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Abstrakt 

Práce se snaží postihnout význam lexému nos v kognitivně-lingvistické perspektivě, 

a to zejm. prostřednictvím kolokací a frazémů, které se k lexému nos vztahují.  

Cílem práce je definovat tzv. významové profily pojmu NOS a zformulovat kognitiv-

ně kulturní definici nosu vyplývající z jeho místa v českém jazykovém obrazu světa. Za 

tímto účelem bude nos nejprve podroben analýze ze dvou různých perspektiv – 

z perspektivy lékařské, reprezentující vědecký pohled na svět, a z perspektivy běžného 

uživatele jazyka, reprezentující tzv. naivní obraz světa. Údaje vztahující se k lexému nos 

budou excerpovány z českých výkladových, synonymických, etymologických 

a frazeologických slovníků, bude provedena sémická analýza a lexém nos bude začleněn 

do systémových vztahů v české slovní zásobě. Nos bude představen také ve světle doplňu-

jících perspektiv alternativní medicíny a pseudovědeckých disciplín frenologie 

a fyziologie, jejichž poznatky hrají určitou roli v utváření naivního obrazu nosu.  

Součástí práce je také anketní výzkum, který zjišťuje, jaké asociace si s pojmem NOS 

spojuje běžný uživatel českého jazyka. 

V závěru práce jsou představeny čtyři významové profily pojmu NOS: 1) vzhled no-

su, 2) umístění nosu: nos jako měřítko prostorové blízkosti, 3) funkce nosu: nos jako orgán 

čichu a cítění + sekundárně orgán řeči, 4) gesto – nos jako měřítko našeho (především) 

vnitřního rozpoložení. Úplný závěr práce pak tvoří kognitivní definice nosu v českém ja-

zykovém obrazu světa. 

Práce se začleňuje do širší skupiny prací zabývajících se somatismy z hlediska ko-

gnitivní lingvistiky. Tento teoretický rámec je představen v úvodních kapitolách práce. 
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Abstract 

The thesis tries to grasp the meaning of lexeme nos „the nose“ in cognitively-

linguistic perspective, namely in particular through colocation and idioms, which contains 

the lexeme nos. 

The goal of this thesis is to define so-called semantic profiles of concept NOSE and to 

formulate cognitively cultural definition of nose consequential from its location in the 

Czech linguistic picture of the world. For this purpose nose first will be subjected to analy-

sis from two different perspectives – from medical perspective, which represent the scienti-

fic view on the world, and from the perspective of a common user of the language, which 

represent so-called naive picture of the world. Data relating to the lexeme nos will be ex-

cerpted from Czech monolingual, synonymous, etymological and phraseological dictiona-

ries, the semic analysis will be done and the lexeme nos will be included to systemic re-

lationships in Czech vocabulary. 

Nose also will be introduced in a ligth of an additional perspectives of an alternative 

medicine and a pseudoscientific disciplines: the phrenology and the physiognomy. Their 

knowledges play some role in a formation of a naive picture of a nose. 

The questionnaire research is too a part of the thesis. The questionnaire research 

search for which association a common user of the Czech language have associated with 

a concept NOSE. 

In the end of the thesis four semantic profiles of a concept NOSE are introduced: 

1) the looks of a nose, 2) location of a nose: a nose like a measure of a spatial proximity, 

3) the function of a nose – a nose like an organ of a smell and a sentience + secondarily an 

organ of a speech, 4)  the gesture – a nose like a measure of our (especially interior) tuning. 

The very end of the thesis includs a cognitive definition of a nose in Czech language pictu-

re of the world. 

The thesis is included into a wider group of thesis, which deal with somatism from 

aspect of the cognitive linguistics. This theoretical frame is introduced in the opening 

chapters of the thesis.  
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Čuchy, čuchy člověčinu. 
 

K. J. Erben: Tři zlaté vlasy děda vševěda 
 

1. Úvod 
 

Známější variantou úvodního citátu je dnes „Čichám, čichám člověčinu“. Člověk, na rozdíl 

od mnoha zvířat, nemá natolik vyvinutý čich, aby mohl po čichu najít např. jiného člověka. Zřej-

mě i proto je čich mezi ostatními smysly vnímán spíše jako okrajový, ačkoliv poněkud neprávem. 

Výše uvedený citát lze pak interpretovat i šíře ve významu „vnímám, intuitivně cítím“. V této prá-

ci je pro nás podstatné, že čich je základem jednoho z profilů pojmu NOS1 uvedených na konci 

práce (profil funkce). a také že intuitivní poznání se k NOSU váže stejně jako smyslové vnímání.  

Teoretickou bází této práce je kognitivně zaměřená lingvistika. Kognitivně orientovaná 

lingvistika je relativně mladým oborem, přesto se pouští do velkých a zajímavých projektů, jako je 

mapování jazykových obrazů světa. Rozhodli jsme se svou prací na tomto výzkumu podílet a 

z perspektivy kognitivní lingvistiky přinést pohled na něco zdánlivě nedůležitého a samozřejmého, 

co je však nedílnou součástí lidské tělesné existence – na lidský nos. V průběhu lingvistického 

zkoumání zaměřeného na tuto část těla vyjde najevo, že pro vyjádření lidských pocitů, pro lidské 

vnímání a prožívání není pojem NOS o mnoho méně důležitý než např. v tomto směru mnohem 

exponovanější pojem SRDCE. 

V teoretické části práce nejprve představíme kulturně, kognitivně a antropologicky oriento-

vanou lingvistiku a pojem jazykový obraz světa jako součást jejího předmětu zkoumání.  

Následně pojednáme o metafoře jako klíčovém prostředku lidského myšlení o světě. Důle-

žitost metafory pro lidské myšlení a chápaní dobře vystihuje následující citát: „Protože tak značné 

množství pojmů pro nás důležitých jsou buďto pojmy abstraktní, nebo nejsou v naší zkušenosti 

jasně vyhraněny (city, myšlenky, čas atd.), potřebujeme si k nim zjednat přístup pomocí jiných 

pojmů, jimž rozumíme jasněji (prostorová orientace, předměty atd.) Tato potřeba vede v našem 

pojmovém systému k metaforické definici.“2 V souvislosti s takto pojímanou metaforou vyložíme 

                                                
1 V této práci budeme kurzívou značit slova a kolokace, „v uvozovkách“ budeme uvádět výklad významu 

a VERZÁLKAMI budeme označovat pojmy. Jsme si vědomi, že ne vždy se lze pro jedno z těchto označení rozhodnout 

jednoznačně, neostrost vymezení ostatně odpovídá i povaze zkoumaného a výzkumnému přístupu (viz dále např. 

v kapitole 2.1. a Vaňková: 2012, s. 69: „Podle kognitivnělingvistické a etnoligvistické literatury se však význam 

v podstatě pojmu rovná, pouze je někdy z metodologických důvodů vhodnější zdůraznit použitím toho či onoho výra-

zu přináležitost buď spíše k rovině jazyka, anebo myšlení.“) . 

 
2 Lakoff – Johnson: 2002, s. 131. 
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dále koncept kategorizace a představových schémat. V dalších kapitolách se budeme věnovat 

rozdílům mezi strukturně a kognitivně pojímaným významem a vysvětlíme podstatu profilo-

vání pojmů. 

Jelikož je nos součástí lidského těla, začleňuje se kognitivně lingvistický výzkum souvztaž-

ného lexému do širší koncepce výzkumu somatismů a odrazu tělesnosti v jazyce. Této problema-

tice je v kognitivní lingvistice v poslední době věnována důkladná pozornost, proto budeme ve své 

práci vycházet z okruhu již dostupných prací k tomuto tématu a pokusíme se náš příspěvek o NOSU 

včlenit do již existujícího konceptu. 

Naším cílem bude dopátrat se kognitivní definice slova odkazujícího k pojmu NOS. Nejprve 

ovšem představíme pojem NOS ze dvou odlišných perspektiv: z perspektivy lékařské a z per-

spektivy přirozené3.  

Ještě předtím vyložíme klasickou definici NOSU vycházející ze strukturního pojetí jazyka. 

Prostřednictvím této definice začleníme lexikální jednotku nos do české slovní zásoby jako průse-

čík syntagmatických a paradigmatických vztahů v lexikonu. Budeme vycházet z materiálu excer-

povaného z českých výkladových a synonymických slovníků s přihlédnutím k etymologickým 

výkladům. Výsledná strukturní definice postihuje denotaci lexému nos.  

Pro nalezení kognitivní definice nás budou zajímat také konotace, a to jak systémové, tak 

široce textové. Budeme si tedy všímat nejen frazeologismů, ale i uplatnění nosu v kulturně sdíle-

ných textech od pohádek, románů a jiných uměleckých textů přes publicistické texty až po re-

klamní slogany.  

Zvláštní pozornost budeme věnovat frazeologii, neboť na lexikální zásobu, včetně právě fra-

zeologie, je upřena zásadní pozornost kognitivně a kulturně zaměřených lingvistů4.  

Jako pramen k získání frazeologismů jsme použili frazeologické slovníky. Doplňujícím 

zdrojem nám pak byl empirický výzkum mezi mluvčími českého jazyka, jehož výsledky jsou 

představeny v poslední kapitole této práce. 

Poněvadž jsme během naší práce vysledovali na základě sesbíraného materiálu velmi úzkou 

propojenost pojmu NOS s pojmem ČICH, věnovali jsme 4. kapitolu zkoumání tohoto smyslu 

v českém jazykovém obrazu světa. 

                                                
3 V tomto přístupu jsme se inspirovali prací V. Čurdové (Čurdová: 2011), která zkoumaný somatismus  nohu/nohy  

také nahlíží z různých perspektiv, přičemž základní opozici tvoří vědecká perspektiva v protikladu k přirozené per-

spektivě. Zohledněny jsou i další zkoumané perspektivy (např. krejčovská terminologie, tělocvičná terminologie). 
4 Vaňková et all: 2005, s. 30. 
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V souladu s metodologií kognitivně orientované lingvistiky se při našem výzkumu vedle 

klasické strukturní analýzy, která ovšem i zde má svou úlohu, uplatní také interpretativní přístup 

ke zkoumané látce, introspekce. 
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2. Teoretický základ práce 
 

2.1. Kognitivní lingvistika a jazykový obraz světa 
 

O kognitivní lingvistice hovoříme teprve od počátku 80. let 20. století, ačkoliv později se 

ukázalo, že kognitivní lingvistiku předjímaly a její přístupy uplatňovaly již některé starší práce, 

např. Eleanor Roschové (ve své teorii prototypů se zabývala přirozenou kategorizací – viz Rosch: 

1977 a zde kapitola 2.5.).  

Přístup k jazyku označovaný dnes jako kognitivní lingvistika se zrodil z polemiky s genera-

tivismem Noama Chomského5. Po určitou dobu se kognitivní přístup k jazyku rozvíjel nezávisle 

v USA (Lakoff a Johnson) a ve slovanské kulturní lingvistice a etnolingvistice (v Evropě tento 

přístup ke zkoumání jazyka zpočátku nebyl označován jako kognitivní lingvistika). Ve slovanské 

lingvistice se konstituoval pojem jazykového obrazu světa6 (termín obraz světa byl pak zřejmě 

poprvé použit estonským lingvistou V. Vakkem v roce 19647). 

Kognitivní lingvistika je multidisciplinární8 obor patřící k tzv. kognitivním vědám, které 

studují lidskou mysl9 a snaží se postihnout v ní probíhající procesy poznávání, učení apod. (Někte-

ré základní otázky, které si kognitivní věda klade, formuluje např. Lakoff v úvodu své knihy „Že-

ny, oheň a nebezpečné věci“.) Jedním z nejvýznamnějších prostředků, skrze něž lze zprostředko-

vaně poznávat procesy probíhající v lidské mysli, je jazyk. Z jazyka můžeme na jednu stranu od-

vozovat procesy odehrávající se v mysli, na druhou stranu jazyk sám naše myšlení ovlivňuje, spo-

luutváří způsob, jakým vnímáme svět kolem sebe. Obraz, který vzniká, když se díváme na svět 

                                                
5 Vaňková: 2010, s. 245. 
6 Encyklopedický slovník češtiny: 2002, s.245. 
7 Zaněgina: 2012, s. 80. 
8 I. M. Havel však označuje kognitivní vědu,  která zastřešuje disciplíny zabývající se lidskou myslí včetně kognitivní 

lingvistiky, jako transdisciplinární vědu, což vyjadřuje vyšší propojenost a součinnost jednotlivých subdisciplín 

kognitivní vědy (viz Vaňková et al: 2002, s. 19). 
9 Existuje více možných uchopení a začlenění oboru kognitivní lingvistika. Např. Vaňková: 2009 (s. 245) uvádí  tři 

pojetí kognitivní lingvistiky: kognitivní lingvistika jako a) mezioborová subdiciplína, b) jedna z kognitivních věd, c) 

jeden z přístupů k jazyku (vedle přístupu strukturního a komunikačního). Vedle těchto pojetí lze ještě rozlišit přístupy 

kognitivní lingvistiky podle východisek: z biologického ukotvení člověka vychází čistě kognitvní přístup kognitivní 

lingvistiky, z kulturního ukotvení člověka vychází přístup kulturní a oba tyto přístupy sjednocuje přístup kognitivně-

kulturní (Vaňková: 2007, s. 45–51. Převzato z Čurdová: 2011, s. 14). Další možné členění dělí kongnitivnělingvistic-

ké badatele podle toho, zda se orientují více na zkoumání mozku (zde se při popisu uplatňuje počítačové pojmosloví a 

dochází k úzké spolupráci s neurolingvistikou), mysli (spolupráce s kognitivní psychologií a psycholingvistikou) nebo 

kultury (etnolingvistika, kulturní lingvistika) (Vaňková et al: 2005, s. 34–36).  



  

 14

optikou své jazykové výbavy (resp. optikou, kterou nám poskytuje jazykové společenství, jehož 

jsme členem), můžeme nazvat jazykovým obrazem světa. Jedna z definic jazykového obrazu 

světa jej popisuje jako „souhrn zákonitostí obsažených v kategoriálních vztazích gramatických 

(morfologických, slovotvorných i syntaktických) i v sémantických strukturách lexika, které ukazu-

jí pro daný jazyk specifické způsoby vidění jednotlivých součástí světa, ale pak i obecněji vzato 

chápání celku světa, jeho organizace, hierarchie, která v něm vládne, i hodnoty, jež dané jazykové 

společenství akceptuje.“10 

Každé jazykové společenství si utváří specifický, od ostatních odlišný jazykový obraz světa, 

který členové tohoto společenství sdílejí. Jako příklad odlišnosti v jazykových obrazech světa jed-

notlivých jazykových společenství můžeme uvést různou konceptualizaci barev (např. anglické 

pink zřejmě označuje trochu jiný barevný odstín než české růžová, jiné jazyky podobnou barvu 

třeba vůbec nevydělují z barevného spektra, které má každý jazyk rozčleněné trochu jinak11). Dal-

ším dokladem propojenosti jazyka s myšlením je fakt, že to, co neumíme pojmenovat, se nám ne-

snadno vyděluje z reality okolního světa a často to ani vydělit nepotřebujeme. Příkladem by mohlo 

být použití jazyka jako mocenského nástroje v románu George Orwella „1984“. Kde není pojme-

nování např. pro SVOBODU, tam jako by se ztrácel i sám pojem SVOBODA a schopnost SVOBODU 

pociťovat nebo po ní toužit.  

A konečně i věci, s nimiž jsme v každodenním kontaktu nebo jsou dokonce součástí našeho 

těla, mohou být v jazycích pojímány rozdílně a rozdílným způsobem tak vyčleňovány z reality. 

Příkladem budiž české označení prsty, shodné pro prsty na horních i dolních končetinách, proti 

anglickému fingers „prsty na rukou, někdy s výjimkou palců“, thumbs „palce na rukou, pokud 

jsou pojímány odděleně od ostatních prstů ruky“ a toes „prsty na nohou“. 

Jazykovým obrazem světa jako atributem konkrétních jazykových společenství se zabývá 

jeden směr kognitivní lingvistiky, který se výrazně rozvíjí zejm. v polské lingvistice12. Druhý vý-

znamný proud v rámci kognitivní lingvistiky je antropocentricky zaměřený.13 Vychází z prožitku 

tělesnosti jakožto zdroje lidského myšlení o světě (v tomto případě, vycházíme-li přímo z těles-

nosti člověka, mluvíme také přesněji o bodycentrismu nebo somatocentrismu14).  

Jak patrno z výkladu výše, jazykový obraz světa je sám o sobě antropocentrický, neboť člo-

věk nazírá svět skrze své bytí v něm a skrze své lidství. Živočišný druh, který označujeme jako 

užitečný nebo škodlivý, je takový ve vztahu k člověku. Místo, které označíme jako neobyvatelné, 
                                                
10 Tokarski: 2001, s. 366, citováno dle Pajdzińska – Tokarski: 2010, s. 288. 
11 Vaňková et al: 2005, s. 41. 
12 Encyklopedický slovník češtiny: 2005, s. 245. 
13 Tamtéž. 
14 Vaňková: 2012, s. 65. 
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je neobyvatelné pro člověka. Podle Anny Pajdzińské patří mezi nejdůležitější pojmové kategorie 

uplatňující se při kategorizaci okolního světa kategorie „vlastní/svůj“ a protikladná kategorie „ci-

zí“ a další velmi významnou opozicí podílející se na lidské kategorizaci světa je protiklad lidé – 

ne-lidé15. Označení jako cizí, nelidské, zvířecí, hyenismus, dobytek, bestiální apod. má velmi nega-

tivní konotace.  

