýša 
 
doprášať sa, -ám sa; -ajú sa, ned. 
(čeho) doprošovat se (někoho): nechce sa ňe doprášať tfojej pomocy; budeš sa kohosy 
doprášať!  
odvoz.: doprášáňí 
ČJA II-183; ALJ (i doprášat); Bš  
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dopŕliť (sa) viz pŕliť 
 
doproťifky , přísl.; i ml. 
přímo proti: auto ňe vjeło doproťifky, ešče že sa ňidz nestało  
 
dopřetku, přísl.; i ml.  
na přední místo, dopředu: co sa tłačýž desy dopřetku?; srov. dozatku 
ALJ (i dopředku); So 
 
doráňať, -ám; -ajú, dok.  
(někomu něco) expr. zbít, ztlouct (někoho): doráňáł mu chrbát; doráňáł ho cełého; srov. dobiť 2, 
dodrúzgať 
doráňať sa  
expr. zranit se, zmrzačit se: spadł sem ze stroma a doráňáł sem sy nohu; srov. dobiť sa (dobiť), 
dodrúzgať sa (dodrúzgať), dokaličyť (sa), dokandrasyť sa, dožebračyť sa 
odvoz.: poráňať sa; doráňaný; poráňaný 
ALJ (doráňat); Kt (doraňaný); SSJ 
 
dorátať viz rátať 
doróchať viz róchať 
dorovnať sa viz rovnať sa 
dorúbať viz rúbať 
 
dorvať, -vu; -vú, dok. 
expr. roztrhat: gdes tag dorváł tu košułu?; psysko mu dorvało cełé šaty 
odvoz.: dorvaný 
ALJ; So (dorvač ) 
 
 

dořečnovať viz řečnovať 
dořehúňať sa, dořehýňať sa viz řehúňať sa, řehýňať sa 
doscať viz scať 
doskřékať, doškřékať viz skřékať, škřékať 
doskuhýkať viz skuhýkať 
doslepačyť viz slepačyť 
došúkať sa viz šúkať sa 
 
dosmýčyť (sa), -ým (sa); -ýja (sa), dosmýkať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok.  
expr. dotáhnout (se), dovléci (se) (něco): tata dosmýčýł drva na oheň; dosmýčýł ho za vłasy do 
sfjetňice; sotfa sem sa dosmýkała dom, jag ňa nohy boléły 
odvoz.: dosmýčený/dosmýkaný (i unavený): s téj práce je uš cełý dosmýkaný 
ALJ (dosmýčiť, dosmýkať); So (dosmyčič se) 
 

došfŕlať viz šfŕlať 
doškňúrať viz škňúrať 
doškrobať viz škrobať 
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doškřúpať viz škřúpať 
došmárovať viz šmárovať 
došmatlať (sa) viz šmatlať sa 
došotŕzňať sa viz šotŕzňať sa 
došpihlať viz špihlať 
doštrochmať sa viz štrochmať sa 
došúlať viz šúlať 
došupkať viz šupkať (sy) 
dotrckať viz trckať 
dotrmázgať sa viz trmázgať sa 
doťuchmiť (sa) viz ťuchmiť (sa) 
dovaliť viz valiť 
doviglať (sa) viz viglať (sa) 
 
dovířať, -ám; -ajú, ned.  
důvěřovat: nedovířáł mu v ňičem; néňi mu co dovířať 
ALJ; Bš 
 
dovŕzgať viz vŕzgať 
 
dovúle, přísl.                      
do sytosti, do libosti: naťápáł sa knedlí dovúle; ♦ mjéł teho dovúle  
SSJČ (dovůle); ALJ 
 
dovyslékať (sa) viz vyslékať (sa) 
 
dozatku, přísl.; i ml.  
na zadní místo, dozadu: sedňi sy v auťe dozatku; srov. dopřetku 
ALJ (i dozadku); So 
 
dozgłýňať viz zgłýňať 
 
dožebračyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok. 
expr. zmrzačit se;  zranit si (něco): otec sa dožebračýł přy sekáňí dréf; róchła sem sebú na 
cesťe a dožebračyła sem sy rameno; srov. dobiť sa (dobiť), dodrúzgať sa (dodrúzgať), dokaličyť (sa), 
dokandrasyť sa, doráňať sa (doráňať) 
odvoz.: dožebračený 
ALJ (i dožebračit) 
 
dožýrať, ám; -ajú, ned.             
zlobit, obtěžovat; škádlit, dobírat si (někoho): tato, nedožýraj ňa! 
dok.: dožrať 
odvoz.: dožraný (nazlobený): cełý božý rog je na mja dožraný  
SSJČ (dožírati, dožrati); ALJ (dožírať, dožírat); Bš (dožírat); So (dožirač se – ‚mít starosti, trápení‘) 
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dožúvať sa, -ám sa; -ajú sa, ned. 
1. expr. hádat se (s někým), dohadovat se: dožúvali zme sa se súsedem. 
2. domáhat se (něčeho): dožúváł sa sfojeho poďíłu na chałupje 
odvoz.: dožúváňí 
ALJ (i dožúvat); Bš (dožívat se); Kt (dožúvat se); SSJ  
 
drabať, -u; -ú, ned.; i ml.   
šťourat, rýpat (do něčeho, do někoho): nedrabaj do teho!; nedrabaj do ňho!; srov. gabať, špárať, 
zabŕdať (sy) 
drabať sa 
hrabat se (v něčem); šťourat, rýpat se (v něčem): co sa drabeš f tých papíroch?; ♦ drabe sa f 
tem jag v hnoji/mrtfém v uchu; srov. frflaťsa (frflať), frfňiť sa, ňúrať sa (ňúrať), špárať sa, žďárať (sa), 
ždúrať sa 2 
dok.: vydrabať (sa) 
odvoz.: drabáňí; vydrabaný 
ALJ (i drabat) 
 
drahy, drah, ž., pomn. 
pozemek ležící ladem n. polní cesta vedoucí k pastvinám a lesům, na níž se také páslo: na 
draháh zme mjeli postavenú ofčý ohradu; poženež na drahy!  
► Toto slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Drahy, Zadňí drahy (Lhota u Vsetína). 
SSJČ (draha I); ČJA II-141; ALJ (i drahi, draha); Bš (drahy); SSJ (‚cesta, chodník‘) 
 

drahúcný, příd. 
velmi drahý: nemože kúpiť pola, sú drahúcné 
ALJ; Bš; So (drahucny) 

 
drajfús , -a, m. 
železná třínožka pod plech při pečení 
ALJ; So (drajfus) 

 
drapatý, příd. 
drsný; vrásčitý: ♦ je drapatý jak struhadło 
ALJ (drapatí) 
 
dratař, -a, m.               
dráteník: ♦ choďí jag dratař (rozedraný, neupravený) 
► Slovo „dratař“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „drátař“ uvedeno více významů.   
SSJČ (drátař); ČJA II-173; ALJ; So 
 
drdlať (sy), -u/-ám; ú/-ajú, ned. 
expr. projevovat nespokojenost, reptat pro sebe, brblat: zaséj drdleš?; srov. blabotať 2, brčať (sy), 
bŕłomtať, džagotať 2, frflať, mrčať 
dok.: nadrdlať (sa) 
odvoz.:  drdláňí; drdloň (expr. ureptaný člověk), srov. borsuk, brča, bŕłomta, drdloň, hrč/hrča I 3, mrča, 
mrčała (mrčať); udrdlaný : tata je dnez jakýsy udrdlaný  
ALJ (i drdlat); Bš (drdłať); Kt (drdlaňa; drdlavý); SSJ 
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drhnúť, -nu; -nú, ned. 
1. čistit, mýt (něco): drhňi tu zem řádňe! 
2. drát peří: naše roby drhnú péřý  
drhnúť sa 
1. čistit se, mýt se 
2. dřít se, škrábat se: drhnúł sa na zádoch; srov. čehłať sa 
dok.: dodrhnúť; podrhnúť – k význ. 1; vydrhnúť (sa) (vyčistit (se)): mosým vydrhnúď zem  
odvoz.: drhnúťí  
► Slova „drhnúť, drhnúť sa“ se užívají zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „drhnouti“ uvedeno více 
významů.   
SSJČ (drhnouti); ČJA II-200 (‚drát peří‘) ; ALJ (drhnút); Bš (drhnút); So (drhnuč – ve význ. 1); Vo 
(drhluvat – drhnout len); SSJ (drhnúť1) 
 
drchma, -y, ž. 
expr. neupravená, rozcuchaná žena: je to taková drchma; srov. cuchma 
ALJ; Bš 
 
drchmať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned. 
cuchat, muchlat (něco); srov. cuchmať  
drchmať sa 
expr. muchlat se: drchmáł sa s tú Poláščenú; drchmali sa desy venku; srov. cuchmať sa (cuchmať), 
cycmať sa, hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať, 
ťuchmiť sa 2  
dok.:  rozdrchmať (rozcuchat); zdrchmať (zcuchat, zmuchlat) 
odvoz.: drchma – viz tam; zdrchmaný (zmuchlaný) 
ALJ (i drchmat); Bš (drchmat, drchmat se – v jiných význ.); Kt (drchmat, drsmat se – ‚škrábati se v hlavě‘) 
 

drłý , příd.  
hbitý, čilý: na ty roby je ešče drłý; srov. gryčný 1, hypký, obrychtovaný, ščrčný 
ALJ; Bš 
 
drnda, -y, ž. 
expr. odrostlé děvče: naša drnda šła na zábavu; srov. čava 1, hepa 
SSJČ (v jiných význ.); ALJ; Bš (‚lehká žena‘); SSJ (‚nadávka ženě‘) 
 

drňeť, -í (3. jč); -íja, ned. 
drnčet, řinčet: okna drňeły přy búřce 
SSJČ (drnět); ALJ (i drnět); Bš (drnět) 
 
drobjač, -e, ž. 
něco drobného, malého, drobotina: ty kuřacka sú taká drobjač 
ALJ (drobjas, drobjazg); Bš (drob´azg ); Kt (drobiasko aj.); So (drobjazg ) 
 
drobňica, -e, ž., (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo drobného plodu třešně (zprav. planého): na téj plánce sú enem drobňice; 
srov. bjelica 1, čerňica, křupa 2, vrapčynka 
► Slovo „drobňica“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „drobnice“ uvedeno více významů.   
SSJČ (drobnice); ČJA III- 84 (drobnice – ‚zcuchané zbytky slámy‘); Bš (drobnica); SSJ (drobnice1-3 – 
v jiných význ.) 
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dropčyť, -ým; -ýja, ned. 
expr. jít rychlým drobným krokem: stařka dropčý dopředu; srov. šfácať 2, trapcovať, trckať, valiť 5, 
zdyrygať 
ALJ (drobčiť, drobčit); Bš (drobčiť); Kt (drobit – v jiném význ.); So (drobič); SSJ (drobčiť) 
 

drpka , -y, ž.; i ml. 

slabá opilost: došéł sem k Tonckovi a už mjéł drpku; srov. hrafica, špica 3 
SSJČ (drbka); ALJ (i drbka); Bš (drbka); Kt (drba, drbka) 
 

drúbja , -jata, s. 
mládě drůbeže: moračý drúbja 
ALJ; Bš (drůb´a) 
 
druška, -y, ž.              
1. přítelkyně, kamarádka 
2. žena žijící s mužem ve společné domácnosti bez sňatku: žyje enom z druškú 
3. družička (při svatebním obřadu): šła sem jí na sfaďbje za drušku  
SSJČ (družka); ČJA I-15 (ve význ. 3); Kt (družka – v jiném význ.); So 
 
drúzgať, -ám; -ajú, ned. 
1. louskat (něco): Tomež drúzgá ořechy  
2. lámat (něco) 
3. expr. tlouct, bít (někoho); srov. cápať 2, chlópať 1, róchať 1, rúbať 4, řóchať 1, zúgať 
dok.: dodrúzgať – viz tam; podrúzgať (sa); zdrúzgať (sa): cełý sa zdrúzgáł na skyjách 
odvoz.: podrúzganý 
ALJ (i drúzgat); Bš (drúzgat); SSJ (ve význ.2) 
 

drvárka , -y; i ml., drvárňa,- e, ž. 
kůlna na dříví: odvez drva na táčkáh do drvárky; srov. kólňa, šopa   
SSJČ (drvárna); ČJA I-212; ALJ; Bš (drvárňa); Kt (drvárka) 
 

drvař, dŕvař, -a, m. 
dřevorubec: drvařy sa v horáh velice nadřú 
SSJČ (drvař); ALJ 
 

drvo, dŕvo, -a; drva (1. mn.), dréf (2. mn.) 
1. dřevo: to drvo je jakésy sukovité 
2. palivové dříví: donez drva na potpał; tata ďełá v hoře drva 
odvoz.: dréfko; dréfco; drvénko; drveno (poleno) 
SSJČ (drvo); ALJ; Bš (dřevo); Vo (drvu/drvo) 
 

držať sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
dobře si vést: ♦ držať sa hore (pyšnit se, vyvyšovat se) 
► Ostatní významy slova „držať sa“ se užívají ve shodě se SSJČ, viz „držeti se“. 
SSJČ (držeti se); ALJ (i držat); SSJ (držať sa) 
 
drychmať, -mu; -mú, ned. 
podřimovat, spát: drychmáł u stoła cełé otpołedňa 



136 

 

ALJ (drychmat, drichmat); Bš (drychmat); Kt (drychmat) 
 

dřeňica, -e, ž. 
sněhová vánice, metelice: nechoď ven, je tam řádná dřeňica; srov. fujavica (fújať), chlópaňica, 
metelica (mésť) 
SSJČ (dřenice – v jiných význ.); ČJA II-162 (‚sněhová vánice‘), III-24 (dřenice  – ‚dřevěný trámek 
v podlaze stání‘); ALJ (i dřenica); Bš (dřenica – ‚prkno na krytí stropu‘); Kt (dřenica); Vo (‚dřevěný trámek 
v podlaze stání‘); KJA VII (‚metelice‘ – str. 150) 
 

dřevjeňica, -e, ž.; i ml. 
dřevěný domek: mosým zajíď za tetkú, bývá f téj dřevjeňicy u potoka 
SSJČ (dřevěnice); ALJ (i dřevěnica); Bš (dřevěnica); So (dřevjaňica) 
 

dřýn, -a, m. 
modřín: strýdz mjéł na Veslé také pjekné dřýny 
odvoz.: dřýnový: dřýnové drvo; dřýnová hora  
SSJČ (dřín – v jiném význ.); ČJA II-71 (dřín); ALJ (dřín); Bš (dřín); KJA IV (str. 124) 
 
dřýstať, -ám; -ajú, ned. 

1. mít průjem (zejména o dobytku): kráva s teho dřýstá 
2. expr. hloupě mluvit, žvanit: cełý deň dřýstał o ňičem; srov. blabotat 1, hňesť 2, lepotať 1, mjásť 2, 
plantať 3, plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
dok.: dodřýstať (sa) – k význ. 1 
odvoz.: dřýstáňí (žvanění); dřýstačka (průjem); dřýstanec (lejno) 
ALJ (dřístat, dřístať); Kt (dřístat); So (dřystač; dřýstačka) 
 
dřýstnúť, -nu; -nú, dok.; i ml. 

expr. udeřit (někoho), dát facku: ten chłab ňe takú dřýstł, že sa ňe nohy uvézły; dřýstł mu fest; 
srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, fłágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), 
kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, 
šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
dřýstnúť sa 
expr. opít se: Joža sa dřýstnúł desy v Liptáli; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), fíknúť sa 3, 
nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť 
sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: dřýstłý (expr. opilý): súsed je dřýstłý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, 
nacmundaný 2, nacápaný, nacúďený, nadraný 2, nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný, nametený 3, 
naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), 
smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (i dřístnúť, dřístnút); So (dřystnuč – v jiném význ.) 
 
dřýť, -u; -ú,  ned. 
1. odírat, rozdírat 
2. těžce pracovat; srov. hampasyť sa, hrdliť sa 3/hrdlovať sa (hrdliť), krpačyť sa, mordovať sa (mordovať), 
natáhať sa 1, žebračyť sa 
3. –e (3. jč.) foukat a sněžit: venku dře tak, že sa tam nedá íť; srov. chlópať 2, lápať 1, mésť 3  
odvoz.: dřeňica – viz tam 
► Slovo „dřýť“ užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „dříti“ uvedeno více významů.   
SSJČ (dříti); ALJ (dříť, dřít); Bš (dřít – v jiném  význ.); Kt (dřít – ve význ. 3) 
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dubeňák, -a/-u, m. 
ovčí kožich hnědé barvy: mjéł sem dubeňág ušytý ze šesťi ofčých kožý; srov. dolomán 
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (dubňák) 
 

dúliť, -ím; -íja, ned. 
1. hltavě, lačně pít (zejm. u dětí): co to dúlíš?; srov. gĺgať 1, chlámať 1, chĺpať 2, łochtať 
2. expr. opíjet se: dúlíł dobře; srov. gĺgať 2, chlámať 2, słópať 2 
dok.: nadúliť (sa); vydúliť: vydúlíł za púł hoďiny s púł litra slibovice  
ALJ (i dulit) 
 
ďupka viz ďopka 
 
dvérca, -ý, dvérka, -rek, s., pomn.           
dveře, dvířka, vrátka: dvérca ot kurňíku sú cełé połámané  
odvoz.: dvérečka 
SSJČ (dverce, dverka); ČJA III-29 (‚vrátka v plotě‘); ALJ; Bš (dvérca); So (dverka); Vo (dvírca) 

 
dvojky , -jek, ž., mn.   
dvojčata: hle, to sú pjekné dvojky! 
ČJA I-21; ALJ; Bš (dvojka, dvojky) 
 
dýmnúť, -nu; -nú, dok. 
expr. udeřit (někoho), dát facku: takú ťi dýmnu, že sy sedneš; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, 
dřýstnúť, fłágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, 
mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, róchnúť, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, 
uderyť 1, uvaliť 3 
dýmnúť sa 
expr. opít se: dýmł sa na hodovéj zábavje; srov. cynknúť sa, dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať 
sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 
(natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nadýmiť sa (expr. opít se); dýmłý (expr. opilý), srov. cynknutý, dřýstłý, fíknutý 2, nacmundaný 
2, nacápaný 3, nacúďený, nadraný 2, nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný, nametený 3, naróchaný 4, 
naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, 
zjatý 3, zrúbaný 4 
SSJČ (dýmati, dýmnouti – v jiném význ.); ALJ (i dýmnút); Kt (dýmnút) 
 
džagotať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned. 
1. vydávat štěbetavé zvuky (o husách a kachnách): čuju desy huse džagotať; srov. gagotať 1, 
gégať 1  
2. expr. mluvit rychle, nesrozumitelně, hloupě: džagoce jakésy nesmysły; srov. blabotať 2, 
bŕłomtať, gagotať 2 
odvoz.: džagotáňí 
SSJ (džavotať – stěbetat) 
 
džgať, -ám; -ajú, ned.    
1. cpát, tlačit (něco); srov. pchať 2  
2. (sa) expr. jíst, cpát se: džgáž do sebe tłačenku;♦ džgá to do sebe jag do mjecha; srov. cúhať, 
futrovať sa (futrovať), hňápať 2, gábłovať, gasať, róchať sa (róchať), ťápať 3, valiť 4 
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dok.: nadžgať (sa): nadžgáł sem seno do mjecha; nadžgáł sy płné kapsy peňes; nadžgáł sa 
jitrňicama    
odvoz.: nadžganý: nadžganý polštář 
SSJČ (džgat, žgat); ALJ (i džgat); Bš (džgat); Kt (džgat – ‚píchat‘); SSJ  
 
džygať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned. 
bodat, píchat 
dok: džygnúť (sa): džygła ňa fčeła; džygł sem sa o drád na ploťe   
odvoz: džygáňí; džyganec (píchanec); džygnutý 
SSJČ (džgat, džgnout); ALJ (džigať, džigat); Bš (džigat, džignút, džiganec); Vo (džigat, džignót) 
 
 

E 
 
enem, enom I, přísl.; i ml. 

vyjadřuje n. zdůrazňuje omezení, vymezení; jenom, pouze: stavíł sem sa u Kupčákú. Doma býł 
enem Jura; otec sa v ňem enom viďí; ve spoj.  enem/enom tak (málo oblečený n. vůbec 
neoblečený): neska je venku pjekňe, možež íď enom tak 
SSJČ (jenom I); ČJA V-254 (eště, enom), V-406 (‚jenom, pouze‘); ALJ; Bš; So 
 
enem, enom II, část.; i ml. 

zdůrazňuje jádro výpovědi; jenom: enom sa vraď dom! 
SSJČ (jenom II); ČJA V-254 (eště, enom); ALJ 
 

enemže, enomže, spoj.; i ml. 

vyjadřuje odporovací význ. poměr; jenomže, jenže: otevřéł bych ťi dveřy, enomže nemožu 
najíť klúče od baráka 
SSJČ (jenomže); ČJA V-254 (eště, enom), V-335 (‚než, jak‘); ALJ 
 
englický, příd. 
anglický: englická zahrada 
odvoz.: englicky 
ALJ 
 
esy, esli, estli I, spoj.; i ml. 

1. připojuje vedlejší větu podmínkovou; jestli: esli ňa budeš pekliť, toš sa nebudež ďívaď na 
televizu! 
2. uvozuje odpověď na závislou zjišťovací otázku; jestli, zda: nevím, estli zutra přýdu 
SSJČ (jestli I, II); ČJA V-254 (eště, enom), V-341 (ve význ. 2); ALJ; Bš; So (eši) 
 
esy, esli, estli II , část.; i ml. 

uvozuje větu vyjadřující pochybnost; jestli (často ve spoj. s jenom): enom esy nelže! 
SSJČ (jestli II); ČJA V-254 (eště, enom); ALJ 
 
ešče I, přísl.; i ml. 

vyjadřuje, že nějaké dění pokračuje; ještě: možež mje k temu ešče neco řécť? 
SSJČ (ještě); ČJA V-254 (eště, enom); ALJ 
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ešče II , část.; i ml. 

vyjadřuje zdůraznění; ještě: ešče mu mosým kúpiď gumáky; ešče tys tu chybjéł! 
SSJČ (ještě); ČJA V-254 (eště, enom); ALJ 
 
eščeže, část.; i ml. 

vyjadřuje útěchu; ještěže: eščeže su sfojím pánem; eščeže sa jí ňidz zlého nestało; eščeže trefí 
dom  
SSJČ (ještě); ČJA V-254 (eště, enom); ALJ 
 
 

F 
 
fafúlať, fafúňať, -ám; -ajú, ned. 
expr. odmlouvat, nadávat: Veruša fafúňała, že nebude umývaď náčyňí; srov. papulovať, 
paščekovať, pyskovať 
dok.: nafafúlať sa/nafafúňať sa 
odvoz.: fafúláňí;  fafúňáňí  
 
faja, -e, ž.; expr., fajka , -y, ž.; i ml. 

1. dýmka: stařýček Vaculíkú kúřýli fajku  
2. znaménko v podobě háčku u zrevidovaných údajů: uďełaj sy u teho fajku, že uš to máž 
hotové 
3. dolní končetina: ty máž dłúhé faje!; srov. capa/čapa, dlapa, klača, kot 2, kyta 2, raťica 2 
odvoz.: faječka 
SSJČ (fajfka, fajka); ALJ (ve význ. 1 a 3); Bš (ve význ. 1); So (faja – ve význ.1); Vo (ve význ.1); SSJ (ve 
význ. 1 a 2) 
 
falcovňica, -y, ž.  
silné prkno s drážkou: do falcovňice sa navlékały desky 
ALJ (i falcovnica); Bš (faľcovnica) 
 
falcovňík, -a, m. 
druh hoblíku, na hoblování drážek n. rýh, tzv. falců: stołařy ďełali falcovňíkem drášky v desce 
ALJ, Bš (faľcovník) 
 
falut , faluta, -y, m. 
expr. kdo se vyhýbá práci: je to falut, s teho ňidz nebude; bože, to je faluta; srov. búlač 
(búlať/bulačyť), flágač 
odvoz.: faluťisko 
ALJ; Bš (fałuta – ‚pobuda, tulák‘) 
 

falutovať, -uju; - ujú, ned. 
vyhýbat se práci, lenošit: co zaséj falutuješ?; cełý týdeň enom falutuje a tłuče sa po 
hospodách; srov. búlať/bulačyť, flágať (sa), hňiłačyť 
odvoz.: falutováňí; falut/faluta  – viz tam 
ALJ (i falutovat) 
 
fangla, -e, ž. 



140 

 

1. prapor, vlajka: za Ňemecka sa moseły vyvjesyť fangle 
2. zednická naběračka: podaj ňe tu fanglu, naberu malty; srov. kélňa, žufan 2 
odvoz: fanglička – k význ. 1 
SSJČ (fangle, fángle – ve význ. 1); ALJ; So; SSJ (fangľa – ‚zástava‘) 
 
faň I , příd. (neskl.) 
dobrý, pěkný ap.: ten váž ogara je faň 
SSJČ (fajn); ALJ; Bš 
 
faň II , část. 
vyjadřuje přitakání; fajn: faň, přýďi večer; srov. aj II 2, ba/baže, može, šak II 2, tož I 2 
SSJČ (fajn); ALJ; Bš 
 
fazolovica, -e, ž. 
1. fazolová polévka: na šporáku máš fazolovicu, mosýš sy naléť sám  
2. omáčka z fazolových lusků: fazolovica z vajcem a ze zemákama 
odvoz.: fazolovička 
ALJ (ve význ. 1); Bš (fazoľovica – ve význ. 1) 
 
fcochmať (sa), -ám; -ajú, dok. 
vtlačit, natlačit (se): fcochmáł sa do dveřý; ♦ fcochmáł to do kabeły jag do mjecha 
odvoz.: fcochmaný  
ALJ (vcochmať); Bš (vcochmať) 
 
fčyl, fčýl, fčylej, fčyléj; fčylka, fčylkaj , přísl. 
nyní, teď: fčýl nemožu íď do hory, aš pokluďím hyt; fčylka je iná doba 
odvoz.: dofčyl, dofčylška/dofčylšku – viz tam; otfčyl, otfčylkša – viz tam 
SSJČ (včil) ; ČJA V-388; ALJ (i fčil aj.); Bš (včiľ); Kt (fčilško; včilkaj, včilko); So (fčil aj.); Vo (fčíl aj.) 
 

fefrminka , -y, ž.  
mátová kořalka: nabízáł nám jakúsy fefrminku; srov. hałúsková, režná, slibovica 
ALJ (i fefrmincka); So (fefrmincka – ‚máta peprná‘) 
 
fešák, -a, m.  
1. i ml. hezký, elegantní muž; švihák 
2. nápadník, milý: ta naša cérka už má fešáka; srov. galán  
odvoz.: fešáček; fešanda – k význ.1; fešačka – k význ. 2 
SSJČ; ČJA I-9 (ve význ. 2); ALJ; Vo 
 
figa, -y, ž. 
ve spoj. figa borová nic: takú figu borovú! (odmítnutí často spojené s gestem); mám leda figu 
borovú (vůbec nic) 
ALJ; SSJ 
 
fígel, -gla, m. 
nápad, fígl; podařený kousek, žert: mosý f tom byď jakýsý fígel  
SSJČ (fígl); ALJ; Bš (figľ); Kt (figl) ; SSJ (fígeľ) 
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fijałka , -y, ž.  
ve spoj. psý fiałka, viz psý 2 
ALJ (i fialka) 
 

fíkať, -ču/-ám; -čú/ -ajú, ned. 
1. stříkat (něco, po někom): nefíkaj po mje tu vodu!; srov. čákať, čápať 1, čfáchať 2, chfístať, ščŕkať 
2. bolestně škubat, píchat: fíká ňa v noze  
3. házet (něčím): nemosýš tým fýkať! 
4. stříhat; řezat 
dok.: fíknúť: fíkł (hodil) po mje klocýkem; srov. flágnúť 2, frknúť/fŕknúť (frkať/fŕkať); fíknúť sa – 
viz tam; ofíkať –k význ. 1 a 4: súsedé ofíkali (ořezali) lipu až na kmeň; pofíkať (sa) – k význ. 1; 
zafíkať (sa) – k význ. 1 
odvoz.: fíkanec (stříkanec), fíkačka (stříkačka); fíknutý  – viz tam 
SSJČ (fikat – ve význ. 4); ALJ (i fíkat); Bš (fíkat – ve význ. 1 a 2); Kt (fikat – ve význ. 3; fiknout – ‚ošidit‘; 
fikanec – o člověku); So (fiknuč – v jiných význ.) 

 
fíknúť sa, -nu sa; -nú sa, dok.  
1. stříknout si: fíknúł sem sy cosy do oka 
2. střihnout se; říznout se: fiknúł sa nožem do prsta 
3. expr. opít se: zase saz desy fíknúł; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť 
sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
ALJ (ve význ. 2) 
 

fíknutý , příd.; expr. 
1. potrhlý, praštěný; srov. čáknutý 1, čásnutý, gécnutý 1, mignutý (mignúť), pobúchaný, pošahaný, 
pošybaný, róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
2. mírně opilý: cosy sa mu nohy plétły, asy býł fíknutý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý 
(dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný 
(chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, nasłópaný (słópať), naťatý, natrúbený 2, 
navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 

firha ňky, -ňek, ž., mn.         
záclony: mosým sy kúpiď nové firhaňky  
ALJ (i firhaňka, firhaněk); So (firhanky); Vo (firhaňka) 
 

fjertoch , fjertuch , -a, m. 
zástěra u ženského kroje: tento fjertuh mám po stařence 
odvoz.: fjertošek/fjertúšek 
SSJČ (fěrtoch, fěrtuch); ALJ (fěrtuch, fěrtoch); Bš (fěrtoch); So (fjertuch); Vo (fjertoch) 
 
flágač, -a, m.; i ml. 

flákač, povaleč: s teho Jaryna je taký flágač; srov. búlač (búlať/bulačyť), falut/faluta 
SSJČ (flákač); So (flagač – v jiném význ.) 
 

fláganec, -nca, m.; expr.; i ml. 
1. velký kus: flágenc masa; srov. flág (flágať) 
2. úder, facka: dostáł sem ot taty řádný fláganec po čuňi; srov. baňa I 3, buchta 3, lépanec (lépať) 
SSJČ (flákanec); ALJ 
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flágať, -ám; -ajú, ned.; expr.; i ml. 

1. sekat (něco): Jožyn flágá maso; srov. rúbať 3 
2. (sa) vyhýbat se práci n. pracovat nedbale; potulovat se: našy ogařyska dobře flágali škołu; 
cełé dňi sa desy flágáł; srov. búlať/bulačyť, falutovať, hňilačyť 
dok.: flágnúť – viz tam; naflágať  – viz tam; oflágať – ve význ. 1; zaflágať (sa) (zašpinit (se)) 
odvoz.: flág (velký kus): u řezňíka sem kúpíł flág masa; srov. fláganec 1; flágač – viz tam 
SSJČ (flákat – ve význ. 1); ALJ (i flágat); Kt (flágat, flánút  – ‚udeřit‘) 

 
flágnúť, -nu; -nú, dok.; expr.; i ml. 

1. udeřit (někoho), dát facku: takú ťi flágnu, že sa nepostavíš; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, 
dřýstnúť, dýmnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, 
mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, 
uvaliť 3 
2. upadnout; hodit (něčím): flágł sebú na zem; flágnúł taškú do kúta; srov. fíknúť (fíkať), 
frknúť/fŕknúť (frkať/fŕkať) 
3. zanechat něčeho: fglágnúł s prácú 
odvoz.: vyfłágnúť sa – k význ. 3 
SSJČ (fláknout); ALJ (i flágnút); Kt (flágat, flágnút – ve význ. 1); So (flagnuč – ve význ. 1) 
 

flaksna, -y, ž.; i ml. 

maso se šlachami; tuhé maso: g objedu zme mjeli jakúsy flaksnu 
SSJČ (flaksa); ALJ 
 
flaša, -e, ž. 
láhev: nepij to přýmo s téj flaše!  
odvoz.: flašečka; flaškový 
SSJČ (flaše, flaška); ALJ; Bš (fľaša); Vo; SSJ (fľaša) 
 

fňútr , -a, m. 
špatně vykastrovaný samec vepře: zabíjáł sem u súsedú fňútra, fšecko maso smrďeło; srov. 
bagón 1, brávek 1, mašýk 1, prasca 1, sála 
ALJ; Bš (fňutr); So (fňutr) 
 
fojtstfí , -í, s. 
úřad fojta, rychta; fojtův statek: toto fojstfí było postavené ve Lhoťe v devatnáctém stoleťí 
SSJČ (fojt); ALJ (fojtství, fojství); So (fojstfi) 
 
fojt , -a, m. 
představený obce s dědičnou rychtářskou hodností; rychtář, starosta: fojty ve Lhoťe były 
rody Košutú  a Valchářú 
odvoz.: fojtstfí – viz tam 
SSJČ; ALJ; Bš; So; SSJ  
 
fpřetku, přísl.; i ml.                           
vpředu: viďéł sem ho desy fpřetku, jak sa tam tłačýł srov. nazatku, vzatku 
SSJČ (vpředu, vpředku); ALJ; So 
  
franta , -y, m.; i ml.   
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ve spoj. ožrałý franta druh sladkého pečiva, rumový řez: upekli zme aj ožralého frantu, viz 

ožrałý 
Vo (franta, vužralé franta) 
 
frfeň, -fňa, m. 
1. uschlý nosní hlen: mám v nose frfňe; srov. šušeň 2 
2. expr. malé dítě: co ňe bude říkať, taký frfeň jeden; srov. božátko, malúš/malúša, odrobinka 2, šfrček 
2, šfŕlák 2, šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
ALJ; Bš (ve význ. 1) 
 

frfla ť, -lu/-ám; -lú/-ajú, ned.; i ml. 

expr. projevovat nespokojenost, reptat: frfláł, že mosý íď do obchodu; srov. brčať, bŕłomtať, drdlať 
(sy), mrčať 
frfla ť sa  
expr. nimrat se (v něčem); rýpat se v jídle: enom sa f tem ídle frfle; srov. drabať sa (drabať), frfňiť 
sa, ňúrať sa (ňúrať), špárať sa, žďárať (sa), ždúrať sa 2 
dok.: zafrflať (zareptat) 
odvoz.: frflo ň, frfla ňa (expr. kdo projevuje nespokojenost); ufrflaný  (nespokojený); ufrflanec 
(expr. nespokojený n. hubatý člověk) 
ALJ (i frflat, frłat); Bš (frfłať); SSJ 
 
frf ňiť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
expr. nimrat se (v něčem); rýpat se v jídle: uš to dojez! Nefrfňi sa f tem!, srov. drabať sa (drabať), 
frflaťsa (frflať), ňúrať sa (ňúrať), špárať sa, žďárať (sa), ždúrať sa 2 
odvoz.: frf ňák (expr. kdo se rýpá v jídle) 
SSJČ (frfnit se); ALJ (i frfnit sa); Bš (frfnit sa); Vo (frfňit se) 
 
frgál , -a, m. 
velký koláč potřený nejčastěji hruškovými povidly, n. tvarohem (původně nepodařený vdolek); 
vdolek: na sfaďbu sa pečú hruškové a tfarohové frgále; srov. hruščák, tfarožňák; pagáč 2 
ALJ; Bš (v jiných význ.) 
 

frgula , -e, ž. 
expr. velký n. neforemný nos: ♦ má frgulu jag oharek   

ALJ; So 
 
frka ť, fŕkať, - ám/-ču; -ajú/-čú, ned. 
1. (o zvířatech i o lidech) prudce odfukovat 
2. pohrdlivě odsekávat, odfrkávat 
3. smrkat: fŕkňi, ať ten sopel jde ven 
4. házet (něčím, s něčím): nebuď złý, nefŕkaj tu s týma vjecama! 
5. létat 
fŕkať sy 
expr. vytahovat se: fŕkáł sy přet kamarády, že je taký veliký 
dok.: frknú ť/fŕknúť: fŕknúł (hodil) ňe ty lejstra na stúł a šéł; srov. fíknúť (fíkať), flágnúť 2; 
nafrkať/nafŕkať – k význ. 4; ufŕknúť – k význ. 5; vyfrka ť sa/vyfŕkať sa – k význ. 3 
odvoz.: nafrčaný (nafoukaný); srov. napučený (napúčať sa), natrčaný (natŕčať) 
SSJČ (frkati – ve význ. 1, 2, 3); ALJ (i frkat); Bš (fŕkat – v jiných význ.); So (frkač – ve význ. 1 a 3) 
 
fryško, přísl. 
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rychle, svižně, zčerstva: fryško, fřyško, ať to máž hotové!; srov. hypko 
odvoz.: fryšký  (rychlý) 
SSJČ; ČJA I-62; ALJ; Bš (fryšký); Kt (friško) 
 

fšade, fšady, přísl. 
všude: fšade mjeli hrozný nepořádek   
SSJČ (všude, všade); ČJA V-375; ALJ (i fšadi aj.); Bš (všadě); Kt (všahdě) 
 
fšecek (pl. fšecy), zájm. neurč. 
všechen: fšecy zme to viďeli, jag sa jí pošklebováł; do fšeckého sa jí plétł 
SSJČ (všechnen); ALJ (i všecek aj.); Bš (všecek) 
 
fťapiť, -ím; -íja, dok. 
dát, vlepit facku (někomu): fťapíł mu takú, že mu zub vypadł; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, 
dřýstnúť, dýmnúť, flágnúť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 
1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 
1, uvaliť 3 
ALJ (i fťapit) 

 
ftéj , přísl. 
v té chvíli; vtom, najednou: ftéj sa strýdz objevíł ve dveřách  
ALJ (i vtéj); Bš (vtéj) 
 
fuga, -y, ž. 
škvíra, mezera, díra: ve stodole sú mezy deskama veliké fugy                                  
SSJČ (v jiném význ.); ALJ; So; SSJ 
 
fújať, -á (3 jč.); -ajú, ned. 
silně foukat: venku fújá vjetr ot severu  
dok.: zafújať 
odvoz.: fujavica (silný vítr se sněhem); srov. dřeňica, chłópaňica, metelica (mésť) 
ALJ (i fújat); Bš (fujať – ‚mésti sněhem‘); So (fujač – ‚chumelit‘); KJA VII (fujavica – str. 150) 
 
fukar,  -a, m. 
1. zařízení na čištění obilí: u strýca Tonka přet stodołú stojí ešče podnes fukar 
2. živ. os. expr. nafoukanec: poďívaj sa na ňho, jaký je to fukar nafúkaný 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA III-92 (ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1); So (fukač – ve význ. 1); SSJ (fukár – 
ve význ. 1) 
 
funt , -u, m. 
váhová míra (cca 0, 5 kg); libra: funt masa 
SSJČ; ALJ; So; SSJ 
 
fúryja , -e, ž.             
expr. zlá, zuřivá žena: ty fúryjo jedna, táhňi uš!; srov. čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, haladryja 2, 
haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 
SSJČ (furie); ALJ (i fúrija, fúryja); Kt (furyja – ‚valašská píšťala‘) 
 
futro I , -a, s.  
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1. dveřní rám, zárubeň: f cełém baráku máme dřevjené futra 
2. podšívka 
SSJČ (futro I); ČJA III-158 (futro – ‚poduška u chomoutu‘); ALJ; So; SSJ 
 
futro II , -a, s.  
píce, krmivo; expr. jídlo: futro było špatňe usušené, smrďeło; nachystajme futro dobytku; 
vezňi sy to sfoje futro a poď za nama  
SSJČ (futr, futro II); ALJ; So; SSJ 
 
futrovať, -uju; -ujú, ned. 
krmit dobytek 
futrovať sa; i ml. 
expr. krmit se jídlem, cpát se: co sa tak futruješ? Šak ťi to ňigdo nezý; srov. cúhať, džgať (sa), 
gáblovať, gasať, hňápať 2, róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
dok.: dofutrovať sa;  nafutrovať sa  
odvoz.: futrováňí; dofutrovaný; nafutrovaný 
SSJČ (futrovat II); ALJ (i futrovat); So (futrovač  – ‚krmit‘); SSJ 
 
 

G 
 
gabať, -u; -ú, ned.; i ml.  
1. sahat (na někoho): negabaj na mja!; srov. gécať  
2. šťourat, rýpat (do někoho), popichovat (někoho): co do ňho gabeš?; srov. drabať, špárať, 
zabŕdať (sy) 
gabať sa 
upravovat se 
dok.: gabnúť – k význ. 1; ogabať sa (upravit se) 
odvoz.: ogabaný (upravený): co sy taký neogabaný? 
ALJ (i gabat – zejm. ve význ. ‚brát‘); Bš (ve význ. 1); Kt (gabat –‚děditi‘) ; So (gabač – ve význ. 1); SSJ 
(v jiných význ.; gabať sa – ‚dávat se do pořádku‘) 
 
gábl, -a, m.; i ml.                     
expr. jídlo: gde máš ten sfúj gábl? 
odvoz.: gáblík 
SSJČ (‚přesnídávka‘); ALJ; Vo 
 
gáblovať, -uju; -ujú, ned.; i ml.                     
expr. jíst, cpát se: gábluj rychło, mosýme íď na pole; srov. cúhať, džgať (sa), futrovať sa (futrovať), 
gasať, hňápať 2, róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
dok.: dogáblovať; nagábłovať sa 
odvoz.: gábl – viz tam 
SSJČ (gáblovat – ‚přesnídávat‘); ALJ (i gáblovat – ‚přesnídávát‘) 
 
gágor, -a, m. 
1. husí krk: husyska vytahovały ty sfoje gágory 
2. expr. lidský krk, hrdlo: chytnu ťa za gágor a bude! 
ALJ; Bš; SSJ 
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gagotať, -cu/ajú; -cú/-ajú, ned.     
1. -á/-ce (3. jč.) kejhat (o husách): čuju desy huse gagotať; srov. džagotať 1, gégať 1 
2. expr. mluvit nesrozumitelně, hloupě; srov. blabotať 2, bŕłomtať, džagotať 2 

odvoz.: gagotáňí 
SSJČ (gágat, gagotat – ve význ. 1); ČJA III-242 (ve význ. 1); ALJ (i gagotat); Bš (gagotat – ve význ. 1); 
So (gagač, gagotač  – ve význ. 1); SSJ 
 
gajdať, gajdovať, -uju; -ujú, ned. 
1. hrát na dudy: náš strýčeg umjéł gajdovaď na gajdy 
2. plandat (o oděvu) 
3. expr. činit neupraveným, shrnovat: negajduj to křeslo, fčýl sem spravovała přehos; srov. 
glasovať (sa), vałchovať 3 
dok.: rozgajdať (sa) – k význ. 2; vygajdať – k význ. 2;  zagajdovať – k význ. 1; zgajdovať – 
k význ. 3 
odvoz.: rozgajdaný (neupravený): zapňi sy tu bundu, aď nechoďíž rozgajdaný po ďeďiňe; 
vygajdaný (vytahaný): máž vygajdané gaťe  
SSJČ (gajdovat – ve význ. 1); ALJ (i gajdat, gajdovat); Bš (gajdovat – ve význ. 1 a v jiných význ.); Kt 
(gajdovat – ‚bečeti, plakati‘); So (gajdovač – ‚začínat slzet‘); SSJ (ve význ. 1 a v jiném význ.) 
 
gajdoš, -a, m. 
1. hráč na dudy, dudák 
2. expr. neupravený člověk: ále, ty sy taký gajdoš 
odvoz.: gajdošek – k význ. 1; gajdošík – k význ. 1 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1 a v jiném význ.); SSJ (ve význ. 1) 
 

gajdy, gajd, ž., pomn. 
dudy: desy zme mjeli ešče staré gajdy 
odvoz.: gajďičky; gajdoš – viz tam; gajdovať – viz tam 
SSJČ; ALJ; Bš (i ‚záda‘); Kt (‚pláč‘) ; SSJ; KJA IV (str. 50) 
 
galán, -a, m. 
nápadník; milý: máž už-ji nejakého galána?; srov. fešák 2 
odvoz.: galánek; galánka; galánečka 
► Slovo „galán“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „galán“ uvedeno více významů.   
SSJČ; ČJA I-9; ALJ; Bš (gaľán, gaľánka); Kt (gaľánka); SSJ (galán) 
 
gałgán, -a, m. 
expr. velký, nemotorný člověk, hromotluk; srov. bermbek, bútor/bútora, gengela, halama, hebło 2, múcala, 
ráhno 2 
SSJČ (galgan, galgán – ‚darebák, ničema‘); ALJ (i galgán); Bš (gałgán); So (gałgan – ‚neotesanec, 
hrubián‘); SSJ (galgan – ‚ničema, lotr‘) 
 
gałván, -a, m. 
velký kus: uřezáł sy gałván chleba a šéł za ďeckama; uvalíł sy gałván špeku 
SSJČ (kaval I); ČJA V-220; ALJ (i gaval); Bš (i gavał); So (kavał); Vo (gaval, gavál) 
 
garbovňa, -e, ž. 
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zprav. dřevěná nádoba na hašení vápna, popř. na mísení malty: u dřevjenéj garbovňe nám 
uhňiło dno; srov. kalfas 
ALJ; So; Vo (karbuvňa) 
 
gasať, -šu; -šú, ned.  
expr. hltavě jíst, cpát se: co pořáď gašeš?; srov. cúhať, džgať (sa), futrovať sa (futrovať), gasať, hňápať 2, 
róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
odvoz.: gasáňí 
ALJ; Bš  
 
gaťe, -í, ž. pomn.; i ml. 
1. svrchní kalhoty: cos s tyma ogarama venku ďełáł? Zaséj ťi mosým spraviď gaťe  
2. spodní kalhoty; kalhotky  
odvoz.: gaťiska – k  význ. 1; gaťata, gaťečky – k význ. 1 a 2; gaťky – k význ. 2: kúpiła sem sy 
nové gaťky; gaťica – viz tam 
SSJČ (gatě); ČJA I-78 (kalhoty), I-82 (spodky), V-218; ALJ (i gatě); Bš (gatě); So (gače – ‚mužské 
spodky‘); Vo; KJA II (str. 40) 
 
gaťica, -e, ž. 
nohavice: cełé gaťice máž od błata  
ALJ (i gatica); Bš (gatica) 
 
gavalír, -a, m. 
expr. kavalír, elegán; frajer: ďełá ze sebe velikého gavalíra  
► Slovo „gavalír“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „kavalír“ uvedeno více významů.  
SSJČ (kavalír, gavalír); ALJ; Kt  
 
gazda, -y, m.  
hospodář, sedlák: dobrý gazda sa stará o pole aj hyt  
odvoz.: gazďena 
SSJČ (gazda, gazděna); ČJA III-1, 2; ALJ (i gazděna, gazdina); Bš (i gazděna); Kt (gazděna, gazdina); 
SSJ (i gazdiná); KJA V (str. 98) 
 
gazdovať, -uju; -ujú, ned. 
hospodařit 
dok.: nagazdovať sy; progazdovať: progazdováł f kartách cełý majetek 
odvoz.: gazdofstfo (hospodářství) 
SSJČ (gazdovat); ALJ (i gazdovat); Bš (gazdiť); SSJ 
 

gdokolvjek, kerýkolvjek , zájm. neurč. 
vyjadřuje neurčitost; kterýkoli, kdokoli: kerýkolvjek z váz má pravdu  
ALJ (kerýkolvěk) 
 

gébiť, -ím; -íja, ned.; i ml. 
plakat, brečet: co gébíš? Šak sa ťi ňidz neďeje; srov. cébiť1 
dok.: nagébiť sa; ogebovať sa – viz tam; progébiť; rozgébiť (sa) (i otevřít) 
odvoz.: ogébený (uplakaný), srov. océbený (cébiť); ogébenec (uplakanec), srov. oceba 1 
ALJ (i gébit); Bš (gébit sa) 
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géc, citosl. 
1. vyjadřuje šťouchnutí; drc 
2. vyjadřuje bouchnutí; bác: gédz mu to na zem! 
ALJ; Bš (ve význ. 1) 
 
gécať, -ám; -ajú, ned. 
strkat, šťouchat (do někoho): negécaj do mja!; srov. gabať 1 
dok.: gécnút – viz tam 
odvoz.: gécanec (šťouchnutí); géc – viz tam 
ALJ (i gécat); Bš (gecat – ‚čapati, přisedati‘); Kt (gécat – ‚politi se jídlem‘); So (gecač – ‚jít rychle‘) 
 
gécnutý, příd.; expr.  
1. potrhlý, praštěný: srov. čáknutý 1, čásnutý, fíknutý 1, mignutý (mignúť), pobúchaný, pošahaný, pošybaný, 
róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
2. slabomyslný; srov. čáknutý 2, hłupkavý, pomjatený 
 
gécnúť, -nu; -nú, dok. 
1. strčit, vrazit (do někoho); bouchnout (někoho): gécnuł do mja, že sem máłem spadła  
2. spadnout; praštit (s sebou): gécło ňe to na zem; gécł sebú na postel a spáł až do rána  
dvoz.: gécnutý – viz tam 
ALJ (i gécnút – ve význ. 1); Bš (gécnút  – ve význ. 1); So (gecnuč – ve význ. 1) 
 

gégať, -ám; -ajú,  ned. 
1. -á (3. jč.) kejhat (o husách): negégajú tu husy?; ♦ gégáš tady jag husy za płotem; srov. džagotať 
1, gagotať 1  
2. expr. křičet, vřískat: co tag gégáš?; srov. békať 2, blafkať 2, blavýzňať 2, mjačať 2, mjágať 2, palázňať, 
skřékať/škřékať 
odvoz.: gégáňí 
ČJA III-242 (ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (ve význ. 1); So (gagač, gagotač – ve význ. 1) 
 

gemba, -y, ž. 
1. nejedlá n. jedovatá houba: v hoře rostú enom gemby, ňidz iného; srov. hubaňisko, plzák, psý 
hřyb (hřyb 3, psý 2), psynka 2, zmuda 
2. expr. ústa, tvář, hlava: počkaj, šag dostanež do gemby!; srov. čuňa, huba 1, papula (papulovať), 
paščeka 
odvoz.: gembaňa (expr. hubatá osoba), srov. hubaňa (huba) 
ČJA II-93 (ve význ. 1); ALJ; Kt (ve význ. 2); KJA V (str. 52) 
 

gengela, -y, m. 
expr. nemotorný člověk: to je taký gengela jeden; srov. bermbek, bútor/bútora, galgán, halama, hebło 2, 
múcala, ráhno 2 
ALJ; Bš (gengeľa); KJA IV (str. 92) 
 
glaga, -y, ž. 
1. telecí žaludek k výrobě sýra, syřiště 
2. expr. nedobré jídlo: cos to uvařyła g objedu za glagu?; srov. gygłaňica (gygłať)  
ALJ; Bš (gľaga – ve význ. 1); Kt (gľaga – ve význ. 2); KJA III (str. 104) 
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glajza, -y, ž.  
železniční kolej: před Mezřýčem były rozbité glajze 
ALJ 
 
glančyť, -ým; -ýja, ned.  
leštit, čistit: mamka glančý okna, budú sfátky 
dok.: vyglančyť (sy): vyglančýł sem sy boty, že sa sfíťíja jak psovy kulky 
odvoz.: glančéňí 
ALJ (glančit, glančit); So (glančič); SSJ (glancovať, glančiť) 
 
glasovať (sa), -uju (sa); -jú (sa), ned. 
expr. válet se (po něčem): ďecka, zaséj glasujete po tých peřinách?; neglasuj sa po tom!; srov. 
gajdať/gajdovať 3, valchovať 3 
odvoz.: glasováňí 
PSJČ (glasovati, glazovati – v jiném význ.); ALJ; Bš (gľasovať) 
 
glej, -a, m. 
klíh, pryskyřice 
ALJ; Bš (gľej); SSJ 
 
gĺgať, -ám; -ajú, ned.  
1. hltavě, lačně pít; srov. dúliť 1, chlámať 1, chĺpať 2, łochtať 
2. expr. opíjet se: gĺgá dobře!; srov. dúliť 1, chlámať 1, słópať 2 
dok.: gĺgnúť (sy): gĺgňi sy pořádňe slifky; nagĺgať sa – viz tam; vygĺgnúť, vygĺgať 
odvoz.: gĺg (hlt); srov. hut (hutať) 
ALJ (i glgat); Kt (gľgat); Vo (glgat); SSJ (glgať) 
 

globať, glovať, -e (3. jč.); -ú, ned. 
klovat, zobat 
dok.: globnúť/glovnúť: slépka ňa glovła do nohy 
SSJČ (globat – v jiném význ.); ALJ (i globat); Vo (globat (se)) 
 

glundať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned. 
motat se: hłava sa ňe glundá 
odvoz.: uglundaný,  zglundaný (unavený, utahaný): su jakásy zglundaná 
ALJ (i glundat); Bš (gľondat sa – ‚lenivě jíti‘)  
 
gňáviť, -ím; -íja, ned. 
mačkat, tisknout: gňávił ňe ruku hodnú chvílu; co gňávíš ty koťacka?; srov. mížďiť, mjágať 3, 
mjázdřyť 
ALJ (i gňávit); Bš (gňábit, gňávit) 
 

gołozňa, -e, ž. 
expr. hlava: ten má takú velikú gołozňu 
ALJ; Bš 
 
gombík, -a, m. 
ozdobný knoflík, zprav. kovový: na týh gaťách sú střýbrné gombíky 
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odvoz.: gombíček 
SSJČ; Bš; Vo (gombík/kombík); SSJ; KJA II (str. 48) 
 
gořała, -y, ž.; expr. 
1. pálenka, kořalka: toť ta gořała je vypálená z hrušek; srov. lavorovica, pijatyka 2; fefrminka, 
hałúsková, režná, slibovica 
2. živ. os. opilec: teho strýca majú za gořału; srov. chlastometr, chlastoň, piják 2 
odvoz.:  gořałka; gořalenka; expr. gořałečňík – k význ. 2 
SSJČ (kořala); ČJA V-218 (kořalka); ALJ (i gořala); Bš 
 
grágať, -ám; -ajú, ned. 
expr. klábosit: tata zaséj desy grágá u súsedú; srov. besedovať, klebeťiť 2 
odvoz.: grágáňí 
 
gramlavý, příd.; i ml. 
1. neobratný, nešikovný: on je gramlavý. Tu prácu mu nedávaj; srov. hrabový 2 
2. poraněný, chromý: spadł ze střechy a je gramlavý na nohu 
ALJ (i gramlaví – ve význ. 1); Bš (gramľavý) 
 
grapa, -y, ž. 
rokle, strž; příkrý sráz: v našéj hoře, tam za tú grapú, rostú bílé (houby); zle sa mu jezďí 
s koňama do téj grapy.; srov. rača, rástoka, zgrapa, zmola, žleb 
odvoz.: grapisko 
► Toto slovo se užívá také v pomístním názvu (viz příloha 2) – Grapa (Lhota u Vsetína).  
SSJČ; ČJA II-131; Bš; SSJ (‚pole na strmé stráni‘); KJA VII (str. 110) 
 
gréfa, -y, ž. 
vrchní bidlo žebřin vozu: mjéł naložené seno enem po gréfu; ♦ seďeła na gréfje, vołała Ozefe, 
Ozefe, hovno ťa polépe (říkanka) 
odvoz.: gréfák (žebřiňák): gréfág býł nałožený aš po vrch trávú; gréfový: gréfový vús 
(žebřiňák); srov. hnoják/hnojňák 
ČJA III-121; ALJ (i gréfy); Bš; Vo (grífa/rífa ); SSJ (i griefa – ‚část žebřiny na voze‘) 

 
gŕc, i ml., gŕg, citosl. 
vyjadřuje zvuk doprovázející říhnutí: gŕc! To sa ťi uleviło 
ALJ (grc) 
 
gŕcať, i ml., gŕgať, -ám; -ajú, ned. 
expr. říhat: gŕcá sa ňe po kłobásách; negŕgaj tu! Prasca 
dok.:  gŕcnúť sy/gŕgnúť sy: Marťin sy gŕcnúł; já sem sy gŕcł 
odvoz.: gŕcáňí/gŕgáňí; gŕcanec/gŕganec (říhnutí); gŕc/gŕg – viz tam 
ALJ (i grgať, grgat); Bš (gŕcať – ‚štkáti, blíti‘; grgať); So (grcač –‚zvracet‘); SSJ (grcať – ‚zvracet‘; grgať) 
 

grejďiť, -ím; -íja, ned. 
šmejdit, rejdit: co tady grejďíš po mojí chałupje!; srov. bloncať (sa) 2, čářyť/šářyť, łašovať, pabúcať 
sa, posmjetať sa, přesmrádať sa, zblúkať, zgłýňať 2 
odvoz.: grejďeňí 
ALJ (grejdiť, grejďit); Bš (grejdiť) 
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grunt , -u, m. 
1. základ; základ domu 
2. hospodářská usedlost (i s pozemky); statek: praviło sa o ňem, že propíł cełý sfúj grunt 
odvoz.: gruntovňík (majitel hospodářské usedlosti) 
► Slovo „grunt“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „grunt“ uvedeno více významů. 
SSJČ; ČJA III-10 (ve význ. 2); ALJ; So; SSJ 
 

grúň, -a, m. 
nezalesněný, travnatý vrch kopce: to sú naše ofce, co sa pasú na Grúňi; srov. brďisko, hrb/hŕb 2, 
kotár, krpál II 
► Dnes se toto slovo užívá jen v pomístním názvu (viz příloha 2) – Grúň (Lhota u Vsetína).  
SSJČ (grúň, gruň – ‚horská stráň‘) ; ČJA II-128; Bš (‚lesní stráň‘) ; SSJ (‚skalnatá, horská stráň‘) ; KJA 
VII (str. 92) 
 
gryčný, příd.  
1. hbitý, bystrý; šikovný; srov. drłý, hypký, obrychtovaný, ščrčný 
2. souměrně rostlý; hezký, pohledný: to je taká gryčná cérka 
ALJ; Bš (ve význ. 2) 
 

gryndák, -a, m.; i ml. 
dětský bryndák: daj ďecku gryndák, aď néňi jag mašýg ot teho ídła 
odvoz.: gryndáček 
ALJ; Bš (gryndáček) 
 

gryndať, -ám; -ajú, ned. 
slintat; rozlévat, bryndat: dávaj pozor a negryndaj po stole tu poléfku! 
dok.: zagryndať sa 
odvoz.:gryndáňí; gryndák – viz tam; zagryndaný 
ALJ (i gryndat); Bš (gryndat) 
 

guča, kuča, -e, ž. 
1. hromada: mám ve sklépku guču zemňákú; kuča peňes; srov. baňa III, hrča II, krdel II/kŕdel II 
2. expr. rozbitá stará chalupa: ďivím sa mu, že bývá f takéj gučy; jeho kuča mu brzo spadne 
za krk   
SSJČ (guča – ve význ. 1; kuča – ve význ. 2); ČJA I-68 (‚boule‘), II-6 (chumáč ovoce‘), III-241 (‚hejno 
hus‘); ALJ; Bš; SSJ; KJA I (kuča – ve význ. 2, str. 32) 
 
gula, kula, i ml., -e, ž.  
1. koule: hoďiła po mje gulu sňehu 
2. jen kula, expr. nedostatečná známka, pětka: dostáł sem ve škole kulu; srov. baňa I 4  
SSJČ (gula – ve význ. 1; kula – v jiném význ.; kule – ve význ. 2); ČJA I-68 (gula –‚boule‘); ALJ; Bš (guľa; 
kuľa – v jiných význ.); SSJ (guľa) 
 
guráž, -e, ž.  
odvaha, kuráž: napijme sa na guráš! 
odvoz.: gurážný 
ALJ (i guráš); Bš (guráš); Kt; SSJ 
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gvúlivá, předl. se 3. p. 
kvůli : gvúlivá tobje pújdu do hárešta   
ALJ (i kvúlivá); Kt (gvůlivá); Vo (kvúlivá) 
 
gygłať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned. 
1. mazat: gygłáł osu koła hnojáka kołomazú 
2. (sa) viklat (se), kývat (se): negygłaj tým płotem!; fšecky zuby sa ňe gygłú 
dok.: nagygłať – k význ. 1; vygygłať (sa) – k význ. 2; zagygłať (sa) – k význ. 1 
odvoz.: gygłáňí – k význ. 2; gygłaňica (expr. nedobré jídlo), srov. glaga 2; gygłaňina (expr. 
mazanice) 
ČJA I-48 (ve význ. 2); ALJ (i gyglat, giglat, giglať); Bš (gygłat); Kt (giglat, giglotat – ve význ.2) 
 
gyzd, -u, m.; expr.; i ml.  

1. nečistota, špína hnus: f tom kýblu je jakýsy gyzd 
2. nadávka odpornému člověku: ty gyzde jeden! 
SSJČ (ve význ. 2); ALJ; Bš; So (ve význ. 2); KJA I (str. 154) 
 
 

H 
 
habatyša viz abatyša 
 
habarcovať, -uju; -ujú, ned.  
padat, řítit se (někam) 
dok.: zhabarcovať (nešikovně spadnout): zhabarcovała sem na schodoch, ešťe že sa ňe ňidz 
nestało 
odvoz.: habarcováňí; zhabarcováňí 
ALJ 

 
hadra, -y, ž.; i ml. 

1. kus látky k mytí, utírání, čištění: podaj ňe tu hadru, utřu zem; s tých starýh ručňíkú sa 
uďełajú hadry 
2. roztrhaný, zničený předmět: ♦ byď na hadry (1. roztrhaný, 2. expr. velmi opilý): Mira býł 
úplňe na hadry (opilý) 
3. expr. hadry, pomn. šaty 
odvoz.: hadérka – k význ. 1 a 3 
► Slovo „hadra“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hadr“ uvedeno více významů.  
SSJČ (hadr, hadra); ČJA I-168; ALJ; Vo 
 
hafera, -y, ž. 
borůvka: ideme na hafery  
odvoz.: haferáčý 
SSJČ; ČJA II-96; ALJ; Bš (hafer); KJA IV (str. 152) 
 

hagłovať, -uju; -ujú, ned. 
lomcovat (něčím): co hagłuješ týma dveřema? 
odvoz.: hagłováňí 
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haklík , -a, m.                                 
1. háček; háček na zapínání šatů  
2. zástrčka s háčkem a očkem: dveřy f kólňe zavřy na haklík; srov. hašpa 
► Slovo „háklík“ se užívá zejména v těchto významech, srov. SSJČ.  
SSJČ (ve význ. 1); ALJ  
 
haladryja , -e, ž. 
1. divoženka; srov. bosorka 1, čarodeňica 1, haramija 1, stryga 1 
2. expr. hádavá, zlobivá žena; nadávka: ty haladryjo, jedna!; ta naša kráva, to je taká haladryja; 
srov. čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 
ALJ (i haladrija); Bš (haľadryja – ‚dryáčnice‘) 
 

halama, -y, m.  
expr. člověk mohutné a vysoké postavy: býł to taký halama, veliký; srov. bembek, bútor/bútora, 
galgán, gengeła, hebło 2, múcała, ráhno 2 
SSJČ (‚hrubý, neotesaný n. neobratný člověk‘) ; ALJ; Bš (haľama – ‚hrubý, neotesaný chlap‘); So (‚sprostý 
člověk‘) ; Vo  
 

haldamáš viz aldamáš 
 

hałúsková, -éj, ž. 
jalovcová pálenka; jakákoliv kořalka: naléj ňe téj tfojéj hałúskovéj!; srov. fefrminka, režná, 
slibovica; gořała 1, lavorovica, pijatyka 2 
 
hałuz, hałuza, -e, ž.; i ml.                                    
větev: chytňi sa téj hałuze; ♦ mjeď hałus (mít štěstí): u skúšky sem mjél takú hałus; po hałuzy 
(snadno, lehce, zadarmo): přyšéł sem k temu po hałuzy; srov. konár, krkoša  
odvoz.: hałúska; hałúzečka, hałúzenka; hałuzý – viz tam 
SSJČ; ČJA II-76; ALJ; Bš; So (hałuž); Vo (haloza); SSJ 
 
hałuzý, -ý, s. 
větve stromů; klestí, chvojí: donésła sem sy dom jakésy hałuzý; srov. čeťina, chabažďí, chábí, 
krkošý 
odvoz.: hałúščý (drobné větve) 
ALJ (haluzí); Bš (hałúzčí); Kt (haluščí) 
 

hamatný, příd.  
hrubý (na omak); těžký: hamatný kabát 
ALJ (i hamatní); Bš 
 

hambáłek, -łka, m. 
1. příčný trám spojující krokve střechy: na hambáłku na húře sedávali holubi 
2. bidlo na sušení prádla ap., umístěné nad kamny: sušili na hambáłku ofčý kože 
► Slovo „hambálek“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hambálek“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ; ČJA I-170 (ve význ. 2), III-239 (‚hřad‘); So (hambalek); Vo (‚bidýlko pod kamny‘) 
 
hampasyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned. 
namáhat se, lopotit se (s něčím): co sa s tým hampasýš?; srov. dřýť 2, hrdliť sa 3/hrdlovať sa (hrdliť), 
krpačyť sa, mordovať sa (mordovať), natáhať sa 1 (natáhať), žebračyť sa 
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ALJ (hampasiť); Bš (hampasit sa; hampasovať se) 
 
handrlák , -a, m. 
expr. otrhanec, hadrník; darebák: je to taký handrlák; ♦ vypadá jag handrlák; srov. baraba, 
chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, 
šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (hadrlák, handrlák); ALJ; Bš; So  
 
hánek, -nka, m., (zprav. mn.) 
kloub na prstu ruky: odřéł sem sy hánky na rukách  
ALJ (hánka, hánky); Bš (hánka); SSJ (hánka) 
 

haňba I, -y, ž. 
ostuda, hanba: majú fčýl haňbu; ve spoj. haňba nehaňba (nestyda): je to taký haňba nehaňba; 
♦ je z haňbú jedna ruka; haňba pluť (to je ostuda); že ťa haňba neopšústne (že se nestydíš) 
SSJČ (hanba); ALJ; Bš 
 
haňba II , přísl.  
(je/bylo někomu) stydno: było ňa před ňím haňba; ♦ košulanda, planda, že ťi néňi haňba! 
(říkanka) 
SSJČ (hanba I); ALJ; Bš 
 
haňbiť sa, -ím sa; -íja sa, ned. 
stydět se, hanbit se: tato, že sa nehaňbíš? 
SSJČ (hanbit se); ALJ (i haňbit); Bš (haňbit sa) 
 

harafica, haraťica, -e, ž.  
opilost: přýšéł z haraficú dom; uhnáł sy pjeknú haraťicu; srov. drpka, špica 
ALJ (harafica); Bš (harafica); So (harafica) 
 

haramija , -e, ž.  
1. čarodějnice; srov. bosorka 1, čarodeňica 1, haladryja 1, stryga 1 
2. expr. zlá n. stará žena: to je taká stará haramija; srov. čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, 
haladryja 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 

 
harasný, příd.  
dobrý: ♦ to néňi harasné (za moc to nestojí): u stařýčkú to nebyło ňijag harasné  
ALJ (i harasní); Bš 
 

harasyť, -ým; -ýja, ned.  
rachotit, rámusit, hlučet: zaséj harasýš s týma hrnčyskama?: srov. štabárať/štabarcovať 
odvoz.: harasný – viz tam 
SSJ (harašiť, harasiť) 
 

hárešt, -a, m. 
vězení: že préj seďéł v hárešťe pjed rokú  
odvoz.: háreštant 
SSJČ (arest); ČJA V-247; ALJ (i harešt, harest); SSJ 
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harmonyga, -y, ž.  
harmonika: hrajež na harmonygu enom samé lidofky 
odvoz: harmonygář 
ALJ; Bš (harmuryga) 
 

hastrošyť sa; -ým sa; -ýja sa, ned.  
nevkusně se oblékat 
dok.: nahastrošyť sa: nahastrošyła sa do jakéhosy uťekáčka 
odvoz.: nahastrošený 
 
hašpa, -y, ž. 
posuvná zástrčka u dveří n. vrat: zavřéł chlévedz na hašpu; srov. haklík 2 
ALJ (i hašpla); Bš; So  
 

hebło, -a, s.; i ml.  
1. neforemná, neužitečná věc; harampádí: zvláčá dom samé hebła  
2. expr. nemotora, hromotluk: nezavazaj tu, hebło, jedno; srov. bútor/bútora, galgán, gengeła, halama, 
múcała, ráhno 2 
ALJ 
 
hedbáví, -í, s.                   
hedvábí 
odvoz.: hedbávný: naša stařenka mjeła hedbávnú šatku 
SSJČ (hedvábí, hedbáví); ALJ; Bš (hedbávka – ‚jablko‘); Vo 
 
heft, -a, m.                               
1. steh 
2. svářecí bodový spoj: na słúpku sú třy hefty 
3. i ml., expr. vtip: jakésy hefty nám pořáď vykládáł  
SSJČ (‚násada; steh, spona‘); ČJA III-63 (‚ručka u travní kosy‘); ALJ (ve význ. 1 a 3); So (‚nástrojová 
násada‘) 
 
heftovať, -uju; -ujú, ned. 
1. stehovat, přišívat (něco) 
2. bodově svařovat (něco) 
dok.: heftnúť; přyheftnúť: přyheftňi sy ten knoflík; přyheftňi toto držadło 
odvoz.: heft – viz tam 
ALJ (i heftovat – ve význ. 1) 
 
hem, -u, m. 
brzda: u žebřyňáka zme použývali jako hem dřevjený kołek 
SSJČ (v jiném význ.); ALJ; So  
 
hemovať, -uju; -ujú, ned. 
brzdit: honem hemuj! 
dok.: zahemovať: zahemuj, lebo sa vyvalíme! 

hemovať sa 
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mírnit se, ovládat se: hemuj sa f tem piťí! 
odvoz.: hem – viz tam; hemováňí 
ČJA III-127 (‚brzdit‘) ; ALJ (i hemovat); Bš (hamovat) 
 

hen, henkaj, hentam, přísl.; i ml.   
tam, támhle (na otázku kde): to sú tfoje brýle hen na tom kredency?; hentam je spadłý płot  
SSJČ; ČJA V-371; ALJ (i hen tam); Bš; Kt (henkaj – ‚daleko‘); So (hena, henaj); SSJ 
 
hendysy i ml., henkajdysy, přísl. 
před časem (na otázku kdy): henkajdysy sem ho potkała ve mjesťe  
 
henten i ml., henkajten, zájm. ukaz.  
tamten, tamta, tamto: podaj ňe henty gumáky!; hento ďecko mje pije kref; henkajto cérčysko 
má pjekné copy  
ALJ (i hen ten); Bš (hen ten); SSJ (henten) 
 

hepa, -y, ž. 
expr. dospělé, velké děvče: naša cérka už je taká hepa; srov. čava 1, drnda 
ALJ; SSJ 
 
hép, hýp, citosl.; i ml 
vyjadřuje skok; hop: kočyčysko, héb na płot!; poť, hýp nahoru! 
ALJ (i híp); Bš 
 
hépať,- u/ám; -ú/ajú, ned. 
1. též hópať, i ml. hýpať skákat: nehépaj po téj posteli!; nehýpaj po tem křesle! 
2. tančit:  na muzyce hépał cełú noc  
dok.: hépnúť/hópnúť/hýpnúť – ve význ. 1: hépnúł mje na nohu (šlápl), srov. hňápnúť 1; 
hepýcnúť/hopýcnúť – ve význ. 1; nahépať sa 
odvoz.: hepcovať; hopýňať; hépáňí/hýpáňí;  hepa – viz tam; hépanec (skok); hép/hýp – viz tam 
ALJ (i hépat, hópat, hýpat); Bš (hépat;  hópat,  hýpnút  – ve význ. 1); So (hopač – ve význ. 1); Vo (hópat, 
hópnót  – ve význ. 1) 
 

hładný, příd. 
1. i ml. hladový: su hładná, cełý deň sem ňidz nejedła 
2. chtivý, dychtivý: býł hładný po majeteku 
3. ve spoj. hładné roky neúrodné období 
SSJČ (hladný – ve význ. 1); ČJA I-93 (ve význ. 1); ALJ; Bš; So (hładny – ve význ. 1); SSJ 
 
hłavénka, -y, ž.  
tyfus: hłavénka sa gdysy léčyła močúfkú 
ALJ; Bš  
 
hlédať, -ám; -ajú, ned. 
hlídat, střežit: hlédáł přet sfojú chałupú, aby ho neokradli  
SSJČ (hlídati II); ALJ 
 
hleďavočy, přísl. 
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vůčihledně 
ALJ (hleďavoči) 
 
hleďavý, příd. 
výrazný, jasný, křiklavý: ta halenečka je taká hleďavá  
ALJ 
 
hleďeť, -ím; -íja, ned.; i ml.                          

1. dívat se (na někoho, do něčeho): co na mja tag hleďíš?; tata hleďí do novin.; ♦ hleďeď jag 
žaba s kýšky/jak tela na nové vrata/jag vyoraná myš (vyjeveně); hleďí na mja spoza buka 
(mračí se, zahlíží) 
2. ohlížet se (na někoho, na něco): nehleďéł na ňikoho; ♦ taký nehleďí (neohlíží se na jiné) 
dok.:  zahleďeť sa (zamilovat se) 
odvoz.: pohlédať (pokukovat po někom); srov. šfidrať 2 
► Slovo „hleďeť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hleděti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (hleděti); ČJA I-43 (ve význ. 1); ALJ (i hleďet, hledět); Bš (hľedět) 
 
hłobiť, -ím; -íja, ned. 
1. hloubit (něco): strýdz hłobí jamu za drvárkú  
2. tlouci, bít 
3. spásat až na drn: jahňacka hłobíja pašu až na drny 
dok.: vyhłobiť – ve význ. 3: ofce vyhłobiły fčecku pašu; zahłobiť – ve význ. 2: zahłobíł sem do 
deščice dva hřebíky  
ALJ (ve význ. 2 a v jiných význ.); Bš (ve význ. 1 a 2); So (hłobič – ‚uhánět‘); SSJ (hlobiť – ve význ. 2) 
 

hłubočazňa, -e, ž.   
velká hloubka, hlubina ve vodě; srov. zhlaň 
Kt (hybočina); Vo (hlobňa) 
 

hłúpina, -y, ž.; i ml. 
něco hloupého, nerozumného, pošetilého: tata z ďeckama ďełá samé hłúpiny; co sú to za 
hłúpiny?; srov. alotryja, baraňina 3, capina, hłúpota 2 
ALJ; Bš 
 
hłupkavý, příd.  
přihlouplý: ten Jarynek je jakýsy hłupkavý; srov. čáknutý 2, gécnutý 2, pomjatený 
ALJ; Bš 
 
hłupoň, -a, m. 
expr. hlupák: ty sy ále hłupoň!; srov. chumaj 
odvoz.: hłupaňa (expr. hloupá žena): co to ty, hłupaňo, zaséj zmýšláš? 
ALJ (hłupaňa i hłúpaňa); SSJ (hlupaňa) 
 
hłúpota, -y, ž. 
1. vlastnost n. stav toho, kdo je hloupý, hloupost 
2. něco hloupého, nerozumného, pošetilého: šak starosta praví samé hłúpoty; srov. alotryja, 
baraňina 3, capina, hłúpina 
odvoz.: hłúpoťina – ve význ. 2 
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ALJ; Bš; Kt (hłupota; hłupotina; hłúpotinky); So (hłupota); SSJ (hlúpota) 
 
hnetkaj, hneťkaj , přísl. 
okamžitě, ihned: hnetkaj přyď dom! 
ALJ (i hnedkaj); Bš 
 
hňilačyť, -ým; -ýja, ned.  
expr. lenošit: hňilačý doma cełý deň; srov. búlať/bulačyť, falutovať, flágať (sa) 
odvoz.: hňilačéňí; zhňilačyť – viz tam 
ALJ (hňilačiť, hňilačit) 
 
hnoják, hnojňák, -a, m. 
vůz na vožení hnoje: gygłáł osu koła hnojáka kołomazú; u hnojňáka sa nám złomiła bočňica; 
srov. gréfák/gréfový vúz (gréfa) 
SSJČ (hnoják, hnojňák); ALJ; Kt (hnojnicový vůz) 
 
hňápať,  -u; -ú, ned.; expr.  
1. namáhavě, těžce kráčet: co tu hňápeš f týh gumákoch?; srov. cápať 1, šmatlať 1, ťápať 1 
2. nenasytně jíst, cpát se: hňápáł zelé, jag dyby štrnádz dňí nejedł; srov.  cápať 3, cúhať, džgať (sa), 
futrovať sa (futrovať), gáblovať, gasať, róchať sa, ťápať 3, valiť 4 
dok.: hňápnúť – viz tam; nahňápať sa – k význ. 2; zahňápať (zašpinit) 
odvoz.: hňápaný: hňápané zelé (kysané zelí); zahňápaný (zašpiněný) 
ALJ (i hňápat); Bš (hňápat – ve význ. 2 a v jiném význ.); Vo (hňápat  – ‚ve význ. 2‘) 
 

hňápnúť, -u; -ú, dok.; expr. 
1. dupnout: hňápnúł ňe na nohu; srov. hépnúť (hépať) 
2. spadnout: hňápnúł desy ze stroma a uderýł sa 
ALJ (i hňápnút); Bš (‚udeřiti‘)  
 
hňesť, -tu; -tú, ned. 
1. mačkat, mísit 
2. expr. mluvit nesmysly, žvanit: co hňeteš také hłúpiny?; srov. blabotať 1, dřýstať 2, lepotať 1, mjásť 
2, plantať 3, plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
► Slovo „hňesť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hnísti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (hnísti – ve význ. 1); ALJ (i hněsť, hňest), Bš (hňést – ve význ. 1 a v jiných význ.) 
 
hňida, -y, ž.; i ml.  
1. vajíčko vši: daj, vyberu ťi hňidy; ♦ už mu hňidy okříły (vrátila se mu síla, uzdravil se)  
2. expr. dotěrný člověk: ten je taká hňida vlezłá 
SSJČ (hnida – ve význ. 1); ALJ (i hnida); Bš (hnida – ve význ. 1) 
 

hoblička, -y, ž., (zprav. mn.)  
ledvina (u dobytka); ledvinky (pokrm): dáš sy ze zabíjačky vařené játra a hobličky?  
ČJA I-121; ALJ (i hobličky, oblička, obličky); Bš (hobličky, oblíčky); SSJ (oblička) 
 
hody, -ú, m., pomn.; i ml.  
1. hostina s bohatým výběrem jídel 
2. posvícení: michalské hody; václafské hody; přyjeťte k nám na podzym, až budú hody; hody 
bývały třy dňi aj z muzygú, sobota, neďela, ponďelí; srov. podhotky  



159 

 

► Slovo „hody“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hody“ uvedeno více významů.  
odvoz: hodovňík; hodový: hodová muzika; hodová kačena; hodové buchty; podhodky – viz 
tam 
SSJČ; ČJA II- 223 (‚posvícení‘); ALJ (i hodi); SSJ 
 
hofér, -a, m. 
podruh; nájemník, bezzemek: nedaj, Bože, nedaj, bych šla za hoféra… (abych se vdala za 
podruha – část lid. písně) 
SSJČ (hofer); ČJA III-9 (hofer); ALJ; Bš (hofer); So (hofer); Vo (hofer) 
 

holubica, -e, ž. 
1. samice holuba; holubička 
2. druh houby (jedlá i nejedlá) s hladkým kloboukem různé barvy, holubinka (Russula): na 
pánvicy sy opeču hołubice, co sem v hoře nazbíráł 
SSJČ (holubice, holubinka); ALJ; Bš (hołúbek, hołubica – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1) 
 

hongať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned. 
kývat (se), houpat (se): hongá nohama nad vodú; ďecka sa hongajú na húpačce; srov. bloncať 
(sa) 1, cambŕlať (sa), cyngéłať sa (cyngélať), húšať 1, kombélať 1 
dok.: nahongať (sa) 
odvoz.: hongáňí 
SSJČ (hongat se); ALJ (i hongat); Bš (hongat sa); Kt (hongat se) 
 

hont, -a, m., (zprav. mn.) 
dřevěný trámek v podlaze stání: mosým ve chlévje vymjeňiť fšecky honty 
ČJA III-24 (‚dřevěný trámek v podlaze stání‘), III-27 (‚tyčka v plotě); ALJ; Bš  
 
hoňák, -a, m. 
1. honák dobytka; obchodník s dobytkem 
2. expr. muž, který má hodně žen: má plno rop, pravíja o ňem, že je hoňák 
SSJČ (honák – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (honák – ve význ. 1) 
 
hópať viz hépať 
 
hopkem, přísl. 
skokem, rychle; zjednodušeně: vzáł to hopkem  
SSJČ (hopem); ALJ (hopem, hupkem); Bš (hop, hopem); So (hupkem) 

 
hopkoš, -a, m.  
expr. kdo poskakuje (zprav. o dětech): ty sy taký małý hopkoš  
 
hora, -y, ž.; i ml. 
1. vyvýšenina zemského povrchu 
2. hory, pomn., pohoří, horstvo: ♦ hory z horama, ludé z luďma 
3. les: idu do hory na čeťinu; Janku, už-ji rostú v hoře hřyby? 
odvoz.: horka (lesík) 
► Slovo „hora“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hora“ uvedeno více významů. Toto 
slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Fojtova hora, Srbova hora (Lhota u Vsetína). 
SSJČ; ČJA II-68 (‚les‘); ALJ; Bš (ve význ. 2 a 3); SSJ 
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hore, přísl.; i ml. 