V druhém řádu je pak jazykový obraz světa etnocentrický, jak už jsme také výše naznačili. 

I zde se pochopitelně výrazně uplatňuje opozice „vlastní/svůj“ proti „cizí“. Kromě toho je etno-

centričnost jazykového obrazu světa (resp. jazykových obrazů světa – vlastních jednotlivým jazy-

kům) patrná také z toho, že některé jazyky se liší i v konceptualizaci tak základních věcí jako je 

vnímání prostoru a času. Zásadní odlišnosti v tomto směru, můžeme říci celé alternativní koncep-

tuální systémy, byly objeveny např. při zkoumání různých neindoevropských jazyků a jejich pojí-

mání prostoru, času, příbuzenských vztahů, barevného spektra apod.16 

Všimněme si nyní, že jazykový obraz světa porovnává a usouvztažňuje a tímto způsobem 

uspořádává objektivní realitu. Je to způsob, jakým člověk uchopuje objektivní realitu, není to chá-

pání objektivní reality jako něčeho absolutního. Kognitivní lingvistika nazývá tuto interpretaci 

reality „zkušenostním realismem“ (termín používá Johnson (Johnson: 1990) v opozici 

k objektivistickému realismu). Vzhledem k tomu, že okolní realitu vztahujeme ke své lidské 

zkušenosti s ní, je zkušenostní realismus relativistický. z toho, co bylo řečeno o jazykovém obrazu 

světa, můžeme usoudit, že tento koncept odpovídá Patočkovu filozofickému konceptu přirozené-

ho světa – prvotního, neodvozeného (v protikladu k vědeckému obrazu světa)17.  

Do souladu s tímto konceptem lze uvést také Bartmińskiho pojmy přirozený jazyk 

a přirozený styl (język potoczny, styl potoczny)18.  

Z takového jazykového materiálu bychom pak mohli odvodit přirozený jazykový obraz svě-

ta. V našem pojednání pracujeme s termínem naivní obraz světa v opozici k vědeckému obrazu 

světa. Tato opozice však není zcela ostrá. Její nejasné hranice odpovídají základním vlastnostem 

deklarovaným pro koncept jazykového obrazu světa: heterogennost (jazykový obraz světa je 

mnohovrstevný, a ač v jeho centru stojí běžné přirozené vnímání světa, obsahuje v sobě 

i vědeckou reflexi – v naší práci dáme prostor jazykovému obrazu světa v celé jeho různorodosti, 

s tím, že důraz bude kladen na jazykový obraz přirozený), dynamičnost (proměnlivost v čase, 

přičemž přes všechny změny obsahuje v sobě jazykový obraz světa stále i své velmi staré prazá-

                                                
15 Pajdzińska: 2007, s. 2–28. 
16 Viz např. Pokorný: 2009, Johnson: 1990. 
17 Vaňková et al: 2005, s. 26. 
18 Bartmiński: 2001. 
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klady), výběrovost, axiologičnost (hodnotící aspekt – nejdůležitější je již zmíněná antropocent-

ričnost), integrálonost a kontextuálnost (nelze rozlišit hranice mezi jazykovým a mimo-

jazykovým ani mezi jednotlivými způsoby uchopování reality – teoretickým, praktickým 

a pragmatickým, lidovým, naivním), transcendentnost19. z těchto vlastností také vyplývají přesa-

hy naší práce i mimo oblast úzce pojímané lingvistiky. 

V souvislosti s rozdílnými „interpretacemi“ světa v jednotlivých jazykových společenstvech 

vykrystalizovaly v lingvistice dva krajní názory: jazykový relativismus (popř. ve vyhrocené for-

mě jazykový determinismus), který říká, že na svět pohlížíme „brýlemi mateřského jazyka“, ma-

teřský jazyk výrazně ovlivňuje nebo přímo determinuje náš pohled na svět; jazykový univer-

salismus: jazyk je všem lidem společná kognitivní schopnost, prostřednictvím které „myslíme 

o světě“, proto lidstvo jako celek sdílí určitou myšlenkovou jednotu20. Mezi těmito krajními póly 

stojí Wierzbické a Goddardův koncept tzv. sémantických primitivů – nejzákladnějších význa-

mových jednotek, které jsou univerzální pro všechny jazyky21.  

V současné lingvistice, zejména polské, ale i české, která s tou polskou úzce spolupracuje, 

není jazykový obraz světa pouhým pojmem, nýbrž je samostatným přístupem ke zkoumání ja-

zyka22. 

2.2. Somatismy a antropologická lingvistika 
 

Somatismy23 jsou pojmenování částí lidského těla, odrážejí naše vnímání vlastní tělesnosti 

a to, jak se jejím prostřednictvím ukotvujeme ve světě. Naše tělo je specifické tím, že je zakouší-

me jak z vnějšku, tak vnitřně, máme zkušenost s vlastním tělem a smyslově vnímáme tělo vlastní 

i těla ostatních. Somatismy pokrývají široké významové pole tvořené konotacemi jazykovými 

i textovými, eventuelně široce kulturními. Výsledný mnohovrstevnatý  útvar je střípkem mozaiky, 

která skládá jazykový obraz světa. 

Výzkum somatismů patří k ústředním tématům antropologické lingvistiky, resp. antropolo-

gicky orientované kognitivní lingvistiky. Vzhledem k tomu, že předmětem bádání je lidské vzta-

žení se ke světu, myšlení o světě i o sobě samém, zkoumané prostřednictvím jazyka, protíná se na 

                                                
19 Vaňková et al: 2005, s. 51–56. 
20 Viz také  jazykové univerzálie (vycházející z porovnávání vlastností jednotlivých jazyků) v lingvistické typologii 

(např. Croft: 2003) 
21 Vaňková et al: 2005, s. 40. 
22 Tamtéž, s. 46. 
23 Termín somatismus  se používá pouze ve slovanské lingvistice. Angloameričtí lingvisté s tímto termínem nepracují 

(Vaňková: 2012, s. 67.) 
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tomto poli antropologická lingvistika s jinými disciplínami, s nimiž sdílí tento předmět zájmu – 

spolupracuje s etnologií, folkloristikou, antropologií, fenomenologií a jinými, povětšinou huma-

nitními, disciplínami. Sama antropologická lingvistika „chápe jazyk primárně ne v jeho funkčnosti 

(jako nástroj), ale jako antropologickou konstantu a médium lidského vztahu ke světu, resp. feno-

mén konstituující člověka v jeho lidském bytí“24. 

2.3.  Metafory 
 

Kognitivní lingvistika zcela zásadně změnila náhled na metaforu a metaforičnost v jazyce 

a v lidském myšlení. Ještě stále se s metaforou nečastěji setkáváme jako s pojmem literární teo-

rie, kde je jedním z prostředků ozvláštnění uměleckého díla společně s ostatními tropy a figurami. 

Takto pojímanou metaforu lze definovat jako „přenesení slova na představu, která se původní 

představě v něčem podobá, a to v něčem nikoli podstatném, ale nápadném. […] Tak vzniká napětí 

mezí skutečným významem a jeho odchýleným vyjádřením.“25  

Nicméně pro kognitivní lingvistiku není metafora okrajovým pojmem, je naopak pojmem 

centrálním a představuje důležitý „nástroj“ našeho myšlenkového zpracování světa. Podle kogniti-

vistů v metaforách nejen běžně mluvíme (není to tedy pouze prostředek typický pro uměleckou 

tvorbu, ale používá se v běžné řeči), ale také v metaforách myslíme. Metafory jsou základem 

pojmového systému, jímž strukturujeme své poznatky o světě uložené v naší mysli. A nejen to, 

strukturujeme jimi také své prožívání a chování. „Podstatou metafory je chápání a prožívání jed-

noho druhu věci z hlediska jiné věci. […] Metafory jakožto jazykové výrazy jsou možné právě 

proto, že metafory existují už v pojmovém systému člověka.“26 Metaforické výrazy v našem ja-

zyce se vážou na metaforické pojmy uložené v naší mysli. Proto můžeme prostřednictvím jazyka 

postihnout metaforickou povahu našeho myšlení a konání. 

Když prostřednictvím metafory chápeme a prožíváme jeden druh věci z hlediska jiné věci, 

pak tuto jinou věc konceptualizujeme podle věci výchozí. Jinak řečeno, aplikujeme poznatky 

o zdrojové oblasti, která je nám blízká na základě naší zkušenosti, na cílovou oblast, kterou tímto 

způsobem naší zkušenosti přiblížíme (viz Lakoff: 2006). Řekneme-li např., že „otec je hlava rodi-

ny“, je zdrojovou oblastí lidské tělo, v rámci něj pak hlava a její postavení a důležitost v celku 

lidského těla, cílovou oblastí je rodina. Vycházíme tedy z metafory RODINA JE TĚLO. Řekneme-li 

„otec je hlava rodiny a matka je její krk“, používáme stejnou metaforu jako v předchozím případě 

a uplatňujeme navíc svou zkušenost s krkem, který „ovládá“ hlavu tím, že s ní může pohybovat, 

                                                
24 Vaňková: 2012, s. 64. 
25 Karpatský: 2001, s. 345. 
26 Lakoff – Johnson: 2002. 
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kývat a otáčet. Takto utvářené metafory tvoří v lidské mysli koherentní systém metaforických 

pojmů. 

 

2.3.1. Druhy metafor 
 

Lakoff – Johnson (2002) vymezují následující typy metafor: 

Metafora strukturní: jeden pojem je metaforicky strukturován na základě jiného pojmu, 

např. rodina je strukturována jako tělo (hlava rodiny), stát je strukturován jako tělo (hlava státu, 

stát krvácí v důsledku ekonomické krize) spor je strukturován jako válka (ubil ho argumenty, tak-

ticky napadl jeho teze, neústupně hájil svá stanoviska). Důležitou zdrojovou oblast metafor před-

stavuje lidské tělo a jeho části pojmenovávané v metaforických vyjádřeních somatismy (např. vý-

še zmíněná hlava a krk, ale v materiálu jsme v souvislosti s metaforou FIRMA JE TĚLO objevili i 

uplatnění nosu (…ale dnes je jen několik firem, které mají svého nose („odborníka na parfémy, 

cílovou oblastí je v tomto případě funkce nosu); v tomto kontextu se slovo nos skoloňuje jako ži-

votné); viz kapitola 3.6.1.). 

Metafora orientační: organizuje celý systém pojmů ve vzájemných vztazích. Většinou vy-

chází z prostorových vztahů, z naší tělesné ukotvenosti v prostoru. Tak jako prostorově orientu-

jeme svá těla (nahoře – dole, vepředu – vzadu, uvnitř – vně, vlevo – vpravo apod.), orientujeme 

takto i pojmy. Např. opozice pozitivní – negativní  v nejširším slova smyslu bývá strukturována na 

pomyslné vertikále: vše dobré, pozitivní je strukturováno jako „nahoře“: šťastný, zdravý, úspěšný; 

a naopak: smutný, nemocný, neúspěšný je „dole“. V případě pojmu NOS se orientační metafora 

uplatňuje zejm. v rámci druhého profilu (umístění)27. 

Metafora ontologická: uplatňuje se při strukturování událostí, činností, pocitů, myšlenek 

a jiných abstrakt, s nimiž zacházíme jako s hmatatelnými substancemi a entitami. Zdrojovou ob-

lastí je tedy naše zkušenost s fyzikálními objekty, cílovou oblastí jsou abstraktní pojmy.  Naše 

                                                
27 Někdy nemusí být rozvržení „nahoře = dobré, dole = špatné“ jednoznačné. Např. mít nos dírama dolů znamená 

„hněvat se, vztekat se“ – zde je zachováno umístění negativního dole, ale mít nos dírama hore nebo mít nos/nosánek 

nahoru znamená „být domýšlivý“, což je také negativní význam. Popsanému systému pak odpovídá např. strukturace 

kariéry jako „žebříčku“, po němž lze šplhat nahoru nebo klesat dolu, případně se i propadat apod. (a ovšem i cesta 

nahoru po kariérním žebříčku může být vnímána negativně, např. jako bezohledná, sobecká). Prostorově orientované 

metafory vycházejí z naší fyzické a kulturní zkušenosti. To, že některé uvedené doklady nekorespondují s nejobecněj-

ší strukturací negativních pojmů dole a pozitivních nahoře, lze vysvětlit hierarchií jednotlivých orientačních metafor. 

Pokud jsou v rozporu např. strukturní metafora „dobrý je nahoře“ a vyjádření „kriminalita roste“, je to proto, že 

v tomto případě je před metaforou „dobrý je nahoře“ upřednostněna metafora „více je nahoře“, která má v naší zkuše-

nosti nejzřetelnější fyzikální bázi. 
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myšlení, chápání světa a vyjadřování je plné ontologických metafor, jsou natolik úzce spjaty 

s myšlením, že si je většinou vůbec neuvědomujeme. Řekneme-li např. cítit velkou lásku, můžeme 

lásku kvantifikovat právě proto, že ji chápeme jako entitu.  

Specifickým případem ontologické metafory je personifikace: abstraktní pojmy v tomto 

případě nechápeme pouze jako fyzické entity, ale jako entity živé, potažmo lidské. Strach může 

růst, předtucha nás může přepadnout, nápad se může zrodit atd.  

Jako podtyp metafory můžeme chápat metonymii: prostřednictvím jedné entity odkazujeme 

k jiné entitě, která má s tou první nějakou věcnou souvislost. Např. tuto zemi postihl odliv mozků = 

„odešli chytří a vzdělaní lidé“, vypni ty brambory = „vypni ten sporák, na kterém se vaří bram-

bory“, půjč mi nějakého Čapka = „půjč mi knihu, jejímž autorem je Čapek“. Jak uvidíme dále, v 

případě lexému nos může tento výraz figurovat jako metonymické označení celého člověka (např. 

ve významu nos = „parfumér, odborník na parfémy“, ale také v případech typu ten zlomený nos 

leží na dovjce = „ten pacient se zlomeným nosem leží na pokoji číslo dvě“.). Metonymie se v po-

jetí kognitivní lingvistiky s metaforou často propojuje. 

 

2.4. Konceptuální (představová) schémata 
 

V rámci systému metaforických pojmů v naší mysli můžeme rozpoznat určitá obecnější zá-

kladní konceptuální schémata, která slouží k strukturování metaforických pojmů. Konceptuální 

nebo také představové schéma je dynamický vzorec utvořený na základě naší každodenní zkuše-

nosti, který dodává této naší zkušenosti koherenci a strukturu28. Tato schémata lze odvodit ze sku-

piny jazykových vyjádření strukturovaných na základě daného schématu. Mezi základní koncep-

tuální schémata patří např. NÁDOBA, CESTA, schéma CENTRUM – PERIFERIE (uplatňované při kate-

gorizaci v naivním obraze světa v protikladu k ostře vymezeným kategoriím typickým pro vědec-

ký obraz světa – viz 2.5.). Např. své tělo vnímáme jako nádobu, kterou lze naplnit či vyprázdnit, 

může přetékat apod.: kypěl v něm vztek, ta slova ho naplnila radostí, dusil v sobě hněv, cítil se 

prázdný a otupělý. Život vnímáme jako cestu: prošel si mnoha těžkými zkouškami, proplouvá živo-

tem s lehkostí, je teprve na začátku své životní pouti, ten to v životě někam dotáhne, sešel ze 

správné cesty. Na základě schématu CENTRUM – PERIFERIE např. uvedeme jako typického zástupce 

ptačí říše spíše vrabce než tučňáka. 

„Představová schémata a metaforické projekce jsou zkušenostní (zvýraznil M. J.) struktury, 

které jsou základem velké části našeho abstraktního chápání a uvažování“29  
                                                
28 Johnson: 1990. 
29 Tamtéž, s. 16. 
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2.5. Kategorizace 
 

Slovo kategorie pochází z řečtiny a původně znamená žalobu, obvinění a výpověď, predi-

kát. Ve filozofii reprezentují kategorie základní třídy jevů, jsoucen, které v lidské mysli předsta-

vují způsob, jak třídit a klasifikovat mnohost objektů a jevů světa. Snaha takto uchopit svět se pro-

jevuje už v antické filozofii. Aristoteles rozděluje veškerá jsoucna do čtyř základních tříd a dále do 

deseti základních kategorií30. Aristotelské kategorie jsou ostře ohraničené entity uplatňující se 

např. v logice. V protikladu k aristotelské kategorizaci31 stojí kategorizace přirozená. Lakoff – 

Johnson vykládají logickou (aristotelskou) kategorizaci takto: „Podle objektivistického názoru je 

kategorie definována na základě teorie množin: je charakterizována tou množinou vlastností entit 

v dané kategorii, které jsou těmto entitám vlastní (inherentní). Všechno ve vesmíru je buďto uvnitř 

kategorie nebo vně kategorie. Věci, které jsou uvnitř kategorie, jsou ty, které mají všechny poža-

dované vlastnosti. Cokoli, čemu chybí jedna nebo více inherentních vlastností, se dostává mimo 

kategorii.“32 S použitím výše vyložených konceptuálních schémat bychom mohli logickou katego-

rizaci charakterizovat schématem NÁDOBA – určité jsoucno do ní buď patří nebo nepatří – 

a přirozenou kategorizaci bychom pak popsali pomocí schémat CENTRUM – PERIFERIE a PROTOTYP 

(viz také Rosch: 1977). Prototyp stojí v centru dané kategorie, má vlastnosti považované za typic-

ké pro danou kategorii. Logická kategorizace odráží vědecký obraz světa, přirozená kategori-

zace je charakteristická pro naivní obraz světa. Pro kategorie v naivním obraze světa platí ná-

sledující: „Kategorie nejsou uzavřené. Metaforické definice nám mohou poskytnou prostředky pro 

manipulaci s věcmi a zkušenostmi, které jsme už do kategorií zařadili, nebo nám mohou poskyto-

vat pomoc, jak dospět ke kategorizaci nové.“33 „Kategorizace tvoří půdorys našeho konceptuální-

ho systému.“34 Jelikož dává světu kolem nás předem určitý řád a my pak svět vnímáme jako uspo-

řádaný podle tohoto řádu, dalo by se říci, že kategorizace (především ta přirozená, kterou nám 

poskytuje jako dědictví po předcích náš mateřský jazyk) je naším předporozuměním okolnímu 

světu. 

 

                                                
30 Vacura: 2009. 
31 Je vhodné dodat, že naše současné pojetí aristotelských kategorií zřejmě zcela neodpovídá tomu, jak své kategorie 

původně chápal sám Aristoteles, ale je spíše propojením Aristotelových pojmů KATEGORIE a DEFINICE (Vaňková et al: 

2005, s. 73). 
32 Lakoff – Johnson: 2002, s. 138. 
33 Tamtéž, s. 140. 
34 Vaňková et al: 2005, s. 67. 
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2.6. Význam 
 

Význam je ústředním pojmem sémantiky a to nejen lingvistické, ale také logické a filozo-

fické. Poněvadž naše práce vychází v určitých místech ze sémaziologických postupů, je pro nás 

důležitým pojmem lexikální význam. „[Lexikální význam] je jazykově ztvárněný odraz mimoja-

zykové skutečnosti buď jednotlivé nebo třídy skutečností nebo vztahu skutečností zprostředkova-

ný vědomím, který je v nutném recipročním vztahu k lexikální formě, gramaticky utvářené a spolu 

s ní souvztažný s lexikálními jednotkami příslušné nadřazené třídy nebo dílčího systému a aktuali-

zuje se při užití lexikální jednotky v kontextech.“35 

Lexikální význam zahrnuje množinu strukturních vztahů, které určují pozici příslušného 

lexému (který je propojením významu a formy) ve slovní zásobě daného jazyka. Analýzou systé-

mových vztahů, do nichž vstupuje lexém nos, se pokusíme nos takto umístit v rámci české slovní 

zásoby. 

2.7. Strukturní  a kognitivní význam 
 

Jak už jsme zmínili v předchozí kapitole, v naší práci se nejprve pokusíme sémaziologic-

kými postupy dospět ke klasickému strukturnímu významu lexikální jednotky nos. Tuto definici 

nosu potom rozvineme prostřednictvím systémových a textových konotací a doplníme malým 

exaktním výzkumem mezi uživateli jazyka.  

Strukturní význam určíme pomocí sémické analýzy – rozložíme sémém na jednotlivé sémy. 

Na základě toho lze pak sestavit klasickou definici stanovující nejbližší nadřazený pojem – genus 

proximum a rozlišující rys – differentia specifica. 

V úvodu této práce bylo předestřeno, že jejím cílem je dobrat se významových profilů 

a kognitivně kulturní definice pojmu NOS. Východiskem pro takovou definici bude  kognitivně 

kulturní pojímání významu, které se liší od strukturně chápaného významu především širším 

záběrem s tím, že důraz je kladen na pragmatickou a konotační složku významu. Pokusíme se také 

postihnout významy ukotvené pouze textově, které (dosud) nejsou fixovány v lexikálním systému. 

Vyhledáme sémantické konotace nosu chápané jako „[…] fakultativní, doplňující významová 

vrstva slova […]“36 (neomezujeme se tedy jen na systémové konotace), přičemž v souladu 

s autorem citace upouštíme od snahy oddělit od sebe denotační a konotační složky významu. Po-

kusíme se vyhnout omezení, které by vyplynulo ze soustředění zájmu pouze na konvencionalizo-

vané složky jazyka.  

                                                
35 Filipec – Čermák: 1985. 
36 Tokarski: 2007, s. 15. 
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Kognitivní význam také není tak přesně ohraničenou jednotkou jako klasická aristotelská 

definice, z níž vychází dnešní slovníkové definice. Charakter kognitivní definice vystihuje nejvíce 

lakoffsko-johnsonovské konceptuální schéma CENTRUM – PERIFERIE. Kognitivní význam můžeme 

charakterizovat jako „[…] prototypový způsob pojetí předmětu v lidské mysli […]“37. Důležitým 

rysem kognitivního významu je, že je spoluutvářen kulturou uživatelů příslušného jazyka. 

I vnímání tak samozřejmých věcí jako částí lidského těla je kulturně podmíněno (viz např. studie 

o pojímání břicha v češtině (L. Saicová Římalová) a v japonštině (T. Nakaya)38 v publikaci „Tělo, 

smysly, emoce v jazyce“). 

K výkladu o tradičním (strukturním, resp. strukturně-funkčním) a kognitvním (kognitivně-

kulturním) pojetí významu dodejme, že není nezbytně nutné tyto dva postoje ostře oddělovat. 

„Jedno ze základních a oběma směrům společných témat představují složité vzájemné vztahy mezi 

myšlením a jazykem, mezi koncepčním a jazykovým obrazem světa […].“39 

Jak už jsme uvedli ve výkladu o jazykovém, obrazu světa, neděláme v rámci kognitivně-lin-

gvistického výzkumu ostrou hranici mezi jazykovým a nejazykovým. V kognitivní definici je totiž 

definována „[...] mentální entita, která zprostředkovává mezi objektem reálného světa a výrazem. 

Je to definice pojmu zaznamenávající, jak je daný pojem fixován v jazyce, a to nikoli v jazyce 

vědy, ale v každodenním užívání […]“40.  

2.8. Významové profily 
 

Koncept významového profilu, z něhož budeme vycházet ve své práci, rozpracoval Jerzy 

Bartmiński. Významový profil určitého pojmu je utvořen na podkladě (celého) významu to-

hoto pojmu, ale vybírá si z něj a vyzdvihuje pouze určitý rys. „Prostřednictvím toho či onoho 

profilu vystupuje do popředí jeden sémantický prvek, který je součástí zkoumané pojmové struk-

tury – a který ztvárňuje jistý aspekt denotátu. Lze tedy říci, že profily utvářejí strukturu pojmu.“41 

„[Profily jsou] způsoby organizace sémantického obsahu uvnitř významů. Utvářejí se na základě 

derivace, jejímž východiskem je bázový komplex sémantických vlastností v rámci významu jako ote-

vřeného komplexu vlastností.“42 Každý profil akcentuje určité významové rysy daného pojmu, za-

tímco jiné rysy potlačuje nebo je nepovažuje za důležité. „Různé profily neznamenají různé vý-

                                                
37 Vaňková et al: 2005, s. 80. 
38 Saicová Římalová: 2012; Nakaya: 2012. 
39 Bozděchová: 2010, s. 163. 
40 Vaňková et al: 2005, s. 31. 
41 Vaňková – Čurdová: 2014, v tisku. 
42 Bartmiński – Niebrzegowska-Bartmińska, 2007, s. 318. Převzato z Čurdová: 2011, s. 25. 
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znamy, ale způsoby organizace sémantického obsahu v rámci základního významu.“43  Profilování 

pojmů se uplatňuje při popisu jazykového obrazu světa určitého konkrétního jazyka. Cílem je po-

psat určitý předmět nebo pojem tak, jak ho vnímá typický představitel daného jazykového spo-

lečenství. Jednotlivé profily určitého pojmu společně skládají jeho kognitivní definici „[…] zo-

hledňující soubor všech rysů objektu relevantních pro fungování předmětu a jeho názvu v kultuře 

i v jazyce a směřující tak k vytvoření jazykového „portrétu“ předmětu“44. Významové profily 

pojmů se v jistých aspektech liší od jejich klasických slovníkových definic. Profilování se však 

„[…] uskutečňuje nikoli v podobě odlišných rysů; jde o rysy chápané z různých perspektiv, urči-

tým způsobem se doplňující.“45  

Pro upřesnění dodejme, že významové „[…] profily nejsou různými významy slova ve 

smyslu polysémie […]. Kritériem dokládajícím rozdíl mezi profilem a významem polysémního 

lexému je různost denotátů.“46 

  

                                                
43 Bartmiński: 2006, s. 98. Cit. z dosud nepublikovaného překladu Ireny Vaňkové. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
46 Vaňková: 2012, s. 72. 
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3. Jazykový obraz nosu v češtině 
 

3.1. Nos ve slovnících a v ČNK 
 

Označení Nos, stejně jako slova označující ostatní části těla, je součástí základní slovní zá-

soby nebo také „přirozené slovní zásoby“47. Názvy částí lidského těla však kromě přirozené slovní 

zásoby patří i do odborného lékařského názvosloví48. o tom pojednáme v kapitole 3.5. V této kapi-

tole nejprve podrobíme analýze lexém nos v českých výkladových, synonymických a etymo-

logických slovnících. Jako další zdroj nám poslouží korpus, který je pro náš výzkum velmi pří-

hodným pramenem, poněvadž „při popisu významu slov běžného jazyka hraje podstatnou roli 

korpusová lingvistika, neboť užívání slov v kontextu spoluutváří jejich lexikální významy a jim 

příslušející pojmy“49.  

 

3.1.1. Nos v novočeských výkladových slovnících 
 

Shrneme-li výklady lexému nos uváděné ve výkladových slovnících, získáme tři základní 

významy:  

 

1. „výčnělek uprostřed obličeje, ústrojí čichu“; 

2. „co připomíná NOS 1, výčnělek výběžek“ (souvislost je patrná v etymologii) 

3. „úřední domluva, důtka, výtka, pokárání“ (dnes zastaralé; v SSČ již pouze v dokladové 

části hesla). 

 

Ve výkladových slovnících je na prvním místě akcentován rys „vyčnívání“, nos ční z lidské 

hlavy dopředu do prostoru. Tento rys je význačný i pro nos v naivním obraze světa, který budeme 

analyzovat zejména prostřednictvím ustálené frazeologie. Např. člověk, který se plete do záleži-

tostí, do nichž mu nic není, strká nos do cizích věcí. Jdeme-li stále rovně, pak jdeme rovnou za 

nosem. Jelikož nos vyčnívá dopředu, můžeme se chytit za nos, když chceme uznat svůj omyl. Zá-

roveň můžeme za tento výčnělek někoho uchopit a vodit ho za nos – „utahovat si z někoho, dělat 

si z něj šašky“. Vyčnívání nosu můžeme ještě zvýraznit, když chodíme s nosem nahoru, prší nám 

do nosu – „jsme pyšní, nafoukaní“. Máme-li malý rozhled omezený jen vyčnívajícím nosem, pak 

si vidíme jen na špičku nosu, popř. si nevidíme ani na špičku nosu (tento obrat se však používá i v 
                                                
47 Vaňková et all: 2005, s. 56–58. 
48 Bozděchová: 2010a, s. 101. 
49 Bozděchová: 2010b, s. 165. 
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doslovnějším smyslu vyjadřujícím sníženou viditelnost, např. když je mlha – tu je pak akcentován 

nos jako ukazatel prostorové blízkosti (viz dále), obrat naznačuje, že není vidět ani to, co je v bez-

prostřední blízkosti mluvčího). Čnění do prostoru řadí nos spolu s rukou a bokem k částem těla, 

které se ve frazeologii používají k vyjádření prostorové blízkosti. V češtině v tomto smyslu převa-

žují, v případě nosu, frazémy s negativními konotacemi („ujel mu autobus před nosem)50. 

Dalším význačným rysem je funkce nosu, který slouží lidem a zvířatům jako ústrojí čichu. 

I tento aspekt je reflektován také ve frazeologii, avšak nikoli v primárním významu smyslového 

vnímání, ale v odvozeném významu znamenajícím jakýsi „šestý smysl“. Mít na něco 

nos/čuch/čich znamená umět to rozpoznat, vycítit, najít, umět něco vyčmuchat/vyčenichat.  

Na nose je výrazný jeho vzhled, tvar a, jak už jsme zmínili, to, že vystupuje z tváře směrem 

do prostoru. Slovníky přiřazují k výrazu nos charakteristiky jako malý, orlí, orličí, cyranovský, 

řecký, římský. 

 

U Jungmanna je NOS v základním významu představen jako součást nejen lidského, ale 

i zvířecího těla: „strmící část na předu hlavy člověčí a mnohých zvířat, nad ústami, jejíž pomocí 

čenicháme“. V dokladové části nalezneme mj. zmínku o krvácení z nosu a smrkání. Jungmann 

zmiňuje i mluvení přes nos a význam „výčnělek“. Zajímavé je, že u Jungmanna nenajdeme vý-

znam „úřední výtka“. 

V Příručním slovníku jazyka českého se kromě dvou základních významů (výčnělek 

z obličeje a výčnělek obecně) objevuje frazém dokládající úlohu nosu při výslovnosti: »„K služ-

bám!“ zvolal číšník přes nos – francouzským přízvukem«. Zde se objevuje poprvé význam „ruko-

jeť“ a význam „pokárání, důtka“. 

Slovník spisovného jazyka českého také popisuje nos jako výčnělek obličeje a ústrojí čichu 

a dodává, že je tvořen z kůstek, chrupavek a kůže. Jako druhý význam je uveden „výčnělek, vý-

stupek, výběžek podobný nosu“. Skrze frazeologii je i zde upozorněno na důležitost nosu pro vý-

slovnost: „mluvit nosem“. SSJČ je opatřen bohatšími doklady než novější SSČ, převládají frazeo-

logismy. Nalezneme zde také podvýznam „rukojeť, držadlo“ (lze začlenit do obecného významu 

„výčnělek“, „výběžek“) a význam „důtka, pokárání“. 

Slovník spisovné češtiny charakterizuje nos jako „ výčnělek uprostřed obličeje, ústrojí či-

chu.“ Dále uvádí, že jako nos se označuje obecně nějaký výčnělek, výběžek, něco, co připomíná 

nos 1 („ výčnělek uprostřed obličeje, ústrojí čichu.“). Z anatomie nosu uvádí SSČ spojení nosní 

dírky, nosní dutina a nosní přepážka, kořen nosu, špička nosu.  

                                                
50 Vaňková et all: 2005, s. 63; Vaňková: 2012, s. 66. 
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V dokladové části hesla se v SSČ objevuje také doklad pro význam (uváděný ve starších 

slovnících) „dát, dostat nos = výtku“. Toto užití slova nos můžeme již pokládat za zastaralé, ačko-

liv v SSČ touto charakteristikou opatřeno není. V korpusu SYN se však spojení „dát nos“ ani „do-

stat nos“ nevyskytují. Více o tomto významu také v podkapitole „Nos v dalších jazycích.“ 

 

Jako samostatné heslo se ve slovnících objevují části dvě části nosu: chřípí a nozdry (jako 

kolokace pak také výše zmíněné anatomické termíny). Nozdry jsou jednoslovným označením nos-

ních dírek. Pojem CHŘÍPÍ je v SSČ vyložen poněkud vágně jako „krajina kolem nosního otvoru“. 

z jiných dokladů vyplývá, že může jít o synonymum pro nosní dírku (např. v online slovníku sy-

nonym51) a tím zřejmě i o pojmenování zahrnující nosní dírky a jejich bezprostřední okolí. Užití 

chřípí ve významu „nosní dírka/nosní dírky“ i v mírně širším významu „nosní dírky + okolí“ vy-

plývá mj. z kolokací v kartotéce Novočeského lexikálního archivu (levé chřípí, „o chřípí jim 

/hochům/ zavadil protivný pach“, „její chřípí se zachvělo“). SSJČ dodává ještě možný tvar chřípě 

a vysvětluje, že tvar chřípí je zpravidla, ale ne vždy používán jako množné číslo. SSJČ definuje 

pojem CHŘÍPÍ jako „zevní stěnu nosního otvoru“ a jako kolokaci uvádí chřípí koně.  Ve staré češti-

ně znamenalo chřípí (v podobě chřiepě, chřiepie nebo hřiepě) jak „vnější část nosu“, tak „vnitřní 

část nosu, nosní dutinu“. Původ slova se odvozuje od chraptět a chrápat. V korpusu SYN, který je 

spojením všech synchronních korpusů řady SYN52 má lemma „chřípí“ 810 výskytů, avšak v mlu-

vených korpusech ORAL2006, ORAL2008 a ORAL2013 toto slovo chybí, což není překvapivé. 