1. nahoře (na otázku kde): ta šatka je hore na skřýňi; hore u súsedú majú zabíjačku  
2. nahoru (na otázku kam): daj to hore na kredenc; ve spoj. hore břuchem, hore nohama, 
hore koty, hore řyťú aj. (být mrtvý); hore značky (lehnout si na záda): na Púčynáh zrajú 
kulovačky (druh švestek), obrať sa ty milá hore značky ... (část lidové písně); ♦ ruky hore, 
gaťe dołú, postaviť sa do pozoru! (říkanka)  
3. ve spoj. byď hore být vzhůru: tata je už hore  
SSJČ; ČJA V-376 (‚nahoře‘), V-377 (‚nahoru‘); Bš; SSJ 
 
hořansko, -a, s.; i ml.   
horní část obce: našy bývajú v hořansku, na horňím koncu ďeďiny; srov. dolansko 
ALJ (horansko); Bš (horansko); KJA VII (str. 86) 
 
hrab, -a/-u, m. 
habr obecný (Carpinus betulus): drva z hrabu sú tfrdé a sukovité 
odvoz.: hrabovina – viz tam; hrabový – viz tam  
SSJČ (habr); ALJ; Bš; Kt (‚hrap‘); So; SSJ 
 
hrabice, -ic, ž., pomn. 
velké hrábě na hrabání strniště: hrabice sa už dnez nepoužývajú, sú na to mašyny 
SSJČ (v jiných význ.); ČJA III-60 (‚kosa s obloukem‘), III-103 (‚příčný trámek hrábí‘); Bš (hrabica –
‚věšák‘ a ‚kosa s obloukem‘); Kt (hrabica – ‚kosisko,kosa s hráběmi‘); SSJ (hrablice – ‚zařízení upevněné na 
kose při kosení obilí‘) 

 
hrabovina, -y, ž. 
habrový les: byli zme na hřyboh v zadňí hraboviňe  
odvoz.: hrapčý (habrové křoví) 
► Toto slovo se užívá také v pomístních názvech (viz příloha 2) – Łukášova hrabovina, Zgarbova hrabovina 
(Lhota u Vsetína). 
Bš (hrabina, hrabčí) 
 
hrabovják , -a, m. 
hřib habrový (Boletus carpinaceus): f košýku mám hrabovjáky a kuřátka; srov. hrabový hřyp 
(hrabový 1) 
Bš (hrabeľňák) 
 
hrabový, příd.  
1. k hrab, habrový: hrabové drvo; hrabové lisťí; hrabový kozák; hrabový hřyp, srov. hrabovják 
2. ve spoj. hrabové ruky nešikovné ruce: máž hrabové ruky; srov. gramlavý 1 
odvoz.: hrabovják  – viz tam 
SSJČ (habrový – ve význ. 1); ALJ (i hraboví); So (hrabovy – ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1) 
 

hrachovica, -e, ž.  
1. hrachová polévka: mám na objed enom hrachovicu 
2. hrachová kaše: dám ťi hrachovicu s párkem aj s chlebem 
odvoz.: hrachovička 
ALJ (ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1) 
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hrana, -y, ž. 
hranice, hromada: máme na dvoře hranu dřeva  
odvoz.: hránka 
SSJČ (hrana I, hrana II – v jiných význ.); ALJ; Bš (hraň, hraňa); So (hraň); SSJ (v jiném význ.) 
 

hranečák, -a, m.  
hraniční kámen označující hranice pozemk, hraničník, mezník: tento hranečák tu stojí sto rokú 
SSJČ (hraničák); ČJA II-124; ALJ (hraničák, hraňičák); Bš (hranečník); So (hranečník, hraničář) 
 
hrb , i ml., hŕb, -a/-u, m. 
1. vyvýšenina zpravidla na zádech n. hřbetě; expr. záda, hřbet: ♦ dať sy do hŕba (1. dobře se najíst, 
pochutnat si, 2. nadřít se); srov. chrbát/chrbet 
2. kopec, vrch: lezli zme do jakéhosy hrba; neskaj do teho hrba aňi nemožu vylésť; srov. 
brďisko, grúň, kotár, krpál II 
odvoz.: hrbek/hŕbek; hrbisko; hrbačysko 
SSJČ (hrb – ve význ.); Bš; SSJ 
 
hrbaňa, -e, ž. 
1. expr. hrbatá žena 
2. ruční pila užívaná při kácení stromů, břichatka: uďełáł sem nové rúčky do hrbaňe; srov. 
břuchaňa 2, šrákovica 
ALJ (ve význ. 1); Bš (‚hrbatá ovce‘); SSJ (ve význ. 1) 
 
hrbúcnúť, -nu; -nú, dok. 
upadnout, spadnout: zase sem hrbúcnúł ze žebřa; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, 
šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
ALJ (i hrbúcnút); Bš (hrbúcnút) 
 
hŕcnúť, -nu; -nú, dok. 
upadnout, spadnout; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, 
mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
hŕcnúť sy; expr.  
pšouknout si: ty syz hŕcł; ♦ hŕcnúť sy do gaťí (pokálet se); srov. strúhnúť sy (strúhnúť), usrať sy, 
zasrať (srať), uvaliť sy 3 (uvaliť), zabzďiť (bzďiť) 
ALJ (i hŕcnút); Bš (hrcnút) 
 
hrč, hrča I , -e, ž. 
1. i ml. boule: uďełała sem sy hrdž na hłavje; srov. baňa I 1  
2. suk; sukovité dřevo: dáł sem do kotla řádnú hrč, aby hořeło  
3. expr. mrzout, bručoun: ňic s ňím néňi, je to taká hrdž namosúřená; srov. borsuk, brča, bŕłomta, 
drdloň (drdlať (sy)), mrča, mrčała (mrčať) 
odvoz.: hrčatý, hrčovatý (sukovitý); hrčka – viz tam 
SSJČ (hrča – ve význ. 1); ČJA I-68 (‚boule‘), I-214 (‚suk‘), III-6 (‚chumáč ovoce‘); ALJ; Bš; Vo (hrča 
– ve význ. 1); SSJ (hrča – ve význ. 1 a 2) 
 

hrča II , přísl.  
mnoho, hodně: hrča peňes; srov. baňa III, guča/kuča 1, krdel II/kŕdel II 
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ALJ (hrč); Bš 
 
hrčka, -y, m. 
1. zdrob. k hrč, hrča I 1, 2 
2. hrudka: hrčka másła 
odvoz.: hrčkovať sa – viz tam 
SSJČ (hrč, hrčka – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1);  Kt (ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1) 
 
hrčkovať sa, -uje sa (3 jč.); -ujú sa, ned.  
tvořit hrudky: másło v masňicy sa už hrčkuje  
 
hrdli ť, -ím; -íja, ned.                     
rdousit, škrtit (koho, co); zabíjet zvířata: tata šéł hrdliď mycáky 
hrdli ť sa 
1. škrtit se: ďecka, co sa tu hrdlíte! 
2. šetřit, omezovat se 
3. též hrdłovať sa těžce pracovat, namáhat se: jejich stařýk sa hrdłováł na pasekách cełý 
žyvot; srov.  dřýť 2, hampasyť sa, krpačyť sa, mordovať sa (mordovať), natáhať sa 1 (natáhať), žebračyť sa 
dok.: nahrdli ť sy – k význ. 2: nahrdlíł sy kopu peňes; uhrdli ť sa – k význ. 1: ofca sa uhrdliła na  
řetazy; zahrdliť (uškrtit; zabít) 
odvoz.: hrdléňí  
SSJČ (hrdliti, hrdlovati); ALJ (i hrdlit, hrdlovat); Bš (i hrdłovat sa); So (hrdelny); SSJ (hrdlovať) 
 

hromotřesk, -a, m.  
netřesk (Sempervivum) 
ALJ; Bš; Kt (hromotřesk, hromostřesk); So 
 
hrotek, -tka, m. 
1. zdrob. k hrot, špička 
2. nádoba na dojení mléka (původně dřevěná, později plechová): kráva kopła matce do hrotka 
a mléko sa vyléło  
3. horní díl máselnice 
odvoz.: hroťík (příklop na otvor v máselnici – hrotku) 
SSJČ (ve význ. 1 a 2); ČJA III-178 (ve význ. 2); ALJ; Bš (hrotek, hrotík); So (ve význ. 2 a 3);Vo (hrutek 
– ve význ. 2); KJA II (str. 90) 
 

hrozénka, -y, m.  
rozinka: sú-ji v babúfce hrozénky?   
ČJA III-226; ALJ; Vo (hruzenka) 
 
hruščák, -a, m.; i ml.  
velký koláč potřený hruškovými povidly: naša matka nám napékła hruščákú; srov. tfarožňák; okáł 
3, rybízlák 1; frgál, pagáč 2 
ALJ (i hruščak); Bš 
 
hruškovica, -e, ž.  
pálenka získaná destilací hrušek: letoz zme napálili dobrú hruškovicu; hruškovica je vzácná; 
srov. japkovica, střešňovica, trnkovica; slibovica 
SSJČ (hruškovice); ALJ (v jiném význ.); Kt (‚voda z vařených suchých hrušek‘); SSJ  
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hřešyť, -ým; -ýja, ned. 
1. dopouštět se hříchů; přestupovat obecné zásady 
2. nadávat, klnout: náš taťíčeg zaséj hřešýja  
dok.: vyhřešyť– k význ. 2; zahřešyť – k význ. 2 
► Slovo „hřešyť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hřešiti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (hřešiti); ALJ (i hřešit); So (hřešič – ve význ. 2); SSJ (hrešiť) 
 

hřyb, -a, m.; i ml.  
1. houba s pevnou dužinou, silnějším třeněm a hladkým kloboukem (jedlé i jedovaté druhy): hrabový hřyp, 
smrkový hřyp, borový hřyp, ve spoj. bíłý hřyb, viz bíłý I 2, II , srov. pravák 2; hřyp pasýnkový (hřib kovář – 
Boletus erythropus) 
2. jakákoliv houba, převážně jedlá: ďecka šły do hory na hřyby, snáď neco donesú 
3. ve spoj. psý hřyb nejedlá n. jedovatá houba: vyházáł sem jim s košýka psý hřyby, srov. 
gemba 1, hubaňisko, plzák, psý hřyb (psý 2), psynka 2, zmuda, viz psý  
odvoz.: hřybisko; hřybař (houbař): náš tata je veliký hřybař; hřybovica – viz tam; hřybový 
(houbový): hřybová máčka, hřybová poléfka, srov. hřybovica 
SSJČ (hřib – ve význ. 1 a 2 a v jiných význ.); ČJA II-88 (‚jedlá houba‘), II-93 (‚nejedlá, jedovatá houba‘); 
ALJ (i hřib); Bš (hřiby – ve význ. 2); Kt (hřib – v jiném význ.); SSJ (hríb); KJA V (str. 44; 48; 52) 
 

hřybovica, -e, ž.  
1. houbová polévka (s jíškou, n. mléčná): mám dozď hřybú na poléfku, uvařým hřybovicu; na 
Ščedrý deň budeme mjeď hřybovicu; srov. hřybová poléfka (hřyb); kyselica 
2. houbová omáčka: dáme sy hřybovicu z vajcem 
odvoz.: hřybovička 
ALJ (hřibovica – ve význ. 1); Bš (hřibovica – ve význ. 1) 
 
húb, -a, m.  
1. košťál: húby s kvakú a zelé  
2. též hub třeň houby: cełý hub hrabovjáka býł chrobavý  
ČJA II-20 (ve význ. 1); ALJ (i húp, hlub ad. – ve význ. 1); Bš (hł´b, hłúb – ve význ. 1); So (hłub – ve význ. 
1); SSJ (hlúb – ve význ. 1) 
 

huba, -y, ž.; i ml.   
1. ústa, tlama: ♦ mjeď velikú hubu (být prostořeký); srov. čuňa, gemba 2, huba 1, papula (papulovať), 
paščeka 
2. tvář: ♦ mjeď hubu jak papuč (být nafoukaný) 
odvoz.: hubisko; hubaňa (expr. hubatá žena), srov. gembaňa (gemba); hubák – viz tam 
SSJČ; ALJ; Bš; So; SSJ (huba2) 
 
hubák, -a, m. 
polibek, pusa: dostanež ode mja hubáka 
odvoz.: hubáček: dám ťi hubáčka; hubákovať sa – viz tam 
ALJ (hubáček); Kt 
 
hubákovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned.  
expr. dávat si polibky: co sa tady hubákujete?; srov. cuchmať sa (cuchmať), cycmať sa, drchmať sa 
(drchmať), jebať 1, natáhať sa 2, obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
ALJ (hubákovat sa); Bš (hubákovat sa) 
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hubaňisko, -a, s. 
nejedlá n. jedovatá houba: po deščy rústły enem hubaňiska; srov. gemba 1, plzák, psý hřyb (hřyb 3, 
psý 2), psynka 2, zmuda 
 
hubavica, -e, ž.  
puchýř, např. po štípnutí hmyzem, bolák: cosy ťa ščýpło, máž na zádoch pjeknú hubavicu 
ALJ; Bš 
 
húcnúť, -nu; -nú, dok.  
1. upadnout, spadnout: húcnúł sem na zem: srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, kfjácnúť, 
kohácnúť, mginúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
2. plesknout, udeřit (někoho): húcnúł ju po řyťi; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dřýstnúť, dýmnúť, 
flágnúť, fťapiť, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, 
ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
ALJ (i húcnút); Bš (ve význ. 2) 
 
hújať, -ám; -ajú,  ned. 
měnit, vyměňovat 
dok.: vyhújať: vyhújáł sem samca za mycku; vyhújali zme pasýnek za lúku  
ALJ (i hújat); Bš 
 
húkať sa, -á sa (3. jč.); -ajú sa, ned.  
mít čas páření, boukat se (o prasnici): sfiňa sa húká, zavezeme ju ke kancovi  
SSJČ (houkati – v jiných význ.); ALJ (i húkat); Bš (húkat); So (hukač se); SSJ; KJA VI (str. 100) 
 
huncút, -a, m.                
expr. darebák (o dětech): ten náž huncúd zase oráňáł japka; srov. ancyjáš, darebňica 1, lancmón, 
nepodara 
SSJČ (huncut, huncút); ALJ; So (huncfut); SSJ  
 
huňa, -e, ž. 
1. pokrývka z hrubého sukna n. plsti, houňe    
2. ovčí kůže i s vlnou: mjéł kožuh z huňe 
► Slovo „huňa“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „houně“ uvedeno více významů. 
SSJČ (houně, huně – ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1); So; SSJ (ve význ. 1) 
 
hupka, -y, ž.  
1. malá mycí houba, hubka 
2. dřevomorka: súseďi majú v baráku na dłášce v rohu hupku  
SSJČ (houba, hubka); ALJ (i hubka); Bš (hubka – v jiném význ.); So; SSJ (hubka) 
 
húra, -y, ž.; i ml. 
podstřešní prostor, půda: bjež na húru pro krabicu na cukrové; idu povjesyť prádło na húru  
► Slovo „húra“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „hůra“ uvedeno více významů.  
SSJČ (hůra); ČJA I-196 (‚půda‘), III-96 (‚místnost, kam se ukládá zrno‘); ALJ; Bš (hůra); So (hura); Vo 
 
hurtovať, - uju; -ujú, ned. 
1. naléhat (na někoho), pobízet, nutit (někoho): hurtováł na ňho, aby doďełáł prácu 
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2. mít křeče v břiše při průjmu: hurtuje mje v břuše, mosým uťekaď na záchot  
► Slovo „hurtovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „hurtovat“ uvedeno více významů.  
dok.: zahurtovať – k význ. 2 
odvoz.: hurtováňí 
SSJČ (hurtovat – ve význ. 1); ALJ (i hurtovat – ve význ. 1); Bš (‚šramotit‘); SSJ (v jiných význ.) 
 

hus, -y, ž.  
husa: tetka krmiła hus šyškama 
odvoz.: húser; húsa (house, housátko); husyna (husí sádlo); husý – viz tam 
SSJČ (husa, hus); ČJA IV-10; ALJ; Bš (husina); So (huš, huša); SSJ 
 

husý, příd.  
ve spoj. husý papučky kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) 
ALJ (husí nůžky/nožky, husí packy aj.); So (huši, huši stopky) 
 

húšačka, -y, ž. 
1. závěsná plachta na kolébání dětí, kolébka; srov. kolébač 
2. houpačka: na jadérňicy zme mjeli húšačku  
ALJ (ve význ. 2); Kt (ve význ. 2); So (hušačka) 
 

húšať, -ám; -ajú, ned. 
1. (sa) houpat (se); chovat, kolébat, uspávat (někoho): stařenka húšała Jaňíčka na rukách; u 
súsedú zme sa húšali na húšačce; srov. bloncať (sa) 1, cambŕlať (sa), cyngéłať sa (cyngélať), hongať (sa), 
kombélať 1, 2, pjestovať 2 
2. expr. obelhávat, balamutit: ten náz húšá! 
dok.: pohúšať (sa) – k význ. 1; uhúšať – k význ. 1 
odvoz: huškať; húšáňí; húšačka – viz tam 
ALJ (i húšat); Bš (ve význ. 1); So (hušač) 
 

hutať, -ám; -ajú, ned. 
hltat, polykat: nehutaj tag rychło tu poléfku 
dok.: hutnúť (sy) – viz tam 
odvoz.: hut (hlt), srov. gĺg (gĺgať) 
SSJČ (hutat, hútat I – v jiném význ.); ČJA II- 209 (‚hlt‘) ; ALJ (i hutat); Bš; Kt (hut); So (hułt, hułtač) 
 

hutnúť (sy), -nu (sy); -nú (sy), dok. 
1. loknout si, napít se: hutňi to!; hutňi sy ze sklénky vody 
2. expr. napít se alkoholu: náš stařýček sy ráďi hutnú 
odvoz.: vyhutnúť – k význ. 1 
ALJ (i hutnút); Bš; So (hułtnuč) 
 
hyd, -a/-u, ž. 
1. drůbež: bješ pokluďiť ten hyt, slépky mosýja tekéj neco dostať; srov. žúžel 1  
2. expr. drobní, zprav. obtížní, tvorové (hmyz, obojživelníci ap.), havěť; srov. žúžel 2 
ČJA III-223 (ve význ. 1); ALJ (i hid); Bš (ve význ. 2); SSJ 
 
hyň, příd. (neskl.) 
ve spoj. byď hyň zničený, špatný: su s teho céłá hyň; je hyň na nohy  
SSJČ (hin I, hín); ALJ (hyn); Bš (hyn – v jiném význ.) 
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hýpať viz hépať  
 
hypko, přísl.  
svižně, rychle: hypko dom!; srov. fryško 
ALJ (i hybko, hipko); ČJA I-62 (‚rychle‘ – neuvádí tuto podobu slova); Kt (hybko); SSJ (hybko) 
 

hypký, příd.  
hbitý, mrštný; svižný: šéł hypkým krokem; srov. drłý, gryčný 1, obrychtovaný, ščrčný 
odvoz.: hypko – viz tam 
ALJ (i hybký, hipkí); Bš (hybký); So (hypky); SSJ (hybký) 
 

 
CH 
 
chabažďí, -í, s. 
drobné chrastí, roští: donésł sem sy na roskłátku chabažďí; srov. čeťina, hałuzý, chábí, krkošý 
ALJ (i chabaždí); Bš (chabaščí); Kt (chabičí; chabaščí, chábí – ‚listy zelí‘) 
 

chábí, -í, s. 
křoví; roští: Tomeš sa nám skovał za chábí; srov. chachálí, chrást, šášý; čeťina, hałuzý, chábažďí, 
krkošý 
SSJČ; ČJA II-85 (‚keř‘ – neuvádí tuto podobu); ALJ; Bš (‚roští; zelí‘); Vo 
 
chabo, přísl.  
slabě, chabě; špatně: chabo dýše 
ALJ; SSJ 
 
chabrús, -a, m.                           
ve spoj. byť chabrús dlouhodobě nemocný: je chabrúz na płúca  
SSJČ (chabrus – v jiném význ.); ALJ  
 
chachálí, -í, s. 
planý trnitý keř: na téj úvraťi roste enem také chachálí; srov. chábí, chrást, šášý 
 
chachar, -a, m.  
expr. pobuda; darebák: ostrafský chachar; srov. baraba, handrlák, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, 
pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
odvoz.: chachařysko 
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (‚člověk rodu selského‘); So  
 
chachravý, příd.  
sešlý, opotřebovaný stářím; chatrný, vratký: to máž jakýsy chachravý žebř, vezňi sy neco 
lepšýho  
ALJ; Bš 
 
chałáň, -a, m.  
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expr. výrostek: jejich chałáň; srov. cagáň, čógavec, ogar/ogara 1, ohnáš 
odvoz.: chałáňisko 
ALJ (i chalán); Bš; SSJ (chalan) 
 
chebz, -u/-a, m.  
černý bez (Sambucus nigra): f červnu kfete chebz 
SSJČ; ČJA II-1 (‚šeřík‘) , II-119 (‚keř černého bezu‘); ALJ (i cheps); Bš; So (chebzd); Vo  
 
chfístať, -šču/-ám; -ščú/-ajú, ned.  
1. stříkat (vodu): nechfístaj na mja!; srov. čákať, čápať 1, čfáchať 2, fíkať 1, ščŕkať 
2. plivat; srov. chlústať 
3. mít průjem 
dok.: chfístnúť – ve význ. 1 a 2: cosy ňe chfístło (stříklo) do oka; pochfístať – ve význ. 1 
odvoz.: chfístáňí; chfístanec – ve význ. 1 a 2; chfístačka (průjem); chfístek – viz tam 
ALJ (chfístat, chvístat, chvístať); Bš (chvístat – ‚stříkati blátem‘; chvístačka); Kt (chvistat – ‚něčím tlouci‘); 
So (chfistač – ve význ. 3.; chfístnuč – ve význ. 3) 
 

chfístek, -tka, m.  
expr. člověk drobné n. malé postavy: je drobučký, taký chfísteg małý; srov. chrobák 3, chrúst 2 
odvoz.: chfísteček 
ALJ (i chvístek); Bš (chvístek – v jiném význ.) 
 

chlachúňať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
expr. hlučně se smát, chichtat se: cérky přet chałupú sa tak chlachúňały, že to było čuď až do 
kuchyňe; srov. chlámať sa, ščúřyť sa 1, škéřyť sa 1 
ALJ (i chlachúňat sa); Bš; So (chlachač se; chlachoňič se) 
 
chlámať, -u; -ú, ned.; i ml.  
1. pít (o dobytku) 
2. expr. lačně pít: nechlámaj to přýmo s flašky!; srov. dúliť 1, gĺgať 1, chĺpať 2, łochtať  
3. expr. opíjet se: ♦ chláme jag jałúfka; nechlámaj tolik, aj to zvířa ví, gdy má dosť; srov. dúliť 2, 
gĺgať 2, słópať 2 
chlámať sa 
hlučně se smát: co sa ňe chlámeš?; srov. chlachúňať sa, ščúřyť sa 1, škéřyť sa 1 
dok.: nachlámať sa; vychlámať 
odvoz.: nachlámaný (expr. opilý); srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), 
fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), 
nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný 
(scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4; vychlámaný (expr. rozesmátý) 
SSJČ (chlámat se – ‚hlučně se smát‘); ALJ; Bš (chľámat); Kt (chlámat – ‚hltavě jíst‘; chlámat se); Vo 
(chlámat se – ‚smát se‘) 
 

chlastometr, -a, m.; i ml.   
expr. pijan, opilec: s teho jejih Jaryna je dobrý chlastometr; srov. gořała 2, gořałečňík (gořała), 
chlastoň, piják 2 
ALJ 
 

chlastoň, -a, m. 
expr. pijan, opilec; srov. gořała 2, gořałečňík (gořała), chlastometr, piják 2 
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ALJ; Bš (chľastoň), Kt (chlastaľa) 
 

chleba, -a, m. 
ve spoj. postrašený chleba málo namazaný chléb: tetka mje dała enom taký postrašený chleba, 
viz postrašený 
 

chlebárňa, -e, ž. 
expr. ústa: zavřy uš tu sfoju chlebárňu! 
SSJČ (chlebárna); ALJ; Bš; So (chlebarňa) 
 

chlévec, -fca, m. 
chlívek: zavřu slépky do chléfca a donesu zemáky ze sklépka 
ALJ; KJA I (str. 74) 
 
chlévisko, -ska , s.  
1. expr. velký chlév: to je také chlévisko veliké 
2. chléviska (zprav. mn.) chlévy pro dobytek u rozlehlého zemědělského stavení: Vałašy 
zaháňali dobyteg do chlévisek; srov. maštalisko (maštal)  
► Slovo „chléviska“ se užívá také jako pomístní název (viz příloha 2) – Chléviska (Liptál).  
 
chlóp, citosl.  
vyjadřuje plácnutí, prásk: chlób ho přes prsty  
ALJ; Bš (chľóp) 
 
chlópaňica, -e, m. 
přeháňka se sněhem a deštěm: fčéra večér přyšła veliká chlópaňica; srov. dřeňica, fujavica (fújať), 
metelica (mésť) 
ALJ 
 

chlópať, -u; -ú, ned.; i ml.   
1. bít, plácat (někoho); srov. cápať 2, drúzgať 3, róchať 1, rúbať 4, řóchať 1, zúgať 
2. padat (o sněhu): venku chlópe sňech; srov. dřýť 3, lápať 1, mésť 3 
dok.: chlópnúť, chlopícnúť (plácnout, dát facku), srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, 
dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, 
rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3; nachlópať: 
nachlópáł mu, že býł modrý; vychlópať 
odvoz.: chlopkať (poplácávat), pochlopkávať: pochlopkává sy sfoju milú; chlópáňí (1. 
plácání, 2. padání sněhu); chlópanec (1. plácnutí, 2. velká vločka sněhu); chlópaňica – viz 
tam; chlóp – viz tam 
ALJ (i chlópat); Bš (chľópat – ‚tleskat‘; chľopícnút; chľopnút); Kt (chľópit; chlopkat; chlópnutí) 
 

chĺpať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.  
1. srkat: nechĺpaj!; srov. słópať 1 
2. hltavě, lačně pít; srov. dúliť 1, gĺgať 1, chlámať 2, łochtať 
dok.: nachĺpať sa – k význ. 2; uchĺpnúť – k význ. 2 
odvoz.: chĺpanec; chĺpáňí 
ALJ (i chlpat); Bš (chĺpat – ‚střebati‘ – ve význ. 1; chľp – ‚srknutí‘); Kt (chľpanec – ‚velký hlt‘) 
 

chlústať, -šču/-ám; -ščú/-ajú, ned. 
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plivat: co po mje chlústáš?; srov. chfístať 2 
dok.: chlústnúť: Staňa po mje chlústł 
odvoz.: chlústanec (plivanec) 
ALJ (v jiném význ.); Bš (chľústnúť – v jiném význ.); So (chlustač; chlustnuč – v jiném význ.) 
 
chmúliť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
mračit se, kabonit se: ♦ chmúlí sa jak kakabus  
ALJ (i chmúlit sa); Bš (chmúliť se); Kt (chmúlit se) 
 

choďiť, -ím; -íja, ned.  
chodit; ♦ choďiď jag błudná duša (bez zájmu); choďiď jag vagabund (neupravený, otrhaný); 
choďiť po ptaňí/po ptaji (po žebrotě); choďiť spolem (mít známost) 
SSJČ (chodit); ALJ (i chodit); Bš (chodit); SSJ (chodiť) 
 
chorovať, -uju; -ujú, ned.  
být nemocný, churavět: že préj uš choruje s púł roka; srov. krepírovať, margýrovať 
SSJČ (chorovati); ALJ (i chorovat); Bš (chorovat) 
 
chorý, příd.; i ml.                           
nemocný, churavý: cosy zme chořý; naša cérka je chorá  
odvoz.:  chorlavý (náchylný k nemoci); choračka (nemoc); chorovať – viz tam; ochořeť – viz 
tam 
SSJČ; ALJ; Bš; So (chory – ‚tmavý‘); Vo (choravé/chorlavé – ‚slabý‘); SSJ 
 
chovať, -ám; -ajú, ned.    
1. chovat dobytek 
2. očekávat dítě: ve spoj. bude chovať: súsedova cérka bude na jaře chovať  
dok.: pochovať – k význ. 1, viz tam 
► Slovo „chovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „chovati“ uvedeno více významů.  
SSJČ (chovati); ČJA I-25 (‚chovat (dítě)‘) ; ALJ (i chovat); Bš (chovat – ve význ. 1 a v jiných význ.); So 
(chovač  – ve význ. 1 a v jiném význ.); SSJ (ve význ. 1 a v jiných význ.) 
 
chrámať, chrómať, -u; -ú, ned. 
kulhat: mjéł złomenú nohu a ešče na ňu chrómá; srov. klécať 
odvoz.: chrámavý/chrómavý: chrámavý kúň 
► Slovo „chrámať“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „chrámat“ uvedeno více významů. 
SSJČ (chrámat); ČJA I-58; ALJ (i chrámat, chrómat); Bš (chrámať; chrómat); Vo (chrúmat); SSJ 
(chrámať) 
 
chrást, -u/-a, m.; i ml. 

keř: gde je Jura? – Čopí hentam za chrástem; srov. chábí, chachálí, šášý 
odvoz.: chrástek; chrásteček; chrásťí (křoví) 
► Z tohoto slova jsou také dovozeny pomístní názvy (viz příloha 2) – Pod chrástem (Liptál); Pod chrásťím 
(Rokytnice (Vsetín-Rokytnice)).  
SSJČ (‚listí z řepy ap.‘); ČJA II-85; ALJ; Bš; Vo (chrástka) 
 

chrbát, chrbet, -a, m.  
záda, hřbet: namohł sem sy chrbet; srov. hrb/hŕb 1 
SSJČ; ČJA I-52; ALJ; Bš (chrbet); So (chrbet); SSJ (chrbát) 



170 

 

 
chrblať, -u; -ú, ned. 
expr. silně kašlat: zaséj chrbleš?; srov. chŕkať, kahŕňať 
dok.: vychrblať (sa); zachrblať 
odvoz.: chrbláňí; nachrblaný (nachlazený): su jakásy nachrblaná 
ALJ (i chrblat); Kt (chrbľat) 
 

chŕkať, -ču/-ám; -čú/-ajú, ned.                   
expr. chrčivě odkašlávat: co chŕčeš?; ♦ chŕčež jak kúň; srov. chrblať, kahŕňať 
dok.: chŕknúť 
odvoz.: chŕkáňí 
SSJČ (chrkati); ALJ (i chrkat);  Kt (chŕkat) 
 

chrobák, -a, m.; i ml.  

1. jakýkoliv brouk 
2. červ: f tých střešňách sú chrobácy; ♦ spáliť/vypáliť chrobáka (napít se alkoholu, zprav. po 
ránu)  
3. expr. člověk drobné n. malé postavy; srov. chfístek, chrúst 2 
odvoz.: chrobaňa; chrobavý – viz tam; chrobavjeť – viz tam 
► Slovo „chrobák“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „chrobák“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-43 (‚brouci‘), II-45 (‚chrobák‘), II-62 (‚dešťovka‘), II-63 (‚červ‘); ALJ; Bš; So 
(chrobak); SSJ (ve význ. 1) 
 
chrobavjeť, -ví (3. jč.); -víja, ned.; i ml.  

červivět: gdyž je mokro, hřyby rychło chrobavíja  
dok.: schrobavjeť 
ALJ (i chrobavěť, chrobavět); Bš (chrobavěť) 
 
chrobavý, příd.; i ml.   
červivý: fšecky kozáky, co sem fčera v hraboviňe nazbíráł, sú chrobavé 
ALJ (i chrobaví); Bš (chrobačlivý) ; Kt; So (chrobalivy); SSJ 
 
chrúst, -a, m. 
1. chroust: ♦ chudý jak chrúst (o hubeném člověku) 
2. expr. člověk drobné n. malé postavy: náž ogáredz je taký chrúst, jak sy ty; srov. chfístek, 
chrobák 3 
odvoz.: chrústeček 
SSJČ (chroust); ALJ; Bš; So (chrust); Vo (chróst); SSJ 
 
chudý, příd.; i ml.   
1. nemající žádný majetek, chudobný 
2. hubený: ta naša cérka je taká chudá; ♦ chudý jak chfíst/chrúst aj. (o hubeném člověku); srov. 
bídný 3, marný/márný 2 
odvoz.: chuďučký; chuďulinký ; chudnúť – viz tam 
► Slovo „chudý“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „chudý“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-73 (‚hubený‘); ALJ (i chudí); Bš; So (chudy); Vo (chodé); SSJ 
 
chudnúť, -u; -ú, ned.; i ml.  
1. stávat se chudým 
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2. hubnout: cosy chudneš, gaťe na tobje plandajú 
dok.: schudnúť 
SSJČ (chudnouti); ČJA I-72 (‚hubnout‘); ALJ (i chudnút  – ve význ. 2); Bš (chudnút); So (chudnuč – ve 
význ. 2); Vo (chodnót – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 2) 
 
chumaj, -a, m.  
expr. nekňuba; hlupák (i v nadávce): je to chumaj!; srov. hłupoň 
ALJ; SSJ 
 
chyba I, přísl.         
škoda: chyba to nevjeďeť; chyba, že večer nedošéł dom  
SSJČ; ALJ 
 
chyba II , chyba že, spoj.            
vyjadřuje připuštěnou výjimku, leda, ledaže: nenajdež ho, chyba v hospoďe; nemožu přyjíť, 
chyba že byh nešéł do práce 
SSJČ; ALJ; Bš; So 
 
chýr, -u/-a, m.  
povídačka, fáma 
SSJČ; ALJ (i chír); Bš; Kt (chýra); SSJ 
 

 
I 
 
íbršfuňk, -a, m. 
opasek, řemen: tata sy brúsýł břytfu takéj na íbršfuňku  
ALJ (ibršvunk) 
 
ibryšňí, příd.  
do zásoby, náhradní: ibryšňí múka, ibryšňí peňíze 
ALJ (ibrišňí) 
 
ídło, -a, m.  
1. jídlo: aňi ídło ňe cosy nešmakuje 
2. jedení: uprostřed ídła sa neotcházá  
3. chod: była tam veliká sláva, dali nám štfero ídeł  
SSJČ (jídlo – ve význ. 1 a 2); ČJA V-250; ALJ (ve význ. 1); So (ve význ. 1 a 3) 
 
inačý, inakšý, příd.  
jiný, jinačí; lepší: našéł sy inačý, né takú cérku; pújdem do hory, až bude inakšý čas; srov. 
inčý/inšý  
SSJČ (jinačí); ČJA V-249; ALJ (i inačí, inakší); Bš (inačí; inakší); So (inači); Vo (hinačí/jinačí – v jiném 
význ.); SSJ (inakší)   
 
inčý, inšý, příd. 
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jiný: podaj ňe inčý sklénečku; srov. inačý/inakšý 
SSJČ (jinší); ČJA V-249; ALJ (inčí, inšý, inší); Bš (jinší); So (inši); SSJ (inší)   
 
ingúst, -a, m.  
inkoust: píšu kroniku ingústem 
SSJČ (inkoust); ČJA V-220; ALJ  
 
iskérka, -y, ž. 
1. zdrob. k iskra, jiskřička: to ďecko má v očách pjekné iskérky  
2. sedmikráska (Bellis perennis): tráva přet chałupú je samá iskérka  
ČJA II-111 (‚sedmikráska‘), II- 12 (velká iskérka –‚kopretina‘); ALJ; Bš; So 
 
isťiť, jisťiť, -ím; -íja, ned.                   
ujišťovat, ubezpečovat (někoho): jisťíł mja, že mám pravdu 
SSJČ (jistiti) ; ALJ (i jistit); Bš (istiť); SSJ (istiť) 
 
isto, istoisťe, přísl.  
určitě, jistě: to je isto Maruša; istoisťe sem ho neviďéł 
ALJ; Bš (istě, isto); So (isto), SSJ (isto) 
 
íť, -idu; -idú, ned. 
ve spoj. íť trckem (rychle); ♦ ide mu to jak psovi pastfa (nejde mu to) 
ALJ; Bš (íť); So (išč – v jiných význ.)  
 
izba, -y, ž.                  
zprav. hlavní obytná místnost, světnice: velká/hrubá izba (světnice); małá izba (menší pokoj n. 
místnost na spaní); uťekaj honem do izby! 
odvoz.: izbečka 
SSJČ (jizba); ČJA I-186 (jizba); ALJ; Bš; So; SSJ 
 
 
 
 

J 
 
jabuko, -a, s.  
jablko: jabuka uš padajú  
odvoz.: jabúčko; jabukový: jabukový závin 
ALJ; Bš 
 
jaček, -čka, m.  
důlek na kuličky: čynkali zme kuličky do jačka; ♦ čyng około jačka (cvrnknutí do důlku) 
 
jadérňica, -e, ž.  
druh stromu, nebo jablka: na jadérňicy zme mjéli húpačku; z jadérňidz je dobrá slibovica; 
gdyš sa tłačý zelé, toš sa tam dávajú aj jadérňice; srov. cygánka 3, žňofka 1  
odvoz.: jadérňička 
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ALJ (i jadernica); Bš (jádernica – ‚hruška toho jména‘); SSJ (jadernica – ‚jitrnice, jelito‘) 
 

jagzvýša, přísl.  
nahoru, do výše: mjéł vody jagzvýša po pás; srov. dopozvýša/dopozvýšky 
 
jahňacko, -a, s. 
expr. jehně, jehňátko: naše jahňacka sa pasú na Grúňi  
ALJ; KJA VI (str. 120) 
 
jahňica, -e, ž.                     
chovná ovce: máme čérnú jahňicu.; srov. baška 
odvoz.:  jahňička; jahňacko – viz tam 
SSJČ (jehnice); ALJ; SSJ; KJA VI (str. 120) 
 
jakýsy, jakýsyk, zájm. neurč.; i ml. 

1. blíže neurčený n. neurčitý, nějaký: jakásy cérka sa po tobje ptała; srov. bár(z)jaký (bár-/bárs-), 
kerýsy/kerýsyk 
2. expr. vymezený spíše negativní mírou vlastností: było to jakésy, dybyzme jim nepomóhli; ve 
spoj. jakýsy takýsy (nijaký): su jakásy takásy, asy su chorá; jakésy cosy (něco): ot súsetky 
donésł jakésy cosy; co to je? – Jakésy cosy 
SSJČ (jakýsi); ČJA V-396 (jaksi – ‚nějak‘); Bš (jakýsi) 
 

jaksy, jaksyk, přísl.; i ml.       
neurčeným n. neznámým způsobem, nějak: jaksy sem sa nabúráł; jaksy sa ně to fčýl nehoďí; ve 
spoj. jaksy taksy (jakž takž) 
SSJČ (jaksi); ČJA V-396 (jaksi, jaksik – ‚nějak‘); ALJ (jaksi, jaksyk, jaksik); Bš (jaksi); SSJ (jaksi) 
 
jałofčák, -a, m.  
druh jedlé houby, hřib kovář (Boletus erythropus): jałofčácy rostú mezy jałofcama a lipama 
koncem kfjetna; srov. modřák, synák/synáł 
 
jałúfka , -y, ž.; i ml.   
jalovice: u tety majú třy býky a dvje jałúfky; ♦ chlámaď jag jałúfka: Vojcek chláme jag 
jałúfka  
SSJČ (jalůvče, jalůvka); ALJ (i jaluvka, jalúvka); Bš (jałůvka); KJA VI (jalovička, str. 128) 
 
jančar, jančár, -a, m. (zprav. mn.)   
1. druh šněrovací obuvi 
2. expr. stará (ošklivá) bota: spal ty staré jančáry!; srov. boťár, komisňák, škarbał 
odvoz: jančářyska: f tých starých jančářyskách choďili uš stařýček 
SSJČ; ALJ (i jančary); Bš (ve význ. 1); Vo  
 

janek, -nka, m.  
1. živ. os. expr. nechápavý, hloupý člověk: ty janku hłúpý! 
2. křemenáč osikový (Leccinum aurantiacum/rufus): f košýku mám samé bíłé (hřiby) a dva 
janky  
3. skrojek chleba: ta kúra od janka je jakásy tfrdá; srov. paňíček 
odvoz.: janeček – ve význ. 1 
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SSJČ (ve význ. 1); ČJA II-91 (‚k řemenáč‘) ; ALJ; Bš; So (janek I – ve význ. 1) 
 
japkovica, -e, ž.  
pálenka získaná destilací jablek: mám pjed rokú starú japkovicu; srov. hruškovica, střešňovica, 
trnkovica; slibovica 
ALJ (japkovice, jabkovice – v jiných význ.) 
 
járek , -rka, m.  
1. strouha; žlábek, brázda: uďełaj járky na mrkvu!; srov. přýkopa 
2. potůček: my zme pravili potúčku jeďiňe járek; srov. cycúr  
odvoz.: járeček 
SSJČ; ČJA II-133 (‚stružka; žlábek‘), II-134 (‚potok‘); ALJ; Bš; Vo (ve význ. 2); SSJ (jarok) 
 
jarmak , -a, m.; i ml. 

trh: na jarmaku stařýk kúpíł dvje krávy 
SSJČ (jarmark, jarmak); ALJ; Bš; SSJ (jarmok) 
 
jařabatý, příd.  
1. strakatý: jařabatý kohút 
2. rozcuchaný: jařabatá hłava 
ALJ; Bš; SSJ (jarabatý – ve význ. 1) 
 
jařyť sa, -ý sa (3. jč.), ned.                      
oteplovat se v souvislosti s přicházejícím jarem: venku sa už jařý, sňehy tajú; srov. južyť sa 
SSJČ (jařiti se); ALJ (jařiť); SSJ (jariť sa) 
 

jašyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.         
expr. plašit se; divočit, vyvádět: co sa zaz jašýš? 
dok.: dojašyť sa – viz tam 
odvoz.: dojašený – viz tam; zjašený (splašený) 
ALJ (jašiť, jašit); Bš (jašiť sa); SSJ (jašiť sa) 
 

jatelina, -y, ž.  
jetel, jetelina: kráva sa odula z jateliny 
odvoz.: jatelinka ; jateliňisko (jetelové strniště); jatelinový 
SSJČ; ČJA III-108, V-3; ALJ; Bš (jatelinisko); Vo 
 
jatka , -y, ž.  
1. též jatky , pomn., místo, kde se poráží dobytek 
2. prodejna masa a masných výrobků: v jatce mjéł řezňík kłád na sekáňí masa  
SSJČ; ALJ; Bš (ve význ. 2); So (ve význ. 2); SSJ 
 
jazýček, -čka, m. 
ve spoj. psý jazýček druh byliny, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), viz psý 3 
SSJČ (psí I – psí jazyk); ČJA II-102 (‚jitrocel kopinatý‘); Bš (psí); Kt (psí); Vo (jazéček) 
 
jebať, -u; -ú, ned.; expr.; i ml.  
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1. souložit; srov. cuchmať sa (cuchmať), cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, natáhať sa 2, 
obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
2. kárat, sekýrovat (někoho): jebáł ho za samé hłúpiny; srov.  pérovať 2, štráfať 
3. párat se (s něčím): jebáł sa s tým ze třy dňi  
4. v nadávce: ♦ jebem ťi tfoju dušu/dušu hřýšnú/ohňivú ap. 
dok.: ojebať (zneužít, napálit někoho); vyjebať (zneužít, napálit někoho): škareďe z ňím 
vyjebáł; zajebať sy – k význ. 1; zjebať – k význ. 2 (i zkazit) 
odvoz.: pojeb (pokárání): dostáł sem pojeb od řeďitela  
SSJČ (jebati – ve význ. 1, 2, a 4); ALJ (i jebat – ve význ. 1, 2, a 4) 
 
jednaký, příd.             
stejný: šak ste oba jednacý  
SSJČ; ALJ (i jednakí); Bš; So; SSJ 
 
jednúc I, přísl.  
jednou; kdysi: jednúc sa to moseło stať; jednúc, už je to dłúho, ...; srov. raz I 1, 2 
SSJČ (jednou); ALJ; Bš; SSJ 
 
jednúc II , čísl.  
jedenkrát: jednúdz za týdeň mosým g dochtorovi; srov. raz II 2, toléj II 2 
SSJČ (jednou); ALJ; Bš  
 
jedovať (sa), -uju (sa); ujú (sa), ned.  
(nad něčím) zlobit, rozčilovat (se) (někoho; na někoho): ten huncúd ňa enem jeduje; jedováł sa 
na súseda, že mu zebráł ofcu; co sa nad tým jeduješ?   
SSJČ (jedovat); ALJ (i jedovat (sa)); Kt (jedovat); SSJ 
 
jeleňí, příd.  
ve spoj. jeleňí rošky, pomn., kuřátka (jedlý druh houby rodu Ramaria): jeleňí rošky, to je taká 
žłutá kuča 
ALJ 
 
jež, -a, m. 
1. ježek: � byď jak ješ (nedůtklivý): uš sy zaséj jag ješ? 
2. expr. popudlivý, nedůtklivý člověk: co chcež od ňeho, šag je to taký ješ  
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Bš; So; SSJ; KJA V (str. 154) 
 
jisťiť viz isťiť 
 

jojka ť, -ám; -ajú, ned.  
expr. vyslovovat citosl. joj, naříkat: jojkała, že ju bolí noha 
dok.: zajojkať 
odvoz.: jojkáňí (nářek): jojkáňí ťi stéjňe nepomože  
ALJ; Bš (jojčať, jojkať); SSJ (jojčať; jojkať) 
 

juh , -u, m.  
1. jih: jasňí sa od juhu  
2. obleva, tání 
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ALJ (ve význ. 2); Bš (ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1) 
 
jupka , -y, ž.                          
1. lehká ženská halenka n. kabátek  
2. expr. halenka vůbec: tu starú jupku nosý matka už roky; srov. kabaňa, kacabaňa, uťekáček 
odvoz.: jupečka; jupica  
SSJČ; ALJ; SSJ 
 
južyť sa, -ý sa (3. jč.), ned.  
tát (o sněhu): začało sa južyď na začátku března; srov. jařyť sa  
ALJ (južiť, južit); Bš (južiť) 
 
 

K 
 
kabaňa, -e, ž. 
expr. ženský kabátek; halenka: gdez vzała takú ošúchanú kabaňu?; srov. jupka 2, kacabaňa, 
uťekáček 
odvoz.: kabaňka; kabaňisko 
SSJČ (kabanica, kabaňe); ALJ; Bš; Kt (‚delší kabát); SSJ (‚vrchní zimní kabát‘) 
 
kabelka, -y, ž.  
1. malá dámská příruční taška 
2. malá taška vůbec 
3. papírový sáček: podaj ňe tu kabelku, aď do ňí možu dať sušené hřyby; srov. míšek 1  
odvoz.: kabelečka – k význ. 3.; kabélečka – k význ. 1. a 2. 
SSJČ (ve význ. 1 a 2); ČJA II-180 (ve význ. 3); ALJ; Bš (kabéłka na psáni); Vo (ve význ. 3); SSJ (ve 
význ. 1) 
 

kacabaňa, -e, ž.  
expr. ženský kabátek: co to máž za škaredú kacabaňu?; srov. jupka 2, kabaňa, uťekáček 
odvoz.: kacabaňka 
SSJČ (kacabajka, kacabaja); ALJ; Bš; Kt (kacabajka – také ‚vězení‘); So (kacabajka); Vo (kacabaja); SSJ 
 
kača, -e, ž. 
1. kachna 
2. dětská hračka, káča  
3. široký pytel: naplň tu kaču senem!; srov. mjech  
4. tlusté střevo vepře k přípravě jelit: nó, a teď uďełáme jelita s kače  
5. expr. hloupá žena; nadávka: kačo jedna hłúpá!; srov. bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, 
fúryja, haladryja 2, haramija 2, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2, stryga 2 
► Slovo „kača“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „káča“ uvedeno více významů.  
odvoz.: kačeňí – viz tam 
SSJČ (káča II); ALJ; Bš; So (‚káče‘) 
 
kačeňí, příd.   
1. kachní: ♦ mjeť kačeňí žaludek (snést všechno) 
2. ve spoj. kačeňí mydło druh cukrovinky: donésli zme sy s púťi kačeňí mydło, viz mydło 
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odvoz.: kačeňák – ve význ. 2: v opchoďe zme dostávali za zeliny cukrový kłáteg nebo aj 
kačeňák 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ (kačeňí mydło – ‚oblázek potoční‘ a v jiných význ.); Bš (kačení mydło – ‚oblázek 
potoční‘); So (kačeňi mydło – ‚oblázek‘) 
 

kačynec, -nca, m.  
plochý měkký kámen: kopali zme studňu a narazyli zme na kačynec 
SSJČ (kačinec – v jiném význ.); ALJ (i kačinec – v jiných význ.); Bš (kačeňí mydło/kačinec – ‚oblázek 
potoční‘); Kt (kačinec – ‚šáchor‘) 
 
kadlátka, karlátka , -y, ž. (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo polodu švestky: na trnkovicu sú nájlepšý kadlátky; srov. kulovačka 2; trnka 2 
SSJČ (karle, kadle); ČJA II-4 (‚švestka obecně‘) ; ALJ; Bš (kadlátka – ‚švestka obecně‘) ; Vo (kadlátka, 
kadlátku) 
 
kahŕňať, -ám; -ajú, ned.  
expr. silně kašlat: kahŕňáš cełú noc, nemožu spať; srov. chrblať, chŕkať 
dok.: zakahŕňať 
odvoz.: kahŕňáňí (kašláňí): nemožu sa zbaviť teho kahŕňáňí 
 
kakáč, -a, m.; expr.; i ml. 
1. nočník: donez mu kakáč! 
2. velká n. neforemná pokrývka hlavy: máž na hłavje jakýsy kakáč 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Kt (ve význ. 1) 
 
kalíšek, -ška, m.; i ml.               
malá sklenička na lihoviny, štamprle: poť k nám na kalíšek!; po kalíšku sy dáme, pak sy 
zaspíváme, po kalíšku, po kalíšku ... (lidový popěvek) 
► Slovo „kalíšek“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „kalíšek“ uvedeno více významů.  
odvoz.: kalíškovať – viz tam 
SSJČ; ALJ; SSJ (kalíšok) 
 
kalíškovať, -uju; -ujú, ned.  
popíjet lihoviny: našy chłapi už zaséj kalíškujú  
odvoz.: kalíškováňí 
ALJ (i kalíškovat); Kt (kalíškovat) 
 

kamilky , -lek, ž., pomn. 
heřmánek (Matricaria chamomilla, Chamomilla recutita): navař mu kamilky, bolí ho břuch 
odvoz.: kamilkový 
SSJČ; ALJ; Vo (kamilka); SSJ 
 

kanalija , -e, ž.  
expr. nadávka ženě n. dobytku; nadávka: ty kanalijo jedna!; kanalijo, stúj, nelašuj! (o krávě); 
srov. bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, ludra, metła 2, mora II 
2, stryga 2 
ALJ; So (karnalija) 
 
kandúš, -a, m. 
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expr. starý, omšelý kabát: ďecka f kandúšoch; našéł sem na húře jakýsy kandúš 
odvoz.: kandúšek 
SSJČ (kanduš – v jiném význ.); ALJ (kanduš); Bš (kanduch – v jiném význ.) 
 

karasyť, -ým; -ýja, ned.  
expr. kálet: co tag dłúho karasýš? 
dok.: vykarasyť (sa) 
odvoz.: karaséňí (kálení) 
ALJ (karasiť – ‚ničit‘) 
 
karlátka  viz kadlátka 
 

karťiť, -ím; -íja, ned.  
1. (sa) kazit, ničit, rušit: v dolansku karťíja cełú kuřyčkárňu; karťíja sa nám fšecky plány; srov. 
kynožyť 
2. zabíjet, hubit: tata karťí mycáky 
dok.: skarťiť; vykarťiť – ve význ. 2 
odvoz.: skarťený; vykarťený 
PSJČ (kartiti – ve význ. 1); ALJ (i kartiť, karťit, kartit); Bš (kartit) 
 

kašovica, -e, ž.  
polévka z pohanky: jejich stařenka dysy vařývała kašovicu 
ALJ (‚polévka z prosné kaše‘); Bš (‚polévka z prosné kaše‘) 
 

kata, část. 
vyjadřuje zápor: býł tam? – Kata tam býł 
SSJČ (kata I); ALJ; Bš; Kt (katakata); So (katač) 
 

kedłub, kerłub , -a, m.; i ml. 
kedluben: na poli už rostú kedłuby  
odvoz.: kedłubový/kerłubový: kedłubová máčka; kerłubová poléfka 
ALJ; Kt (kedlub); So (kelerub) 
 

kel, kél, -u, m. 
kapusta: máme ráďi kél s kłobású: ♦ i ml. íď do kelu (jít do háje): bješ s tým do kelu! 
SSJČ (kel I, kel II – v jiných význ.); ČJA II-19; ALJ; Bš (kéľ); So ; Vo (kchél); SSJ (kel1) 
 
keláň, -a, m.  
expr. velký zub: už mu ostały f papuli enom třy keláňe  
ALJ; Kt; So (kełoňe) 
 

kélňa, -e, ž.  
zednická lžíce: kélňú nahazujeme maltu na zeď; srov. fangla 2, žufan 2 
ALJ (kelňa); Bš (keľňa); So (kelňa ); SSJ (kelňa ) 
 
kerchov, -a, m. 
hřbitov: ♦ smrďeť/zváňať kerchovem (jít o život) 
SSJČ (krchov); ČJA II-192; ALJ (i kerchof); Bš; So (krchovo); KJA IV (str. 44) 
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kerłub  viz kedłub  
 
kerýsy, kerýsyk, zájm. neurč. 
blíže neurčený n. neznámý; některý, nějaký, kterýsi: kerásy cérka sa po tobje ptała; ♦ dostať 
kerúsyk (dostat facku): Staňa dostáł kerúsyk po hubje; srov. bár(z)jaký (bár-/bárs-), jakýsy/jakýsyk 1 
SSJČ (kterýsi); ALJ (kerýsi); Bš (kerýsi); So (keryši/keryšik) 
 

kerýkolvjek  viz gdokolvjek 
 
kfak , -a, m. 
1. tuřín (Brassica napus); ♦ seďeď jak kfak (být líný) 
2. expr. nemotora, lenoch: je to taký kfak; srov. čáčfała/čáčfara, zdechlina, zdechlák, zdechloň (zdechłý), 
zhňilák, zhňiloň, zhňilina, zhňilačysko (zhňilačyť) 
SSJČ (kvak – v jiném význ.); ALJ (i kvak); Bš (kvak); Kt (kvačka – ve význ. 1); So (kfak – ve význ. 1) 
 

kfin ťáky, -ú, m., pomn. 
zimní brusle na klíček: kfinťáky sa moseły přyšrubovaď na boty klúčkem  
 
kfjácnúť, -u; -ú, dok.  
upadnout, spadnout: kfjácł sem sebú na ledovicy; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
 
klača, -e, ž. 
1. (zprav. mn.) rukojeť k vedení pluhu, kleč: držý płuh za klače 
2. i ml. expr. končetina, zejm. noha: kam cpeš ty sfoje dłúhé klače?; uhňi s týma klačama!; srov. 
capa/čapa, dlapa, faja/fajka 3, kot 2, kyta 2, raťica 2 
odvoz: klačyska – k význ. 2 
SSJČ (kleč II – ve význ. 1); ČJA III-36 (ve význ. 1), III-157 (kleč – ‚část koňského postroje‘); ALJ; Bš 
(kľač); Kt (kľača – ‚kobyla, herka‘); Vo (kleče – ‚část koňského postroje‘) 
 
klamjeť, -ím; -íja, ned.  
1. hloupě n. nepřítomně hledět, civět (na někoho, na něco): co na mja klamíš?; tata čne enom 
noviny a klamí na televizu; srov. slamjeť  
2. zůstávat někde dlouho: gde tag dłúho klamíš?  
ALJ (klaměť, klamět); Bš (kľaměť – ‚sedět, dřepět‘) 
 

kłaňica, -e, ž.  
1. kolmá vzpěra, která drží bočnice vozu: kłaňice sa ďełajú z bukového dřeva 
2. expr. kdo se klátí ze strany na stranu: ó, ten je kłaňica; ♦ choďí jak kłaňica (klátivě) 
SSJČ (klanice – ve význ. 1); ALJ; Bš (kłanica); SSJ (ve význ. 1) 
 

klapatý, příd.; i ml.   
svěšený dolů; odstávající: ten ogáredz má klapaté ušyska 
PSJČ (‚dolů zkroucený‘); ALJ (i klapatí); Bš (kľapatý); So (kłapatý) 
 

kłát , -a, m.  
1. špalek na sekání dřeva n. masa: kłád na ščýpáňí dréf sa nám rospadá; řezňický kłád býł 
f prostřetku stažený obručú 
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2. kus dřeva, kláda 
odvoz.: kłátek – viz tam 
SSJČ; ČJA I-213 (ve význ. 1); ALJ; Bš (kłát); Vo (ve význ. 1); KJA V (str. 142) 
 
kłátek, -tku, m.  
1. zdrob. ke klát 1 a 2: najďi nejaký kłáteg a přyłoš pot kotel  
2. brzdový trámek u kol vozů 
3. cukrový špalík: v opchoďe zme dostávali za zeliny cukrový kłáteg nebo aj kačeňák 
PSJČ (ve význ. 1); ČJA III-128 (‚brzdící špalek‘); ALJ; Bš (kłátek – ‚střenka nože‘) 
 
kłatka , -y, ž.; i ml.   
visací zámek: zamkli zme zahrátku na kłatku 
► Slovo „klatka“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „klatka“ uveden také význam ‚brzdový 
trámec u kol vozů‘.  
SSJČ; ČJA I-193; ALJ; Bš (kľatka – ‚klícka na matku včelí ‘); So (kłatka); Vo  
 

klebeta, -y, ž.  
1. pomluva: ta enom samé klebety roznášá; srov. pletka 2 
2. klebety, pomn., přátelské posezení, návštěva: přyď k nám na klebety!; srov. beseda, řeč 2 
odvoz.: klebetňík; klebetňica; klebetný (pomlouvačný): klebetná baba; klebeťiť – viz tam 
SSJČ (kleveta, klebeta – ve význ. 1); ALJ; Kt (kľebeta – ve význ. 1); SSJ (klebeta – ve význ. 1) 
 

klebeťiť, -ím; -íja, ned.  
1. pomlouvat (někoho), klevetit: bapky u opchodu enom klebeťíja 
2. přátelsky (s někým) rozmlouvat: mamka už zaséj klebeťí vedle u Maruše; klebeťíš 
s Andulkú?; srov. besedovať, grágať  
dok.: poklebeťiť (sy) 
odvoz.: klebeťéňí 
SSJČ (klevetiti, klebetit); ALJ (i klebetit – ve význ. 1); Bš (kľebetovat – ve význ. 1); Kt (klebešit – ve význ. 
1); So (klebešič, klebetovač – ve význ. 1; klebetňica – ‚klepna‘); SSJ (klebetiť – ve význ. 1) 
 

klécať, -ču/-ám; -čú/-ajú, ned.  
kulhat: náš stařýg uš klécá na obje nohy; srov. chrámať/chrómať  
dok.: doklécať 
odvoz.: klécáňí; klécavý 
ČJA I-58; ALJ (i klécat); Bš (kľécať) 
 

klepáč, -a, m.  
proutěný nástroj na klepání koberců n. šatů, klepačka; srov. prakl 
SSJČ (v jiných význ.); ČJA II-214 (‚velikonoční klepačka‘); ALJ; Bš (klepač,  kľepáč – v jiných význ.); 
Kt (v jiném význ.); So (klepač – v jiných význ.); Vo (klepač – ‚velikonoční klapačka‘) 
 
kliďačysko, -a, s.  
expr. kliďas: ten Bohúšeg je hrozné kliďačysko  
 
klínek, -nku, m. 
1. zdrob. ke klín 
2. dřevěný hřeb n. kolík: na ščýpáňí drév zme mejli dřevjený klínek 
3. dílek koláče, dortu aj.: toš sy vezňi klíneg hruščáka 
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SSJČ (ve význ. 1 a 2); ALJ; Bš 
  
klocek, -cku/-cka, m. 
menší kus nezpracovaného dřeva, klacek: ďecka, gde máte skované ty sfoje klocky? 
odvoz.: klocýk; klocýček 
PSJČ; ALJ; Bš (kľocek); So; SSJ (klocok – ‚palice‘) 
 
klučka, -y, ž. 
1. malá klika; držadlo, klika: nesahaj na klučku, je natřená! 
2. smyčka: ta klučka na provaze je jakásy małá 
► Slovo „klučka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slov „klička I a klička II“ uvedno více 
významů‘.  
SSJČ (klička I, klička II); ALJ; Bš (kľučka – v jiných význ.); Kt (kľučka – ve význ. 1); So (ve význ. 1) 
 

kmásať, -šu/-ám; -šú/-ajú, ned.; expr.  
1. (v něčem) bodavě bolet: choďiła sem cełý deň po mjesťe a mám nohy jak konvy, ešče ňa 
v ňich kmáše   
2. i ml., tahat, smýkat (něco, někoho): kmásáł ho za vłasyska  
3. i ml., škubat, trhat (něco): ďecka kmášú tetce japka 
kmásať sa 
expr. bít se, rvát se: našy ogařy sa už zaséj kmášú  
dok.: kmasyť – k význ. 2 (chňapnout); kmásnúť – viz tam; nakmásať; okmásať – viz tam; 
ukmásnúť – k význ. 3 
odvoz.: kmásáňí; kmasoň (rváč) 
SSJČ (kmásat); ALJ (i kmásat); Bš (kmásat; kmasoň); SSJ 
 
kmásnúť, -nu, dok.  
expr. uhodit, udeřit: kmásł ho palicú po hłavje; srov.  cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, 
flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, 
ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
ALJ (i kmásnút); Kt (kmásnút) 
 

kmocháček, -a, m. 
kmotr 
odvoz.: kmocháčcy (kmotr a kmotra): jeho kmocháčcy už nežyjú 
SSJČ (kmoch); ČJA I-18; ALJ; Bš (kmotr – kmotra) 

 
kmotřenka, -y, ž. 
1. osoba ženského pohlaví (většinou dítě) v poměru ke své kmotře n. kmotrovi  
2. kmotra: to ňe praviła moja kmotřenka 
SSJČ; ČJA I-19 (ve význ. 2); ALJ; Bš (kmotr – kmotra); Vo (kmutřenka) 
 

knedla, -e, ž.; i ml. 
1. houskový n. kynutý knedlík: kúpíš knedlu? Abyzme mjeli g masu; ♦ mjeť knedlu f krku 
(když někdo nemůže mluvit); seďeď jak knedla (být pasivní); srov. šyška 4 
2. ve spoj. kynuté knedle, mn., ovocné knedlíky: kynuté knedle z jahodama; srov. kule 1  
3. expr. pasivní člověk; nemotora: je to taká knedla  
SSJČ (knedle – ve význ. 1 a 2); ČJA I-96 (knedle – ‚nudle‘), I-100 (‚knedlík‘); ALJ; So (knedle – ve 
význ. 1); Vo (servítuvá knedla); SSJ (knedľa – ve význ. 1 a 2) 
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knutl , -tla, m. 
dřevěný kolík na vázání (otýpek slámy): přy mláceňí sa vázała słáma knutlem  
SSJČ; ČJA III-71; ALJ; Bš (knuteľ) 
 

kňíška, -y, ž.  
1. kniha, knížka: ♦ žyď na psý kňíšku (bez sňatku): ťi dva žyjú enom na psý kňíšku, viz psý 2 
2. kníšky, pomn., modlitební knížka, kancionál: vezňi kníšky do kostela  
ALJ (i knížka, knížky); So (kniška); Vo (ve význ. 1) 
 

kohácnúť, -nu; -nú, dok.  
spadnout, svalit se: kohácł sem ze žydle; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, 
kfjácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, rubnúť 3, róchnúť 3, strúhnúť 3, šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 

 
kokot, -a, m.; i ml. 
expr. nadávka: kokote jeden! 
odvoz.: kokoťík: ty sy taký kokoťík; kokoťica (i lehká žena) 
SSJČ (‚kohout‘); ČJA III-225 (‚kohout‘); ALJ; Bš (kokot –‚kohout‘; kokotek; kokotice); So (kokot –
‚kohout‘; kokotek); SSJ (kokota – ‚lehká žena‘) 
 

kolaja, -e, ž. 
1. kolej, stopa; žlábek: na polňačce ostały po voze vyježďené kolaje  
2. (zprav. mn.) železniční kolej, kolejnice: dávaj pozor, aš pojedeš přes kolaje! 
ALJ; Bš (koľaja); So (kolaj) 
 

kolco, -a, s.  
1. i ml. kolečko: ogarom sa straťiło kolco od auta 
2. kruh: ďecka, uďełajte kolco 
3. pomn. kolca kolečka (k dopravě staviva ap.): budem vozyď drva, veznem sy kolca; srov. 
táčky 
4. ve spoj. płužné kolca/kolce součást pluhu, viz płužný 
ČJA III-45 (‚plužní kolečka‘), III-162 (ve význ. 3); ALJ; Bš (kolečka, koľco); Kt (ve význ. 1 a v jiném 
význ.); So (ve význ. 1 a ve význ. 4) 
 

kole I, přísl.  
přibližně, asi, okolo: było jich tam kole dvaceťi  
SSJČ (kolem I); ČJA V-407 (‚asi); ALJ; Bš (koľe) 
 
kole II , předl. se 2. p. 
okolo, kolem: kole jejih baráku rostú lipy; jéł kole potoka; ty kole teho naďełáž hłúpýh řečý; 
srov. kolevá   
SSJČ (kolem I); ALJ; Bš (koľe); So  
 
kolébač, -a, m.  
závěsná plachtová kolébka; srov. húšačka 1 
SSJČ (i kolebač); ALJ (i kolebač); Bš (koľebač); So (kolebač); KJA I (str. 114) 
 

koléj I , zájm.  
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táz. uvozuje otázku po počtu n. množství, kolik: koléj vás tam było? – Toléj; za koléj to je?; 
srov. toléj I 
ALJ; Bš (koľéj – toľéj) 
 
koléj II , čísl.  
ve spoj. koléj razú kolikrát: koléj razú ťi to mám praviť?; srov. raz II 3, toléj II 1 
ALJ; Kt (kolejrazy) 
 
kołek I , -lka, m.  
1. i ml. dřívko, klacík, kolík: házali zme psovi kołek 
2. ve spoj. obilný/zbožný kołek kůl na snopy  
SSJČ (kolek II – ve význ. 1); ČJA II-197 (‚kuželka‘), III-27 (‚tyčka v plotě‘) ; ALJ; Bš (kołek); Kt 
(koľek – ve význ. 1); So (kołek – ve význ. 1 a v jiných význ.) 
 