Zdá se, že současnými mluvčími je slovo chřípí považováno za knižní (ačkoliv v SSČ je uvedeno 

bez příznaku) a snad i trochu zastaralé, neboť povědomí o jeho významu se z myslí mluvčích vy-

trácí (dotaz „chřípí“ v české variantě vyhledavače Google nabídne jako velmi častý výsledek růz-

né odpovědi na dotaz po významu slova chřípí). 

Kromě vlastního výkladu významu slovníky uvádějí typické kolokace. S lexémem nos se 

pojí zejm. řada příznačných přídavných jmen, která se soustředí především na výrazný tvar nosu. 

Ten se odráží i ve frazeologii, zejm. v přirovnáních, nicméně hlavní charakteristikou nosu v sesbí-

raném materiálu je jeho umístění – zde je akcentováno jednak vyčnívání nosu z tváře a jednak 

použití nosu jako míry pro vyjádření prostorové blízkosti (něčeho, co má člověk přímo před no-

sem) a podíl nosu na mimice. 

 

3.1.2.Nos ve staročeských výkladových slovnících 
 

                                                
51 www.slovnik-synonym.cz 
52 Korpusy řady SYN jsou SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010 a SYN2013PUB 
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V Gebauerově Slovníku staročeském je pojem NOS vyložen jako „vyčnívající část obličeje s 

funkcí ústrojí čichového“. Již zde se objevují mnohé kolokace požívané v témže významu, někdy 

s pozměněnou formou, dodnes: se svraščeným nosem – „ohrnutým“, pod nosem – „v bezprostřed-

ní blízkosti“. Jiná vyjádření se v současné češtině už nepoužívají: nakašlala bych jim v nos – „vy-

kašlala bych se na ně“.  

Význam „důtka, pokárání“ zachycený v novějších slovnících se v excerpovaných staročes-

kých slovnících nevyskytoval. Objevuje se až v Příručním slovníku spisovné češtiny (u Jungman-

na nezachyceno, viz výše) a poměrně rychle zastarává, ačkoliv v nejnovějším Slovníku spisovné 

češtiny je stále zaznamenán.  

Druhým významem slova nos je podle Gebauerova slovníku, Šimkova Slovníčku staré češ-

tiny a Malého staročeského slovníku „zobák“. První význam je tedy obecnější, kdežto druhý vý-

znam označuje specificky „ptačí nos“, „pysky“ (kohút…tvrdým noſem poče hnój hrýzsti). 

Gebauer uvádí ještě další významy: zobec, dlouhá, protáhlá špička; zařízení připomínající 

tvarem NOS a botanický význam „čapí nos“ označující rostlinu z čeledi kakostovitých. 

 

3.1.3. Nos v synonymických slovnících 
 

Ze synonymických slovníků jsme excerpovali synonymní významy k lexému nos. Na zákla-

dě slovníkového materiálu můžeme konstatovat, že synonyma často vychází z pojmenování nosu 

u různých zvířat (chobot, rypák, zobák…), jiná synonyma mívají expresivní zabarvení, což je ně-

kdy zřetelné i na hláskové skladbě (frňák, šňupák, čuchometr). Více se synonymům k výraz nos 

věnujeme v kapitole 3.3. 

 

3.1.4. Nos v etymologických slovnících 
 

V etymologii slova nos najdeme možnou souvislost (uvádí jen Holub – Kopečný) 

s označením pro výběžek pevniny do moře – poloostrov a pro výběžky hor: odvozováno z názvu 

Peloponesos, ze staroislandského Nease – horský výběžek a Krkonoše – „Krakovy nosy“. Kořen 

„nas“ v různých stupních se objevuje v mnoha indoevropských jazycích, jde o slovní základ velmi 

starý. Podoba „nos“ je všeslovanská, pochází z praslovanského *nosъ. 
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3.1.5. Nos v ČNK 
 

Aktuálním pramenem pro zachycení současného jazykového obrazu nosu v češtině je Český 

národní korpus. Použili jsme konkrétně korpus SYN2005. Na lemma „nos“ poskytl korpus 8410 

výskytů. Analyzovali jsme 150 náhodně vybraných výskytů. Jednotlivé výskyty slova nos 

v korpusu jsme roztřídili podle významu, jakého v nich slovo nos nabývá, resp. podle významu 

frazémů a ustálených spojení, v nichž se slovo nos objevilo. u každého významu uvádíme 

v seznamu níže počet výskytů v našem náhodném vzorku. 

 

nos v základním významu – „orgán čichu, část těla“: 102 

přímo pod nos, rovnou před nosem – zdůraznění blízkosti: 13 

mít na něco nos – „mít pro něco cit, intuici“: 6 

tahat za nos/vodit za nos – „klamat“: 6 

ohrnovat nos – „pohrdat“: 4 

strkat do něčeho nos – „vměšovat se“: 4 

nosové zvuky („pískání“ nosem) a nosově zabarvená mluva („mluvení“ nosem): 4 

popis charakteristického vzhledu nosu: 3 (římský nos: 1, orlí nos) 

přelétnout přes nos (něco někomu) – „být rozmrzelý“: 2 

tahat za nos – fyzicky (ve spojení „tahat pejska za nos“): 1 

vystrčit nos z domu – „vyjít ven“: 1 

výborný nos – „výborný čich, smysl“: 1 (u psa) 

nevidět si ani na špičku nosu – zde ve významu „snížená viditelnost“, např. tma, mlha: 1 

rovnou za nosem – rovně, přímo: 1 

dlouhý NOS – grimasa: 1 

chytit se za NOS – uznat chybu: 1 

 

Vidíme, že opět vystupuje do popředí vyčnívání nosu, nos vnímáme jako součást našeho tě-

la, která ukazuje dopředu, před nás a částečně se od těla separuje svým výrazným čněním do pro-

storu. Co je bezprostředně před námi, to nám leží u nosu, pod nosem nebo před nosem, případně 

nám něco přímo před nosem unikne. Ve vzorku se tento význam vyskytl třináctkrát. Se směřová-

ním vpřed se pojí i jednou zachycený frazém jít rovnou za nosem. Nos, který vyčnívá, můžeme, 

expresivně vyjádřeno, do něčeho strkat nebo ho vystrčit ven. To reflektuje výskyt frazémů strkat 

do něčeho nos a vystrčit nos z domu. 
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Poměrně časté je spojení nosu s citem, intuicí prostřednictvím obratu mít na něco nos (popř. 

mít na něco čich, ale výsledky vyhledávání lemmatu čich/čuch probíráme v kapitole věnující se 

pojmu ČICH). Ukazuje to mj. na propojenost cítění, čití, čichání.  

Prostřednictvím nosu můžeme také vydávat zvuky. Buď pískáme či troubíme samotným no-

sem, nebo dodáváme své mluvě nosové zabarvení. 

Nejčastěji se slovo nos pochopitelně vyskytovalo ve svém základním slovníkovém význa-

mu. z analyzovaného vzorku výskytů jsme excerpovali časté kolokace, v nichž se nos v základním 

významu objevuje. Patří sem brýle na nose: představují vlastně praktické uplatnění nejexponova-

nější vlastnosti nosu: na nos, jakožto výčnělek, můžeme brýle „posadit“. Kořen nosu je často 

zmiňován ve spojitosti s jeho třením, které je charakteristickým gestem, může naznačovat např. 

bolest hlavy fyzického nebo psychického původu. Další samostatně se objevující částí nosu je jeho 

špička, a to nejčastěji ve frazému nevidět si ani na špičku nosu, který se objevuje jednak 

v doslovném významu, kde označuje sníženou viditelnost v okolí, jednak ve významu přenese-

ném, kde označuje malý rozhled ve vědomostech nebo v úsudku. V tomto smyslu se objevuje také 

podoba vidět si jen na špičku nosu. Tato podoba se ve vzorku nevyskytla, ale je zachycena ve vý-

kladových slovnících, včetně nejnovějšího SSČ. 

 

3.1.6. Další poznatky získané ze slovníkového materiálu  
 

Podle výkladových slovníků sestává sémém nos ve svém základním významu 

z následujících sémů: generickým sémem je „část těla“, resp. „část obličeje“, diferenciační sém je 

„ústrojí čichu“. Nos je polysémní lexém, a tak slovníky uvádějí i jeho další významy: „výčnělek“ 

a „důtka“. Do slovníků se zatím nedostal (ani do slovníku neologismů, je však k nalezení v Data-

bázi excerpčního materiálu Neomat, odkaz uveden v literatuře) textově doložený význam nos = 

„parfumér, odborník na parfémy“ (většinou bývá slovo nos užité v tomto významu vyznačené 

uvozovkami: „V nenápadném karlínském činžáku by asi nikdo nehledal unikátní laboratoř, kde 

mají hlavní slovo „nosy“ (pozn. E. Č.: v tomto významu slovo nos přejímá měkké životné skloňo-

vání a odlišuje se tak od primárního významu slova nos nejen sémanticky, ale i gramaticky) 53.“ 

„Dříve se každý módní dům snažil mít vlastního odborníka na vůně, dnes je jen několik firem na 

světě, které mají svého „nose“54.“) a elektronický nos „strojový pachový analyzátor“ („Elektronic-

ký umělý nos může sloužit jako diagnostická pomůcka v medicíně. Může analyzovat tělesné pa-

                                                
53 Rysková: 2002. 
54 Cosmopolitan: 1996. 
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chy (dech, zápach zranění, tělesné tekutiny atd.) a identifikovat případné problémy“55). Ve vý-

znamu „odborník na vůně“ je zachyceno také označení čichač (mnohem častěji však toto označení 

oplývá velmi negativními konotacemi a spojuje se s toxikomany, viz kapitola 4.2.) a nosáč („Ro-

zeznám 500 vůní, říká „čichač“ Audi Lüssmann-Geiger“, „[…] v automobilce šéfuje týmu „nosá-

čů“ – Audi „Nose Team“.“56 

Nos je jeden z otvorů vedoucích do našeho těla, jedna ze spojnic vnitřního a vnějšího pro-

středí. Tak jako ze všech tělesných otvorů, můžeme i z nosu krvácet, přičemž u nosu je tato mož-

nost zvláště exponovaná, krev se může spustit samovolně nebo následkem zranění. Zranitelnost 

nosu je patrná mj. z existence označení pro poraněný nos: odřený nos, zlomený nos, rozbitý nos. 

Skutečnost, že nos je primární dýchací cesta, je reflektována ve spojeních volný nos, prů-

chozí nos, můžeme sem přiřadit také reklamní slogan výrobce nosních kapek „svoboda pro nosy“, 

naopak ztížené dýchání naznačuje spojení ucpaný/zacpaný nos, který je někdy doprovázen výto-

kem/sekrecí z nosu – řečeno v lékařské terminologii. Lidová označení pak čítají bohatou škálu 

výrazů jako nudle, holub/holubák, sopl, (nudle jako) opratě, suchý z nosu (jako součást frazémů: 

nemít/nevydělat si ani na suchý z nosu), lovit holuby, šťourat se/dloubat se v nose. 

Kromě dýchání nám nos umožňuje vnímat čichové podněty. Jsou-li tyto podněty výrazné, 

bývají v řeči personifikovány a mohou nás praštit/udeřit do nosu. 

Konečně, co se týká estetické stránky, je možné nos zdobit šperky. V materiálu se několikrát 

objevilo spojení náušnice v nose, které zároveň odráží fakt, že tento typ šperků je v našich pod-

mínkách vnímán primárně jako ozdoba do uší. 

 

3.2. Nos v dalších jazycích 
 

Pro porovnání a usouvztažnění významů a konotací lexému nos vezmeme v potaz podobu 

tohoto slova v jiných jazycích. Nejprve uvedeme přehled, ten následně okomentujeme. 

 

Slovanské jazyky 

běloruština, ruština, bulharština, srbština: нос 

chorvatština, polština, slovenština, slovinština: nos 

makedonština: носот 

ukrajinština: ніс 

 

                                                
55 www.odbornecasopisy.cz 
56 Obě citace převzaty z www.autorevue.cz 
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Výběr z jiných jazyků 

angličtina: nose = „nos, příď, čenich, čich“ 

dánština: næse 

estonština: nina 

finština: nenä 

francouzština: nez 

italština: naso 

latina: nasum 

litevština: nosis 

lotyština: deguns, degunu, degunā, nose 

němčina: 

Nase: „nos, špička nože, výčnělek, výstupek, kloun57, zobec“ 

Griff: „hmat, hmátnutí, chvat, dovednost, prstoklad, nos“ 

Anschnauzer: „důtka, vynadání, nos“ 

Windfang: „větrníček, čenich, nos, závětří, zádveří“ 

Nocken: „palec, nos, výstupek“ 

Rüssel: „chobot, rypák, sosák, čumák, nos“ 

norština: nese 

rumunština: nas 

řečtina: μύτη  [mýti̱] 

španělština: nariz 

švédština: näsa 

 

Jak už bylo zmíněno, nos je velmi stará slovní forma, dodnes zachovaná v mnoha indoev-

ropských jazycích, starý je pochopitelně i sám pojem, protože části těla nepochybně patří 

k základní nejstarší slovní zásobě.  

Z výčtu překladů je pro naši práci zajímavá zejm. němčina. Historicky němčina ovlivňovala 

češtinu a zasahovala do jejího vývoje. Proto jsme se němčině věnovali větší pozornost. Pro některé 

významy českého slova nos má němčina zvláštní formu: Anschnauser – důtka, vynadání, nos – 

zde lze patrně hledat původ dnes již zastarávajícího významu slova nos – „úřední výtka“.   

 

                                                
57 Kloun je zbraň v podobě mohutného podvodního hrotu, který byl umisťován na příď válečných lodí pod čarou 

ponoru. Obvykle měřil mezi 2 až 3,5 m a jeho úkolem bylo prorazit bok nepřátelské lodi při čelním útoku (taranu). 

(Převzato z Wikipedie) 
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3.3. Nos v systémových jazykových vztazích 
 

Pojem NOS jako součást základní nejstarší slovní zásoby je do jazyka pevně včleněn pro-

střednictvím množství systémových vztahů.  

Z hlediska paradigmatických vztahů ve slovní zásobě je pojmu NOS nadřazen pojem ČÁST 

LIDSKÉHO TĚLA, konkrétně SMYSLOVÝ A DÝCHACÍ ORGÁN (jde samozřejmě i o část zvířecích těl, 

pro zvířata však jsou v označování této části těla primární jiné lexikální jednotky, např. chobot, 

rypák, zobák, čumák; tyto jednotky vystupují v systému slovní zásoby také jako synonyma ke slo-

vu nos). Nejde o hyperonymně –hyponymní vztah ve vlastním smyslu (třída pojmů – jednotliví 

zástupci této třídy, např. květiny – růže, astra, fialka…). V případě pojmů NOS a ČÁST LIDSKÉHO 

TĚLA jde o vztah části a celku, který je svou povahou blízký hyperonymně-hyponymnímu vztahu 

a vytváří v lexikonu podobné hierarchické struktury.58 Pojem NOS je pak nadřazen pojmům, resp. 

lexikálním jednotkám tyto pojmy označujícím, pro různé „typy“ nosu: především jde o vyjádření 

tvaru a velikosti nosu: nosík, nosíček, nůsek, pršák, pršáček atd. na jedné straně škály, na druhé 

potom klabonos, frňák, raťafák, skoba aj. Dalšími podřazenými lexikálními jednotkami jsou ozna-

čení pro „nosy“ různých živočichů (viz výše). Tyto jednotky (nosík, nosíček, nůsek, pršák, pršá-

ček…; klabonos, frňák, raťafák, skoba…; zobák, chobot, rypák, čenich…) jsou vůči sobě ve vztahu 

kohyponymie. Všechny podřazené jednotky vystupují zároveň jako synonyma ke slovu nos. 

 

Nyní se zaměříme na syntagmatické vztahy. Nejprve uvedeme celkový souhrn synonym 

k lexému nos: 

 

Nos – nosík, nosec, nosan, nosisko, nosánek, nosíček, nosek, nosejk, nosejček, nůsek, pršák, 

pršáček, pršinos, opršálek, knoflík, knoflíček, výtka, důtka, domluva, pokárání, čenich, čumák, 

čumáček, čumička, čumec, čumes, sosák, zobák, zoban, chobot, rypák, rypáček, rypec, klofák, 

frňák, frňáček, raťafák, čuchometr, čuchonec, čmuchák, čňochák, čuňa, skoba, skobečka, zhášák, 

klabonos, klábrnos, óbrnos, šnábl, nak, hebl, bambule, okurka, šňupák, čuma, kramle, cifrlát, cifr-

lák, cifrlflok, frgula, frgál, frťák, fifák, fiják, klifák, čich, čuch, výčnělek, výstupek, výběžek, ná-

kovek, nálitek, rukojeť. 

 

Tato synonyma můžeme rozdělit do několika skupin:  

 

1. odvozeniny základového slova nos;  

                                                
58 PMČ: 1995, s. 82. 
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2. expresivní označení povětšinou s atypickou hláskovou skladbou (frňák, čuchometr, cifr-

lát); 

3. označení nosu u zvířat (chápané při použití na člověka jako expresivní); 

4. slova charakterizující tvar a vůbec vzezření nosu (skoba, bambule, okurka, knoflík); 

5. synonyma vztahující se pouze k některým sémům sémému nos (výtka, domluva, čich, 

čuch, výčnělek, výstupek). 

 

Povšimněme si, že některá synonyma jsou motivována spojením nosu s jeho funkcí – či-

chem: čich, čuch, čenich, čuchometr, čuchonec, čmuchák, čňochák, šňupák (zde je pravděpodobná 

i motivace primární funkcí – dýcháním). 

Z hlediska vlastní (polární, graduální, popř. kontrární) antonymie59 nemá slovo nos opozi-

tum. z kolokací však můžeme odvodit, že někdy lexém nos (ve svém základním významu) vystu-

puje jako kontextové opozitum lexému ústa, resp. pusa.  

Z hlediska slovotvorby můžeme konstativat, že nos je slovo neodvozené, které je motivují-

cím slovem některých dalších lexémů. Zejm. jde o deminutiva, příp. augmentativa vůči základní-

mu významu: nosík, nosec, nosan, nosisko, nosánek, nosíček, nosek, nosejk, nosejček, nůsek, prši-

nos, klabonos, klábrnos, óbrnos. Dále tvoří nos součást složenin: nosohltan, nosoretní rýha (zde je 

od slov nos a ret odvozeno rovnou přídavné jméno bez mezikroku v podobě podstatného jména 

*nosoret), nosorožec. Jsou od něj odvozena podstatná jména nosovka „nosová samohláska“ (v 

užším lingvistickém významu60 / „hláska při níž vydechovaný proud prochází i nosem“ (širší vý-

znam zachycený v SSČ), nosál „medvídkovitá šelma“61, nozdry a přídavná jména nosní, nosový, 

nosatý „mající velký, nápadný nos“ a také víceslovné termíny: nosní dírka/dírky, nosní přepážka, 

nosní chrupavka, nosní kapky, nosní sprej, nosní mast.  

Typické kolokace lze částečně excerpovat ze slovníků, další pak najdeme v textech. Texto-

vými kolokace se budeme blíže zabývat v kapitole „Nos v naivním obraze světa“. 

3.4. Nos v medicínském kontextu 
 

Lékařská věda nahlíží na nos jako na „ […] nepárový lidský smyslový orgán, který určuje 

vůni. Zajišťuje jeden z pěti lidských smyslů, a to čich. Při dýchání také slouží k ohřívání 

                                                
59 PMČ: 1995, s. 85. 
60 Encyklopedický slovník češtiny: 2002. 
61„ Nosál červený (Nasua nasua Linné 1766) je medvídkovitá šelma. Má velmi dobře vyvinutý nos, který může otáčet 

a ž o 45° a prozkoumávat tak své okolí.“ Převzato z Wikipedie. 
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a zvlhčování vzduchu vstupujícího do průdušnice a do plic. Začíná kořenem nosu a končí oblastí 

nosních dírek.“62  

Z medicínského hlediska slouží NOS také k úpravě vdechovaného vzduchu před jeho vstu-

pem do plic. „[Vdechovaný vzduch se zde] filtruje – chloupky v nosních dírkách zachycují pra-

chové i jiné částice. […] V lepkavém hlenu sliznice v zadní části nosní dutiny [se] vychytají i další 

nežádoucí látky. […] Vdechovaný vzduch [se v nose] ohřívá; bohaté krevní zásobení nosních 

chřípí (pozn. E. Č.: z naivní perspektivy patrné zejména tehdy, začneme-li z nosu krvácet) dovolu-

je předávat vdechovanému vzduchu teplo velkého množství protékající krve. a konečně je vzduch 

také zvlhčován, a to odpařováním vlhkosti z nosní sliznice.“63 

Anatomicky je nos tvořen chrupavkou, zvenčí krytou kůží a zevnitř řasinkovým epitelem. 

Zevní nos ústí do velkého prostoru naplněného vzduchem – kostěné nosní dutiny, která je nosní 

přepážkou zcela rozdělena na pravou a levou část. Dále se nosní dutina člení na vestibulum nasi – 

předsíň nosní dutiny a cavitas nasi propria – vlastní nosní dutinu. Vnějším vyústěním nosu jsou 

nosní dírky – nozdry. Kromě toho, že jimi vchází do těla vzduch, slouží při zánětech nosních dutin 

také k vylučování exsudátu, nebo-li hlenu.  

„Nos se napojuje na kostru lebky prostřednictvím os nasale – nosní kosti. [Nosní kost] je pá-

rová kost, která je součástí lebky člověka. Má tvar obdélníku, její horní okraj se spojuje s pars 

nasalis čelní kosti (os frontale) a laterální okraj s processus frontalis maxillae. Přední plocha kosti 

je hladká a proděravěná několika otvůrky (foramina nasalis), kterými procházejí nervy a cévy. Na 

zadní straně je sulcus ethmoidalis, otisk od nervu, který tudy prochází. Vnitřní okraje nosových 

kostí tvoří šev (sutura internasalis). Svými vnitřními plochami přiléhají ke spina frontalis čelní 

kosti alamina perpendicularis čichové kosti (os ethmoidale). Nosní kosti tvoří kostěný podklad 

NOSU. u mužů bývá zahloubení „žlábku“ mezi čelní a nosní kostí větší, což je jeden z pohlavních 

rozdílů na lebce.“64 

Nejčastějším zánětlivým projevem, který postihuje nos, resp. sliznici nosní dutiny, je rýma. 

„Rýma se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je 

zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý.“65 Rýma může být akutní, chronická, 

alergická nebo vazomotorická. Rýma a smrkání patří k častým asociacím spojeným se slovem nos 

v našem anketním výzkumu (viz níže). z medicínského hlediska však může nos postihnout řada 

dalších zdravotních potíží. Předně je to krvácení z nosu, které je třeba zastavit nejčastěji tamponá-

                                                
62 [On-line.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Nos>Cit.05-24-2013.] 
63 Lidské tělo: 1996, s. 74. 
64[On-line.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosní_kost>Cit.05-24-2013.] 
65 [On-line.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rýma>Cit.05-24-2013.] 
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dou. Nos si můžeme také abradovat (odřít), zlomit či jinak poranit, můžeme dostat ránu do nosu. 

Uvnitř nosu se mohou tvořit polypy, abscesy a jiné patologické útvary. Nosní sliznice může být 

postižena zánětlivými chorobami jako je akutní nebo chronický zánět nosohltanu nebo infekce 

vedlejších nosních dutin. Některé patologické stavy se vyznačují deformitou tvaru NOSU, např. 

vybočení nosní přepážky, hypertrofie nosních skořep. 

Kromě dýchání nám nos také zprostředkovává čichové vjemy. To umožňuje specializovaná 

tkáň nosní sliznice – čichový epitel. Čichový epitel může být poškozen, v extrémních případech 

bývá jeho zranění trvalé a vede pak ke ztrátě čichu. Čichový vjem je do mozku veden čichovým 

nervem. Samotný čich můžeme definovat jako „[…] schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné 

ve vzduchu nebo ve vodě (obvykle ve velmi nízkých koncentracích).“66 Lidský čich je oproti 

mnoha zvířatům méně citlivý, i tak má ale vliv na výběr partnera, případně na osobní sympatie 

nebo antipatie k jiné osobě (říkáme pak, že nám někdo nebo něco voní/nevoní). 

Na závěr této kapitoly shrneme anatomické termíny uplatňující se při popisu nosu:  

 

nos, nosní dutina, vedlejší nosní dutina, předsíň nosní dutiny, vlastní nosní dutina, zadní 

nosní trn, horní nosní průchod,  nosní přepážka, nosní chrupavka, nosní dírky, nozdry, nosní kost, 

čichová kost, nosní sliznice, čichový epitel, nosní skořepy, kořen nosu, nosní chloupky, chřípí. 

 

3.5. Nos z pohledu alternativní medicíny 
 

Alternativní medicínské směry jednak využívají nejrůznější dechové techniky, přičemž dů-

raz je vesměs kladen na dýchání nosem, jednak využívají i čichové vjemy zprostředkované nosem: 

existuje obecně aromaterapie, dále Bachova květinová terapie a množství vonných esencí, olejů, 

svíček apod., jejichž aroma má pozitivní vliv na lidskou psychiku.  

Dýchání nosem je také typické pro jógu. Podle jógy bychom „[…] Až na některé výjimečné 

techniky ústy dýchat vůbec neměli. Proto je důležité, abychom měli volné nosní dutiny. Pro jejich 

očištění od hlenu a prachu využívá jóga techniky zvané néti. Při pravidelném provádění těchto 

technik je možné zmírnit příznaky alergií a vyvarovat se rýmy.“67 

Také „domácí lékař“68 radí dýchat pokud možno nosem a proti rýmě doporučuje mimo jiné 

aromaterapii a vyplachování nosu, které podpoří splasknutí otoku nosní sliznice. 

                                                
66 [On-line.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Čich>Cit.05-24-2013.] 
67 [On-line.<http://www.joga-online.cz>Cit.05-06-2013.] 
68 Populární typ knižních příruček pro domácí léčbu. Jako zástupce jsme zvolili knihu Zittlau – Kriegisch – Heinke: 

2006, s. 246–149. 
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3.6. Nos v naivním obrazu světa 
 

3.6.1. Nos v naivním obrazu světa na podkladě frazeologie a textových konotací 
 

Základem nosu nahlíženého v naivní perspektivě je denotát, resp. pojem NOS popsaný výše 

z perspektivy odborné – kromě slovníkového výkladu také z perspektivy lékařské. K tomuto vý-

znamu však přistupují další souvislosti, které společně utváří odlišnost výsledné naivní charakte-

ristiky slova nos od charakteristiky odborné. Podobu nosu v naivním obrazu světa odvodíme vý-

znamnou měrou z četných frazémů, v nichž se.slovo nos vyskytuje. Jako frazém, resp. fra-

zém/idiom (výraz,forma/obsah, sémantika) označujeme „formálně i významově ustálené spojení 

slov charakteristické svou nedělitelností, lexikalizací, obrazností a nemožností odvodit význam 

tohoto spojení z významu jednotlivých komponent“69. Vedle termínu frazém užíváme pro označe-

ní téhož také termínů rčení, úsloví. 

Níže uvedeme sesbírané frazémy roztříděné do několika oblastí podle toho, jakým způso-

bem se k nosu vztahují (do tohoto výčtu zahrnujeme jen frazémy, které subjektivně pokládáme za 

aktuálně živé, pro úplnější výčet frazémů viz příloha č. 1, část „Frazeologické slovníky“). Některé 

frazémy jsou zařazeny do více kategorií.  

 

Vzhled/tvar nosu 

strkat do něčeho (všeho, někam) nos – „plést se do něčeho“ (vyčnělost) 

orlí nos – „větší a nápadně zahnutý nos (připomínající tvarem zobák orla), skoba“  

cyranovský nos – „nápadně ošklivý, velký a dlouhý nos, zvl. u muže“ 

řecký/římský nos – „rovný pravidelný tvar nosu“ 

nos jako klika od blázince – „velký, nápadný, výrazného tvaru, ošklivý“ 

podle nosa poznáš kosa70 – „podle velikosti nosu poznáš velikost penisu“ 

 

Horizontální umístění nosu v rámci obličeje 

nos mezi očima by propil – „je to pijan“ 

zapřít i nos mezi očima – „ve všem lhát, nic nepřiznat“ 

závidět/upřít/vyčítat někomu nos mezi očima – „všechno, každou maličkost“ 

prohrát nos mezi očima – „všechno, jmění“ 

 

                                                
69 Filipec – Čermák: 1985, s. 176–177; PMČ: 2003, s. 772.; Mrhačová – Ponczová: 2004, s. 9. 
70 Toto rčení je zařazeno i do skupiny frazémů „Nos jako ukazatel (stavu/pocitu). Podrobněji viz kapitola 5. 
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Vyjadřování pocitů pomocí obrazně pojaté mimiky nosu 

ohrnovat/ krčit nad někým/něčím nos/nosem – „pohrdat tím“ 

chytit/potáhnout se za nos – „uznat omyl, zastydět se“ 

dloubat se/rejpat se/šťourat se/škrabat se v nose – „nudit se, zahálet“ 

krčit/pokrčit nos/nosem nad něčím – „vyjadřovat nelibost, nedůvěru“  

nejít někomu pod nos/pod vousy – „vyjadřovat nelibost, nedůvěru“  

natáhnout nos – „začít trucovat, být zklamaný“ 

odejít/odtáhnout s dlouhým nosem – „bez výsledku“ 

odejít/odtáhnout s nataženým/zdviženým nosem – „uraženě“ 

škrábat se/poškrábat se na nose – „vyjádřit své rozpaky, nerozhodnost“ 

mít nos dírama dolů – „hněvat se, vztekat se, navztekat se; být mrzutý, nerudný, otrávený“ 

mít nos dírama hore – „být domýšlivý“ 

utřít nos – „nepochodit, odejít s nepořízenou“ 

utři si nos cihlou – „nežvaň tak hloupě“ (výraz odmítnutí) 

utírat si nos/frňák židlí – „nadsazovat, zveličovat“ 

utírat si někým/něčím nos – „pohrdat jím“ 

věšet někomu bulíky nos – „klamat ho“ 

otloukat o nos někomu něco – „do omrzení někomu něco opakovat, neustále mu to vytýkat“  

svěsit nos, chodit se svěšeným nosem – „zklamaně, být zklamán“ 

 

Vyjádření pocitů pomocí doslovně pojaté (fyzické) mimiky nosu 

dělat/udělat na někoho dlouhý/dlouhej nos – „posměšné gesto“ 

 

Směřování, umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v přeneseném významu 

vidět si jen na špičku nosu/nevidět si ani na špičku nosu – „mít malý rozhled“ 

nevidět dál než na svůj nos – „nemít rozhled, být nedovtipný“ 

mávat/zamávat někomu něčím před nosem – „triumfovat“ 

nevidět něco pro nos – „nevšimnout si něčeho“ 

zdvíhat nos vysoko – „chovat se povýšeně“ 

nosit nos vysoko/mít nos nahoře – „být pyšný“ 

zvednout nos – „urazit se“ 

někomu něco strkat pod nos  – „vnucovat“; „ ustavičně mu to vyčítat“ 

nejít pod nos – „nezamlouvat se“ 
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Směřování, umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v doslovném významu 

bručet si pod nos (pod fousy) – „pro sebe“ 

mít něco u nosu/pod nosem – „blízko“  

ujet někomu před nosem – „právě při příchodu“ 

jít rovnou za nosem – „rovně, přímo (dopředu)“ 

vidět si jen na špičku nosu/nevidět si ani na špičku nosu – „být v prostředí s velmi malou vi-

ditelností, např. v mlze“ 

dát/dávat/přinést/přinášet někomu něco až pod nos/ k hubě – „sloužit někomu, obskakovat 

někoho“ 

proklouznout někomu před nosem – „utéct (na poslední chvíli)“ 

psát nosem – „v příliš velkém předklonu“ 

rýt/rejt v něčem nosem – „číst krátkozrace, velmi zblízka“ 

 

Nos jako ukazatel (stavu, pocitu) 

mít to napsáno na nose – „neumět něco skrývat, být nápadný“ 

poznat někomu něco na nose – „uhádnout, na co dotyčný právě myslí, co zamýšlí“ 

podle nosa poznáš kosa – „podle vzhledu poznáš povahu“  

vypadat/být jako by mu/jí něco přeletělo přes nos – „vypadat neobvykle rozmrzele 

a nazlobeně, podrážděně“ 

být studený jako psí nos/čumák – „chovat se k někomu velmi chladně, neosobně a formálně, 

popř. stručně, úsečně, nesrdečně a nepříjemně, odmítavě nebo zdrženlivě“; „být nepří-

jemně studený“  

mít (dobrý, jemný, vybroušený) nos – „mít dobrý čich“;“správně předvídat, mít „šestý smy-

sl“, dobrou intuici“ 

div si nos neukousnout – „být vzteklý“ 

ukousni si nos – „jen se klidně vzteky zblázni“ 

něco mu zavadilo o nos – „něco ho znepokojilo, rozčililo“ 

nevydělat si ani na suchý z nosu – „být chudý“ 

mít ještě chmýří pod nosem – být mladý, nevyzrálý 

mít na nose hejla – „mít nos červený od mrazu“ 

 

 Nos metonymicky zastupující celého člověka 

dávat si do nosu – „dopřávat si hojně jídla a pití“  
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dávat někomu/dostat od někoho do nosu/po tlamě/přes čumák – „zmlátit někoho/být někým 

zmlácen“ 

ani nos odněkud nevystrčit/nevystrčit nos ze dveří – „zůstat uvnitř, nikam nechodit“ 

mít nos všude – „o všechno se starat“ 

 

Z frazémů tedy vyplývá, že nos má nápadný tvar a je nápadný také svým čněním do pro-

storu, jako by vždy byl před námi, nejdříve nos, pak jeho majitel – proto když se s nežádoucí hor-

livostí zabýváme něčím, o co bychom se neměli starat, pak strkáme nos do cizích záležitostí. Co 

vše může být na základě vzhledu nosu řečeno o charakteru člověka popíšeme níže (Nos z pohledu 

fyziognomie a frenologie). 