kołek II , -lka, m.  
cenná známka na úřední písemnost 
SSJČ (kolek I); ALJ; So (kołek ) 
 
kolér, -a, m.  
hlupák, blázen, ztřeštěnec: ten súsed je taký kolér 
ALJ; So (kolera – ‚zlý, špatný člověk‘)   
 
kolevá, předl. se 2. p. 
okolo, kolem: Zdeňa šéł kolevá našeho płota a cosy sa mu nohy plétły; srov. kole II 
ALJ; Bš  
 
koliký I , zájm. 
jak velký: Jeňíčku, koliký sy? – Toliký; srov. toliký 
ALJ; Bš; SSJ (koľký)  
 
koliký II , čísl. 
kolikátý (v pořadí): kolikýz býł ve škole?  
SSJČ; Bš (koľký); SSJ (koľký) 
 

kólňa, -e, ž.  
kůlna: f kólňi sú drva na roskłátku; srov. drvárka/drvárňa, šopa 
odvoz.: kólňica; kólňička 
SSJČ (kolna); ČJA I-212; ALJ; So (kolňa) 
 
kołopeňka, -y, ž.; i ml.  
druh jedlé houby, václavka obecná (Armillaria mellea): na pňoh rústávajú v zářý kołopeňky; 
s kołopeňeg negdo ďełává aj hřybový guláš  
ALJ 
 
kombélať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.  
1. houpat (něčím): kombélá nohama; srov. bloncať (sa) 1, cambŕlať (sa), cyngélať sa (cyngélať), hongať 
(sa), húšať 1 
2. uspávat (někoho): kombéláł ďecko f trávňicy; srov. húšať (sa) 1, pjestovať 2 
kombélať sa 
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houpat se, kymácet se: kombéláš sa z jedné nohy na druhú 
dok.: ukombélať (uspat); vykombélať (vyviklat) 
odvoz.: kombéláňí; ukombélaný (uspaný); vykombélaný (vyviklaný): vykombélaný zub 
ALJ (i kombélat); Bš (bombél, bombélat) 
 
kominář, -a, m.  
1. i ml. kominík: kominář nám vyčysťíł komín z vrchu aj ze spodu; ♦ kominářu, kominářu, 
gaťe sa ťi pářú! (říkanka)  
2. kominářy, pomn., sladká povidlová omáčka s noky: zašmúranému regimentu sa praviło aj 
kominářy; srov. zašmúraný regiment (zašmúraný) 
► Slovo „kominář“ se užívá pouze v těchto významech, v SSJČ je u slova „kominář“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-178 (ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1 a v jiných význ.); So (kominař – ve význ. 1); Vo 
(kuminář/kumiňář – ve význ. 1) 

 
konár, -a, m.  
silnější větev stromu: nat cestú zme ořezali fšecky konáry u lipy; srov. hałuz/hałuza, krkoša 
SSJČ; ČJA II-76; ALJ; Bš; SSJ 
 
končyna, -y, ž.   
1. odlehlá krajina, oblast 
2. končyny, pomn., konec masopustního období (poslední tři dny před Popeleční středou): na 
končyny sa moseły napécť koblíšky  
odvoz.: končynový: končynová zábava 
► Slovo „končyna“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „končina“ uvedeno více významů. 
SSJČ (končina); ČJA II-205 (ve význ. 2); ALJ (končina, končini, končiny); Bš (končiny); So (končiny); 
SSJ (končina – ve význ. 1) 
 

konva, -y, ž.; i ml. 
1. kropicí konev: hen u bečky je konva, zalej přýsadu!; ♦ mjeď nohy jak konvy (oteklé): 
choďiła sem cełý deň po mjesťe a mám nohy jak konvy, ešče ňa v ňich kmáše   
2. konev na mléko, čaj aj: vezňi sy konvu a zajďi k tetce na mléko  
odvoz.: konvica 
ČJA I-146 (ve význ. 2); ALJ; SSJ (ve význ. 2) 
 

koňák I , -a, m. 
1. majitel koní n. obchodník s koňmi, koňař 
2. kdo jezdí s koňmi: starý Vašek sa žyvíł jako koňág, vozýł píseg a ščerk  
► Slovo „koňák“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „koňák“ uvedeno více významů. 
SSJČ (koňák); ČJA III-196 (‚výměť koně‘) ; ALJ; Bš (‚voják na koni‘); Kt (ve význ. 2) 
 
koňák II , -a/-u, m. 
lihovina, koňak: nalej ňe teho koňáku!  
ALJ 
 

kopno, přísl.  
ve spoj. byť kopno stav, kdy se objevuje holá zem při jarním tání: na Fseťíňe už je kopno 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ 
 
koprovica, -e, ž. 
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1. kyselá mléčná polévka (s koprem, bramborami a vajíčkem): zamíšám vajíčko do téj 
koprovice; srov. kyselica 
2. koprová omáčka: na objed budeme mjeť koprovicu z vajcem a ze zemákama  
odvoz.: koprovička 
 
kordulka , -y,  ž.                  
vesta (součást ženského kroje): kordulka bývała vječynú červená; srov. brunclek 
SSJČ; ALJ; Bš (korduła); SSJ 
 
kosák, -u/-a, m.; i ml. 
srp: vezňi sy koság a donez mycákom pléšku 
odvoz.: kosáček 
SSJČ (kosák I); ČJA II-40 (‚kos‘), III-67 (‚srp‘); ALJ; Bš; SSJ  
 

kosovec, -fca, m. 
kos: kosofcy nám ozobali fšecky střešňe 
ČJA II-40; ALJ; Kt 
 
kostelový, příd.  
sváteční: kostelové šaty; kostelové gaťe; kostelová halena 
ALJ 
 
kostn, -u/a, m. 
nízká zásuvková skříň na prádlo, prádelník; srov. armara 
ALJ (i kosn); Kt (kosn); So (kosňa); Vo (kchustn/kostn) 

 
kosysko, -a, m. 
násada na kosu (dřevěná část), kosiště: urvała sa ňe u kosyska rúčka 
SSJČ (kosiště); ČJA III-64 (kosisko); ALJ (kosisko); Bš (kosisko); So (košisko); Vo (kusisku) 
 

košár, -a, m. 
proutěná ohrada pro ovce 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ (košiar) 
 

koškař, -a, m. 
podomní obchodník s kůžemi: koškař zbíráł mycačý aj ofčý kože  
SSJČ (kůžičkář, kožkář); ALJ (i kožkář); So; Vo (koškař/kúškař) 
 

košula, -e, ž.; i ml.  
košile; ♦ držý sa téj roby jag hovno košule (být na někom závislý)  
ALJ; Bš (košuľa – v jiném význ.); So  
 
košulanda, -y, ž. 
expr. košilaté dítě: ♦ košulanda, planda, že ťi néňi haňba! (říkanka) 
SSJČ (košilanda); ALJ; So (košulak) 
 

košut, -a, m.  
kozel: koza sa hóňí, doveď ju ke košutovi; srov. cap 1; škop 
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odvoz.: košútek 
ČJA III-208; ALJ; Bš 
 

kot, -a, m. (zprav. mn.); i ml. 
1. prasečí nožka: přy zabíjačce sa opalovały koty sfíčkú  
2. expr. lýtková kost; noha vůbec: ♦ natáhnúť/otrčyť koty (zemřít); nehnúť kotem (být líný): 
pohňi uš konečňe tým kotem!; kote kotofský!, kote zhňiłý! (nadávka); srov. capa/čapa, dlapa, 
faja/fajka 3, klača, kyta 2, raťica 2 
odvoz.: kotek; kotofský  
SSJČ (kot III); ČJA I-201 (‚nevypalovaná cihla‘); ALJ; Bš 
 
kotár , -a, m. (zprav. mn.) 
kopcovitý terén (s chudou kamenitou půdou); kopec, hora: na vałašských kotároch sa ňidz 
neuroďí; srov. brďisko, grúň, hrb/hŕb 2, krpál II 
SSJČ; ALJ; Bš; KJA VII (str. 84) 
 
kotrlec, -lca, m.                            
kotrmelec: uďełaj kotrlec! 
SSJČ; ALJ; Bš (kotrľec) 
 

kožuch, -a, m. 
1. kabát z kožešiny n. kožešinou podšitý 
2. hustá srst savců; kůže savců se srstí: na ofčý kožuh je třeba šesť kožý 
3. kožuchy, mn., druh stromu, nebo jablek s drsnou slupkou: kožuchy sú tfrdé, né modz dobré 
japka; srov. cygánka 3, jadérňica, žňofka 1 
SSJČ (kožich – ve význ. 1 a 2); ALJ; Bš (ve význ. 1 a 2); Kt (kožuch – ve význ. 3); So; SSJ (ve význ. 1 a 
2)  
 
krab , -u, m. 
1. vráska; srov. vrap 2 
2. záhyb; srov. vrap 1 
odvoz.: krábeček: to ďecko má na noháh małé krábečky (záhyby); pokrabacený (pokrčený)  
SSJČ (krab I); ČJA I-42 (ve význ. 1); ALJ; Bš; So (ve význ. 1)  
 
kravi čka, -y, ž. 
1. zdrob. ke kráva 
2. ryzec syrovinka (Lactarius volemus/Lactarius lactifluus): kravičky uš tady skoro nerostú  
SSJČ (ve význ. 1); ČJA II-92 (‚ryzec pravý‘); ALJ; Bš (ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1)  
 
krdel , kŕdel I, -u/-a, m. 
houf, hejno, stádo; hlouček: kŕdel husý 
SSJČ; ALJ; Bš (kŕdeľ); KJA VI (str. 154; 156) 
 
krdel , kŕdel II , přísl.  
mnoho, hodně: majú kŕdel ďecek; srov. baňa III, hrča II, guča/kuča 1 
ALJ; Bš (kŕdeľ) 
 

krepírovať, -uju; -ujú, ned.  
churavět, postonávat: krepírováł nekolig rokú; srov. chorovať, margýrovať 
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SSJČ (krempírovat); ALJ (i krepírovat); So (krepirovač) 
 

krkoša, -y, ž. 
useknutá větev stromu: v hoře mám nachystanú hromadu krkošý, Toncek ňe je odveze; srov. 
hałuz/hałuza, konár 
odvoz.: krkoška 
► Slovo „krkoša“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „krkoška“ uvedeno více významů.  
SSJČ (krkoška); ČJA I-214 (krkoška –‚suk‘); ALJ (krkoška); Bš (krkoška); So (krkoška – ‚suk‘); SSJ 
(krkoška2); KJA IV (str. 128) 
 
krmholec, -lca, m. 
dřevěné rameno na pověšení zabitého prasete při zabijačce: krmholedz zavjesýme řetazem na 
ráhno 
ALJ; Bš (kmhoľec); So (krompolec) 
 

kr ňa, -e, ž.  
ostří nože: mám zatupenú krňu na křyváku 
ALJ 
  
kromja , kromjevá I , přísl.  
kromě, mimo: kromja teho nemá čým by zaplaťíł  
SSJČ (kromě) 
 
kromja , kromjevá II , předl. s 2. p.  
vyjadřuje vyloučení někoho, něčeho; kromě, mimo: přyšli fšecy kromja starosty 
SSJČ (kromě) 
 
kropáček, -čka, m.  
prvosenka jarní (Primula veris), petrklíč: stařka šła na kropáčky aj na plícňíky. Už rostú pod 
hrabovinú  
ČJA II-116; ALJ; Bš (kropáčky); Vo (krupáč/krupáček)  
 

krovec, -fca, m.          
otesaný trám krovu kolmý k hřebenu střechy, krokev: na střeše zme vymjeňili dva nové krofce 
► Slovo „krovec“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „krovec“ uvedeno více významů. 
SSJČ (krokev, krovec); ČJA I-204 (neuvádí tuto podobu); ALJ; So (krokfa); Vo (kruv); SSJ (krokva) 
 
krpačyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
těžce pracovat, namáhat se: cełý žyvot sa enem krpačýł a ňic s teho; srov. dřýť 2, hampasyť sa, 
hrdliť sa 3/hrdlovať sa (hrdliť), mordovať sa (mordovať), natáhať sa 1 (natáhať), žebračyť sa 
ALJ (krpačiť, krpačit); Bš (krpačiť sa) 
 
krpál I , -u/-a, m.  
expr. stará obnošená obuv: gde máš ty sfoje krpále? 
ALJ  
 
krpál II , -a, m.  
příkrý sráz n. kopec: nechce sa ňe lézď do takého krpála; srov. brďisko, grúň, hrb/hŕb 2, kotár 
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krpec, -pca, m.               
druh lehké obuvi, ušité z jednoho kusu kůže a upevněné řemínky (součást lidového kroje): 
krpce sa ďełały z hovjezyny, ale aj z iných kožý  
SSJČ; ALJ; Bš; So (krpce – ‚staré, obnošené boty‘); SSJ; KJA II (str. 70) 
 

kr ťica, -e, ž.  
krtek (Talpinae): ta krťica nám pjekňe zryła zahradu 
► Slovo „krťica“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „krtice“ uvedeno více významů.  
SSJČ (krtice); ČJA II-26 (krtice); ALJ (krtica); Bš (krtica); Vo (krčica/ krtica); SSJ (krtica) 
 

krúcať, -ám; -ajú, ned. 
ždímat (prádlo): uš sa to nemosý krúcať  
dok.: vykrúcať: idu vykrúcať prádło  
odvoz.:  krúcáňí (ždímání); vykrúcaný (vyždímaný); krúcanec – viz tam 
ALJ (i krúcat); Bš (krúcat); So (kručič) 
 

krúcanec, -nca, m. 
1. co je zakroucené (smyčka ap.): napsáłz jakýsy krúcanec 
2. pružina, závit 
ALJ 
 

krušpánek, -nka, m. 
zimostráz (Buxus sempervirens): nastřýháme krušpánek, abyzme mohli uďełať sfadebčanom 
kyťičky  
SSJČ (krušpán); ALJ; Bš (‚barvínek‘) 
 

křesný, příd.  
ve spoj. křesný pagáček placka z nekynutého nudlového těsta pečená většinou na plotně: 
křesné pagáčky sa pékły na šporhérťe nasucho. Potom sa to mohło potřýť trnkama; srov. báłeš, 
nalévanec, osúch, pagáč, podlesňík, potpłameňák 
ALJ (křesný pekáček; křesňák); Bš (křesňák); Vo (křesné pekáček) 
 

křyvačkář, -a, m. 
výrobce a prodejce kapesních nožíků, tzv. křyvákú: křyvačkářy negdy prodávali aj oséłky 
odvoz.:  křyvačkárňa 
ALJ (křivačkář); Bš (křivačkář) 

 
křyvák, -a, m.; i ml.                 
kapesní nůž, kudla: súsed jezďíł z ďedú na juch prodávať křyváky; ve spoj. sprašný křyvák 
malý kapesní nožík na manikúru: to były ty zavíráky a ty sprašné křyváky, viz sprašný 2 
odvoz.: křyváček; křyvačkář – viz tam  
SSJČ (křivák); ČJA III-161 (‚jařmo‘); ALJ (křivák); Bš (křivák); Kt (křiváček); SSJ (krivák1) 
 

křupa, -y, ž. 
1. chrupavka: f téj poléfce sú samé křupy; ten búčeg je samá křupa  
2. (zprav. mn.) druh stromu, nebo světlého velkého plodu třešně: súsetka sy natrhała křupy na 
buchty; srov. bjelica 1, čerňica, drobňica, vrapčynka 
odvoz.: křupka – k význ. 1 
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SSJČ (křupka); ALJ (i křupka); Bš (křupa – ve význ. 2; křupka – ve význ. 1); Kt (křupy – ve význ. 2) 
 

křupoň, -a, m. 
expr. hrubý člověk, neotesanec: ten křupoň furd za mjú łozý 
ALJ 
 
kšá, kšó, citosl.  
volání při odhánění drůbeže, zejm. slepic: kšó, táhňete, slépky, aď uš ste ve chlévje!  
SSJČ (kša); ALJ (kšo); Bš (kš); So (kšo); SSJ (kšu, kšo – pohánění prasat) 
 

kšókať, -ám; -ajú, ned. 
odhánět drůbež voláním kšó: Łukáš kšóká na slépky 
dok.: kšóknúť: kšókňi na slépky, sú f sýňi; pokšókať 
odvoz.: kšókáňí; kšá, kšó – viz tam 
ALJ (i kšokat, kšokať); Bš  
 
kubík , kúbík I , -a, m.  
kubický metr: dovézł sem kubík drva 
SSJČ (kubík); ALJ 
 
kubík II , -a, m.  
nádoba, pouzdro pro brousek na kosu: kubíky bývajú aj kovové  
ČJA III-59; ALJ (kubík); Bš (kubík); Kt (kubík – v jiném význ.); So (kłubik) 
 

kuča viz guča 
 
kučkať, kyčkať, -ám; -ajú, ned. 
tahat za vlasy: kučkáž ňa, jag ňa češeš; srov. kudliť 
dok.: vykučkať/vykyčkať: vykyčkała ogara za vłasyska; zakučkať/zakyčkať 
odvoz.: kučkáňí/kyčkáňí 
ČJA I-38; ALJ (i kičkat); Bš 

 
kučovať, -uju; -ujú, ned.  
mýtit, čistit les; dobývat pařezy: chłapi kučujú pňe; srov. obžýnať 
dok.: vykučovať: vykučovali zme cełú horu a z hory uďełali pole  
odvoz.: kučováňí 
SSJČ (klučiti) ; ALJ (i kučovat); Bš; KJA V (str. 92)  
 
kudli ť, -ím; -íja, ned.; i ml.  
tahat za vlasy: nekudli ňa!; srov. kučkať/kyčkať 
dok.: vykudli ť 
odvoz.: kudleňí 
SSJČ (kudlit); ČJA I-38; ALJ (i kudlit); Bš (kudlit sa – v jiném význ.); Kt (kudlit – ‚tahat za uši‘); So 
(kudlič); Vo (kodlit); SSJ 
 
kula viz gula 
 
kuláč, -a, m. 
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kulaté palivové dřevo, kulatina: tyto veliké kuláče mosýme přeščýpať 
SSJČ (kuláč); ALJ (kuláč); Bš (kuláč – v jiném význ.); Kt (kuláč – v jiném význ.); So (kulak) 
 

kule, -í, i ml. 
1. pomn. švestkové knedlíky: sú trnky, uďełáme kule; srov. knedla 2  
2. mn., i expr. varlata: řezňík sy po zabíjačce barana vzáł dom baraňí kule. Uďełá sy z ňih 
vaječňicu; tyz ňa kopł do kulí; srov.  míšek 2 
3. ve spoj. baraňí kule, viz baraňí 
SSJČ (kule – ve význ. 2); ALJ (ve význ. 1 a 2); Bš (kuľa – ve význ. 1) 
 

kulovačka, -y, ž.  
1. koulování: kulovačka sa nám modz nevydařyła  
2. (zprav mn.) druh stromu, nebo drobného plodu švestky: už zrajú kulovačky; srov. 
kadlátka/karlátka; trnka 2 
SSJČ (‚kulovatá čepice‘); ALJ; Bš (kuľovačka) 
 
kúň, koňa, m., i ml.  
1. kůň 
2. živ. os. expr. nadávka, zprav. omezenému člověku: ten náš tata je taký kúň!; kúň jeden! 
3. sešívačka: gde máme koňa? Aď možu zešyť papíry 
odvoz.: koňík – k význ. 1 a 3 
SSJČ (kůň); ČJA II-48 (‚kobylka‘); ALJ; Bš (kůň – ve význ. 1 a v jiných význ.); So (kuň – ve význ. 1); 
Vo (‚kobylka‘) 
 

kura , -y, ž.  
slepice: kury nám cosy máło nesú; kury uťekajú přes płot; ♦ choďiť spať s kurama/ze 
slépkama (brzy); srov. slépka  
odvoz.: kuřyca; kuřyčka; kuřyčkárňa (drůbežárna);  kurňík/kur ňik – viz tam; kuřynec – viz 
tam 
SSJČ; ČJA III-224; ALJ; Bš; So; SSJ (kura2 – ‚kuře‘) 
 

kur ňík, kur ňik , -a, m.  
1. chlívek pro drůbež 
2. expr. nadávka, zprav. ve spoj. kurňík/kur ňik šopa: kurňik šopa, zaséj sem to spackáł! 
SSJČ (kurník – ve význ. 1); ALJ  
 

kurotfa , -y, ž. 
koroptev: Saulu, střýlaj! To sú kurotfy jag letedła  
SSJČ (korpotev, kuroptev); ALJ (i kurotva); Bš (kuropatva); So  
 

kuřátko, -a, s.  
1. též kuřacko zdrob. ke kuře 
2. (zprav. mn.) liška obecná (Cantharellus cibarius – druh houby): kuřátka rostú v listnatéj aj v 
jehličnatéj hoře 
► Slovo „kuřátko“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „kuřátko“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-89 (ve význ. 2); ALJ; Bš (kuřata – ve význ. 2); Kt (kuřacko – ‚špatné kuře‘); So (kuřatko); 
Vo (kuřátku – ve význ. 2); SSJ (kuriatko) 
 

kuřyca viz kura 
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kuřynec, -nca, m. 
slepičí trus, slepičinec: uvézła sem sa u ňih na kuřyncu 
SSJČ (kuřina, kuřinec); ALJ (i kuřinec); Bš (kuřinec); Kt (kuřinec – ‚cukrové pečivo‘) ; So (kuřyňec) 
 

kusanec, -nca, m. 
1. velké sousto, ukousnutí: taký kusanec, zýž ňe cełý chleba 
2. rána po kousnutí, po štípnutí: na zádoh mám kusance ot komárú  
ALJ; Kt (ve význ. 1) 
 
kúšček I, -ščka, m. 
kousek: daj ňe, prosým ťa, kúšček chleba ze škfarkama  
ALJ; Bš  
 
kúšček II , přísl.  
v malé vzdálenosti, nedaleko: Toňa bývá kúščeg od nás   
 
kút , -a, m.            
1. kout 
2. místo pro šestinedělku; šestinedělí: ♦ nosyď/přynézď do kúta (dar pro šestinedělku, dříve 
jídlo): do kúta sa dysy nosyła poléfka s kury; mosýme Jaňe neco přynézď do kúta 
► Slovo „kút“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „kout“ uvedeno více významů.  
SSJČ (kout); ALJ; So (kut) 

 
kutáč, -a, m. 
pohrabáč ke shrabování popela aj.: kovář mje uďełáł nový kutáč  
ALJ; Bš; KJA I (str. 158) 
 
kvelb, kvélb, -a/-u, m.        
1. obchod, krám: f kvélbu kúpím chleba a múku 
2. hostinec: idu do kvelbu na pivo; srov. pajza 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA II-174 (ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1); Vo (ve význ. 1) 
 

kyčkať viz kučkať 
 
kyjaňa, -e, ž. 
dřevorubecká palice; silná neopracovaná hůl vůbec: ta kyjaňa była samý suk; srov. čagan, palica 
2 
odvoz.: kyjaňica 
ČJA I-59; ALJ (i kyjaň); Bš (kyjaň); So (kyj, kyjak); SSJ 
 
kynožyť, -ím; -íja, ned.  
znehodnocovat, ničit, kazit; srov. karťiť (sa) 1 
dok.: skynožyť; vykynožyť (vybít, zabít): vykynožýł fšeceg hyt 
odvoz.: skynožený; vykynožený 
ALJ (kynožiť, kynožit, kinožiť, kinožit); Bš (kynožiť); SSJ (kynožiť) 
 
kýpať, -u;-ú, ned.; i ml.   
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vytékat varem, kypět; bryndat, kapat: na šporhérťe kýpe poléfka; dávaj pozor, kýpeš sy na 
gaťe! 
dok: kýpnúť (sy); dokýpať (sa): dokýpała sem sa od máčky; nakýpať: nakýpáłz na zem; 
pokýpať (sa); zakýpať (sa) 
odvoz.: kýpáňí; dokýpaný; pokýpaný; zakýpaný 
ALJ (i kýpat, kípat); So (kypač, pokypač) 
 
kyselica, -e, ž.; i ml.  
druh kyselé mléčné polévky (nejčast. se zelím a klobásou n. uzeným masem): na objed nám 
bude stačyť kyselica ze zelím; ♦ kyselica a zelé sú nájlepšý na třeťí deň, srov. střapaňa 2; 
hřybová kyselica (bez zelí), srov. hřybovica 1; koprová kyselica (bez zelí), srov. koprovica 1 
odvoz.: kyselička 
SSJČ (‚zelná polévka‘); ALJ; Bš (‚polévka ze zelnice ...‘); KJA III (str. 74) 
 

kysať, kysť, -šu/-ám; -šú/-ajú, ned.  
1. kvasit 
2. kynout (o těstě) 
3. expr. spát: kysáł až do objeda; tata kyše u televize   
dok.: překysať – k význ. 2; vykysať – k význ. 2; okysłý – viz tam 
SSJČ (kysat – ve význ. 1 a 2); ČJA I-130 (ve význ. 2); ALJ (i kysat, kisať, kisat); Bš (kysat – ve význ. 3; 
kysť); So (kysač – ve význ. 2; překysač) 
 
kysňa, -e, ž.; i ml.  
1. bedna: f kysňi u šporáka zme mjeli nasekané drva;♦ seďeď jak kysňa (bez hnutí) 
2. expr. hlava: boleła ňa kysňa cełý deň; srov. lebeňa, palica 3 
3. expr. rozložitá, tlustá žena: ta roba, to je taká kysňa! 
odvoz.: kysňička – k význ. 1 
SSJČ (kysna – ve význ. 1); ČJA I-127 (kysna – ‚truhla na mouku‘); ALJ; Bš (kystňa – ve význ. 1); So (ve 
význ. 1) 

 
kyš, citosl.  
vyjadřuje výsměch (zejm. mezi dětmi): kyš, kyš! Ty to neumíš; kyš, kyš! To je haňba   
SSJČ; ALJ  
 
kýščyť, -ý (3. jč.); -ýja, ned.  
kysnout (o mléce): mléko kýščý na komoře   
dok.: skýščyť (zkysnout; srazit se): mléko uš skýščyło 
odvoz.: kýščeňí; kýška – viz tam 
ALJ (kýščiť, kýščit); Bš (kýščiť sa) 
 
kýška, -y, ž. 
kyselé mléko: naléj ňe kýšky! 
SSJČ (kyška); ČJA I-107; ALJ (i kyška); Bš; Kt (kyša – ‚nechutná kýška‘); So (kyška); Vo (kiša, kiška) 
 
kyta, -y, ž. 
1. horní část zvířecí n. drůbeží končetiny, kýta, stehno: mám ťi dať kytu nebo hruďí? 
(stehýnko n. prsíčko) 
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2. expr. horní část lidské končetiny, stehno: ta ženská má řádné kyty!; ♦ dať sa f kyty (dát se na 
útěk): davaj f kyty!; srov. capa/čapa, dlapa, faja/fajka 3, klača, kot 2, raťica 2 
odvoz.: kytka ; kytečka; kytaňa (expr. žena s velkými stehny) 
SSJČ (kýta – ve význ. 1); ALJ; Bš; So 
 
 

L , Ł 
 
lajblík , -a, m.  
1. živůtek 
2. podprsenka: mosým sy kúpiď nový lajblíg aj nejaké gaťky; já sem znała enem lajblík, 
žádné potprsenky 
odvoz.: lajblí ček  
SSJČ (lajbl – ve význ. 1); ALJ; Bš (ľajbík – ve význ. 1); So (lajb, lajbik – ve význ. 1 a v jiném význ.); SSJ 
(ve význ. 1); KJA II (str. 24) 
 

lajdaňa, -e, ž.  
expr. nepořádná žena: škoda je, že je taká lajdaňa; ta cérka je veliká lajdaňa  
ALJ (lajda); Bš (ľajda); Vo (lajda); SSJ (lajda) 
 

lajsňa, -e, ž.  
úzké prkno; lišta: nahobluju lajsny na dłášku  
SSJČ (lajsna); ALJ; So; SSJ  
 
lajtr , -u, m. 
destilát vzniklý při prvním přepálení ovocného kvasu: lajtr je sylný, napálíž modz gořałky  
ALJ 
 
lákovať, -uju; -ujú, ned.   
nakládat maso do láku (slaná voda s česnekem): fčera sem lákováł maso na úďeňí 
dok.: nalákovať 
odvoz.: lákový 
 
łamač, -a, m.  
expr. velký člověk; darebák: to je taký łamač; srov. baraba, łandrlák, chachar, łancmón, łata II, opacha, 
oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (lamač – ‚dělník v lomu‘); ALJ; Bš (łamač) 
 
lancmón, -a, m. 
expr. pobuda; darebák, uličník: vy lancmóňi jedňi, co ste to vyvédli! (o dětech); srov. baraba, 
handrlák, chachar, łamač, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, 
šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata; ancyjáš, darebňica 1, huncút, nepodara 
ALJ (‚krajan‘) 
 
łancúch, -a, m.                                                                       
1. řetěz ve funkci brzdy u vozu n. saní 
2. expr. lenoch: náž Marťin je veliký łancúch  
PSJČ (lancouch – ‚kolohnát‘); ALJ (ve význ. 1); Bš (łancúch, łaňcúch – ve význ. 1) 
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lápať, -u; -ú, ned.; expr.; i ml.   
1. padat (o sněhu): venku lápe mokrý sňech; srov. dřýť 3, chlópať 2, mésť 3 
2. jíst 
3. i ml. kálet (zejm. o dobytku): kráva už zaséj lápe, cełý ocaz má zalápaný; bolí ho břuh, uš 
týden lápe 
dok.: dolápať; zalápať – k význ. 3; zlápať – k význ. 2 
odvoz.: dolápaný; zalápaný (pokálený): ♦ byď zalápaný až za ušama (mít strach); lápanec 
(lejno) 
ALJ; Bš (ľápat – v jiných význ.) 
 
lapjeť, łopjeť, -ím; -íja, ned.; i ml.   
expr. zdržovat se (někde); sedět: gde zaséj tag dłúho lapí?; łopjéł tu cełý večer; srov. čopjeť 2 
dok.: lapnúť (sy)/łopnúť (sy): lapňi sy tady na prdel a nepekli ňa! 
odvoz: nalapjeť (sa)/nałopjeť (sa); lapjéňí/łopjéňí 
SSJČ (lapět); ALJ (i lapěť, lapět, lapjet); Bš (ľapěť); So (lapječ, lapnuč se) 
 

łaska, -y, ž.  
lasice kolčava (Mustela nivalis): łaska zežrała fšecky vajca f kurňíku  
ČJA II-28; ALJ; Bš; So (łaska II); Vo (laska) 
 

łašovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. chodit sem a tam; toulat se: cérka desy łašovała cełé otpołedňa; srov. bloncať 2, čářyť/šářyť, 
grejďiť, pabúcať sa, posmjetať sa, přesmrádať sa, zblúkať, zgłýňať 2 
dok.: nałašovať sa 
odvoz.: łašováňí 
SSJČ (lašovat – v jiných význ.); ALJ (i lašovat); Bš (łašovat –‚slídit‘); SSJ (‚slídit‘) 
 

latérňa, -e, ž.  
lucerna: vezňi sy latérňu a poď mje posfíťiď do chléva, mosým podójiť 
odvoz.: latérňička 
SSJČ (laterna); ALJ; So (leterňa) 
 
łata I , -y, ž. 
1. záplata: ♦ na hrubý pytel hrubá łata (bude odplaceno stejným způsobem)  
2. prkno; lať: ty łaty nemajú žádné suky 
odvoz.: łatečka 
SSJČ (lata I – ve význ. 1); ČJA I-84 (ve význ. 1), I-206 (ve význ. 2); ALJ; Bš; So; SSJ (lata1 – ve význ. 
2) 
 

łata II , -y, m. 
expr. darebák, uličník: to je veliká łata, ten ogara; łata jeden, odéjde a néňi ňikoho; srov. baraba, 
handrlák, chachar, łamač, lancmón, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, 
šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (lata); ALJ; Bš; So 
 
łava, -y, ž.  
lavice: łava na pocýnku 
odvoz.: łavica 
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SSJČ (lava); ALJ; Bš; Kt (łava – ‚veliká hromada‘); So; KJA I (str. 136) 
 
lavorovica, -e, ž. 
doma pálená kořalka: lavorovica sa páliła aj ze řepy; srov. gořała 1, pijatyka 2 
ALJ 
 
lebáň, -a, m. 
klobouk s nízkým kulatým dýnkem 
ALJ (v jiných význ.); Kt (ľebáň –‚hlavolysec‘) 
 

lebeňa, -e, ž.  
expr. hlava: nezabŕdaj sy, lebo dostaneš po lebeňi; srov.  kysňa 2, palica 3 
ALJ; Bš (łebeň); Kt (lebaňa); So (lebarňa – ‚ústa‘); Vo; SSJ 
 
lebo, spoj.  
vyjadřuje vylučovací význam, nebo, anebo: čujež ňa, lebo ňa nečuješ?; srov. alebo 
SSJČ (nebo, lebo); ČJA V-337; ALJ; Bš (ľebo); So; SSJ 
 
ledovica, -e, ž.; i ml.  
náledí, ledovka: netrúfám sy jeď autem, venku je ledovica 
SSJČ (ledovice); ČJA II-164; ALJ; Bš (ľedovica); Vo (leduvica); SSJ (ľadovica); KJA VII (str. 152; 
154) 
 

ledovňa, -e, ž.  
skladiště přírodního ledu, ledárna: ve staréj hospoďe zme mjeli ledovňu  
ALJ 
 

ledva, přísl.                
sotva: ledva sem sa dom doškrábała  
SSJČ; ČJA V-408 (v jiném kontextu); ALJ; Bš (ledvé, ledva); So; SSJ  
 

legrút, -a, m. 
odvedenec, rekrut: legrúťi mívali muzygu v horňí hospoďe; z legrútama choďívał dycky 
starosta 
SSJČ (rekrut, legrut); ALJ; Vo  
 
lelík, -a, m.  
1. cop, culík: poť, zapletu ťi lelíky  
2. expr. struk u samic savců: oddójím trochu mléka, lebo bude mjeť kráva zapálený lelík 
odvoz.: lelíček 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA I-37 (ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (ľelík – ve význ. 1) 
 

lepák, -a. m. 
kosa s obloukem (na obilí): na lepák sa dávało vječynú režné płátno  
PSJČ (‚pohlavek‘); ČJA III-60; ALJ (lepák – v jiných význ; lopák); Kt (‚plácačka na mouchy‘); Vo 
(lopák)  
 

lépať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   
pohlavkovat: nelépaj ňa! 
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dok.: lépnúť – viz tam; nalépať; vylépať: uš sem moseła ďeckám vylépať  
odvoz.: lepcovať; lépanec (pohlavek); srov. baňa I 3, buchta 3, fláganec 2; lepač – viz tam 
ALJ (i lépat); Bš (łépat); Kt (lepcovat); So (łepač – v jiných význ.) 
 
lépnúť, -u; -ú, dok.; i ml.    
uhodit (někoho), dát pohlavek: lépňi mu, je to nepodara; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, 
dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 
1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
lépnúť sy  
expr. loknout si (zejm. alkoholu): strýc sy dobře lépnúł; lépł sy dva kalíšky slibovice 
odvoz.: nalépať sa (opít se) – viz tam 
ALJ (‚uhodit; dát pohlavek‘); Bš; So (łepač, łepnuč)  
 
lepač, -a, m.  
plácačka na mouchy: lepadž na muchy sa ďełáł ze staréj kože 
odvoz: lepačka 
SSJČ (lepačka); ALJ; Bš (łepač; łepačka); Kt (ľepačka – ‚lehká kosa‘) 
 
lepotať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned. 
1. expr. drmolit; tlachat: co to zaséj lepoceš?; srov. blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, mjásť 2, plantať 3, 
plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
2. mít chuť (na něco): ♦ už mje jazyg lepoce až na vesťe 
odvoz.: lepotáňí 
ALJ (ve význ.1); Bš (łepotať – ve vzn. 1) 
 

lésa, -y, ž.  
rošt na sušení ovoce, lísa: ♦ byď zasraný jag lésa (špinavý) 
SSJČ (lísa); ALJ; Bš (ľésa); So (lesy) 
 
léska, -y, ž. 
lískový keř, líska: nasaďili zme lésku do rohu zahrady  
odvoz.: léščý (lískové křoví); léskový: léskové ořechy 
ALJ; Bš (ľéščí); KJA IV (str. 138; 140) 
 

lesťi, spoj. 
1. uvozuje zjišťovací otázky, jestli, zdali: řekňi mje, lesťi budež ešče jesť? 
2. připojuje vedlejší větu podmínkovou, jestliže: lesťi ňa budeš pekliť, toš sy ňa nežádaj!; lesťi 
budež mjeť čas, přyjeť   
ČJA V-341 (ve význ. 1), V-340 (ve význ. 2); ALJ (lesťi); Bš (ľesťi) 
 

lešéňí, -í, s. 
1. pomocná konstrukce pro stavební práce, lešení 
2. patro ve stodole: seno sa dávało do přýstodołku a słáma na lešéňí 
SSJČ (lešení – ve význ. 1); ČJA III-15 (ve význ. 2); ALJ 
 
leťina, -y, ž. 
větve listnatých stromů usušené na zimu (krmivo pro dobytek) 
PSJČ (letina); ALJ; Bš (ľetina) 
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levaňa, -e, ž.  
1. levá ruka; srov. pravaňa 1 
2. žena užívající levé ruky jako hlavní: ona je asy levaňa; srov. pravaňa 2 
ALJ (ve význ. 1)  
 
ležysko, -a, s.  
pelech divoké zvěře: tu majú srncy sfoje ležysko 
PSJČ (ležisko); ALJ (ležisko); Bš (ľežisko – ‚pelech zaječí zvěře‘); SSJ (ležisko) 
 

líco, -a, s.  
tvář; líce: nastav líco!; ukaž líco, cosy tam máš; mám od zubú napuchlé líco   
ALJ 
 
líčyť, -ým; -ýja, ned.; i ml.   
1. upravovat obličej líčidlem 
2. natírat vápnem, bílit: líčyli zme komoru 
3. otírat, mazat, špinit: dávaj pozor, líčýš to po sobje 
dok.:  dolíčyť; nalíčyť; olíčyť; přelíčyť; rozlíčyť; vylíčyť; zalíčyť (sa) – k význ. 3 
odvoz.: líčeňí; dolíčený – k význ. 2 a 3; nalíčený – k význ. 1; olíčený – k význ. 3; rozlíčený – k význ. 
2. a 3; vylíčený – k význ. 2; zalíčený – k význ. 3: mám ruky cełé zalíčené od błata  
► Slovo „líčyť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „líčiti I“ uvedeno více významů. 
SSJČ (líčiti I) ; ČJA I-203 (líčit – ve význ. 2); ALJ (líčiť, líčit); Bš (líčit – ve význ. 2); Kt (líčit – 
‚počítati‘);Vo (líčit – ve význ. 2) 
 
liskať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   
fackovat, políčkovat (někoho): liskáł ho hodnú chvílu 
dok.: lisknúť/liščyť: já ťi takú liščým po hubje!; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, 
flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, 
pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3; doliskať; 
naliskať; vyliskať; zliskať 
odvoz.: liskáňí; liskanec (facka) 
SSJČ (lískat, liskat); ALJ (i liskat); Bš (liskat; liskanec); Kt (liščit); So (liskač; lisknuč; liskaňec); Vo 
(liskat; lisknót/lísknót) 
 

lódna, -y, ž.                  
velká plechová nádoba na maso: donez lódnu z masem do sklepa!; rozlož maso na lódnu, aby 
vychladło 
ALJ 
 

łóchať sa, lúchať sa, -ám sa; -ajú sa, ned. 
máčet se ve vodě: nełóchaj sa f téj voďe! Budeš cełý mokrý 
dok.: złóchať sa/zlúchať sa 
odvoz.: złóchaný/złúchaný (zmáčený, mokrý): Staňa sa hrabáł ve sňehu a přyšéł dom cełý 
złóchaný 
ALJ (i lóchat – ‚hltavě pít‘; lúchať); Bš (łóchat; ľúchať – ‚píti velkými doušky‘); Kt (lúchat se – ‚trmáceti 
se‘); So (luchač – ‚silně pršet‘) 
 

łochtať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   



198 

 

expr. hltavě, lačně pít: łochtáłs chładnú vodu a fčyl ťa bolí f krku; srov. dúliť 1, gĺgať 1, chlámať 1, 
chĺpať 2  
dok.: nałochtať sa; vyłochtať: tys to snáť fšecko vyłochtáł!  
odvoz.: łochtáňí (hltavé pití) 
ALJ (i lochtat) 
 

łoj , -a, m.  
tuk, lůj: prvéj sa koblihy smažiły na łoji  
odvoz.: łojový 
SSJČ (lůj, loj); ČJA V-122; ALJ; SSJ 
 

łokša, -e, ž., (zprav. mn.); i ml.  
nudle: łokše z makem; dám do poléfky s pár łokšý 
ČJA I-96; ALJ; Bš (łokýš; łokeš – v jiných význ.); Vo (lokša); SSJ (v jiných význ.) 
 

łop, -a, m.  
dřevěné zařízení nad kotlem, v němž se vaří povidla (slouží k míchání): łob býł stáhnutý 
dvjema obručama, navŕchu aj dolu 
ALJ 
 

łopář, -a, m. 
1. dřevěná lopata na sázení chleba do pece: položým chleba na łopář a šupnu do pece 
2. též łopár expr. velké ucho: ty máž ale řádné łopáry! 
ALJ; Bš (łopař – ‚lopata‘); SSJ (lopár – v jiném význ.) 
 

łopjeť viz lapjeť 
 
łopún, -a, m.; i ml.  
lopuch větší (Arctium lappa): zďełaj sy ten łopún z hłavy!   
odvoz.: łopúňisko; łopúňí (lopuchový porost) 
► Od tohoto slova je odvozen také pomístní název (viz příloha 2) – Łopúňík (Liptál).  
ALJ; Bš; So (łopuň) 
 

łozyť, -ým; -ýja, ned.; i ml.   
1. lézt: našy ogařy łozýja po súsedových stromoch  
2. expr. chodit: co sem łozýš?; tahám nohu za sebú, sotfa łozým; ráda łozým v lisťí, gdyš 
spadne 
dok.: nałozyť (sa): nałozýł sa po hřyboh a ňidz nenašéł 
odvoz.: łozéňí 
SSJČ (lozit – ve význ. 1); ALJ (loziť, lozit); Bš (łoziť); SSJ (loziť) 
 
łožyť sa, -ým sa, -ýja sa, ned.  

1. ukládat se ke spaní: uš sa łožýš ke spaňí? 
2. i dok. sázet se; vsadit se: łoš sa o stofku, žes takého koňa ešče neviďéł 
ALJ (ložiť, ložit); Bš (łožiť – ‚klást‘); So (łožič se – ve význ. 2) 
 

luca, -e, ž.  
bíle oblečená žena chodící po staveních večer na sv. Lucii: neskaj už luce po chałupách 
nechoďíja 
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odvoz.: lucka 
ALJ; Kt (luca – ‚jméno koní‘) 
 

lucerka, -y, ž.  
vojtěška (Medicago): lucerka sa sklízała vječynú f srpnu  
SSJČ (lucina, lucerka); ČJA III-109; ALJ; Kt; So; Vo (locka/lucka); SSJ 
 

ludra , -y, ž.; i ml.           
expr. potvora (nadávka ženě): ty ludro jedna!; srov. bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, 
haladryja 2, haramija 2, kača 5, kanalija, metła 2, mora II 2, stryga 2 
SSJČ (ludrák, ludračka); ALJ; So  
 
łuháč, -a, m. 
hřib nachový (Boletus rhodoxanthus): łuháče rostú ve smíšeném lese  
 
lúchať sa viz łóchať sa 
 
lulín , -a, m.; i ml.   
expr. mužský pohlavní úd (zprav. u dětí): skovaj sy ten sfúj lulín, ať ťi ho ňigdo nevezme!; srov. 
šulín 1, zvonek 4; buchta 2, pipina 2 
odvoz.: lulínek: oklepaj sy lulínek; lulíneček 
ALJ (lulák) 
 
lunt I , -u, m.  
ve spoj. chudý jag lunt (hubený) 
SSJČ; ALJ 
 

lunt II , -a, m.  
1. roztrhaný kus oděvu, hadr 
2. kus, trocha: nemám aňi lund drva  
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Bš; So (lunty – ve význ. 1) 
 

lušňa, -e, ž. 
vzpěra podpírající boky vozu o nápravy kol, líšeň: lušňa była zakončená kováňím 
SSJČ; ČJA III-124; ALJ; Bš (ľušňa); So (łušňa); Vo (lošňa) 
 

łužyca, užyca, -e, ž.  
lžíce: vezňi sy druhú užycu! 
odvoz.: łužyčka/užyčka: nemožu nájíď žádnú čystú łužyčku 
ČJA I-148; ALJ (lužica, užica); Bš (łužica, užica) 
 
łygotať (sa), -ce (sa)/-tá (sa) (3. jč.); -cú (sa)/-ajú (sa), ned.  
třpytit se, lesknout se; blikat: peňíze sa łygocú; v dálce łygotá sfjetéłko; srov. bĺkať, blkotať, 
blúščať, migotať sa  
dok.: załygotať (sa) 
odvoz.: łygotáňí; łygotavý: łygotavé sfjetélko 
SSJČ (ligotat); ALJ (ligotať, ligotat); Bš (ligotat se); SSJ (ligotať sa) 
 

łypkať, -ám; -ajú, ned.  



200 

 

uždibovat (něco): łypkáł sy z hrnca masa  
odvoz.: łypkáňí 
ALJ (lýpať sa – ‚babrati se v jídle‘); Bš (łýpať sa – ‚nimrat se v jídle‘) 
 
 

M 
 
macoška, -y, ž.           
1. violka zahradní (Viola x wittrockiana), maceška: macošky vydržýja aj mraze  
2. drobná polní bylina, violka trojbarevná (Viola tricolor) 
SSJČ (maceška, macoška); ALJ; Vo (macocha – ve význ. 2) 
 
máčka, -y, ž.; i ml. 

1. omáčka: kedłubová máčka, oharková máčka, rajščatová máčka, fazolová máčka, trnková 
máčka aj.; hřybová máčka; srov. hřybovica 2; koprová máčka: srov. koprovica 2; máčka z vajcem a 
ze zemákama; máčka z masem; srov. majda 1 
2. expr. beztvará hmota; srov. majda 2, papłaňica/papłaňina, sečka 2, sračka 3 
3. živ os. expr. slaboch, zbabělec: ten ogar, to je taká máčka, taká posera; srov.  mjekota, 
papuč/papuča 4 
odvoz.: máča; máčkový – k význ. 1; ♦ byď máčkový (mít rád omáčky): já nejsu máčková  
SSJČ (máčka III – ve význ. 1); ČJA I-99 (ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 1); Kt (máča  – ‚bláto‘); So 
(mačka – ve význ. 1 a v jiném význ.); Vo (ve význ. 1 a  ‚řídké bláto, břečka‘) 
 
maglaja, -e, m.  
expr. nešika, popleta 
 
majda, -y, ž.; i ml.   
1. omáčka: na objed uvařým majdu; srov. máčka 1  
2. expr. beztvará hmota: to je jakásy majda hnusná; ve spoj. srajda majda: ďełáš sy s teho ídła 
srajdu majdu; srov. máčka 2, papłaňica/papłaňina, sračka 3 
ALJ; Vo (‚ řídké bláto, břečka‘) 
 

májufka , -y, ž. 
druh jedlé houby rostoucí v květnu, čirůvka májovka (Calocybe gambosa): tata šéł na 
májufky, už rostú f Pasýčce 
odvoz.: májufkový : májufková poléfka; májufková máčka; májufková škfařeňica 
SSJČ (májovka); ALJ; Bš (májůvka – druh jiné houby); SSJ (májovka) 
 

makyta, -y, ž.  
vrba, jíva; srov. rokyta 
odvoz.: makytka – viz tam; makyťí (jívoví) 
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (makyt, makyta); So (makyči – ‚vrbové proutí‘) 
 

makytka, -y, ž.  
1. zdrob. k makyta; srov. rokytka 1 
2. nadpřirozená bytost; strašidlo: posłúchaj! Lebo na ťa přýde rokytka z makytkú a odnesú 
ťa; srov. basrman, benéšek, bobák 1, mora I 2, nocula, rokytka 2, sfjetłonoš 
ALJ (ve význ. 1) 
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maliňáčý, -ý, s.  
malinový porost: pes sa nám straťíł v maliňáčý 
SSJČ (maliní); ALJ (maliňáčí); Bš (malináčí) 

 
máliť sa, -í sa (3 jč.); -íja sa, ned.  
ubývat; krátit se: uš sa nám chleba málí; deň sa málí; srov. míňať sa 1 
SSJČ (málit se); ALJ (i málit se); Bš; So (malič se); SSJ  
 
malulenký, malunenký, malušenký, příd.  
expr. maličký: ty sy taký malulenký ogárek 
ALJ (malušenký); Bš (maľučký); Kt (maľučký, malušenký) 

 
malúš, -a, m., malúša, -ata, s.   
expr. malé dítě: idú-ji vašy malúšy do škoły?; srov. božátko, frfeň 2, odrobinka 2, šfrček 2, šfŕlák 2, 
šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
odvoz.: malúšek 
ALJ (malúšek – v jiném význ.); Kt (malúšek – ‚malíšek‘) 
 

mamjenka, -y, ž. 
maminka: naša mamjenka pravili, že neska nabudú vařyť 
odvoz.: mamjenečka; mamulka; mamulenka 
SSJČ (maměnka); ČJA I-5 B; ALJ (i maměnka); Bš (mamuľka); SSJ (mamenka; mamuľka) 
 

margýrovať, -uju; -ujú, ned.              
(s něčím) předstírat něco, zejm. nemoc: uš štrnádzď dňí margýruje z bolesťú hłavy; srov. 
chorovať, krepírovať 
SSJČ (markýrovat); ALJ (i margýrovat, margírovat, margírovať); SSJ (margírovať) 
 

márný, marný, příd.  
1. zbytečný; špatný: to neňí márné (špatné), tož márné, ňidz nenaďełáme; ♦ byď márný/marný 
(nestát za nic): ten Peťa je marný 
2. slabý, hubený; srov. bídný 3, chudý 2 
odvoz.: márno: márno byz ho doma hledáł  
SSJČ (marný); ALJ; Bš (márný); Vo (márné – ve význ. 2)  
 
márňiť, -ím; -íja, ned.   
1. mrhat, plýtvat: márňíł chlebem 
2. mařit, kazit: márňíš fšecku moju prácu  
dok.: promárňiť; zmárňiť (1. zahubit, 2. zkazit): závitka zmárňiła sfoje ďecko; zmárňiť cérku 
(zkazit děvče) 
odvoz.: márňeňí 
► Slovo „nárňiť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „marniti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (marniti); ALJ (i márnit); Kt (márnit – ‚mařiti‘) ; SSJ 
 
máselňík, máselňák, -a, m.   
druh jedlé houby, hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus): najlepšý sú do máčky máselňícy 
odvoz.: máselňíkový: máselňíková máčka je cełá žłutá  
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SSJČ (máselník I – ‚klouzek‘); ALJ (různé druhy hub a jiné význ.); Bš (‚druh hřibů‘) ; So (maslak – 
‚klouzek‘)  
 
masné, -ého, s.  
tuk, omastek: nepolévaj mje to tým masným! 
ALJ; Bš (masný); Kt 
 
masňica, -e, ž.  
1. nádoba na stloukání másla, máselnice: ta vaša masňica má uhňité dno; mjeli zme masňicu 
z dřýnovýh desek 
2. spodní část máselnice  
SSJČ (máselnice, másnice – ve význ. 1); ČJA I-114 (ve význ. 1); ALJ; Bš; So (ve význ. 1); Vo (ve význ. 
1); KJA II (str. 96)  
 
masťička, -y, ž.  
1. zdrob. k mast, přípravek k mazání 
2. peroutka na maštění pečiva n. plechu: s tetkama zme ďełały z husýh brg nové masťičky  
SSJČ (mast, mastička – ve význ. 1); ALJ (mastička, masťička); Vo (maščátku); SSJ (ve význ. 1) 
 
maštal, -e, ž.                        
koňská stáj; chlév vůbec: v našý maštali było dřevjené koryto  
odvoz.: maštalisko; srov. chlévisko  
SSJČ; ČJA III-18 (maštal – ‚stáj pro krávy‘), III-21 (‚ stáj pro koně‘) ; ALJ; Bš (maštaľ); So (‚stáj‘)  
 
mašýk, -a, m.; i ml.  
1. vepř, prase: mašýk sa vječynú zabíjáł před Vánocama lebo aj v lednu; srov. bagón 1, brávek 1, 
fňútr, prasca 1, sála 
2. živ. os. expr. člověk nedbající na čistotu, špindíra: uš sy zaséj špinavý od objeda. Ty sy taký 
mašýk!; srov. prasca 2 
odvoz.: mašýček; mašyčysko; mašyčyna (expr. prasárna); mašyčý (prasečí): mašyčý koty 
SSJČ (mašík – ve význ. 1); ČJA III-209 (mašík – ve význ. 1); ALJ; Bš (mašík – ve význ. 1) 
 

meldovať, -uju; -ujú, ned.             
hlásit, zdůrazňovat: moseła sem jim to furd meldovať, aby nezapomjeli  
odvoz.: meldováňí 
SSJČ (meldovat); ALJ (i meldovat) 
 
méň, meňéj, přísl. (2. st.) 
méně: tu trávňicu mosýž meňéj utáhnúť; ♦ čým meňéj, tým vjecéj (čím míň, tím víc); srov. vjéc, 
vjecéj 
ALJ 
 
mésť, -tu; -tú, ned.; i ml. 
1. zametat koštětem 
2. expr. rychle utíkat, běžet: ten od náz métł, enem sa mu za patama prášyło 
3. -te (3. jč.) hustě sněžit, chumelit: neskaj métło cełú noc; srov. dřýť 3, chlópať 2, lápať 1 
dok.: domésť – k význ. 1 a 2.;  namésť – viz tam; vymésť – k význ. 1; zamésť– k význ. 1 a 3 
odvoz.: pomjetať (drobně sněžit): pomjetá jakýmsy sňeškem; metéňí (sněžení); metelica 
(sněhová vánice), srov. dřeňica, fujavica (fújať), chlópaňica  
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nametený – viz tam; vymetený – k význ. 1; zametený – k význ. 1 a 3 
SSJČ (mésti); ČJA II-161 (ve význ. 3), II-162 (‚sněhová vánice‘); ALJ (i mést); Bš (mést – ve význ. 3); 
So (méšč); KJA VII (metelica – str. 150)   
 
metła, -y, ž.  
1. i ml. koště: vezňi sy metłu a zameď náspu; ♦ nová metła dobře mete (nový vedoucí n. 
zaměstnanec se snaží prosadit svou horlivostí) 
2. expr. lehká žena (nadávka ženě): tuto ženskú majú v ďeďiňe za metłu; srov. bosorka 2, 
čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, mora II 2, stryga 2 
► Slovo „metła“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „metla“ uvedeno více významů.  
odvoz.: metlica; metlička (1. košťátko, 2. nástroj na šlehání); metłář – viz tam 
SSJČ; ČJA I-180 (ve význ. 1); ALJ; Bš (metła – ve význ.1); So; SSJ 
 
metłář, -a, m. 
výrobce a prodejce košťat: ve Lhoťe je ešče metłář, kerý vyrábjá prúťené metły aj košýky 
ALJ; Bš (metłař); So (metłař) 
 

meza, -e, ž.; i ml.   
hranice mezi pozemky, mez: nesedaj sy na tu mezu, ešče je chładná zem  
ALJ; So 
 

mha, mhła, -y, ž.  
mlha: mha padá; je tam mhła, ňidz néňi viďeť; ♦ mha přede mňú, mha za mňú  
odvoz.: mhlisto – viz tam 
SSJČ (mlha, mhla); ALJ; Bš (mhła); So (mhła); Vo (mhla, mlza) 
 

mhliť, –í (3. jč); -íja, ned.  
drobně pršet, mžít: už od včerajška venku mhlí; srov. cébiť 2, čápať 2, scať 2, sopliť 2, srať 5, syčať 2, 
syholiť, valiť 8 
mhliť sa,  
mlžit se: cosy sa ňe to mhlí před očama, neviďím na čtéňí  
SSJČ (mhlít); ALJ; Bš (mholiť); So (mhlič); Vo (mhlít) 
 

mhlisto, přísl. 

mlhavo: ♦ ráno mhlisto, otpołedňa tag isto a v nocy tma (na otázku, jaké bude počasí) 
 
mignúť, -u; -ú, dok.; i ml.  
1. uhodit (někoho), dát facku: takú ťi jednu mignu, aš sa ťi hłava zatočí!; srov. cápnúť 2, čásnúť, 
čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, 
lisknúť/liščyť, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), 
šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
2. upadnout, praštit sebou: desy sem sebú mignúł; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
3. vrhnout (něco někam), praštit (s něčím): mignúł mje s papírama na stúł; srov. mlaščyť 3, 
pleščyť 3, róchnúť 2, šfácnúť 3, šlahnúť/šlažyť 3 
mignúť sa 
říznout se: mignúł sem sa ostrým nožem do prsta 
odvoz.: přemignúť; mignutý (praštěný); srov. čáknutý, čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, pobúchaný, 
pošahaný, pošybaný, róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
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ALJ (i migút); Bš (mignúť (se)); Kt (mignót – ‚seknout‘); So (mignuč – ‚ošidit‘) 
 

migotať sa, -cu sa; -cú sa, ned.  
míhat se; třpytit se: hvjezďičky na nebi sa mygocú; srov. bĺkať, blkotať, blúščať, łygotať sa 
odvoz.: migotavý 
ALJ (i migotat); Bš (migotať se); Kt (mikotat, migotat, mekotat sa) 
 
míňať, -ám; -ajú, ned.  
míjet: gdyž zme míňali hospodu, tož zme čuli jakýsy řef 
míňať sa, -á sa (3 jč.)  
1. ubývat: uš sa nám peňíze míňajú; maso z mašýka sa nám míňá; srov. máliť sa 
2. jít na odbyt: košýky sa na trhu míňały  
3. míjet se, ubíhat: rok sa míňá a žyvod rychło uťeká  
dok.: minúť sa – viz tam 
ALJ (i míňat); Bš (minút se); SSJ  
 
mínka, -y, ž.  
názor, mínění: jakéj sy mínky? 
ALJ; Bš; SSJ (mienka) 
 
minúť sa, -u; -ú, dok.  
1. minout se 
2. jít na odbyt, spotřebovat se: chleba sa cełý minúł 
3. obejít se (bez něčeho, někoho): minem sa bes teho; minu sa bes tfojéj pomocy 
4. zemřít: stařýček sa rychło minúli 
SSJČ (minouti se); ALJ (i minút); Bš (minút se); SSJ (ve význ. 1 a 2) 
 

míšaňina, -y, ž.  
1. několik dohromady smíchaných věcí, míšenina, směska 
2 směska na krmení dobytka: v míšaňiňe była sečka, otruby a aj melasa; srov. sečka 1 
SSJČ (míšenina – ve význ. 1); ČJA III-110 (ve význ. 2); ALJ; Bš (míšanina); So (mišaňina – ‚směska‘); 
Vo (míšeňina – ve význ. 2); SSJ (miešanina – ve význ. 1) 
 

míšať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.; i ml.  
1. míchat (něco): míšaj tu krupicu, aď v ňí nejsú žmołky! 
2. plést (někoho do něčeho): nemíšaj ho do teho! 
míšať sa 
plést se, vměšovat se: já sa do ňih nemíšu       
dok.: domíšať – k význ. 1; namíšať – k význ. 1; pomíšať; rozmíšať – k význ. 1; zamíšať (sa), 
zmíšať – k význ. 1 
odvoz.: míšáňí; míšaný; namíšaný: f kvasu na páleňí máme namíšané trnky z japkama; 
míšaňina – viz tam 
ALJ (i míšat); Bš (míšat); Kt (míšat co – ‚hloupě mluvit‘); So (mišač se); SSJ (miešať) 
 
míšek, -ška, m.; i ml. 
1. malý pytel, pytlík, měšec: míšek ořechú; ♦ mjeď bedž aj smíh v jednom míšku (mít smích i 
pláč v jednom pytlíku); srov. kabelka 3 
2. šourek: dávaj sy pozor na sfúj míšek!; srov. kule 2 
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SSJČ (ve význ. 1); ČJA II-180 (‚papírový sáček‘), II-198 (‚váček na tabák‘); ALJ; Bš (ve význ. 1); So 
(mišek – ve význ. 1); SSJ (miešok – ve význ. 1) 
 

miškář, -a, m.  
zvěroklestič: náš praďeda býł miškář 
SSJČ; ČJA III-214, V-177; ALJ; Bš; So (miškař); Vo; SSJ (miškár); KJA V (str. 196; 198) 
 
miškovať, -uju; -ujú, ned.  
klestit, kastrovat dobytek: bráfcy sa miškujú do váhy deseťi kilo 
dok.: vymiškovať 
odvoz.: miškováňí (kastrování); miškář – viz tam; vymiškovaný 
SSJČ (miškovat); ALJ; Bš (miškovat); So (miškovač); Vo (miškuvat); SSJ; KJA V (str. 186; 188; 192)  
 
mítfavo, přísl.  
střídavě: ty stromky sú nasazené mítfavo 
ALJ; Bš (mítvavo) 

 
mížďiť, -ím; -íja, ned.  
tisknout, mačkat (někoho, něco): nemížďi mja!; srov. gňáviť, mjágať 3, mjázdřyť 
dok.: domížďiť; pomížďiť 
odvoz.: mížďeňí (mačkání) 
ALJ (míždiť); Bš (míždiť) 
 
mjačať, -ým; -ýja, ned.  
1. mňoukat: daj neco kočkám, zase mjačýja; srov. mjágať 1, ňamčať 
2. expr. křičet, vřeštět: co mjačýš, šak sa ťi ňidz neďeje; srov. blafkať 2, békať 2, blavýzňať 2, gégať 2, 
mjágať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
dok.: zamjačať 
odvoz.: mjačáňí; mjaček (expr. kdo „mjačý“, vřeští) 
ČJA III-221 (‚mňoukat‘); ALJ (mňočet); Kt (mňačet; mňaček); Vo (mňočet; mňoča) 
 
mjágať, -ám; -ajú, ned.  
1. mňoukat: kočky majú marec, mjágały cełú noc; srov. mjačať 1, ňamčať 
2. expr. křičet, vřeštět: nemjágaj! Do ťa má posłúchať; srov. blafkať 2, békať 2, blavýzňať 2, gégať 2, 
mjačať 2, palázňať, skřékať/škřékať 
3. mačkat, tisknout (něco); srov. gňáviť, mížďiť, mjázdřyť  
dok.: domjágať; pomjágať – k význ. 3, viz tam; rozmjágať – k význ. 3; zamjágať – k význ. 1 a 2 
odvoz.: mjágáňí; domjáganý – k význ. 3; pomjáganý – k význ. 3; rozmjáganý – k význ. 3 
ČJA III-221 (‚mňoukat‘); ALJ (i mňágať, mňágat); Bš (mňagať – ve význ. 3); So (mjagač – ve význ. 3); 
Vo (mňákat – ve význ. 1) 
 
mjásť, -tu; -tú, ned.  
1. mást, plést: nemjaď mja! 
2. mluvit nesmysly, blábolit: mjatež hłúpoty; srov. blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, lepotať 1, plantať 3, 
plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
mjásť sa 
mást se, plést se, mýlit se 
dok.: pomjásť (sa) (i pomátnout se, zbláznit se); zmjásť (sa) – k význ. 1  
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odvoz.: mjateňí; pomjatený (pomatený); srov. čáknutý 2, gécnutý 2, hłupkavý 
ALJ (mňásť, mňást); Bš (mňásť) 
 
mjaténka, -y, ž.   
zcuchaná sláma (nevázaná do otýpek): mjaténkú sa krmiło, gdyž nebyło sena  
ALJ (i mňaténka); Kt (mjatenka) 
 
mjázdřyť, -ým; -ýja, ned.  
mačkat, tisknout (něco): mjázdřýł mje ruku dobrú chvílu; srov. gňáviť, mížďiť, mjágať 3 
dok.: domjázdřyť; pomjázdřyť 
odvoz.: mjázdřeňí 
 
mjech, -a, m.; i ml.  
pytel: nakopali zme třy mjechy zemákú: ♦ byď nadutý jag mjech (pyšný); byď 
búchnutý/pobúchaný mjechem po hłavje (potrhlý, hloupý); búchł sebú na zem jag mjech 
(těžce spadl); háže do sebe ídło jag do mjecha (hltavě jí); mizý to v ňem jag v mješe (hltavě 
jí); tma jag v mjechu/mješe (velká tma); s tým/s ňima sa rostrhł mjech (něčeho/někoho je 
mnoho); visý to na ňí (na někom) jag mjech (oblečen v nepřiléhavých šatech); srov. kača 3 
odvoz.: mješysko 
► Slovo „mjech“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „měch“ uvedeno více významů.  
SSJČ (měch); ČJA III-94 (‚pytel na obilí‘); ALJ; Bš (měch); So (mjech); Vo (mňech); SSJ (mech) 
 
mjekota, -y, m.  
expr. slaboch, zbabělec; srov. máčka 3, papuč/papuča 4 
ALJ (měkota) 
 
mjeť, -ám; -ajú, ned.  
mít: ♦ mjeď bedž aj smíh v jednom míšku (hned smích, hned pláč); mjeď bečku (pitku, 
oslavu); mjeď bopky (strach); mjeď na pilno (spěchat); mjeď na to ňuch (předvídat); mjeť 
před našyma (o ženě, která má bujné poprsí); mjeť spády (zálusk na něco); mjeď drpku/špicu 
(opilý); mjeď v lebeňi (opilý); mjeď v nosy (předvídat); mjeď za horé (vážit si 
někoho/něčeho): majú to za horé; mjeď žlútko/žlútečko (dobře naladěný – o dítěti, když se 
probudí): ešče s ňím ňidz néňi, ešče nemá žlútečko; nemjeď zbyťí (nemít východisko): tož 
néňi zbyťí, mosým ím pomocť 
ALJ (i měť, mět); Bš (mět); So (mječ); SSJ (mať) 
 
mlaščyť, -ým; -ýja, dok.   
1. uhodit (někoho), dát pohlavek: zrazu mje mlaščýł přez lebeňu; srov. cápnúť 2, čásnúť 2, 
čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, 
lisknúť/liščyť, mignúť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), 
šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
2. upadnout, praštit sebou: mlaščyła sem sebú na zem; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
3. praštit (něčím, s něčím): mlaščýł od zlosťi starým mjechem o zem; srov. mignúť 3, pleščyť 3, 
róchnúť 2, šfácnúť 3, šlahnúť/šlažyť 3 
ALJ (mlaščiť, mlaščit); Bš (mľaščiť); So (mluščič – ve význ. 1) 
 
młatébňa, młatévňa, -e, ž.  
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mlat ve stodole, humno, mlatevna: na młatébňi stávał vús  
SSJČ (mlatevna); ČJA III-11 (‚stodola‘), III-12 (‚mlat‘) ; ALJ; Bš (młatevňa – ‚stodola‘) 
 
mléč, -a, m.  
druh jedlé houby, ryzec peprný (Lactarius piperatus): mléče majú hořkú chuť  
SSJČ (v jiných význ.); ALJ (v jiných význ.); Bš (v jiných význ.); So (mleč – v jiném význ.); SSJ (mleč – 
v jiném význ.) 
 
močár, -a, m.  
mokré bažinaté místo, močál, mokřina; srov. bařyna 3, žabárňa 
odvoz.: močařysko 
SSJČ; ČJA II-136; ALJ; Bš; So (močař); Vo (mučár); SSJ (močiar) 
 

močka, -y, ž.  
1. tekutina usazující se při kouření na dně dýmky 
2. močůvka; srov. bařyna 2 
3. expr. nechutný nápoj, tekutina: co to pijež za močku? Taká hnusná gořałka; srov. žbluňa 2 
SSJČ (ve význ. 1 a 2); ČJA III-187 (‚močůvka‘); ALJ; SSJ (ve význ. 1) 
 
modřák, -a, m.  
druh jedlé houby, hřib kovář (Boletus erythropus): našli zme modřáky na pasýnku pod 
lipama; srov. jalofčák, synák/synáł 
SSJČ (modrák); ČJA II-91 (‚k řemenáč‘) ; ALJ; Bš (modrák – v jiných význ.) 
 

modřáky, -ú, m., pomn. 
modrý pracovní oblek: vezňi sy na sebe modřáky!  
ALJ (v jiném význ.) 
 
mora I , -y, ž.  
1. noční motýl, můra 
2. zlý sen, noční můra; nadpřirozená bytost dusící v noci lidi: ♦ može mja mora uchyťiť 
(ztrácím trpělivost); chytajú/berú mja mory, dyš sa na tebe ďívu (ztrácím trpělivost); srov. 
basrman, benéšek, bobák 1, makytka 2, nocula, rokytka 2, sfjetłonoš 
SSJČ (mora I); ČJA II-54 (motýl); ALJ; Bš; So; Vo (móra); SSJ (mora) 
 
mora II , -y, ž. 
1. krůta: mory nám bŕkajú přes płot; ♦ choďiď/łozyď jag mora (chodit zamračený, nazlobený) 
2. expr. zamračená, mrzutá žena; nadávka ženě: Veruša, to je taká mora; moro jedna!; srov. 
bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, darebňica 2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, 
stryga 2 
odvoz.: morka; morča; morčátko  
SSJČ (v jiných význ.); ČJA III-249 (morák, morka); ALJ; Bš (morák, morka); So (mora – v jiném význ.); 
Vo (morka); SSJ (morka) 
 
morák, -a, m.  
krocan (Meleagris): pochováme chvílu moráky a pag ih zabijem; idu hrdliď moráky; ♦ 
choďiď/łozyď jag morák (chodit zamračený, nazlobený)  
odvoz.: moráček; moračysko; mora II , morka – viz tam 
► Slovo „morák“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „morák“ uvedeno více významů.  
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SSJČ; ČJA III-249; ALJ; Bš; Vo; SSJ (moriak) 
 

mordovať, -uju; -ujú, ned.       
1. zabíjet (někoho, něco): tata šéł mordovaď mycáky 
2. namáhat, vyčerpávat: šag dłúho mordováł sfoje ťelo 
mordovať sa 
namáhat se, lopotit se: co sa s tým morduješ?; mordováł sem sa s tú prácú až do večera; srov. 
dřýť 2, hampasyť sa, hrdliť sa 3/hrdlovať sa (hrdliť), krpačyť sa, natáhať sa 1 (natáhať), žebračyť sa 
dok.: namordovať sa; umordovať (sa) – k význ. 2; zamordovať – k význ. 1, zmordovať (sa)  
odvoz: mordováňí; mordovisko (těžká práce); umordovaný – k význ. 2; zamordovaný – 
k význ. 1; zmordovaný – k význ. 2  
SSJČ (mordovat); ALJ (i mordovat); Bš (mordovat); So (mordovňa – ‚úmorná práce‘); SSJ  
 

morútný , morúcný, příd.  
unavený, zmožený: přyšéł sem dom cełý morútný 
SSJČ (morútný); ALJ (i morútní); Bš (morútný); Kt (morotný – ‚mrzutý‘) 
 
može, část. 
vyjadřuje přitakání, souhlas; ano: chceš křen k temu? – Može; srov. aj II 2, ba/baže, faň II, šak II 2, 
tož I 2   
ALJ; Kt 
 
mrčať, -ým; -ýja, ned.; i ml.   
projevovat nespokojenost, bručet; sténat: ňic sy s ňím doma neposťihnu, enom mrčý; srov. 
brčať (sy), drdlať (sy), frflať 
dok.: namrčať sa; pomrčať sy; zamrčať (sy) 
odvoz.: mrča, mrčała (bručoun); srov. borsuk, brča, bŕłomta, drdloň (drdlať (sy)), hrč/hrča I 3; mrčáňí 
(mručení, reptání); umrčaný: už je taký mrča umrčaný 
SSJČ (mrčet); ALJ (i mrčet, mrčat); Bš (mrčet; mrčała); Kt (mrčavý – ‚dudlavý‘); SSJ 
 
múcała, -y, m.  
expr. těžkopádný člověk, nemotora: Vojcek, to je taký múcała; srov. bembek, bútor/bútora, galgán, 
gengeła, halama, hebło 2, ráhno 2 
 
myc, citosl.  
vyjadřuje volání na králíky: myc! myc! 
ALJ (i mic); Bš; So (v jiném význ.) 
 
mycák, -a, m.; i ml.    
králík: nechce sa ňe, ale mosým íť pokluďiď mycáky 
odvoz.: mycáček; mycačysko; mycoš; mycka (samice králíka); mycačárňa, mycačák 
(králíkárna): Jaryn nám uďełá nový mycačák; mycačý (králičí): mycačý bopky; myc – viz tam 
ČJA III-219 (micák); ALJ (i micák); Bš; Kt (micák) 
 

mydło, -a, m. 
ve spoj. kačeňí mydło druh cukrovinky, viz kačeňí 2 
 
mynář, -a, m. 
mlynář: v hořansku, vedle hospody, býł mynář  
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odvoz.: mynářka; mynářský 
ALJ; Bš (mynář – v jiném význ.; mynářka – v jiném význ.; mynářiť; mynářský); Vo (menář/minář ) 
 
myšák, -a, m.; i ml.    
první, tzv. mléčný zub: Raďa sy vyrazýł dva myšáky; už aj vašý cérečce rostú myšáky? 
SSJČ (v jiných význ.); ALJ (i mišák – v jiných význ.); Bš (v jiném význ.)    
 
myšý, příd.  
ve spoj. myšý ocásek druh byliny, řebříček obecný (Achillea millefolium): myšý ocáseg zme 
dycky nařezali a dávali morákom, viz ocásek; srov. žebřýček  
odvoz.: myšáček 
SSJČ (myší – jiná rostlina); ALJ (myší ocásek); Bš (myší ocásek)  

 

N, Ň 
 
nabékať sa viz békať 
nabečať sa viz bečať 
nabékať sa viz békať 
nabesedovať sa viz besedovať 
nabjedákať sa viz bjedákať 
nablabotať viz blabotať 
nabožekať sa viz božekať 
nabrčať sa viz brčať (sy) 
nabŕłomtať sa viz bŕłomtať  
 
nabrúsený, příd.  
1. nabroušený, ostrý: už máž nabrúsené ty nože?; ♦ hubu má nabrúsenú jag břytfa 
2. nepřátelský, nazlobený: je na mja jakásy nabrúsená; je nabrúsený na sfoju šfigru; srov. 
namosúřený 
SSJČ (nabroušený); SSJ (nabrúsiť) 
 

nabřáňať (sa) viz břáňať 
 

nabúřyť sa; -ým sa, -ýja sa, dok.; i ml.  
1. nadělat hluk, natlouci se 
2. mnoho hřmět 
3. expr. hodně se najíst, nacpat se: nabúřyli zme sa kynutýma knedlama; srov. nacápať sa 2, 
naróchať sa (naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2, nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
odvoz.: nabúřený – viz tam 
PSJČ (nabouřiti se – ve význ. 1) 
 

nabúřený, příd.; i ml.   
1. unavený bouřením, tlučením 
2. expr. hodně najedený, nacpaný: su nabúřený zemákú s kýškú; srov. nacápaný 2, naróchaný 3, 
naťápaný 2, nazynganý 2, nažraný 1 
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nacabrať, načabrať viz cabrať, čabrat 
 

nacápať sa, -u sa; -ú sa, dok.  
1. nachodit se, našlapat se 
2. expr. hodně se najíst, nacpat se: nacápáł sa, že ho břuh boléł; srov. nabúřyť sa 3, naróchať sa 
(naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2, nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
3. expr. opít se: nacápáł sa ze slibovice; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
fíknúť sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 
2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nacápaný – viz tam 
ALJ (i nacápat); SSJ (nacápať – ve význ. 2) 
 

nacápaný, příd.  
1. nachozený, našlapaný 
2. expr. hodně najedený, nacpaný; srov. nabúřený 2, naróchaný 3, naťápaný 2, nazynganý 2, nažraný 1 
3. expr. opilý: býł nacápaný pod obras; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), 
fíknutý 2, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný, 
nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný 
(scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
nacébiť sa viz cébiť 
 

nacmundať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
1. napít se: nacmundáł sa mléka; srov. nagĺgať sa 1 
2. expr. opít se: asy sa nacmundáł desy s kumpánama; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť 
sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), 
natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa 
(scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nacmundaný – viz tam 
ALJ (cmundat – ‚nečistě, nedbale vařit‘) 
 

nacmundaný, příd.  
1. dostatečně napitý; srov. nagĺganý 1 
2. expr. opilý: zdá sa ňe, že je nacmundaný; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), 
nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, 
róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
nacúďiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
expr. opít se: nacúďił sa u súseda; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 
3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 
(natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nacúďený (expr. opilý): Zdeňa k nám přyšéł nacúďený, že aňi młuviď nemóhł; srov. 
cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nadraný 2, 
nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, 
navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (i nacúďit sa) 
 

nacygáňiť (sa) viz cygáňiť 
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nacycať (sa) viz cycať 

načančať (sa) viz čančať (sa) 

načápať viz čápať 
načepcovať viz čepcovať 
 
načúvať, -ám; -ajú, ned. 
naslouchat, poslouchat: ťi našy lancmóňi načúvali za dveřama 
odvoz.: načúváňí 
ALJ (i načúvat); Bš 
 
náčyň, -a, m.  
1. nádoba; srov. náčeňí/náčyňí 2 
2. expr. nadávka muži: ten múj chłab je taký náčyň; ty sy ále náčyň 
ALJ (náčiň – ‚druh nářadí‘); Bš (náčin – ve význ. 1) 
 

náčeňí, náčyňí, -í, s.          
1. nářadí: zedňík sy donésł sfoje náčyňí  
2. kuchyňské nádobí: ešče mosým umyď náčyňí; srov. náčyň 1 
odvoz.: náčyňový: náčyňová hadra 
SSJČ (náčiní); ČJA I-143 (ve význ. 2); ALJ (náčiňí, náčyni, náčyňi); Bš (náčení); So (načiňi); SSJ 
(náčinie – ve význ. 1) 
 

načysto, přísl.         
1. čistým způsobem 
2. úplně, zcela: ty sy načysto hłúpý; ta moja sa načysto zbłázňiła 
SSJČ (načisto); ALJ (načisto) 
 

náďeja, -e, ž.  
naděje: už neňí náďeja, že sa s teho zbrchá; ♦ Maťeja vesna náďeja (brzy bude jaro) 
odvoz.: náďejný 
ALJ; SSJ (nádeja) 
 
nádeňka, -y, ž.  
práce za denní mzdu, nádenická práce: súset choďíł na nádeňku na pole 
SSJČ (nádenka, nádeňka); ALJ (i nádenka); Bš (nádeňická); Kt 
 
nadrapovať (sa), -uju (sa); -ujú (sa), ned.  
1. natahovat se po něčem: nadrapováł sa po hruškách 
2. i ml. nutit ke zvracení: nadrapuje ťa to?; ta kočyca sa furd nadrapuje, cosy desy zedła 
dok.: nadrapiť (sa) 
odvoz.: nadrapováňí – ve význ. 2 
ALJ (i nadrapovat); Bš (v jiných význ.); SSJ (ve význ. 3 a v jiných význ.) 
 

nadrať sa, -u sa; -ú sa, dok. 
1. mnoho a často drát peří 
2. i ml. expr. opít se; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, 
nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 
2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), 
týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbaný) 
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odvoz.: nadraný – viz tam 
SSJČ (nadrati se); ALJ (i nadrat); Vo (nadrat se – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 2) 
 

nadraný, příd.; i ml.    
1. unavený draním; draním vzniklý 
2. expr. opilý: nedomluvíš sa z ňím, je nadraný; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nagĺganý 2, nachlámaný (chlámať), 
nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, 
róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (ve význ. 2); Vo (nadrané – ve význ. 2) 
 

nadŕdať, -ám; -ajú, ned.   
natřásat, pohazovat s něčím 
nadŕdať sa  
expr. natřásat se (před někým), předvádět se: co sa tady nadŕdáš?; ♦ nadŕdá sa před ňú jak 
kohút 
odvoz.: nadŕdáňí (natřásání, předvádění) 
ALJ (i nadŕdat); Bš; SSJ  
 
nadrdlať (sa) viz drdlať (sy) 
nadúliť (sa) viz dúliť 
nadžgať (sa) viz džgať  
 
nadycky, přísl.  
navždy: nadycky budeme kámošy 
ALJ  
 
naflágať,- ám; -ajú, dok.    
1. i ml. natlouci, nabít (někomu): naflágał ogarovi, že sy nesedł; ♦ naflágał mu jak koňovi; srov. 
naróchať 1, vydúbiť, vysmýkať  
2. nasekat (něco): naflágali zme dréf; srov. naróchať 2 
3. expr. udělat něco ve velkém, zprav. nežádoucím množství: naflágał jí ďeceg a nestarał sa  
odvoz.: nafláganý – k význ. 2 
ALJ (i naflágat); So (naflagač – ve význ. 1) 
 

nafafúlať sa, nafafúňať sa viz fafúlať, fafúňať 
nafrkať, nafŕkať viz frkať, fŕkať 
nagáblovať viz gáblovať 
nagazdovať sy viz gazdovať 
 

nagĺgať sa, -ám sa; -ajú sa, dok.  
1. napít se: nagĺgała sem sa desy chładnéj vody a fčyl mja bolí f krku; srov. nacmudať sa 1 
2. expr. opít se: nagĺgáł sa jakéjsy słatkéj gořały; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa 
(dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), 
natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa 
(scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nagĺganý – viz tam 
ALJ (i naglgat); SSJ (naglgať sa – ve význ. 1) 
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nagĺganý, příd.  
1. dostatečně napitý; napitý přes míru; srov. nacmundaný 1 
2. expr. opilý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, 
nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nalépaný (nalépať sa), nametený 3, 
naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), 
smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
nagyglať viz gyglať 
nahastrošyť sa viz hastrošyť sa 
nahépať sa viz hépať 
 
náhliť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
ukvapovat se: nenáhli sa! 
odvoz.: náhłý (ukvapený, popudlivý): je jakýsy náhłý 
SSJČ (náhliti); ALJ (i náhlit); Bš (náhlit – v jiných význ.; náhłý); So (nahły; nahlina – ‚unáhlený člověk‘) ; 
SSJ (‚pospíchat‘) 
  

nahňápať sa viz hňápať 
 

ňahňať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.    
expr. mačkat, cpát (něco někam); tlačit (se) (na někoho): neňahňaj sa na mja! 
dok.: naňahňať (sa): ♦ naňahňała to do kabeły jag do mjecha 
odvoz.: naňahňaný (namačkaný, natlačený) 
ALJ (i ňahňat) 
 

nahongať (sa) viz hongať (sa) 
 

nahóňiť, -ím; -íja, dok.  
připustit k páření: dám nahóňiď mycku; dám nahóňiď ofcu 
odvoz.: nahóňený: nahóňená koza 
SSJČ (nahoniti – v jiných význ.); ALJ (i nahoňit, nahoniť); So (nahoňič; nahoňeny) 
 

nahrdli ť sy viz hrdli ť 
 
nahuškať, -ám; -ajú, dok.  
(na něco) navést (někoho k něčemu): nahuškáł sem ďecka na neplechu 
odvoz.: nahuškaný 
PSJČ (nahuškati); ALJ (i nahuškat); Bš (nahúškať); SSJ (huškať, nahuškať) 
  