Dále se ve frazeologii výrazně odráží potenciál nosu pro vytváření mimiky. Většina frazé-

mů z tohoto okruhu je sice myšlena obrazně, přesto však někdy odráží skutečnou mimiku nosu 

(například když nad něčím pohrdavě krčíme nos, je možné, že součástí výrazu nelibosti, který se v 

tu chvíli objeví na našem obličeji, je i skutečné fyzické nakrčení nosu, které ostatně spolu s „krče-

ním“ obočí vytváří výraz tváře označovaný jako „mračení“). 

Také význam vyjádření prostorové blízkosti se u nosu uplatňuje doslovně i přeneseně. V 

tomto případě přichází ke slovu význam nosu jako prostorové hranice lidského těla. To, co máme 

přímo před nosem, u nosu, pod nosem  se nachází v bezprostřední blízkosti našeho těla. 

Nápadnost nosu ho předurčuje k tomu, aby se na něm lidé stále pokoušeli něco rozpoznávat, 

„přečíst“. Nejtypičtějším úmyslem, který lze v přirozeném obraze světa rozpoznat na nose, je 

úmysl klamavý, lež. Přesto je tato souvislost zatím doložena jen textově (viz dále). 

V neposlední řadě může nos, stejně jako mnohé jiné somatismy (noha/nohy, hlava, oko/oči, 

ucho/uši, krk a také mozek: např. nepřišla tam ani noha; víc hlav, víc rozumu; výjev spatřilo jen 

několik párů očí; nikdy nevíš, jestli nablízku nejsou nějaké zvědavé uši; nakrmil několik hladových 

krků; on je mozkem celé operace) fungovat ve frazeologii jako metonymické zastoupení celého 

člověka.  

Vyčnívání nosu, které je jako důležitá vlastnost nosu patrné ve frazeologie, je v naivním ob-

razu světa mimojazykově zdůrazněno např. všeobecně známou dětskou hrou (upozornila na ni ve 

své odpovědi také jedna respondentka našeho anketního výzkumu) „na ukradený nos“. Hra se hra-

je s malými dětmi, kterým dospělý rukou naznačí „ukradení“ nosu a tento „ukradený“ nos pak 

představuje palec schovaný v dlani. 

K výše uvedenému přidáme ještě charakteristiky vyplývající z textových konotací slova nos. 

Tu se jako nejvýraznější souvislost nabízí výše zmíněné propojení nosu se lhaním. Asi nejzná-
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mějším textovým dokladem tohoto propojení je příběh o Pinocchiovi71, dřevěném panáčkovi, kte-

rému se s každou lží o něco prodlouží nos.  

K široce pojatým textovým asociacím můžeme přiřadit i rozšířené představy o tom, že když 

lžeme, je nám to vidět na nose, popřípadě máme měkký nos. Doklad na „nos prozrazující lhaní“ 

najdeme i v českých beletristických textech: „Děti se tomu divily, jak to ta babička hned ví, když 

něco udělají, a kterak to může být, že jim to na nose pozná.“72 Nemusí ovšem jít vyloženě o lhaní, 

na nose můžeme poznat i to, co někdo pouze skrývá: „Ale on mi to musel zrovna na nose vidět, 

najednou se obrátí ke mně a povídá: […]“73. 

K všeobecně sdíleným textovým souvislostem patří i mezi laiky známý poznatek thanatolo-

gie74, že se lidem těsně před smrtí špičatí nos a brada75.  

V textových konotacích je celkově kladen důraz na výraznost a nápadnost nosu („rostoucí 

a cestující“ nos princezny v pohádce „Tři veteráni“, Cyrano z Bergeracu76 jako postava, která se 

stala symbolem velkého nosu a dokladem k tvrzení (několikrát zmíněném i v anketním výzkumu, 

viz níže), že „velký nos velkého ducha značí“ – toto uváděno také jako citát z filmu Věry Chytilo-

vé „Dědictví aneb kurvahošigutntág“). 

Označení smrkáč, usmrkanec, smrad pro malého chlapce, které lze také doložit v beletrii 

(„A tenhle smrkáč má být pan baron – z tři sta let starého šlechtického rodu, bože mě netrestej!“77; 

„Tuhle koukám, jeden takový usmrkanec čmalíkuje hlinkou na stěnu jeskyně podobu bizona“78; 

»„Bude mi šestadvacet,“ zvěstoval Eman. Pan Načeradec zakýval soucitně hlavou. „Šestadvacet... 

To jste mladej smrad, Eman.“«79)  koresponduje se staršími frazémy mít nudli u nosu – „být uso-

plený; nedospělý, nezkušený“ a mít ještě u nosu kapku a u prdele hromádku – „být ještě mladý, 

nezkušený a už chtít mudrovat“. 

V textových dokladech hraje roli netypicky také nosní přepážka, která běžně není v naiv-

ním obrazu nosu příliš exponována. V moderní společnosti se však nosní přepážka, resp. její de-
                                                
71 Originální Pinocchio je postava z dětského románu „La avventure di Pinocchio“ – Pinocchiova dobrodružství na-

psaného italským spisovatelem Carlem Collodim roku 1881 (Karpatský: 2001, s. 114). 
72 Z „Babičky“ Boženy Němcové. 
73 Z „Babičky“ Boženy Němcové. 
74 Thanatologie jako obor se ustavuje počátkem 20. století. Jedná se interdisciplinární obor zabývající se umíráním a 

smrtí. 
75 Vytejčková: 2013, s. 243. 
76 Cyrano z Bergeracu je hlavní hrdina stejnojmenného dramatu (v originále „Cyrano de Bergerac“) francouzského 

dramatika Edmonda Rostanda z roku 1897 (zdroj: Wikipedie). 
77 Z románu Mika Waltariho „Kdo zavraždil paní Skrofovou?“ v českém překladu J. P. Velkoborského. 
78 Z prózy Karla Čapka „O úpadku doby“. 
79 Z románu Karla Poláčka „Muži v ofsajdu“. 
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fekt, např. proděravění, vnímá jako jeden z atributů (samozřejmě nikoli nezbytných) uživatelů 

drog. Nebezpečí zničení nosní přepážky při inhalačním užívání drog je reflektováno ve fámách, 

které se šíří o různých populárních osobnostech, zejm. o členech rockových, metalových apod. 

kapel, jejichž životní styl je spojován mj. s abúzem drog. Konkrétně jde o tzv. městskou legendu – 

specifický útvar moderního folkloru (viz např. Janeček: 2006, 2012; Janeček: 2007), která se šíří 

v několika variantách o několika osobnostech (David Bowie, populární DJové), o nichž tvrdí, že si 

nechaly operativně odstranit nosní přepážku a nahradit ji umělou platinovou, zlatou nebo stříbrnou 

přepážkou, která umožní bezpečné „šňupání“ např. kokainu80. 

Při osvětlení naivního pojímání nosu nelze opominout skutečnost, že je nos často konceptua-

lizován nerozlišeně od úst, popř. celého obličeje. Ve frazeologii se nos, ústa a obličej navzájem 

zastupují, což se blíží pojímání této části těla u zvířat (tlama, morda apod. obyčejně označuje ob-

last zvířecího nosu i úst dohromady). Toto pojímání nosu, úst a obličeje lze doložit následujícími 

frazémy a jejich variantami: 

 

dát někomu (jednu) po čumáku, čuni, dršce, frňáku, hubě, papuli, paštěce, puse, pysku, 

rypáku, tlamě; dát někomu do dršky, huby, pysku, tlamy, zubů, přes dršku, hubu, kejhák, kušnu, 

pusu, pysk, rypák 

dostat (jednu) po čumáku, přes čumák, po čuni, dršce, frňáku, hubě, papuli, paštěce, puse, 

pysku, rypáku, tlamě, přes dršku, frňák, hubu, kejhák, kušnu, pusu, pysk, rypák, do dršky, huby, 

pysku, tlamy, nosu, zubů 

nabít si, natlouct si, namlátit si čumák, dršku, rypák, hubu 

otevřít si, otevírat si na někoho dršku, hubu, klapačku, kušnu, pusu, ústa, zobák (připomeň-

me zde nos jako staročeské označení zobáku) 

zavřít někomu dršku; zavřít, zacpat někomu hubu, kušnu, ústa, zobák 

držet hubu, klapačku, klapajznu, papulu, pusu, pysk, tlamu, tlamajznu, zobák 

mít něco u huby, u nosu, pod nosem 

mlátit pyskem, klapat zobákem, nezavřít klapačku, klapajznu, mlet pantem 

otevřít hubu, klapačku, pusu, zobák 

padnout na hubu, na nos 

utřít hubu, nos  

utřít někomu hubu, nos 

vypláznout na někoho jazyk/udělat na někoho dlouhý nos 

má to napsané na ksichtě, na čele, nose, obličeji, tváři 

                                                
80 Janeček: 2007, s.198. 
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poznat, vidět někomu něco na nose, na očích 

protáhnout obličej, nos, udělat dlouhý obličej 

dávat si do nosu, hrbu, rypáku, sosáku, trumpety 

 

V některých z těchto frazémů jsou výrazy pro nos, ústa a obličej (resp. častěji pro pejorativ-

ní výrazy označující tyto těla: frňák, držka, ksicht aj.) v podstatě zaměnitelné. 

 

3.6.2. Nos z pohledu fyziognomie a frenologie 
 

V sesbíraném materiále jsme se několikrát setkali s poukazem na to, že nos může vypovídat 

o momentálním psychickém rozpoložení svého majitele, o jeho pocitech a úmyslech (poznat ně-

komu něco na nose) nebo dokonce o jeho povaze (podle nosa poznáš kosa). V lidovém smýšlení 

o světě se uplatňují různé poučky nebo nauky o viditelných tělesných charakteristikách člověka, 

které prozrazují jeho charakteristiky duševní. k takovým naukám patří mj. frenologie 

a fyziogniomie, nauky dnes považované za překonané, resp. za pseudovědy, nicméně mezi běž-

nými lidmi se stále těší určité oblibě (podobně jako např. horoskopy). o jejich popularitě svědčí 

fakt, že jsou o této tematice vydávány knihy (např. „Kapesní frenologie“81 a dokonce jsou pořádá-

ny kurzy a semináře (pořádá např. „Škola fyziognomie a frenologie“82). Frenologie (česky též le-

bosloví) je „chybná teorie o vztahu duševních a charakterových vlastností člověka vzhledem 

k útvarům na jeho mozkovně. Vychází z mylného předpokladu, že v kůře koncového mozku exis-

tují centra různých vlastností (např. nadání pro matematiku, smysl pro spravedlnost atd.), která se 

tvarově projevují na mozkovně. Teorii frenologie vyslovil vídeňský lékař S. J. Gall v roce 

1796.“83 „[Tento obor] byl populární zejména v 19. století, do začátku 20. století však byl zavržen 

jako pseudověda. Některé představy o funkční specializaci jednotlivých částí mozku však od ní 

úspěšně převzala moderní neurověda.“84 „Fyziognomie nebo fyziognomika je nevědecká nauka, 

podle níž lze podle vzhledu, zvláště obličeje člověka rozpoznat jeho povahu a vlohy.“85 Tato nau-

ka souvisí s frenologií, s níž také úzce spolupracuje, ale je mnohem starší, existovala už ve staro-

věku.  

 

                                                
81 Damon: 2002. 
82 www.fyziognomie.webnode.cz 
83 Velký slovník naučný: 1999. 
84 [Online.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Frenologie>Cit.06-20-2014.]  
85 [Online.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziognomie>Cit.06-20-2014.] 
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Interpretace vzhledu nosu ve fyziognomii86 a frenologii87 

Podle tvaru a barvy nosu určují tyto disciplíny následující povahové rysy člověka: 

Barva 

• světle růžová – harmonie a vnitřní pohoda 

• načervenalá – prchlivost, málo radosti 

Tvar chřípí 

• úzké chřípí – závist, lakomství 

• široké chřípí – obchodnický talent, obratnost ve finančních záležitostech 

Tvar nosu zepředu 

• rovný a úzký – přímé a upřímné myšlení 

• zdvižený nahoru – zádumčivost, zlomyslnost, sebestřednost, nevyzrálost, náladovost, 

temperament, senzitivita, velkorysost 

• protáhlý nos s výraznou protáhlou špičkou – hrdinnost, střízlivost v počtářství, ob-

chodní obratnost, chlad, skrývání emocí, sexuální nevázanost 

• protáhlý nos s výraznou protáhlou špičkou zahnutý dolu – nespolehlivost  

• masitý, silný nos – velkorysý, rozvážný, dříč, neprůrazný (muž) 

• hrbolatý nos – tulácká povaha, dobrodružnost, lehkomyslnost, prchlivost, ukvape-

nost, silný sexuální pud 

• křivý nos – labilita, nevyrovnanost, náladovost, manipulativnost, důvěřivost 

• plochý nos – manuální zručnost, zábavnost, pesimismus 

Tvar nosu z profilu 

• konvexní (vypouklý) – průbojnost, rychlost 

• konkávní (vydutý) – zádumčivost, úskočnost 

• rovný – přímost, vyrovnanost 

 

3.6.3 Nos a tabu 
 

Posledním, ale nikoli nepodstatným znakem nosu v naivním obraze světa je jeho vnímání 

jako něčeho ošklivého, hnusného (nebo něčeho, co s takovými věcmi souvisí), spojování nosu 

s jakýmsi tabu. Tato souvislost je zachycena i v naší anketě. Jedná se o to, že nos se, viděno 

                                                
86 Fyzignomie je „1. podoba, výraz obličeje; tvářnost, vzhled 2. ráz, povaha“ (Klimeš: 1994). V našich pramenech se 

většinou toto slovo vyskytuje jako označení pro nauku, které se také říká fyziognomika: „nauka o tom, jak z rysů 

obličeje poznávat vlastnosti duševní“ (Klimeš: 1994). 
87 Zdroj: www.fyziognomie-frenologie.cz, odkaz v pramenech. 
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z pohledu společenské etikety, jaksi „chová“ nevhodně. Pokud člověk prostřednictvím nosu vydá-

vá nějaké zvuky, jde o zvuky nepatřičné – pískání, troubení, hlasité smrkání, kýchání. Dále nos 

produkuje hleny, které v člověku vzbuzují odpor, jsou vnímány jako něco nečistého a negativního 

(viz frazém nevydělat si ani na suchý z nosu). Nepovažuje se za vhodné čistit si ve společnosti 

nos, a to ani běžným způsobem – smrkáním, natož pak šťouráním, dloubáním se v nose apod. Ta-

ké krvácení z nosu patří jistě k negativně pojímaným projevům tohoto orgánu.  

A konečně je nos orgánem, kterým vnímáme pachy, které jsou samy o sobě víceméně tabui-

zovaným tématem (zejm. různé pachy lidského těla, „větry“, zápach z úst, pach potu apod.) Za 

přijatelné a pozitivní jsou považovány jedině feromony (viz kapitola 4.3.). Tento stav je částečně 

využíván, částečně podporován a podněcován mediální prezentací vůní a zápachů (též rozebráno v 

kapitole 4.3.)  
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4.   Čich 
 

Čich představuje jednu s funkcí nosu a také pojítko s odvozenou funkcí nosu charakterizo-

vanou jako „cítění, cit, intuice“, která se zřetelně odráží ve frazeologii (mít na něco nos/čuch). V 

naivním obraze světa je tato funkce nosu (spolu s „nemocemi nosu“ – především rýmou) expono-

vanější a více reflektovaná než primární funkce nosu – dýchání. To vyplyne i z naší malé ankety 

(viz dále). Lze to taktéž podložit výše zmíněnými synonymy ke slovu nos, která jsou motivována 

právě funkcí nosu jako smyslového, konkrétně čichového orgánu. Proto budeme v následujících 

částech práce věnovat čichu podobnou pozornost jako dosud nosu, přičemž důraz budeme klást na 

vzájemné souvislosti mezi čichem a nosem.  

Již v úvodu celé práce jsme zmínili, že ČICH bývá často chápán jako podřadnější méně 

důležitý smysl. Podrobnější průzkum jazyka nám však odhalí, že alespoň v češtině tomu tak úplně 

není. a tak můžeme společně s Pavlem Eisnerem prohlásit: „A také v češtině se zračí fakt, že člo-

věk je živočich ještě pořád hodně čichový a čichavý; kdyby se věci měly jinak, nebyl by slovo pro 

všeliké vnímání přenesl právě na vnímání čichem: sentir, to sent, sentire, spüren, cítiti (zvýraznil 

P. E.) lze jak obecně, celým čichovým ústrojím, tak i jen čichem: cítím radost, a stejně: zde je cítit 

svítiplyn; nemohu ani povědět, co cítím, a: zdá se mi, že v kuchyni je cítit připálenou cibulku. Ač-

koli se čich počítává k smyslům nižším a pro vyšší život člověka nedůležitým, ukazuje právě řeč, 

jakým trvalým zdrojem významných dojmů čich byl a napořád zůstává.“88  

 

4.1.  Čich ve slovnících a v korpusu 
 

V českých výkladových slovnících se u hesla čich na prvním místě vyskytuje význam „smy-

sl sloužící pro vnímání pachů“ (ve slovnících ovšem místo neutrálního slova pach, které však 

také může nést i konotace něčeho nepříjemného, stojí „vůně a zápachy“). V tomto případě vidíme, 

že se slovníkový výklad v podstatě shoduje s naivní představou pojící se se slovem čich, odborný 

výklad o smyslu zpracovávajícím informace o chemickém složení okolí se v běžných výkladových 

slovnících nevyskytuje.  