 

nachcýpať sa, nascýpaťsa, -ám sa, -ajú sa, dok., i ml.  
nachladit se: řekňi ňe, de sas tag nascýpáł? 
odvoz.: nachcýpaný/nascýpaný (nachlazený): nejedu ňikam, su jakásy nachcýpaná; zme 
nascýpaňí fšecy 
ALJ (nascípať, nascípat) 
 

nachlámať sa viz chlámať 
nachlópať viz chlópať 
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nachĺpať sa viz chĺpať 
   

nachoďiť (sa), -ím (sa); -íja (sa), dok.  
1. vykonat mnoho chůze 
2. nalézat (se): nachoďili zme enem plzáky a žádný pořádný hřyp; nachoďíł sa na Grúňi 
odvoz.: nachoďený – k význ. 1 
SSJČ (nachodit – ve význ. 1); ALJ (i nachodit); SSJ (nachodiť) 
 
nájsťéj, přísl.  
nejspíše, určitě: nájsťéj vyhráł f kartách 
ALJ (násťéj); Bš (násťéj) 
  

nalákovať viz lákovať 
nalapjeť (sa), nałopjeť (sa) viz lapjeť, łopjeť  
nalépať viz lépať 
 
nalépať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.; i ml.    
expr. opít se: ten sa na pasekáh nalépáł fest; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa 
(dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, namésť sa 2 
(namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, 
scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nalépaný (expr. opilý); srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, 
nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nametený 3, 
naróchaný 4, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), 
smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
So (nałepač se) 
 

nalévanec, -nca, m. 
lívanec; palačinka: mjeli zme ráďi nalévance z malinovú marmeládú; srov. báłeš, křesný pagáček 
(křesný), osúch, pagáč, podlesňík, potpłameňák 
ALJ 

 
nalézať, -ám; -ajú, ned.  
(na někoho) obtěžovat (někoho): nalézáł na mja, abyh mu poščáł peňíze 
SSJČ (nalézati I a II – v jiných význ.); ALJ (i nalézat); Bš (naľézat) 
 

nalíčyť viz líčyť 
naliskať viz liskať 
nałochtať sa viz łochtať 
nałozyť (sa) viz łozyť 
 

ňamčať, - ým; -ýja, ned.; i ml.    
mňoukat: kočyčyska desy venku ňamčýja; srov. mjačať 1, mjágať 1 
dok.: zaňamčať 
odvoz.: ňamčáňí 
ČJA III-221; ALJ (i ňamčat, ňamčet); Bš (ňamčet); Kt (ňamčat); So (ňamčeč) 
 

namíšať viz míšat 
 



215 

 

namésť, -tu; -tú, dok.; i ml.     
1. metením nahromadit 
2. -te (3. jč.) hustě nasněžit, navát: namétło nám přede dveřy 
namésť sa 
1. mnoho a často mést 
2. expr. opít se: zaséj sa namétł v jakéjsy pajze; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa 
(dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, natrúbiť 
sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nametený – viz tam 
SSJČ (namést, namést se – ve význ. 1); ALJ (namésť); SSJ (namiesť – ve význ. 1) 
 

nametený, příd.; i ml.     
1. metením nahromaděný 
2. nasněžený, navátý: na náspje je nametený čerstfý sňech 
3. expr. opilý: ♦ nametený jag zákon káže: súset přyšéł od Jaryna nametený jag zákon káže; 
srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, 
nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), naróchaný 4, 
naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, 
zjatý 3, zrúbaný 4 
 

namjeřyť, -ým; -ýja, dok.  
naměřit: ♦ namjeřýja ťi na palicu (vykopou ti hrob) 
 

namoc, přísl.  
přes míru, násilím: nejes teho namoc!; srov. nasyłu 
ALJ; Kt 
 
namordovať sa viz mordovať 
 
namosúřený, příd.  
naštvaný, nazlobený: co ťi přeleťěło přez nos? Sy jakýsy namosúřený; srov. nabrúsený 2 
 
namrčať sa viz mrčať 
naňahňať (sa) viz ňahňať 
 
naokoło, přísl.; i ml.     
kolem, dokola: mosýž íď naokoło bočňím fchodem, dveřy sú zamčené 
ALJ; SSJ 
 
naoptúlať sa viz optúlať 
napchať (sa) viz pchať 
 
napjekať, -á (3. jč.), ned.  
(komu) být v úzkých, mít strach: napjeká mu z búřky; šag jim ále napjekało 
ALJ (i napjekat); Bš (napekat) 
 

napjestovať (sa) viz pjestovať 
naplantať (sa) viz plantať  
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naplkotať (sa) viz plkotať 
napluť viz pluť 
 
napoły, přísl.  
napůl, napolovic: uřezáł sem drvo napoły; rozďelte sa s tým vdołkem napoły! 
SSJČ (napolo, napoly); ALJ (i napoli); So; SSJ 
 
napoščávať (sy) viz poščávať (sy) 
 
napředek, přísl.  
dopředu: sedňi sy napředeg voza; srov. nazadek 
ALJ; So; SSJ (napredok) 
 
napřetku, přísl.  
vpředu: boty mja napřetku tlačýja  
ALJ; So; SSJ (napredku) 
 
napřýk I , přísl.  
navzdory, schválně: toš to mje ďełá napřýk 
ALJ (i napřík); Bš (na příky); So (napřyky); SSJ (napriek) 
 
napřýk II , předl. se 3. p.  
navzdory (něčemu): napřýg mojéj raďe šéł tam a nabíł sy hubu 
SSJ (napriek) 
 
naptať, -ám; -ajú, dok.  
najmout, sjednat: mosým íď naptať formana 
odvoz.: naptaný  
SSJČ (naptat); ALJ (i naptat); Bš (naptat) 
 

napúčať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
nafukovat se, urážet se (na někoho); srov. natŕčať sa 2 (natŕčať) 
dok.: napučyť sa: napučýł sa na ňe, že ho pomłuvili 
odvoz.: napučený: co sy zaséj napučená?; srov. nafrčaný (frkať/fŕkať), natrčaný (natŕčať) 
ALJ (i napúčat sa); Bš; SSJ (napučiť sa – ‚nafouknout se‘) 
 

narátať viz rátať 
 

naróchať, -ám; -ajú, dok.; expr.; i ml.     
1. natlouci, nabít (někomu): narócháł ďeckom, už ho pekliły; srov. naflágať 1, vydúbiť, vysmýkať 
2. nasekat (něco): narócháł drév na topéňí; srov. naflágať 2 
naróchať sa 
expr. hodně se najíst, nacpat se (něčím): naróchali zme sa zelím a šyškama; srov. nabúřyť sa 3, 
nacápať sa 2, nastřebať sa, naťápať sa 2 (naťápať), nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
odvoz.: naróchaný – viz tam 
ALJ (i naróchat) 
 

naróchaný, příd.; i ml.    
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1. unavený tlučením, bitím 
2. unavený prací, sekáním: uš su naróchaný, mosým přestaď ďełať 
3. expr. hodně najedený, nacpaný: ďecka sú naróchané trnkovýma gulama; srov. nabúřený 2, 
nacápaný 2, naťápaný 2, nazynganý 2, nažraný 1 
4. expr. opilý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, 
nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), 
nametený 3, naťatý, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 
2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
narovnať sa viz rovnať sa 
narúbať viz rúbať 
 
naryzłý, příd.  
zbarvený do rezava, nazrzlý: má naryzłé fúsyska 
SSJČ; ALJ (narizlí – ‚nahnědlý‘)  
 
nařécť, -eknu; -eknú, dok.  
zamluvit, zajistit (něco, někoho): nařekł sem formana na oráňí 
odvoz.: nařeknutý (zamluvený) 
SSJČ (nařeknouti, naříci – v jiných význ.) 
 

nařehúňať sa, nařehýňať sa viz řehúňať sa, řehýňať sa 
 
nářytek, -tka, m.  
velká záplata vzadu na kalhotách: súsedúv ogáredz mjéł nářytek přes cełé gaťe  
ČJA III-106 (nářitek – ‚ranec trávy‘); ALJ (nářitek); Bš (nářitek – ‚travná plachta‘)  
 
nascať (sy) viz scať 
nascýpaťsa viz nachcýpať sa 
naskuhýkať sa viz skuhýkať 
naslepačyť viz slepačyť 
nasłópať sa viz słópať 
 
náspa, -y, ž.  
zápraží domu: stařka seďí na łavje na náspje a vyhřývá sa; srov. pocýnek 
SSJČ (násep, náspa); ČJA I-211; ALJ; Bš; So (naspa); Vo (náspa/náspja/náspje) 
 
naspodek, přísl. 
dospodu: naspodeg daj drva a na to uhlá 
So; SSJ (naspodok) 
 
naspotku, přísl. 
vespod: naspotku ve skřýňi sú staré cýchy 
ALJ (i naspodku); So; SSJ (naspodku) 
 

nasrať, nasrať sa viz srať 
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nastasyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
náhodně se objevit: že prý sa nastasýł u búračky 
 
nastrážyť, -ým; -ýja, dok.  
nastražit, políčit: nastrážyła ňe pod okno koło a spadł sem; nastrážyli zme pasťi na potkany 
odvoz.: nastrážený 
SSJČ (nastražiti); ALJ (i nastrážit); Bš (nastrážit); SSJ (nastražiť) 
 

nastřebať sa, -ám sa; -ajú sa, dok.  
expr. hltavě se napít n. najíst: nastřebáł sa kyselice, že ho břuh boléł; srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 
2, naróchať sa (naróchať), naťápať sa 2 (naťápať), nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
ALJ (i nastřebat); Bš 

 
nasyłu, přísl.  
proti vůli, násilím: nasyłu s ňú ňidz nezmožeš; srov. namoc 
SSJ (nasilu) 
 

nasýsať, -ám; -ajú, ned.  
nahlížet, nakukovat: ďecka nasýsały ďúrkú do sfjetňice 
odvoz.: nasýsáňí 
SSJČ (nasísat); ČJA I-44 (nasísat); ALJ (i nasýsat, nasísat, nasísať); Bš (nasýsat); Vo (nasísat)  
 

naščúdrobu, přísl.  
nalačno: poď, dáme sy štamprlu naščúdrobu  
ALJ (ščútroba); Bš (ščutroba) 
 

naščýpiť, -ím; -íja, dok.  
naroubovat: naščýpíł sem konečňe tu starú jabłoň 
odvoz.: naščýpený 
ALJ (naščípiť); So (naščipič) 
 

našfácať viz šfácať 
naškrobať viz škrobať 
našmatlať (sa) viz šmatlať sa 
 

natáhať, -ám; -ajú, dok.  
1. natahat, nanosit (něco): natáháł dom z hory płno dréf 
2. vytahovat, natahovat (něco); mazlit se (s něčím): ďecka enem natáhały kočyčyska 
natáhať sa 
1. namáhat se, nadřít se (s něčím): natáhał sa s kameňem a fčył sa nemože hýbať; srov. dřýť 2,  
hampasyť sa, hrdliť sa 3/hrdlovať sa (hrdliť), krpačyť sa, mordovať sa (mordovať), žebračyť sa 
2. dok. i ned., expr. chodit s někým: natáhali sa spolem nejaký rok; srov. cuchmať sa (cuchmať), 
cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, jebať 1, obďełávat 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, 
šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
SSJČ (natahati); ALJ (i natáhat); Bš 
 
naťápať, -u; -ú, dok.; i ml.      
nadělat stopy: mám umytú zem, dávaj pozor, aď mje nenaťápeš f kuchyňi 
naťápať sa, -u sa; -ú sa, dok.  
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1. mnoho se nachodit, unavit se chůzí: co sa stařýg naťápał po týh horách 
2. expr. hodně se najíst, nacpat se: naťápáł sa máčky aj zemákú; srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 2, 
naróchať sa (naróchať), nastřebať sa, nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
odvoz: naťápaný – viz tam 
SSJČ (naťapat); ALJ (i naťápat); Bš (naťápat sa – ve význ. 2) 
 

naťápaný, příd.; i ml.     
1. unavený chůzí, nachozený 
2. expr. hodně najedený, nacpaný: su naťápaný koprovéj máčky; srov. nabúřený 2, nacápaný 2, 
naróchaný 3, nazynganý 2, nažraný 1 
 
naťatý, příd.  
expr. opilý: Vojceg býł jakýsy naťatý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), 
fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, 
nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, natrúbený  2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, 
rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (i naťatí); Bš 
 
náťesta, -y, ž.  
kvásek: náťesta kyne aj jedenádzď hoďin  
ALJ (i nátěsta); Bš (nátěsta); Kt (nátěstek) 
 
natrefiť, -ím; -íja, dok.       
(na někoho) zastihnout (někoho), potkat (někoho): natrefíł sem na ňu ve mjesťe; ♦ nenatrefím na 
ťa jag je rog dłúhý 
SSJČ (natrefit); ALJ (i natrefit) 
 

natŕčať, -ám; -ajú, ned.  
nastrkovat, vystrkovat: natŕčała řyť, jag mohła 
natŕčať sa 
1. nastrkovat se, vystrkovat se 
2. expr. urážet se: natŕčáł sa co chvíla gvúli hłúpiňe; srov. napúčať sa 
dok.: natrčyť (sa) 
odvoz.: natrčaný (uražený): nepraví ňic, je natrčaný; srov. nafrčaný (frkať/fŕkať), napučený (napučyť 
sa) 
SSJČ (natrčit – ‚vzpřímit, narovnat‘); ALJ (i natrčat); Bš (natrčit; natrčený – v jiném význ.); SSJ  
 

natrúbi ť, -ím; -íja, dok.  
1. napovídat, namluvit (někomu něco): natrúbili mu, že ho Maruša chce 
2. říct, poradit: mosým ďeckám natrúbiť, co majú uďełať; fšecko mu mosým natrúbiť 
natrúbi ť sa  
1. mnoho a často troubit 
2. expr. opít se: natrúbili sa f páleňicy, jak pálili hruškovicu; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), 
dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať 
sa, namésť sa 2 (namésť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa 
(scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: natrúbený – viz tam 
SSJČ (natroubit); ALJ (i natrúbit); SSJ (natrúbiť – ve význ. 1) 
 

natrúbený, příd.  
1. unavený troubením 
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2. expr. opilý: našy chłapi sú jacýsy natrúbeňí; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), 
nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 
3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
náturysta, -y, m. 
svérázný člověk, podivín: býł to taký náturysta; srov. čudák, pocháb, zjavec 
ALJ (náturista); Kt (náturist  – ‚samouk‘); SSJ (náturista – ‚samouk‘) 
 

natuplovať viz tuplovať 
 

naúchvatek, přísl.  
narychlo: była sem ve mjesťe naúchvatek; naúchvatek sem uvařyła neco k ídlu  
 
navaliť, -ím; -íja, dok.; i ml.   
1. valením dopravit; přivalit 
2. expr. dát ve velkém množství, uložit: učytelka nám navaliła úkolú; naval tu stofku 
3. -í (3. jč.) expr. nasněžit: přez nodz navaliło s púmetra sňehu 
navaliť sa  
1. nahrnout se, natlačit se 
2. expr. opít se; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, 
nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 
(natrúbiť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), 
týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: navalený – viz tam 
SSJČ (navaliti se); ALJ (i navalit); So (navalič se; navaleny); SSJ (ve význ. 1) 
 

navalený, příd.; i ml.    
1. přivalený 
2. expr. uložený: máme płno navalenéj práce 
3. expr. nasněžený: to było navaleného sňehu! 
4. expr. opilý: toš to nemysýž vážňe, už sy zaséj navalený!; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý 
(dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, 
nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, 
nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (ve význ. 4) 
 

nazadek, přísl. 
dozadu: nesedaj sy na voze nazadek; srov. napředek 
ALJ; So; SSJ (nazadok) 
 
nazatku, přísl.; i ml.  
vzadu: nazatku v auťe sú tašky z nákupem, tož je vezňi dom; srov. vzatku; fpřetku 
ČJA V-383; ALJ; So; SSJ (nazadku) 
 

nazbíjať viz zbíjať 
nazgłýňať viz zgłýňať 
nazgrbliť sy viz zgrbliť, žgrbliť 
nazmýšlať (sa) viz zmýšlať (sy) 
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naznačky, přísl.  
naznak: lehňi sy naznačky! 
ALJ (i naznački) 
 

nazvláčať sa viz zvláčať  
nazúgať viz zúgať 
nazygliť viz zygliť 
 
nazyngať, -ám; -ajú, dok.  
1. natlouct 
2. expr. naplnit, nacpat: nazyngałs plný mjech sena 
nazyngať sa 
1. expr. hodně se najíst, nacpat se: nazyngáł sa trnkovýma šyškama; srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 
2, naróchať sa (naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2 (naťápať), nažrať sa 1, scápať 2, zvaliť 2 
2. expr. opít se; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, 
nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 
(natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 
2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nazynganý – viz tam 
ALJ (nazingať) 
 
nazynganý, příd.  
1. naplněný 
2. expr. hodně najedený, nacpaný; srov. nabúřený 2, nacápaný 2, naróchaný 3, naťápaný 2, nažraný 1 
3. expr. opilý: pjetkráď do týdňa je súsed nazynganý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), 
dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný 
(chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, 
nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (nazinganý – ve význ. 3) 
 

nažduchať (sa) viz žduchať (sa) 
nažgemrať (sa) viz žgemrať 
nažebračyť sa viz žebračyť sa 
 
nažrať sa; -žeru sa; -žerú sa, dok.; i ml.    
1. nasytit se, najíst se; expr. i o člověku: na zabíjačce zme sa řádňe nažrali;  srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 2, 
naróchať sa (naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2 (naťápať), nazyngať sa 1 (nazyngať), scápať 2, zvaliť 2 
2. expr. opít se: nažráł sa v hospoďe ze sfojíma kumpánama; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), 
dřýstnúť sa (dřýstnúť), fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať 
sa, namésť sa 2 (namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), róchnúť sa 
2, smýknúť sa (smýknúť), scápať sa (scápať), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: nažraný – viz tam 
SSJČ (nažrati se); ALJ (i nažrat); Vo (nažrat se – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1) 
 

nažraný, příd.; i ml.    
1. expr. hodně najedený, nacpaný; srov. nabúřený 2, nacápaný 2, naróchaný 3, naťápaný 2, nazynganý 2 
2. expr. opilý: býł nažraný, že sa s ňím nedało mluviť; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), 
dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný 
(chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, 
nazynganý 3, róchłý 3, rúbłý, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
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ALJ; Vo (nažrané) 
 
nebozýz, -a, m.  
nebozez: nebozýs sa použýváł, dyš sa ďełávały šyndeły 
odvoz.: nebozýzek 
SSJČ (nebozez, nebozíz); ALJ (nebozíz); Bš (nebozíz); So (ňebožiz) 
 

nehaňba, -y, m., f. 
expr. nestyda: ty sy ale nehaňba!; ve spoj. haňba nehaňba (nestyda), viz haňba I 
SSJČ; ALJ; Bš 
 
necht, -a, m.  
nehet: poďívaj sa na múj necht, jag mje zbírá 
odvoz.: nechťisko 
ČJA I-54, V-90; ALJ; Vo; SSJ 
 
nechuta, -y, m., f. 
expr. kdo je nevychovaný, sprostý; fuj, ten je nechuta; ta roba, to je taká nechuta 
ALJ; Bš; So (ňechuta – ‚nepříjemný člověk‘) 
 

nejednúc, čísl. 
neurč. víckrát, nejednou: nejednúc přyšéł dom ožrałý; srov. neraz 
 
nenapranec, -nca, m.    
expr. velký jedlík, nenasyta: necpi sa tak! Nenapranče nenapraný! 
odvoz.: nenapraný 
ALJ (nenapranec); Vo (nedupranec) 
 
neokonaný, příd.  
konající přes míru, neuspokojený, nenajedený: neokonaný chłap; nezes to sám, ty sy 
neokonaný! 
ALJ; Bš 
 
nepodara, -y, m., f. 
expr. kdo je nevydařený (často o dítěti): ten ogara je nepodara, nejí fšecko; srov. ancyjáš, 
darebňica 1, huncút, lancmón 
ALJ; Bš; Kt (nepodař; nepodara – ‚nepodařená věc‘); So (ňepodara) 
 

neraz, čísl. 
neurč. nejednou, víckrát: neras sem lutovała, že sem ho posłechła; srov. nejednúc 
ALJ; Bš; So (něraz); SSJ 
 
neskaj viz dneskaj 
 
neskoro, přísl.  
1. po náležitém čase, pozdě: přyšli ste g objedu neskoro; srov. skoro 2  
2. pozdě večer: šli zme spaď neskoro; było neskoro a ešče sfíťili; srov. skoro 2 
odvoz.: neskorý (pozdní): neskoré zemáky 
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SSJČ; ČJA V-386 (ve význ. 1); ALJ; Bš; Kt; So (ňeskoro); SSJ 
 
nespřejný, příd.  
nepřející, lakomý: ty sy taký nespřejný; srov. neužyłý; spřejný 
ALJ (i nespřajný); Bš (nespřajný); Kt 
 
nešmačný, příd.  
nechutný: to ídło je jakésy nešmačné 
ALJ (i nešmační); Kt  
 
neuseďeť, -ím; -íja, dok.                   
nevydržet na jednom místě, nemít stání: naše ďecka chvílu neuseďíja 
ALJ (neusedět) 
 
neužyłý, příd.                  
nepřející, lakomý: ty sy neužiłý chłap, ňikom ňidz nepřeješ; srov. nespřejný 
SSJČ (neužilý); ALJ (neužilý); Bš (neužiłý) 
 

nocula, -e, ž.  
nadpřirozená bytost strašící v noci děti: bjež uš spať, lebo na ťa přýde nocula!; srov. basrman, 
benéšek, bobák 1, makytka 2, mora I 2, rokytka 2, sfjetłonoš 
ALJ; Bš (nocuľa) 
 

nočňák, -a, m. 
nádoba pro tělesnou potřebu; nočník: daj, posaďíme Tomáša na nočňák 
ALJ; So (nočňak) 
 
nohál, -a, m.  
expr. člověk s dlouhýma nohama, dlouhán: taký nohál nemá v autobuse dozď místa 
odvoz.: nohaňa (expr. žena s dlouhýma nohama) 
ALJ; Kt; So (nohala) 
 

nosál, -a, m.  
expr. člověk s velkým nosem: viďíž ho, toš to je nosál 
odvoz.: nosaňa (expr. žena s velkým nosem) 
SSJČ (nosál – v jiném význ.); ALJ; Bš (nosáľ); Kt (nosál – také v jiných význ.); So (nosala) 
 

nosyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned. 
1. opětovně nést: co sa nosýš s týma taškama?          
2. pěkně se oblékat, nést se; naparovat se: ta sa nosý!; ♦ nosý sa jag hovno na palicy 
(naparuje se) 
odvoz.: nosývať sa: nosývá sa f čystém 
SSJČ (nositi, nositi se); ALJ (nosiť, nosit); Bš (nosit se); SSJ (nosiť sa) 
 
noša, -e, ž.  
ranec trávy v plachtě; ranec vůbec: donésł na chlév dvje noše sena; ♦ donésł teho nošu 
(mnoho) 
odvoz.: noška: ropka nésła na zádoh nošku dréf 
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SSJČ (nůše); ČJA III-106; ALJ; Bš; So; SSJ 
 
nožýce, nožyce, -yc, ž., pomn. 
nůžky: vezňi sy nožyce a ideme ostřýhať kfítka; ňigdo ve mjesťe už nechce brúsyď nožyce 
SSJČ (nožice); ČJA I-85 (‚nůžky‘), III-36 (nožice – ‚kleče‘); ALJ (i nožice); Bš (nožíce); So (nožice) 
 

ňuch I, -u, m.  
čich: pez ňa našéł po ňuchu; došéł tam po ňuchu; ♦ mjeď na to ňuch (předvídat) 
ALJ; Bš; SSJ 
 
ňuch II , přísl.; i ml.   
trochu: mám už enom ňuch soli; v demižónu zbył enem ňuch slivovice; srov. žbrdol 2 
ALJ; Bš 
 
ňuchať, -ám; -ajú, ned.; i ml.    
1. čichat: ofca k temu ňuchá a nežere; ♦ ňucháł sem to (předvídal jsem to) 
2. hledat, slídit; srov. ňúrať 
dok.: oňuchať (sa) – k význ. 1; vyňuchať – k význ. 2 
odvoz.: ňucháňí 
SSJČ (ňuchat – ve význ. 1); ALJ (i ňuchat); Bš (ňuchat); SSJ 
 
ňúrať, -ám; -ajú, ned.; i ml.    
hledat, slídit: ňúráł po sfjetňicy a ňic sa mu nehoďiło; srov. ňuchať 2 
ňúrať sa 
nimrat se, rýpat se (v něčem): ♦ ňúráł sa f tem ídle jag mrtfém v uchu; srov. drabať sa (drabať), 
frflaťsa (frflať), frfňiť sa, špárať sa, žďárať (sa), ždúrať sa 2 
dok.: poňúrať sa; vyňúrať 
odvoz.: ňúráňí; uňúraný 
ALJ (i ňúrat); Bš (ňúrat) 
 

nutka, -y, ž.  
jatka n. prodejna pro nucenou porážku dobytka: maso z nutky było velice lacyné 
ALJ 
 
 

O 
 
obďełávať, -ám; -ajú, ned.  
1. obdělávat 
2. expr. pohlavně uspokojovat n. zneužívat (někoho): ten súsetku obďełává už nekolig rokú; 
srov. cuchmať sa 2, cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obírať sa 2, optúlať 
(sa), pochťévať sa, šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
dok.: obďełať 
odvoz.: obďełaný  
SSJČ (obdělávat – ve význ. 1); ALJ (obďelat – ve význ. 1) 
 

obecňica, -e, ž. (zprav. mn.) 
obecní pozemek: na Obecňicáh už roste mładá hora 
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► Dnes se toto slovo užívá jen v pomístních názvech (viz příloha 2) – Obecňice (Lhota u Vsetína); Na 
obecňicách (Janišov (Vsetín–Rokytnice)). 
SSJČ (obecnice); ČJA II-139; ALJ (i obecnica); Bš (obecina, obecnica); Kt (obecnica) 
 

obečať viz bečať 
 
obéknúť sa, -u sa; -ú sa, dok.; i ml.   
osopit se na někoho: zle sa na mja obékł 
ALJ (i obéknút); Bš (obéknút sa) 
 
obeschnúť, -e (3. j.); -ú, dok.; i ml.   
oschnout, proschnout: aš to venku obeschne, chcu íď do zahrátky; srov. opťúchnúť 
odvoz.: obeschłý; obeschnutý 
SSJČ (oschnouti, obeschnout); ALJ (i obeschnút); So (obeshnuč; obeschły) 
 

obhazovať, -uju, -ujú, ned.; i ml.                          
omítat: zedňícy obhazovali cełú sobotu našu chałupu 
dok.: obhoďiť: mosýme obhoďiť chlévec 
odvoz.: obhozený (omítnutý) 
SSJČ (ohazovati, obhazovati); ČJA I-202; ALJ; Bš; So (obhazovač, obhodžič); SSJ (obhadzovať) 
 

obilé, -á, s.  
1. obilí, nebo jeho zrno: máme jakésy bídné obilé; s tým obilém už ňidz nenaďełáš, jaké 
urostło, také je; necháme zemleď obilé; � idu do obilá; srov. zbožý 2 
2. ve spoj.: odbírať obilé odebírat posečené obílí (dělat z něho snopy), viz odbírať 2 
odvoz.: obilný – viz tam 
ČJA II-52; ALJ; Bš (obilí); So (obili, obile); SSJ (obilie) 
 

obilný, příd.  
ve spoj. obilný kolek, viz kolek I 1 
 

obírať (sa), -ám; -ajú, ned. 
1. čistit (se): obírała sa, była cełá ot péřý 
2. expr. milostně se dotýkat: obíráł u lipy jakúsy ropku; obírali sa za stodołú; srov. cuchmať sa 2, 
cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávať 2, optúlať (sa), pochťévať sa, 
šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
dok.: obrať (sa) – ve význ. 1 

odvoz.: obíráňí 
SSJČ (obírati, obírati se – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1 a v jiných význ.); Bš (ve význ. 1) 
 
objícný, příd.  
nenasytný: našy pravíja, že su objícný 
ALJ (i obícný, obícní); Bš (obícný); Kt 
 
obrazyť (sa), -ým (sa); -ýja (sa), dok.     
narazit (se) n. udeřit (se) znovu do poraněného místa: ofca ňa obrazyła; škareďe sem sa 
obrazýł do łokťa; srov. uderyť sa (uderyť) 
odvoz.: obražeňina (pohmožděné, naražené místo): ta obražeňina mu cełá opuchła; obrazený 
(naražený, poraněný) 
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SSJČ (obraziti, obraziti se – v jiných význ.); ALJ (obraziť, obrazit); Bš (obrazit); SSJ (obraziť) 
 

obrlicht , -u, m.  
světlík: zavřy obrlicht! Napršý nám na húru 
ALJ; So  
 
obrtel, -tla, m.  
otočná část předku vozu dosedající na tzv. šárku, oplen: vymjeň obrtel, je už zhňiłý 
odvoz.: obrtlík (1. zdrob. k obrtel, 2. otočná součástka k uzavírání dvířek n. oken) 
SSJČ (obrtel – v jiném význ., obrtlík); ČJA I-136; ALJ; Bš (obrteľ); So (obrtel); SSJ (obrteľ) 
 
obrus, -a, m.  
ubrus: sfátečňí obrus 
odvoz.: obrúsek 
► Slovo „obrus“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „obrus I“ uvedeno více významů. 
SSJČ (obrus I); ALJ; Bš (‚šátek ženský na krk‘); SSJ 
 
obrychtovaný, příd.  
šikovný, zručný: to je obrychtovaná cérka, ta sy ví rady; srov. drłý, gryčný 1, hypký, ščrčný 
ALJ (obrichtovaní) 
 

obřezek, -ska, m. (zrav. mn.) 
zbytek prkna vzniklý ořezáváním, odřezek: obřeskama sa doma topiło 
  
obřýďiť (sy), -ým (sy); -ýja (sy), dok.   
zařídit, vyřídit (si) (něco): mosým ešče ve mjesťe obřýďiď gde co; obřýďím sy ešče cosy na 
pošťe a přýdu 
ALJ (obřídiť); Bš (obřídiť); SSJ (obriadiť) 
 
obuďiť (sa), -ím (sa); -íja (sa), dok.   
vzbudit (se), probudit (se): obuďiłaz mja; obuďili ste mje małého; obuďili zme sa skoro 
odvoz.: obuďený; obuzený 
SSJČ (obudit); ČJA I-91; ALJ (i obuďit); Bš (obudit; obudit sa); Kt (obudit se – ‚vzpamatovat se‘); So 
(obudžič; obudžič se); SSJ (obudiť) 
 

obžýnať, -ám; -ajú, ned.  
vyžínat (zejm. trávu) srpem n. kosou (něco): vječynú f srpnu sa obžýnajú małé stromky; srov. 
kučovať 
dok.: obžať 
ALJ (obžínka); Bš (obžínka); So (obžinač) 
 

ocásek, -ka, m.  
ve spoj. myšý ocásek, viz myšý 
ALJ  
 

oceba, -y, m.; expr. 
1. uplakanec (o dítěti); srov. ogébenec (ogebovať sa) 
2. zamračený n. šklebící se člověk; srov. škleboň  
odvoz: océbený (uplakaný); srov. ogébený (ogebovať sa) 
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océbiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
expr. osopit se (na někoho): océbíł sa na mja; srov. odbŕknúť, ofŕknúť sa, ogébiť sa (ogebovať sa), opleť 
sa (opleť) 
ALJ; Bš  
 
ocygáňiť viz cygáňiť 
 
octafča, -a, s.  
odstavené mládě (jehně, tele): to octafča pije uš s kýbla 
ALJ (i ostafča, odstavče, odstavča); Bš (odstavče  – ‚tele od krávy odstavené ‘); So (ostafča – ‚odstavené 
tele‘); SSJ (odstavča); KJA VI (odstavit – str. 136) 
 

očehłať sa viz čechłať sa 
 
očmahnúť (sa), -u (sa); -ú (sa), dok.  
1. osmahnout (se), opéct (se): očmahli ste to?; to maso sa ešče mosý řádňe očmahnúť 
2. opálit se: očmahnúł sem sa na zahraďe přy sečéňí  
odvoz.: očmahłý, očmahnutý (osmahlý; opálený): to kuřa je už dobře očmahlé, za chvílu bude; 
tyz býł na dovolenéj? Sy jakýsy očmahnutý  
 
odbírať, -ám; -ajú, ned.  
1. odebírat něco; pravidelně něco kupovat: už dłúho odbíráme Mładú frontu 
2. ve spoj. odbírať obilé odebírat posečené obílí (dělat z něho snopy): obilé odbírały vječynú 
roby 
3. hnisat: pořezáł sem sy nohu a uš s týdeň mje to odbírá 
odvoz.: odbíračka (hnisavý bolák): mám odbíračku na ruce 
SSJČ (odbírat – ve význ. 1); ALJ (i odbírat); Bš (odběračka); Kt (odbírat – ve význ. 3); So (odbirač – ve 
význ. 2; odebirač se – ve význ. 3) 
 
odbŕknúť, -u; -ú, dok.            
1. odlétnout 
2. expr. hněvivě odpovědět, odseknout (někomu): ogar mje odbŕknúł a prásknúł dveřama; srov. 
océbiť sa, ogébiť sa (ogebovať sa), ofŕknúť sa, opleť sa (opleť) 
ned.: odbŕkávať, odbŕkať (hněvivě odpovídat, odmlouvat) 
SSJČ (odbrknout  – ve význ. 2); ALJ (i odbrknút, odbrknót); Kt (odbrknót – ve význ. 2); So (odbrknuč – ve 
význ. 2; odbrkovač) 
 
oddrapiť, -ím; -íja, dok.  
odtrhnout (něco, někoho): oddrapíł ich přy bitce ot sebe 
odvoz.: oddrapený 
ALJ (oddrapit); Bš (drápit, oddrápit); SSJ  
 
oderka, -y, ž.  
lehká odřenina: mám velikú oderku na ruce 
ALJ (v jiném význ.); Bš (‚dýmka z Oder‘); Kt (‚dřevěná dýmka zvláštního druhu‘) 
 
odespať, -ím; -íja, dok.  
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usnout: nemožu cosy odespať; ♦ odespaď na vjeky (zemřít) 
odvoz.: odespaný 
SSJČ (odespati); ALJ; Bš 
 
oďetý, příd.  
oblečený: ty ďecka sú stejňe oďeté 
ALJ (oďetí – ‚přikrytý‘) 
 

odhŕňať, -ám; -ajú, ned.  
odhrnovat: idu ven odhŕňať sňech 
odvoz.: odhŕňáňí 
ALJ (i odhŕňat); SSJ  
 

odležať sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
1. ( 3. jč.) uležet se, zaležet se: to maso sa mosý na komoře dobře odležať 
2. ležením se otlačit, proležet: odležała sa, była dłúho na lúšku 
odvoz.: odležaňina (proleženina); odležaný 
SSJČ (odležet se – ve význ 1); ALJ (i odležat, odležet); Bš (odľežet se – ve význ. 2); Kt (odleženina); So 
(odležeč se – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1) 
 

odmjek, -a, m.  
obleva, tání: nebudú mrazy, má byď odmjek; srov. kopno; odzymek 
SSJČ (odměk); ČJA II-167; ALJ (i odměk); Bš (odměk); Vo (vudmňek) 
 

odnekaď, odnekaváď, přísl.  
odněkud: přyšéł odnekať, nevím otkať; odnekaváď ho znám; srov. otkaťsy 
SSJČ (odněkud, odněkáď); ALJ (odnekáď) 
 

odrabať, -u; -ú, dok.; i ml.  
otlouci, odřít: odrabáł omítku až na ťihły; srov. ošúchať 
odvoz.: odrabaný (otlučený, zchátralý; omšelý): taký odrabaný barák bych sy nekúpiła; 
odrabaný kabát; srov. ošúchaný (ošúchať) 
SSJČ (odrabaný); ALJ (i odrabat); Bš (odrabat); Kt (odraba – ‚otrhanec) 
 
odrazu, přísl.  
náhle, najednou: odrazu mje liščýł přez hubu; srov. zaraz, zrazu 
ALJ; Bš; So; SSJ 
 
odrbať, -u; -ú, dok.; i ml.   
(o něco) expr. ošidit (někoho): odrbáł ho o fšecky peňíze 
odvoz.: odrbaný  
SSJČ (odrbat – ‚ otrhat, oškubat, orvat ‘); ALJ (odrbat – v jiném význ.); Kt (odrbanec – ‚ojebanec‘) 
 
odrobinka, -y, ž.  
1. (zprav. mn.) drobek: pozbíraj odrobinky ze stoła! 
2. expr. kdo je malý, zejm. dítě, drobeček: ty moja odrobinko malučká! Co to zaséj vyváďáš?; 
srov. božátko, frfeň 2, malúš/malúša, šfrček 2, šfŕlák 2, šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
SSJČ (odrobina, odrobinka  – ve význ. 1); ČJA I-138 (‚drobty‘); ALJ; Bš; So (ve význ. 1)  
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odřýtý, příd.  
odřený: to ďecko má odřýté obje kolena 
ALJ (odřítí, odřítý) 
 
oduť sa, -uje sa (3. jč.); -ujú sa, dok.  
nadmout se, nafouknout se (o dobytku): ofca sa nám oduła ze zapařenéj trávy 
odvoz.: odutý 
ALJ (i odut sa); Bš (odut se); Kt (odúvat); SSJ  
 
odzatku, přísl.; i ml.   
zezadu: mosýme opraviť plot, je to druhá špingla odzatku; začneme obhazovať chałupu 
odzadku; srov. zatkem, zezatku; otpřetku, přetkem 
ALJ; So; SSJ (odzadku) 
 

odzemek, -mka, m.  
1. část kmene stromu u kořene: u smrku býł zhňiłý odzemek 
2. druh tance: odzemeg už neumím zatančyť 
SSJČ; ALJ; Bš (ve význ. 1 a v jiném význ.); Kt (ve význ. 2); So (ve význ. 1); SSJ (odzemok – ve význ. 2) 
 
odzymek, -mka, m. 
ochlazení: zrazu přyšéł odzymek; srov. kopno, odmejk 
 
odzymjeť sa, ozymjeť sa, -í sa (3. jč.), dok.  
ochladit se: o Hromňicách sa odzymjeło; cosyk sa ozymjeło 
odvoz.: odzymek – viz tam 
ALJ (ozimiť sa, ozimit sa, ozimět); Bš (ozimět); Kt (ozimovat se); So (ožimňič se) 
 

ofíkať viz fíkať 
oflágať viz flágať 
 

ofŕknúť sa, -nu sa; -nú sa, dok.  
osopit se (na někoho): ofŕknúł sa na sfojeho kamoša; srov. océbiť sa, odbŕknúť, ogébiť sa (ogebovať 
sa), opleť sa (opleť) 
 
ofŕňať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.   
ohrnovat nos nad něčím, zejm. nad jídlem: ofŕňá nat tým nos a nechce jesť; neofŕňaj sa nat tú 
poléfkú!; srov. ohŕňať 1, oškňúřať sa,  otŕčať 1 
odvoz.: ofŕňáňí (ohrnování nosu nad něčím): co to je za jakésy ofŕňáňí?  
ALJ (i ofŕňat – v jiném význ.) 
 

ogabať sa viz gabať 
 
ogar, -a, ogara, -y, m.; i ml.  

1. nedospělá osoba mužského pohlaví, chlapec: vašy ogařy oráňali naše ořechy; súsedúv 
ogara je pjekný vybíjanec; ogar ot Tonka (vnuk); srov. cagáň, čógavec, chaláň, ohnáš 
2. expr. mladík; muž vůbec: už-ji máž nejakého ogara? (milého); fseťínšťí ogařy už nehrajú 
dobrý hokej; srov. cagáň, čógavec, chaláň, ohnáš 
odvoz.: ogárek; ogárec; ogárča; ogařysko; ogarčý 
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SSJČ (ogar); ČJA I-1; ALJ; Bš; Kt (ogařisko); KJA VII (str. 38) 
 

ogebovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned.  
rozkřikovat se, osopovat se (na někoho): neogebuj sa na mamku, to sa neslušý! 
dok.: ogébiť sa, srov. océbiť sa, odbŕknúť, ofŕknúť sa, opleť sa (opleť) 
odvoz.: ogébenec (uplakanec), srov. oceba 1; ogébený (uplakaný) – viz gébiť, srov. océbený (oceba) 
ALJ (i ogebovat sa); Bš (ogébit sa) 
 

oharek, -rka, m.  
okurka (Cucumis): kysełé oharky, kfašené oharky; pjestujete-ji ešče nejaké oharky?; ♦ noz jag 
oharek (velký n. neforemný nos) 
odvoz.: oharkový: oharková máčka 
SSJČ (oharek II); ČJA I-102; ALJ; Bš 
 
ohleďený, příd.  
zevšednělý, nezajímavý: ta halena je už ohleďená, mosým sy kúpiď novú 
 
ohłúpiť, -ím; -íja, dok.  
(o něco) oklamat, podvést: ohlúpíł ho o ďeďictfí; srov. okmíňiť, ošúliť (šúliť) 
odvoz.: ohłúpnúť (zhloupnout; zbláznit se); ohłúpený 
ALJ (ohlúpnúť); Bš (ohłúpnúť); Kt (ohłúpat – ‚oklamati, ošiditi‘); So (ohłupnuč); SSJ (v jiném význ.)  

 
ohnáš, -a, m. 
výrostek, mladík: váž ohnáš, čy gdo to býł, sa fčéra optúłáł z jakúsy cérkú; srov. cagáň, čógavec, 
chaláň, ogar/ogara 1 
ALJ; Bš (ohnaš) 
 

ohňifko , -a, m.  
článek řetězu: daj ohňifko do ohňifka a zapňi háčkem, aby to držało 
SSJČ (ohnivo); ALJ (i ohňivo, ohnivo, ohnivko); Bš (ohnivo); Kt (ohnívko); So (ohňivo, ohňivko); SSJ 
(ohnivo, ohnivko) 
 

ohrabečňica, -e, ž.         
velkooké síto na prosívání úhrabků: ohrabečňicu máme ešče desy ve stodole; srov. řyčyca   
SSJČ (ohrabečnice); ČJA III-90; ALJ (i ohrabečnice); Bš (ohrabečnica); Vo (hóhrabečňík) 
 

ohrapky, -ú, m., mn.        
zbytky klasů n. sena, úhrabky: gdyž zme sušyli seno, ostało na zemi ležať plno ohrapkú 
odvoz.: ohrapkový: ohrapkový koš, srov. ohrabečňík 
SSJČ (ouhrabky, ohrabky); ČJA III-85; ALJ (i ohrabky); Bš (ohrabky); So (i ohrapkovy; ohrabečny) 
 

ohrabečňík, -a, m. 
koš na úhrabky; srov. ohrapkový koš (ohrapky) 
ČJA III-87; ALJ; Vo (hóhrabečňík  – ‚velkooké obilní síto‘) 
 

ohŕňať, -ám; -ajú, ned.  
1. ohrnovat; ve spoj. ohŕňaď nos ošklíbat se nad něčím: neohŕňaj noz nat tú poléfkú; srov. 
ofŕňať (sa), oškňúřať sa, otŕčať 1 
2. obhrnovat n. oborávat zem kolem něčeho: idu ohŕňaď jahody; už mosýme ohŕňaď zemjáky 
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dok.: ohrnúť 
odvoz.: ohŕňáňí; ohŕňák – viz tam 
ALJ (i ohŕňat); Bš (ohŕňat – ve význ. 2); So (ohrnuč – ve význ. 1); SSJ 
 

ohŕňák, -a/-u, m. 
pluh odhrnující půdu při orání na obě strany, rádlo: ohŕňákem zme ohŕňali zemáky 
ČJA III-43; ALJ (ohrňák) 
 

ohrúzyť (sa), -ým (sa); -ýja (sa), dok.  
1. velmi se polekat, vyděsit se 
2. ponořit se do studené vody, osmělit se: voda je chładná, mosým sa nájprv ohrúzyť 
odvoz.: ohrúzený 
ALJ (ohrúziť); Bš (ohrozit se – ve význ. 1); Kt (ohrúžat se  – ‚hroziti se‘) 
 

ohrysť, -žu/-zám; -žú/-zajú, dok.  
ohryzat: nechaj ňe tu kozď ohrysť  
odvoz.: ohryzłý; ohryznutý 
ALJ (i ohrist, ohrisť) 
 

ohřebło, -a, m. 
1. pohrabáč, hřeblo: ohřebło aj łopář były postavené u pece 
2. kovový kartáč na čištění srsti dobytka, hřebelec; srov. hřebélco 
3. expr. hřeben: dones sy to ohřebło, učešu ťa 
odvoz: ohřebéłko 
► Toto slovo se užívá také v pomístním názvu (viz příloha 2) – Ohřebéłko (Lhota u Vsetína).  
SSJČ (ohřeblo – ‚pohrabáč, hřeblo‘); ČJA I-174 (‚hřeblo‘),  III-197 (‚hřebelec‘); ALJ (ve význ. 1 a jiných 
význ.); Bš (ve význ. 1 a v jiných význ.); SSJ (ohreblo); KJA I (str. 156) 
 

ochořeť, -ím; -íja, dok.; i ml.           
onemocnět: načysto sem s teho ochořeła  
SSJČ (ochořeti); ALJ (i ochořet); Bš (o dobytku) 
 
ochúňať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
ostýchat se, zdráhat se: neochúňaj sa a vezňi sy vdołka!; srov. oščádať sa 
ALJ (i ochúňat); Bš (ochúňat sa) 
 

ojať, ojmúť, -jmu; -jmú, dok.; i ml.  
přetáhnout (někoho), udeřit: ojał ho kyjem do hłavy; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, 
dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, 
mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, 
uvaliť 3 
  
ojebať viz jebať 
 
okáł, -a, m.  
1. (zprav. mn.) expr. velké oko: vyvalíł na mja ty sfoje okále 
2. živ. os. expr. člověk s velkýma očima, okáč 
3. velký švestkový koláč: tata ňe donésł trnky, napékła sem okále; srov. rybízlák 1; hruščák, 
tfarožňák 
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SSJČ (okál – ve význ. 1); ALJ (i okále  – ve význ. 1 a 2); Bš (okáľ – ve význ. 1 a 2); So (okale  – ve význ. 
1); SSJ (okáľ1 a 2 – ve význ. 1 a 2) 
 
oklíšňať, -ám; -ajú, dok.  
oklestit větve: chłapi oklíšňali zřezaný strom 
ned.: oklíšňávať 
odvoz.: oklíšňaný: oklíšňaný strom 
ALJ 
 
okluk , -a, m.  
zatáčka, oklika, oblouk: Na Hulváčkáh ďełá potog veliký okluk 
► Slovo „okluk“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „oklika/oklik“ uvedeno více významů.  
SSJČ (oklika, oklik); ČJA II-147; ALJ; Bš (okľuk); Kt (okłúk – ‚odstrčený člověk‘) ; So (okluka); SSJ 
(okľuka) 
 
okmásať, -šu/ám; -šú/-ajú, dok.; i ml. 
expr. otrhat, orvat: vašy ogařy nám okmásali fšecky japka 
odvoz.: okmásaný 
ALJ 
 
okmíňiť, -ím; -íja, dok.  
expr. obelhat, ošidit: toš ten ťa zaséj okmíňíł!; srov. ohłúpiť, ošúliť (šúliť) 
ALJ; SSJ (okmíniť – ‚okradout‘) 
 
okołek, -łka, m.; i ml.               
okraj pečiva, zejm. koláče: u vdołka mám rád aj okołky; prosým ťa, uřež mje tu buchtu bez 
okołkú 
► Slovo „okolek“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „okolek“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-136 (‚patka chleba‘), ČJA III-81 (‚vrstva obilí k mlácení‘); ALJ (v jiných význ.) 
 
okolíčný,  příd.  
okolní: okolíčné pola były cełé spasené 
ALJ (okoliční); Bš (okoličně); So (okoličňe) 
 

okršla, -y, ž.  
pás n. kruh shrabaného sena: zhrabaj seno na okršlu! 
ALJ (i okŕšle, vokršel aj.); Bš (vokršel, seno) 
 
okrúžlať, -ám; -ajú, dok.   
okrájet: okrúžlaj mje pjed jabłeg na štrúdle; srov. oškrobať 
odvoz.: okruška (slupka od zeleniny n. ovoce): okruškama od jabłek krmíme mycáky, srov. 
oškrobek (oškrobať); okrúžlaný 
ALJ (i okrúžlat); Bš (okrúžľat) 
 

okřápať (sa), -u; -ú, dok.; i ml.  
otlouci (se): okřápaj to pořádňe!; okřápała sa nám konvica na mléko 
odvoz.: okřápaný: máme okřápané hrnce 
ALJ (i okřápat); So (okřapany) 
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okřýkať, -ám; -ajú, ned.  
okřikovat, napomínat (někoho): neokřýkaj ňa! Šag já vím, co pravím 
odvoz.: okřýkáňí 
ALJ (okříkat, okříkať); Bš (okříkať) 
 
okřýn, -a, m.  
oválná slaměná n. dřevěná ošatka, původně určená na kynutí chlebového těsta: ťesto na 
chleba sa dávało do okřýnú lebo do slamjencú; srov. slamłjenka/slamjenec 2  
odvoz.: okřýnek 
SSJČ (okřín); ČJA I-129; ALJ (okřín, okřínek); Bš (okřín) 
 

okřýť, -eju; -ejú, dok.  
zotavit se, vzpamatovat se, okřát: stařýčeg býł łorý, ale už okřývá; ♦ už jí hňidy okřýły 
(zotavila se) 
ALJ (okříť, okřít); Bš (okřít) 
 

okúpať (sa), -u (sa); -ú (sa), dok.  
vykoupat (se): okúpaj małého!; jedeme sa okúpaď na Fšeminu 
odvoz.: okúpaný 
SSJČ (okoupati); ČJA I-195; ALJ (i okúpat); SSJ 
 
okysłý, příd.  
ospalý: je okysłý, cełú nodz nespáł; srov. okysaný 
ALJ (i okislí); Bš 
 
okysaný, příd. 
slepený n. nečistý (o očích, zejm. po spánku): máž okysané očyska, bješ sy jih umyť; srov. 
okysłý 
 
ołatovať, -uju; -ujú, dok.  
pokrýt, obložit latěmi n. prkny: ołatovali zme cełú kólňu novýma deskama 
odvoz.: ołatováňí 
SSJ (latovať, olatovať) 

 
olíčyť viz líčyť 
 

olépať (sa), -u (sa); -ú (sa), dok.; i ml.   
expr. nepěkně (se) ostříhat: gde ťa tag olépali?; olépáł sa sám; olépali ho podla hrnca; srov. 
omigať (sa), osmýkať 2 
odvoz.: olépaný: je olépaný dohola; vylépať; vylépaný 
ALJ (i olépat); Bš (ołépať) 
 
omasta, -y, ž.  
1. tuk, omastek 
2. dobrota; dobrá věc; to ídło je omasta; ♦ šústačka je omasta chudobnýh luďí (soulož je 
radost pro chudé) 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Bš (v jiných význ.); Kt (‚surovec‘); So; SSJ (ve význ. 1) 
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omeškať sa, -ám sa; -ajú sa, dok.        
opozdit se, zdržet se: omeškała sem sa a ujéł mje autobus 
SSJČ (omeškati, omeškati se); ALJ (i omeškat sa); Bš (omeškat); SSJ 
 
ometať, omjetať, -ám; -ajú, ned.  
1. smetat, oprašovat 
2. jíst s chutí: omjetáł šyšky, že ňidz nezbyło 
3. expr. nehezky (s někým) zacházet, poroučet (někomu): ta s ňím pjekňe ometała  
ometať, omjetať sa 
motat se kolem (někoho), pobývat (v něčí) blízkosti: ometáł sa kolem jejich cérky 

dok.: omésť  
odvoz.: ometáňí; ometło – viz tam 
SSJČ (ometati – ve význ. 1); ALJ (i ometat); Bš (ometať – ve význ. 1); Kt (omětat – ve význ. 2); So 
(omjetač – v jiných význ.); SSJ (omietať – v jiných význ.) 
 

ometło, -a, s.  
1. koště z čerstvého jehličí k vymetání pece, pometlo: na ometło były najlepšý jedłové hałuze 
2. expr. nehezká žena 
SSJČ (ometlo – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (ve význ. 1); SSJ (ometlo) 
 

omigať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok.     
ostříhat (se): necháł sem sa na Fseťíňe omigať; načysto ho omigali; srov. olépať (sa), osmýkať 2 
odvoz.: omiganý 
ALJ (i omigat); Kt (omigat – ‚ošidit‘); So (omigač) 
 
oneskořyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok. 
opozdit se, zdržet se: vłak sa oneskořýł o deseď minut 
odvoz.: oneskořený 
ALJ (oneskořiť sa i oneskořit sa); Kt (oneskořit se); SSJ (oneskoriť sa) 
 

oňuchať (sa) viz ňuchať 
 
opatek, -tka, m.                
podpatek: zešmatláł sa mje opateg na botku 
SSJČ; ČJA I-90, I-136 (‚patka chleba‘); ALJ; Bš; So (opjatek) 
 

opacha, -y, m.  
expr. nezbeda, darebák, ničema: to ťi povím, toš to je opacha; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, 
łancmón, łata II, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, 
zmjata 
SSJ (‚obluda‘) 
 

opáłka, -y, ž.              
mělká nádoba ze slámy na krmivo pro koně: nakrm koňa, v opálce je oves 
SSJČ (opálka); ČJA III-87 (‚velký koš na úhrabky‘); ALJ; Bš; So (opałka); SSJ (opálka) 
 

opařytý, příd.  
parný, dusný (o počasí): je taký opařytý deň, bude búřyť; opařyté słunko 
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ALJ (i opařitý); Bš (opařitý); So (opařyty – ‚teplý‘) 
 
opatera, -y, ž.          
péče, opatrování: mjéł dobrú opateru v roďiňe 
SSJČ; So; SSJ  
 
opéřyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
1. obrůst peřím: až sa kuřyce opéřýja, budem zabíjať 
2. expr. vydělat si, zbohatnout: opéřył sa na prodeju dobytka 
odvoz.: opéřený 
SSJČ (opeřit se – k význ. 1); ALJ (opéřiť, opéřit); Bš (opéřit se – ve význ. 2); Kt (opeřený – ‚pobitý; 
ozdobený‘); SSJ (operiť sa) 
 
opchoďiť, ím; -íja, ned.  
chodit kolem, obcházet 
opchoďiť sy 
předcházet si (někoho), nadbíhat (někomu): obchoďí sy sfoju robečku 
dok.: obéjíť 
SSJČ (obchodit); ALJ (i opchoďit, obchodit, obchodiť ad.); Bš (obchodit, obchodit sa); So (opchoďidž – 
‚stýkat se‘); SSJ (obchodiť1) 
 
opisovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned. 
jmenovat se: ogare, jak ty sa vłasňe opisuješ? – Pavel; srov. byť 2, praviť 2 
SSJČ (opisovati se  – v jiném význ.); ALJ (i opisovat sa); Bš; Kt (opisovat sa); SSJ (v jiném význ.) 
 

opješávať, -ám; -ajú, ned.  
ztrácet na síle a na kráse, ochabovat, stárnout: náš strýdz už opješává; srov. ostařávať, schoďiť I 3 
dok.: opješať 
odvoz.: opješaný: je jakýsy opješaný 
ALJ (opěšávať, opješávat, opěšať); Bš (opěšať) 
 

opłan, -a, m.  
expr. nezbeda, darebák; pobuda; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, 
pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (oplan); ALJ; Bš; SSJ (oplan) 
 

oplancyja, -e, ž.  
1. potíž, problém: była to veliká oplancyja 
2. expr. lehká žena; srov. dajná roba (roba 1), rádodajka, šústałena 
ALJ (‚lehká žena‘); Bš (‚lehká žena‘) 
 

oplantať (sy) viz plantať  
 

oplečka, opléčka, -y, ž.  
horní část ženské košile, šněrovačka (součást kroje); srov. rubáč 
SSJČ (oplecko ad.); ALJ (i opléčko, oplečí); Bš (opléčí); Kt (oplečí) 
 
opleť, -ju; -jú, dok.; i ml.  
odstranit plevel, vyplet: opleju ty kfítka před barákem 
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opleť sa 
expr. osopit se (na někoho): ty saz na mja opleła a nemám pokoja; srov. océbiť sa, odbŕknúť, 
ofŕknúť sa, ogébiť sa (ogebovať sa) 
ALJ (i oplet); Bš (opłeť sa – v jiném význ.) 
 

opraviť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
přibrat na váze: přez zymu sa jaksy opravíł; srov. popraviť sa (popraviť) 
odvoz.: opravený: sy jakýsy opravený; srov. popravený (popraviť) 
ALJ (opaviť, opravovať sa); Bš (opravovať sa); SSJ (v jiných význ.) 
 
opršať, -ý (3. jč.); -ýja, dok.  
opadat suchem, zvadnout: lisťí opršało 
odvoz.: opršaný  
ALJ (opřšat, opršet); Bš (opršet); SSJ (opršať2) 
 

opŕliť (sa) viz pŕliť 
oprubovať (sy) viz prubovať 
 

opsmŕdať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
obcházet kolem, překážet: co tu opsmŕdáš?; opsmŕdáł sa kołem mja  
dok.: opsmŕdnúť (sa) 
odvoz.: opsmŕdáňí; opsmŕdač (expr. kdo překáží) 
ALJ (opsmŕdat, opcmŕdať, obsrmŕdať); Bš (obsmŕdat  sa); SSJ (obsmŕdať) 
 

opšústnúť, -u; -ú, dok.  
1. někoho, něco polít, zprav. vodou, ošplíchnout: opšústnúł ňa vodú 
2. expr., jen ve fraz. stydět se: ♦ opšústł sy haňbu přet cełú ďeďinú; že ťa haňba neopšústne (že 
se nestydíš) 
ALJ (i opšústnút, obšústnút); Bš (obšustnút – ve význ. 2); Kt (obšusta – ‚úlisný pochlebník‘) 
 

optáhnúť, -nu; -nú, dok. 
1. obtáhnout něco 
2. přebrousit, nabrousit: optáhł kosu osélkú 
3. (někoho) expr. mít pohlavní styk (s někým): optáhł fšecky roby, keré před ňím neutékły; srov. 
otpraviť sa 2, smýknúť sy (smýknúť), vyždúrať 3 
SSJČ (obtáhnouti – ve význ. 1 a 2); ALJ (i optáhnút, obtáhnút, obtáhnúť – ve význ. 1 a 2 a v jiných význ.) 
 

opťúchnúť, -e (3. jč.); -ú, dok.  
oschnout: aš pole opťúchne, možeme seť; srov. obeschnúť 
odvoz.: opťúchłý  
ALJ (obťúchnúť); Bš (obťúchnúť); So (opčuchnuč) 
 

optúlať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
objímat (se), líbat (se): optúlali sa za našú stodolú; srov. cuchmať sa 2, cycmať sa, drchmať sa 
(drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávať 2, obírať (sa) 2, pochťévať sa, šfrčkovať, ťuchmiť sa 
2 
dok.: optúliť; pooptúlať (sa) 
odvoz.: naoptúlať sa; optúláňí 
SSJČ (obtulat, obtúlat); ČJA I-20; ALJ (i obtúlať, obtúlit); Bš (obtúlit) 
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os, -y, ž. 
osa u kola n. vozu, náprava 
odvoz.: oska: přy zvážáňí sena sa nám złámała oska na vozy 
► Slovo „os“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „osa“ uvedeno více významů.  
SSJČ (osa); ČJA III-142 (‚náprava‘); ALJ; Bš; SSJ 
 
osa, -y, ž.  
vosa (rod Vespa): dyž nám chłapi vymjeňovali skřydłu, tož jedného tag dopíchała osa; ♦ byď 
na nekoho jag osa (nepříjemný, zlý) 
odvoz.: osysko; osý: osý baňa (vosí hnízdo) 
SSJČ (osa – v jiných význ.); ČJA II-50, III-142 (‚náprava‘); ALJ; Bš; So; SSJ 
 
osáčyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
zachytit se (strom o něco): strom padáł a osáčýł sa o druhý strom 
ALJ (osáčiť i osáčit); Bš (osáčiť sa) 
 
oscať viz scať 
 
oséłka, -y, ž.  
kamenný brousek, zejm. na kosu, nebo srp: hrubá oséłka; podaj ňe oséłku, nabrúsým kosu; 
oséłky sa vyrábjajú z rážek 
ČJA III-58; ALJ; Bš (oséľka); So (osełka) 
 

osfíčať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
1. osvědčovat se  
2. omlouvat se: osfíčáł sa, že mu ňidz neuďełáł 
 
oskomina, -y, ž. (zprav. mn.) 
chuť na něco, laskomina: ďełali zme sy oskominy na štrúdle 
ALJ (i oskominy); Bš (oskominy); So (oskominy) 
 

oskoruša, -e, ž.  
1. druh listnatého stromu, jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), nebo jeho plod: z oskorušý sa 
takéj pálila na jížňí Moravje gořałka 
2. expr. nepěkná žena: była to taká zeschłá oskoruša 
odvoz.: oskoruška – k význ. 1 
SSJČ (oskeruše); ALJ; Bš; Kt (také ‚slabá hubená žena‘); Vo (voskoruša – ve význ. 1) 
 
osmýkať, -ám; -ajú, dok.; expr.; i ml.  
1. otrhat, ožrat (něco): ďecka osmýkały naše trnky; ofca nám osmýkała špenát 
2. (sa) expr. ostříhat: neš šéł ogar na vojnu, tož sa necháł osmýkaď na ješka; srov. olépať (sa), 
omigať (sa) 
odvoz.: osmýkaný 
ALJ (i osmýkat); Bš (osmýkat; osmýkať sa – v jiném význ.) 
 
osoh, -a, ž.  
užitek, prospěch, zisk: šak s teho mjéł osoch 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ 



238 

 

 
osrať, -eru; -erú, dok.; i ml.   
1. kálením pošpinit 
2. (koho) expr. vykašlat se (na někoho, na něco): osráł bych ťa!; osrali ňa 
odvoz.: osráňí; osraný (1. pokálený, 2. nepříjemně překvapený): ♦ stál jag osraný (nepříjemně 
překvapený) 
ALJ (i osrat); So (osrač – ve význ. 2); SSJ 
 
ostať, -nu; -nú, dok.; i ml.              
1. zůstat: ostała sem z ďeckama doma sama; Jan ostáł bes práce; ♦ ostała hleďeď jag vyoraná 
myš (překvapená); ostał jag opařený (nemile překvapený); ostať přy sobje (neomdlít) 
2. zbýt, zůstat (něco): dała bych ťi pojesť, ale ostało nám enom trochu máčky ze zemákama 
3. zabřeznout: mycka ostała  
ned.: ostávať 
odvoz.: ostatek (zbytek) 
SSJČ (zůstat, ostat); ČJA I-185 (ostávat – ‚bydlet‘); ALJ (i ostat); Bš (ostat); SSJ 
 
ostařávať, -ám; -ajú, ned.  
stárnout (o lidech), okorávat: uš sem ju dłúho neviďéł, ostařává; chleba už nám ostařává; srov. 
opješávať, schoďiť I 3 
dok.: ostařať 
odvoz.: ostařaný: ostařaný chleba 
ALJ (ostařávat, ostařat, osťařať sa); Bš (osťařať sa) 
 
ostréfka, -y, ž.  
kmen s pahýly větví, užívaný k sušení píce při sklizni: na Vałachoch sa gvúli plutám sušyło 
seno vječynú na ostréfkách; zhrabali zme otavu a dali sušyď na ostrévky; srov. sušák 2 
SSJČ (ostrev); ČJA I-185 (ostrev – ‚podélný trámek v plotě‘) ; ALJ (i ostrev, ostrévka); Bš (ostrévka); SSJ 
(ostrva); KJA V (str. 72) 
 

osúch, -a, m.  
1. placka pečená na plotně bez tuku; srov. báleš, křesný pagáček (křesný), nalévanec, pagáč, podlesňík, 
potpłameňák 
2. expr. nepodařené n. oschlé pečivo, zejm. koláč: tetka mjeła upečený enem jakýsy osúch 
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (osuch – ‚suché místo‘); So (osuch – ‚štědrovečerní pečivo s medem‘); SSJ 
 
osýpky, -pek, ž., pomn.  
dětská nemoc, spalničky; vyrážka vůbec: ve školce majú ďecka osýpky 
SSJČ (osypky, osýpky); ČJA I-71; ALJ; Bš (osypy); So (osypky); SSJ 
 
oščádať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
ostýchat se, zdráhat se: neoščádaj sa a poď daléj; neoščádaj sa a jes!; srov. ochúňať sa 
PSJČ (oštídati se, ošťádati se); ALJ (i oščádat); Bš (oščádat se); Kt (oščáda  – ‚člověk ostýchavý‘) 
 

oškéřať sa, -ám sa; -ajú sa, ned. 
(nad něčím) expr. ušklíbat se, vysmívat se: oškéřáł sa nad mojím kołem; srov. ošklebovať sa, ščúřyť 
sa 2, škéřyť sa 2, škňúřyť sa  
dok.: oškéřyť sa 
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odvoz.: oškéřený (1. šklebící se; posmívající se, 2. rozespalý), srov. ošklébený (ošklebovať sa), 
oškňúřený (oškňúřať sa) 
ALJ (i oškéřat); Bš (oškéřať sa – ‚vyhýbat se práci‘); Kt (oškéřat se – ‚ušklíbat se‘) 
 
oškfarek, -rka, m. (zprav. mn.)  
škvarek: pagáčky z oškfarkama; vaječňica z oškfarkama 
odvoz.: oškfarkový 
SSJČ (oškvarek); ČJA I-122; ALJ (i oškvarek); Bš (oškvarek); So (oškfarky); SSJ (oškvarok); KJA III 
(str. 72) 
 

ošklebovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned.; i ml.   
šklebit se (na někoho), vysmívat se (někomu): neošklebuj sa na mja!; srov. oškéřať sa, ščúřyť sa 2, 
škéřyť sa 2, škňúřyť sa 
odvoz.: ošklébený (1. šklebící se; 2. mrzutý, protivný): nechaj ho, je jakýsy ošklébený; srov. 
oškéřený, oškňúřený 
SSJČ (ošklebovati se); ALJ (i ošklebovat sa); Bš (oškľebovať sa – ‚hlasitě plakati‘) 
 

oškňúřať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
ohrnovat nos (nad něčím), projevovat odpor (k něčemu): oškňúřáł sa nad jídlem; srov. ofŕňať sa, 
ohŕňať 1, otŕčať 1 
dok.: oškňúřyť sa 
odvoz.: oškňúřený (mrzutý, nevrlý): co sy jakýsy oškňúřený?; srov. oškéřený (oškéřať sa), ošklébený 
(ošklebovať sa) 
ALJ (i oškňúřit sa); Kt (oškňúřený) 
 

oškrobať, -u; -ú, dok.  
oškrábat, oloupat (zejm. brambory): ďecka, mosýte oškrobaď zemáky; srov. okrúžlať 
odvoz: oškrobek (slupka ze zeleniny n. ovoce), srov. okruška; oškrobaný 
ALJ; So (oškrobač) 
 

ošpihlať viz špihlať 
 

ošprycovať, -uju; -ujú, dok.  
omýt proudem vody (něco); postříkat (někoho): ošprycováł sem beton zasraný ot kur; 
kolikráď ňa tata ošprycováł haďicú 
odvoz.: ošprycovaný 
ALJ (ošpricovat) 
 
oštera, -y, ž.  
1. nepříjemnost, starost, obtíž: sy tady enem na ošteru 
2. expr. nepříjemný, dotěrný člověk 
ALJ; Bš (oštara, oštera); SSJ (ve význ. 1) 
 
oštérať, -ám; -ajú, ned.  
obtěžovat (někoho), dotírat (na někoho): neoštéraj ňa!; tata ňa zaséj oštérá 
odvoz.: oštera – viz tam; oštéráňí (obtěžování); i ml. ošterný (nepříjemný, protivný; obtížný):� je 
ošterná jag řyť/jak tŕn v řyťi  
ALJ (oštárat se, ošterovat, ošterovať); Bš (oštárat se; ošterovat; ošterný); Kt (oštarný); SSJ (oštárať sa) 
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oštusovať, -uju; -ujú, dok.  
seříznout okraj prkna, ohranit: mosýme oštusovaď desky 
odvoz.: oštusovaný: oštusované desky 
So (oštucovač – v jiných význ.) 
 

ošúchať, -ám; -ajú, dok.   
ošoupat, odřít (něco): ogara ošúcháł fšecky sfoje gaťiska; srov. odrabať  
dok.: ošúchaný (ošoupaný, odřený): ošúchaný kabátek; srov. odrabaný (odrabať) 
ALJ (ošúchat – v jiném význ.); SSJ (ošúchať) 
 

ošúliť viz šúliť 
 

otfčyl, otfčylška, přísl.  
od nynějška: otfčylška bude ďełať starostu na ďeďiňe 
 
otchráňiť, -ím; -íja, dok.  
odstranit, uklidit (něco): mamka otchráňiła ze stoła náčyňí 
ned.: otchraňovať  
odvoz.: otchráňený 
ALJ (odchrániť, otchráňiť); Bš (odchrániť); So (otchraňač, otchraňič); SSJ (odchrániť) 
 
otkaď, přísl.  
odkud: otkať to máš?; srov. skama 
SSJČ (odkud, odkaď); ALJ (i odkaď, odkať); Bš (odkať); So (otkač) 
 

otkaťsy, přísl.  
odněkud: jeho roba pochoďí otkaťsy s Karlovic; srov. odnekaď/odnekaváď, skamasy 
SSJČ (odkudsi, odkaďsi); ALJ (i odkaďsi); So (otkatši) 
 

otłúk , -a, m.  
expr. odstrkovaný, neoblíbený chlapec 
odvoz.: otlúkánek: v roďiňe býł za otłúkánka 
ALJ; Bš (otłúk – ‚pobuda‘; otłuček) 
 

otpjákłý , příd. 
odchovaný, odkojený: naše jahňacka uš sú konečňe otpjákłé 
  
otpluť sy viz pluť 
 
otpraviť, -ím; -íja, dok.  
1. dopravit (něco) na jiné místo 
2. popravit (někoho): Na Kúťe otpravili na koncy války patnádzď Ňemcú 
otpraviť sa 
1. odebrat se na jiné místo 
2. expr. pohlavně se uspokojit: otpravíł sa, hleďacy na nahú robu; srov. optáhnúť 3, smýknúť sy 
(smýknúť), vyždúrať 3 
ned.: otpravovať (sa)  
odvoz.: otpravený 
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► Slovesa „otpraviť, otpraviť sa“ se užívají zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „odpraviť“ uvedeno 
více významů. 
SSJČ (odpravit); ALJ (i otpravit, odpravit, odpraviť); Bš (odpraviť; odpraviť sa – v jiných význ.); Kt 
(odpravit – ‚odpověděti‘) ; SSJ (odpraviť) 
 
otprovoďiť, -ím; -íja, dok.; i ml.   
doprovodit, vyprovodit (někoho): byli zme ju fšecy otprovoďiď g vłaku 
ned.: otprovázať  
SSJČ (odprovodit, odprovázet); ALJ (i odprovodiť) 
 

otpřýhnúť, -nu; -nú, dok.  
odpřáhnout, vypřáhnout (něco, někoho): otpřýhňi uš ty koňe! 
odvoz.: otpřýhnutý 
ALJ (otpřihnúť, otpřihnút)  
 

otpřetku, přísl.  
zepředu; budeme nakłádať seno na žebřyňág otpřetku; srov. přetkem; odzatku, zatkem, zezatku 
ALJ; SSJ (odpredku) 
 

otŕčať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
1. ohrnovat nos (nad něčím): co sa ťi nelúbí? Otŕčáš sa nat tým; srov. ofŕňať (sa), ohŕňať 1, 
oškňúřať sa 
2. vystrkovat (na někoho něco) 
dok.: otŕčyť: otŕčýł na ňho řyť; ♦ otŕčyť koty/paprče (zemřít); otŕčyť paty (utéct) 
odvoz.: otrčený (nahněvaný, rozzlobený) 
ALJ (i otŕčať; Bš (otrčit); SSJ 
 
ovarovica, -e, ž.  
tmavá zabíjačková polévka: Jožyn umí uďełaď dobrú ovarovicu; srov. prdelačka 
PSJČ (ovarovice); ALJ 
 
ovesňinka, -y, ž. (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo drobných hrušek dozrávajících v době sklizně ovsa: ovesňinky sa dávały 
zaležaď do sena, aby zmjekły, gdyž były moc tfrdé; srov. smolénka, šymúnka, žňofka 2 
SSJČ (ovesňanka); ALJ (ovesninky, ovesňanky); Bš (ovesnica); Kt (ovesňunka) 
 
ozora, -y, m., ž.   
expr. kdo je ošklivý, nevzhledný: nevím ťi, prodž je z ňí taká ozora 
SSJČ (‚velmi veliký člověk‘) ; ALJ; Bš; Kt (‚strašidlo‘); SSJ (‚obluda, obr‘) 
 
ozýbať, -e/-á (3. jč.); -ú/-ajú, ned. 
pociťovat chlad, zábst: ozýbú ňa ruky; ozýbe ňa v nohy 
ALJ (i ozíbať, ozíbat); Bš (ozíbat); So (ožibač) 
 

ozymjeť sa viz odzymjeť sa 
 
ožrałý, příd.  
ve spoj. ožrałý franta druh sladkého pečiva, rumový řez, viz franta  
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Vo (franta, vužralé franta) 
 