Pouze z hesla v PSJČ můžeme vyvodit, že primárním slovesem pojícím s tímto smyslem je 

cítit (vedle toho také čichat, čuchat pro zvířata i čenichat). Ne náhodou je slovo cítit spojeno s city 

(„cit pro věc“ je označení, které můžeme užít pro vysvětlení druhého slovníkového významu slova 

čich, viz dále) a také s čitím „vnímáním“. Tím se dostáváme ke druhému významu uváděnému ve 

slovnících jako přenesený význam slova čich: „postřeh, smysl, tušení, důvtip“.  

                                                
88 Eisner: 1992, s. 280. 
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Význam, který bychom mohli popsat jako „smyslový orgán, orgán umožňující vnímání 

a cítění, cit“ (zde nejde o přenesený smysl) uvádí ve svém slovníku Jungmann. u hesla Čich před-

kládá výklad „cit, sensus, smysl, čitedlnosti smysl“, uvádí také dnes zastaralé sloveso číti, které 

je slovotvorně spjaté s čichem a podobně jako ono znamená vnímání jako takové, pomocí všech 

smyslů. Slovo čich je tedy vykládáno jako univerzální označení pro smysl (patrné např. z dokladu 

„pět čichův“, „tělesné čichy“). Odtud zřejmě pramení dnešní přenesený význam slova čich. Až na 

druhém místě stojí u Jungmanna význam „jeden z pěti smyslův, kterýmž se vůně neb smrad cítí“.  

Třetí význam, čich jako synonymum pro „pach, vůni nebo zápach“ chybí v nejnovějším 

SSČ, scházel ale i u Jungmanna. V PSJČ i SSJČ se však objevuje doklad „nebylo po něm ani vidu 

ani čichu“, který lze interpretovat jednak tak, že nebylo patrno nic viditelného ani nic cítitelného 

čichem – tedy pach, jednak tak, že nebylo patrno nic viditelného ani nic vnímatelného smysly – v 

tomto duchu je zřejmě chápán podobný doklad u Jungmanna: „nebylo hlasu ani čichu“. Dnešní 

podoba „nebylo ani vidu ani slechu“ (uvedená také v SSJČ) již nepoužívá slovo čich. 

Etymologie slova čich potvrzuje již předestřené souvislosti89. Staročeské čuch, čich původ-

ně označovalo „tělesný smysl“, jak je patrné ještě u Jungmanna, později byl význam zúžen na 

„smysl k vnímání vůně a zápachu“. Slovo čich je odvozeno od čúti přes dnes již také zastaralé číti 

(„Soveso čít je v současné češtině vyhrazeno pro odborné kontexty, používá se snad výhradně 

terminologicky v oblasti medicíny a psychologie a cítíme ho jako knižní, stejně jako jeho deriváty 

počitek, čivost; výrazy čiv / čiva označující dříve nerv, jsou dnes už archaické“90) a přes čichat 

souvisí také se slovesem čišet. Sloveso číti „vnímat, větřit, tušit“, původně *čuti pravděpodobně 

pochází z indoevropského *(s)keu- „vnímat smysly“ a z téhož kořene se odvozuje mj. i latinské 

cavēre „mít se na pozoru“. Tím se potvrzuje původ dnešního přeneseného „mít na něco 

čich/čuch“. Dnes používáme ve stejném významu jako dříve číti sloveso cítit (ve staré češtině cúti-

ti, na základě mylné dekompozice bylo vykládáno z psl. *ot-jutiti). 

Také u čichu jsme jako jeden z pramenů využili korpus SYN2005. Postupovali jsme stejně 

jako při vyhledávání nosu, jen jsme tentokrát brali v potaz dvě hláskoslovné varianty, v tomto pří-

padě čich a čuch. Obdrželi jsme 623 výskytů, z nich jsme analyzovali 50 náhodně vybraných. 

V 41 z těchto 50 výskytů mělo slovo čich/čuch svůj základní význam „smysl pro vnímání pachů“, 

z toho v 5 případech šlo o spojení „poznat něco po čichu/čuchu“. z toho můžeme usoudit na vyšší 

míru lexikalizace tohoto spojení. Ve zbylých výskytech nabývalo slovo čich/čuch přeneseného 

významu „intuice“. Ve dvou případech šlo opět o ustálené spojení „mít na něco čich/čuch“, ve 

zbylých dvou případech vyplýval přenesený význam z přídavného jména, rozvíjejícího v daném 

                                                
89 K etymologii slova čich viz také Vaňková et al: 2005, s. 118 a 147. 
90 Tamtéž, s. 111. 
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výskytu slovo čich/čuch: „obchodní čuch“, „politický čich“. (V tomto směru se jazykový obraz 

českého čichu podobá tomu polskému, kde existují i podobné kolokace: węch handlowy „obchod-

ní čich“, węch polityczny „politický čich“ a také ktoś ma (dobrego) nosa „někdo má (dobrý) nos“. 

Viz např. Pajdzińska: 1996). 

 

4.2. Čich v systémových jazykových vztazích 
 

V tomto oddíle začleníme čich do české slovní zásoby podobným způsobem jako jsme totéž 

udělali s nosem. Nejprve tedy provedeme sémickou analýzu základního významu slova čich. Ge-

nerickým sémem je v případě čichu tělesný smysl, specifikačním sémem, odlišujícím tento smysl 

od zbylých čtyř, je jeho určení k vnímání a rozpoznávání vůní a zápachů.  

Také čich je polysémní lexém, jeho druhým významem (který je v SSČ hodnocen jako ho-

vorové užití slova čich) je „postřeh (ve významu „schopnost, smysl postřehnout, vnímat“), smysl 

(ve významu „pochopení, cit“), cit (ve významu „porozumění, smysl“)“. 

Hyperonymem vůči pojmu ČICH je pojem TĚLESNÝ SMYSL. Podřazené lexikální jednotky 

slovo čich nemá. 

Nyní rozebereme začlenění lexikální jednotky čich do horizontálních vztahů ve slovní záso-

bě. Nejprve se zaměříme na synonyma. Zde bude výčet o poznání chudší než v případě nosu. 

Všechna synonyma čichu patří do skupiny kategorie, kterou jsme v pojednání o synonymech nosu 

označili číslicí 5. Jedná se o výrazy, které jsou synonymní pouze s některým sémem sémému čich. 

Uvedeme opět výčet těchto synonym: 

 

smysl, postřeh, intuice, pach, vůně, zápach, nos 

 

Významy „pach, vůně, zápach, nos“ jsou v současné době považovány za zastaralé. Smysl je 

slovem čich synonymní ve dvou svých významech. u významu „postřeh, intuice“ je tato synony-

mie dosud aktuální (a stejné je to v případě lexému nos: mít na něco čich/čuch/nos), ve významu 

„jeden z pěti smyslů“ je již zastaralá. 

 

Pro slovotvorbu je slovo čich východiskem řady derivátů: 

 

čichat, čichávat, čichací, čichač, čicháč, čichačka, superčichač, superčichající čichačský, či-

chalovský, čichání, čichárna, čichatelný, čichavě, čichově, čichový, čichnout (si), dočichat, vyči-

chat, načichat (se), načichávat (se), načichlost, načichlý, načichnout, občichávat, očichávat, oči-
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chat, přičichnout, přičichávat, přičichovat, vyčichnout, vyčichávat, vyčichlost, vyčichlý, včicho-

vat, sčichnout (také ve tvaru sčuchnout) (se), začichat, zčichatelňování 

 

Významy slova čichač/čicháč, v ženské podobě čichačka, a k těmto výrazům se vztahující-

ho adjektiva čichačský rozebíráme níže v kapitole 4.3. Čichavec je indická akvarijní rybka (uve-

deno v PSJČ a SSJČ). Zčichatelňování je novotvar zachycený přes databázi Neomat v deníku Li-

dové noviny. Podobný novotvary jsou i superčichač  a superčichající.  

Sloveso čichat není hlavním označením pro smyslové vnímání prostřednictvím čichu, ačko-

liv je od čichu slovotvorně odvozeno. Tímto slovesem je místo čichat mnohovýznamové sloveso 

cítit (u samotného slovesa cítit však nelze s jistotou určit, zda primárně patří k čichu, hmatu nebo 

tělesným či duševním vjemům obecně91). Další diference mezi těmito slovesy spočívá v aktivitě 

vnímatele v případě slovesa čichat, resp. v jeho pasivitě u slovesa cítit. Kromě těchto sloves mů-

žeme pro označení vnímání pachů použít sloveso vonět, přivonět (si k něčemu), které je však pří-

znakové a pojí se s pozitivními konotacemi, s vnímáním pachů hodnocených jako příjemné. 

Kolokacím slova čich se věnujeme v kapitolách 4.1. a 4.3. 

Slovo čich sice nemůže metonymicky zastoupit člověka jako je tomu u nosu, tímto způso-

bem však může fungovat lidský pach: do toho domu už ani nepáchnu; co tady ještě smrdíš, mazej 

do školy. 

4.3. Čich v naivním obrazu světa 
 

Obraz pojmu ČICH v naivním pohledu na svět přiblížíme v jeho neoddělitelném propojením s 

obrazem pojmu NOS. Toto propojení je patrné už z faktu, že slova nos a čich mohou vystupovat 

jako synonyma. Některé z frazémů, které jsme sesbírali, existují ve dvou variantách – s nosem 

a s čichem. Např. základní frazém pro vyjádření funkce „šestého smyslu“ přisuzované nosu mít 

na něco nos/čich/čuch. Jsme-li vybaveni takovouto intuicí, můžeme pak snadno něco vyčenichat 

„najít, vyhledat“. To, že někdo neuspěl, lze lapidárně vyjádřit výrokem nečuchnul si. Vyjádřením 

krajního odporu až opovržení vůči někomu je frazém nedat mu čuchnout ani k prdeli. Když někdo 

jde příliš pomalu, říkáme že se táhne jako smrad. Nekalost a obecně nějaká špatnost se v naivním 

obraze světa konceptualizuje mj. jako smrad. o něčem, co považujeme za riskantní, nebezpečné, 

říkáme, že to smrdí. Toto nebezpečí je blíže určeno ve frazému ryba smrdí od hlavy. Poučení před 

tím, než někoho navštívíme na delší dobu, nabízí úsloví host a ryba třetí den smrdí. Tímto způso-

bem je vyjádřeno i negativní hodnocení sebechvály: sebechvála smrdí/sebechvála z hrdla páchne. 

                                                
91 Vaňková et al: 2005, s. 114. 
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Mírnější stupeň negace představuje spojení něco někomu nevoní (voní se v tomto smyslu příliš 

nepoužívá). 

Negativně hodnocené pachy jsou v naivním obraze světa celkově exponovanější než 

vůně., jak dokládá frazeologie, která disponuje bohatým rejstříkem pro jejich označování: ozón, 

mrzda, rychna, smrad, smrad jak v márnici, v hajzlu, v prdeli, ve vopičárně, smradu jak v Caři-

hradu, v metru, na Můstku, na Hradčanský, v pavilónu šelem, na psí svatbě, že bys moh/dal krájet, 

že by v něm kudla/sekera stála, že bys ho moh fackovat, jako když přetrhnou děkana, jako když se 

srazej cirkusy, jako když maj komedianti inventůru, jako když urveš prkno z cikánskýho vozu, jako 

když se hovna pečou, vopice prcaj, prcaj hadi, jako když se selka vodkope, jak hovno v troubě, 

puklej nočník, hajzl na štaci, jak když tady někdo propích tajtrlíka,rychnit, tychnět, dunět, smradit.  

Pozitivně hodnocené čichové vjemy disponují podstatně chudším rejstříkem jejich ja-

zykového vyjádření. Čistě pozitivní je snad jen vůně. Aroma, které se často vyskytuje v pozitiv-

ním významu (např. aroma čerstvě umleté kávy), je samo o sobě označením neutrálním ve smyslu 

hodnocení, na škále intenzity slovo aroma označuje spíše výrazný, silný pach/vůni. Ryze neutrální 

označení čichového vjemu a čichového vnímání tak v češtině nenajdeme. Zdánlivě neutrální jsou 

označení pach a cítit. Pokud se však podíváme na kontexty, v nichž se tato dvě slova objevují, 

zjistíme, že převládají negativní konotace (pach zkaženého jídla; rozkládající se mršina byla po 

dvou dnech na slunci už hodně cítit; někomu je cítit z úst).  

Poněvadž pachy nemůžeme vidět ani nahmatat, usnadňujeme si někdy přemýšlení o nich 

tím, že je zhmotňujeme nebo zviditelňujeme. Vůně/zápach se tedy může šířit, linout, táhnout či 

rozlézat, případně se dá krájet nebo v něm stojí kudla či sekera  a také nás může praštit přes nos, 

uhodit do nosu. 

Pro označení konkrétního (nepříjemného) pachu bývá také užíván výraz metonymicky od-

vozený od původce pachu: rybina, myšina. 

S vůní nebo zápachem se v češtině pojí různé hodnotící a specifikující přívlastky. Vůně 

může být označena jako příjemná, libá, sladká, harmonická, květinová, ovocná, omamná, opojná, 

lehká, těžká, silná, slabá, svěží aj. Se zápachem se pak pojí adjektiva jako nelibý, nevábný, odpor-

ný, mrtvolný, kyselý, hnilobný, silný, těžký, slabý, nesnesitelný aj. 

V současném obrazu světa hraje roli také jazykové ztvárnění vůní a zápachů v médiích. 

Co se týká vůní, v první řadě se s nimi setkáváme v reklamách na parfémy a jiné kosmetické vý-

robky. V tomto kontextu získává vůně i přívlastky, které se v jiných oblastech neuplatňuji: čistá, 

jednoduchá, osvěžující, delikátní, svůdná, romantická, energická, jemná, smyslná, orientální, 

svůdná, lehká, exotická, dráždivá, odvážná, povzbudivá, moderní, avantgardní, výrazná, hřejivá 
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kořeněná, okouzlující, magická, opojná, elegantní92. Vůně je však také žádoucí složkou různých 

pracích a čistících prostředků (prací prášek, aviváž, prostředek na mytí nádobí apod.). Zde je hlav-

ní charakteristikou vůně její svěžest (k tomuto tématu viz také Čmejrková: 2000). 

Naopak zápach je něčím, co je třeba zakrýt nebo ještě lépe odstranit. Tak jako vůně je v mé-

diích nejčastěji označována jako svěží, zápach je nejčastěji spojován se slovem nežádoucí, popř. 

nepříjemný. Viz také dále role vůně/zápachu ve společenské etiketě a tabuovost spojená s nosem 

jakožto orgánem, který nám umožňuje tyto vjemy přijímat a hodnotit). 

L. Saicová-Římalová ve své studii o čichu v knize „Co na srdci, to na jazyku“ vyabstrahova-

la z jednotlivých kolokací okruhy, se kterými se pojí negativně a pozitivně hodnocené pachy. Jed-

ná se o tyto okruhy: negativně hodnocený pach – rozklad, hniloba, smrt, špína, mokro, nevětra-

nost, uzavřenost; pozitivně hodnocené pachy – čerstvost, svěžest, čistota93. 

V moderním přirozeném obrazu světa se čich (podobně jako nos, zejm. nosní přepážka, viz 

kapitola 3.7.), resp. deriváty tohoto slova, spojuje také s užíváním drog. Konkrétně s drogami, 

které se užívají čicháním, šňupáním. V souvislosti s inhalačním užíváním drog pak vznikl termín 

čichač (zachycen i lékařskými slovníky) pro toxikomana užívajícího drogy čicháním. V českém 

prostředí jde především o čichače toluenu (to dokládají nadpisy v tisku: „Čichač toluenu chtěl 

znásilnit a zabít dívenku, dostal 17 let“94, „Čichač toluenu rozmlátil vzteky zastávku“95, „Čichač 

toluenu Andrej: Nechci ještě umřít“96). Objevuje se i varianta čicháč, ženský tvar čichačka 

a odvozené adjektivum čichačský (např. ve spojení čichačská parta97) a sloveso čichání, dále také 

čichárna (místnost, kde se čichá toluen, utvořeno podle vzoru kuřárna, jde spíš o okazionalismus: 

„A někteří ředitelé mohou jít i dál, když jim nevadí poškozování zdraví žáků, tak ať si zřídí feťár-

ny a čichárny. Mnoho žáků by to jistě ocenilo!“98). Slovo čichačka se používá také pro označení 

„zařízení nad plynovodem k detekci ucházejícího plynu“99. Označení čichač je zachyceno také v 

jiných významech, ačkoliv právě uvedený negativní je význam je nejčastější. Dalšími významy 

slova čichač jsou „odborník na vůně“ (jinak také nos, nosáč, viz kapitola 3.4.) nebo také „specia-

lista na pachy“ („Zákon zavedl kuriózní institut odborníků na kouř z komínů, takzvané čichače. 