 
P 
 
pabúcať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
potulovat se, potloukat se: zaséj sa pabúcáš, co s ťa enem bude; cérka sa pabúcá desy po 
večeroch; srov. błoncať (sa) 2, čářyť/šářyť, grejďiť, łašovať, posmjetať sa, přesmrádať sa, zblúkať, zgłýňať 2 
odvoz.: pabúcáňí 
ALJ (i pabúcat); Bš (pabúcat – v jiném význ.; pabúcat sa); Kt (pabócet se; pobúcat) 
 
pačesy, -ú, mn.    
1. expr. vlasy: kudlíł ňa za pačesy 
2. vlákna získaná při úpravě lnu n. konopí (po vyčesání koudele)  
SSJČ (pačes); ALJ; SSJ 
 
pagáč, -ča, m.  
1. placka z nekynutého těsta (pečená zprav. na plotně); placka vůbec; srov. báłeš, nalévanec, 
křesný pagáček (křesný), osúch, podlesňík, potpłameňák 
2. vdolek; srov. frgál 
odvoz.: pagáček; zemákový/zemjákový pagáček (ze syrových i vařených brambor); ve spoj. 
křesný pagáček, viz křesný  
SSJČ (ve význ. 1); ALJ (i pagáček); Bš; Vo (pekáč, pekáček); SSJ (ve význ. 1); KJA III (str. 40) 
 

pachtovať sa, -uju sa; - ujú sa, ned.   
smlouvat se, paktovat se: chłapiska sa pachtujú ze starostú 
dok.: spachtovať sa 
odvoz.: pachtováňí 
SSJČ (pachtovati – v jiných význ.); ALJ (i pachtovat sa) 
 

pajdulák , -a, m.; i ml.    
panák, loutka, figurka: ďecka sy venku hráły z jakýmsy pajdulákem 
odvoz.: pajduláček 
ALJ (i pajdalák) 
 
pajšl, -a, m.  
1. plíce, plíčky: ♦ sy na pajšl nebo na játra? (jsi hloupý?) 
2. i ml., omáčka z vnitřností: na objed budeme mjeť pajšl s knedlama 
odvoz.: pajšlík 
SSJČ (‚plíčky, plíce‘); ALJ; So (‚plíčky‘) ; Vo (‚vnit řnosti, vnitřní orgány‘) 
 

pajza, -y, ž.; i ml.   
expr. hospoda nižší úrovně, putyka: zavedli náz do jakéjsy pajzy; v takéj pajze ňidz jezď 
nebudu; srov. kvelb/kvélb 2 
SSJČ (pajzl); ALJ 
 

pajzák, -a, m.; i ml.   
expr. nůž, zprav. tupý n. starý: vezňi sy neco lepšýho a nešpihłaj to takým pajzákem 
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► Slovo „pajzák“ se užívá v zejména tomto významu, v SSJČ je u slova „pajzák“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš 
 
palázňať, -ám; -ajú, ned.  
expr. křičet, halekat: co na mja palázňáš? Nemožeš to řécť słušňe; srov. blafkať 2, békať 2, 
blavýzňať 2, gégať 2, mjačať 2, mjágať 2, skřékať/škřékať 
odvoz.: palázňáňí 
ALJ; Bš (paľázgať) 
 

palazór, -a, m. 
deštník: zlámáł sa ňe palazór 
ALJ; Bš (paľazór); Kt (palozór – ‚slunečník‘); So (paryzol) 
 

palica, -e, ž.; i ml.    
1. palice 
2. hůl, kyj: sukovitá palica; v hoře syz našéł pjeknú palicu; daj pokoj, lebo dostaneš palicú; 
srov. čagan, kyjaňa 
3. expr. hlava: dávaj sy na mja pozor, lebo dostanež do palice!; ♦ nese sa jag hovno na palicy 
(je důležitý); byď na palicu (být hloupý; pomatený); mjeť f palicy (být opilý); srov.  kysňa 2, 
lebeňa 
odvoz.: palička 
SSJČ (palice); ALJ; Bš; So (ve význ. 1 a 3); Vo (ve význ. 3); SSJ; KJA VII (str. 50) 
 
panáček, -čka, m.  
1. figurka, loutka ap., představující mužskou postavu 
2. katolický kněz, farář: ♦ dvakráť panáčeg nekáže 
► Slovo „panáček“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „panáček“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš; Kt; So (panaček); Vo (je jako panáček) 
 
pančocha, -y, ž.  
punčocha: máž ďúru na pančoše  
odvoz.: pančoška; pančocháče (punčocháče), srov. šlapkáče, štrample/štrumple 
ALJ (i pančucha, pančucháče); Bš; So (pančucha); Vo (pančucha, pančucháče); SSJ (pančucha) 

 
pantok, -a, m.; i ml.    
větší úzká sekera s dlouhým toporem: pantokem sa osekávały hałuze s pokácaných stromú; ať 
ťi pantog nevyleťí z ruky!; ♦ byď hluchý jak pantok 
SSJČ; ALJ; Bš; So; Vo (pantuk); SSJ; KJA V (str. 130)  
 
paňíček, -čka, m.  
první odkrojená n. poslední zbylá část z bochníku, patka chleba: uřežu ťi paňíček; najračy 
mám paňíčeg z másłem; paňíčeg má pjekný sprysk; srov. janek 3 
ČJA I-136; ALJ (i paníček, paňík, paník); Bš (paník) 
 
papłaňica, -e, papłaňina, -y, ž.  
expr. smíchané n. nechutné jídlo: co sy s teho ďełáž jakúsy papłaňicu?; srov. máčka 2, majda 2, 
sračka 3 
ALJ (paplaňina, paplanina); Bš (papłat) 
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paprátka, -y, ž.  
různé druhy kapradiny, kapradí; kapraď samec (Dryopteris filix-mas), osladič obecný 
(Polypodium vulgare) ad. 
► Z tohoto slova jsou také odvozeny pomístní názvy (viz příloha 2) – Paprádná (Liptál); Na Paprádné (Lhota u 
Vsetína).  
ČJA II-87; ALJ (i paprádka); Bš (papraď); Kt (paprání ); SSJ (papradie); KJA V (str. 42) 
 
paprč, paprča, -e, ž.  
1. tlapa, pracka, pařát 
2. expr. lidská končetina, zejm. ruka: natáhňi paprču, ať ťi možu navlédzď rukavicu; ďecka, 
dostanete po paprčách; ♦ natáhnúť paprče (zemřít); srov. paznecht 2, pazúr 2 
odvoz.: paprčka; paprčysko 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA III-182 (‚pazneht‘); ALJ; Bš (paprča); Kt (paprč); SSJ (paprča) 
 

paprykáč, -a, m.; i ml.   
papriková omáčka se smetanou a slepičím, n. drůbežím masem: mám vařenú slépku, uďełám 
paprykáč s šyškama 
SSJČ (paprikáš); ALJ (paprikáč – v jiném význ.; paprikáš); Kt (prikáš – ‚brambory na paprice‘) 
 

papuč, -e, papuča, -y, ž.                        
1. (zprav. mn.) vyšší teplá obuv z plsti n. z vlněné houně s prošitou podešví: vałašské papuče; 
ropské papuče; ešče fčyl sa ďełajú f Kłobúkách papuče; ♦ byď nadutý/nafúkłý jak 
papuč/papuča (mrzutý); mjeď hubu otekłú jak papuča; co sa hrabeš f papučáh na bál (nechoť 
tam, kam nepatříš); zatřepať papučama (zemřít) 
2. (zprav. mn.), i ml. domácí přezůvky, bačkory: nechoď bosky a obuj sy ty papuče, nebo sa 
nachlaďíš ; srov. cygánka 4 
3. jen papuča balíček, zejm. zápalek: v opchoďe kub aj papuču syrek 
4. jen papuča živ. os. expr. slabý n. neprůbojný člověk: on je taká papuča, néňi na ňho 
spolehnuťí; srov. máčka 3, mjekota 
odvoz.: papučka – viz tam; papučář (výrobce papučí); papučový: papučový bál (bál, kde se 
tančí v bačkorách) 
SSJČ (ve význ. 1 a 2); ČJA II-5 (‚bouchoř‘) , III-128 (‚brzdící špalek‘); ALJ; Bš; Kt (papučák – ‚kdo 
chodí v papučích‘); SSJ (papuča – ve význ. 1 a 2); KJA II (str. 72) 
 
papučka, -y, ž.  
1. i ml. zdrob. k papuč/papuča 1,2: kúpiła sem małému nové papučky (bačkůrky) 
2. tlapa, pracka: kočky majú bílé papučky 
3. ve spoj. husý papučky kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), viz husý 
SSJČ (papuč, papuče – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1 a 2); SSJ (papuča, papučka – ve význ. 1) 
 

papulovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. být hubatý, odmlouvat: opovaš sa ešče papulovať! Toš ťi přydám; srov. fafúlať/fafúňať, 
paščekovať, pyskovať 
odvoz.: papulováňí; papula (expr. obličej, huba); srov. čuňa, gemba 2, huba 1, paščeka; papulka 
(ústa); papulatý (1. kulatý v obličeji; 2. hubatý) 
SSJČ (jen papula, papulatý); ALJ (i papulovat); Bš (jen papula, papulatý); Kt (jen papulatý, papulka) 
 

para, pára I , -y, ž. 
1. plynné skupenství látky; pára: ♦ zmizeď jak pára nad hrncem (vytratit se) 
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2. pohonná síla; síla vůbec: ♦ mjeť páru (sílu); byť pot parú (být opilý) 
SSJČ (pára I); ALJ; Bš (para); Kt (pára – ‚parní lázeň‘) ; Vo (je put paró); SSJ (para) 

 
pára II , -y, ž.  
1. dvojice (zvířat, věcí ap.): pára ponožek; pára koní 
2. dvojice muže a ženy: ♦ to je pára do kočára (partneři, kteří se k sobě nehodí) 
SSJČ (pár I, pára II); ALJ; Bš; So (para – ve význ. 1); SSJ (pára) 
  
pasovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned.  
poměřovat síly, zápasit: ogařy sa venku pasujú; srov. rovnať sa 5 
dok.: popasovať sa 
odvoz.: pasováňí 
SSJČ (pasovat se II); ALJ (i pasovat sa); Bš; SSJ 
 

pasýnek, -nka, m.  
pastvina, pastvisko: májufky rústávajú na pasýnku pod lipú 
odvoz.: pasýnkový 
► Z tohoto slova je také odvozen pomístní název (viz příloha 2) – Pasýčka (Lhota u Vsetína).  
SSJČ (pasínek); ČJA II-140; ALJ (i pasínek); Bš (pasinek); Kt (pasoňek); SSJ (pasienok) 
 

paša, -e, ž.  
pastva: naše ofce majú v ohraďe dobrú pašu 
SSJČ (paše I); ČJA II-140 (‚pastvina‘); ALJ; Bš; Kt; So; SSJ (paša2) 
 

paščeka, -y, ž.  
expr. ústa, tlama: zavřy tu paščeku!; mám opuchłú paščeku; ♦ dostanež do paščeky!; ta má 
paščeku/má velikú paščeku (je hubatá); srov. čuňa, gemba 2, huba 1, papula (papulovať) 
SSJČ (paštěka); ALJ (i paštěka); Bš; Kt (pašča – ‚tlama‘; paščeka – také ‚piják, žrout‘; paščekář – ‚tlachal, 
žvanil‘) 
 

paščekovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. nadávat, hubovat: nepaščekuj tady, nebo ťa ojmu tým smetákem; srov. fafúlať/fafúňať, 
papulovať, pyskovať 
odvoz.: paščekováňí; paščeka – viz tam 
ALJ (i paščekovat); Bš (paščekovat) 
 
paškuďiť, -ím; -íja, ned.  
provádět něco zlého, zlobit, škodit; srov. pekliť 
dok.: vypaškuďiť: cos to zaséj vypaškuďíł? 
odvoz.: paškuda (rozpustilost, zlomyslnost) 
ALJ (i paškudiť, paškuda) 
 
paták, -a, m.  
1. lék v podobě tablety: daj pokoj, užývaď jakésy patáky! 
2. drobná mince (5 krejcarů) 
odvoz.: patáček: gde máš ty sfoje patáčky? (léky) 
SSJČ (ve význ. 2 a v jiném význ.); ALJ; Bš (ve význ. 2); Kt (paták – ve význ. 2; patáček – v jiném význ.); 
Vo (patáček – ve význ. 1) 
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paťírať, -ám; -ajú, ned.  
pročesávat a urovnávat vlákna lnu, vochlovat 
odvoz: paťíráňí; paťírka (nástroj na pročesávání lnu) 
ALJ (i patírat); Bš (patírka); Kt (patírat  – ‚hubou mlátiti, tlachati‘) 
 
paúk, -a, m.  
pavouk: ♦ mjeď ruky vytahané jag hajzlový paúk (mít upracované ruce, být prací unavený) 
odvoz.: paučyna  
ČJA II-57 (‚pavouk‘), V-37, V-318; ALJ; Vo (pók) 
 

paúz, -a, m.     
dlouhé silné bidlo k upevnění sena n. obilí na voze, pavuza: f předňí čásťi pauzu była rýha na 
řetas 
SSJČ (pavuza); ČJA III-125 (‚pavuza‘), III-126 (‚provaz na utahování pavuzy‘); ALJ (i paus); Bš (pauz, 
pauzník); So (pauz, pauzňak); KJA V (str. 58) 
 
pazgřyvec, -fca, m. 
expr. zlomyslný, nepříjemný člověk; darebák: to je dobrý pazgřyvec; ťi ogařy, to sú tacý 
pazgřyfcy; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), 
smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
ALJ (i paskřivec) 

 
paznecht,-a, m. (zprav. mn.) 
1. kopyto u skotu, pazneht; srov. pazúr 1, raťica 1 
2. expr. končetina, zejm. ruka: ďełaj to pořádňe, lebo ťi połámu paznechty!; srov. paprč/paprča 2, pazúr 2 
3. expr. nehet: zašło ňe za paznechty; srov. pazúr 3 
► Slovo „paznecht“ se užívá zejména v těchto významech, srov. SSJČ „pazneht“.  
SSJČ (pazneht – ve význ. 1 a 2); ČJA I-54 (‚nehet‘), III-182 (‚pazneht‘); ALJ; Bš (paznoht  – ve význ. 3); 
So (paznechty – ve význ. 1 a 3); SSJ (ve význ. 1 a 3) 
 

pazúr, -a, m.      
1. ptačí n. zvířecí prst s drápem: kočka mja škrabýcła pazúrem; srov. paznecht 1, raťica 1 
2. expr. končetina, zejm. ruka: urazým ťi ty tfoje pazúry, jag je tam budeš strkať!; srov. paprč/paprča 2, paznecht 
2 
3. expr. nehet: daj, ostřýhám ťi ty tfoje pazúry, už je máž dlúhé; srov. paznecht 3 
4. živ. os. expr. nepříjemný člověk: múj chłab je taký pazúr zádveřský; srov. baraba, handrlák, 
chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, 
vybíjanec, výmasta, zmjata 
odvoz.: pazúrek – k význ. 1–3 
SSJČ (pazour – ve význ. 1 a 2); ČJA I-54 (‚nehet‘), III-182 (‚pazneht‘); ALJ; Bš (ve význ. 1–3); So 
(pazury – ve význ. 1 a 2); SSJ (ve význ. 1) 

 
pčkať, pčykať, pškať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   
kýchat: su nachcýpaná, furd enom pčkám 
dok.: pčyknúť 
odvoz.: pčkáňí/pškáňí 
SSJČ (pšikat); ALJ (i pčkat, pčikat); Kt (pčkat); So (pčikač) 
 
pečeňák, -a, m.; i ml.   
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pečený brambor (původně v popelu, dnes i v troubě): přy kopáňí zemjákú zme sy dycky pekli 
pečeňáky; uďełáme sy na večeřu pečeňáky s česnekem 
ALJ; Bš; Kt (pečák) 
 

pčykať viz pčkať 
 
pedýntrovať, -uju; -jú, ned.  
posluhovat: pořáď jí choďí za řyťú a pedýntruje 
odvoz.: pedýntr (sluha, poskok) 
ALJ (pedyntr) 
 

pekliť, -ím; -íja, ned.  
vyvolávat sváry, zlobit (někoho): ty ďecka mja enem peklíja; nepekli ňa!; fčyl mja enom 
peklíš; srov. paškuďiť 
odvoz.: pekłonoš (kdo dělá sváry; darebák): ta Maruša je ale dobrý pekłonoš; to ďecko je 
řádný pekłonoš; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, 
smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (peklovat se, peklit se); ALJ (i peklit); Bš (peklit se); Kt (peklíř – ‚štváč lidí‘)  
 
pekło, -a, s.  
1. peklo; těžkosti: mám s tebú hotové peklo 
2. prohlubeň v zemi před pekařskou pecí: teťina sy sedła a dała nohy do pekła, aby mohła 
sázať chleba do pece 
SSJČ (peklo – ve význ. 1); ALJ; Bš; Kt (pekélko); So; Vo (peklu – v jiném význ.) 
 

peň, pňa, m.  
pařez: sedneme sy toď na ten peň; na pňoh rústávajú v zářý kołopeňky; chłapi v hoře kučovali 
pňe; dyž nebyło čým topiť, toš sa topiło aj pňama; ♦ byď hłuchý jak peň; byď natfrdłý jak peň 
(hloupý) 
► Slovo „peň“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „peň“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-77 (‚kmen‘), II-84 (‚pařez‘); ALJ; Bš; So; Vo (‚kmen‘); SSJ  
 
perňica, -y, ž.  
dřevěné pouzdro na psací potřeby: desy na húře máme pjekňe malovanú perňicu 
ALJ (i pernica); Bš (pernica); SSJ (pernica1 a 2 – v jiných význ.) 
 
perpét, -a, m.  
kyvadlo hodin: perpéd na hoďináh je jakýsy rezavý 
ALJ; So (perpentykel) 
 

pérovať, -uju; -ujú, ned.; i ml.   
1. pružit 
2. expr. kárat, sekýrovat (někoho): tata ňa dycky pérováł za špatné známky; srov. jebať 2, štráfať 
dok.:  spérovať – k význ. 2 
odvoz.: pérováňí 
SSJČ (pérovati – ve význ. 1); ALJ (i pérovat – ve význ. 1); SSJ (perovať – ve význ. 1) 
 
pestfo, -a, s.  
expr. ničemnost, darebáctví; ve spoj. ďełať pestfo: ve škole ňe ogařy ďełajú enom pestfo  
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SSJČ (peství, pestvo); ALJ (i pestvo); Bš (pestvo); So; Vo (psutstvo/psuctvo – ‚přílišná rozpustilost‘); SSJ 
(pestvo) 
 

petrolín, -u, m.  
petrolej: petrolín zme kupovali na ďeďiňe v kvelbu 
odvoz.: petrolínový: petrolínové kamna dobře čúďiły; petrolínka (petrolejová lampa)  
SSJČ; ČJA I-183; ALJ; Bš; Kt (petrola, petrolina, petrolin); SSJ  
 
petruželé, petrželé, -á, s.  
petržel (Petroselinum): idu naseť petruželé; petruželé nám letoz jaksyg nevyrostło 
SSJČ (petržel, petružel, petruželí); ČJA II-24 (‚kmen‘); ALJ; Bš (petružľeň); Kt (petružel; petruška – 
v jiném význ.); So (petruška); SSJ (petržlen, petruška) 
 
pchať, -ám; -ajú, ned.  
1. píchat: pchá ňa na plúcách; pchá ju v boku; ♦ tu ňa bolí, tu ňa pchá, strčýme ťa do mjecha 
(říkanka) 
2. tlačit, strkat (něco někam): pcháł to do kabeły jag do mjecha; ♦ pchaď hłavu do fšeckého 
(být všetečný); srov. džgať 1 
dok.: dopchať (sa) – viz tam; napchať (sa) – k význ. 2; vepchať (sa) – k význ. 2; zapchnúť – 
k význ. 1 
odvoz.: pcháňí; pcháč (bodlák); pcháčý (bodláčí); pcháł (expr. člověk, který rád někoho 
popichuje): Jan pcháł (protivný) 
ALJ (i pchat); Bš (pchat ad.); Kt (pchálí ad.); So (pchač); SSJ (ve význ. 2 a v jiném význ.) 
 

piják , -a, m.; i ml.   
1. savý papír 
2. živ. os. expr. alkoholik, opilec; srov. gořała 2, gořałečňík (gořała), chlastometr, chlastoň 
3. klíště: mám na zádoch pijáka; ♦ držať sa jak piják/pijavica (pevně) 
SSJČ; ČJA II-60 (‚klíště‘) ; ALJ; Bš (ve význ. 3 a v jiných význ.); So (pijak – ve význ. 1); Vo (ve význ. 3) 
 

pijatyka , -y, ž.  
1. expr. pitka 
2. alkoholický nápoj: slibovica je dobrá pijatyka; srov. gořała I, lavorovica 
PSJČ (pijatika – ve význ. 1); ALJ (i pijatika); Bš; So; SSJ (pijatika) 
 

pipina, -y, ž., expr.  
1. slepička; kuřátko 
2. expr. ženské přirození; srov. buchta 2; lulín, šulín 1, zvonek 4 
odvoz.: pipinka : ukaž, natřu ťi tu tfoju pipinku (ženské přirození) 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); Bš (pipinky – ‚kuřata‘); So (pipinka – ve význ. 1) 
 

pízdřyť, -ým; -ýja, ned.  
líčit, mazat (něco): nepízdřy to po sobje!; srov. zygliť 
pízdřyť sa 
piplat se, nimrat se (v něčem): pízdřým sa f krméňí 
dok.: dopízdřyť (sa); popízdřyť; zapízdřyť (sa) 
odvoz.: pízdřeňí; dopízdřený; zapízdřený 
ALJ (pízdřiť i pízdřit); Bš (pízdřit sa, pízgřit sa) 
 

pjádli ť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
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mačkat se, tisknout se (na někoho); vrtět se: nepjádli sa na mja; pjádlíš sa ňe na klíňe 
dok.: upjádli ť sa (usadit se): uš sa upjádli a dávaj pozor! 
odvoz.: pjádleňí 
ALJ (i pjádlit sa); Kt (pjadlit se – v jiném význ.) 
 

pjesňička, -y, ž.  
píseň, písnička: ludová pjesňička; zaspívaj nám nejakú pjeknú pjesňičku 
SSJČ (‚písnička‘); ČJA V-163; ALJ (i pěsnička); So; SSJ (pieseň) 
 
pjestovať, -uju; -ujú, ned.  
1. pečovat o rostliny n. chovat zvířata 
2. chovat (dítě): daj jí malučkú na ruky, ať sy ju pjestuje; srov. húšať (sa) 1, kombélať 2 
dok. : napjestovať (sa); vypjestovať – k význ. 1 

odvoz.: pjestováňí 
► Slovo „pjestovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „pěstovati I“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (pěstovati I – ve význ. 1 a v jiných význ.); ČJA I-25 (‚chovat (dítě)‘) ; ALJ (i pěstovať, pjestovat, 
pěstovat); Bš (pěstovat); So (pjestovač); SSJ (pestovať1, pestovať2) 
 

pjeťichuťa, -e, m.  
expr. vybíravý člověk, mlsoun: ty sy taký pjeťichuťa, čłovjek ťi neuhoví 
 
płachta, -y, ž.  
1. velký kus plátna sloužící k různým účelům 
2. prostěradlo: jednú płachtú sa zakryjú aj dvje postele 
3. plachta na nošení trávy n. sena: urvał sa ňe trháčeg na płachťe; srov. trávňica  
odvoz.:  płachetka (též velký šátek) 
► Slovo „plachta“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „plachta“ uvedeno více významů.  
SSJČ (ve význ. 1 a 2); ČJA I-160 (‚prostěradlo‘), III  (‚plachta na nošení trávy‘); ALJ; Bš (v jiném význ.); 
SSJ (ve význ. 1) 
 
plantať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned.; i ml.   
1. motat, navíjet (něco): plantám ňiťe na špulku 
2. mýlit, plést (někoho): šag viďíž, že počýcu, neplantaj mja! 
3. expr. hloupě mluvit, žvanit: neplantaj, néňi to pravda; co to zaséj plancež za hłúpiny; srov. 
blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, lepotať 1, mjásť 2, plkotať, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
plantať sa 
1. motat se; ochomítat se: slépky sa nám plantały pod nohama; šéł přy kole a nohy sa mu 
plantały; cosy sa ňe hłava plance; jazyk sa mu plance; plantał sa około řemeslňíkú; srov. 
šmatlať sa 2 (šmatlať), šmetrdoliť sa 
2. mluvit (někomu do něčeho): já sa jim do teho neplantám 
dok. : doplantať (sa); naplantať; oplantať (sy); poplantať; rosplantať; splantať; 
vyplantať (sa); zaplantať (sa) 
odvoz.: plantáňí; plantała, plantałena (popleta); doplantaný; oplantaný; poplantaný; 
rosplantaný; splantaný; zaplantaný 
ALJ (i plantat); Bš (plantat); Kt (pľantat – ‚těkati, toulati se; plantala); So (plantač – ve význ. 3; plantač sa – 
ve význ. 1; plantała); SSJ (plantať sa – ve význ. 1 a v jiném význ.) 
 
płaný, příd.; i ml.   
1. nešlechtěný, divoký 
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2. neplodný, neúrodný 
3. neslaný n. nemastný: płané ídło; ta poléfka je jakásy płaná 
odvoz.: płaňina – viz tam; płanuša (nešlechtěný ovocný strom, nebo jeho plod): płanušu je třeba 
zašťípiť 
► Slovo „płaný“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „planý“ uvedeno více významů.  
SSJČ (planý – ve význ. 1 a 2); ALJ (i planí); Bš (planý – v jiných význ.); Kt (v jiném význ.); SSJ (planý) 
 
płaňina, -y, ž.  
1. neúrodná půda, pole: na plaňiňe roste enom tráva a bodłáčý 
2. neslané n. nemastné jídlo: co to vařýž za płaňinu?; mám dijetu, toš sy vařým samé płaňiny 
SSJČ (planina – v jiném význ.); ALJ (i planina); Bš (płanina – ve význ. 1); So; SSJ (planina1 ,planina2 – 
v jiných význ.) 
 
pleščyť, -ým; -ýja, dok.  
1. udeřit, dát facku (někomu), plesknout: pleščýł sem vašemu ogarovi přez drščku; srov. cápnúť 
2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, 
lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, rubnúť 2, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), 
šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
2. upadnout, spadnout: Toňa sebú pleščýł na kole; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchúť, strúhnúť 3, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
3. praštit (s něčím): nasráł sa a pleščýł kartama o stúł; srov. mignúť 3, mlaščyť 3, pleščyť 3, róchnúť 
2, šfácnúť 3, šlahnúť/šlažyť 3 
odvoz.: přyplešťiť (sa) – k význ. 2; vypleščyť (vykulit oči): vypleščýł na mja sfoje očyska; 
zapleščyť (sa) (zabít (se)): máłem sem sa zapleščyła na chodňíku; přypleščený; vypleščený; 
zapleščený 
SSJČ (pleštiti – ve význ. 1); ALJ (i pleščit); Bš (pľeščit – ve význ. 1) 
 

pléška, -y, ž.  
pampeliškové listy (krmivo pro domácí zvířata, zejm. pro králíky): natrhaj mycákom pléšku! 
ČJA II-110 (‚pampeliška‘); ALJ (‚pampeliška‘); Bš (pľéška – ‚pampeliška‘); SSJ (pleška – ‚pampeliška‘) 
 

pleténka, pletýnka, i ml., -y, ž.  
pletené pečivo, houska: maková nebo słaná pleténka; pletýnka z másłem 
odvoz.: pleténečka/pletýnečka 
SSJČ (pleténka, pletýnka); ČJA I-137; ALJ (i pletínka); Kt (‚skládanka‘); So (pletynka); Vo (pletínka); 
SSJ (pletenka) 
 

pletka, -y, ž.  
1. utajovaný milostný vztah 
2. pomluva, intrika: zaséj jakésy pletky vymýšláł; srov. klebeta 1 
3. expr. živ. os. kdo pomlouvá, intrikuje: je z ňí pjekná pletka; ten její chlab je taká pletka 
► Slovo „pletka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „pletka“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; SSJ  
 
plevňa, -e, ž.  
místo ve stodole n. zvláštní budova pro uskladnění plev, plevník: blísko stodoły gdysy stávała 
plevňa; srov. přýstodolek 
SSJČ (plevník, plíveň); ALJ; Bš (pľévňa) 
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plkotať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned.  
expr. hloupě mluvit, žvanit: ješkovy zraky, co to zaséj plkoce; srov. blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, 
lepotať 1, mjásť 2, plantať 3, ťápať 2, valiť 3, žvachlať 
dok.: naplkotať (sa); vyplkotať (vyžvanit): ďecka nám to fšecko vyplkotały 
odvoz.: plkotáňí; plkota (expr. mluvka, žvanil) 
PSJČ (plkotati); ALJ (i plkotat); Bš (plkonit; pľkoš ad.) 
 

płoščka, -y, ž.  
1. druh hmyzu, štěnice domácí (Cimex lecturalius), nebo ploštička pestrá (Lygaeus equestris)  
2. drobný krevní výron po úrazu: uďełała sa ňe na prstu płoščka 
SSJČ (plošťka – ve význ. 1); ČJA II-59 (‚štěnice‘); ALJ; Bš (‚štěnice‘); Kt (ploščka –‚tenká, pleskatá 
sklenice‘) 
 

plucka, -y, ž.; i ml.  
placatá láhev, zvl. na alkohol, placatka, placatice: plucka rumu; plucka slibovice 
odvoz.: plucaňa: vytáhňi tu sfoju plucaňu a naléj nám! 
ALJ; Bš (pľucka – ‚baňatá sklenice‘) 
 

pluta, -y, ž.  
několik dní trvající déšť, deštivé počasí: około Jána přychoďíja jánské pluty; srov. čapák, úliv 
SSJČ; ALJ; Bš (pľuta); So (pliskyř); SSJ (pľuta) 
 
pluť, -uju; -ujú, ned.; i ml.  

plivat: mosýš furt pluť?  
dok.:  dopluť; napluť: naplułz mje do sklénky; otpluť sy; vypluť: vypluj tu pecku! 
SSJČ (plivati, plíti); ALJ (i plut); Bš (pľut); Kt (pľut – ‚plavati‘); So (pluvač; pluvnuč); SSJ (pluť – 
‚plavat‘) 
 

plužný, příd.  
1. patřící k pluhu 
2. ve spoj. plužné kolca/kolce součást pluhu: přypojili zme plužné kolca k pluhu řetazem, viz 
kolco 4 
PSJČ; ČJA III-45 (‚plužní kolečka‘); ALJ (i plužní); Bš (pluh, plužné koľečka, koľca) 
 

pliskýř, -a, m.  
puchýř: uďełáł sa ňe z botku na paťe pliskýř; srov. puchýř 1 
SSJČ (pryskýř, plyskýř); ALJ (i pliskýř); Bš (pliskýř); So (pliskyř); Vo (pliskéř) 
 

płytký , płýtký , příd.  
mělký, nehluboký: płýtký taléř; płytká voda 
► Slovo „plytký/plýtký“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „plytký“ uvedeno více významů.  
SSJČ (plytký); ALJ (i pitký, plitkí); Bš (płýtký); Kt (plitký); So (płytky); SSJ (plytký) 
 
plzák, -a, m.  
nejedlá n. jedovatá houba: co sem sa po hoře nachoďíł, rostú enom samé plzáky; srov. gemba 1, 
hubaňisko, psý hřyb (hřyb 3, psý 2), psynka 2, zmuda 
odvoz.: plzaňa; plzáček 
SSJČ (v jiném význ.); ČJA II-93; ALJ; Bš (pľzák – ošumělý klobouk‘); KJA V (str. 52) 
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poboček, -čka, m. (zprav. mn.) 
řemen po boku zapřaženého koně (součást koňského postroje), pobočnice: pobočky sa 
zapínajú do váhy u vozu 
PSJČ (pobočky – v jiném význ.); ČJA III-159; ALJ (i pobočky); Bš (pobočky); So (pobočňik); SSJ 
(pobočok) 
 

pobečať sy viz bečať 
pobesedovať (sy) viz besedovať 
pobrčať (sy) viz brčat (sy) 
 
pobřuchačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděnou určitým způsobem, po břichu: lezł pobřuchačky 
v húščý a hledáł hřyby; srov. počopačky, poklekačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, 
postojačky, pošepty 
 
pobúchaný, příd.  
expr. přihlouplý, praštěný: je jakýsy pobúchaný; ♦ sy pobúchaný mjechem po hłavje 
(praštěný); srov. čáknutý 1, čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, mignutý (mignúť), pošahaný, pošybaný, róchłý 2, 
řáchnutý (řáchnúť) 
odvoz.: pobúchanec (expr. přihlouplý člověk, popleta) 
ALJ; Kt; Vo (pobóchané; pobóchanec) 
 

pocáď, přísl.  
až na toto místo, potud, sem: aš pocáť stáła ve sklepje voda 
► Slovo „pocáď“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „potud“ uvedeno více významů.  
SSJČ (potud, pocaď); ALJ (i pocáť); Vo (pucáď) 
 
pocýnek, -nka, m.  
zápraží hospodářské části domu: zameť pocýnek! Sú tam kuřynce; srov. náspa 
ALJ (pocínek) 
 

počasta, -y, ž.  
pohoštění: to była ále počasta!; na počastu nasmažýme koblihy 
ALJ (počastovaná); Bš (počastovaná); Kt (počastná); So (počastna) 
 

počopačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnost prováděné určitým způsobem, ve dřepu: počopačky sem saďiła 
zeleňinu; srov. pobřuchačky, poklekačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, postojačky, 
pošepty 
 

počúvať, -ám; -ajú, ned. 
poslouchat: ty nepočúváš, co ťi pravím; ďecka počúvały za dveřama 
dok.: započúvať sa 
odvoz.: počúváňí 
ALJ (i počúvat); Bš (počuť, počúvať); Kt (počúvat); SSJ (počúvať1, počúvať2) 
 

počuť viz čuť 
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podarebňe, přísl.  
marně, zbytečně: podarebňe na mja čekáł 
PSJČ; ALJ; Kt (pdaremke, podaremně); So (podarebňi) 
 

podborúfka, -y, ž.  
druh jedlé houby (rostoucí pod borovicemi), klouzek obecný (Suillus luteus): podborúfky sú 
dobré na máčku  
ALJ (i podborůvka); Bš (podborůvka) 
 

podbradek, -tka, m.; i ml.   
1. lalok pod bradou 
2. tučné vařené vepřové maso z krku a hlavy, ovar: ze zabíjačky sem sy donésł aj kúsek 
podbratka; srov. šperky 
► Slovo „podbradek“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „podbradek“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ; ČJA I-118 (‚ovar‘); ALJ; Bš 
 
podegra, -y, ž.  
expr. kdo je nepoctivý, vychytralý: s tú sa račy modz nebaf, je to taká podegra; pravúvało sa o 
ňem, že je podegra 
ALJ 
 
podháňať, -ám; -ajú, ned.  
(na někoho) štvát, popichovat (někoho): nepodháňaj na bráchu 
odvoz.: podháňáňí 
SSJČ (podháněti – v jiných význ.); ALJ (i podháňat); Bš (podháňat) 
 
podhotky, -ú, m., pomn.  
malé posvícení (týden po hlavním posvícení): na podhotky bývała takéj zábava; srov. hody 2 
ALJ (i podhodky); Bš 
 
podlábiť viz dlábiť 
 
podlesňík, -a, m.; i ml.   
placka z bramborového těsta pečená na zelném listu: podlesňíky sa pékávały f trúbje nebo aj 
f pecy na zelném listu; srov. báłeš, křesný pagáček (křesný), nalévanec, osúch, pagáč, potpłameňák 
SSJČ (podlesník); ALJ (i podlesník); Bš (podľesník); Kt (podlesňáky) 
 

podlevá, předl. (se 2. p.) 
podle; vedle: poznáł ho podlevá kabáta; táhł sa podlevá plota 
SSJČ (podle, podlevá); ČJA V-380 (‚vedle‘); ALJ; Bš; Kt (podlivá) 
 

podnezdeň, přísl.  
dodnes: podnezdeň ho néňi; srov. dofčyl/dofčylška/dofčylšku, pofčyl 
 
podomajšku, přísl.  
podomácku: podomajšku vyrobené košýky; choďí oblečená podomajšku 
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podorávať, -ám; -ajú, ned.  
orat mělkou orbou, podmítat: budu podorávať režné strňisko 
dok.: podorať 
odvoz.: podoráfka (mělká, první orba) 
SSJČ (podorávati); ČJA III-33 (‚orat hlubokou orbou‘), III-34 (‚orat mělkou orbou – podmítat‘); SSJ 
 
podrhnúť viz drhnúť 
 
podrštaška, -y, m.; i ml.   
expr. pochlebovač, podlézavec: místostarosta je prý dobrý podrštaška; srov. vďečoň 
 
podrúzgať (sa) viz drúzgať (sa) 
 
podřygaťa, -e, m.  
expr. neupravený člověk: ty sy taký podřygaťa; srov. sajdák, šuligaťa 
ALJ (podřigaťa); Bš (podřigaťa) 
 

poďełať, -ám; -ajú, dok.  
1. (sa) expr. pokálet (se) 
2. zastat práci: neskaj sem poďełała plno práce; uš teho modz nepoďełám 
3. (sy) způsobit (někomu, sobě) něco zlého: gdo ťi co poďełáł?; co sys to poďełáł? 
odvoz.: poďełaný (1. pokálený; 2. hotový s prací): už mám poďełanú fšecku prácu 
SSJČ (podělat – ve význ. 1 a 2); ALJ (i podělať, poďelat, podělat); Bš (poděłat); Kt (podělat – ‚učarovati‘); 
So (podžełač) 
 

pofčyl, přísl.  
doposud: pofčyl mje nevráťíł peňíze; srov. dofčyl/dofčylška/dofčylšku, podnezdeň 
ALJ (i povčil, pofčil) ; Bš (povčiľ) 
 

pofíkať viz fíkať 
 
pohančený, příd.  
pohankový: pohančená kaša; pohančená poléfka 
SSJČ (pohančí, pohančený); ALJ; Kt (pohančenka – ‚pohanková kaše‘); So (pohansky) 
 

pohúšať (sa) viz húšať 
 

pohňítať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
povalovat se, lenošit: na łavje sa pohňítały kočyčyska 
ALJ 
 
pocháb, -a, m.  
expr. nevypočitatelný člověk, podivín: jejich súsed je taký pocháp; srov. čudák, náturysta, zjavec 
SSJČ (‚ztřeštěnec, divoch‘); ALJ 
 
pochoďiť I , -ím; -íja, dok. 
1. obejít jedno po druhém: pochoďíł sem fšecky súsedy 
2. projít (se): pochoďiła sem trochu po mjesťe 
3. dosáhnout nějakého výsledku: dobře sem pochoďíł u súseda; aď dobře pochoďíš!  
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SSJČ (pochoditi); ALJ (i pochoďit); Bš (ve význ. 2); SSJ (pochodiť
2) 

 

pochoďiť II , -ím; -íja, ned.; i ml.              
pocházet (odněkud): naša stařka pochoďiła z Jablúnky; skama ty pochoďíš?  
SSJČ (pochoditi I); ALJ; So (pochodžič); SSJ (pochodiť1) 
 

pochovať, -ám; -ajú, dok.; i ml.          
1. pohřbít  
2. nějakou dobu chovat dítě: pochovaj sy takéj ogárka na rukách 
3. nějakou dobu chovat dobytek, drůbež ap.: chvílu pochováme moráky a pag jih zabijem 
odvoz.: pochovaný 
► Slovo „pochovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „pochovati“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (pochovati – ve význ. 1 a 2); ALJ (i pochovat); SSJ (pochovať1 a2) 
 

pochraňovať, -uju; -ujú, ned.  
uklízet (něco): neviďíš, že pochraňuju?; srov. sklúzať 2, uchraňovať 
dok: pochráňiť: mosým pochráňiť sfjetňicu; srov. porychtovať 2, schráňiť, skluďiť (sklúzať) 
odvoz.: pochráňený: ďecka, už-ji máte pochráňené ty hračky? 
ALJ (i pochráňiť, pochráňit); Bš (pochráňiť); So (pochraňač; pochraňič) 
 

pochťévať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
líbit se (někomu), navzájem se chtít: súsedovic cérka a náž Janek sa pochťévajú; pochťévá ju; 
srov. cuchmať sa 2, cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávať 2, obírať 
sa 2, optúlať (sa), šfrčkovať, ťuchmiť sa 2 
SSJČ (pochtívat); ALJ (i pochťévat, pochťívat, pochťívať); Bš (pochťévat); Kt (pochtít) 
 

pochfístať viz chfístať 
pochlopkávať viz chlópať 
 
pojať, -mu; -mú, dok.  
1. vzít, uchopit (někoho): pojáł ju za ruku 
2. uzavřít manželství (s někým), vzít si (někoho): pojáł ju za manžełku 
3. obsáhnout, zahrnout do sebe: ta bečka to fšecko nepojme 
4. jednat podle svého mínění, schopností, pocitů ap.: pojáł to, jag umjéł 
► Slovo „pojať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „pojmouti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (pojmouti); ALJ (i pojat); Bš (pojat); SSJ 
 
pokerúsy, pokerúsyk, přísl.  
kdysi, někdy: šag já ťi pokerúsy vytřepu kožuch! 
ALJ (pokerúsi); Bš (pokerúc) 
 

poklebeťiť (sy) viz klebeťiť 
 

poklekačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, v kleku: poklekačky zme vybírali pýř 
ze záhonku; srov. pobřuchačky, počopačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, postojačky, 
pošepty 
 

poklúzať, -ám; -ajú, ned.           
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obstarávat domácí zvířectvo, poklízet dobytek: tož nemožu jeď na dovolenú, mosým doma 
poklúzať 
dok.: pokluďiť: idu pokluďiď ofce aj hyt 
odvoz.: poklúzáňí; poklud (obstarání zvířectva, dobytka); pokluzený 
► Slovo „poklúzať“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „pokliditi“ uvedeno více významů.  
SSJČ (pokliditi, poklízeti); ČJA III-183 (‚poklízet dobytek‘); ALJ (i poklúzat); Bš (pokľúzat); So 
(pokluzač; pokludžič; pokluda) 
 

pokolenačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, po kolenou: łozýł pokolenačky f 
trávje; srov. pobřuchačky, počopačky, poklekačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, postojačky, pošepty 
SSJ 
 

pokos, -u, m., pokosa, -y, ž.                 
posečený pruh obilí, trávy n. píce v šíři jednoho máchnutí kosou: strýdz ďełáł přy sečéňí velké 
pokosy; srov. okršla, posad 
SSJČ (pokos I); ČJA III-98; ALJ; Bš; SSJ (pokos1); KJA V (str. 106) 
 
poležačky, přísl.  
vyjadřuje činnost prováděnou určitým způsobem, v lehu; srov. pobřuchačky, počopačky, poklekačky, 
pokolenačky, poseďačky, poslepačky, postojačky, pošepty 
 

polka, polky, -lek, ž., pomn. 
nezastavěný pozemek mezi vesnicemi  
► Dnes se toto slovo užívá jen v pomístních názvech (viz příloha 2) – Na Polkách (Liptál; Rokytnice (Vsetín-
Rokytnice)). 
ALJ (v jiném význ.) 
 

pomały, pomáły, přísl.  
1. malou rychlostí; pomalu, jakž takž: jeď na tom kole pomały; tož jak sa vede? – A toš 
pomáły; srov. potroše 2 
2. skoro, téměř, málem: pomáły nemám s čeho vařyť 
3. málo: ♦ dobrého pomáły 
odvoz.: pomalučky – k význ. 1 a 2 
SSJČ (pomalu I, pomalu II); ČJA I-92 (‚pomalu‘); ALJ; Bš (pomáľe – ve význ. 3); So (pomały – ve význ. 
1 a 2); Vo (pumale – ve význ. 1); SSJ (pomaly) 
 

pomíšať viz míšat 
pomížďiť viz mížďiť 
 
pomjágať, -ám; -ajú, dok. 
pomačkat, rozmačkat: pomjágáme jahody a zalejeme je mlékem 
odvoz.: pomjáganý: ty maliny sú jakésy pomjágané 
ALJ (i pomňágať, pomňágat); Kt (pomňágat – ‚pokrčiti, pomačkati‘) 
 

pomjásť (sa) viz mjásť 
pomjázdřyť viz mjázdřyť 
 
pomoranč, -a, m.                   
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pomeranč: tata nám kúpíł pomoranče 
odvoz.: pomorančový: pomorančová ščáva 
SSJČ; ALJ 
  
pomrčať (sy) viz mrčať 
 
pomrviť, -ím; -íja, dok.  
1. (sa) pokazit (se), poničit (se): mašyna sa ňe pomrviła, nemožeme ďełať 
2. pocuchat, pomačkat: pomrviłaz mje vlnu 
odvoz.: domrviť; zmrviť; domrvený; pomrvený; zmrvený 
SSJČ (‚pohnojit‘); ALJ (i pomrvit); Kt (pomrvený – ‚pocuchaný‘); So (pomrvič – ve význ. 2; pomrvený); 
SSJ (pomrviť; pomrviť sa – v jiných význ.) 
  

ponáhlať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
pospíchat, spěchat: neponáhlaj tolik, spleteš sa; ponáhlaj sa dom! Začýná búřyť; srov. brchať sa 
2 
odvoz.: ponáhláňí 
SSJČ (ponáhlat); ČJA I-61; ALJ (i ponáhlat); Bš (ponáhľat); SSJ (ponáhľať; ponáhľať sa) 
 

ponájposledy, přísl.  
jako poslední: přyšéł sem ponájposledy 
 
ponášať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
podobat se (někomu, něčemu): ponášáł sa na sfojeho otca 
► Slovo „ponášať sa“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „ponášeti se“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (ponášeti, ponášeti se); ALJ; Bš (ponášat – ‚ponášet); SSJ 
 
poňúrať sa viz ňúrať 
pooptúlať (sa) viz optúlať 
popasovať sa viz pasovať sa 
popízdřyť viz pízdřyť  
poplantať viz plantať  
 
popraviť, -ím; -íja, dok.  
1. popravit (někoho) 
2. upravit, spravit, opravit (něco): je třeba chałupu trochu popraviť  
popraviť sa 
zlepšit se, přibrat na váze: zdá sa ňe, že sas trochu popravíł; srov. opraviť sa 
odvoz.: popravený (1. popravený, 2. spravený, upravený, 3. zlepšený); srov. opravený 
SSJČ (popravit); ALJ (i popravit); Bš (popravit); Kt (popravit – ve význ. 1); So (popravič); SSJ (popraviť 1, 
popraviť 2) 

 
popravovať, -uju; -ujú, ned.  
1. popravovat (někoho) 
2. upravovat, opravovat (něco): postoj, popravím ťi trochu ty šaty 
dok.: popraviť – viz tam 
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SSJČ (popravovat);  ČJA III-183 (‚poklízet dobytek‘); ALJ (i popravovat); Bš (popravit); SSJ (popraviť 1, 
popraviť 2) 
 
popŕliť (sa) viz pŕliť 
 
popřeďéj, přísl.  
více vpředu; srov.  pozaďéj 
ALJ 
 
popřýť viz přýť 
poráňať sa viz doráňať sa 
pořečnovať sy viz řečnovať 
porovnať sa viz rovnať sa 
 
portáš, -a, m.            
člen valašského ozbrojeného sboru střežícího pohraniční přechody: ve Lhoťe aj v Liptále byli 
dysy nekeřý ludé portášé 
odvoz.: portášský 
SSJČ; ALJ; Kt; SSJ (‚vrátný‘) 
 

porúbať viz rúbať 
 

porychtovať, -uju; -ujú, dok.  
1. (sy) upravit, připravit, opravit (něco): porychtováł sy mašynu a šéł sécť trávu 
2. uklidit: neš přýde súsetka, toš sem trochu porychtovała f kuchyňi; srov. pochráňiť 
(pochraňovať), schráňiť, skluďiť (sklúzať) 
odvoz.: porychtovaný 
PSJČ (porychtovat – ve význ. 1); ALJ (porichtovať, porichtuvat); Vo (purichtuvat – ve význ. 2); SSJ 
(porichtovať – ve význ. 1) 
 

pořýkať viz řýkať 
 
posad, -a, m.  
vrstva obilí, nebo sena rozprostřená po poli n. po mlatu: jezeďácy zhranuli seno do posadu; 
srov. okršla, pokos/pokosa 
► Slovo „posad“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „posad“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA III-81; ALJ; Bš (posád); So 
 
posaváď, přísl.  
do této doby, doposud: posaváť sa nám dobře védło  
SSJČ (posavad); ALJ (i posaváť); Bš (posád); SSJ  
 
poscať (sa) viz scať 
poscýpať viz scýpať 
 
poseďačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, v sedě: obírali zme rybís poseďačky; 
srov. pobřuchačky, počopačky, poklekačky, pokolenačky, poležačky, poslepačky, postojačky, pošepty 
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poslepačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, po slepu: sfoju chałupu najdu aj 
poslepačky; srov. pobřuchačky, počopačky, poklekačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, postojačky, 
pošepty 
SSJ 
 
posmjetať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
chodit sem a tam, potloukat se, toulat se: matka sa posmjetała po chalupje a nemohła sa jih 
dočkať; posmjetáł sa po cełéj ďeďiňe; srov. bloncať (sa) 2, čářyť/šářyť, grejďiť, łašovať, pabúcať sa, 
přesmrádať sa, zblúkať, zgłýňať 2 
odvoz.: posmjetáňí; posmjeta (tulák) 
ALJ (posmětat sa); Bš (posmětat sa) 
 

posrať (sa) viz srať 
 

postojačky, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, ve stoje; srov. pobřuchačky, počopačky, 
poklekačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, pošepty 
SSJ 
 

postrašený, příd.  
ve spoj. postrašený chleba málo namazaný chléb: tetka mje dała enom taký postrašený chleba, 
viz chleba 
 

posťihnúť sy, -u sy; -ú sy, dok.  
(na někom; s někým) mít z někoho n. z něčeho užitek: ňic sy na ňem neposťihnu; s tým ogarem sy 
ňidz neposťihnu 
SSJČ (postihnouti – v jiných význ.);  ALJ (i posťihnút si); Bš (postihnút si); SSJ (posťihnúť – v jiných význ.) 
 

posýpka, -y, ž.  
sypání na pečivo, drobenka: uďełáme posýpku na vdołečky 
SSJČ; ČJA I-142; ALJ; So (posypka); Vo (pusépátku); SSJ  
 

pošahaný, příd.  
expr. přihlouplý, praštěný: ten je asy jakýsy pošahaný; srov. čáknutý 1, čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, 
mignutý (mignúť), pobúchaný, pošybaný, róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
 
poščávať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.  
půjčovat (si): cudzým luďom zme žádné peňíze nepoščávali; mosým sy poščaď nejaké peňíze 
dok.: napoščávať (sy); napoščať (sy); poščať (sy); vypoščať (sy) 
odvoz.: poščaj (půjčka): to néňi na poščaj; choďili zme na poščaj /choďili zme po poščaju 
ALJ (i poščávat, poščať si, poščat si); Kt (poščat; poščaj); SSJ (požičať; požičať si)  
 
pošepty, přísl.  
vyjadřuje způsob činnosti prováděné určitým způsobem, šeptem: vykládała nám cosy pošepty; 
srov. pobřuchačky, počopačky, poklekačky, pokolenačky, poležačky, poseďačky, poslepačky, postojačky 
 
pošfŕlať viz šfŕlať 
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poštráfať viz štráfať 
pošúlať viz šúlať 
 
poškrobek, -pka, m.  
1. zbytek něčeho (těsta), popř. výrobek ze zbytku  
2. živ. os. expr. poslední narozené dítě v rodině: posledňímu ďecku sa pravúvało poškrobek 
SSJČ (poškrabek);  ALJ (i poškrabek); Bš (poškrabek); Kt (poškrabek); So 
 
pošmatlať viz šmatlať sa 
poštenkrovať sa viz štenkrovať (sa) 
 
pošybaný, příd.  
expr. přihlouplý, praštěný: sy pošybaný nebo co?; srov. čáknutý 1, čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, 
mignutý (mignúť), pobúchaný, pošahaný, róchłý 2, řáchnutý (řáchnúť) 
ALJ (pošibat – ‚pošlehat koně bičem‘); Kt (pošibat – ‚pošlehat koně‘) 
 

poťápať viz ťápať 
poťuchmiť (sa) viz ťuchmiť (sa) 
 
potem, přísl.  
potom, pak: šak potem sa uviďí; potem sa ťi poďívu na tu tfoju ruku, co s ňú máš; potem zme 
społu mjeli řeč 
ČJA V-387; ALJ 
 
potmjełúch, -a, m.  
expr. potměšilý, záludný člověk, tajnůstkař, potměšilec: on je taký potmjełúch, smjeje sa nám 
desy pot fúsy 
odvoz.: potmjełúšsky (potměšile): potmjełúšsky sa na mja uščúřýł 
ALJ (i potmělúch); Bš (potměłúch) 
 

potpáłka, -y, ž.  
drobné dříví n. jiný materiál na podpálení ohně: ďełám škrúčky na potpáłku; srov. přýpał 
SSJČ (podpal);  ALJ (i podpálka); Bš (podpáľka); So (potpalka) 
 

potpłameňák, -a, ž.  
pecen n. placka upečená ze zbytku chlebového těsta (solená a sypaná kmínem): potpłameňáky 
sa f pecy dycky pékły až nakonec; srov. báłeš, nalévanec, křesný pagáček (křesný), osúch, pagáč 1, 
podlesňík 
odvoz: potpłameňáček 
SSJČ (podplamenice); ALJ (i podplameňák ad.); Bš (podpłameník); Kt (podplanek); So (potpłameňik) 
 
potroše, přísl.  
1. po částech, po troškách: dávaj to tam potroše 
2. pomalu, jakž takž: tož jak sa vede? – Potroše, potroše; srov. pomały/pomáły 1 
ALJ; Bš (po troše) 
 

potuplovať viz tuplovať 
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povaliť sa viz valiť 
 

pozaďéj, přísl.  
více v zadu; srov. popřeďéj 
ALJ 
 
pozdaleky, přísl.  
1. zpovzdálí: uš pozdaleky na mja kýváł; srov. spozdaleka/spozdaleky 1 
2. s odstupem, opatrně: s ňima račy pozdaleky; srov. spozdaleka/spozdaleky 2 
ALJ (i pozdaleki); Bš (pozdaľeku); SSJ (pozďaleky) 
 

pozhŕňať viz zhŕňať 
pozumývať (sa) viz umývať (sa) 
 

pozutřku, přísl. 
pozítří: ďecka, pozutřku uš pujdete do škoły; pozutřku přyjede strýc 
ČJA V-393; So (pozajtru) 
 

pozygliť viz zygliť 
požďárať (sa) viz žďárať (sa) 
požduchovať sa viz žduchať (sa) 
poždúrať viz ždúrať 
požuť viz žuť 
 
prádelka, -y, ž.; i ml.    
prádelna: v našý prádelce zme ďełávali zabíjačky  
ČJA I-194 (koupelka); ALJ; So (pradelka) 
 

prakl , -a, m.; i ml.   

proutěný nástroj na klepání koberců n. šatů, klepačka: prúťený prakl; nemožu naíť prakl, 
chcu prášyť koberce; srov. klepáč 
ČJA V-417; ALJ; So (praker); Vo (pragl, prakr) 
 

prasca, -a, s.  
1. vepř, prase: stařýček kúpíli černé prasca; srov. bagón 1, brávek 1, fňútr, mašýk 1, sála 
2. expr. člověk nedbající na čistotu, špindíra: ty sy také prasca, furt sy ot čehosy špinavý; srov. 
mašýk 2 
odvoz.: prašča, prasacko (sele); prasačák (prasečí chlívek); prasacý (prasečí): prasacý nošky 
ALJ (prasacko); Kt (prasacko); So (praša, prašači) 
 

prašyfka, -y, ž.  
druh jedlé houby, pýchavka (Lycoperdon): prašyfky su dobré na smažeňicu, gdyž néňi ňidz 
iného; prašyfky nezbírám 
SSJČ (prašivka – v jiných význ.); ČJA II-53 (‚ovád‘), II- 65 (‚ropucha‘), II-93 (‚nejedlá, jedovatá houba‘); 
ALJ (i prašifka, prašivka); Bš (prašívka); SSJ (prašivka – ‚druh hrušky‘) 
 
pravák, -a, m.; i ml.   
1. živ. os. člověk užívající pravé ruky jako hlavní 
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2. různé druhy jedlých hřibovitých hub, hřib smrkový, hřib dubový ad. (Boletus): s pravákú sú 
dobré aj řýsky; srov. bíłý I 2, bíłý II, hřyb 1 
odvoz.: pravaňa – k význ. 1, viz tam 
SSJČ (ve význ. 1);  ALJ; Kt (pravík – ve význ. 2); So (pravak) 
 

pravaňa, -e, ž.  
1. pravá ruka; srov. levaňa 1 
2. žena užívající pravé ruky jako hlavní: ona je pravaňa; srov. levaňa 2 
 
praviť, -ím; -íja, ned.  
1. mluvit, říkat (něco): praf sy, co chceš, já mám sfoju hłavu; co ňidz nepravíš?; ♦ praf, lebo 
ser písmena! (vyjádři se) 
2. jmenovat, nazývat (něco, někoho): pravíja tam U Tomšú; pravíja mu Oderský; ogárku, jak 
ťi pravíja?; srov. byť 2, opisovať sa 
praviť sy 
říkat si, myslet si: praviła sem sy, že sem súsetku dłúho neviďeła; šak sem sy to praviła  
odvoz.: pravívať/pravúvať: pravúvało sa o ňem, že je podegra 
► Slovo „praviť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „praviti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (praviti);  ALJ (i pravit); Bš (praviť; pravit si) 
 

prdelačka, -y, ž.; i ml.          
tmavá zabíjačková polévka: f prdelačce sú rozvařené jelita aj itrňice; prdelačku nemám ráda; 
srov. ovarovica 
ALJ; Kt (prdelanka – ‚jitrnicová polévka‘); So (prdelufka) 
 
pŕliť, -í (3. jč.); -íja, ned.; i ml.  
žahat, pálit: ty kopřyvy velice pŕlíja; kopła ňa elektryka, pŕlí ňa ruka; ♦ pŕlí ňa to na jazyku 
(rád bych něco dodal) 
dok.: dopŕliť (sa); opŕliť (sa): opŕliła sem sa f kopřyvách; popŕliť (sa) 
odvoz.: dopŕlený; opŕlený; popŕlený 
ALJ (i prlit); Bš (pŕlit) ; SSJ (pŕliť sa – ‚červenat se‘) 
 

prohršla, -e, ž.  
množství, které se nabere do obou hrstí zároveň, přehršle: ve skřychu sú enom štyry prohršle 
múky 
SSJČ (přehršle, prohršle);  ALJ (prohršle);  Kt (prohršlé, přehršlí); So  
 
progazdovať viz gazdovať 
promárňiť viz márňiť 
proscať viz scať 
 
proťivá, předl. se 3. p.  
proti, oproti (něčemu, někomu): nejsu proťivá temu; proťivá ňemu ňidz nemám; proťivá tobje 
je ten ogar małý 
SSJČ (proti, protivá);  ALJ (i protivá);  Bš (proti, protivá) 
 
provísło, -a, s.  
svazek slámy n. provázek k vázání snopů n. otýpek; povříslo: v jejich stodole viseły provísła 
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PSJČ; ČJA III-70, V-262, 319; ALJ; Bš; So (provisło) 
 

prožďárať (sa) viz žďárať (sa) 
proždúrať viz ždúrať 
 

prskatý, příd.  
strakatý: náž učytel má jakésy prskaté sako 
 
prubovať, -uju; -ujú, ned.; i ml.   
1. (sy) zkoušet něco, zejm. oděv: daj pokoj, prubuju sy ten kabát  
2. ochutnávat (něco): prubuju poléfku 
dok.: prubnúť: prubňi to koło, jesy sa na ňem dá jeť; oprubovať (sy): oprubuj ty háby, jesy 
uš sú suché 
odvoz.: prúba (zkouška): ďełám prúbu z matyky 
SSJČ (prubovat – ve význ. 1);  ALJ (i prubovat); So (prubovač; pruba) 
 

prúčať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
1. vzpírat se, zdráhat se (něčemu): prúčá sa prácy na poli 
2. prohýbat se, kroutit se  
dok.: sprúčyť sa 
odvoz.: sprúčať sa;  sprúčený: po povodňi býł sprúčený cełý most 
ALJ (i prúčat sa); Bš 
 
prv , prvéj , přísl.  
dřív: prf to starosta mohł ďełaď a fčyl sa sprúčá; šak prvéj sa inag žyło 
odvoz.: prfšý (dřívější) 
SSJČ (prve, prv, prvej);  ALJ (i prf); Bš (prv, prvéj – v jiných význ.); So (prv, prve, prvej); SSJ (prv, prvej) 
 

přecaj, část.  
vyjadřuje zesílené odporování (něčemu), přece: přecaj sa nebudeme hádať; do teho ťi přecaj 
ňidz néňi 
SSJČ (přece, přecej);  ALJ; Bš 
 
přescať viz scať 
přečnúť viz čnúť 
 
předefčerajšky, přetfčerajšky, přísl.; i ml.   
předevčírem: předevčerajšky sem potkała ve mjesťe Verušu; přetfčerajšky tu była vaša teťina 
odvoz.: přetfčerajšý 
SSJČ (předevčírem, předvčerejšky);  ČJA V-392; ALJ (i předvčerajšky); Bš (předvčérajšky); So 
(přetfčerajškem); SSJ (predvčerajšky) 
 
předrábjať, -ám; -ajú, ned.  
netrpělivě přešlapovat na místě: koňe předrábjały přet stodołú; co tu předrábjáš, chcež neco? 
předrábjať sa  
probírat se (v něčem): předrábjáł sa ve starých krámoch 
odvoz.: předrábjáňí 
ALJ (i předráb´ať); Bš (předráb´ať – ve význ. 1) 
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přechłádnúť, -nu; -nú, dok.  
prochladnout, nastydnout: přy téj prácy sem cosy přechłádła 
odvoz.: přechłádnutý 
► Slovo „přechladnúť“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „přechladnouti“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (přechladnouti);  ALJ (přechládnout); So (přechładnuč); SSJ (prechladnúť) 
 

přelíčyť viz líčyť 
přemignúť viz mignúť 
 

přemřeła, -y, m.  
expr. zimomřivý n. choulostivý člověk: ty sy taký małý přemřeła 
ALJ; Bš (přemřet) 
 
přepatnácťiť, -ím; -íja, ned.  
udělat přes míru (něco), přehnat (zprav. o jídle, přesolit, překořenit ap.): tu máčku sem cosy 
přepatnácťiła; přepatnácťíł to s tú pracú 
odvoz.: přepatnácťený: přepatnácťený guláš 
ALJ (přepatnácťit); Bš (přepatnástěný); Kt (přepatnáctit se – ‚ukvapiti se‘) 
 

přeskákať, -ám, -ajú, dok.  
1. skoky se dostat přes něco  
2. expr. překonat, přežít zlé časy: šag zme to moseli nejak přeskákať 
SSJČ (přeskákat – ve význ. 1);  ALJ; SSJ (preskákať) 
 

přesmrádať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.   
chodit sem a tam, potloukat se: ogar sa tu enom přesmráďá, ale pomodzď nejide; srov. bloncať 
(sa) 2, čářyť/šářyť, grejďiť, łašovať, pabúcať sa, posmjetať sa, zblúkať, zgłýňať 2 
odvoz.: přesmráďáňí 
ALJ; Kt (přesmrdovať, přesmrdovat se – ‚procházeti se, provětrávat se‘) 
 

přetfčerajšky viz předefčerajšky 
 

přetkem, přísl.; i ml.   
1. přední stranou, předem: zavřy branku a poť k nám přetkem (přední stranou domu); srov. 
otpřetku; odzatku, zatkem, zezatku 
2. ve spoj. přetkem nazadek obráceně: máš sfetr přetkem nazadek 
► Slovo „přetkem“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „předem“ uvedeno více významů.  
SSJČ (předem, předkem);  ALJ (předkem); So (v jiném význ.) 
 

přežúvať, -á (3. jč.); -ajú, ned.  
přežvykovat (o kravách): kráva přežúvá, už bude zdravá; ♦ přežúváž jak kráva 
odvoz.: přežúváňí 
ALJ (i přežúvat); Bš (přežúvat); So (přežuvač); SSJ (prežúvať); KJA VI (str. 148) 
 

přežyviť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
uživit se s minimálními prostředky, přežít: přežyvili zme sa u roďičú 
SSJČ (přeživit);  ALJ (přeživit); SSJ (preživiť sa) 
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přycmŕdať, -ám; -ajú, ned.  
mít ke všemu připomínky, mluvit do všeho: tož enom tu přycmŕdáž a ňic 
odvoz.: přycmŕdáňí; přycmŕdač (kdo do všeho mluví): je to taký přycmŕdač 
ALJ (přicmŕdať); Vo (přicmrndávač – ‚kibic v kartách‘) 
 

přyčapłý, příd.  
shrbený; nízký: co sy jakýsy přyčapłý?; přyčapłá chałúpka 
SSJČ (přičaplý);  ALJ (přičaplý) 
 

přýdanek, -nku, m.  
přídavek: daj sy na přýdaneg aspoň zemáky 
ALJ; Bš 
 
přyheftnúť, -nu; -nú, dok.  
1. prozatímně přišít, přistehovat: přyheftnu sy zyb na sukňi 
2. prozatímně přibít: přyheftňi tu desku dvjema hřebíkama  
ALJ (přiheftnúť – ve význ. 1); So (přyheftnuč – ve význ. 1) 
 

přýkopa, -y, ž.; i ml.   
příkop: dávaj pozor, nebo skončýš s kolem f přýkopje; ♦ vymetať přýkopy (motat se 
v oplilosti); srov. járek 1, škarpa 
► Slovo „přýkopa“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „příkop“ uvedeno více významů.  
SSJČ (příkop); ČJA II-146; ALJ (příkopa); Bš (příkopa) 
 

přýpał, -u, m.  
drobné dříví na podpálení n. udržení ohně v peci, příp. jinde: narúbáł sem sy přýpał ze 
suchého smrkového drvena; ♦ nemožu sy prdnúť, nemám žádný přýpał (mám zaražené větry); 
srov. potpálka 
► Slovo „přýpał“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „přípal“ uvedeno více významů.  
SSJČ (přípal); ALJ (přípal); Bš (přípał – ‚ohýnek v pekařské peci‘); So (přypalka) 
 
přyplešťiť (sa) viz plešťiť 
 

přypŕdať, -ám; -ajú, ned.  
přitakávat: její chłab je doma a enom jí přypŕdá; srov. přysmŕdať 
odvoz.: přypŕdáňí; přypŕdač  
ALJ (připrdat – v jiném význ.) 
 

přypŕdnúť, -nu; -nú, dok.  
přidat (něco někam): přyprdňi to tam 
přypŕdnúť sa 
přidat se (k někomu): přypŕdnúł sa k ňim a ňigdo oňho nestáł 
 
přypřýhnúť, - nu; -nú, dok.               
připřáhnout  koně: přypřýhňi koňe, jedeme na pole! 
odvoz.: přypřýhnutý 
ALJ (připřihnúť) 
 
přýsada, -y, ž.  
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sazenice, sadba: už mám nasetú přýsadu; tobje pjekňe vzešła přýsada, mje né 
► Slovo „přýsada“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „přísada“ uvedeno více významů.  
SSJČ (přísada); ČJA II-15 (přísada); ALJ (i přísada); Bš (přísada – v jiných význ.); So (přysada); Vo 
(přísada) 
 
přysfíčať, -ám; -ajú, ned.  
přisvědčovat: přysfíčáł mje, že mám pravdu 
odvoz.: přysfíčáňí 
ALJ (přisvíčať); Bš (přisvíčať) 
 

přysmŕdať, -ám; -ajú, ned. 
přitakávat: starostovi na opcy fšecy přysmŕdajú; srov. přypŕdať 
odvoz.: přysmŕdáňí 
 

přýstodołek, -łku/-łka, m.              
část stodoly, zprav. po obou stranách mlatu, perna: f přýstodolku było loňské aj letošňí obilé; 
srov. plevňa 
SSJČ (přístodůlek, přístodolek); ČJA III-16; ALJ (přístodolek); Bš (přístodůłek) 

 
přyškrabovať, -uju; -ujú, ned.  
ráčkovat: náž ogar trochu přyškrabuje 
odvoz.: přyškrabováňí 
ALJ (přiškrabovať, přiškrabovat); Bš (přiškrkovať, přiškrhákovať); Kt (přiškrhákovat); So (přyškrabovač) 
 

přyšupkať viz šupkať (sy) 
 
přýť, -eju; -ejú, ned.  
1. přát někomu něco příznivého, blahopřát: súsetka ňe přýła g narozeňinám; šag užz mje ras 
přýła  
2. vyjadřovat uspokojení n. neuspokojení (nad něčím): to bych ťi nepřýł viďeť 
dok.: popřýť: přyšli ňe popřýť – k význ. 1 
odvoz.: přýťí (přání) 
► slovo „přýť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „přáti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (přáti, příti); ALJ (i přít); Bš (přít) 
 

přytrckať (sa) viz trckať 
přytuplovať viz tuplovať 
 
přýzvisko, -a, s.  
1. přezdívka: mjéł také nepjekné přýzvisko  
2. příjmení: jaké majú přýzvisko? – Hrbáčcy 
SSJČ (přízvisko – ve význ. 1); ALJ (přízvisko); Bš (přízvisko – ve význ. 2); Kt (přezvisko – ve význ. 1) 
 

pstruk , -a, m.  
druh lesní jahody, jahodník truskavec (Fragaria moschata): už rostú pstruky f trávje, rychło 
nazbíráme konvicu; srov. trávňica 1 
 

psuť, -uju; -ujú, ned.  
1. (někoho) spílat (někomu), hanět (někoho): psuła ho jag małého ogara 
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2. (sa) ničit, kazit (se): cosy sa psuje počasý  
dok.: zepsuť (sa) 
odvoz.: zepsutý 
SSJČ (psouti); ALJ (i psut); Bš (psut); SSJ (ve význ. 2) 
 

psý, příd.  
1. týkající se psa, od psa: psý sádło je dobré na prúdušky 
2. vhodný jedině pro psy, nevhodný, špatný, nepravý: ve spoj. psý čas špatné počasí, viz čas; 
psý kníška žít bez sňatku, viz kníška 1; psý fiałka druh byliny, violka psí (Viola canina), viz 
fijałka ; psý hřyb nejedlá n. jedovatá houba, srov. gemba 1, hubaňisko, hřyb 3, plzák, psynka 2, 
zmuda, viz hřyb 3 
3. ve spoj. psý jazýček druh byliny, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), viz jazýček 
SSJČ (psí I); ČJA II-93 (‚nejedlá, jedovatá houba‘), II-102 (‚jitrocel kopinatý‘); ALJ (psí); Bš (psí); Kt 
(psí); So (pši); Vo (psí jazéček, psí kníška, psutskí pučasí); SSJ (psí); KJA V (‚nejedlá houba‘ – str. 52) 
 
psynka, -y, ž.  
1. infekční choroba psů  
2. nejedlá n. jedovatá houba: co to sú za psynky?; srov. gemba 1, hubaňisko, plzák, psý hřyb (hřyb 3, 
psý 2), zmuda 
SSJČ (psinka); ALJ (psinka, psinky – ve význ. 1 a v jiných význ.); Bš (psinka – v jiných význ.); So (pšinka – 
‚zimnice‘); SSJ (ve význ. 1) 
 
pškať viz pčkať 
 
ptať, -ám; -ajú, ned.  
1. žádat, prosit: chovaj sa u tetky, jak sa patřý, a né abys tam neco ptáł 
2. žebrat (něco): ptá po luďoch; ♦ ptať chleba 
3. sjednávat, najímat 
dok.: naptať – viz tam; vyptať – k význ. 1 a 2 
odvoz.: ptaj  (žebrání): ♦ choďiť po ptaju 
SSJČ (ptáti – ve význ. 1 a 2); ALJ (i ptat); Bš (ptat); So (ptač – v jiném význ.) 
 

pucka, -y, ž.  
míč, zvl. z hadrů: ogařy hráli na Rovňách fodbal s puckú 
SSJČ; ČJA I-32 (‚míč‘) ; ALJ; Bš; Kt (pocka ad.) 
 
puchýř, -a, m.  
1. vypuklina na pokožce, vzniklá při otlačení n. spálení; srov. pliskýř 
2. vysušený močový měchýř vepře, měchuřina: do mašyčýho puchýřa sa dávała tłačenka 
3. živ. os. expr. namyšlený, nadutý člověk 
► Slovo „puchýř“ užívá zejména v těchto významech, srov. „puchýř“ v SSJČ.  
SSJČ; ČJA I-126 (‚měchuřina‘); ALJ; Bš; So (pucheř) 
 
pútec, -tca, m.  
pěšinka ve vlasech: počkaj, učešu ťi pútec; máš křyvý pútec 
► Slovo „pútec“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „poutec“ uvedeno více významů.  
SSJČ (poutec); ALJ (i poutec); Bš; So (pučec); SSJ 
 
pýř, -u, m.  
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druh plevele, pýr (Elitrigia); plevel vůbec: f pohance zme mjeli moc pýřa 
SSJČ (pýr I, pýř); ČJA II-109; ALJ; Bš; Kt; So (pyř); SSJ (pýr1) 
 
pyskovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. hubovat, nadávat (někomu); odmlouvat: co tady pyskuješ?; srov. fafúlať/fafúňať, papulovať, 
paščekovať 
odvoz: pyskováňí; pyskatý (1. mající velké pysky, 2. hubatý) 
SSJČ (pyskovat); ALJ; Bš; So (pyskovač); SSJ 
 

 
R 
 
rača, -e, ž.  
roklina se strmými stráněmi; propast, strž: než zme došli na maliny, tož zme sa táhli přes také 
veliké rače; srov. grapa, rástoka, zgrapa, zmoła, žleb 
odvoz.: račysko 
SSJČ (rač); ALJ (rač; rača – v jiném význ.); KJA VII (str. 110) 
 

rádodajka, -y, ž.  
expr. lehká žena: o téj sa praviło, že je rádodajka; srov. dajná roba (roba 1), oplancyja 2, šústałena 
SSJ (radodaj, radodajka – ‚kdo rád rozdává‘) 
 

ráhno, -a, s.; i ml. 
1. bidlo, tyč: suchým ráhnem zhazuju japka ze stromu 
2. expr. člověk vysokého vzrůstu: poďívaj sa na tu robu, jaké je to ráhno; srov. bembek, 
bútor/bútora, galgán, gengela, hebło 2, halama, múcala 
► Slovo „ráhno“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „ráhno“ uvedeno více významů.  
SSJČ (ve význ. 1 a v jiném význ.); ČJA I-170 (‚bidýlko nad kamny‘); ALJ; Vo (ráhnu – ve význ. 2) 
 

rajšča, -ta, s. 
rostlina rajče jedlé, nebo její plod (Solanum lycopersicum): letos sa nám uroďiło tolikýh 
rajščat 
odvoz.: rajščatový: rajščatová ščáva; rajščatová poléfka; rajščatová máčka 
ČJA II-23; ALJ (rajšče) 
 

rakúse, -ú, m., pomn. 
jen ve spoj. mjeď rakúse užívat si pohodlí, odpočívat: ty máž rakúse, ňidz neďełáš 
ALJ 
 

rakušák, -a, m.  
menší vůz s vyplétanou košatinou: za stodołú zme sa hrávali ve starém rakušáku 
SSJČ; ALJ 
 

ráňať, -ám; -ajú, ned.    
shazovat, srážet dolů (ovoce ze stromů): řáňali zme hrušky; idu ráňaď ořechy, než jih negdo 
obere 
dok.: naráňať; oráňať: ďecka oráňały fšecky japka ze stromú 
SSJČ (ráněti – v jiném význ.); ALJ (i ráňat); Bš (ráňat); SSJ 
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ranostaj, -a, m.  
kdo vstává časně ráno, ranní ptáče: ten náš tata, to je taký ranostaj 
ALJ; Bš; So (ranostal); SSJ (ranostaj1) 
 
rapatý, příd.  
drsný, hrubý: mám rapaté ruky ot práce 
SSJČ; ALJ (i rapatí); Bš; So (rapavy) 
 
rástoka, -y, ž.; i ml.   

horský úval, strmé údolí, které stékají vody, úžlabina: na kraji rástoky rostú černé maliny; srov. 
grapa, rača, zgrapa, zmola, žleb 
SSJČ (rostoka); ČJA II-129; ALJ (i ráztoka); Bš (ráztoka); SSJ; KJA VII (str. 140) 
 
rátať, -cu/-ám; cú/-ajú, ned.  
1. počítat (něco): počkaj, rácu peňíze; srov. čýtať II 1 
2. brát v úvahu (něco, někoho), počítat (s něčím, s někým): rátali zme z jeho pomocú 
rátať sa 
účtovat spolu, vyrovnávat se, zejm. finančně; srov. rovnať sa 4 
dok.: dorátať – k význ. 1; narátať – k význ. 1; vyrátať sa: uš ste sa społu vyrátali? (vyrovnali); 
zrátať – k význ. 1 
odvoz.: rátáňí 
SSJČ (rátat); ALJ (i rátat); Bš (rátat); SSJ 
 
raťica, -e, ž.  
1. kopyto některých sudokopytníků, zejm. krávy, ovce, kozy; srov. pazúr 1, paznecht 1 
2. expr. končetina, zejm. noha: pez ňa chyťíł za raťicu; srov. capa/čapa, dlapa, faja/fajka 3, klača, kot 
2, kyta 2 
PSJČ (ratice); ČJA III-182 (ve význ. 1); ALJ (i rať); Bš (ratica); SSJ 
 
raz I , přísl.; i ml.   
1. někdy; kdysi: raz k vám přýdem na besedu; było to ras f sobotu přet sfátkama; srov. jednúc I 
2. jednou: ras sa to moseło stať; šak sem ťi už ras praviła; neras sem u ňih dřéł na stavbje; ♦ 
mjeď raz do huby (trochu); mjeď raz do hrsťi (trochu); srov. jednúc I 
3. náhle, najednou, naráz: raz było po fšeckém 
SSJČ (ráz I, ráz); ALJ; Bš (ráz); So (raz); SSJ (raz1) 
 
raz II , čísl.; i ml.   
1. jeden (v počítání): raz, dva, třy 
2. jedenkrát: raz za čas; raz za týdeň; raz do mjesýca; ras tolik/toléj; srov. jednúc II, toléj II 2 
3. jako druhý člen složeného výrazu, krát: jeden ras; dva razy; ešče ras; pár razú; vjédz razú; 
tolig/toléj razú (tolikrát); koliký ras/koléj razú (kolikrát); moc razú (mnohokrát); prvňí ras 
(poprvé); posledňí ras (naposledy); tým razem (tím pádem); každým razem (pokaždé); ♦ ras 
tag a druhý ras tak; raz od razu (občas); co raz vjecéj (čím dál víc); gdyby čłovjek sto razy žýł 
pořáď je stejňe hłúpý; srov. koléj II, toléj II 1, vjéc, vjecéj 
SSJČ (ráz III, raz); ALJ; Bš (ráz); Kt (ráz); So (raz); SSJ (raz2) 
 

ráška, -y, ž.  
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uštípnutý kámen ve tvaru obdélníku: oséłky sa vyrábjajú z rážek; na rášky sa dycky vybrał 
kameň, kerý sa dobře ščepíł  
 
retovať (sa), -uju (sa); -ujú (sa), ned.         
varovat se (před něčím), chránit (se): retuj ogara před gořałú; retuj sa přet tým dacanem 
SSJČ (retovat); ALJ (i retovat); Bš (retovat); So (retovač, retovač se) 
 
réž, ržy, ž.  
žito seté (obilnina rodu Secale), nebo jeho obilky: ze ržy sa pékł chleba 
odvoz.: režňisko (strniště po žitě); režný – viz tam; režná – viz tam 
► Slovo „réž“ se užívá v zejména tomto významu, v SSJČ je u slova „rež“ uvedeno více významů.  
SSJČ (rež); ČJA III-54 (‚žito‘), III-74 (režnisko – ‚strniště po žitě‘) ; ALJ; Bš; So (rež); Vo (‚rýže‘); 
SSJ (raž) 
 
režná, -éj, ž.  
žitná pálenka: naléj mje trochu téj tfojéj režnéj; režná je dobrá na žałudek; srov. fefrminka, 
hałúsková, slibovica 
SSJČ; ALJ; So (režna); SSJ (ražná) 
 
režný, příd.  
1. hrubý, drsný, nebílený (zejm. o plátnu): režné gaťe 
2. žitný: režná múka; režný chleba; režné placky 
SSJČ; ALJ; Bš (ve význ. 1); So (režny); SSJ (ražný – ve význ. 2) 
 
roba, -y, ž.; i ml.  
1. dospělá žena: naše roby sú f prácy; roby kole ňeho skáčú; ve spoj. dajná roba expr. lehká 
žena, srov. oplancyja 2, rádodajka, šústałena; ďełná roba pracovitá žena; fezd roba žena při těle; 
srov. cérka 3 
2. manželka: moja roba; jeho roba nedávno umřeła; ♦ roba od mojeho syna (snacha); tata od 
mojí roby (tchán) 
odvoz.: ropka; robečka; ropsko; robař (expr. záletník); ropský: ropská práca; to sú enom 
ropské řečy  
► Slovo „roba“ se užívá zejména v těchto významech, srov. SSJČ „roba“.  
SSJČ; ČJA I-4 (ve význ. 1); ALJ; Bš (roba; robák – ‚záletník‘); Kt (robař; robka – ‚služka); So (i ropsko; 
ropsky); SSJ  
 

robiť, -ím; -íja, ned.  
1. pracovat: gde fčyl robíš? 
2. dělat (něco): ďecka, co tu robíte?; nerob hłúpiny! 
dok.: zrobiť – k význ. 2: zrobíłs pjeknú ptačý butku 
odvoz.: robota – viz tam 
► Slovo „robiť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „robiti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (robiti); ALJ; Bš; So (robič); SSJ  
 
robota, -y, ž.  
1. práce na panském velkostatku: panská robota 
2. práce vůbec; zaměstnání: ťešká robota; odbýváž robotu; gdy idež do roboty? 
SSJČ; ALJ; Bš; So; SSJ  
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ródle, -í, ž., pomn.  
větší dřevěné sáně: ródle visýja ve stodołe, co zme sa na ňih najezďili 
odvoz.: ródlovať (sáňkovat) 
ALJ; SSJ 
 
rohaňa, -e, ž.  
kráva n. koza s velkými rohy: naša kráva Basula była taká rohaňa 
ALJ; Kt (roháň – ‚vůl s velikými rohy‘); SSJ (Rohaňa – ‚jméno krávy s velikými rohy‘) 
 

róch, citosl.  
zvuk vyjadřující bouchnutí, prásknutí: róh dveřama!; róch sebú na zem 
ALJ; Bš 
 
róchať, -ám; -ajú, ned.; i ml.  

1. tlouci, bít (někoho): róchali ho jak koňa; rócháł sfoju robu; srov. cápať 2, drúzgať 3, chlópať 1, 
rúbať 4, řóchať 1, zúgať 
2. třískat, bouchat, práskat (něčím, s něčím): rócháł bičem; neróchaj tyma dveřama!; neróchaj 
tým hrncem, ten za to nemože, že sy złá; srov. řóchať 2  
3. střílet, pukat; srov. řóchať 3 
4. pracovat: chłapiska róchajú kameň v lomu  
5. expr. pouštět větry, pšoukat: róchá jak starý chłap; srov. bzďiť, srať 4 
róchať sa 
expr. hltavě jíst, cpát se: rócháł sa kynutýma knedlama, jag dyby štrnádzď dňí nejedł; srov. 
cúhať, džgať (sa) 2, futrovať sa (futrovať), gábłovať, gasať, ťápať 3, valiť 4 
dok.: róchnúť – viz tam; doróchať – k význ. 1; naróchať sa – viz tam; vyróchať – k význ. 1; 
zróchať (sa) – viz tam 
odvoz.: rócháňí; róchanec (bouchanec); róchłý – viz tam; roch – viz tam 
SSJČ (rouchati – ve význ. 2 a v jiném význ.); ALJ (i róchat); Bš (ve význ. 1–3); Kt (róchanec); Vo (róchat 
– ve význ. 2) 
 
róchłý, příd.  
1. bouchnutý 
2. expr. praštěný; hloupý: sy róchłý? Nebo co?; srov. čáknutý 1, čásnutý 1, fíknutý 1, gécnutý 1, 
mignutý (mignúť), pobúchaný, pošybaný, řáchnutý (řáchnúť) 
3. expr. opilý: je róchłý, sotfa sa držý na nohách; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), 
nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, nasłópaný (słópať), naťatý, natrúbený 2, navalený 
4, nazynganý 3, nažraný 2, rúbłý 3, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
róchnúť, -nu; -nú, dok.; i ml.   
1. bouchnout, plesknout (někoho, někomu): róchnúł ho do zat; takú ťi jednu róchnu, lesťi 
budež ošterný; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, fłágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, 
chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, rubnúť 2, 
smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
2. třísknout, prásknout (něčím, s něčím): róchnúł dveřama a napučył sa; srov. mignúť 3, mlaščyť 
3, pleščyť 3, šfácnúť 3, šlahnúť/šlažyť 3 
3. upadnout, spadnout; hodit sebou: vajco mje róchło na zem; róchnúł sebú na otoman a spáł; 
srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, 
rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
4. puknout, prasknout: ta duša s koła na słunku može róchnúť  
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5. střelit, zabít (někoho): róchneme ze dva mycáky na objet 
róchnúť sa 
1. bouchnout se, udeřit se: róchła sem sa do brňafky 
2. expr. opít se: stařýk sa róchnúł desy v hospoďe; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa 
(dřýstnúť), nacmundať sa 2, nacápať sa, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2, natrúbiť 
sa 2, navaliť sa 2, nazyngať sa 2, nažrať sa 2, řáchúť, smýknúť sa, scápať sa, týsnúť sa, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: róchnutý 
SSJČ (rouchnouti – ve význ. 1); ALJ (i róchnút); Bš (róchat, róchnút) 
 
rokyta , -y, ž.  
vrba, jíva: Lhota má ve znaku rokytu; srov. makyta 
odvoz.: rokytka  – viz tam 
► Z tohoto slova je odvozen název obce Rokytnice a potok Rokytenka, který údolím mezi Liptálem a Vsetínem 
protéká.  
SSJČ; ALJ; Bš; Kt (rokytno – ‚močál‘); SSJ (rakyta; rokyta) 
 
rokytka , -y, ž.  
1. zdrob. k rokyta; srov. makytka 1 
2. nadpřirozená bytost, strašidlo: poslúchaj! Lebo na ťa přýde rokytka z makytkú a odnesú 
ťa; srov. basrman, benéšek, bobák 1, mora I 2, nocula, makytka 2, sfjetłonoš 
ALJ (ve význ. 1) 
 

role, -e, s. 
orný pozemek, pole: vaše role súseďí z našým 
odvoz.: rolka 
► Slovo „rola“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „role I“ uvedeno více významů.  
SSJČ (role I); ČJA III-30; ALJ; Bš (roľa); So; SSJ (roľa) 
 

rosocha, -y, ž.  
1. vidlicovitě rozrostlá větev: donez z hory pjeknú rosochu, uďełáme potpjeru na jabloň s 
japkama 
2. nástroj z vidlicovitě rostlé větve 
3. (zprav. mn.) zadní část vozu: vúz sa zlomíł v rosoše  
odvoz.: rosoška (vidlice): máž dobré rosošky na šysu; rosošý (rozvětvený, vidlicovitý porost) 
► Slovo „rosocha“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „rozsocha“ uvedeno více významů. 
Z tohoto slova je také odvozen pomístní název (viz příloha 2) – Rosošý (Lhota u Vsetína).  
SSJČ (rozsocha); ALJ (i rozsocha, rozsochy); Bš (rozsochy – ‚zadní snice u vozu‘) 
 

rosplantať viz plantať  
 

rosporek, -rka, m.  
rozparek v přední horní části kalhot, poklopec: máž rozglébený rosporek, zapňi sy ho 
SSJČ (rozparek, rozporek); ALJ (i rozporek); So  
 
rosprávjať, -ám; -ajú, ned.                
vyprávět, vykládat: stařýčeg rosprávjali o stařence; ♦ rosprávjaď rukama, nohama (pomáhat si 
při mluvení rukama ap.); aj paty by mu rosprávjały (snaží se zavděčit) 
SSJČ (rozprávěti); ALJ (i rosprávjat, rozprávjat, rozprávjať); SSJ (rozprávať) 
 

rosščukať sa viz ščukať 
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rosšfŕlať viz šfŕlať 
rosšmatlať (sa) viz šmatlať sa 
 

roščapiť (sa), -ím (sa); -íja (sa), dok.  
roztáhnout nohy od sebe, rozkročit (se): roščapíł nohy a už ležáł na zemi; srov. roščesnúť (sa) 2 
odvoz.: roščápnúť (sa); roščapený, roščapłý (rozkročený) 
SSJČ (rozčapit); ALJ (i rozčapit, rosčapit); Bš (rozčápit); So (roščapič, roščapeny); SSJ (rozčapiť) 
 

roščesnúť (sa), -u (sa); -ú (sa), dok.  
1. prudkým nárazem (se) rozdělit na části, rozštípnout (se), rozlomit (se): roščesňi to!; ta 
jabloň sa roščesła přy búřce 
2. sa rozjet se (o nohou): kráva sa roščesła; srov. roščapiť (sa) 
3. sa ze široka upadnout, dopadnout: roščesły sa ňe nohy na leďe 
dok.: roščesnutý; roščesłý 
► Slovo „roščesnúť (sa)“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „rozčesnouti“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (rozčísnouti, rozčesnouti); ALJ (i rozčesnút); Bš (rozčesnút); Kt (rozčesnutý); SSJ (rozčesnúť) 
 
roščypec, -pca, m.  
skřipec, mučidlo: dali ho na roščypec 
SSJČ (rozštipec – ‚rozštěpená tyč‘) ; ALJ (i rozščipec – ‚rozštípený prut‘); Bš (rozščipec – ‚rozštípený prut‘) 
 
rosšfácať viz šfácať 
 
roškŕknúť, -u; -ú, dok.  
roztrhnout (něco, někoho): otedz roškŕknúł ty tfoje papíry; ♦ roškŕknu ťa jag hada/žabu 
odvoz.: roškŕkať; roškrkłý  (roztrhlý) 
ALJ (roškŕknút) 
 

roveň, -vňe, rovňa (mn. č.), ž.  
rovina: na rovňi postavili nové chałupy 
odvoz.: rovénka  
► Z tohoto slova jsou také odvozeny pomístní názvy (viz příloha 2) – Rovénka (Lhota u Vsetína; Srní (Vsetín –
Rokytnice)); Rovňa, Rovňový chodňík (Lhota u Vsetína).  
SSJČ (roveň I); ALJ; Bš; Kt (rovenek – ‚rovina‘); SSJ 
 
rovesňík, -a, m.  
vrstevník: my zme z Jarynem rovesňícy 
odvoz.: rovesňica 
SSJČ (rovesník); ČJA I-8; ALJ (i rovesník); Bš (rovesnik, rovňák); Kt (rovňík); So (rovňak, rovňačka); 
SSJ (rovesník) 
 
rovno, přísl.; i ml.   
1. přímo, rovně: bjež rovno za ňím a řekňi mu to; ďecka, rovno dom!; dávaj pozor, aď idež 
rovno 
2. do roviny, vodorovně: mosýme tu desku položyď rovno  
3. vzpřímeně: nehýbaj sa a stoj rovno! 
► Slovo „rovno“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „rovně“ uvedeno více významů.  
SSJČ (rovně); ALJ; Bš; So (ve význ. 1 a 2); SSJ 
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rovnať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
1. vzpřimovat se, narovnávat se: rovnaj sa, hrbaťíš sa 
2. řadit se: ďecka sa rovnały do řady 
3. být stejný, podobný (někomu): on sa jí nemože rovnať  
4. vyrovnávat se (s někým), zejm. finančně: už zme sa spolem rovnali; srov. rátať sa 
5. měřit síly (s někým), srovnávat se: ogařyska sa rovnali přet chałupú; srov. pasovať sa   
dok.: dorovnať sa – k význ. 4; narovnať sa – k význ. 1; porovnať sa – k význ. 5: poť, porovnáme 
sa; srovnať sa – k význ. 2, 3, 4; vyrovnať sa – k význ. 2, 4 

odvoz.: rovnáňí 
SSJČ (rovnati, rovnati se); ALJ (i rovnat); SSJ  
 
rozbečať sa viz bečať 
 
rozdáviť sa, -ím sa; -íja sa, dok.   
otevřít si pusu (na někoho), osopit se (na někoho): rozdávíł sa na sfoje roďiče; srov.  rozdrapiť sa 
1 (rozdrapiť), rozglábiť (sa) 2 
ned.: rozdavovať sa: co sa tady rozdavuješ!; srov. rozglabovať sa (rozglábiť) 
SSJČ (rozdávit); ALJ (i rozdáviť); Bš (rozdávit); Kt (rozdávený; rozdava – ‚křikloun‘)  
 
rozdlábiť viz dlábiť 
 
rozdrapiť, -ím; -íja, dok.  
1. otevřít (něco): sotfa rozdrapí očyska, už nadává; rozdrapíł dveřy do kuchyňe a stáł tam v 
gumákoch 
2. roztrhnout (něco, někoho): rozdrapiło ho to ve dví 
3. rozškrábat (něco): rozdrapíł syz znaménko  
rozdrapiť sa 
1. otevřít si pusu (na někoho), osopit se (na někoho): rozdrapíł sa na tatu; srov. rozdáviť sa, 
rozglábiť (sa) 2 
2. rozpřáhnout se 
odvoz.: rozdrapený (otevřený): rozdrapené dveřy 
ALJ (i rozdrapit); Bš; SSJ  
 
rozdrhłý , příd.  
rozpustilý, uličnický: nebuď rozdrhłý!; ďecka sú rozdrhlé, už nevíja, co by de by; srov. 
rozežraný 1 
SSJČ; ALJ 
 
rozdrchmať viz drchmať 
 
rozežraný, příd.  
1. vybíravý v jídle, mlsný: jaktože to nejíš, ty sy rozežraný  
2. rozpustilý: to je rozežrané ďecko; srov. rozdrhłý 
odvoz.: rozežranec  
SSJČ (‚nenasytný‘); ALJ; Bš (rozežhraný – ‚bujný, rozpustilý‘); Kt (rozežranec – ‚žrout‘); So (rozežraný – 
‚rozpustilý‘; rozežranec – ‚rozpustilec‘) 
 
rozgajdať (sa) viz gajdať, gajdovať 
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rozglábiť (sa), -ím (sa); -íja (sa), dok.  
1. otevřít dokořán (např. dveře) 
2. otevřít si pusu (na někoho), osopit se (na někoho): rozglábíł na ňeho hubu; ogar sa rozglábíł 
na učytela; srov. rozdáviť sa, rozdrapiť sa 1 (rozdáviť) 
ned.: rozglabovať sa – k význ. 2: nebudeš sa na mja rozglabovať!; srov. rozdavovať sa (rozdáviť) 
odvoz.: rozglábený (otevřený): sú rozglábené dveřy na chodbu, zavřy jich 
SSJČ (rozglábit); ALJ (i rozglábit); Bš (rozgábit); Kt (rozgábit, rozgébit – ve význ. 1); Vo (ruzglábit – ve 
význ. 1) 
 
rozgurážyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
1. rozdovádět se, rozjařit se, rozkurážit se: napíł sa gořały a cełý sa rozgurážíł 
2. rozzlobit se, rozzuřit se: rozgurážíł sa na súseda, že mu starú odvédł  
odvoz.: rozgurážený: ten tata je neskaj jakýsy rozgurážený (rozzlobený), takú mje fťapíł 
SSJČ (rozkurážit se – ve význ. 1); ALJ (rozkurážit se – ve význ. 1); SSJ (rozgurážiť sa – ve význ. 1) 
 
rozlíčyť viz líčyť 
rozmíšať viz míšat 
rozmjágať viz mjágať 
 
rožnúť, -u; -ú, dok.; i ml. 
1. rozžehnout, zapálit světlo: tu máš syrky, rožňi sfíčku 
2. (sy) rozsvítit světlo: gde máte vypinač? Aď rožnu; rožňi sy, aď nat týma kňíškama tag 
neslepačýš 
ned.: rožýnať 
odvoz.: rožnutý; rožłý 
SSJČ (rozžehnouti, rožnout); ČJA I-181; ALJ (i rožnút); Bš (rožít); So (rožnuč); Vo (ružít, ružnót) 
 

rubáč, -a, m.  
spodní ženský oděv, užší spodnička v celku se živůtkem (součást kroje): pozďéjc sa na místo 
rubáčú nosyły košule a spodňice; rubáč sa skládáł z opléčky a podolka; srov. oplečka, opléčka 
► slovo „rubáč“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „rubáč“ uvedeno více významů.  
SSJČ (rubáš, rubáč); ALJ; Bš; SSJ 
 
rúbať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.  
1. sekat (do někoho); zabíjet, pobíjet (koho): rubáł do ňich šavlú 
2. kopat, dobývat (něco): rúbaď uhlí 
3. sekat; štípat (něco): chłapi rúbali v hoře drva; ♦ uš sa rúbe v našyh horách (umírají naši 
vrstevníci); srov. flágať 1 
4. expr. tlouci, bít (někoho): náž otec sfoje ďecka nerúbáł; srov. cápať 2, drúzgať 3, chlópať 1, róchať 
1, řóchať 1, zúgať 
rúbať sa 
expr. bít se, rvát se: smycy jedňi, rúbali sa hłava nehłava 
dok.: rúbnúť/rubnúť – viz tam; dorúbať; narúbať – k význ. 2, 3, 4: narúbu ťi na prdel, že ťi 
zmodrá; porúbať – k význ. 1, 3, 4; vyrúbať – k význ. 3, 4; zrúbať (sa) – viz tam 
odvoz.: rúbáňí; rúbaňisko (místo v lese, kde se kácí); srov. rubisko; rúbłý  – viz tam; dorúbaný; 
narúbaný; porúbaný; vyrúbaný; zrúbaný 
SSJČ (rubati; rubanisko); ČJA I-215 (‚štípat dříví‘) ; ALJ (i rúbat); Bš (ve význ. 3 a v jiném význ.); Kt 
(rubanisko – ‚paseka‘); So (rubač – ve význ. 3); SSJ; KJA V (rúbanisko – str. 84) 
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rúbłý , příd.  
1. seknutý 
2. udeřený 
3. expr. opilý: je asy rúbłý, plance sa mu jazyk; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), 
nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 3, 
nažraný 2, róchłý 3, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
 
rúbnúť, rubnúť, -nu; -nú, dok.  
1. (sa) seknout (se): rubnúł ho do ruky; rubnúł sem sa do nohy 
2. uhodit, udeřit (někoho), dát facku: takú jednu mu rúbła, že sa nestačýł ďiviť; srov. cápnúť 2, 
čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, 
lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť (šfácať), 
šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
3. upadnout, spadnout: rubnúł sebú na cesťe, že sy nohy połámáł; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, 
hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, 
šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
4. expr. obrátit, otočit (něco) do sebe: rúbňi tu štamprlu do sebe 
odvoz.: rúbnutý ; rúbłý – viz tam 
SSJČ (rubnouti – ve význ. 1); ALJ (i rubnút); So (runúč – ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1 a 2) 
 
rubisko, -a, s.  
vykácená, ještě nezalesněná lesní plocha, paseka, mýtina: v rubisku na druhéj straňe už rostú 
jahody; srov. rúbaňisko (rúbať) 
SSJČ (rubanisko); ALJ; Bš; Kt (‚místo v lese, kde se právě stromy porážejí‘); SSJ (rúbanisko); KJA V 
(str. 84) 
 
ruka , -y, ž.  
ruka; ♦ mjeď ruky jag hrabje (mít drsné, velké n. upracované ruce); ruky hore, gaťe dołú, 
postaviť sa do pozoru! (říkanka) 
SSJČ (v jiných spoj.); ALJ; Bš (v jiných spoj.); So (v jiných spoj.); SSJ (v jiných spoj.) 
 
rúčka, -y, ž.  
1. zdrob. k ruka: máš také małé rúčky 
2. držadlo; násada: rúčky u pluhu; rúčky u řyďítek; złomiła sa ňe na kosysku rúčka 
► Slovo „ručka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „ručka“ uvedeno více významů.  
SSJČ (ručka); ČJA III-63 (‚ručka u travní kosy‘), III-102 (‚hrabiště‘) ; ALJ; Bš; So (ručka); SSJ 
(rúčka1) 
 

rukáfce, - ú, m., pomn. 
krátká svrchní košilka se zřasenými rukávy zdobenými výšivkou (součást ženského kroje): 
rukáfce sa u krku zapínały na knoflík, háklík, lebo sa zvazovały šňúrkú  
SSJČ (rukávec); ALJ (i rukávce); Bš (rukávce); SSJ (rukávce) 
 
rúsť, -u, -ú, ned.  
ve spoj. rostú sňehy mračna na obloze napovídají, že brzy přijde zima 
SSJČ (v jiných spoj.); ALJ (i rúst) 
 
rybízl , -a, m. (zprav. mn.) 
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keř rybízu (Ribes), nebo plod: naše rybízle ozobali jacýsy ptácy 
odvoz.: rybízlový: rybízlová marmeláda; rybízlový vdolek; srov. rybízlák 1; rybízlák  – viz tam 
ALJ (i ribízl); So (rybizle); Vo (ribízl); SSJ (ríbezle) 
 

rybízlák , -a, m.  
1. rybízový koláč: mamko, upedž nám rybízlák; srov. rybízlový vdolek (rybízl), okáł 3; hruščák, 
tfarožňák 
2. rybízové víno; srov. bekoš 1, burčák 
 

rýna, -y, ž.  
okapový žlab n. okapová roura: máme zanesené rýny, je tam lisťí; ta rýna je asy ďúravá 
odvoz.: rýnka  
SSJČ; ČJA I-209; ALJ; Kt; So (ryna); Vo (rína/rena) 
 
rynglót , -a, m.  
druh stromu, nebo slívy kulovitého tvaru, ryngle, renklóda: počkaj, aš ty rynglóty dozrajú 
odvoz.: rynglótový: rynglótový kompot 
ALJ (ringlót); So (rynglota) 
 
rýpačka, -y, ž.                 
expr. pomalá, zdlouhavá práce, piplačka: nemysléł sem sy, že to bude taká rýpačka; srov. 
šuchtačka (šuchtať sa) 
SSJČ; ALJ; Bš 
 
rýpała, -y, m.  
expr. kdo rád (někoho) popichuje, dráždí, rýpal: nerada sem k ňim choďiła, její chłab býł 
hrozný rýpała 
ALJ; So (rypała) 
 
rýsovák, -a/-u; jen ml.   
připínáček, napínáček: nemožu přypíchnúď obrázek, už nemám žádné rýsováky 
odvoz.: rýsováček 
PSJČ (rýsováček); ČJA V-429; ALJ (v jiném význ.) 
 

 
Ř 
 
řásný, příd.                          
hustě zřasený: teťiny mjeły na sobje řásné sukňe 
► Slovo „řásný“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „řásný“ uvedeno více významů.  
SSJČ (řasný, řásný); ALJ (v jiném význ.) 
 

řáchnúť, -nu; -nú, dok.; i ml.   
upadnout, spadnout (někam); praštit sebou: ať ťi to neřáchne na zem!; řáchnúł sebú ze złosťi 
o zem; srov.  cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, 
pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, strúhnúť 3, šfácnúť, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
odvoz.: řáchnutý (praštěný); srov. čáknutý 1, čásnutý, fíknutý 1, gécnutý 1, mignutý (mignúť), pošahaný, 
pobúchaný, pošybaný, róchłý 2 
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► Slovo „řáchnúť“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „řachnout“ uvedeno více významů.  
SSJČ (řachnout); ALJ (i řáchnút); Bš (řáchat, řáchnút – ‚práskat bičem‘); SSJ (rachnúť) 
 

řécť 
povědět, říci: ♦ cosy sem chťeła řécď a ňidz dať (nevzpomenu si) 
SSJČ (říci); ALJ (i řéct); Bš (řeci); So (řeknuč, řec) 

 
řeč, -y, ž.  
1. řeč, rozhovor: ♦ mám s tebú řeč 

2. přátelský rozhovor: ♦ přiť k nám na řeč; srov. beseda, klebeta 2 
3. projev souhlasu: ♦ moja řeč, naša řeč 
► Slovo „řeč“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „řeč“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš 
 
řeča, -e, m., ž.  
expr. kdo je upovídaný, mluvka: temu nevjeř, je to taký řeča, enem řečnuje; súsetka je takéj 
veliká řeča 
ALJ 

 
řečnovať, -uju; -ujú, ned.  
mluvit, hovořit: ropky řečnujú na cesťe a čekajú na pekařa 
dok.: dořečnovať; pořečnovať sy; zařečnovať sa 
odvoz.: řečnováňí; řečný (upovídaný, hovorný); řeča – viz tam 
SSJČ (řečňovati); ALJ (i rečnovat); Bš (řečnovat, řečný); So (řečny) 
 

řečysko, -a, m.  
1. řečiště 
2. pole vzniklé naplavením: hergot, tolikýh zemjákú sa na řečysku uroďiło, gdo to má sklúzať  
PSJČ (řečisko – ve význ. 1); ALJ (řečisko – ve význ. 1); Bš (řečisko – ve význ. 1) 
 
řehúňať sa, řehýňať, -ám sa; -ajú sa, ned.  
expr. hlasitě se smát: naše cérčyska sa řehýňajú na cełé koło 
dok.: dořehúňať sa/dořehýňať sa; nařehúňať sa/nařehýňať sa; zařehúňať sa/zařehýňať 
sa 
odvoz.: řehúňáňí/řehýňáňí 
SSJČ (řehnit se, řehonit se); ALJ (řehúňat sa, řehýňat sa); Bš (řehúňat sa, řehýňat sa); Kt (řehonit se); So 
(řečny); SSJ (rehúňať sa) 
 

řemeň, -a 
1. opasek, řemen: utáhňi sy řemeň, spadnú ťi gaťe! 
2. pás k přenášení pohybu z kola na kolo 
odvoz.: řemének: tata brúsíł na řeménku břytfu; řemeňica (kolo spojené s řemenem) 
ALJ; SSJ (remeň) 
 

řepňisko, -a, s.  
pole osázené řepou: na podzym zme zorali řepňisko  
SSJČ (řepiště, řepnisko); ALJ (i řepnisko); K (řepnisko); So; SSJ (repnisko) 
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řetaz, -a, m.  
řetěz (pro tah, pohon a držení): ofca sa nám utrhła ze řetaza; ♦ byď jag urvaný ze řetaza 
(řádit) 
odvoz.: řetázek: múj chłap ňe kúpíł złatý řetázek; na kole ňe spadł řetázek  
► Slovo „řetaz“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „řetěz“ uvedeno více významů.  
SSJČ (řetěz, řetaz); ALJ (řetaz); SSJ (rehúňať sa) 
 

řezyny, -yn, ž., mn. 
odpad při řezání, piliny: řezynama sa už neskaj moc netopí 
odvoz.: řezyňáky (kamna na piliny bez železné vložky): řezyňáky były cełé žyžlavé; srov. 
cylindřáky, vincek 
SSJČ (řezina); ČJA II-81; ALJ (i řezini); Kt (řeziny); So (řežiny, řežinak) 
 

řóchať, -ám; -ajú, ned.                
1. tlouci, bít (někoho): řóchá pořáď ogara po řyťi; srov. cápať 2, drúzgať 3, chlópať 1, róchať 1, rúbať 
4, zúgať 
2. třískat, bouchat, práskat (něčím, s něčím); srov. róchať 2  
3. střílet, pukat; srov. róchať 3  
dok.: řóchnúť: řóchł dveřama, že máłem vyleťeły s pantú  
odvoz.: řóchanec 
ALJ (řóchat); Bš (řóchat – ‚chrochtat‘) 
 
řyčyca, -e, ž.                          
síto s hustšími oky na prosívání obilí, mouky ap.: řyčyca je rezavá, mosýž ju spraviť; srov. 
ohrabečňica  
SSJČ (říčice); ČJA III-89; ALJ (i říčica); So (řyčica) 
 

řýkať, -ám; -ajú, ned.  
1. říkat 
2. modlit se: ♦ řýkaj, řýkaj, řýkaj! (sv. Mikuláš vybízí děti k modlení, formule užívaná jen při 
příležitosti sv. Mikuláše) 
3. číst: říkaj s kňíšky!; srov. čýtať I, čnúť 
dok.: pořýkať: poť, pořýkáme (pomodlíme se) 
odvoz.: řýkáňí  
► Slovo „řýkať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „říkati“ uvedeno více významů.  
SSJČ (říkati); ČJA II-187 (‚modlit se‘); ALJ (i říkať, říkat); Bš (říkat); So (řykač – ‚modlit se‘) 
 
řyť, -i, ž.  
1. zadek, zadnice; konečníkový otvor: otrčýł na náz řyť; ♦ choďiď nekomu za řyťú (být někomu 
v patách); přyjíď z hołú řyťú (nemít žádný majetek); hore řyťú (být mrtvý), viz hore 2; byď jak 
tŕn v řyťi (nepříjemný) 
2. expr. legrace: ogařy sy z ňeho uďełali pjeknú řyť; fšecy v ďeďiňe s tebe majú řyť 
3. ve spoj. kuřý řyť bradavice, kuří oko: máž na noze kuřý řyť 
odvoz.: řyťka, řytečka, řyťisko – k význ. 1 
► Slovo „řyť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „řiť“ uvedeno více významů.  
SSJČ (řiť); ČJA III-72 (‚spodní část snopu‘); ALJ (i řiť); Bš (řit – ‚spodek snopu‘); Kt (řitky kuři – 
‚bradavice‘); So (řyč – ve význ. 1 a ‚spodní část snopu‘) 
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S 
 
s, z, ze, předl.  
1. se 7. p. a se 2. p. 
2. se 4. p. ve spojení s výrazy vyjadřujícími přibližnost množství, času ap.: kúpím s kilo jablek; 
daj do poléfky ze štyry zemáky; budú ze třy hoďiny otpołedňa; srov. ale/ále II 2 
SSJČ (s, se); ALJ; Bš; So; SSJ (zo2, z3) 
 
sajdák, -a, m.  
expr. neupravený člověk: co je to za sajdáka?; srov. podřygaťa, šuligaťa 
PSJČ (v jiných význ.); ALJ (v jiných význ.); Bš (v jiných význ.) 
 

sála, -ata, s.  
mládě prasete, sele: to sála už može vážyď z dvaceť kilo; srov. bagón 1, brávek 1, fňútr, mašýk 1, 
prasca 1 
odvoz.: sálacko 
ALJ; Bš (sáľa); Kt (sálacko); SSJ (v jiném význ.) 
 

salám, -u/-a, m.  
1. uzenářský výrobek ve tvaru válce 
2. nepečený moučník ve tvaru válečku: pékli zme vánočňí cukrové a ze zbytkú uďełám salám 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Vo (ve význ. 2) 
 
scať, ščým; ščýja, ned.; i ml.   
1. močit: co furt ščýš?; pes ščý u płotu 
2. expr. pršet: cełý božý deň enom ščý; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť, sopliť 2, srať 5, syčať 2, syholiť, 
valiť 8 
dok.: doscať; nascať (sy); oscať; poscať (sa); proscať; přescať (podvést, oklamat někoho); 
vyscať (sa); zascať sa 
odvoz.: scaňí (močení); scanec, scánky (moč); scala (expr. často močící muž); scalena (expr. 
často močící žena); doscaný (vystrašený); nascaný; poscaný; proscaný; vyscaný (i 
vychytralý); zascaný (pomočený) 
ALJ (i scat); Bš (scánky); Kt (scalena; scance; scanda); So (scač – ve význ. 1; scaky) 
 
scápať, -u; -ú, dok.; expr.   
1. zbít (někoho): ♦ scápali ho jak koňa 
2. sníst (něco), nacpat se: scápáł fšecko, co mu dali; srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 2, naróchať sa 
(naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2 (naťápať), nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, zvaliť 2 
scápať sa 
expr. opít se: ten sa zaséj desy scápáł; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 
(namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, 
smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
odvoz.: scápaný (expr. opilý); srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, 
nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný 
(nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, nasłópaný (słópať), naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 3, 
nažraný 2, róchłý 3, rúbłý, smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (i scápat); SSJ (scápať – ve význ. 1; scápať sa – ‚zašpinit se‘) 
 

scúhať viz cúhať 
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scuchmať viz cuchmať 
 
scýpať, -ám; -ajú, ned.; i ml.                      
1. hynout, chcípat; expr. umírat: nevím, prodž nám scýpajú kury 
2. expr. churavět, stonat: scýpá f posteli už ze štrnádzď dňí 
dok.: scýpnúť: já s tebe scýpnu!; ♦ scýpňi, potforo! (umři); nascýpať sa – viz tam; poscýpať 
odvoz.: scýplina (1. zdechlina, 2. expr. tělesně slabý člověk); scýpák (expr. tělesně slabý 
člověk); scýpłý (1. mrtvý, 2. slabý, nemocný) 
SSJČ (scípat, chcípat); ČJA V-271 (‚chcípnout‘); ALJ; Bš (scíplina); Vo (scíplák, scíplina) 

 
sečka, -y, ž. 
1. drobně řezaná píce, zejm. sláma, řezanka: do sečky sa přydávały na krméňí otruby aj šrot; 
srov. míšaňina   
2. expr. něco rozmělněného, rozdrceného: dávaj pozor na ty jahody, nebo z ňih dom dovezeš 
sečku; srov. máčka 2, majda 2, paplaňica/paplaňina, sračka 3  
odvoz.: sečkovica (stroj na řezání píce, řezačka); srov. stolica 
► Slovo „sečka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „sečka“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-184 (‚ řezanka‘), I-185 (‚ řezačka‘); ALJ; Bš; So (šečka – ve význ. 1; šečkovica); Vo 
(sečka, sečkuvica); SSJ  
 
semkaj, přísl.  
na toto místo, sem: połoš semkaj ty nožyce!; semkaj nechoť, spadneš 
SSJČ (sem, semka); ALJ; Bš; SSJ (semká) 
 

serepaťička, -y, ž.  
expr. drobnost, zbytečnost: kúpiła sem sy na trhu jakésy serepaťičky; nebav mja takýma 
serepaťičkama 
ALJ 
 

sesla, zesla, -y, ž.  
židle s opěradlem: podaj s kuchyňe zeslu!; srov. stolička 2 
SSJČ (sesle); ČJA I-154; ALJ  (sesla); Vo (sesél/sesl)  
 
sfafŕňiť sa, sfamfŕňiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
expr. ztratit rozvahu, soudnost; zamilovat se: sfamfŕňíł sa a uťekáł za ňú 
odvoz.: sfafŕňený/sfamfŕňený (poblázněný; zamilovaný) 
ALJ 
 
sfíca, -e, ž.  
1. svíce, svíčka 
2. oslava v předvečer svatby (loučení se svobodou): gdyž była sfíca, toš sa spívało; my zme 
přet sfaďbú sfícu nemjeli 
SSJČ (svíce – ve význ. 1); ALJ; Kt (ve význ. 2); SSJ (svieca – ve význ. 1) 
 

sfížý, příd.  
čerstvý, syrový, neuzený (zprav. o mase): sfížý búček; mosým nałožyď z mašýka sfížý maso 
do sklének 
► slovo „sfížý“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „svěží“ uvedeno více významů.  
SSJČ (svěží, svíží); ALJ (i svíží); So (sfiži); SSJ (svieži) 
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sfjet, -a, m.  
1. země, cizina, daleké kraje: ♦ byď do sfjeta (být světákem; povětrný); je to kus sfjeta (daleko) 
2. trápení, potíže: ♦ mjeť s nekým dva/třy/štyry sfjety  
3. obyvatelé, lidé: gde sa vzało tolikého sfjeta?; ♦ pošli to ve sfjet (řekni to lidem) 
► Slovo „sfjet“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „svět“ uvedeno více významů.  
SSJČ (svět); ALJ (i svět); Bš (svět); So (ve význ. 1 a 2); SSJ (svet) 
 

sfjeťidło, -a, s.  
svítidlo, louč: donesu sfjeťidło, aď neco viďíme 
SSJČ (svítidlo, světidlo); ALJ (i svjetidlo); Bš (světidło – ‚dračka‘); SSJ (svietidlo) 
 

sfjetłonoš, -a, m.             
nadpřirozená, zprav. zlá bytost v podobě plamene n. blikajícího světýlka: tam hore nad 
Hrbáčkama, ten kút je jakýsy ďivný, bývało viďeť sfjetłonoše; srov. basrman, benéšek, bobák 1, 
makytka 2, mora I 2, nocula, rokytka 2 
► Slovo „sfjetlonoš“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „světlonoš“ uvedeno více významů.  
SSJČ (světlonoš); ALJ (i světlonoš); Bš (světłonoch) 
 
schoďiť I , - ím; -íja, ned.  
1. scházet (dolů) 
2. upadat, chátrat: střecha chałupy uš schoďí, mosýme ju vymjéňiť 
3. ubývat na síle, stárnout: zdá sa ňe, že súsetka cosy schoďí; ♦ mjesýc schoďí (ubývá); srov. 
opješávať, ostařávať 
schoďiť sa 
scházet se, shromažďovat se: ťi dva sa schoďíja u strýca  
SSJČ (schodit se); ALJ (i schodiť); SSJ (schodiť1; schodiť sa) 
 

schoďiť II , - í (3. jč.); -íja, ned.                     
vzcházet, klíčit: schoďí nám po dešťi obilé  
ALJ (i schodiť); Bš (scházat – ‚vzcházet‘); So (schazač – ‚vzcházet‘); SSJ (schodiť3) 
 

schráňiť, -ím; -íja, dok.      
ukrýt, uklidit: uš sem schráňiła ze stoła náčyňí; srov. pochráňiť (pochraňovať), porychtovať 2, skluďiť 
(sklúzať) 
odvoz.: schráňený 
► Slovo „schráňiť“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „schrániti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (schrániti); ALJ (i schrániť, schráňit, schránit); Bš (schrániť); SSJ 
 
schrobavjeť viz chrobavjeť 
schudnúť viz chudnúť 
 

schýtať sa; -ám sa; -ajú sa, ned.  
1. neklidně spát, mluvit ze sna n. při horečce: ten náž ogárec sa schýtá ze spaňí 
2. rozčilovat se, vztekat se: mldž a neschýtaj sa!; srov. sprúčať sa, spřýkať sa, střapcovať sa 
dok.: schyťiť sa – viz tam 
odvoz.: schýtáňí 
ALJ (i schýtat); Bš (schytit se) 
 

schyťiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
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1. zvednout se; zvednout se k odchodu: vjetr sa schyťíł; schyťíł sa a rychło šéł dom; srov. 
spaprčyť sa 
2. vzlétnout, uletět: jak sa schyťíł, tag leťéł (část lid. písně) 
SSJČ (zchytit); ALJ (i schytiť, schytit); Bš (schytit se); SSJ 
 
skama, přísl.; i ml.   
odkud: skama sy? – Z Jablúnky; ďecka, skama ste přyšli?; srov. otkaď 
ALJ 
 

skamasy, přísl.; i ml.  
odněkud: skamasy zme učúli hroznú ranu; srov. odnekaď/odnekaváď, otkaťsy 
 
skarťiť, -ím; -íja, dok.  
zahubit, zabít, vybít: moséł sem skarťiť fšecky mycáky 
SSJČ (zkartit – ‚pokazit, zničit, zmařit‘) ;  ALJ (i skartiť, zkarťiť, zkartit ad.); Bš (skartit – ‚zkaziti‘) 

 
skłádanka, -y, ž.  
1. něco složeného, určeného ke skládání 
2. oplatek: kúpiła sem ťi aspoň skłádanky 
► Slovo „skłádanka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „skládanka“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (skládanka – ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ (v jiných význ.); Bš (v jiných význ.) 
 

sklénka, -y, ž.; i ml.  
1. skleněná nádoba na pití n. na uchovávání zavařenin ap., sklenice: brúšené sklénky; kúpili 
zme sy nové sklénky 
2. láhev: pivňí sklénky; vrať, prosým ťa, v opchoďe sodofkové sklénky 
odvoz.: sklénečka – k význ. 1 
SSJČ (sklenice, sklenka – ve význ. 1); ALJ; Kt (sklenky – ‚druh jablek‘); So (sklenka); SSJ (sklenka) 
 
skłopec, -pca, m.  
sklápěcí zařízení, zprav. padací dveře v podlaze n. ve stropě, ve střeše, vikýř: ten skłopedz na 
húru sa ťeško otfírá 
SSJČ (sklopec);  ALJ (i sklopec); Bš; Vo (sklupec  – ‚vikýř‘) ; SSJ (sklopec – ‚past na chytání zvěře‘) 
 

sklúzať, -ám; -ajú., ned.                              
1. sklízet úrodu: budeme sklúzaď obilé 
2. uklízet; srov. pochraňovať, uchraňovať 
dok.: skluďiť: šybuj sy skluďiť ty krámy!; pomož mje skluďiď náčyňí!; srov. pochráňiť 
(pochraňovať), porychtovať 2, schráňiť 
SSJČ (sklízet);  ALJ (i sklúzat); Bš (skľúzat); So (skluzač  – v jiných význ.) 
 

skoro, přísl.  
1. téměř, přibližně: nespała sem skoro cełú noc 
2. brzy, časně: ale u ňich sa stává skoro; skoro ráno pújdem na hřyby; na to je ešče skoro; srov. 
neskoro 
► Slovo „skoro“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „skoro“ uvedeno více významů.  
odvoz.: skorý (časný, raný): skoré zemáky; skoré střešňe; hergot, ten je ale skorý! 
SSJČ (sklízet);  ČJA V-385 (‚brzy‘) ; ALJ; Bš; Kt (skorší); So (skoro, skorem); SSJ 
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skotný, příd.  
březí: ofca je skotná; koza je skotná 
SSJČ; ČJA III-207; ALJ; So (skotny); Vo (skutná) 
 

skřékať, i ml., škřékať, -ču/-ám; -čú/-ajú, ned.  
1. skřehotat: čuła sem žaby skřékať 
2. expr. křičet, vřískat: ona po ňem škřéče škareďe; ♦ skřékaď/škřékaď jak soja (silně); 
skřékaď/škřékaď jak žaba (nepěkně); srov. békať 2, blafkať 2, blavýzňať 2, gégať 2, mjačať 2, mjágať 2, 
palázňať 
2. expr. falešně zpívat: skřéče, že sa to nedá poslúchať 
dok.:  skřéknúť/škřéknúť; doskřékať/doškřékať; vyskřékať sa/vyškřékať sa; 
zaskřékať/zaškřékať 
odvoz.: skřékáňí/škřékáňí; uskřékaný/uškřékaný (ukřičený) 
SSJČ (skřekat  – ve význ. 1);  ALJ (i skřékat, škřékat); Bš (skřekat, škřékat); Kt (skřekoň – ‚křikloun‘; 
škřekot – ‚křik‘) 
 

skřydła, -y, ž.  
1. poklice: náčyňí je f kredencu, daj tam aj tu skřydłu 
2. střešní taška: po zymje nám popraskały fšecky skřydły 
odvoz.: skřydéłka – k význ. 1: ďecka sy hrajú f kuchyňi a róchajú skřydéłkama 
ČJA I-45 (‚poklice‘), I-207 (‚střešní taška‘); ALJ (i skřidla); Bš (skřidéłka – ‚poklička‘); Kt (skředylka – 
‚poklička‘) 
 

skřych, škřych, -a, m.  
veliká truhla s přihrádkami, zprav. na obilí n. na mouku: ve skřychu už néňi aňi škřuď múky 
SSJČ (skřich);  ALJ (skřich); Bš (skřich, škřich) 
 
skřypce, -ú, ž., pomn.  
jednoduché housle: gdysy sem hráł na skřypce 
SSJČ (skřipky);  ALJ (skřipce, skřipky); Bš (skřipky); SSJ (škripky) 
 

skřypka, -y, ž.  
chřipka: nemohł sem sa cosy s téj skřypky zbrchať 
SSJČ (skřipka);  ALJ (i skřipka); Bš (skřípka – ‚spor, hádka‘); Vo (skřípka/skřipka) 
 

skuhýkať, -ám; -ajú, ned.  
expr. naříkat, bědovat: neskuhýkaj, šak ťi ňidz néňi!; srov. bjedákať 
dok.: doskuhýkať; naskuhýkať sa; zaskuhýkať 
odvoz.: skuhýkáňí 
ALJ (i skuhýňať); Bš (skuhýňať); So (skuhňič) 
 

skyda, -y, ž.  
expr. tlustá, silná žena: taká pjekná cérka to była a fčyl je z ňí skyda 
ALJ (i skida); Bš 
 
skyja, -e, ž. (zprav. mn.) 
lyže: desy na húře máme skované staré skyje 
ALJ (skyje) 
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słamjenka, -y, ž., słamjenec, -nca, m.   
1. jen słamjenka květina s nevadnoucím květem 
2. slaměná ošatka, původně určená na kynutí bochníků chleba: počkáme, neš chleba ve 
slamjencoh nakyne; srov. okřýn 
SSJČ (slaměnka; slaměnec – v jiném význ.);  ČJA I-129 (‚ošatka‘); ALJ (i slaměnka, slaměnec); Bš 
(słaměnec, słamenica – ‚ošatka‘); Kt (slaměnka – ‚ošatka‘); So (slamjenka); Vo (slamňenka – ve význ. 2) 
 

słapčák, -a, m.  
expr. slabý člověk: je słapčák, aňi mjeh nezvedne; od malučka je to słapčák 
 

słamjeť, -ím; -íja, ned.  
hloupě hledět, civět (na někoho, na něco): co na mja tak słamíš? Šag na mje ňidz neňí viďeť; 
srov. klamjeť 1 
 

slepačyť, -ým; -ýja, ned.  
být po tmě, kazit si oči: co slepačýž nat tú kňíškú? Rožňi sy 
dok.: doslepačyť; naslepačyť sa  
PSJČ (slepačiti – ‚dřímat‘); ALJ (slepačiť, slepačit); Kt (slepačit sa – ‚jít po tmě‘) 
 

slépka, -y, ž.; i ml.   
slepice: oškubaná slépka; já bysem chťéł mjeď doma slépky aj mycáky; ♦ byď jag zmokłá 
slépka (schlíplý); choďiť spaď ze slépkama/s kurama (brzy); srov. kura 
odvoz.: slépečka  
SSJČ (slípka, slépka); ČJA III-224; ALJ; Bš (sľépka); Vo (slípka); SSJ (sliepka) 
 
slibovica, -e, ž.  
pálenka získaná destilací švestek n. jiného ovoce, slivovice: trnková slibovica; japková 
slibovica; hrušková slibovica; srov. hruškovica, japkovica, střešňovica, trnkovica; fefrminka, hałúsková, 
režná 
ALJ 
 
slínovica, -e, ž.  
jílovitá půda: slínovica sa použývá, dyš sa vyrábjajú kachlové kamna 
PSJČ (slínovice); ALJ; Bš (slinovica) 
 
słópať, -ám; -ajú, ned.  
1. srkat: nesłópaj, to sa  neďełá; srov. chĺpať 1 
2. expr. opíjet se: ten Jaryn ale dobře słópe; srov. dúliť 2, gĺgať 2, chlámať 3 
dok.: słópnúť sy: súset sy rát słópne (napije se alkoholu); nasłópať sa; vysłópať 
odvoz.: słópáňí; nasłópaný (expr. opilý); srov.  cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), 
nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 3, 
nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný, smýkłý, vzýtý, zjatý 3 
SSJČ (slopat); ALJ (i slopat); Bš (słopat); Kt (slopák – ‚piják‘) 
 
smoła, -y, ž.; i ml.  
1. pryskyřice; ♦ táhne sa jak smoła/sopel (jde pomalu) 
2. nezdar, neštěstí: máš smołu, ogare!; mjéł sem smołu u skúšky 
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SSJČ (smůla, smola); ALJ 
 
smolénka, -y, ž. (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo drobných hrušek: smolénky sú dobré na gořalku; srov. ovesňinka, šymúnka, 
žňofka 2 
ALJ; Bš (smoľénka) 
 

smýčyť, -ým; -ýja, ned.  
1. táhnout, vléct: tata to drvo z hory smýčýł sám 
2. expr. nést něco těžkého: co to smýčýš? 
dok.: dosmýčyť: ten nákup sem sotfa dosmýčyła dom; usmýčyť 
► Slovo „smýčyť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „smýčiti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (smýčiti) ; ALJ (i smýčiť, smýčit); Bš (smýčiť – ve význ. 1); So (smyčič) 
 
smýknúť, -nu; -nú, dok.  
1. škubnout, trhnout něčím, někým 
2. uhodit, udeřit (někoho), dát facku (někomu): smýkł ho palicú přez hřbet; srov. cápnúť 2, 
čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, 
lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, strúhnúť 2, šfácnúť 1, šlahnúť/šlažyť 1, 
uderyť 1, uvaliť 3 
3. expr. ukrást (někomu něco): dosy mje smýkł koło před hospodú 
smýknúť sa 
expr. opít se: chłapi sa smýkli z burčáka; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 
(namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, 
scápať sa (scápať), týsnúť sa 2, zrúbať sa (zrúbať) 
smýknúť sy 
expr. mít pohlavní styk: pravíł, že sy fčera dobře smýkł; srov. optáhnúť 3, otpraviť sa 2, vyždúrať 3 

odvoz.: smýkłý – viz tam 
SSJČ (smýknouti); ALJ (i smýknút, smíknút, smíknúť); Bš (smýknout – ve význ. 2); Kt (smýknút  – v jiném 
význ.) 
 
smyk, -a, m.  
1. klouzavý pohyb, smýknutí: najlepšý sa stahovały klády smykem v zymje na sňehu 
2. živ. os. expr. darebák, lump: smyg jeden, uďełáł ju neščasnú a fčył sa smjeje; vy smycy 
jedňi!; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš 
(pekliť), somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ (ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ; Bš; So (‚člověk pomalý v práci‘); SSJ (v jiných význ.) 
 

smýkłý, příd.  
1. praštěný (něčím) 
2. expr. opilý: zdá sa ňe, že je Jura smýkłý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý 
(dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), 
nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, nasłópaný (słópať), naťatý, natrúbený 2, navalený 
4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný (scápať), vzýtý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ 
 
sňet, -u/-a, m. 
přízemní část kmene stromu: sňet stromu je cełý zhňiłý 
► Slovo „sňet“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „sněť I“ uvedeno více významů.  
SSJČ (sněť I, snět); ČJA II-76 (‚větev‘), II-77 (‚kmen‘); ALJ (i snět); Bš (snět) 
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sňice, -e, ž., pomn. 
zadní ramena vozu: mjéł sem złomené sňice u hnojového voza 
ČJA III-48 (‚ramena plužních koleček‘), III-132 (‚zadní ramena vozu‘); ALJ (i sňice, snica, snice); Bš 
(snice); So (sňica); SSJ (snice) 
 

sňídaňí, -í, s.  
snídaně: uďełám ďeckám sňídaňí 
SSJČ (snídaní); ČJA III-94; ALJ (i snídaní); Bš (snídaňa); Kt (sňídaňový); Vo  
 

sňíť sa, -í sa (3. jč.), -íja sa, ned.  
zdát se ve senu: sňiło sa ňe o tobje 
odvoz.: sňívať sa: sňívało sa ňe, že su zaséj małá cérečka 
► Slovo „sňíť sa“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „sníti se I“ uvedeno více významů.  
SSJČ (sníti se I); ALJ (i sníť); Bš (snijať sa) 
 

sodofka, -y, ž.; i ml.   
limonáda s příchutí: malinová sodofka; žłutá sodofka; srov. syfón 
odvoz.: sodovečka; sodofkový: vraď v opchoďe sodofkové sklénky; sodofčák (menší láhev s 
uzávěrem): sodofčák slibovice 
► Slovo „sodofka“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „sodovka“ uvedeno více významů.  
SSJČ (sodovka); ČJA II-208, V-201; ALJ (i sodovka); Vo (sudufka) 
 

soja, -e, ž.  
sojka (Garrulus); ♦ řvaď jak soja/soják (být ukřičený) 
odvoz.: soják 
SSJČ; ALJ; Bš 
 

solňička, -y, ž.; i ml.  
slánka: podaj ňe solňičku, ať sy to ídło možu dosoliť 
► Slovo „solňička“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „solnička“ uvedeno více významů.  
SSJČ (solnička); ČJA I-124; ALJ (i solnička); Bš (soľnička); So; Vo; SSJ (soľnička1)  
 
somár, -a, m.  
expr. protivný člověk; darebák, hlupák (nadávka): somáre jeden, nech tu cérku byť!; srov. smyg 
jeden, uďełáł ju neščasnú a fčył sa smjeje; vy smycy jedňi!; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, 
łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 2, špata, šulín 2, vybíjanec, 
výmasta, zmjata 
SSJČ; ALJ; Bš; So (somar – ‚zamračený, nemluvný člověk‘) ; SSJ; KJA VI (str. 28) 
 
sopel, -pla, m.; i ml. 
nosní hlen: neuťíraj sy ten sopel do rukáva; teče ťi sopel z nosa; ♦ táhnúť sa jak sopel (jít 
pomalu) 
odvoz.: soplák (expr. usmrkanec); soplácký (expr. nedospělý); usoplený (usmrkaný); sopliť – viz 
tam 
SSJČ; ALJ; Bš (sopláň – ‚usmrkanec‘); Kt (soplavka – ‚rýma‘);  So (snopel); Vo (sopél); SSJ (sopeľ) 
 

sopliť, -ím; -íja, ned.; i ml.   
1. smrkat: už zaséj soplím, su jakásy nachcýpaná 
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2. expr. drobně pršet, mžít: zdá sa ňe, že venku trochu soplí; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť, scať 2, srať 
5, syčať 2, syholiť, valiť 8 
odvoz.: soplivý (deštivý): soplivý čas 
ALJ (i soplit); SSJ 
 
sotor, -a, m.  
1. školní brašna, taška 
2. živ. os. expr. zlostný člověk, náfuka: to je taký sotor jeden 
odvoz.: sotúrek (zprav. plátěná školní brašna): dycky sem sy dał do sotúrku tabulku, kamének, 
slabikář a chleba namazaný trnkama 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Bš (sotor, sotůrek – ve význ. 1); Kt (sotůrka, sotůrek – ve význ. 1);  So (sotor, 
sotur – ve význ. 1); Vo (sutur – ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1) 
 

spáčyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok.  
vzepřít se, nesouhlasit: ze sfaďby zešło, žeňich sa spáčýł; spáčýł sa proťi přýkazom; srov. 
sprúčyť sa (sprúčať sa) 
PSJČ (zpáčiti, spáčiti) ; ALJ (spáčiť, spáčit); Bš (spáčit se); SSJ (v jiném význ.) 
 

spachtovať sa viz pachtovať sa 
 
spaprčyť sa, -ým sa; -ýja sa, dok. 
poplašit se, pobláznit se, rozdivočit se: spaprčýł sa a šéł dom; srov. schyťiť sa 1 
odvoz.: spaprčený (rozdivočený): od rána sy jakýsy spaprčený 
ALJ (spaprčiť, spaprčit); SSJ (spaprčiť sa) 
 

sparný, příd.  
horký, parný: čekajú nás sparné dňi 
odvoz.: sparno (horko, parno): cełý týdeň je sparno 
SSJČ; ALJ (i sparný); Bš; SSJ 
 
spérovať viz pérovať 
 
spješ, spješéj, přísl.  
1. pravděpodobně, spíše: to bude vjeďeť tata spjež než já 
2. dříve: dybych to uďełáł spješéj, tož by sa ňidz nestało; srov. prv, prvéj 
odvoz.: nájspješ (nejspíše) 
SSJČ (spíše, spěš); ALJ (spješ, spěš); Bš (spěš – ve význ. 1) 
 
splantať viz plantať  
 
spodňáky, -ú, m., pomn.               
mužské spodní kalhoty, spodky: vyprała sem ťi košułu aj ty spodňáky; stařý chłapi nosývali 
spodňáky aj v léťe 
ČJA I-82; ALJ (i spodňáki); Bš; So (spodňaky); KJA II (str. 36) 
 

spodňica, -e, ž.  
1. spodnička: mosýš sy dať pot sukňu spodňicu 
2. spodní část vozu, dno vozu: spodňica była uďełaná ze dvúh desek 
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► Slovo „spodňica“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „spodnice“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (spodnice – ve význ. 1 a v jiném význ.); ČJA III-146; ALJ (i spodnica); Kt (spodnice); So (ve význ. 
2); SSJ (spodnica – ve význ. 1) 
 

społem, přísl.  
spolu: šak społem choďili nekolig rokú; jag dłúho ste społem?; pújdem społem na hřyby 
SSJČ; ČJA V-402; ALJ; Bš (społem); So 
 

spomjeť (sy), spomenúť (sy), -nu (sy); -nú (sy), dok.; i ml.  
vzpomenout (si): Lojza spomjéł našeho tatu; cosy sy nemožu spomenúď na jeho méno 
ned.: spomínať 
► Slova „spomjeť (sy)/spomenúť (sy)“ se užívají zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „vzpomenouti“ 
uvedeno více významů.  
SSJČ (vzpomenouti, vzpomněti); ALJ; So (spomječ se, spomenuč se) 
 
spošyka, přísl.  
šikmo: máš ten paúz na fúře uvázaný spošyka 
ALJ (spošika, zpošika); Bš (zpošika); SSJ 
 
spotkem, přísl.; i ml.   
spodem; dolem: lezło to ze mja spotkem aj vrchem; mám klúče od baráku, ale mosým íť 
spotkem 
ALJ; So  
 
spoza, předl. se 2. p.    
vyjadřuje směřování z místa za něčím: spoza dveřý vyskočyła kočyca; ♦ hleďeď na nekoho 
spoza buka (úskokem, mračit se) 
SSJČ (zpoza); ALJ (i zpoza); Bš (zpoza); Kt (zpoza); So; SSJ 
 
spozdaleka, spozdaleky, přísl.  
1. zpovzdálí: ogařy, na tu velikú vodu sa ďívajte enom spozdaleka; srov. pozdaleky 1 
2. s odstupem, opatrně: ze súsedama račy spozdaleky; srov.  pozdaleky 2 
PSJČ (zpovzdaleka, zpozdaleka); ALJ (i zpozdaleka) 
 

sprašný, příd.  
1. březí: sviňa je sprašná; mycka je sprašná; kočyca je sprašná 
2. ve spoj. sprašný křyvák malý kapesní nožík na manikúru: to były ty zavíráky a ty sprašné 
křyváky 
SSJČ (sprasný, sprašný – ve význ. 1); ČJA III-212 (ve význ. 1); ALJ (i sprašní, sprašná  – ve význ. 1); So 
(sprašny – ve význ. 1); Vo (sprašná – ve význ. 1) 
 
sprúčať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.     
vzpírat se, vzpouzet se: sprúčáł sa proťi otcovi; srov. schýtať sa 2, spřýkať sa, střapcovať sa 
dok.: sprúčyť sa: sprúčýł sa sfojemu velitelovi; srov. spáčyť sa 
ALJ (i sprúčat) 
 

sprysk, -a, m. 
popraskaná kůrka chleba: ten paníčeg má pjekný sprysk 
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ALJ (v jiných význ.); Bš (v jiném význ.); Kt (v jiném význ.) 
 
spřejný, příd.  
přející, štědrý: sy spřejný ke fšeckým; srov. nespřejný, neužyłý 
PSJČ (zpřejný); ALJ (i zpřejný); Bš (zpřejný) 
 
spřetku, přísl.; i ml.   
vepředu: spřetku majú płod natřený, vzadu né 
ALJ; Bš (zpředy); So; SSJ (spredku) 
 

spřýkať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
vzpírat se, vzpouzet se: spřýkáł sa jeho přýkazom; srov. schýtať sa 2, sprúčať sa, střapcovať sa 
odvoz.: spřýkáňí 
SSJČ (vzpříkat se); ALJ (spříkať, spříkat, vzpříkat); Bš (spříkat se); Kt (vzpříkat se) 
 
spusta, -y, m.  
1. povyk: ďecka děłały ve škole takú spustu 
2. živ. os. expr. zhýralý, rozmařilý člověk: je to spusta, každý deň je nametený 
ALJ (ve význ. 1); Bš (ve význ. 1); SSJ (‚spoušť, skáza‘) 
 

sračka, -y, ž.; expr.;  i ml  
1. průjem 
2. mn. sračky výkaly 
3. beztvará hmota, bláto, břečka: s téj malty je taká sračka; srov. máčka 2, majda 2, 
paplaňica/paplaňina, sečka 2 
4. ve spoj. byť na sračku být opilý: henten už je zaséj na sračku 
SSJČ; ALJ; Bš (‚stračka – rostlina‘); So (ve význ. 1); Vo (ve význ. 3); SSJ (ve význ. 1) 
 
srała, -y, m.; expr. 
1. bázlivý člověk, zbabělec 
2. výtaha: to je taký srała, enom sa vysýrá 
3. kdo se něčím dlouho a pracně zabývá: co sa s tyma drvama tag dłúho sereš, srało jeden! 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ; Kt (sraľa – ve význ. 1); So (ve význ. 1) 
 

srať, seru; serú, ned.; expr.; i ml. 
1. kálet 
2. (na někoho, na něco) nevážit si (něčeho, někoho): seru na tebe z vysoka; seru na prácu 
3. zlobit, dráždit (někoho): serež mja, aňi nevíž jak 
4. pouštět větry, pšoukat: neser tak!; srov. bzďiť, róchať 5 
5. pršet: zaséj tam sere, nehoďí sa íď ven; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť, scať 2, sopliť 2, syčať 2, 
syholiť, valiť 8 
srať sa, expr.   
1. příliš dlouho se něčím zabývat 
2. vytahovat se: sere sa přet cełú třýdú 
dok.: nasrať – k význ. 1 a 2, nasrať sa (naštvat se); posrať (sa) – k význ. 1;  vysrať (sa) – k význ. 
1; usrať (sy) – k význ. 4, zasrať – k význ. 1 a 4, srov. hŕcnúť sy (hŕcnúť), strúhnúť sy (strúhnúť), uvaliť sy 
3 (uvaliť), zabzďiť (bzďiť); zasrať sa (pokálet se); zesrať sa (pokazit se) 
odvoz.: sračka – viz tam; srała – viz tam 
SSJČ (srát – ve význ. 1-3, srát se – ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ (i srat); So (srač – ve význ. 1; zasrač – 
k význ. 4); SSJ (ve význ. 1-3, srať sa) 
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srchký, příd.  
nedozrálý, trpký (o ovoci): ty japka sú srchké 
SSJČ (‚drsný, rozpraskaný‘); ALJ; Bš 
 
srovnať sa viz rovnať sa 
 
stadyma, přísl.; i ml.   
odtud: stadyma je to k ňim přecaj daleko 
ALJ (stadima); Kt (ztadyocát) 
 

stama, přísl.; i ml.  
odtamtud: stama uš to było enom kúsek pješky; srov. stamotáď 
ALJ; Kt (stamocát) 
 

stamotáď, přísl.  
odtamtud: stamotáť pochoďí moja šfagrová; srov. stama 
ALJ; Bš (ztamocéľ); Kt (stamocát); So (stamoteč, stamotač) 
 

sťápať viz ťápať 
 

starúcný, příd.  
velmi starý: ta jejich chałúpka je starúcná 
ALJ; Bš 
 

stařenka, -nky, ž.; i ml.   
1. expr. zdrob. k stařena 
2. babička (matka jednoho z rodičů): naša stařenka je ešťe gryčná; žyje-ji vaša stařenka? 
odvoz.: stařka; stařa 
SSJČ; ČJA I-6; ALJ; So  
 
stařýček, -čka, m.  
1. expr. zdrob. k stařík 
2. dědeček (otec jednoho z rodičů): náš stařýček sú jacýsy chořý 
odvoz.: stařýk; stařýčcy (dědeček a babička); ♦ mám teho po stařýčky (mnoho) 
SSJČ (staříček); ČJA I-7; ALJ (i staříček); So (stařyček) 
 

statek, -u/-a, m.  
1. zemědělská usedlost, hospodářství 
2. hovězí dobytek: zažeň stateg do chléva, bude búřka; chovali zme ve chlévje desatero statkú 
► Slovo „statek“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „statek“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA III-10 (‚hospodářská usedlost‘), III-168 (‚dobytek‘), III (‚drůbež‘); ALJ; Bš (ve význ. 2); 
KJA V (str. 172 – ve význ. 2) 
 
staviť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
1. zastavit se 
2. vsadit se: staf sa o stofku, že mám pravdu 
SSJČ (staviti I – ve význ. 1); ALJ; Bš (ve význ. 2); SSJ (staviť sa2 – ve význ. 2) 
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stavjať sa, -ám sa; ajú sa, ned.  
vytahovat se, vyvyšovat se: co sa stavjáš, stavjáku? 
odvoz.: stavják (expr. výtaha, náfuka) 
► Slovo „stavjať sa“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „stavěti se“ uvedeno více významů.  
SSJČ (stavěti se); ALJ; Bš (stav´at); Kt (stavják – v jiném význ.) 
 

stejnaký, příd. 
stejný: ogařy, oba ste stejnacý; u ňih je to pořáť stejnaké 
SSJČ (stejný, stejnaký); ALJ (i stejnakí); Bš; Kt (stejnak, sténaký) 
 
stel, -u, m. 
materiál k podestlání pro dobytek (suché listí, jehličí ad.), stelivo: hrabali zme v hraboviňe 
stel 
SSJČ; ALJ; Bš (steľ); SSJ (steľ) 
 

stołář, -a, m.  
truhlář: náš strýdz býł dobrý stołář 
odvoz.: stołařyna (truhlářské řemeslo); stołařstfí (živnost truhláře); stołárňa (truhlářská 
dílna); stołařský: stołařské náčyňí 
SSJČ (stolař I, stolařka, stolařina, stolařství); ČJA I-153, V-178; ALJ; Bš (stołář); Kt (stolarňa); So 
(stołař, stołařstfí); Vo (stulař); SSJ (stolár) 
 
stolica, -e, ž.  
1. židle, sedátko 
2. lidské výkaly  
3. zařízení v podobě dřevěného koryta na řezání píce a slámy (součást sečkovice): u stolice sa 
ułomiła bočňí deska; Jožo, ty budeš tłačyď a já budu potłačovať słámu ve stolicy; srov. 
sečkovica (sečka) 
odvoz.: stolička – viz tam 
► Slovo „stolica“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „stolice“ uvedeno více významů.  
SSJČ (stolice); ALJ; Bš (stolica řezací); Kt (v jiném význ.); So (v jiných význ.); SSJ (stolica1) 
 

stolička, -y, ž.   
1. zadní široký zub 
2. židle (i s opěradlem): přysuň sy ke stołu stoličku a jes; stolička má urazenú nohu; srov. sesla, 
zesla 
► Slovo „stolička“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „stolička“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš (v jiných význ.); So (stolek – ve význ. 2); SSJ 
 
strožoch, -a, m.  
slamník: strožoh býł nacpaný ovesnú słámú 
SSJČ (štrozok, strožok ad.); ALJ; So (stružok); SSJ (strožiak) 
 
strúček, -čka, m.  
stroužek (česneku): dáme do čočovice ze dva strúčky česneku 
► Slovo „strúček“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „strouček“ uvedeno více významů.  
SSJČ (strouček, struček); ČJA II-25; ALJ; Bš; Kt (stróček); So (stručko); Vo (stróček, strok); SSJ 
(strúčok) 
 
strúhák, -a, m.  
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struhadlo: strúhág na japka 
odvoz.: strúháłko; struhy (struhadlo na zelí): nabrúsým u struh nože 
ALJ (v jiném význ.); Bš (strúháłko) 
 

strúhanka, -y, ž.  
1. strouhaná houska, strouhanka 
2. ve spoj. strúhanka v mléce mléčná polévka s noky: na večeřu zme mjeli strúhanku v mléce; 
srov. záťerky v mléce (záťerek)  
ALJ; So (struhanka – ve význ. 2); SSJ 
 
strúhnúť, -nu; -nú, dok.  
1. k strouhat 
2. uhodit, udeřit (někoho), dát facku (někomu): strúhnu ťi jednu přes prdel!; srov. cápnúť 2, 
čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, 
lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, šfácnúť 1, šlahnúť/šlažyť 1, 
uderyť 1, uvaliť 3 
3. upadnout, spadnout: zrazu sem sebú strúhnúł o zem; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, 
húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, šfácnúť, 
šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
4. ubrat (něco někomu): strúhnúł sem ho na peňezoch 
strúhnúť sy 
expr. pšouknout si: strúhł sy do gaťí; ty sys strúhł; srov. hŕcnúť sy (hŕcnúť), usrať sy, zasrať (srať), 
uvaliť sy 3 (uvaliť), zabzďiť (bzďiť) 
SSJČ (strouhnout – ve význ. 1, 2 a v jiném význ.); ALJ; Bš; So (struhnuč – ve význ. 2); SSJ (struhnúť – ve 
význ. 1 a 2) 
 
stryga, -y, ž.  
1. čarodějnice; srov. bosorka 1, čarodeňica 1, haladryja 1, haramija 1 
2. expr. zlá, zprav. stará žena: ta Vłasta je taká stryga; srov. bosorka 2, čarodeňica 2, čava 2, darebňica 
2, fúryja, haladryja 2, haramija 2, kača 5, kanalija, ludra, metła 2, mora II 2 
SSJČ (striga); ALJ (i striga); Bš (ve význ. 1); SSJ (striga); KJA IV (str. 40) 
 
střapaňa, -e, ž.  
1. expr. rozcuchaná žena: poďívaj sa, jaká sy střapaňa, učeš sa 
2. kyselá mléčná polévka se zelím: uvařým střapaňu, to nám na objed mosý stačyť; srov. 
kyselica 
odvoz.: střapál (expr. rozcuchaný člověk): to ďecko je taký střapál 
ALJ (ve význ. 1 a v jiných význ.); Bš (v jiných význ.); So (střapula – ve význ. 1); SSJ (strapaňa – ve význ. 
1) 
 
střapcovať sa, -uju sa; -ujú sa, ned.  
zlobit se, vztekat se, vzpouzet se: co sa střapcuješ, stejňe to mosýž uďełať; srov. schýtať sa 2, 
sprúčať sa, spřýkať sa 
odvoz.: střapcováňí 
SSJČ (střapcovat se); ALJ (i střapcovat); Bš (‚kasati se‘) 
 
střebačka, -y, ž.  
nápoj pro dobytek: do střebačky pro krávy zme dávali múku z řepú 
ALJ; Bš (‚ řídká polévka‘); Kt (střebačka, střebaňa) 
 

střechýl, -a, m.  
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1. rampouch; na rýňe nám vysýja veliké střechýle; ♦ su zmrzłá jak střechýl 
2. vánoční cukroví podobné rampouchu (zabalené fondánové bonbóny): ešče povjesýme na 
stromek ty střechýle 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA II-166 (ve význ. 1); ALJ; Bš (střechýľ); Vo (střechél – ve význ. 1) 
 

střešňa, -e, ž.  
strom, nebo plod třešně: fšecky střešňe nám zmrzły; letos sa nám neuroďiły žádné střešňe; 
srov. bjelica 1, čerňica, drobňica, křupa, vrapčynka 
odvoz.: střešňový: střešňové buchty; střešňovica – viz tam; střešňoví (třešňový sad) 
► Z tohoto slova je odvozen také pomístní název (viz příloha 2) – Střešňoví (Lhota u Vsetína; Rokytnice 
(Vsetín-Rokytnice)).  
SSJČ (třešně, střešně); ČJA II-3, V-280; ALJ; So; Vo 
 
střešňovica, -e, ž.  
pálenka získaná destilací třešní: toš to je střešňovica! Taká jemňučká; srov. hruškovica, japkovica, 
trnkovica; slibovica 
SSJČ (třešňovice); ALJ (třešňovica) 
 
střetnúť sa, -nu sa; -nú sa, dok.          
1. bojovně se utkat, narazit na sebe 
2. (sa) potkat (se): střetła sem ho u doktorky; střetnúli zme sa náhodú  
ned: střetávať sa 
SSJČ (střetnouti se); ALJ; Bš (střetnút); SSJ (stretnúť sa) 
 

stfářať, -ám; -ajú, ned.; i ml.  
zlobit se, vyvádět: tata zaséj stfářáł gvúli ďeckám 
PSJČ (stvářeti – ‚tvořiti‘) ; ALJ; Bš (stvářať); SSJ (stvárať) 
 

sťeřynka, -y, ž.  
drobek, zvl. chleba: pozbíraj ze stoła ty sťeřynky! 
ALJ (stěřinky) 
 

súcý, příd.  
vhodný, možný: ♦ byť súcý (možný): to néňi súcý 
ALJ (i súcí); Bš (súcí) 
 

suk, -a/-u, m.  
1. část větve zarostlá do dřeva kmene, tvrdá část zbylá po ní v zpracovaném dřevě 
2. uzel: uďełáł sa ňe na ňiťi suk, nemožu ten sug rozvázať  
3. živ. os. expr. tvrdý, nepřístupný člověk: je to taký sug neuhovjený 
► Slovo „suk“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slov „suk I a suk II“ uvedeno více významů.  
odvoz.: zasukovať – viz tam 
SSJČ (suk I, II); ČJA I-80 (‚uzel‘); ALJ; Bš; Vo (sok – ‚uzel‘); SSJ  
 

sukrovica, sukrvica, -e, ž.   
krev s hnisavým hlenem vytékající z rány: z rany mu tékła už enom sukrovica 
ALJ; Bš (súkrvica); Kt (súkrvica); SSJ (súkrvica) 
 
suržyca, -e, ž.  
společně vysévaná směs žita a pšenice, sourež: ze suržyce sa pékł chleba 
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SSJČ (suržice); ALJ (suržica); Bš (súržica); Kt (suržičný); So (surež); SSJ (suržica) 
 

sušák, -a, m.          
1. zařízení na sušení něčeho 
2. dřevěná dvouspádová konstrukce na sušení sena: pujdem zhrabaď otavu, dáme ju sušyď na 
sušáky; fčera zme na łúce naložyli deseť sušákú; srov. ostréfka 
SSJČ; ALJ; Bš (‚sušírna na plátno‘); SSJ (sušiak); KJA V (str. 72) 
 

sušyca, -e, ž.  
uschlý strom, suchá větev: idu do hory na sušyce, nemám čým topiť 
ALJ (sušica); Bš (sušica); SSJ (sušica) 
 

syčať, -ým; -ýja, ned.  
1. vydávat zvuk znějící jako ss 
2. –ý (3. jč.) slabě pršet: poďívaj sa ven, jak tam syčý; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť 1, sopliť 2, scať 2, 
srať 5, syholiť, valiť 8 
SSJČ (syčet – ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ; Bš; SSJ (ve význ. 1 a v jiných význ.)  
 

syfón, -u, m.  
sodová voda nasycená pod tlakem kysličníkem uhličitým, sodovka: ty pijež enom syfón?; srov. 
sodofka 
► Slovo „syfón“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „sifón“ uvedeno více významů.  
SSJČ (sifón); ALJ (i sifón); So (syfon); Vo (sifón); SSJ (sifón) 
 
syholiť, -í (3. jč.), ned.; i ml.   
drobně pršet; mžít: venku syholí, veznu sy bundu; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť 1, sopliť 2, scať 2, srať 
5, syčať 2, valiť 8 
odvoz.: syholeňí 
SSJČ (siholit); ALJ (i siholiť, siholit); Bš (siholiť); SSJ (siholiť) 
 

sychrhajska, sychrajska, -y, ž.; i ml. 

spínací špendlík: zapňi sy gaťe sychrhajskú; daj, zapnu ťi to aspoň sychrajskú 
SSJČ (sichrhajcka); ALJ (sichrajska) 
 

synák, synál, -a, m.  
druh jedlé houby, hřib kovář (Boletus erythropus), hřib koloděj (Boletus luridus): u stařky 
pod lipama rústávali synácy; synácy majú velice tfrdé nohy; ze synálú je dobrá máčka; srov. 
jalofčák, modřák 
SSJČ (sinák); ČJA II-91 (siňák, synał  – ‚křemenáč‘) ; ALJ (sinák, sinál, synál); Bš (sinák, sináľ); So 
(synal – ‚hřib koloděj‘) 
 
sýpovina, -y, ž.  
hustá bavlněná tkanina na sypky peřin, sypkovina: máme desy skovanú sýpovinu na peřyny 
SSJČ (sypkovina); ČJA I-163 (‚sypek‘); ALJ; Bš (sypovina); So (sypovina); Vo (sípka/sepka, sipkuvina) 
 
 

Š  
 
šak I, spoj.; i ml.           
1. uvozuje věty ve význ. poměru odporovacím: otevřéł sy na mja hubu, šak poprvé a naposlet 
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2. uvozuje věty ve význ. poměru důvodovém: nemosýte ponáhlať, šag máte času dosť 
SSJČ (však, šak); ALJ; Bš; So; SSJ 
 
šak II , část.; i ml.                
1. zdůrazňuje tvrzení, které se přehlíží, nebo nějaké ubezpečení, výtku; vždyť: šag já sem to 
řýkał; šag já už idu dom; šag já sa s tebú nehádám; srov. ale/ále II 1  
2. vyjadřuje přitakání, přisvědčení: bavili zme sa o tem. – No šak!; maminka přyjede. – Šag 
jo.; srov. aj II 2, ba/baže, faň II, može, tož I 2 
SSJČ (však, šak); ČJA V-354; ALJ; Bš 
 
šancovať, -uju; -ujú, ned.  
přehrazovat svatebnímu průvodu cestu a chtít výkupné: dyž mjéł negdo známý sfaďbu, tož 
zme sa převlékli za maškary a šancovało sa 
dok.: vyšancovať: vyšancováł sem dva púlitry gořałky 
odvoz.: šancováňí, šance (vybírání výkupného od svatebního průvodu) 
SSJČ (šancovat); ALJ 
 
šarlotka, -y, ž.  
cibule šalotka (Allium salota, Allium cepa): šarlotku přydáváme do nakłádanýh oharkú 
SSJ 
 
šářyť viz čářyť 
 
šášý, -ý, s.  
křoví, chrastí: ďecka sy hrajú na skofku, sú f šášý za barákem; srov. chábí, chachálí, chrást 
SSJČ (šáší – ‚ostřice, rákosí, sítina‘); ALJ (i šáší); Bš (šáš); Kt (šášoví); So (šaši – ‚rákosí‘); SSJ (šášie) 
 

šatka, -y, ž.; i ml.   
šátek, zejm. na hlavu: vyšývaná šatka; teťiny f šatkách; stařka sy dała na hłavu šatku, zabaliła 
sa do vlňáka a šła ven 
► Slovo „šatka“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „šatka“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš (šátka); So; SSJ  
 

ščebla, -e, ž.                       
příčka na žebříku: lézł sem na jaderňicu a praskła pode mjú ščebla na žebřy; ułomiła sa ňe 
ščebla na žebřy; srov. vrlina 2 
ALJ; Bš (ščebľe); Kt (ščebla) 
 
ščepcovať viz čepcovať 
 
ščrčný, příd.  
živý, čiperný: ten ogara je taký ščrčný; srov. drłý, gryčný 1, hypký, obrychtovaný 
ALJ (i ščrční); Bš 
 
ščŕkať, -ám; -ajú, ned.  
stříkat: neščŕkaj po mje!; srov. čákať, čápať 1, čfáchať 2, fíkať 1, chfístať, chŕstať 
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dok.: ščŕknúť: ščŕknúł na mja vody; uščŕknúť (ukápnout, odlít): uščŕkňi mje mléka do 
kameňáčka 
odvoz.: ščŕkáňí 
ALJ (ščŕknúť) 
 
ščukať, -ám; -ajú, ned.; i ml.    
škytat: gdyš sa ťi ščuká, toš sy vezňi kostku cukru; ♦ ščuká sa ňe, dosy ňa spomíná 
dok.: ščuknúť; rosščukať sa 
odvoz.: ščukáňí 
SSJČ (šťuknout); ALJ (ščukat, šťukať , šťukat ad.); Bš (ščukat); Kt (ščukavka); So (ščukač); Vo (ščokat; 
ščoknút; ščokafka); SSJ (šťukať) 
 

ščúpłý, příd.  
hubený, tenký: f ksychťe je jakýsy ščúpłý; má ščúpłú hubu; býł nemocný, je jakýsy ščúpłý 
ALJ (i ščúplí); Bš; Kt (ščouplý, šuplý) 
 

ščúr , -a, m.  
označení pro drobné živočichy, zprav. mloka, čolka aj: ♦ na svatého Juřý, vylézajú haďi a 
ščúřy; srov. čołek 
► Slovo „ščúr“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „štír“ uvedeno více významů.  
SSJČ (štír, ščúr); ALJ; Bš; Kt (ščurek); So (ščur – v jiných význ.) 
 
ščúřyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
1. smát se: veseło sa na mja ščúřýł; fčyl sa ščúřý desy pot fúsy; ♦ ščúřý sa jag mjesýčeg na 
hnoji; srov. chlachúňať sa, chlámať sa, škéřyť sa 1 
2. šklebit se: sú ty japka kyselé, že sa ščúřýš?; srov. oškéřať sa, ošklebovať sa, škéřyť sa 2, škňúřyť sa  
dok.: uščúřyť sa; zaščúřyť sa 
ALJ (i ščúřit sa); Bš (ščúřiť sa – ve význ. 1); Kt (ščořet se); So (ščiřyč se – ‚smát se‘; ščuřyť se  – ‚šklebit 
se‘) 
 

ščykaný, příd.  
libový: ščykané maso 
ČJA I-120  
 
ščykať, -ám; -ajú, ned.  
ujídat, uždibovat 
dok.: uščýknúť: uščýkł sem sy kuz masa 
odvoz.: ščykaný – viz tam 
ALJ (ščikať , šťikat  – v jiných význ.); Bš (ščikat, ščigat – v jiném význ.) 
 

šek, -a/-u; i ml.  
poštovní poukázka, složenka: mosým íď zapłaťiť na poštu fšecky šeky, co tu máme  
SSJČ (šek I – v jiném význ.); ALJ; So; SSJ  
 

šenkyš, -a, m.  
výčepní pult, nálevna: f šenkyšu były tupláky na pivo 
ALJ (i šenkiš); So (šenktyš); SSJ (šenkýš) 
 
šepleť, -i, ž.  
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1. drobné (např. peníze), drobnosti: ve šrajtofli mje zbyła enom samá šepleť 
2. expr. drobotina; havěť: před barákem léce jakásy małá šepleť (děti) 
ALJ; Kt (šepleta, šeplota – ‚maličkost‘) 
 

šfác, citosl.  
1. vyjadřuje zvuk úderu, prásknutí, bouchnutí: šfác babušu přes prdel!; srov. šfihýc  
2. vyjadřuje prudký pád: šfádz mje taša na zem! 
PSJČ (švác – ve význ. 2); ALJ (švác); SSJ (švác) 
 

šfácať, -ám; -ajú, ned.  
1. bít, švihat (někoho); srov. šfihýcať 
2. expr. jít rychle: šfácaj rychło dom!; ♦ šfácaj dom, poženeš (expr. je čas jít); srov. dropčyť, 
trckať, trapcovať, valiť 5, zdyrygať 
dok.: šfácnúť – viz tam; našfácať – k význ. 1; rosšfácať (rozbít); ušfácnúť – viz tam; vyšfácať – 
k význ. 1 
odvoz.: šfác – viz tam 
SSJČ (švacat – ve význ. 1); ALJ (švácať, švacat); Bš (švácať); SSJ (švácať) 
 

šfácnúť, -nu; nú, dok.  
1. uhodit, udeřit (někoho), dát facku (někomu): šfácnúł mu jednu přes paščeku; srov. cápnúť 2, 
čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, 
lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, strúhnúť 2, šlahnúť/šlažyť 1, 
uderyť 1, uvaliť 3 
2. upadnout, spadnout, praštit sebou: šfácły ňe vajca na zem; noha sa ňe uvézła a šfácła sem u 
branky; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, 
pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šlahnúť/šlažyť 2, zhrčať 
3. hodit (něco někam); praštit (něčím, s něčím): šfácli s tým do kúta; šfácnúł pjesťú do stoła; 
srov. mignúť 3, mlaščyť 3, pleščyť 3, róchnúť 2, šlahnúť/šlažyť 3 
SSJČ (švacnout); ALJ (švácnúť, švácnút); SSJ (švacnúť) 
 

šfidrať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   
1. šilhat: zdá sa ňe, že Jurka šfidrá na obje očy 
2. pokukovat (po někom): náž ogar uš šfidrá po cérkách; srov. pohlédať (hleďeť) 
dok.: zašfidrať 
odvoz.: šfidráňí: to šfidráňí má od mała; šfidravý 
SSJČ (švidrat); ČJA I-45 (‚šilhavý‘); ALJ (šfidrat, švidrať); Bš (švidrat; švidratý); Kt (švidravý; švidroň); 
So (šfidrač; šfidratý; šfidroň); Vo (švigrat; švigravé) 

 
šfihýc, citosl.   
vyjadřuje zvuk švihnutí, prásknutí: a šfihýc koňa!; srov. šfác 1 
ALJ (švihýc) 
 
šfihýcať, -ám; -ajú, ned.  
expr. silně švihat (někoho): šfihýcáł koňa bičem přez zadňicu; srov.  šfácať 1 
dok.: šfihýcnúť 
odvoz.: šfihýc – viz tam 
ALJ (švihýcať); Bš (švihýcať) 
 
šfořeň, -a, m.  
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svorník u vozu, nebo nověji u traktoru: vytáhňi ten šfořeň z vlečky, já ťi cúvnu 
odvoz.: šfořének  
PSJČ (svořeň); ČJA III-42 (svořeň – ‚potykač‘) , III-137 (svořeň – ‚svorník‘); ALJ (svořeň); Bš (svořeň); 
Kt (svořének, svořínek); So (sfořeň) 
 
šfrček, -čka, m.  
1. cvrček: večér sem słyšéł šfrčka 
2. expr. malé dítě: šfrčeg náš, gde sa zapotrošíł?; srov. božátko, frfeň 2, malúš/malúša, odrobinka 2, 
šfŕlák 2, šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
ALJ (švrček); Bš (švrček) 
 
šfŕlák, -a, m.; i ml. 
1. dřevěné kuchyňské náčiní s hvězdicovitým zakončením, kvedlačka: zašfŕlaj šfŕlákem 
zátřepku a daj ju do máčky; z vánočňích stromkú zme ďełávali šfŕláky 
2. expr. kdo je malý, zejm. dítě: taký małý šfŕlág a jak sy to trúfe!; srov. božátko, frfeň 2, 
malúš/malúša, odrobinka 2, šfrček 2, šušeň 3, úrypa, žúžel 3 
odvoz.: šfŕláček 
PSJČ (švrlák); ALJ (švrlák); Bš (švrľák); Kt (švrlák – ‚vařečka‘); So (šfrlak, šfrlač); KJA III (str. 46) 
 
šfŕlať, -ám; -ajú, ned.; i ml.  
míchat, kvedlat: šfŕlaj tu krupicu, ať sa neďełajú žmołky! 
šfŕlať sa 
expr. vrtět se, otáčet se: zaséj sa šfŕlá na stoličce 
dok.: došfŕlať; pošfŕlať; rosšfŕlať; zašfŕlať 
odvoz.: šfŕláňí; šfŕlák – viz tam 
ALJ (i švrlat); Bš (švŕľať); So (šfrlač) 
 

šfrčkovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. souložit: naša Eliška by ráda šfrčkovała; srov. cuchmať sa 2, cycmať sa, drchmať sa (drchmať), 
hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, ťuchmiť sa 2 
dok.: zašfrčkovať (sy) 
 

šfrligať, -ám; -ajú, ned.  
1. cvrlikat, švitořit: čuju ptáky šfrligať 
2. expr. neuměle hrát na hudební nástroj 
odvoz.: šfrligotať: šfrligotá na bendžo; šfrligoty  (expr. neumělá, rychlá hra): to sú také 
šfrligoty 
ALJ (švrligať); Bš (švrlikat) 
 

škarbał, -u/-a, m. (zprav. mn.)  
expr. opotřebovaná, nevzhledná, stará bota: skovaj sy ty sfoje škarbały, ať tu nezavazajú; srov. 
boťár, jančar/jančár 2, komisňák 
odvoz.: škarbalisko 
SSJČ (škrpál, škarbal); ALJ; Bš; Kt (škarbaličky); So (škarboły) 
 

škára, -y, ž.    
škraloup na mléce: na mléce je škára 
odvoz.: škarka: ta škarka ňe nechutná 
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SSJČ (škára – v jiném význ.); ČJA I-106; ALJ (škára); Bš (škára – v jiném význ.); Kt (škára); KJA III 
(str. 78) 
 
škarňica, -e, ž.  
krabice 
odvoz.: škarňička: dyž zme byli malí, tož zme zbírali škarňičky ot syrek 
ALJ (i škarnica); Bš (škarnica – ‚kornout‘); So  
 

škařúpka, -y, ž.  
skořápka: bješ tam slépkám nadrobiť škařúpky 
SSJČ (škařoupka); ČJA I-103; ALJ; Bš (škařupa); Kt (škařópka); Vo (škarópka/škařópka, škerópka) 
 

škéřyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned. 
1. smát se: to ďecko sa škéřý na každého; srov. chlachúňať sa, chlámať sa, ščúřyť sa 1 
2. šklebit se: ♦ škéřý sa jag rozvařený zemák/jag opíca; srov. oškéřať sa, ošklebovať sa, ščúřyť sa 2, 
škňúřyť sa 
dok.: oškéřyť – viz tam; zaškéřyť sa 
odvoz.: oškéřať sa – viz tam; vyškéřať sa (vysmívat se, posmívat se); škéřeňí  
ALJ (i škéřiť, škéřit); Bš (škéřit) 
 
škfařeňica, -e, i ml., škfařeňina, škfařénka, -y, ž.  
míchaná vejce; smaženice: hřybová škfařeňica; škfařeňiňa ze škfarkama; na večeřu sy 
uďełáme škfařénku s klobású; srov. vaječňica/vaječyna 
odvoz.: škfařeňička; škfařeňinka 
ČJA I-105; ALJ (škvařenica, škvařenina); Bš (škvařenina); Kt (škvařenica); So (škfařeňica – ‚škvařené 
kousky masa při zabijačce‘); SSJ (škvarenina, švarenica) 
 

škfŕkať, -če/-á/ (3. jč.); -čú/-ajú/, ned.; i ml.   
kručet v břiše: mám hłat, škfŕká ňe v břuše 
dok.: zaškfŕkať 
odvoz.: škfŕkáňí 
SSJČ (škvrkat – v jiném význ.); ALJ (škvrkať, škvrkat); Bš (škvrkat); So (škfrčeč – ‚skřípat‘); SSJ 
(škvŕkať) 
 

škláb, -u/-a, m.  
pošklebek, posměch: ♦ ďełať sy škláby (dělat si z někoho legraci) 
SSJČ (škláb, šklába – v jiných význ.); ALJ; Bš (škľab); Kt (škľáb) 
 
šklébík, -a, m. 
1. malá petrolejová lampa 
2. slabě svítící světlo: to sfjetło je enom taký šklébík; srov. blúšč 1 
3. malé okénko: f komoře była tma, ve stropje býł enom małý šklébík 
SSJČ (šklebík – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1 a v jiných význ.); Kt (šklébik – ve význ. 1) 
 

škleboň, -a, m.  
expr. kdo se posmívá: ňic sy z ňeho neďełaj, je to taký škleboň, enom sa fšeckým vyšklebuje; 
srov. oceba 2 
ALJ; Bš; Kt (šklebáň)  
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škĺhnúť (sa), -u (sa); -ú (sa), dok.  
uklouznout, smeknout (se): škĺhła sa ňe noha na leďe; srov. šmyknúť (šmykať sa) 
odvoz.: uškĺhnúť: uškĺhnúł sem sa a zlámáł sem sy ruku 
ALJ (šklhať); Bš (škľhať sa – ‚klouzat se‘) 
 

škňúrať, -ám; -ajú, ned. 
1. naříkat, fňukat, kňourat: neškňúraj, šak sa ťi ňidz neďeje!; škňúráł, že nemá peňes 
2. škemrat, žadonit (o něco): škňúráł, aby mu dali pivo na sekeru 
dok.: doškňúrať; zaškňúrať 
odvoz.: škňúráňí 
SSJČ (škňourat); ALJ (i škňúrat); Bš (škňúrat) 
 
škňúřyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
šklebit se, mračit se (na někoho): co sa na mja škňúřýš, ňic sem ťi neuďełáł; srov. oškéřať sa, 
ošklebovať sa, ščúřyť sa, škéřyť sa 2 
dok.:  uškňúřyť sa; zaškňúřyť sa 
PSJČ (škňouřiti se); ALJ (škňúřiť); Bš (škňúřit se); Kt (škňóřit, škňúřit); SSJ (škňúriť) 
 

škobrták, -a, m.  
dřevěný dvojradličný pluh: před železnýma płuhama sa orało škobrtákama 
ALJ; Bš (škobrták – ‚kdo se přeškobrtl, přestoupil na jinou víru‘) 
 

škohŕňať, -ám; -ajú, ned.  
expr. hlučně kráčet: škohŕňáž v gumákoch, je ťa čuď až do kuchyňe 
ALJ (škohrňat); Kt (škohrňat) 
 

škop, -a, m.    
vykleštěný beran n. kozel, skopec: budeme ďełať klobásy ze škopa; máme škopa na zabiťí; 
srov. cap 1, košut 
SSJČ (skop, škop); ALJ; Kt; So; SSJ (škop1); KJA V (str. 184) 
 
škrabýňať, -ám; -ajú, ned.  
expr. silně škrábat: kočyca škrabýňała drápama o dveřy 
odvoz.: škrabýňáňí: z venku sa ozývało škrabýňáňí 
 

škračyť; -ým; -ýja, ned.  
rozpouštět tuk, vyškvařovat: škračyť sádło 
dok.: vyškračyť: vyškračyli zme z mašýka kýbl sádla 
odvoz.: škraka – viz tam 
ALJ (škračiť, škračit); Bš (škračit) 
 
škraka, -y, ž.  
vyškvařená slanina (popřípadě i s cibulí), sloužící k maštění pohankové kaše n. brambor: 
ďeda jedł pohančenú kašu jeďiňe ze škrakú 
PSJČ; ALJ; Bš 
 
škrhnúť, -nu; -nú, dok.                 
působit (něčím) skřípavý zvuk: škrhnúł sem botama o zem 
SSJČ (škrhnout; škrhati); Bš (skrhať – ‚v řeči zadrhovat‘) 
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škrobať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.  
škrábat, zvl. syrové brambory: už bješte škrobaď zemáky na objet! 
dok.: doškrobať; naškrobať: kolik teho máme naškrobať?; oškrobať – viz tam 
odvoz.: škrobáňí; škrobačka (škrabka na zeleninu); doškrobaný; naškorbaný; oškrobaný 
ALJ (i škrobat); Bš; So (škrobač; škrobačka); SSJ  
 
škrťa, -e, m.  
expr. lakomec, skrblík: ten strýdz je taký škrťa, ňidz nám nedał 
SSJČ; ALJ; Vo (škrťa, škrťón) 

 
škruček, škrúček, -čka, m.  
svazek nalámaných n. skroucených větví sloužících k zatápění: uďełała sem škrúčky na 
potpáłku 
ALJ; Bš (škručkovať sa, škruček – v jiném význ.) 

 
škřaň, -e, ž.  
spodní čelist, spodní část tváře: máš skované cukrové za škřaňama 
SSJČ (škraň); ALJ (i škraň); So (skřaň, škřaň); Vo (škraň, škraňa) 

 
škřékať viz skřékať 
 
škřéňiť (sa), -ím (sa); -íja (sa), ned.  
dráždit (se), zlobit (se), popouzet (se): škřéňíł ju tag dłúho, že začała bečať; ďecka sa mezy 
sebú škřéňíja 
ALJ (i škřehnit); Bš (škřehnit) 
 

škřych viz skřych 
 
škřúpať, -ám; -ajú, ned.  
1. skřípat (něčím): škřúpáł złosťú zubama 
2. chroupat (něco): zaséj škřúpeš to tfrdé japko? 
dok.: doškřúpať; zaškřúpať – k význ. 1 

odvoz.: škřúpáňí 
ALJ (i škřúpat); Kt (škrúpat – ‚rozkusovati‘) 
 
škřuť, -i, ž. 
ve spoj. aňi škřuť/škřuťi ani trochu, ani kousek, nic: už néňi aňi škřuť chleba; nemáme aňi 
škřuťi múky; nedostanež aňi škřuť! 
ALJ (i škruť); Bš (škruť, škrutina) 
 

škút, -a/-u, m. (zprav. mn.) 
chlup, vlas: jakýsy škút ťi tady visý; poť, učešu ťi ty škúty 
odvoz.: zaškudłý (zarostlý): ohol sa, sy cełý zaškudłý; náž ogar je zaškudłý, uš s púł roka sa 
nestřýháł 
ALJ; Bš (škut); Kt (škut – ‚zarputilec‘); So (škuty – ‚krátké vlasy‘) 
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šlahnúť, -nu; -nú, šlažyť, -ým; -ýja, dok.  
1. udeřit (někoho), dát facku (někomu), šlehnout: šlažýł mu řádnú; srov. cápnúť 2, čásnúť, 
čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, 
lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť 1, uderyť 1, uvaliť 3 
2. upadnout, spadnout, praštit sebou: matka sebú šlažyła na zem; srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, 
hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, 
řáchúť, strúhnúť 3, šfácnúť 2, zhrčať 
3. hodit (něco někam); praštit (něčím, s něčím): Jéňa šlahnúł tašku do kúta a šéł ven; šlahnúł 
sem od zlosťi ze zešytem; srov. mignúť 3, mlaščyť 3, pleščyť 3, róchnúť 2, šfácnúť 3 
SSJČ (šlehnouti, šlahnout); ALJ (i šlahnout, šlažit); Bš (šľažit – ‚bičem šlehnouti‘); Kt (šlahnút – v jiném 
význ.) 
 

šlachetka, -y, ž.  
tenký plátek, zprav. masa: uřež ňe šlachetku masa! 
Bš (šlechta – ‚ploský kámen‘); Kt (šlechta; šlechétka – ‚ploská deska‘) 
 
šlajfka, -y, ž.; i ml.   
vázanka, kravata: kúpili zme tatovi g narozeňinám novú šlajfku; máš špatňe uvázanú šlajfku 
SSJČ (šlajfka II); ALJ; Kt (šlahnút – v jiném význ.); So; Vo (šlajfka/šlejfka) 
 
šlapkáče, -ý, m, pomn.; i ml.  
punčochové kalhoty: venku je zymisko, daj sy pod gaťe aj šlapkáče; ješkovy zraky, de máš ty 
sfoje šlapkáče?; srov. pančocháče (pančocha), štrample/štrumple 
ALJ 
 
šleda, -y, ž.  
větší plochý kámen: šledama zme vydłážďili chodňík 
SSJČ (šleda); ČJA II-121; ALJ; Bš (šľéda) 
 

šmárovať, -uju; -ujú, ned.  
expr. jít: stařka sy to šmárovała hore bóřým; šmáruj dom!; srov. šnorovať (sy) 2 
dok.: došmárovať: došmárováł sy to až k nám 
odvoz.: šmárováňí 
ALJ (i šmarovat); Bš (šmarovat) 
 

šmatlať, -u/-ám; -ú/ajú, ned.  
1. expr. jít nemotorně a neohrabaně; šlapat, šmajdat: šmatláž ňe po nohách; sotfa šmatlu dom, 
bolíja ňa nohy; srov. cápať 1, hňápať 1, ťápať 1 
2. (sy) sešlapávat (si), zprav. boty: dávaj pozor, šmatláš sy boty! 
šmatlať sa 
1. chodit, šlapat (po něčem): nešmatli sa ňe po kuchyňi, zetřeła sem ju; co sa šmatleš po téj 
trávje?; srov. ťápať 1 
2. motat se (někomu pod nohama): zaséj sa ňe šmatláš pod nohama; srov. plantať sa 1 (plantať), 
šmetrdoliť sa 
dok.: došmatlať (sa); našmatlať (sa); pošmatlať; vyšmatlať; rosšmatlať; zešmatlať 
odvoz.: šmatláňí; šmatłoň (expr. kdo nemotorně a neohrabaně chodí); došmatlaný; 
pošmatlaný; vyšmatlaný; rosšmatlaný; zešmatlaný 
PSJČ (šmatlati); ČJA I-189 (‚šlapat‘); ALJ (i šmatlat); Bš (šmatłat, šmatłat sa; šmatłoň); So (šmatłač; 
šmatłoch) 
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šmetrdoliť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
motat se, ochomýtat se: ďecka sa tu šmetrdolíja cełý deň; srov. plantať sa 1 (plantať), šmatlať sa 2 
(šmatlať) 
 
šmigrust, šmigrúst, -a, m.; i ml.   
pomlázka (zvyk); velikonoční nadílka: ďecka, ťešýte-ji sa na šmigrust?; tetka už mjeła pro 
ďecka nachystaný šmigrúst 
odvoz.: šmigrustňík (kdo chodí po pomlázce): přyšli na ťa šmigrustňícy, daj jim nejaké 
malované vajca; šmigrustovať – viz tam 
SSJČ; ČJA II-216; ALJ; Bš; So 
 
šmigrustovať, -uju; -ujú, ned.  
chodit po velikonoční pomlázce; mrskat děvčata pomlázkou: ogařy choďívali šmigrustovať 
skoro ráno, mjeli jałofce alebo tatary  
dok.: vyšmigrustovať: ten vyšmigrustováł skoro fšecky cérky v ďeďiňe; vyšmigrustovał sem 
jakésy peňíze 
ALJ; Bš (šmigrovať) 
 

šmíry, -ú, pomn. 
rychlá jízda: jezďili zme na saňáh a to były také šmíry s kopca; to były šmíry na tých skyjách 
 
šmuryna, -y, m, ž.  
kdo je zamazaný, špinavý, zvl. dítě: to ogařysko je ále šmuryna; ty sy taká malučká šmuryna 
odvoz.: šmurynka 
ALJ (i šmurina); Bš (šmurýg, šmurygán) 

 
šmykať sa; -ám sa; -ajú sa, ned.  
klouzat se: na cesťe sa ňe to šmykało  
dok.: šmyknúť (sa): šmyknúł sem sa na vaskéj cesťe; srov. šklnúť (sa) 
odvoz.: šmyklavý (kluzký): šmyklavé schody 
ALJ (i šmikat – v jiných význ.); Bš (šmiknút – v jiném význ.; šmikľavý) 
 

šnora, šňora, -y, ž. 
šňůra: donesu sy šnoru, aď možem zvázať ty drva; uvaž ňe na zahraďe šňoru na prádło 
odvoz.: šnúrka (tkanička): šnúrka od bot sa ňe urvała 
SSJČ (šňůra, šnora); ČJA I-81 (šňůrka – ‚tkanička‘); ALJ; Bš (šňora – v jiném význ.); KJA II (šnurka – 
str. 44) 
 

šnorovať (sy), -uju (sy); -ujú (sy), ned.  
1. zavazovat boty šněrovadlem, šněrovat (sy) 
2. expr. jít: šnorováł sy to přes cestu; srov. šmárovať 
dok.: zašnorovať (sy): zašnoruj sy botek! 
odvoz.: šnorováňí 
ALJ (i šnorovat, šňorovat); Bš (šňorovat) 
 

šopa, -y, ž.; i ml.    
kůlna: dřevjená šopa; táčky sú f šopje; ♦ kurňik šopa (nadávka): kurňik šopa, už na to ser!; 
srov. drvárka/drvárňa, kólňa 
odvoz.: šopka 
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► Slovo „šopa“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „šopa“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA I-212; ALJ; Kt; So; Vo (šopka – v jiném význ.); SSJ 
 

šotŕzňať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
trmácet se: cełý deň sem sa šotŕzňała vłakem; srov. trmázgať sa 
dok.: došotŕzňať sa 
ALJ (šotrňat); Bš (šotŕňať) 
 

špajgla, -y, ž.  
špejle: budem potřebovať špajgle na jelita a na itrňice; špajgle sa ďełajú z bukového dřeva; ♦ 
mjeď nohy jak špajgle (tenké) 
odvoz.: špajglovať – viz tam 
ALJ (i špajgle); So 
 
špajglovať, -uju; -ujú, ned.  
uzavírat špejlemi: špajgluju jelita; itrňice sa špajglujú nařezanýma špajglama 
dok.: zašpajglovať 
odvoz.: špajglováňí 
ALJ 
 

špára, -y, ž.   
1. skulina, díra: skobu zme zatlúkli do špáry 
2. úzká mezera mezi konstrukčními prvky, spára 
ALJ; Bš (špara; špára – v jiném význ.); So (špara); SSJ 
 
špárať, -řu/-ám; -řú/-ajú, ned.; i ml.   
šťourat, rýpat (do něčeho, do někoho): nešpáraj do teho!; nešpáraj do súseda!;  srov. gabať 2, 
drabať, zabŕdať (sy) 
špárať sa 
šťourat se, rýpat se (v něčem); nimrat se, piplat se (v něčem): nešpáraj sa v nose!; nešpáraj sa 
v ídle!; už dva dny sa špáře v motoru; ♦ špáře sa f tom jag mrtfém v uchu; srov. drabať sa 
(drabať), frflaťsa (frflať), frfňiť sa, ňúrať sa (ňúrať), žďárať (sa), ždúrať sa 2 
dok.: špárnúť; vyšpárať 
odvoz.: špáráňí; špárák (drát na čištění fajfky) 
PSJČ (špárati se); ALJ (i špárat); Bš (špárat; šparák); So (šparač); SSJ 
 
šperky, -ú, pomn.  
výslužka ze zabíjačky: dones šperky strýcovi, aj oňi nám dycky nosýja; srov. podbradek 
SSJČ; ALJ (i šperki); Bš 
 
špata, -y, m., ž.  
expr. špatný člověk; darebák, ničema: to je taký špata; ta roba je takéj řádná špata; srov. baraba, 
handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 2, somár, 
šulín 2, vybíjanec, výmasta, zmjata 
SSJČ; ALJ; Bš; So; SSJ 
 
špica, -e, ž.; i ml.   
1. špice: ♦ to je špica! (skvělé, výborné) 
2. paprsek kola spojující střed s loukotí (jízdního kola i vozu): spadł sem s koła, dostała sa ňe noha do špic 
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3. opilost: ♦ mjeť špicu; srov. drpka, hrafica/haraťica 
odvoz.: špička – ve význ. 1 a 3; špicovňí (skvělé, výborné) 
► Slovo „špica“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „špice“ uvedeno více významů.  
SSJČ (špice – ve význ. 1 a 2 a v jiných význ.); ALJ; Bš (ve význ. 2); Kt (ve význ. 1); So; SSJ (ve význ. 1) 
 

špidłatý, příd.  
špičatý: nepíchaj ňa łokťiskama, máž je také špidłaté 
SSJČ; ALJ; Bš (špidłatý); Kt (špidlatit – ‚špičatit‘); So (špigłaty) 
 
špihlať, -ám; -ajú, ned.; i ml. 

expr. neuměle, neobratně řezat, často tupým nástrojem: jak to špihláš?; nešpihlaj ten chleba! 
dok.: došpihlať; ošpihlať; ušpihlať: veznu sy lepšý núž, nemožu to cosy ušpihlať 
odvoz.: špihláňí; došpihlaný; ošpihlaný; ušpihlaný 
ALJ (i špihlat); Bš (špihłat); Kt (špihlák – ‚kdo rád špihlá‘) 
 

špingla, -e, ž.  
tyčka v plotě: v hoře zme nařezali špingle na płot; ♦ je chudá jak špingla; srov. vrlina 1 
odvoz.: špinglový: špinglový płot 
ALJ 
 
špor, -u/-a, m.         
kamna, sporák: na šporu máme praskłú płotňu 
odvoz.: šporák: na šporáku sa zhřývá voda 
SSJČ (šporhert, špolhert); ALJ (i šporák); Bš (šporhéľ); Vo (špór); SSJ (šporák) 
 
šprtnúť sa, -nu sa; -nú sa, dok.  
1. mrsknout sebou, vrtnout se: pozor, ať sa ťi to ďecko nešprtne! Aď nespadne na zem 
2. zakopnout: šprtła sa mu noha a spadł na zem 
ALJ (i šprtnút); Bš (šprtnút) 
 
šrákovica, -e, ž.  
druh tesařské pily: prvéj zme řezávali drva jeďiňe šrákovicú; srov. břuchaňa 2, hrbaňa 2  
ALJ 
 
štabárať,-ám; -ajú, štabarcovať, -uju; -ujú, ned.  
rachotit, rámusit, hlučet: štabárá f kotli, mosým sa tam íť poďívať; Raďa štabarcováł f kúťe 
s plechofkú; srov. harasyť 
dok.: zaštabárať 
odvoz.: štabáráňí/štabarcováňí; štabarc (hluk): ďecka, co tam zaséj ďełáte za štabarc? 
ALJ (i štabárat, štabarcovat); Bš (štabárat, štabarcovat); SSJ (štabarcovať) 
 
štelář, -a, m.; i ml.  
police, regál: štelář na kňíšky; dajte sy boty do štelářa 
SSJČ (šteláž); ALJ; So (štelař) 
 

štenkrovať (sa), -uju (sa); -ujú (sa), ned.  
provokovat (se), popichovat (se), dráždit (se): ogařy ho štenkrujú; neštenkrujte sa! 
dok.: poštenkrovať sa 
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odvoz.: štenkrováňí 
ALJ (štenkrovat) 
 
štráfať, -ám; -ajú, ned.  
napomínat, kárat (někoho): neštráfaj ňa pořáť!; srov. jebať 2, pérovať 2 
dok.: poštráfať; vyštráfať 
odvoz.: štráfáňí 
ALJ (i štráfat); Bš (štráfat) 
 

štrample, štrumple, -í, ž. pomn.; i ml.  
teplé punčochové kalhoty: obleču sy štrample, je řádná zyma; já mám nové štrumple; srov. 
pančocháče (pančocha), šlapkáče 
 
štrngať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.  
ťukat, cinkat: chłapi sy štrngajú v hospoďe 
dok.: štrngnúť (sy): štrngňeme sy štamprlama, na zdraví! 
odvoz.: štrngnuťí 
ALJ (i štrngat); SSJ 
 
štrochmať sa, -mu/-ám sa; mú/-ajú sa, ned.  
expr. jít pomalu, s námahou, loudat se: štrochmu sa za tebú, bolíja ňa nohy 
dok.: doštrochmať sa: doštrochmali zme sa g autobusu 

odvoz.: štrochmáňí 
 
štrycla, -e, ž.; i ml.        
podlouhlý bochník chleba: kúpiła sem štryclu chleba 
odvoz.: štryclička: máme malú štrycličku 
SSJČ (štrycle); ČJA I-133 (‚podlouhlý chléb‘), II-227 (‚vánočka); ALJ (i štricla, štricle, štrycle); So 
(štrucla); Vo (štricla) 
 

štrych, -a, m. 
struk u vemene: kráva má napuchłý štrych; srov. cycek 1 
► Slovo „štrych“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „štrych“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA III-177; ALJ (i štrich); Bš; Kt (‚žert‘); So (v jiných význ.) 
 
štýl, -a, m.  
násada na sekeru, topůrko: štýl na sekyru sa ďełáł z jasaňového dřeva 
odvoz.: ščtýlec 
ALJ; So (štyl) 
 

šuchtať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
loudat se (s něčím), pracovat pomalu: šuchtała sem sa s tým uklúzáňím cełý deň; srov. šúkať sa 
1, šušňiť sa 
odvoz.: šuchtáňí; šuchta (expr. pomalý, loudavý člověk); šuchtačka (zdlouhavá práce): to je 
taká šuchtačka 
ALJ (i šuchtat); Bš (šuchotat, šuchtat; šuchta; šuchtačka); Kt (šuchotat – ‚pomalu jít‘); So (šuchtačka); SSJ 
(‚pomalu jít‘) 
 

šúkať sa, -ám sa; -ajú sa, ned., expr. 
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1. loudat se (s něčím), pracovat pomalu: mama sa dva dny šúkała v řepje; srov. šuchtať sa, šušňiť 
sa  
2. jít pomalu: šúkáł sa za mjú 
dok.: došúkať sa 
odvoz.: šúkáňí (otálení) 
ALJ (i šúkat); Bš (šukat sa – ve význ. 1) 
 
šúlať, -ám; -ajú, ned.  
1. válet, hníst těsto: idu šúlať šyšky, abyzme mjeli na objet; šúlám vdołečky 
2. válet, koulet, kutálet (něco): šúlali zme bečku s kopca 
šúlať sa   
1. válet se: mašýk sa šúláł v blaťe 
2. (sy) kroutit (sy), svinovat (sy), mnout (sy): šúlali zme sy s tabakového papíru cygarety; ♦ 
šúlaď rukama (mnout si ruce) 
dok.: došúlať; pošúlať; ušúlať; zešúlať sa (skutálet se) 
odvoz.: šúláňí; šúlánek (nok zprav. z bramborového těsta): šúlánky z makem; srov. záťerek 1; 
šulibečky – viz tam 
ALJ (i šúlat); Bš (šúľat); So (šulač); Vo (šolánek) 
 

šulibečky, -ek, pomn.; i ml.  
ve spoj. ďełať šulibečky kutálet se ze svahu, válet sudy: ďecka, ideme na Grúň ďełať 
šulibečky 
 
šuligaťa, -e, m.  
expr. neupravený člověk, zejm. malé dítě: ty sy takový malučký šuligaťa; srov. podřygaťa, sajdák 
ALJ 
 

šúliť,-ím; -íja, ned.; i ml.   
klamat, šidit (někoho): mamko, on mja enom šúlí; šúlíł ňa cełý rok 
dok.: ošúliť: nedaj sa tag lechko ošúliť!; srov. ohłúpiť, okmíňiť 
SSJČ (šulit); ALJ (i šulit); Bš (šulit – ‚váleti‘) 
 
šulín, -a, m.; expr.; i ml.  
1. mužský pohlavní úd: ogařyska, skovajte sy ty sfoje šulíny!; srov. lulín, zvonek 4; buchta 2, pipina 
2  
2. živ. os. darebák, ničema (v nadávce): ty šulíne, neopruzuj tady!; to je taký šulín, že sa s ňím 
možež baviť; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, 
pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, vybíjanec, výmasta, zmjata 
odvoz.: šulínek – k význ. 1: vytáhňi sy šulíneg a vyčúraj sa; šulíneček; šulda 
ALJ 
 
šupka, -y, ž.  
slupka (na ovoci a na bramborách): ďecka, pozbírajte šupky od zemákú a doneste je 
mycákom 
SSJČ (slupka I, šupka); ČJA I-103 (‚skořápka), I-106 (‚škraloup‘), II-10 (‚slupka‘); ALJ; Bš; Kt 
(‚skořápka‘); So (‚skořápka‘); SSJ 
 
šupkať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.  
šoupat nohama; cupitat: stařenka sy to šupkała po cesťe dom 
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dok.: došupkať; přyšupkať: súsed k nám přyšupkáł navečer 
ALJ (i šupkat); Bš (šupkat); Kt (šupat – ‚zdlouhavě, opatrně jíti‘) 
 

šupotať, -cu/-ám; -cú/-ajú, ned.  
šustit, šramotit: co to tam šupoce za tú stodolú? (lid. píseň) 
dok.: zašupotať 
odvoz.: šupotáňí 
SSJČ (šupotat); ALJ (i šupotat); Bš (šupotat); Kt (šupotat) 
 

šústała, -y, m.  
expr. kdo rád souloží; to je taký šústała 
odvoz.: šústałena (expr. lehká žena): to cérča, to je šústałena; srov. dajná roba (roba), oplancyja 2, 
rádodajka 
ALJ (v jiném význ.) 
 
šušeň, -šňa, m.; i ml.  
1. uschlý zbytek květu na spodku malvic, bubák: zežrał sem japko aj ze šušňem 
2. uschlý nosní hlen: nevybíraj sy ty šušňe z nosa! Gdo sa má na to ďívať; srov. frfeň 1 
3. expr. malé dítě: ať sa ten šušeň małý do náz neplete!; srov. božátko, frfeň 2, malúš/malúša, 
odrobinka 2, šfrček 2, šfŕlák 2, úrypa, žúžel 3 
odvoz.: šušýnek; šušňisko 
ČJA II-9 (ve význ. 1); ALJ; Bš; Vo (šošeň/sošeň – ve význ. 1); SSJ (ve význ. 2) 
 
šušňiť sa, -ím sa; -íja sa, ned.  
expr. nimrat se, piplat se (s něčím); pracovat pomalu: šušňiła sem sa s tyma oharkama cełé 
otpołedňa; srov. šuchtať sa, šúkať sa  
odvoz.: šušňavý(nimravý, piplavý, zdlouhavý): šušňavá práca; ušušňený (špinavý): máž ďecko 
cełé ušušňené, srov. umorýsaný, ušubraný 
ALJ (i šušniť, šušnit, šušňit); Bš; Kt (šušnivý – ‚umazaný, nečistý‘); Vo (šošňit se) 
 
šutý, příd.  
1. ošumělý, nevýrazný: to je taká šutá kabaňa 
2. jsoucí bez nálady, smutný: od rána je jakýsy šutý 
ALJ; Bš; SSJ (v jiných význ.) 
 

šylt, -a, m.  
štítek čepice, kšilt: posuň sy ten šyld na čepicy, aď na ťa viďím 
odvoz.: šyltofka (čepice s kšiltem): mamko, ogařy sa mláťíja šyltofkama 
PSJČ (šilt); ALJ (i šilt); So (šilt); SSJ (šilt) 
 

šymúnka, -y, ž. (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo raných hrušek: šymúnky sú malučké, ale słaďučké; srov. ovesňinka, smolénka, 
žňofka 2 
 

šýpinka, -y, ž.; i ml.  
plod keře šípku: vezňi sy kabelu, ideme na šýpinky; šýpinky rostú nad nama na mezy; ♦ je 
drobučká jak šýpinka 
SSJČ (šípek II, šípinka); ALJ (šípinka); Bš (šípinka); Kt (šípinka); KJA IV (str. 146) 
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šyráň, -a, m.  
klobouk s širokou střechou, širák: g vałašskému kroju patřył takéj šyráň 
ALJ (širáň); Bš (širák, širáň); SSJ (širáň) 
 
šyročajzný, šyrokúcný, příd.  
velmi široký: to je taký šyročajzný kłobúk 
ALJ (širočajzní, širokúcný); Bš (širokúcný); So (širokucny) 
 

šýry, -ú, m., pomn. 
řemínky u koňského postroje: dones k sedlářovi spraviť šýry, sú potrhané 
SSJČ (kšír); ALJ (šíry, šír); Kt (širky); Vo (kšíre/šíre– ‚šle‘); SSJ (šíry2) 
 

šysa, -e, ž.  
prak: máž dobré rosošky na šysu; vybíjancy jedňi, střelili šysú do okna 
 
šyška, -y, ž; i ml.  
1. plodnice jehličnatých stromů; šiška: nazbíráme šyšky na topéňí 
2. expr. hlava: bolí ňa šyška 
3. jídlo z těsta ke krmení drůbeže: šyšky pro husy 
4. knedlík: máčka ze šyškama; kynuté šyšky z makem; srov. knedla 1, 2 
odvoz.: šyšečka; šyša 
► Slovo „šyška“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „šiška“ uvedeno více významů.  
SSJČ (šiška); ČJA I-100 (‚knedlík‘), I-133 (‚podlouhlý chléb‘); ALJ (i šiška); Bš (šiška); Vo (šiška; šiša) 
 

 
T, Ť 
 
táčky, -ek, ž., pomn.; i ml.  
kolečka (k dopravě staviva ap.): nałožým do táček písek; našy ogařy sa vozyli na táčkách; 
srov. kolco 3 
SSJČ (táčky II); ČJA II-196 (‚chodit na besedu‘), III-162; ALJ; Bš; Kt (v jiném význ.); So (tačky); SSJ 
 
tajak I , spoj.  
1. připojuje větné členy s významem srovnávacím; tak jako: už je velký tajag já; zme na tom 
zle tajag vy 
2. připojuje vedlejší věty s významem způsobovým: uďełaj to, tajag zme sa domłuvili; je to, 
tajak to má byť  
2. ve spoj. tajak by s významem předstírání, zdánlivosti: přyšéł dom, tajag by sa nechumeliło 
ALJ; Bš 
 
tajak II , část. 
ve spoj. tajak tak  tak jako tak; stejně, beztak: přýde dom tajak tak; tajak tak sa to nedovíš; 
tajak tak už mu nepomožeš  
ALJ; Bš 
 
taký, zájm.  
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1. takový: taký małý ogar a jak sy trúfe; taká pjekná cérka; také nedobré ďecko; to sú tacý 
pazgřyfcy; ♦ jaký otec, taký syn; jaká matka, taká Katka (dcera); jaký hopkał, takú potkał 
(rovný rovného si hledá) 
2. ve spoj. jaký taký  dostačující: mám aspoň jakú takú prácu 
SSJČ; ALJ; Bš (jaký taký); So (taky); SSJ  
 
taliga, -y, ž.  
dvoukolový vozík, kára: hoď zemjáky na taligu a odvez jich 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ 
 
ťápať, -u/-ám; -ú/-ajú, ned.; expr.; i ml  
1. těžce jít, šlapat po něčem: ňeťápaj tu f týh gumákoch, ďełáš ťápance po dlážce; srov. cápať 1, 
hňápať 1, šmatlať 1, šmatlať sa 1 
2. mluvit; tlachat: ta dobře ťápe vałašsky; co to zaséj ťápež za hlúpiny?; srov. blabotať 1, dřýstať 
2, hňesť 2, lepotať 1, mjásť 2, plantať 3, plkotať, valiť 3, žvachlať 
3. (sa) jíst, cpát (ce): ťápu knedle z máčkú; počkaj, stařýk sa ťápe zelím; srov. cúhať, džgať (sa) 2, 
futrovať sa (futrovať), gábłovať, gasať, hňápať 2, róchať sa (róchať), valiť 4 
dok.: doťápať; naťápať – viz tam; poťápať – ve význ. 1; sťápať – ve význ. 3; zaťápať – ve význ. 1 
odvoz.: expr. ťapčyť – k význ. 3; ťápáňí; ťápanec (expr. šlápota); srov. cápanec; ťápała (expr. 
tlachal); doťápaný; naťápaný; poťápaný; sťápaný; zaťápaný 
SSJČ (ťápat – ve význ. 1); ČJA I-189 (‚šlapat‘); ALJ (i ťápat); Bš (ťápat); Kt (ťápala, ťápanec) 
 
tarvasyť, -ým; -ýja, ned.   
dělat hluk, křičet, rámusit: ogařy od rána tarvasýja před barákem  
odvoz.: tarvas (hluk, křik): co je to za tarvas? Néňi čuď vlastňího slova 
ALJ (tarvasiť); Bš (tarvasiť) 
 

tatar , -a, m.; i ml.  

pomlázka (svazek prutů): ogařy choďívali na Velikonoce šmigrustovať skoro ráno, mjeli 
jałofce alebo tatary 
odvoz.: tatárek; tatařysko 
SSJČ; ČJA II-215; ALJ; Bš 
 

tedová, přísl. 
tehdy, tenkrát: stało sa to tedová  
ALJ; Bš (tedovaj); Kt (tehdová, tehdové) 
 
tente, zájm.  
tento, tato, toto: tente ogar; táte cérka; tote ďecko; tote sem vám chťeła řécť, že vašy ogařy 
zaséj ďełajú zástavu na potoce 
ALJ (totě); Kt (totě) 
 

teprú, přísl.  
teprve: vráťíł sem sa teprú fčéra; a co teprú Mařa, ta by ho spořádała 
ČJA V-390; ALJ; Bš (teprv) 
 

ťercha, -y, ž.  
tíže, tíha: hergot fiks, je to taká ťercha, gdo to má vlécť 
SSJČ (těrcha); ALJ (i těrcha); Bš (těrcha) 
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tesknoba, -y, ž. 
smutek, stesk: jakásy tesknoba na mja padła; srov. čučno (čučný) 
ALJ; Bš (tedovaj); So (teskňica) 
 

tfarožňák, -a. m.; i ml.   
velký koláč potřený tvarohem: nechali zme jim uďełaď hruščáky aj tfarožňáky; srov. hruščák; 
okáł 3, rybízlák 1; frgál, pagáč 2 
ALJ (i tvarožňák); Bš (tvarožňák) 
 
tfarúžek, -ška, m. (zprav. mn.) 
syreček: kúpiła sem sy olomúcké tfarúšky; smrďíja tu tfarúšky 
► Slovo „tfarúžek“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „tvarůžek“ uvedeno více významů. 
SSJČ (tvarůžek); ČJA I-111; ALJ (i tvarůžek); Bš (tvarůžek); So (tfaružek); Vo (tvarúžek) 
 

tfŕza, -y, ž 
tvrdá věc: ten chleba už je taká tfŕza 
ALJ (tvŕza); Bš (tvŕza) 
 

ťihła, -y, ž.  
cihla: ideme navozyť ťihły; na cełú chałupu zme sy vypálili ťihły doma 
odvoz.: ťihli čka: dám ťi ťihličku do postele na zahřýťí; ťihélňa (cihelna) 
SSJČ (tihla); ALJ (i tihla); Bš (tihła); Vo (ťihla) 
 

ťín, -u, m. 
stín: lipa nám ďełá ťín přet chałupú 
odvoz.: ťínek: sedňi sy račy do ťínku; ťíňiť – viz tam 
ALJ (i tín); Bš (tín); SSJ (tieň) 
 

ťíňiť, -í (3. jč.); -íja, ned.  
stínit: ta jejich střešňa nám ťíňí před oknem; uhňi, ťíňíž mje 
ALJ (i tíniť, ťíňit, tínit); Bš (tínit); SSJ (tieniť) 
 

tlať, -aje (3. jč.); -ajú, ned.  
uhnívat, rozpadat se, tlít: to lisťí ešče tlaje 
odvoz.: tlaňí 
SSJČ (tlíti) ; ALJ (i tleť, tlet); Bš (tľať); So (tleč) 
 
tláť, -á (3. jč.); -ajú, ned.  
doutnat: po požáru tláły pňe cełý týdeň 
ALJ (i tleť, tlet); Bš (tľať, tľeť); So (tleč) 
 
tło, -a, m.  
strop: ve staréj chałupje sa nám propadá tło 
SSJČ; ČJA I-187; ALJ; Bš; SSJ  
 

tłučeňáky, -ú, m., pomn. 
1. i ml., bramborová kaše: na objed budeme mjeď řýsky s tłučeňákama 
2. uvařené roztlučené brambory pro dobytek 
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odvoz.: tłučeňáčky 
ALJ (tlučeňák); Bš (tłučeňáky – ve význ. 1) 
 

točeňica, -e, ž.  
1. otáčení, točení (např. při tanci) 
2. kolotoč: ďecka, tady máte korunu a bješte na točeňicu 
► Slovo „točeňica“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „točenice“ uvedeno více významů.  
SSJČ (točenice); ALJ (i točenica); Bš (točenica); SSJ (točenica – ve význ. 1) 
 

toléj I , zájm.     
tolik: koléj vás tam było? – Toléj; toléj ťi nemožu dať, nemám vjecéj; toléj sem sa teho báł; je 
to za toléj; on je o toléj vječý než já; srov. koléj I  
ALJ; Bš (toľéj) 
 

toléj II , čísl.  
1. ve spoj. toléj razú tolikrát: toléj razú sem ťi to praviła; srov. raz II 3, koléj II 
2. ve spoj. ras toléj jednou tolik: dał nám ras toléj peňes; srov. raz II 2, jednúc II 
ALJ; Bš (toľéj) 
 

toliký , zájm.               
tak velký, tak dlouhý: uš su toliký; ešče mám toliký kus pola orať; šag je to tolikýh rokú 
(dávno); srov. koliký I 
SSJČ; ALJ; Bš (toľký); So (telky); SSJ (točenica – ve význ. 1) 
 

topéňí, -í, s.  
1. technické zařízení sloužící k vytápění: doma máme topéňí na elektryku 
2. palivo, otop: máte-ji na zymu dosť topéňí? 
SSJČ (topení); ALJ (i topení); Bš (topení) 
 

toť, přísl.; i ml.   
1. nedávno, onehdy: toť sa to stało; toť sem s ňú młuviła; srov. toťkaj 1 
2. zde, tady: toť to ležý na kredency; daj to toď na žydlu; toď henten ogar by nám mohł 
pomocť; srov. toťkaj 2 
► Slovo „toť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „toť“ uvedeno více významů.  
SSJČ (toť); ALJ; Bš; SSJ 
 
toťkaj , přísl.  
1. nedávno, onehdy: toťkaj sem ho viďéł z Jankem rosprávjať; šak toťkaj k nám přyšli oba; 
srov. toť 1 
2. zde, tady; tam: ležý to toťkaj na stole; pološ to toťkaj; srov. toť 2 
PSJČ (toťká, toťkaj – ve význ. 1); ALJ; Bš (toť, toťka, toťkaj); Kt (toťka; toťkaj – ‚tu, zde‘) 
 
tož I, část.; i ml.  
1. navaz. tak, tedy: tož dy k nám přídete na besedu?; tož jag žyješ cérko? – Jak sa dá; toš tag je 
to; tož jak? – Toš tak 
2. vyjadřuje přisvědčení, ano, ovšem: tož ba, to sa mosý uďełať; tož jo, zme domluveňí; srov. 
aj II 2, ba/baže, faň II , može, šak II 2 
SSJČ; ČJA V-353 (ve význ. 1); ALJ; Bš; So (tuž) 
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tož II , spoj.; i ml.   
1. vyjadřuje časovou následnost, tak: dyž na mja zapomjeli, toš sem šéł dom; dyž nesťíhám, 
tož nesňídám 
2. vyjadřuje důvod, tak: abyzme mjeli co jesť, toš sem kúpiła chleba; aby býł ďivočák trefený, 
toš sem to tuplováł ešče jednú ranú 
ALJ (ve význ. 1); Bš (ve význ. 1) 
 
tráček, -čka, m.  
popruh u plachty na nošení trávy: urvały sa ňe tráčky na trávňicy 
SSJČ (traček, tráček); ČJA III-165 (‚popruh u trakaře‘); III-166 (‚popruh u nůše‘); ALJ; Bš 
 
tragač, -a, m.; i ml.  
trakař: prvéj sa ďełały dřevjené tragače; na tragačy sem odvozýł fšecko seno s pola; ♦ venku 
padajú tragače (je ošklivo); huba jí jede jak tragač (je mnohomluvná) 
SSJČ (trakař, tragač); ČJA III-163, V-217; ALJ; Bš; So; Vo (tragač/trakač); SSJ 
 
trajdalena, -y, ž. 
expr. žena chodící po návštěvách n. zdržující se často mimo domov: je to enom taká trajdalena, 
pořáď negde trajdá 
 
trapcovať, -uju; -ujú, ned.  
jít rychle, spěchat, utíkat: co trapcuješ, máme dosť času; srov. dropčyť, šfácať 2, trckať, valiť 5, 
zdyrygať 
ALJ (trapčiť, trapčit) 
 
trávňica, -e, ž.  
1. druh lesní jahody rostoucí v trávě, jahodník trávnice (Fragaria viridis); srov. pstruk 
2. plachta na nošení trávy: donesu sy trávňicu, idem zvážať seno; urvały sa ňe tráčky na 
trávňicy; srov. płachta 3 
► Slovo „trávňica“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „trávnice“ uvedeno více významů.  
SSJČ (trávnice); ČJA III-107 (ve význ. 2); ALJ; Bš (ve význ. 2 a v jiném význ.); So (travňica – ve význ. 
2); SSJ 
 
trckať, -ám; -ajú, ned.  
pospíchat drobným krokem, jít: stařenka trckała do kostela; srov. dropčyť, šfácať 2, trapcovať, valiť 
5, zdyrygať 
dok.: dotrckať; přytrckať (sa) 
odvoz.: trckáňí; trckem (poklusem): zdyrygáł trckem, aňi sem mu nestačýł 
PSJČ (trckati); ALJ (i trckat); Bš; Kt (trcat; trcek); So (trckač) 
 

tŕkaňa, -e, ž.  
kráva, která trká: máme takú tŕkaňu 
 

trmázgať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
trmácet se: trmázgáła sa k nám takú dálku; srov. šotŕzňať sa 

dok.: dotrmázgať sa 
ALJ (i trmázgat); Kt (trmázgat sa); SSJ (trmádzgať sa) 
 

tŕn, -a/-u, m. 
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1. osten, trn: nevím, de sem sy zapíchnúł tŕn do palca; ♦ sy ňe vzácný jak tŕn v řyťi (nestojím 
o tebe); sy ošterný jak tŕn v řyťi (nepříjemný); je ťa tam třeba jak tŕn v řyťi (nejsi tam vítaný) 
2. strom rodící švestky: v zahraďe máme nekolik tŕnú; to sú plané tŕny; srov. trnka 1, 2 
odvoz.: tŕňí; tŕnový 
► Slovo „tŕn“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „trn“ uvedeno více významů.  
SSJČ (trn – ve význ. 1 a v jiných význ.); ALJ; Bš (ve význ. 2); So (trn – ve význ. 1) 
 

trnka , -y, ž.; i ml.   
1. trnitý keř s drobnými bílými květy: planá trnka; srov. tŕn 2 
2. druh stromu, nebo plod švestky: ta trnka má šárku; cosy sa nám trnky neuroďiły, nebude 
slibovica; ♦ má očy jak trnky; srov. tŕn 2; kadlátka/karlátka, kulovačka 2 
3. pomn. trnky  švestková povidla: vařené trnky; navařýme trnky na cełý rok; do školy zme 
mívali na sfačynu chleba s trnkama 
odvoz.: trnečka – k význ. 1 a 2; trnkovica  – viz tam; trnkový (švestkový): trnková máčka; srov. 
zašmúraný regiment 
► Slovo „trnka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „trnka“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-140 (trnky –‚povidla‘); ALJ; Bš; Kt; Vo (trnke – ‚povidla‘); SSJ (ve význ. 1 a 2) 
 

trnkovica , -e, ž.  
pálenka získaná destilací švestek: letoz máme trnkovicu, slibovicu ze samých trnek; srov. 
hruškovica, japkovica, střešňovica; slibovica 
SSJČ (trnkovice – v jiném význ.); ALJ; Kt (v jiném význ.); SSJ  
 

trtožyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
dohadovat se (o něco); hádat se (s někým): trtožýł sa o dejaký groš; nechcu sa s ňím trtožyť 
ALJ (trtožit); Bš (trtožiť sa)  
 
trúbela, -y, m., ž. 
expr. kdo je hloupý, nešikovný, nekňuba: ten náž ogáreg je ale trúbela; ty sy taká małá trúbela; 
srov. trúbelka 3, ťula 
odvoz.: trúbelka  – viz tam 
PSJČ (troubela); ALJ; Bš (trúbeľa); Kt (tróbeľa); SSJ (trúbeľa2) 
 

trúbelka , -y, ž.  
1. rourka, trubička: mám tu jakúsy małú trúbelku 
2. druh cukroví, trubička: trúbelky z bíłkovým sňehem  
3. expr. zdrob. k trúbela (nekňuba): ty sy naša trúbelka, ale máme ťa ráďi; srov. trúbela, ťula 
PSJČ (troubelka – ve význ. 1); ALJ (ve význ. 1); SSJ (trúbeľka – ve význ. 1) 
 
tryká če, -ú, m., pomn.      
spodní podvlékací prádlo z teplé bavlněné látky: chłapy mjeli trykáče na přetku vjecéj 
vykrojené než roby čy cérky; spávali zme f trykáčoch 
odvoz.: tryká čky: pro ďecka były malučké trykáčky  
 
třasořytka, -y, ž.  
1. expr. bojácný, nesmělý, slabý člověk 
2. konipas (Motacilla) 
► Slovo „třasořytka“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „třasořitka“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (třasořitka); ČJA II-37 (‚konipas‘); ALJ (třasořitka); BŠ (třasořík, třasořitka aj.); SSJ (trasorítka) 
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třeťoročný, příd.  
tři roky starý, předloňský: ta třeťoročná slibovica je vydařená 
ALJ (třeřorocký); Bš (třeťołocký, třeťorocký); Kt (třeťorocký); SSJ (treťoročný) 
 

ťuhýk, -a, m.   
sýček obecný (Athene noctua), sýc rousný (Aegolius funereus): dyž zemřeła teťina, toš prý 
było viďeď jakéhosy bílého ducha a ďełáł jak ťuhýk; dyž je u baráku čuď húkať ťuhýka, praví 
sa, že negdo umře 
SSJČ (v jiném význ.); ČJA II-33; ALJ (i ťuhík); Bš; Kt (také ‚hlupák‘); Vo (ťohík) 
 

tucha, -y, ž.         
tušení, předtucha: mám takú tuchu, že sa u ňich neco ďeje; mám jakúsy zlú tuchu 
SSJČ; ALJ; SSJ 
 
ťuchmiť (sa); -ím (sa); -íja (sa), ned.; expr.   
1. (sy) schovávat (si), ukrývat (si) (něco): ťuchmíš to tam desy enom pro sebe; ťuchmiła sy 
peňíze ve strožochu 
2. mačkat (se), tisknout (se), tulit (se): enom ťuchmíž a přenášáš kočky; ťuchmili sa pot 
peřynú; srov. cuchmať sa 2, cycmať sa, drchmať sa (drchmať), hubákovať sa, jebať 1, natáhať sa 2, obďełávať 
2, obírať sa 2, optúlať (sa), pochťévať sa, šfrčkovať 
dok.:  doťuchmiť (sa) – ve význ. 2; poťuchmiť (sa) – ve význ. 2 
odvoz.: ťuchma, m., ž. (expr. 1. kdo si něco schovává, 2. schovaná věc): co to máž za ťuchmy 
pot tú postelú? (schované věci) 
ALJ (ťuchliť); Bš (ťuchliť) 
 
ťula, -y, m., ž.; i ml.  
expr. kdo je hloupý, nešikovný, nekňuba: cos to vyvédł? ty sy taký ťula małý; srov. trúbela, 
trúbelka 3 
SSJČ (ťulpas, tula); ALJ; Bš (ťuľa); Kt (ťulák) 
 
túmava, -y, ž.  
tmavý mrak: ot Pasýčky ide hrozná túmava, bude búřka 
ALJ; Bš (tumava) 
 

tupla, -y, ž.  
1. podrážka, podešev: mám urvanú tuplu na botách 
2. nedovolený zákrok v kopané (srážka nohou protivníků při kopu do míče): rozhočý otpískáł 
hráčom tuplu 
ALJ (tupľe – ve význ. 1) 
 

tuplem, přísl.  
1. dvakrát, dvojmo 
2. ve spoj. tým tuplem tím spíš: tým tuplem na ťa kašlu; tým tuplem sy dávaj pozor 
SSJČ (ve význ. 1); ALJ (i tupel); So (tupel) 
 

tuplovať, -uju; -ujú, ned.  
1. podrážet boty 
2. zdvojovat (něco): aby býł ďivočák trefený, toš sem to tuplováł ešče jednú ranú 
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3. zdůrazňovat, připomínat, opakovat (něco): tuplovała sem mu nekolikráť, že sa mosý ešče 
staviď u súsedú 
dok.: natuplovať – k význ. 3; potuplovať – k význ. 2; přytuplovať – k význ. 2 a 3 
odvoz.: tupla – viz tam; tuplem – viz tam 
SSJČ (tuplovat – ve význ. 1); ALJ (i tuplovat) 
 

turky ň, turky ňa, -e, ž.  
kukuřice: turkyň neuroste na Vałachoh vysoká; s turkyňe sa ďełá šrot; neskaj uš turkyňu 
nepjestujeme 
odvoz.: turky ňový 
SSJČ (turkyně); ČJA II-14 (turkyně –‚dýně‘) , III-117 (‚kukuřice‘); ALJ (i turkiňa, turkyň, turkiň); Bš 
(turkyň, turkyňa) 
 
týsnúť sa, -nu sa; -nú sa, dok.  
1. dotknout se (někoho, něčeho): týsnúł sem sa hłavú natřeného trámu 
2. expr. opít se: týsnúł sa deseťi pivy; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 
(namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, 
scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), zrúbať sa (zrúbať) 
ned.: týsať sa 
ALJ (i tisnuť, tysať); Bš (tysať); So (tyknuč sa) 

 
 

U 
 
ubyť, -budu; -budú, dok.  
1. přestat být součástí (něčeho), ubýt: ve třýďe nám ubyły dvje ďecka 
2. -byde/-bude (3. jč) zmenšit se (o množství): šag aňi múky neubyło; ♦ na tem neubudu (nic neztratím) 
3. zhubnout 
4. vydržet (někde), pobýt (někde): nemože s ňú doma ubyť; neubýł tady aňi chfílu 
SSJČ (ubýti); ALJ (i ubyt); Bš 
 
ucfekovať, -uju; -ujú, dok.  
upěchovat, upevnit (něco): kameňama zme ucfekovali słúpek; ucfekovali zme sekyru, aby 
nevypadła s topora 
odvoz.: ucfekovaný 
ALJ (uvekovať, ucvekovat); Bš (ucvekovat) 
 

učuť viz čuť 
 
uderyť, -ým, -ýja, dok.  
1. uhodit, praštit, bouchnout (do někoho, něčeho; někoho): blezg uderýł do našý lipy; uderýl 
sem pjesťú do stoła; uderýł ho palicú; srov. cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, 
fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, 
ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť 1, šlahnúť/šlažyť 1, uvaliť 3 
2. (na někoho) naléhavě se někoho vyptat: tata na ňho uderýł, aby nám řekł cełú pravdu 
3. odbít; nastat: uderyła dvanáctá; uderyła její posledňí hoďinka; mrazy letoz uderyły skoro 
uderyť sa 
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uhodit se, praštit se, bouchnout se: uderyła sem sa do brňafky; dávaj pozor, ať sa neuderýš!; 
srov. obrazyť (sa) 
odvoz.: udereňina (pohmožděnina): udereňina hrozňe bolí; uderený (naražený, poraněný) 
ČJA I-67 (‚uhodit se‘); ALJ (i uderiť, uderit); Bš (uderit – ve význ. 1 a 2); SSJ (uderiť) 
 

udvihnúť, -nu; -nú, dok.  
uzvednout: Zdeňa udvíhł metrákový mjech sám 
So (udvihnuč); SSJ 
 
ufrknú ť viz frkať, fŕkať 
uglundaný viz glundať (sa) 
 
uhlédnúť, -nu; -nú, dok.  
uvidět, spatřit, zpozorovat (někoho, něco): uhlédňa ho, uťekáł, jag by mu za patama hořeło 
SSJČ (uhlédnouti, uhlídnouti); ALJ (i uhlédnút); Bš (uhľédnút) 
 

uhraznúť, -nu; -nú, dok. 
očarovat, uřknout (někoho): uhraznúła ho svojima očama 
uhraznúť sa 
polekat se, vyděsit se: to sem sa uhraznúł 
odvoz.: uhrazłý (1. uřknutý, 2. vyděšený): dobyteg býł asy uhrazłý od zařýkávačky 
ALJ (i uhraziť); Bš (uhraziť sa) 
  
uhrdli ť sa viz hrdli ť 
 
uhovjeť, -ím; -íja, dok.  
vyhovět (někomu): tobje ňigdo neuhoví; nemožu mu uhovjeť; srov. utrefiť 3 
odvoz.: neuhovjený (nespokojený) 
SSJČ (uhověti); ALJ (i uhověť, uhovjet, uhovět); Bš (uhovět); So (uhovječ); SSJ (uhovieť) 
 

uhúšať (sa) viz húšať 
uchĺpnúť viz chĺpať 
 
uchmaťiť, -ím; -íja, dok.  
vzít, sebrat (něco): uchmaťíł pár peňez a šéł ich propiť 
ALJ (i uchmatiť, uchmaťit); Bš (uchmátiť) 
 

uchraňovať, -uju, -ujú, ned.  
uklízet: bavíž ňa, viďíš, že uchraňuju sfjetňicu; srov. pochraňovať, sklúzať 2 
dok.: uchráňiť; srov. porychtovať 2, schráňiť, skluďiť (sklúzať) 
odvoz.: uchráňený 
SSJČ (uchraňovati – v jiném význ.); ALJ; Bš (uchrániť); So (uchraňovač, uchranič) 
 

úchvatek, -tku/-tka, m.  
ve spoj. na úchvatek narychlo, na poslední chvíli: je viďeť, že to ďełáł na úchvatek; srov. na 
úchytku (úchytka 1) 
ALJ; Bš 
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úchytka, -y, ž.  
ve spoj. na úchytku  
1. narychlo: jeła sem do mjesta enom na úchytku; srov. na úchvatek (úchvatek) 
2. na dračku, na odbyt: zemáky šły v opchoďe na úchytku 
ALJ (i úchitka); Bš; So (uchytka – ve význ. 1) 
 

uchýtať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.  

brát (někomu něco): neuchýtaj ňe to ídło; ďecka sy uchýtały hračky 
dok.: uchyťiť 
odvoz.: uchýtáňí 
PSJČ (uchytati – ‚zachycovat‘); ALJ (uchýtat, uchítat); Bš (uchytit, uchýtat); Kt (uchýtat se – ‚předstihovat 
se v chytání‘); So (uchyčič – v jiných význ.) 
 

úlehla, -y, ž.  
pole ležící ladem, úhor: strýcovy pola sú samá úlehla 
ALJ; Bš (uľehľa) 
 

úliv , -u, m.  
prudký, vydatný déšť, liják: ďełaj s tým senem, přýde úlif; była búřka a býł řádný úlif; srov. 
čapák, pluta 
ČJA II-158; ALJ; Bš 
 

úminka, -y, ž.  
úmysl: mjéł úminku dostaviť tu chałupu 
SSJČ (úminek, úminka); ALJ; Bš (úminek) 
 

umordovať (sa) viz mordovať 
 

umorýsaný, příd.  
1. zašpiněný, zamazaný: Tomeš sa vráťíł z venku cełý umorýsaný; srov. ušubraný, ušušňený (šušniť 
sa) 
2. unavený, schvácený 
ALJ (ve význ. 1); Kt (umurýsat – ‚ušpiniti‘); So (umurysany – ve význ. 1) 
 

umývať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.        
mýt (se) (někoho, něco): nemám čas, mosým umývaď náčyňí; co cheš? Umývám sa; počkaj, 
umývám sy ruky  
dok.: pozumývať (sa) 
odvoz.: pozumývaný 
SSJČ (umývati); ČJA I-144; ALJ (umívať); SSJ  
 

upjádli ť sa viz pjádliť sa 
 

urda, -y, ž.  
smetana (tuková vrstva) na povrchu syrovátky z ovčího mléka: žynčyca z urdú 
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ; KJA III (str. 92) 
 
urvała, -y, m. 
expr. silák: ten váš Tonek, to je urvała, táhnúł sám cełú vlečku; srov. urzus 
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ALJ (urvał – ‚rváč‘) ; Bš (urvał – ‚rváč‘) 
 

úrypa, -y, m. 
expr. malé dítě: ty sy, Joško, úrypa; ten ogáredz je taký małý úrypa; srov. božátko, frfeň 2, 
malúš/malúša, odrobinka 2, šfrček 2, šfŕlák 2, šušeň 3, žúžel 3 
ALJ (i uripa); Kt (urypa– ‚špinavý člověk‘) 
 

urzus, -a, m.  
expr. velký n. silný člověk: s teho ogara je urzus; srov. urvała 
 
usmýčyť viz smýčyť 
usrať (sy) viz srať 
 
usylovať, -uju; -ujú, ned.  
1. vyvíjet úsilí, snažit se 
2. naléhat (na někoho, na něco): usyluje na mja, abyh mu prodáł jahňa 
► Slovo „usylovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „usilovati“ uvedeno více 
významů. 
SSJČ (usilovati); ALJ (i usilovat – ve význ. 1); Bš (usilovať se – ve význ. 1); SSJ (usilovať – ve význ. 1) 
 

uščŕknúť viz ščŕknúť 
uščúřyť sa viz ščúřyt sa 
uščýknúť viz ščykat 
 

ušfácnúť, -nu; -nú, ušfačyť, -ým; -ýja, dok.  
1. (sy) uřezat, useknout, ukrojit (něco): tu hałuz mosýme ušfácnúť, je suchá; idu sy ušfačyď 
uzeného; srov. uťať/utnúť 1, uvaliť 2 
2. ustřihnout (něco) 
odvoz.: ušfácnutý/ušfačený 
SSJČ (ušvácnout – ve význ. 1); ALJ (ušvácnúť, ušvácnút, ušvažiť); Bš (ušvácnút, ušvažiť); Kt (ušvácit – ve 
význ. 1) 
 

ušfercovať (sa), -uju (sa); -ujú (sa), dok.  
uhnat (se): ušfercováł ogara přy fodbale; ušfercovali zme sa asy přy hokeju; ♦ ušfercovať sy 
ďecko (mít nemanželské dítě) 
 
ušpihlať viz špihlať 
 
ušubraný, příd.  
umazaný, ušpiněný: ta kabaňa je jakásy ušubraná; srov. umorýsaný, ušušňený (šušniť sa) 
SSJČ; ALJ (i ušubraný); Bš; Kt (ušubrat – ‚ušpinit‘); SSJ 
 
ušúlať viz šúlať 
 
uťať, utnúť, -nu; -nú, dok.; i ml.   
1. useknout, utít (něco): idu uťať tu hałus; srov. ušfácnúť/ušfačyť 1, uvaliť 2 
2. náhle přestat, ukončit nějakou činnost: utnúła ho, dyž začał ťápaď hłúpiny 
► Slova „uťať, utnúť“ se užívají zejména v těchto významech, v SSJČ je u slov „utíti, utnouti“ uvedeno více 
významů. 
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SSJČ (utíti, utnouti); ALJ (i uťat); So (utnuč – ve význ. 1); SSJ (uťať) 
 

uťekáček, -čka, m.  
expr. krátký n. lehký kabát: co to máž za uťekáček?; srov. jupka 2, kabaňa, kacabaňa 
 

utentovať, -uju; -ujú, dok.  
udělat, provést, dokončit (něco): utentováł sem konečňe to dřevo; nemohł sem to cosy 
utentovať 
odvoz.: utentovaný 
SSJČ (utentovat – v jiném význ.); ALJ (i utentovat); SSJ (usilovať – ve význ. 1) 
 

utrefi ť, -ím; -íja, dok.  
1. správně provést, udělat (něco): cosy tu máčku nemožu utrefiť 
2. správně odhadnout (něco): utrefíłs to dobře 
3. vyhovět (někomu): já mu neutrefím; srov. uhovjeť 3  
odvoz.: utrefený  
PSJČ (utrefiti – ve význ. 1); ALJ (i utrefit); Bš (utrefit – ‚uhovět‘) ; Kt (utrefený); So (utrefič) 
 

utrmázgať sa, -ám sa; -ajú sa, dok.  
unavit se, vyčerpat se: utrmázgáł sa na poli, že spáł do večera 
odvoz.: utrmázganý 
ALJ (utrmázgat); So (utrmackany) 
 

uvaliť, -ím; -íja, dok.; expr.; i ml. 
1. ulomit, urazit (něco): náž Jeňíg uvalíł vješág na záchoďe 
2. uřezat (něco): uvalíłs to křyvo; uvalíł sem hałuz na hrušce; srov. ušfácnúť/ušfačyť, uťať/utnúť 1 
3. uhodit, udeřit (někoho), dát facku (někomu): nó, šak sem mu uvalíł řádnú přes čuňu; srov. 
cápnúť 2, čásnúť, čmahýcnúť, dýmnúť, dřýstnúť, flágnúť, fťapiť, húcnúť 2, chlópnúť, chlopícnúť (chlópať), 
kmásnúť, lépnúť, lisknúť/liščyť, mignúť 1, mlaščyť 1, ojať/ojmúť, pleščyť 1, smýknúť 2, strúhnúť 2, šfácnúť 1, 
šlahnúť/šlažyť 1, uderyť 1 
4. utratit peníze: Joža desy uvalíł fšecky prachy 
uvaliť sy; expr. 
1. ulomit si, urazit si (něco): to je nemehło, skoro sy uvalíł prst na ruce 
2. uřezat si (něco), ukrojit si (něco): uvalíł sem sy galván chleba; idu sy uvaliť kus špeku 
3. pšouknout si: ty syz řádňe uvalíł; srov. hŕcnúť sy (hŕcnúť), strúhnúť sy (strúhnúť), usrať sy, zasrať 
(srať), zabzďiť (bzďiť) 
SSJČ (uvaliti – v jiných význ.); ALJ (i uvalit); Bš (uvalit – ve význ. 2); So (ve význ. 1); SSJ (v jiných 
význ.) 
 

uvésť sa, -zu sa; -zú sa, dok.; i ml.   
1. uklouznout (na něčem; někde): uvézł sem sa na kuřyncu; nohy sa ňe uvézły na cesťe a gécła 
sem sebú 
2. ujet, odtrhnout se: nad barákem sa nám uvézła meza 
odvoz.: uvezený 
SSJČ (uvésti se – v jiných význ.); ALJ (uvézť); SSJ (uviesť sa – v jiném význ.) 
 

úvrať, -i, ž.  
okrajová část pole, souvrať: na úvraťi roste kmín 
odvoz.: úvraťisko 
► Slovo „úvrať“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „úvrať“ uvedeno více významů. 
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SSJČ; ČJA III-32; ALJ; Bš (úvratě); So (uvratňik); SSJ 
 
uzmúť, -u; -ú, dok.; i ml.             
vzít, zprav. tajně: né že mje to uzmeš!; uzmuła sem ťi kúščeg masa 
odvoz.: uzmutý 
SSJČ (uzmout) 
 
užyca viz łužyca 
 
 

V 
 
v, ve, předl.  
1. s 6. p. v, ve: ♦ v jednom vŕzu (najednou); mjeď nekoho v řečy (mluvit o někom) 
2. se 4. p. vyjadřuje časové období; o, za: ve sfátky; ve žňa; ve válku  
3. se 4. p. vyjadřuje způsob nějaké činnosti: ♦ davaj v nohy (utíkejme) 
SSJČ; ALJ; Bš; So; SSJ 
 
váhovisko, -a, s.  
střední část vah vozu (kde jsou zavěšeny rozporky), važiště 
ČJA III-138 (‚važiště‘) ; ALJ; Bš; So (važisko); Vo (vážisku) 
 
vajco, -a, s.; i ml.      
vejce: vajco na tfrdo; velikončňí vajca; malované vajco (kraslice); ♦ s chłapem mosýž jag 
z malovaným vajcem (opatrně, šetrně); seďeď jak kura na vajcách (trpělivě, dlouho) 
ČJA III-232; ALJ; Bš; So; SSJ (vajce) 
 
vaječňica, -e, vaječyna, -y, ž.  
míchaná vejce; smaženice: dáme do vaječňice cybulu; máme dozď vajedz na vaječynu?; srov. 
škfařeňica/škfařeňina/škfařénka 
► Slova „vaječňica, vaječyna“ se užívají pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „vaječnice“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (vaječnice); ČJA I-105; ALJ (i vaječnica, vaječina); So (vaječina) 
 

vałchovať, -uju; -ujú, ned.  
1. prát na valše 
2. expr. bít, tlouci 
3. (sa) expr. válet (se) (po něčem): dávaj pozor, vałchuješ to křeslo; nevałchuj sa po tom 
otomaňe!; srov. gajdať/gajdovať 3, glasovať 
dok.: zvalchovať 
odvoz.: valchováňí 
► Slovo „valchovať“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „valchovati“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (valchovati – ve význ. 1, 2); ALJ (i valchovat); Bš (vałchovať – v jiném význ.); So (zvałchovač – 
v jiném význ.); SSJ (ve význ. 1, 2) 
 
valiť, -ím; -íja, ned.; i ml.  
1. otáčením posunovat, postrkovat (něco) 
2. poulit, kulit (oči): valíł na mja svoje očyska 
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3. expr. mluvit nesmysly, klamat, balamutit (někoho): mamko, on mja enom valí; ty náz zaséj 
valíš, to je hłúpina; neval nás!; srov. blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, lepotať 1, mjásť 1, 2, plantať 3, 
plkotať, ťápať 2, žvachlať 
4. expr. jíst, cpát se: valíš to do sebe, šak ťi to nezýme; srov. cúhať, džgať (sa) 2, futrovať sa 
(futrovať), gábłovať, gasať, róchať sa (róchať), ťápať 3 
5. expr. jít rychle, spěchat: val dom!; valíł s kopca tak, že sem mu nestačýł; srov. dropčyť, šfácať 
2, trckať, trapcovať, zdyrygať 
6. expr. dávat (někomu něco), zprav. ve velkém množství: valiła jim peňíze vrchem spodem 
7. expr. téct; močit: valí ťi s tašky mléko; ešče valí do gaťí 
8. expr. silně pršet: venku už zaséj valí; srov. cébiť 2, čápať 2, mhliť 1, scať 2, sopliť 2, srať 5, syčať 2, 
syholiť 
dok.: dovaliť – ve význ. 1 a 7; navaliť (sa) – viz tam; povaliť sa (pokálet se); uvaliť – viz tam; 
zavaliť – ve význ. 1, 3, 7; zvaliť – ve význ. 4 
odvoz.: valoň (expr. kdo klame, balamutí); dovalený; navalený – viz tam; povalený; uvalený; 
zavalený; zvalený (snědený) 
SSJČ (valiti – ve význ. 1, 2, 3); ČJA II-80 (‚kácet stromy‘); ALJ (i valit); Bš (valit); So (valič – ve význ 4 
a ve význ. ‚kácet stromy‘); SSJ 
 
vanštrok, -u/-a, m. 
dřevěné necky: ve vanštroku sa právało prádlo; vozývali zme sa na potoce na vanštroku 
ČJA I-165; ALJ (i vaštrok); So (vaštrok) 
 
vap, -u, m.  
jemné peří: po dračce ostało f kuchyňi plno vapu 
 
vartovať, -uju; -ujú, ned.   
1. dávat pozor (na něco, na někoho), hlídat, střežit: vartuje, aš přýde listonoš  
2. konat strážní službu 
odvoz.: vartováňí; varta (strážní služba) 
► Z tohoto slova je odvozen také pomístní název (viz příloha 2) – Vartovňa (Liptál). 
SSJČ (vartovat); ALJ (i vartovat); Bš (Vartovňa); So (vartovač; varta); SSJ  
 
vařacha, -y, ž.; i ml.   
vařečka: pomíšaj tu cybulu vařachú, ať sa nespálí; posłúchaj ňa, lebo dostanež vařachú! 
SSJČ (vařečka I); ČJA I-149; ALJ; Bš; So (vařecha); Vo (vařéka); SSJ (varecha) 
 
vaský, příd.  
vlhký, mokrý: to seno je vaské, nemožem zvážať 
SSJČ (vazký); ALJ (i vaskí); Kt 
 
vbízať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
nabízet se: vbízáł sa mu, že mu pomože 
SSJČ (vbízeti); ALJ (i vbízat) 
 

vdaj, -a, m.  
vdávání, sňatek: ta cérka je už na vdaj 
SSJČ; ALJ; Bš 
 
vdołeček, -čka, m.; i ml.  
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malý, zprav. svatební, koláček plněný tvarohem: tetka nám napekła na sfaďbu vdołečky; budú 
Velikonoce, ušúłáme aj vdołečky 
SSJČ (vdolek, vdoleček – v jiném význ.); ALJ 
 
vďečoň, -a, m.; i ml.   
expr. podlézavec: ten Jaryn je taký vďečoň; srov. podrštaška 
ALJ; Bš (vděčoň) 
 
vedlevá, předl. se 2. p.  
vedle (někoho, něčeho): ogáredz hopkáł vedlevá mja 
ALJ (i vedlivá); Bš (vedlivá); Vo (vedlivá) 
 

veličajzný, velikajzný, příd.; i ml.   
velmi veliký, velikánský: to sú také veličajzné boťáry; vjetr nafúkáł velikajzné zámeťe 
PSJČ; ČJA I-51; ALJ (i veličajzní); Bš (veličanzgrý); Kt (veličanský, veličaný, veličanzný); So 
(velijansky); Vo (veličanské) 
 

vepchať (sa) viz pchať 
 

verglovať, -uju; -ujú, ned.  
lomcovat, cloumat, smýkat (něčím): ďecka verglovały klučkú od dveřý; srov. viglať (sa) 
dok.: zaverglovať  
odvoz.: verglováňí 
SSJČ (verglovat – ‚zacházet, manipulovat‘); ALJ (i verglovat) 
 

vesno, -a, s.  
jaro: vesno přyšło skoro; od vesna, do vesna; na vesno (na jaře) 
SSJČ (Vesna, vesno); ALJ; Bš; So 
 
vičák, -a, m.  
obilná směs pro dobytek (zelená píce, zprav. z ovsa, vikve aj.): krmívali zme hovjezý dobyteg 
vičákem 
ALJ; Kt 
 
viglať (sa), -u/-ám; -ú/-ajú, ned.; i ml.   
kývat (se), viklat (se): co vigleš tým słúpkem?; viglú sa ňe dalšý štyry zuby; srov. verglovať 
dok.: doviglať (sa); vyviglať (sa); zaviglať (sy) 
odvoz.: vigláňí 
SSJČ (viklati); ALJ (i viglat); Bš (vigłat) 
 

vincek, -cka, m.  
malá, zprav. kulatá, železná kamna, bubínek: ve vincku topíme enom drvem; srov. cylindřáky, 
řezyňáky (řezyny) 
SSJČ; ČJA I-172; ALJ; Bš; So; Vo 
 
virvajz , -u, m.; i ml.                 
hluk, hlomoz: z venku je čuď jakýsy virvajs 
ALJ (virvajs, virvajz); Bš (virvál, virvas) 
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vítané, -ho, s.  
dárek na přivítanou, zprav. z cesty: mamka nám dovézła vítaného; dovézłz ďeckom vítaného? 
SSJČ (výtaný, vítané); ALJ 
 
vjéc, vjecéj, přísl. (2. st.) 
více: vjecéj sa už o tem nebudeme baviť; ve spoj. vjédz a vjéc: zdá sa ňe, že venku valí vjédz a 
vjéc; ♦ co raz vjecéj (čím dál víc); čým meňéj, tým vjecéj (čím míň, tím víc); srov. méň, meňéj, 
raz II 3 
ALJ; So (vjec); SSJ (viac, viacej) 
 
vlk , -a, m.; i ml.  
1. psovitá šelma zbarvená šedě 
2. opruzenina, zvl. mezi stehny: nemožu jeď ňigde na kole, mám vlka 
3. (zprav. mn.) ostnaté kulovité plody lopuchu (Arctium): poďívaj sa, donésła sys s pola na 
haleňe plno vlkú 
► Slovo „vlk“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „vlk“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ČJA II-118 (ve význ. 3); ALJ; Bš (vľk – ve význ. 3 a v jiných význ.); SSJ (ve význ. 1 a v jiných 
význ.) 
 

volí, příd.   
ve spoj. volí oko i ml. sázené vejce, volské oko: uďełáme sy špenád z volím okem a ze 
zemákama 
ALJ; Bš (volí oko – v jiných význ.); So (volí, volí oko – ‚blatouch bahenní) 
 

vozyčka, -y, ž.  
1. klouzačka: máme vozyčku na potoce 
2. jízda, zprav. na sáních: to była vozyčka na saňách přy mjesýčku 
PSJČ (vozička – ve význ. 1); ČJA I-35 (vozička – ve význ. 1); ALJ (vozička); Bš (vozička – ve význ. 1) 
 
vraňí, příd.  
ve spoj. vraňí oko 
1. jedovatá bylina (Paris) 
2. otlak n. výrůstek na noze, kuří oko: pálí ňa na noze vraňí oko  
SSJČ (vraní); ALJ (i vraní); Bš (vraní); So (vraňi) 
 
vrap, -u, m.  
1. záhyb; srov. krab 2 
2. vráska; srov. krab 1 
odvoz.: vrábek: to ďecko má vrápky na nohách (záhyby); vrábeček; vrapatý (krabatý, 
vrásčitý): vrapaté ruky 
SSJČ (ve význ.1); ČJA I-42 (ve význ. 2); ALJ; Bš (ve význ. 1); SSJ (ve význ. 1) 
 
vrapčynka, -y, ž. (zprav. mn.) 
druh stromu, nebo planého, drobného plodu třešně, ptáčnice: pékávali zme buchty aj 
z vrapčynkama; srov. bjelica 1, čerňica, drobňica, křupa 2 
SSJČ (vrabčírka, vrabčina); ALJ (vrapčinka, vrapčinky); Kt (vrapčírky, vrabčinky) 
 
vrlina , -y, ž.          
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1. tyčka v plotě: nachystáme sy vrliny na płot; srov. špingla 
2. nosná tyč u žebříku: vrliny na žebřu; ščeble a vrliny; srov. ščebla 
ALJ (i vrliny); Bš (vrliny) 
 
vŕch, -a, m.  
ve spoj. vŕch fšeckého vrchol všeho: vŕch fšeckého býł, že ňa neposłúcháł 
 

vŕchový, příd.  
1. horský: vŕchová  cesta 
2. ve spoj. vŕchoví ludé obyvatelé pasek: vŕchoví ludé k nám přyšli pobesedovať 
SSJČ (vrchový); ALJ (v jiných význ.) 
 
vrnožyť, -ým; -ýja, ned.  
1. cvrlikat, štěbetat, šveholit: ptácy vrnožyli f křáčý 
2. broukat (o dítěti): ďecko vrnožý 
dok.: zavrnožyť 
SSJČ (vrnožit – ve význ. 1); ALJ (vrnožiť, vrnožit); Bš (vrnožit – ve význ. 1) 
 

vŕzgať, -ám; -ajú, ned.  
1. vrzat: koło voza neňí namazané, vŕzgá nám 
2. expr. falešně hrát: vŕzgá na husle, že sa to nedá počúvať 
dok.: dovŕzgať; zavŕzgať 

odvoz.: vŕzgáňí 
ALJ (i vŕzgat); Bš (vŕzgat – ‚šveholit‘); Kt (vrzúgat, vrzúkat – ve význ. 1); So (vrzukač); SSJ 
 
vybambúšyť viz bambúšiť 
vybečať sa viz bečať 
vybékať sa viz békať 
vyblafkať sa viz blafkať 
vybřáňať viz břáňať 
vycabrať, vyčabrať viz cabrat, čabrat 
vycúďiť (sa) viz cúďiť 
 
vybíjanec, -nca, m.  
expr. darebák, uličník: ten jejih ogar je taký vybíjanec, ďełá enem neplechu; srov. baraba, 
handrlák, chachar, łamač, łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 2, somár, 
špata, šulín 2, výmasta, zmjata 
PSJČ (vybíjenec); ALJ; Kt; SSJ 
 
vycúfať viz cúfať 
vycurygať viz curygať 
 
vycymbať (sa), -u/-ám (sa); -ú/-ajú (sa), dok.   
expr. vydat (se) (něco, z něčeho), utratit peníze: vycymbáł mu fšecky prachy; vycymbáł sa 
s peňes 
odvoz.: vycymbaný: su vycymbaná s peňes 
ALJ (vicimbať, vicimbat, vycembat); Kt (vycembat) 
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vyčachrovať viz čachrovať 
vyčápať viz čápať 
vydáviť viz dáviť 
vydlábiť viz dlábiť 
vydrabať sa viz drabať 
vydrhnúť viz drhnúť 
 
vydúbiť, -ím; -íja, dok.  
expr. natlouct, nabít (někomu): Marťin vydúbíł Staňovi, že mu píchnúł koło; srov.  naflágať 1, 
naróchať 1, vysmýkať 
ALJ; Bš (vydubiť) 
 
 

vydúliť (sa) viz dúliť 

vyfrka ť sa, vyfŕkať sa viz frkať, fŕkať 
vygajdať (sa) viz gajdať, gajdovať 
vygĺgať viz gĺgnúť 
vygĺgnúť viz gĺgnúť 
vygyglať (sa) viz gyglať 
vyhłobiť viz hłobiť 
vyhřešyť viz hřešyť 
vyhújať viz hújať 
vyhutnúť viz hutnúť 
vychlámať sa viz chlámať 
vychlópať viz chlópať 
vychrblať (sa) viz chrblať 
 
vychudłý, příd.  
vyhublý, vyzáblý, slabý: býł chorý, je jakýsy vychudłý 
► Slovo „vychudłý“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „vychudlý“ uvedeno více významů.  
SSJČ (vychudlý); ALJ 
 
vyjebať viz jebať 
vykarasyť (sa) viz karasyť 
vykarťiť viz karťiť 
vylépať viz lépať 
vylíčyť viz líčyť 
vyliskať viz liskať 
vyłochtať sa viz łochtať 
 
výmasta, -y, m.  
expr. darebák, uličník: už jako ďecko to býł hrozný výmasta; srov. baraba, handrlák, chachar, łamač, 
łancmón, łata II, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 2, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, 
zmjata 
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ALJ; Kt (‚drbaný člověk‘) ; So (vymasta) 
 

vymeno, -a, s.  
vemeno: krafské vymeno; před dójeňím sa moseło vymeno myť 
SSJČ (vemeno, vymeno); ČJA III-176; ALJ (i vimeno); KJA VI (str. 142) 
 
vymésť viz mésť 
 
vymorýsať, -ám; -ajú, dok.  
vychovat (někoho): uš ťa mosým konečňe vymorýsať! 
odvoz.: vymorýsaný (vychovaný): ogare, ogare, ty nejsy vymorýsaný 
ALJ (vymoresovat); Kt (vymoresnit, vymoresovat) 
  

vymiškovať viz miškovať 
 
vynáłoha, -y, ž. (zprav. mn.); i ml.  
výdaj, útrata: mjeli zme veliké vynáłohy ze sfaďbú 
SSJČ (vynáloha); ALJ (i vináloha, vynálohy); Bš; So (vynałoha) 
  

vyňuchať viz ňuchať 
vyňúrať viz ňúrať 
vypaškuďiť viz paškuďiť 
 

vypiť sy, -uju sy; -ujú sy, dok., expr. 
1. být pokárán (za něco), odpykat sy (něco): to sy vypiješ! 
2. napít se alkoholu: súset sy rád vypije 
SSJČ (vypíti – ve význ. 1); ALJ (vypiť); Bš (vypit – v jiném význ.) 
 

vypjestovať viz pjestovať 
vyplantať (sa) viz plantať  
 

vypleščyť, -ým; -ýja, dok.; expr.   
1. i ml. vytřeštit, vykulit oči: Bohúšeg na mja vypleščýł ty sfoje očyska  
2. vyfotografovat: vypleščyli zme je novým foťákem 
vypleščyť sa 
nabourat se, spadnout: vypleščýł sa desy na skyjách 
odvoz.: vypleščený  
ALJ (vypleščiť, vipleščiť, vypleščit, vipleščit ad.); Kt (vypleščit – ‚vyvalit‘) ; So (vyplesknuč – ve význ. 2) 
 

vyplkotať viz plkotať 
vypluť viz pluť 
vypoščať (sy) viz poščávať (sy) 
 

vyprúčyť (sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok.  
vystrčit (něco); prohnout (se): viďéł sem ho, jag vyprúčýł sfoje veliké břucho; vyprúčýła sa 
přez zábradlí 
odvoz.: vyprúčený 
ALJ (vyprúčiť, viprúčit); Bš (vyprúčiť); Kt (vyprúčit) 
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vyptať viz ptať 
vyrátať sa viz rátať 
vyróchať viz róchať 
vyrovnať sa viz rovnať sa 
vyrúbať viz rúbať 
 
vyrybařyť, -ým; -ýja, dok.  
provést, vyvést (něco): cos to, Ozéfku, zaséj vyrybařýł? 
ALJ (viribářiť, vyrybářit); Kt (vyrybářit) 
 

vyscať (sa) viz scať 
vyskřékať sa, vyškřékať sa viz skřékať, škřékať 
 

vyslékať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.   
svlékat (se), vysvlékat (se): už vyslékám tu košulu; vyslékaj sa rychlo 
dok.: dovyslékať (sa); vyslécť (sa): vysleč ty gaťe, spravím ťi tu ďúru 
odvoz.: vyslékáňí; vyslečený 
ALJ (vislécť); Bš (vysľečený); So (vysleč (se), vyslékač (se)) 
 

vysłópať viz słópať 
 

vysmoliť sa, -ím sa; -íja sa, dok.; expr.  
1. vykálet se 
2. vykašlat se (na něco, někoho): račy sem sa vysmoliła na fšecku prácu 
PSJČ (vysmoliti, vysmoliti se – ve význ. 2); ALJ (i vysmolit); Kt (vysmolit – ve význ. 2); So (vysmolič se) 
 
vysmýkať, -ám; -ajú, dok.  
expr. natlouct, nabít (někomu): tata nám vysmýkáł řemeňem; srov. naflágať 1, naróchať 1, vydúbiť 
ALJ (vismíkať, vysmýkat, vismíkat) 
 

vysokúcný, příd.  
velmi vysoký: to je vysokúcný strom 
ALJ; Bš; So (vysokucny) 
 

vysrať (sa) viz srať 
 

vystŕkať, -ám; -ajú, ned.  
1. vystrkovat (něco): a ty čérný na tom zadu, nevystŕkaj na náz bradu (píseň zpívaná o svátku 
Tří králů) 
2. vyčítat (někomu něco): vystŕkáł ňe, že su cełý deň doma a nevařým; vystŕkała ňe, že 
nechoďím dom 
odvoz.: vystŕkáňí 
► Slovo „vystŕkať“ se užívá pouze v těchto významech, v SSJČ je u slova „vystrkati“ uvedeno více významů.  
SSJČ (vystrkati – ve význ. 1); ALJ (i vystrkat); Bš (vystŕkáť, vystrkovat – ve význ. 1); SSJ (vystrčiť, 
vystŕkať – ve význ. 1) 
 

vysýrať sa, -ám sa; -ajú sa, ned.  
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expr. chlubit se, vytahovat se (na někoho, před někým): nevysýraj sa na mja! 
odvoz.: vysýráňí 
ALJ (vysírať) 
 

vyšancovať viz šancovať 
vyšfácať viz šfácať 
vyškéřať sa viz škéřyť sa 
vyškračyť viz škračyť 
vyšmatlať  viz šmatlať sa 
vyšpárať viz špárať 
vyštráfať viz štráfať 
 

vytrtosyť, -ým; -ýja, dok. 
expr. vykecat (někomu něco): vytrtosýł strýcovi fšecko, co učúł doma 
 

vyválať sa; -ám sa; -ajú sa, dok. 
1. dosyta si užít válení; vyválet se: ďecka sa vyválały ve sňehu 
2. svalit se: Tomeš sa vyváláł na łyžách 
3. –á sa (3 j.č) vyklubat se: z deseťi vajec sa nám vyválało osum kuřat; húsa sa nám vyválało z 
vajec 
odvoz.: vyváláňí; vyválaný 
► Slovo „vyválať sa“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „vyváleti se“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (vyváleti se – ve význ. 1 a 2); ALJ (ve význ. 1 a 2); Bš (vyváľať sa – ‚zbavit se dluhů‘)  
 
vyvŕbiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.; i ml.   
ukázat pravou tvář, vybarvit se: vyvŕbíł sa z ňeho pjekný lancmón; dłúho to trvało, neš sa 
konečňe vyvŕbíł; vyvŕbiło sa to zle 
SSJČ (vyvrbiti se – v jiném význ.); ALJ (vyvrbiť , vivrbiť, vyvrbit, vivrbit – v jiných význ.); Bš (vyvŕbiť – 
‚provést, udělati‘) ; Kt (vyvrbit – ‚objevit se‘) 
 

vyviglať (sa) viz viglať (sa) 
 

vyžyť, -yju; -yjú, dok.  
1. intenzivně prožít 
2. vystačit se svými prostředky, uživit se: nemožu vyžyť s týma peňezama; s tým nevyžuju 
► Slovo „vyžyť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „vyžíti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (vyžíti); ALJ (i vyžiť, vižiť, vyžit, vižit); Bš (vyžit – ‚okřáti; stráviti‘); So (vyžič – ve význ. 2 a 
v jiném význ.) 
 
vyzdravjeť sa, -ím sa; -íja sa, dok.   
uzdravit se: vyzdravjeła sem sa ze zápalu pluc 
odvoz.: vyzdravený/vyzdravjený 
ALJ (i vyzdravěť, vyzdravjeť, vizdravjeť); Bš (vyzdravnúť); So (vyzdravječ) 
 

vyzúgať viz zúgať 
  

vyzungnúť, -u; -ú, dok.; i ml.   
expr. vypít naráz, jedním douškem: vyzungňi tu hruškovicu! 
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SSJČ (vyzunknout); ALJ (vizungnúť, vizungnút); Kt (vyzunknút); So (vyzungnuč) 

 
vyžďárať viz žďárať (sa) 
 

vyždúrať, -ám; -ajú, dok.  
1. vystrčit, vystrnadit (někoho): nebyło možné ho vyždúraď ze sfjetňice 
2. vyšťourat, vyhrabat (něco): gdes prosím ťa vyždúrała ty staré kníšky? 
3. (někoho) expr. mít pohlavní styk (s někým): vyždúráł desy na mezy jakúsy ženskú; srov. optáhnúť 
3, otpraviť sa 2, smýknúť sy (smýknúť) 
odvoz.: vyždúraný 
ALJ; Kt (vyždurkat – ve význ. 1) 
 

vyžgemrať viz žgemrať 
 

vzatku, přísl.; i ml.    
vzadu: stařýk s kýmsy grágá vzatku za chałupú; srov. nazatku; fpřetku  
SSJČ (vzadu, vzadku); ALJ (i vzadku); So 
 

vzýtý, příd.  
1. odebraný, odejmutý: býł vzýtý od matky; ♦ co je vzýté, to je vzýté (nenávratně pryč) 
2. expr. opilý: ten býł dobře vzýtý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), 
fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, 
nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, nasłópaný (słópať), naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 
3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný (scápať), smýkłý 2, zjatý 3, zrúbaný 4 
ALJ (vzítý – ve význ. 1); Kt (vzítý – ve význ. 1) 
 
 
Z 
 
z, ze viz s 
 
zabachtať sa viz bachtať sa 
zabambúšyť sa viz bambúšyť sa 
 
zabaviť (sa), -ím (sa); -íja (sa), dok.  
1. pobavit (se), zaměstnat (se) 
2. zdržet (se): zabaviłaz mja, mosým ponáhlaď dom 
odvoz.: zabavený 
SSJČ (zabaviti I); ALJ (i zabavit); Bš (zabavit); Kt (zabavit se); So (zabavič, zabavič se); SSJ 
 
zabečať viz bečať 
zabrčať viz brčať (sy) 
zabŕłomtať viz bŕłomtať 
 
zabŕdať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.  
slovně napadat (někoho), popichovat (někoho): nezabŕdaj sy do mja, nebo ťi dám do gemby; 
srov. drabať, gabať 2, špárať 
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odvoz.: zabŕdáňí 
SSJ 
 
zabúřyť viz búřyť 
zabzďiť viz bzďiť 
zacyngať viz cyngať 
zacyngélať viz cyngélať 
zacúfať viz cúfať 
zacurygať viz curygať 
začachrovať viz čachrovať 
začápať viz čápať 
začmúřyť (sa) viz čmúřyť sa 
zadáviť viz dáviť 
 
zadechnúť (sy), -nu (sy); -nú (sy), dok.  
odpočinout (si), oddechnout (si): sedňi sy a zadechňi; su cosy unavená, chcu sy zadechnúť 
SSJČ (zadechnouti – v jiných význ.); ALJ (i zadechnút); Bš (zadechnút si) 
 

zadlábiť viz dlábiť 
 

zafčasu, přísl.; i ml.   
zavčas, včas: ešče že sem sa to zafčasu dozvjeďeła 
PSJČ (zavčasu); ALJ (i zavčasu); So; SSJ 
 

zafíkať viz fíkať 
zaflágať (sa) viz flágať 
zafújať viz fújať 
zagajdovať (sa) viz gajdať, gajdovať 
zagryndať sa viz gryndať 
zagyglať (sa) viz gyglať 
 
zaháňačný, příd.  
(k někomu) přičinlivý, spořivý: býł zaháňačný ke sféj roďiňe; srov. záhončlivý  
 
zahemovať viz hemovať 
zahňápať sa viz hňápať 
zahleďeť sa viz hleďeť 
zahłobiť viz hłobiť 
 
zahnať sa, -ženu sa; -ženú sa, dok.  
rozehnat se: zahnáł sa a lépnúł mu řádnú; zahnáł sa a hoďíł balónem 
So (zahnač se); SSJ 
 
záhončlivý , příd.  
přičinlivý, spořivý: ten náž ogara je záhončlivý; srov. záháňačný 
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ALJ (i záhočliví) ; Bš 
 
zahrabovať, -uju; -ujú, ned.  
hrabat zbytky nesklizeného sena, obilí ap., pohrabovat: budež zahrabovať klásky na poli 
dok.: zahrabať: Vlasto, přýdež zahrabať, budeme sušyť seno 
► Slovo „zahrabovať“ se užívá zejména v tomto významu, v PSJČ je u slova „zahrabovati“ uvedeno více 
významů.  
PSJČ (zahrabovati); ALJ (i zahrabovat, zahrabať); Bš (zahrabovat); So (zahrabovač); SSJ 
  
zahrdliť viz hrdli ť 
zahřešyť viz hřešyť 
zahurtovať viz hurtovať 
 
záhuščka, -y, ž.  
jíška: dáme do zelí záhuščku 
ALJ; Bš 
 
zachłaďiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.  
nachladit se: zachłaďíł sa venku, býł enom f košuli 
odvoz.: zachłazeňí; zachłazený 
SSJČ (zachladiti se); ALJ (zachlaďit, zachladiť); So (zachładžič se, zachłazeňi); SSJ (zachladiť sa) 
  

zachrblať  viz chrblať 
zajebať sy viz jebať 
zajojkať viz jojkať 
zakahŕňať viz kahŕňať 
 

zákalec, -lca, m.  
sražená vrstva u kůrky špatně upečeného pečiva, brousek: uďełáł sa nám na chlebje zákalec 
SSJČ; ČJA I-134; ALJ; So (zakalec) 
 

záklepka, -y, ž.  
druh dětské hry na schovávanou, pikaná: budeme sy hráď na záklepku 
odvoz.: zaklepať (oznámit poklepem na předem domluveném stanovišti, že je viděn účastník 
hry, zapikat): Bohuž ňa zaklepáł o strom 
 
zakoptať, -ám; -ajú, dok.  
klopýtnout, zakopnout (o něco): zakoptáł sem o schot; srov. zapackať/zapackovať 
odvoz.: zakoptáňí: to zakoptáňí mja stáło rozbitý nos 
 
zalápať viz lápať 
zalíčyť (sa) viz líčyť 
załygotať (sa) viz łygotať (sa) 
 
zamdléť, -ím; -íja, dok.  
omdlít: cosy mje zabyło zle a zamdléła sem 
SSJČ (zamdlít); ALJ (i zamdlet); Bš (zamdľeť) 
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zámeť, -e, ž.  
závěj sněhu: vjetr nafúkáł také velikajzné zámeťe 
odvoz.: zámeťisko 
SSJČ (záměť);  ČJA II-160; ALJ; Bš; Vo (námňeť, zámňeť) 
 

zamésť viz mésť 
 

zamhlíť sa, -í sa (3. jč.); -íja sa, dok.  
zamlžit se, zamžít se: okno f kuchyňi sa zamhliło  
odvoz.: zamhlítý 
SSJČ (zamhlít se); ALJ (i zamhlít); Bš (zamhľeť sa); Vo (zamhlít (se)) 
 

zamíšať viz míšat 
zamjačať viz mjačať 
zamjágať viz mjágať 
 

zamoknúť, -ne (3. jč.); -nú, dok. 
zvlhnout deštěm, namoknout 
odvoz.: zamokłý: už je dobře zamokłé, porostú hřyby 
► Slovo „zamoknúť“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „zamoknouti“ uvedeno více 
významů.  
SSJČ (zamoknouti); ALJ (zamoknút); So (zamoknuč); SSJ 
 

zámora, -y, ž. 
expr. slabý, neduživý člověk: to cérča je taká zámora; ♦ vypadáž jag zámora 
odvoz.: zámorka 
► Slovo „zámora“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „zámora“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš; Vo (zámura) 
 

zamordovať viz mordovať 
zamrčať (sy) viz mrčať 
 

zamžýť, -mžým; -mžýja, dok.  
zavřít, zamhouřit oči: zamžým očy a spím 
odvoz.: zamžýtý: má zamžýté očy 
► Slovo „zamžýť“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „zamžíti“ uvedeno více významů.  
SSJČ (zamžíti); ALJ (i zamžiť); Bš (zamžít); So (zamžič) 
 

zaňamčať viz ňamčať 
 

zapackať, i ml., zapackovať, -uju; -ujú, dok.  
klopýtnout, zakopnout (o něco): zapackováł sem o prach; srov. zakoptať 
odvoz.: zapackáňí (klopýtnutí) 
SSJČ (zapackat, zapackovat);  ČJA I-66; ALJ (i zapackat, zapackovat); Kt (zapackat se); Vo (zapackat, 
zapackuvat) 
 

zápač, -e, ž., zápačý, -ý, s.  
stinná stráň, stinný svah: za Machačama je veliká zápač; f tom zápačý sa držý najdél sňech 
► Toto slovo se užívá také v pomístním názvu (viz příloha 2) – V Zápačý (Lhota u Vsetína). 



335 

 

SSJČ;  ALJ (i zápačí); Bš; Kt (zápeč); SSJ; KJA VII (str. 98) 
 
zapchnúť viz pchať 
zapízdřyť viz pízdřyť 
zaplantať (sa) viz plantať  
zapleščyť (sa) viz plešťiť 
započúvať sa viz počúvať 
 
zapotrošyť, -ým; -ýja, dok.; i ml.   
ztratit, založit (něco): zapotrošyli zme núž desy v hoře; zapotrošyli zme doma tu kňíšku 
zapotrošyť sa 
1. ztratit se (něco): zapotrošýł sa ňe šrúbek 
2. opozdit se, zdržet se: snáť sa zapotrošýł desy v hospoďe 
odvoz.: zapotrošený 
ALJ (zapotrošiť i zapotrošit); Bš (zapotrošit sa); SSJ 
 
záprdek, -tka, m.; i ml.                  

1. zkažené vejce: to je smrad, mezy vajcama býł záprdek 
2. expr. malý člověk: ten ogar je taký záprdek 
SSJČ;  ČJA III-236 (‚zkažené vejce‘); ALJ; Kt (záprtek – v jiném význ.); So (záprtek – ve význ. 1) 
 
zapšknúť, -nu; -nú, dok.  
zatrpknout, zahořknout 
odvoz.: zapškłý: co sy jakýsy zapškłý?; zapšklina (expr. zatrpklý člověk) 
PSJČ (zapšknouti – ‚kýchnouti‘); ALJ; Bš (zapšknút – ‚kýchnout‘); So (zapškłý – ‚zakrnělý‘, zapšklina – 
‚zakrnělé ovoce‘); SSJ 
 
zaraz, přísl.  
naráz, najednou; zároveň: uďełajte tu prácu zaraz; srov. odrazu, zrazu 
SSJČ (zaráz); ALJ (i zaras); Kt; SSJ 
 
zařečnovať sa viz řečnovať 
zařehúňať sa, zařehýňať sa viz řehúňať sa, řehýňať sa 
 
zarovno, přísl.  
1. ve stejnou dobu, současně, zároveň: rostł zarovno se mjú; ♦ choďí spaď zarovno 
s kurama/ze slépkama 
2. ve stejné výši, podél: máme sňeh zarovno s płotem; zarovno s cestú sú lipy 
SSJČ (zarovno, zárovno); ALJ; Bš; Kt; So; SSJ 
 
zascať sa viz scať 
 
zasmažeňica, -e, ž.  
druh polévky s jíškou: zasmažeňica zeleňinová; zasmažeňica hřybová; tata ňe donésł hřyby, 
možeme uďełaď hřybovú zasmažeňicu 
odvoz.: zasmažeňička 
SSJČ (zasmažená, zasmaženice); ALJ (i zasmaženica); Bš (zasmaženica) 
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zaščúřyť sa viz ščúřyt sa 
zaskřékať, zaškřékať viz skřékať, škřékať 
zasrať (sa) viz srať 
zaskuhýkať viz skuhýkať 
zašfrčkovať (sy) viz šfrčkovať 
zašfŕlať viz šfŕlať 
zaškéřyť sa viz škéřyť sa 
zaškňúrať viz škňúrať 
 
zaškřačaný, příd.  
1. zakrslý: zaškřačaný stromek 
2. ve spoj. zaškřačané vajco vejce, ze kterého se nic nevylíhne  
ALJ (zaškřečaný, zaskřečený); Kt (zaskřečený (vejce) – ‚nasazený‘) 
 

zaškudnúť, -nu; -nú, dok.   
zarůst (vlasy n. vousy): necháł sa zaškudnúť 
odvoz.: zaškudłý (zarostlý, vousatý): tato, ohol sa, sy cełý zaškudłý 
ALJ (zaškudlý); Bš (zaškudłý) 
 
zašmúraný, příd.; i ml.   
ve spoj. zašmúraný regiment sladká povidlová omáčka s noky: donesu sy vařené trnky a 
uvařým ďeckám zašmúraný regiment; srov. kominářy (kominář 2) 
ALJ 
 
zašfidrať viz šfidrať 
zaškfŕkať viz škfŕkať 
zaškřúpať viz škřúpať 
zašmatlať viz šmatlať sa 
zašnorovať (sy) viz šnorovať (sy) 
zašpajglovať viz špajglovať 
zaštabárať viz štabárať, štabarcovať 
 
zaťať, zatnúť, -nu; -nú, dok.  
jako součást ♦ zaťať/zatnúť vřed (někoho) druh onemocnění projevujícího se křečemi (epilepsie, 
psotník): zaťáł ho vřet; małého Łukáša zaťáł vřet 
ALJ; Bš (zaťať) 
 

zaťápať viz ťápať 
 
záťerek, -rka, m. (zprav. mn.) 
1. nok (z hladké mouky a z vody); srov. šúlánek (šúlať)  
2. ve spoj. záťerky v mléce mléčná polévka s noky: na večeřu uďełáme záťerky v mléce; srov. 
strúhanka v mléce (strúhanka) 
ALJ (záťerky, zátěrky, záťerka, zátěrka); Bš (zátěrka) 
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zatkem, přísl.  
zadní stranou, zadem: vjéł sem zatkem do dvora; choďí sa k ňim zatkem (zadní stranou 
domu); srov. odzatku, zezatku; otpřetku, přetkem 
SSJČ (zadem); So 
 
zavaliť viz valiť 
 

zavazať, -ám; -ajú, ned.; i ml. 
překážet, vadit: uhňi, zavazáš; nezavazaj tu!; cérčyska jedny, enom mje tu zavadzáte  
odvoz.: zavazáňí 
SSJČ (zavazet);  ČJA I-64; ALJ (i zavazat, zavazet); Bš (zavazat); So (zavazač); Vo (zavazet); SSJ 
(zavadzať) 
 

zaverglovať viz verglovať 
zaviglať (sa) viz viglať (sa) 
 
závitek, - tka, m. 
1. zdrob. k závit 
2. stočený plněný plátek masa: špaňelské závitky  
3. tyč, kterou se přitahují řetězy na voze s nákladem: fúru dřeva utáhli závitkem; šlajfovali 
zme aj závitkem 
SSJČ (ve význ. 1, 2); ALJ; Bš (ve význ. 3); SSJ (závitok – ve význ. 1) 
 

závitka, -y, ž.  
svobodná matka: počúvaj, je-ji ta cérka závitka? 
SSJČ; ČJA I-16; ALJ; Bš; So (zavitka) 
 

zavrnožyť viz vrnožyť 
zavŕzgať viz vŕzgať 
zazygliť viz zygliť 
zaždúrať viz ždúrať 
zažgemrať viz žgemrať 
zažmúrať viz žmúrať 
 

zážyva, -y, m.  
expr. jedlík: ten náž ogar je dobrý zážyva 
 

zbíjať, -ám; -ajú, ned.  
1. stloukat k sobě, sbíjet: zbíjáž butku pro ptáky? 
2. zbojničit 
dok.: nazbíjať (získat zbojničením): zbojňícy sy nazbíjali moc peňes 
SSJČ (sbíjeti – ve význ. 1); ALJ (i zbíjat); So (zbijač – v jiném význ.); SSJ (zbíjať1, zbíjať2) 
 

zbĺknúť viz bĺknúť 
 

zbłúkať, -ám; -ajú, ned.  
toulat se po nocích, ponocovat: ogar desy zbłúkáł až do rána; co tady cełú nodz zbłúkáš?; srov. 
błoncať (sa) 2, čářyť/šářyť 2, grejďiť, łašovať, posmjetať sa, přesmrádať sa, zgłýňať 2 
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odvoz.: zbłúkáňí 
ALJ 
 
zbožý, -ý, s. 
1. věci, s nimiž se obchoduje, zboží 
2. obilné zrno: dysy sa choďívało ze zbožým do młýna; srov. obilé 
odvoz.: zbožný II – viz tam 
► Slovo „zboží“ se užívá zejména v těchto významech, v PSJČ (v SSJČ) je u slova „zboží“ uvedeno více 
významů.  
PSJČ (zboží); ČJA III-52; ALJ (i zboží); Bš (zboží); So (zboži); SSJ (zbožie1, zbožie2) 
 
zbožný I , příd.  
projevující svou víru v Boha; související se zbožností: zbožné tetky 
SSJČ; ALJ; So (zboži); SSJ (zbožný1) 
 

zbrchať sa viz brchať sa 
 

zbožný II, příd.  
1. obilný 
2. ve spoj. zbožný kolek viz kolek I 2 
SSJ (zbožný2  – ve význ. 1) 
 

zbúlať viz búlať 
zbýčyť sa  viz býčyť sa 
 

zdáfka, -y, ž.  
svatební obřad: našy mjeli zdáfku f kostele 
SSJČ (zdavky); ČJA I-14; ALJ (zdavky, zdavky); Bš (zdavka); So (zdafky); Vo (zdafke) 
 

zdechłý, příd.; i ml.  
1. mrtvý, pošlý 
2. líný: ty sy zdechłý; to býł ale zdechłý chłap 
odvoz.: zdechlina (i lenoch): ty si taká zdechlina, ňidz neďełáš; zdechlák, zdechloň (lenoch); 
srov. čáčfała/čáčfara, kfak 2, zhňilák, zhňiloň, zhňilina, zhňilačysko (zhňilačyť) 
SSJČ (ve význ. 1); ČJA I-75; ALJ; Bš (zdechłý; zdechľák); So (zdechły; zdechlák – ‚nemocný člověk‘) ; 
Vo (zdechlé; zdechlina, zdechlón) 
 

zďełať, -ám; -ajú, dok.; i ml.  
sejmout, sundat: daj, pomožu ťi zďełať kufr ze skřýňe; zďełaj s police ty sklénky 
odvoz.: zďełaný 
► Slovo „zdělať“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „sdělati“ uvedeno více významů.  
SSJČ (sdělati); ČJA I-157; ALJ (i zďelat); Bš (zděłať); Vo (zďelat) 
 

zdlábiť viz dlábiť 
zdrchmať viz drchmať 
zdrúzgať (sa) viz drúzgať (sa) 
 

zdychať, -ám; -ajú, ned.; i ml.  
hynout, zdechat: zdychły nám třy kury; ♦ ot práce aj koňe zdychajú 
dok.: zdychnúť 
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odvoz.: zdycháňí 
ALJ (i zdychat); Kt (zdychat); So (zdychač); SSJ 
 
zdyrygať, -ám; -ajú, ned.  
expr. spěchat, utíkat: zdyrygaj dom, máš tam tatu; srov. dropčyť, šfácať 2, trckať, trapcovať, valiť 5 
odvoz.: zdyrygáňí 
 

zehřýť (sa), -eju (sa); -ejú (se), dok.; i ml.   
ohřát (se): dám zehřýď vodu na náčyňí; my zme sy zehřýli f čerajšý objet; poď dáł a zehřej sa 
u nás 
odvoz.: zehřýtý; srov. zhřývaný (zhřývať (sa)) 
SSJČ (zehřát, zehřít); ALJ (i zehřít); So (zehřyč (se)); Vo (zehřit) 
 

zełhať, -žu; -žú, dok.  
1. selhat, zklamat 
2. zalhat: zełháł ňe aj třykráď za deň 
SSJČ (selhati); ALJ (i zelhat); Bš (zełhat – v jiným význ.); So (zełhač) 
 

zelina, -y, ž. (zprav. mn.) 
léčivá bylina: ideme natrhaď zeliny na čaj 
odvoz.: zelinka; zelinář, zelinářka; zelinkový 
SSJČ; ČJA II-101; ALJ (i zeliny); Bš; So; SSJ  
 
zelový, příd.  
zelný: zelová poléfka; zelový list; zelový sałát 
SSJČ; ALJ; Bš (zeľový); So 
 

zemák I, i ml., zemják, zemňák -a/-u, m. 
rostlina lilek brambor, nebo jeho plod: skoré zemáky; naklúčené zemjáky; na večeřu míváme 
zemáky z mlékem; naškrobaj zemjáky!; budem ohŕňaď zemňáky; ♦ smjeješ sa jag rozvařený 
zemák (velmi se směješ) 
odvoz.: zemáček/zemjáček/zemňáček; zemáčysko/zemjačysko/zemňačysko; 
zemákový/zemjákový/zemňákový: i ml. zemáková poléfka (bramboračka); i ml. zemáková 
placka (z vařených, n. syrových brambor); i ml. zemáková kaša; zemňákový koš 
SSJČ (zemák I); ČJA III-111; ALJ; Bš (zemňačisko – ‚pole osázené bramborami‘); Kt (zemňák; 
zemňačisko); SSJ (zemiak); KJA IV (str. 156) 
 
zemák II, -u, m.; i ml.   
zeměpis: fčéra sem býł skúšaný ze zemáku 
SSJČ (zemák II); ALJ 
 

zemleť, -melu; -melú, dok.; i ml.    
umlít, semlít (něco): zemelu ty rohlíky na strúhanku; zemelem maso na sekanú; ♦ zemleła ho 
zyma (dostal zimnici, horečku) 
odvoz.: zemletý 
SSJČ (semlít); ČJA I-141; ALJ; So (zemleč); Vo (zemlet) 
 

zepsuť (sa) viz psuť 
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zespotku, přísl.; i ml.   
odspodu, zespod: chytňi tu krabicu zespotku 
So  
 
zesrať sa viz srať 
 

zesť, zým; zýja, dok.  
sníst (něco): zeste fšecko, aď ňidz neostane; mama ňúrała, co by de zedła 
odvoz.: zezený: ďecka, uš to máte zezené? 
ALJ (i zjesť, zjest, zest); Bš (zest); SSJ (zjesť) 
 

zešúlať sa viz šúlať 
zašupotať viz šupotať 
 

zezatku, přísl.; i ml.    
ze zadní strany, zezadu: mosýme to vzýď zezatku; zezatku, ze dvora, było čuť ščekať psa; 
srov. odzatku, zatkem; otpřetku, přetkem 
So  
 
zezdať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), dok. 
uzavřít sňatek: konečňe sa nechali zezdať 
odvoz.: zezdaný: uš sú zezdaňí? 
SSJČ (sezdati); ALJ (i zezdat); So (zezdač, zezdač se) 
 

zeždúrať viz ždúrať 
zežmať (sa) viz žmať (sa) 
zežmolkovať sa viz žmolkovať sa 
zežmuchlať (sa) viz žmuchlať (sa) 
zežuť viz žuť 
zgajdovať (sa) viz gajdať, gajdovať 
 

zgarb, -u, m. 
zbytečná, nefunkční věc: bes teho zgarbu sa dá vydržať 
ALJ; Bš; So (zgarbi – ‚harampádí‘) 
 

zgrapa, -y, ž.  
rokle, strž; příkrý sráz: f téj zgrapje rostú jahody; srov. grapa, rača, rástoka, zmola, žleb 
odvoz.: zgrapisko 
ČJA II-131; ALJ; Kt (také ‚sluj, skrýše‘) 
 

zglundaný viz glundať (sa) 
 

zgłýňať, -ám; -ajú, ned.; expr.   
1. hledat (něco), šmejdit: co zgłýňáš po baráku?; zgłýňáł f komoře a hledáł neco g jídlu 
2. toulat se: zgłýňá desy po nocách; srov. błoncať (sa) 2, čářyť/šářyť, grejďiť, łašovať, posmjetať sa, 
přesmrádať sa, zblúkať 
dok.: dozgłýňať; nazgłýňať sa 
odvoz.: zgłýňáňí: to zgłýňáňí ťa přýde draho 
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ALJ (i zglýňat); Bš (zgłýňat) 
 
zgrbliť, žgrbliť, -ím; -íja; ned.  
přehnaně šetřit, skrblit, lakotit 
dok.: nazgrbliť sy: šak syz nazgrblíł dosť peňes 
odvoz.: zgrbloň/žgrbloň (lakomec); srov. žyd 2 
SSJČ (skrblit); ALJ; Bš (zgrbła); So (žgrblačič; žgrblak) 
 
zhabarcovať viz habarcovať 
 
zhłaň, -e, ž.  
hlubina v tekoucí vodě, tůň: ve zhłaňi zme chytávali ryby; srov. hłubočazňa 
ČJA II-137; ALJ; Bš 
 
zhłavec, -fca, m.  
polštář: daj ňe pod hłavu ešče jeden zhłavec; zhłafce sú tam třy 
SSJČ (zhlavec); ČJA I-162; ALJ; Bš; So (zhłavek); Vo (zhlavec/zlavec); KJA I (str. 122) 
 

zhlédať, -ám; -ajú, ned.  
(po někom) hledět zarputile, zamračeně (na někoho): nevím, co sem uďełała súsedovi, škareďe 
po mje zhlédá; co po mje zhlédáš?; srov. blúskať, bočyť sa 
► Slovo „zhlédať“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slova „zhlédati“ uvedeno více významů.  
SSJČ (zhlédati); ČJA I-41; ALJ (i zhlédat); So (zahlidač) 
 

zhňilačyť, -ým; -ýja, ned.  
expr. lenošit: zhňilačý doma cełý rok 
odvoz.: zhňilák , zhňiloň, zhňilina (expr. lenoch); zhňilačysko (expr. velký lenoch); srov. 
čáčfała/čáčfara, kfak 2, zdechlina, zdechlák, zdechloň (zdechłý) 
ALJ (zhňilačiť, zhnilačiť, zhňilačiť, zhnilačit ad.); Bš (zhňiľačiť, zhňiľák); Kt (zhnilák, zhniloň); So 
(zhňiłošič; zhňiłoch) 
 

zhrčať, -ým; -ýja, dok.; i ml.   
upadnout, spadnout: dávaj pozor, aď nezhrčýš s teho žebřa; ze střechy zhrčáł mokrý sňech; 
srov. cápnúť 1, čfáchnúť 2, hrbúcnúť, hŕcnúť, húcnúť 1, kfjácnúť, kohácnúť, mignúť 2, mlaščyť 2, pleščyť 2, 
róchnúť 3, rúbnúť/rubnúť 3, řáchnúť, strúhnúť 3, šfácnúť 2, šlahnúť/šlažyť 2 
odvoz.: zhrčaný (spadlý): za barákem je zhrčaný sňech 
ALJ (i zhrčat); Bš; SSJ 
 
zhŕňať, -ám; -ajú, ned.  
1. shrnovat (něco) 
2. uhrabovat, shrabovat (něco): ideme zhŕňať seno 
dok.: pozhŕňať 
odvoz.: zhŕňáňí: to zhŕňáňí sena mu trvało cełé otpołedňa 
ALJ (zhŕňat); Kt (zhŕňat); SSJ 
 
zhřývať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.  
ohřívat: ďecka, zhřývám vám večeřu; zhřývám sa u šporáka 
dok.: zehřýť – viz tam 
odvoz.: zhřývaný: zhřývaná máčka; srov. zehřýtý (zehřýť (sa)) 
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SSJČ (zhřívati, zhřívati se); ALJ (zhřívať, zhřívat); So (zhřyvač) 
 
zjatý, příd.  
1. skleslý, smutný, ztrápený: nevím, co mu je, je jakýsy zjatý 
2. unavený, uštvaný: su zjatá ot práce 
3. expr. opilý: přyšéł z hospody pjekňe zjatý; ♦ býł zjatý jag zákon káže; srov. cynknutý (cynknúť 
sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 
2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, 
navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný (scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zrúbaný 4 
ALJ; Kt (ve význ. 1) 
 
zjavec, -fca, m.  
expr. divný člověk, podivín: nó šag víme, stařýg je taký zjavec; srov. čudák, náturysta, pocháb 
 
zjebať viz jebať 
zlápať viz lápať 
zliskať viz liskať 
złóchať sa, zlúchať sa viz łóchať sa, lúchať sa 
 

zloďej, -a, m.; i ml.   
1. živ. os. kdo krade: u súsedú byli fčera zloďeji 
2. rozbočka, rozdvojka (elektrického proudu): donez zloďeja, zapojíme televizu do zásufky 
SSJČ (zloděj – ve význ. 1); ALJ (i zloďej – ve význ. 1); Bš (złoděj – v jiných význ.); So (złodžej) 
 
zmárňiť viz márňiť 
 
zmjata, -y, ž.   
expr. darebák, lump: jejih ogara, to je hrozná zmjata; srov. baraba, handrlák, chachar, lancmón, łata II, 
lamač, opacha, oplan, pazgřyvec, pazúr 4, pekłonoš (pekliť), smyk 3, somár, špata, šulín 2, vybíjanec, výmasta 
ALJ (i zmňata); Bš (zmňata) 
  

zmíšať viz míšat 
zmjásť (sa) viz mjásť 
 

zmoc sa, zmožu sa; zmožú sa, dok.  
1. mít dostatek síly, schopnosti něčeho dosáhnout: zmohli sa na nové auto 
2. namoci se: otec sa zmohł na poli, jag dřéł 
odvoz.: zmožený (namožený); zmožeňina (namožená končetina) 
SSJČ (zmoci se); ALJ; Bš (zmoct); So (zmoc se) 
 
zmoła, -y, ž.  
výmol; strž; ta zmoła je čým dál hłupšý; srov. grapa, rača, rástoka, zgrapa, žleb 
SSJČ (zmol, zmola); ALJ; Bš; Vo (zmula) 
 

zmrviť viz mrviť 
 

zmuda, -y, ž.  
nejedlá n. jedovatá houba: v našý hraboviňe rostú enom samé zmudy; srov. gemba 1, hubaňisko, 
plzák, psý hřyb (hřyb 3, psý 2), psynka 2 
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ALJ (v jiných význ.); Bš (‚špatné obilí‘) 
 

zmýšlať (sy), -ám (sy); -ajú (sy), ned.; i ml.   
vymýšlet (si) (něco): ďecka zmýšlajú samé hłupiny; co sy zaséj zmýšláš? 
dok.: nazmýšlať (sa) 
odvoz.: zmýšláňí: nejsu zvjedavá na jakésy zmýšláňí 
ALJ (i zmýšlat); Bš (zmýšľať – v jiném význ.); So (zmyšlač) 
 

zohnúť (sa), -nu (sa); -nú (sa), dok.; i ml.  
ohnout (se), sehnout (se): zohňi tu hałúsku!; nemožu sa cosy zohnúť, bolíja ňa záda 
odvoz.: zohnutý: stromky sú zohnuté ot sňehu 
SSJČ (zohnout); ALJ (i zohnout); So (zohnuč se); SSJ 
 

zoptať sa, -ám sa; -ajú sa, dok.  
zeptat se: zoptám sa, dy k nám přýdú na besedu 
odvoz.: zoptáňí 
ALJ; So (zoptač se) 
 

zrátať viz rátať 
 
zrazu, přísl.  
náhle, najednou, naráz: zrazu sa roščýliła a za chfílu ju to přešło; zrazu přyšla búřka; srov. 
odrazu, zaraz 
SSJČ; ALJ; So (‚zpočátku‘); SSJ 
 
zrobiť, -ím; -íja, dok.  
1. udělat (někomu něco): coz mje to zrobíł, Lojzýčku? 
2. vyrobit (něco): zrobíł sem ptačý butku 
odvoz.: zrobený – k význ. 2 
SSJČ; ALJ (i zrobit); So (zrobič); SSJ 
 
zrúbaný, příd.  
1. posekaný, naštípaný: už máme konečňe zrúbané dřevo 
2. pobitý, zabitý 
3. expr. zbitý, ztlučený: desy dostáł přez hubu, přyšéł dom pjekňe zrúbaný 
4. expr. opilý; srov. cynknutý (cynknúť sa), dřýstłý (dřýstnúť), dýmłý (dýmnúť), fíknutý 2, nacápaný 3, 
nacmundaný 2, nacúďený (nacúďiť sa), nadraný 2, nachlámaný (chlámať), nagĺganý 2, nalépaný (nalépať sa), 
nametený 3, naróchaný 4, naťatý, natrúbený 2, navalený 4, nazynganý 3, nažraný 2, róchłý 3, rúbłý 3, scápaný 
(scápať), smýkłý 2, vzýtý 2, zjatý 3 
SSJ (zrúbaný1 a 2) 
 
zrúbať, -u/-ám; ú/-ajú, dok.  
1. posekat (něco); naštípat (něco): zrúbali v hoře sfoje stromy; zrúbáł sám fšecky drva 
2. pobít, zabít (někoho) 
3. expr. zbít, ztlouci (někoho): tata ho zrúbáł řemeňem; ♦ zrúbaď (někoho) jak koňa: zrúbu ťa 
jak koňa, jesy ňe budež zaséj łhať 
zrúbať sa 
expr. opít se: ♦ zrúbáł sa jag hovado; srov. cynknúť sa, dýmnúť sa (dýmnúť), dřýstnúť sa (dřýstnúť), 
fíknúť sa 3, nacápať sa 3, nacmundať sa 2, nacúďiť sa, nadrať sa 2, nagĺgať sa 2, nalépať sa, namésť sa 2 
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(namésť), natrúbiť sa 2 (natrúbiť), navaliť sa 2 (navaliť), nazyngať sa 2 (nazyngať), nažrať sa 2, róchnúť sa 2, 
scápať sa (scápať), smýknúť sa (smýknúť), týsnúť sa 2 
odvoz.: zrúbaný – viz tam 
SSJČ (zrubati); ALJ (i zrúbat); Kt (zrúbat – ‚zbít‘); So (zrubač – v jiném význ.); SSJ 
 

zrúťiť sa, -ím sa; -íja sa, dok.                          
spadnout, zhroutit se: pravili mje, že sa jim zrúťíł komín  
odvoz.: zrúcený  
SSJČ (zroutiti); ALJ (zrútit); SSJ 
 
zubatý, příd.  
ve spoj. zubaté słunko slunce, které nehřeje: nemožu sa ohřýť, venku je zubaté słunko 
SSJČ (zubatý); ALJ (i zubatí); Bš; So (zubaty); SSJ 
 
zubno, -a, s.  
kovová část uzdy, udidlo: ošýruj koňa a daj mu zubno 
ČJA III-156; ALJ; Bš 
 
zúgať, -ám; -ajú, ned.  
expr. bít, tlouci (někoho): zúgała ho do zad dłúho; srov. cápať 2, drúzgať 3, chlópať 1, róchať 1, rúbať 
4, řóchať 1  
dok.: nazúgať; vyzúgať: vyzúgáł ďeckám, že pekliły cełý deň 
odvoz.: zúgáňí; zúganec (bouchanec) 
ALJ (zúgat); Bš (zugať – ‚hltavě jíst‘) 
 

zvalchovať viz valchovať 
 
zvonek, -a, m. 
1. zdrob. k zvon 
2. bylina se zvonkovitými, zprav. modrými květy (Campanula) 
3. nástroj na strhávání paznehtů a štětin zabitých prasat: přy zabíjačce sa drhnú mašyčý škúty 
zvonkem 
4. expr. mužský pohlavní úd (zprav. u dětí): oklep sy ten sfúj zvonek; srov. lulín, šulín 1; buchta 2, 
pipina 2 
odvoz.: zvoneček – k význ. 1, 2, 4 
SSJČ (ve význ. 1, 2); ALJ; Bš (v jiném význ.); So (ve význ. 1 a 3) 
 
zvorýzňať, -ám; -ajú, ned.  
expr. křičet, hulákat: nezvorýzňaj na mja!; jeho roba enom zvorýzňá 
odvoz.: zvorýzňáňí 
ALJ (zvorýňať, zvorýňat); Bš (zvorýňať) 
 
zvaliť, -ím; -íja, dok.; i ml.   
1. povalit, svalit (někoho, něco): zvalíł ho na zem a dał mu přes čuňu 
2. expr. sníst (něco), nacpat se: tata sám zvalíł cełú čokoládu; srov. nabúřyť sa 3, nacápať sa 2, 
naróchať sa (naróchať), nastřebať sa, naťápať sa 2 (naťápať), nazyngať sa 1 (nazyngať), nažrať sa 1, scápať 2 
odvoz.: zvalený: už je to zvalené (snědené) 
► Slovo „zvaliť“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „svalit“ uvedeno více významů.  
SSJČ (svalit); ALJ (i zvalit); Bš (v jiných význ.); So (zvalič, zvalič se); SSJ 
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zvláčať, -ám; -ajú, ned.; i ml.   
shromažďovat, snášet (něco): zvłáčáž dom samé hebla 
dok.: nazvláčať sa: nazvláčáł sa dom pňú 
odvoz.: zvláčáňí 
SSJČ (svláčeti – v jiných význ.); ALJ; SSJ 
 
zvrat, -a/-u, m.  
1. převrat, obrat 
2. sráz cesty: tam je zvrat, tam vyvalíme fúru 
► Slovo „zvrat“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „zvrat“ uvedeno více významů.  
SSJČ; ALJ; Bš; SSJ (ve význ. 1 a v jiných význ.) 
 

zvŕzgnúť, -nu; -nú, dok.  
sevřít, stisknout (něco): zvŕzgnúł mje ruku 
ALJ (i zvŕzgnút); Bš (zvŕzgnút); SSJ (ve význ. 1 a v jiných význ.) 
 

zygliť, -ím; -íja, ned.; expr.  
1. mazat, natírat (něco); rozmazávat (něco): zyglíš sťenu? Dávaj pozor, ať tam nejsú kocúry; 
máš špinavé ruky, ať to nezyglíš po sťeňe; srov. pízdřyť 
2. nedbale mýt (něco): nemožu sa na ňu ďívať, jag zyglí okna jednú hadrú 
dok.: nazygliť; pozygliť; zazygliť 
odvoz.: zygléňí 
ALJ (i zigliť, ziglit, zyglit); Bš (zigliť); So (zygłač) 
 

zyma, -y, ž.  
1. roční období mezi podzimem a jarem 
2. studeno, chlad 
3. zimnice: ♦ zemleła ho zyma (dostal zimnici, horečku) 
4. i ml. kožní onemocnění, opar na rtech: su jakásy chorá, uďełała sa ňe aj zyma na hubje; srov. 
bambrlec 
SSJČ (zima – ve význ. 1–3); ALJ; Vo (zema – ve význ. 4) 
 
 

Ž 
 
žabárňa, -e, ž.  
mokřina, močál; nádrž se stojatou, špinavou vodou: dysy zme sa kúpali aj na žabárňi; srov. 
bařyna 1, 3, močár, žbluňa 1, žúr 
SSJČ (žabárna – v jiných význ.); ALJ; Kt  
 
žabiť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
naparovat se, chvástat se: žabíł sa, že má pjeknú robu; Olin sa žabíł, že dáł góla 
► Slovo „žabiť sa“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „žabit se“ uvedeno více významů.  
SSJČ (žabit se); ALJ (i žabit); Bš; Kt (žabit se) 
 

žbluňa,-e, ž.; i ml.   
1. kalná stojatá voda, tůň: kačyce sa kúpały v jakéjsy žbluňi; srov. bařyna 1, 3, močár, žabárňa, žúr 
2. expr. nechutný nápoj, tekutina: co to máž za teplú žbluňu? To sa nedá piť; srov. močka 2 
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SSJČ (v jiném význ.); ALJ (v jiných význ.); Bš (žbľuňa – ‚hlupák‘); Kt (žbluňa – ‚ožralec‘) 
 

žbrdol, -a, m. 
1. džbán, např. piva: dáme dva žbrdole piva 
2. malé množství, trocha; srov. ňuch II 
odvoz.: žbrdolec – k význ. 1 
SSJČ (žbrďol); ALJ 
 
žďárať (sa), -řu/-ám (sa); -řú/-ajú (sa), ned.  
šťourat, rýpat (se) (v něčem): žďáraj pot kořeňama!; ♦ žďáráł do osýho hňízda; žďáře sa f tem 
jag v hnoji/jag mrtvém v uchu; srov. drabať sa (drabať), frflaťsa (frflať), frfňiť sa, ňúrať sa (ňúrať), špárať 
sa, žďúrať (sa) 2 
dok.: požďárať (sa); prožďárať; vyžďárať 
odvoz.: žďáráňí 
SSJČ (žďárat); ALJ (žďárat, ždárať, ždárat); Bš (ždárat) 
 

žduchať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.; i ml.   
vrážet, šťouchat (do někoho, něčeho), strkat (se): nežduchaj do mja!; ogařy sa žduchali cełú 
cestu dom; srov. ždúrať (sa) 
dok.: žduchnúť; nažduchať (sa) 
odvoz.: požduchovať sa; žducháňí; žduchanec; žduchýc – viz tam 
SSJČ (pošťouchávat, požďuchovať); ČJA V-432; ALJ (i žduchat); Bš (žduchat); So (žduchač, žduchnuč); 
Vo (ždóchať); SSJ 
 
žduchýc, citosl.  
vyjadřuje náraz, způsobený silou, naražení: ogara žduchýdz do súseda; srov. ždurýc 
 
ždúrať (sa), -ám (sa); -ajú (sa), ned.  
1. vrážet, šťouchat (do někoho, něčeho), strkat (se): naša cérka sy zabŕdała a ždúrała ňa do 
zat; ďecka sa ždúrały ve škole; srov. žduchať (sa)  
2. sa rýpat se, šťourat se (v něčem): ždúrali zme sa ve starých papíroch; srov. drabať sa (drabať), 
frflaťsa (frflať), frfňiť sa, ňúrať sa (ňúrať), špárať sa, žďárať (sa) 
dok.: ždúrnúť: ofca ho ždúrła tak, že spadł na hubu; poždúrať; proždúrať; vyždúrať – viz 
tam; zaždúrať; zeždúrať 
odvoz.: ždúráňí; ždúranec: dostała sem ždúranedz do žeber; ždurýc – viz tam 
ALJ (i ždúrat); Bš (ždúrat); Kt (ždúrat); So (ždurač, ždurnuč) 
 

ždurýc, citosl.  
vyjadřuje náraz, způsobený silou, naražení (do někoho): kráva ždurýdz do mja, máłem sem 
spadła; srov. žduchýc 
ALJ; Bš 
 

žebračyť sa, -ým sa; -ýja sa, ned.  
těžce pracovat, dřít se: žebračyła sem sa na poli cełý žyvot; srov. dřýť 2,  hampasyť sa, hrdliť sa 
3/hrdlovať sa (hrdliť), krpačyť sa, mordovať sa (mordovať), natáhať sa 1 (natáhať) 
dok.: dožebračyť sa – viz tam; nažebračyť sa 
ALJ (žebračiť, žebračit) 
 
žebřýček, -čka, m.                   
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1. zdrob. k žebřík 
2. druh byliny, řebříček obecný (Achillea millefolium): ideme nazbíraď žebřýček pro hyt; srov. 
myšý ocásek, myšáček (myšý) 
► Slovo „žebřýček“ se užívá pouze v těchto významech, v SSJČ je u slova „žebříček“ uvedeno více významů.  
SSJČ (žebříček); ALJ (žebříček); Bš (žebříček) 
 

žebř, žepř, -břa, m. 
1. i ml. žebřík: náš tata spadł ze žebřa 
2. jesle na krmení dobytka: dám dobytku za žepř; ♦ hoďiď za žebř: mosým hoďiď za žebř 
(najíst se) 
SSJČ (žebřík, žebř); ČJA III-20 (‚jesle‘); ALJ (i žebř); So (ve význ. 1) 
 

žgemrať, -ám; -ajú, ned.  
prosit, škemrat: nežgemraj po mje, aj druzý mosýja mjeť 
dok.: nažgemrať (sa); vyžgemrať; zažgemrať 
odvoz.: žgemráňí 
SSJČ (škemrat); ALJ (žgamrať, žgamrat); Bš (žgamrat) 
 

žgrbliť viz zgrbliť 
 

žleb, -u/-a, m.                  
hluboké úzké údolí; příkrý svah: nazbírali zme ve žlebje pjekné kropáčky; srov. grapa, rača, 
rástoka, zgrapa, zmola 
odvoz.: žlébek 
► Slovo „žleb“ se užívá zejména v tomto významu, v SSJČ je u slov „žlab, žleb“ uvedeno více významů. Toto 
slovo se užívá také v pomístním názvu (viz příloha 2) – Žlebek (Lhota u Vsetína). 
SSJČ (žlab, žleb); ČJA II-126 (‚údolí‘) , II-127, III-19 (‚žlab pro krávy‘); ALJ; Kt (žlebodolina); SSJ; 
KJA II (žlab – ‚koryto pro dobytek‘, str. 110) 
 
žlútko, -a, s.  
žloutek: f tem vajcu je malučké žlútko; ♦ mjeď žlútko/žlútečko (dobře naladěný – o dítěti, 
když se probudí): ešče s ňím ňidz néňi, ešče nemá žlútko; vlézď žlútko/žlútečko 
odvoz.: žlútečko: ♦ ešče do ňho nevlezło žlútečko (není dobře naladěný) 
ČJA I-104; ALJ; Bš (žľútko); So (žułtek); SSJ (žĺtko) 
 

žmáňí, -í, s.  
křeče v břiše, zažívací potíže: stařýčeg néňi dobrý, má jakésy žmáňí v břuše; srov. břuchažmáňí 
ALJ (i žmání); Bš (žmání v břuše) 
 

žmať (sa), -u (sa); -ú (sa), ned.  
mačkat, krčit (se); svírat (něco): žmú sa ťi šaty; žmeš to v ruce; srov. žmuchlať (sa) 
dok.: zežmať (sa): zežmała sa ňe sukňa 
odvoz.: žmáňí – viz tam; zežmaný 
ALJ (žmat); Bš (žmat) 
 
žmołkovať sa, -uje sa (3. jč.); -ujú sa, ned.  
1. měnit se v chuchvalce, smotky 
2. měnit se v hrudky (u jídla): žmołkuje sa ťi krupica 
dok.: zežmołkovať sa: zežmołkovała sa ňe halena 
odvoz.: žmołek: dávaj pozor, ať sa ťi v máčce nenaďełajú žmolky (hrudky); zežmołkovaný 



348 

 

ALJ (žmolkovať, žmolkovat – v jiných význ.); Bš (žmołek – v jiném význ.) 
 
žmotek, -tka, m.  
1. něco svinutého, stočeného, smotek: na zemi sa váláł žmotek papíru 
2. ručně smotaná cigareta, doutník 
SSJČ (smotek); ALJ (i žmot); Bš (žmot) 
 

žmuchlať (sa), -á (sa) (3. jč.); -ajú (sa), ned.  
mačkat, muchlat (něco): proč tu šatku tag žmuchláš?; srov. žmať (sa) 
dok.: zežmuchlať (sa): zežmuchlała sa ňe košula 
odvoz.: zežmuchlaný 
SSJČ (žmuchlat); ALJ 
 
žmúrať, -ám; -ajú, ned.  
mhouřit oči, mžourat: co žmúráž očama? Neviďíš?; srov. čmúřyť  
dok.: zažmúrať (zamrkat) 
odvoz.: žmurkať (mrkat; pokukovat): ďecko žmurkało po mamje; žmurkáňí 
PSJČ (žmourati); ALJ (žmúrat); Bš (žmúrat) 
 
žňa, -í, s., pomn. 
sklizeň obilí, žeň; doba sklizně obilí: žňa vječynú začýnały f srpnu; stało sa to ve žna 
odvoz.: žňový: žňový čas; žňofka – viz tam 
SSJČ (žeň, žně); ČJA III-57; ALJ; Vo 
 

žňofka, -y, ž. (zprav. mn.) 
1. druh stromu, nebo raných jablek: uš sú zrałé žňofky, uďełám japkový kompot; srov. cygánka 
3, jadérňica  
2. druh stromu, nebo raných hrušek: žňofky sú mjeké hrušky a dávajú sa takéj na kfas; srov. 
ovesňinka, smolénka, šymúnka 
Kt (žňovský, žňůvka) 
 

žrať sa, žeru sa; žerú sa, ned.; expr.   
1. trápit se, užírat se 
2. expr. hádat se: ťi brášy sa žerú cełý žyvot; srov. žuť sa (žuť) 
SSJČ (žráti se); ALJ (žrať, žrat – ve význ. 1); So (žrač se – ve význ. 2) 
 

žrď,-i, ž.  
delší tyč, zprav. dřevěná, žerď: přynésł sem žrď na fábor 
ALJ; Bš 
 
žrna, žrn, s., pomn.  
kamenný ruční mlýnek na mletí obilí, žernov: dysy sa mleło obilé enom na žrnách 
odvoz.: žrnový: žrnová kaša (obilná kaše) 
ALJ (i žrno); So (žarna); Bš 
 

žufan, -na, m.  
1. i ml. naběračka: podaj ňe ten žufan, naleju vám poléfky 
2. zednická naběračka: žufanem zme nabírali maltu s kalfasu; srov. fangla 2, kélňa 
3. plechová nádoba s dlouhým držadlem na vybírání odpadu: žufan na močúfku 
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odvoz.: žufánek – k význ. 1: nemožu najíť čystý žufánek 
SSJČ (šufan, žufan – ve význ. 1); ČJA I-147 (ve význ. 1); ALJ (i žufánek); Kt (ve význ. 1); Vo (šofan, 
žofan – ‚zednická lžíce‘; šofánek/žofánek – ve význ. 1); SSJ (žufaňa, žufanka – ve význ. 1) 
 

žúchať sa, -á sa; -ajú sa, ned.  
brodit se, zprav. rozbředlým sněhem: ogárec sa žúcháł ve sňehu, až býł cełý mokrý 
odvoz.:  žúchačka, žúchaňica (břečka): słunko už je vysoko, s teho sňehu bude žúchaňica; 
srov. błázgačka/błázgaňica 
ALJ (i žúchat – v jiných význ.); Bš (žúchat – v jiném význ.); Kt (žúchat – v jiném význ.) 
 

žúr, -a, m.  
kalná voda, kal: ta voda je samý žúr; ♦ byď jag žúr: nemohli zme sa f potoce kúpať, voda była 
jag žúr; srov. bařyna 1, 3, močár, žabárňa, žbluňa 1  
ALJ; Bš; Kt (v jiném význ.); So (žur – v jiném význ.); SSJ (v jiném význ.) 
 
žuť, -uju; -ujú, ned.  
žvýkat, přežvykovat: ofca žuje otavu; ♦ žujež jak kráva 
žuť sa 
expr. hádat se, dohadovat se: našy sa cosy pořáď doma žujú; žujú sa snáď gvúli majetku; srov. 
žrať sa 2 
dok.: požuť; zežuť: kráva zežuła fšecku nasečenú trávu 
odvoz.: dožúvať sa – viz tam; přežúvať (přežvykovat): co to přežúváš f téj hubje? Spolkňi to; 
přežúváňí  
ALJ (i žut); Bš; So (žuč); SSJ 
 
žúžel, -e, ž.                                            
1. drůbež: skoro f každéj chałupje chovajú nejakú žúžel; srov. hyd 1 
2. drobní, zprav. obtížní, tvorové (hmyz, obojživelníci ap.), havěť; srov. hyd 2  
3. expr. malé děti, drobotina: majú doma takú malú žúžel; srov. božátko, frfeň 2, malúš/malúša, 
odrobinka 2, šfrček 2, šfŕlák 2, šušeň 3, úrypa 
SSJČ (žížala, žoužel); ČJA III-223 (ve význ. 1); ALJ; Bš (žúžeľ – ve význ. 2) 
 

žvachłať, -ám; -ajú, ned.  
expr. hloupě mluvit, žvanit: ten žvachłá enom samé hłúpiny; srov. blabotať 1, dřýstať 2, hňesť 2, 
lepotať 1, mjásť 2, plantať 3, plkotať, ťápať 2, valiť 3 
odvoz.: žvachłoň (expr. mluvka, žvanil) 
SSJČ (žvachlat); ALJ (i žvachlat); Bš (žvachłat); Kt (žvachlat) 
 

žyd, -a, m.  
1. živ. os. vyznavač židovské víry 
2. živ. os. expr. obchodník; lakomec: žyd jeden lakomý; srov. zgrbloň/žgrbloň (zgbliť) 
3. skvrna, čmouha, zprav. při malování: máš škareďe vymalované, máš tam žydy 
4. prudký nekontrolovatelný pád (při pouštění draka): drak ťi ďełá žydy, pořáť padá dúle 
odvoz.: žydák, žydačysko – k význ. 2 
► Slovo „žid“ se užívá zejména v těchto významech, v SSJČ je u slova „žid“ uvedeno více významů. 
SSJČ (žid); ČJA III-69 (židi – ‚neposečená stébla za sekáčem‘); ALJ (i žid); Bš (žid – ve význ. 3; židák – 
v jiném význ.); So (žid – ve význ. 2); SSJ (ve význ. 1) 
 

žýdło, -a, s.  
pramen, zřídlo: naša studňa má dobré žýdło, je tam pořáď dozď vody; oňi majú dobré žýdło 
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SSJČ (žídlo); ČJA II-49 (žídlo – ‚vážka‘), II-132 (‚pramen‘), III (žídlo – ‚zadní ramena vozu‘); ALJ (i 
žídlo); Bš (žídło – i v jiných význ.); So (židło – ‚žihadlo‘); Vo (židlu) 
 

žynčyca, -e, ž.  
syrovátka z ovčího mléka: žynčycú sa léčýł aj žaludek 
SSJČ (žinčice); ALJ (žinčica); Kt (žinčičář); SSJ (žinčica); KJA III (str. 84; 86; 94) 
 

žýrka, -y, ž.  
nemoc způsobující zažívací potíže u dobytka: bojím sa, že naša kráva má žýrku, abyzme ju 
nemoseli utraťiť 
ALJ (i žírka); Bš (žírka – ‚hryzení, moření‘) 
 

žýrný, příd.                          
dobře krmený, živený (dobytek): žýrný dobytek 
► Slovo „žýrný“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „žírný“ uvedeno více významů.  
SSJČ (žírný); ALJ (žírný); Bš (žirný) 
 

žyto, -a, s.  
pšenice: ve młýňe zme sy nechávali mleď enom žyto 
odvoz.: žytňisko (strniště po pšenici); žytný: žytný chleba 
► Slovo „žyto“ se užívá pouze v tomto významu, v SSJČ je u slova „žito“ uvedeno více významů.  
SSJČ (žito); ČJA III-54 (žito – ‚žito‘), III-55 (‚pšenice‘), III-74 (žitnisko – ‚strniště po žitě‘) ; ALJ (i 
žito); Bš (žitnisko – ‚strniště po žitě‘) ; So (žito; žitňisko –‚pole, kde byla pšenice‘; žitný); Vo (žitňisku – 
‚strniště po žitě‘) ; SSJ 
 
žyvačyť, -ým; -ýja, ned.    
expr. živořit: žyvačýł tam v małéj sfjetňičce načysto sám 
PSJČ (živačit se); ALJ (i živačit); Bš (živačit sa) 
 

žýžeň, -e, ž.  
žízeň: je horko, mám velikú žýžeň 
odvoz.: i ml. žýža: mám žýžu, mosým sa nečeho napiť  
SSJČ (žízeň, žížeň); ALJ; Vo (žížeň); SSJ (žížeň) 
 

žyžlavjeť, -í (3. jč.); -íja, ned.        
žhnout: kamna žyžlavíja 
odvoz.: žyžlavý (rozžhavený, žhavý): žyžlavé uhlí; žyžlavý sporák 
SSJČ (žižlat; žižlavý); ALJ (žižlat, žižlať – v jiných význ.); Bš (žižľavý); Kt (žížlavý); SSJ (žižlať – 
v jiném význ.) 
 
 
 

 

 

 