Ministerstvo životního prostředí považuje pojem čichači za nevýstižný a pejorativní, neboť „čich 

                                                
92 Vypsáno z popisků parfémů na stránkách Parfums.cz, Fann.cz a Avon.cz 
93 Vaňková et al: 2005, s. 153. 
94 http://.idnes.cz 
95 http://tn.nova.cz 
96 http://prostejovsky.denik.cz 
97 Databáze Neomat, verze 2.0. [Cit.06-232014] a Nová slova v češtině: 1998. 
98 Mladá fronta Dnes. Převzato z databáze Neomat, verze 2.0. [Cit.06-23-2014]. 
99 http://cs.wiktionary.org/wiki/čichačka. 
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je rovnocenným základním lidským smyslem“, jak konstatuje ředitelka odboru ochrany ovzduší 

Eva Rychlíková. Nyní se podle ní specialisté na kouř školí.“100) 

Další specifikum současného přirozeného obrazu světa je větší citlivost na tělesné pachy, 

resp. větší míra společenského diktátu doporučujícího tyto pachy neutralizovat: „K vzhledu by-

chom mohli ještě přidat vůni či zápach a další pojmy související s osobní hygienou člověka, která 

také patří k celkovému „designu“ naší osobnosti.“101 

Obecně v naivním obraze světa, nejen toho současného, je čich především jedním z pěti 

smyslů, jimiž vnímáme okolní prostředí a jsou pro nás zcela zásadní a nepostradatelné pro pozná-

vání světa. Řadí se spolu s hmatem a chutí k tzv. nižším (nekognitivním) smyslům. z výše uvede-

ných etymologických výkladů (čich, čití) je patrné, že tyto smysly dlouhou dobu v naivním obrazu 

světa víceméně splývaly. Třebaže je lidský nos schopen zachytit, rozlišit (a při pozdějším setkání s 

nimi opět rozpoznat) velké množství čichových vjemů, nemá tato rozličnost vjemů oporu v jejich 

jazykovém vyjádření. Vůně tedy rozeznáváme, pamatujeme si je, ale často nejsme schopni je po-

psat, jazykově ztvárnit. S čichovými vjemy se člověku často spojuje určitý zcela konkrétní pocit, 

nálada. Další vnímání téže vůně, která je spojena s jistou náladou, je pak schopné tuto náladu opět 

vyvolat. Funguje zde jistá čichová paměť. Tento jev bývá také nazýván „emoční přízvuk“. „Ně-

kteří autoři zdůvodňují „emoční přízvuk“ či „zabarvení“ mimo jiné skutečností, že zdroj čicho-

vých vjemů je často nezachytitelný jinými smysly. Tato charakteristika může mít svůj podíl i na 

dalších významech spojovaných s čichem.“102 

Ani v současném českém jazykovém obrazu světa nezaujímá čich příliš významné místo. 

„Jednou z charakteristik jazykového obrazu smyslů v současné češtině se zdá být to, že zrak 

a sluch (zvýraznila L. S. Ř.) se jeví jako smysli důležitější, prominentnější, naopak chuť a hmat 

jako méně důležité […] Obraz čichu je při tom bližší chuti a hmatu, popř. šestému smyslu, intui-

ci (která se tak vřazuje mezi smysly „méně důležité“, než zraku a sluchu […].“103  Na tomto místě 

se značně rozchází naivní obraz světa s obrazem vědeckým. Jelikož jsou však tyto dva obrazy na-

vzájem „prostupné“, můžeme v naivním obraze světa zachytit probíhající změny, které hovoří ve 

prospěch vyšší důležitosti čichu v rámci naivního obrazu světa. Tyto změny lze zatím, podobně 

jako jiné novinky, doložit pouze textovými konotacemi. Jako příklad uveďme propagační text ze 

stránek výrobce a prodejce parfémů: „Vyvinuli jsme pro Vás extrémně koncentrovaný přípravek 

s lidskými feromony. Feromony pro muže Svádění.cz jsou vyrobeny v České republice na míru 

                                                
100 Časopis Týden. Převzato z databáze Neomat, verze 2.0. [Cit.06-23-2014]. 
101 Smejkal – Bachrachová: 2002, 36. 
102 Cowart – Rawson: 2001, s. 568. Převzato z Vaňková et al: 2005, s. 146. 
103 Vaňková et al: 2005, s. 148. 
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českým mužům!“104 Přestože výraz feromony je odborným termínem, jeho znalost je mezi lidmi 

poměrně rozšířena, stejně jako je mezi lidmi známý fakt, že při výběru partnera hraje i u lidí znač-

nou roli ČICH. 

Skutečnost, v níž se shoduje naivní obraz světa s tím vědeckým, je blízkost čichu a chuti. 

Tento fakt byl konstatován také mezi odpověďmi na náš anketní výzkum.  

Výše naznačená spojitost tří nižších smyslů – čichu, chuti a hmatu se projevuje také pro-

střednictvím synestetických jazykových vyjádření. Vůně může být jemná  nebo ostrá, ale také 

např. sladká, lehká, zápach může být kyselý, těžký, zemitý, silný, štiplavý ale také nasládlý. Slovo 

aroma lze podle Wikipedie105 použít pro označení čichového i chuťového vjemu (SSČ hovoří však 

pouze o významu „silná, typická vůně“).  

                                                
104 www.svadeni.cz 
105 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vůně 
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5. Anketa 
 

Jelikož v naší práci jde primárně o nalezení jazykového obrazu nosu tak, jak ho vnímají 

čeští mluvčí, nabízí se jako významný pramen anketa mezi českými mluvčími. Náš vzorek mluv-

čích, získaný prostřednictvím internetového formuláře šířeného především na sociálních sítích 

a mailem, si nečiní nárok na reprezentativnost a má být spíše zajímavým doplněním dosavadních 

zjištění obsažených v této práci.  

Obdrželi jsme celkem 76 vyplněných dotazníků. z nich jsme hned na počátku zpracovávání 

odpovědí vyřadili tři dotazníky, jejichž autoři uvedli, že nejsou rodilými mluvčími češtiny. Ze 

zbylých respondentů tvoří 86 % ženy a 14 % muži. Průměrný věk respondentů je 43 let. Většina 

(75 %) respondentů žije v současné době v Praze, 53 % z celkového počtu všech respondentů však 

pochází z jiných obcí ČR. 87 % respondentů žije v místě svého současného bydliště déle než 5 let.  

 

 

 
 

Graf č. 1 Pohlaví respondentů 

 

 
 
Graf. č. 2 Věk respondentů 
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Výzkumné otázky byly dvě. První a zásadní byla otázka: „Co se vám vybaví, když se řek-

ne nos?“ Většině respondentů se v souvislosti se slovem nos vybavilo více věcí. Není překvapivé, 

že nejčastější asociací byla představa „části těla umístěné uprostřed obličeje“. z celkového počtu 

uvedených asociací však tato tvoří pouze 13 %106. Někteří respondenti tuto představu rozvedli tím, 

že nos je výrazným rysem obličeje, který upoutává pozornost. 4 % odpovědí tvoří jednotlivé ana-

tomické části nosu („nosní dírky“, „chlupy v nose“, ale i např. „nosohltan“).  

Důležitá je také funkce nosu. Odpověď „čich“ nebo „orgán čichu“ se objevila v 9 % přípa-

dů, v 5 % se objevuje spřízněná asociace „vůně“, „smrad“ nebo „pach“, „pachy“ a v 5 % případů 

pak „dýchání“. Ačkoliv je tedy dýchání z biologického hlediska primární funkcí nosu, v naivní 

perspektivě se zřejmě jeví tako funkce jako natolik samozřejmá, že ji člověk ani nevnímá, podob-

ně jako sám automatický proces dýchání.  

Dalším výrazným aspektem nosu je to, co bychom z lékařského pohledu mohli nazvat ne-

mocemi nosu. V naivním obraze světa hraje jistě také svou roli, neboť s rýmou a kýcháním má 

většina lidí bohatou zkušenost z každodenního života. V tomto smyslu byla nejčastější asociací 

„rýma“, popř. „smrkání“, „nudle“ (12 %), dále pak významově blízké představy „kýchání“, 

„ucpaný nos“, „kapesník“, „alergie“.  

Některé odpovědi se soustředily na vzhled nosu – tvar, barvu (zejména „červený nos“, „opi-

lec“) a charakteristické rysy jako např. „pihy na nose“ nebo „černé tečky“. Takové odpovědi tvoří 

6 % z celkové počtu. Další 4 % uvádějí synonyma pro slovo nos, která bývají expresivní („frňák“, 

„nosík“, „skoba“, „bambule“, „čuchometr“; první čtyři synonyma vychází z tvaru nosu, páté pak 

z jeho funkce). S tvarem a podobou nosu souvisí také asociace „žid“, neboť židé se v obecném 

povědomí vyznačují specifickým velmi výrazným tvarem nosu. 

K asociacím, na kterých se shodlo více respondentů, patří také pohádkové postavy – nejčas-

těji šlo o Pinocchia (vedle toho se také vyskytla asociace nosu s lhaním), objevila se také princez-

na z pohádky Tři veteráni nebo Cyrano z Bergeracu. 3 % případů si spojují nos také s odhadem 

a intuicí. 

Ostatní asociace se objevily mezi odpověďmi s menší četností, někdy pouze jednou, přesto 

mají v naivním obrazu nosu své místo. Jde např. o asociaci nosu s něčím ošklivým, odporným. 

Tato souvislost je podrobněji rozebírána v kapitole 3.7. k dalším ojedinělým, avšak nikoli nedůle-

žitým asociacím patřilo jídlo. Asociaci nosu s jídlem lze vysvětlit propojením čichu – smyslu, kte-
                                                
106 Nejprve jsme sečetli všechny jednotlivé asociace,; připomeňme, že většina respondentů uvedla více než jednu 

asociaci a podobně v odpovědích na druhou otázku uvedla většina respondentů více než jeden frazém. Celkový počet 

uvedených asociací/frazémů představoval 100 % a vůči němu jsme pak počítali procento výskytů jednotlivých asocia-

cí/frazémů. 
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rý je funkcí nosu, a chuti – smyslu, kterým vnímáme jídlo. Také této spojitosti se věnujeme v ka-

pitole 3.7.  

V odpovědích respondentů je také reflektována určitá zranitelnost nosu, umocněná jeho vy-

čníváním do prostoru, tedy tím, že je takříkajíc „na ráně“. Tuto zranitelnost vyjadřují v našem vý-

zkumu kolokace zlomený nos  a rozbitý nos, bez povšimnutí nezůstává ani ve frazeologii (dostat 

do nosu, dát někomu do nosu), frazém dostat do nosu byl také mezi anketními odpověďmi. 

Zajímavou asociací je spojení nosu s pláčem. Tato asociace odráží skutečnost, že při pláči 

člověku často teče nejen z očí, ale i z nosu. 

Několikrát se objevila asociace „plastická chirurgie“. Do souvislosti s estetickými chirurgic-

kými zákroky na nose můžeme uvést i asociaci „Michael Jackson“ (a možná také jinak poněkud 

obtížně vysvětlitelnou asociaci „zpěvák“), neboť o tomto zpěvákovi je všeobecně známo, že pod-

stoupil mnoho plastických operací a mezi nimi i několik plastik nosu. k estetické stránce nosu se 

váže také asociace „piercing“ a částečně i asociace „brýle“ (brýle jsou v současné době považová-

ny nejen za zdravotní pomůcku, ale také za módní doplněk, a to nejen v případě slunečních brýlí, 

ale i v případě brýlí dioptrických). 

Z kolokací nosu, které jsme již zmínili v hlavní části práce, figurovaly mezi odpověďmi 

např. „nosní kapky“. Objevily se také odvozeniny „nosovka“ a „nosál“. Zmíněn byl i přístroj na 

analýzu pachů „elektronický nos“.  

 

 
 

Graf č. 3 „Co se vám vybaví, když se řekne nos?“ 
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Druhá doplňující anketní otázka se ptala po frazémech, příslovích a souslovích, která se 

respondentům vybaví ve spojením se slovem nos. Zde si můžeme opět všimnout propojení ob-

razu nosu s jeho funkcí. Mnohé frazémy se totiž netýkají nosu jako takového, ale čichových vjemů 

(„host a ryba třetí den smrdí“).  

Nejčastěji zmiňovaný frazém – tvoří 16 % z celkového počtu frazémů – je podle nosa po-

znáš kosa. Ačkoliv je to nejčastěji asociovaný frazém, nefiguruje v žádné starší sbírce či slovníku 

přísloví, najdeme ho až u v novější knize věnující se aktuálně živým příslovím (Bitnerová – 

Schindler: 1997) . Lze doložit dva významy tohoto frazému. První, patrně starší (je možné, že je 

variantou jiného frazému doloženého už u Čelakovského – každý pták zpívá, jakž mu nos vyrostl) 

význam lze popsat jako „podle vzhledu poznáš povahu člověka“ (tento význam je uveden 

u Bitnerové – Schindlera: 1997). Druhý význam, zatím doložitelný pouze textově, je „podle veli-

kosti mužského nosu lze usuzovat na velikost penisu příslušného muže“ (např. nadpis článku na 

portálu Žena.cz: „Podle nosa poznáš kosa, ale poloha prozradí víc“107 – z obsahu článku, který 

pojednává o polohách při sexu, je patrné, že nadpis poukazuje právě na souvislost mezi velikostí 

nosu a penisu). Četnost druhého významu frazému v textových dokladech souzní s faktem, že „V 

lidové víře je mužský nos v analogickém vztahu k penisu […]; melanéské figurky předků mívají 

zobákovité nosy spojené s genitální oblastí.“108 Dalšími častěji se opakujícími frazémy jsou „str-

kat/nestrkat do něčeho nos“ (12 %), „jít (rovnou/přímo) za nosem“, „tahat/vodit někoho za nos“ 

a „mít na něco nos/čuch“. V těchto případech je zdůrazněno především vyčnívání nosu do prostoru 

a dále opět propojení nosu s citem a intuicí. 

Také v odpovědích na druhou otázku se objevují odkazy na vzhled nosu („mít nos jako 

bambuli/skobu/knoflík…“) a také souvislost s lhaním („mít měkký nos“ = lhát), objevuje se do-

konce i samotné lhaní bez přímé souvislosti s nosem nebo čichem: „lež má krátké nohy“. 

Mezi odpověďmi byly i výroky a spojení známé z pohádek a říkadel: „cvrknout do nosu“, 

„čichám, čichám člověčinu“, „bez klobouku bos, natloukl si nos“. 

Některé odpovědi nebyly frazémy ani široce sdílenými výroky, ale vlastními formulacemi 

obecně rozšířených představ nebo obměnami frazémů tyto představy vyjadřujících: „svědí mě nos 

– asi přes něj dostanu“, „když je někdo namyšlený, tak mu naprší do nosu“, „když někdo lže, tak 

mu roste nos jako Pinocchiovi“, „kdo lže, má dlouhý nos“, „když je někomu zima, má červený 

nos“.  

 

 

                                                
107 http//.zeny.e15.cz 
108 Biederman: 2008. 
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Graf 4 „Jaká přísloví/frazémy/pořekadla apod. se vám vybaví v souvislosti se slovem nos?“ 
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6. Významové profily pojmu NOS 
 

Nyní se pokusíme na základě sebraného materiálu formulovat významové profily nosu. Bu-

deme při tom vycházet z metodologie již používané pro profilování somatismů zejm. v české 

a polské lingvistice (Wierzbicka, Maćkiewitz, diplomová  a disertační práce V. Čurdové; viz též 

Vaňková: 2012, s. 72–73). Výchozími profily pro nás jsou v souladu s touto metodologií vzhled, 

funkce, umístění a gesto. Tyto profily upravíme podle charakteru sesbíraného materiálu.  

Ještě před tím, než přistoupíme k sestavení samotných profilů, zaměříme se na to, jakým 

způsobem se  uplatňují představová schémata při profilování pojmu NOS. 

NOS jako cílová oblast figuruje ve schématu NÁDOBY. Konceptualizaci NOSU jako nádoby 

můžeme odvodit z následujících vžitých kolokací: plný nos, ucpaný nos, průchozí nos, volný nos, 

vyčistit si nos, teče mu z nosu, kape mu z nosu, vůně mu stoupá do nosu, nos plný vůně, chřípí plné 

vůně, zacpat si nos, aby do něj nenatekla voda (při potápění), někomu teče krev z nosu, dávat si do 

nosu – „dopřávat si hojně dobrého jídla“. 

Dále se pak NOS jakožto část lidského těla uplatňuje ve schématu ČÁST – CELEK. Na základě 

tohoto schématu funguje lexém nos jako zástupné synekdochické označení člověka (celý týden 

nevystrčil nos.) Na podkladě schématu CENTRUM – PERIFERIE lze nos chápat jako spíše jako peri-

ferní část těla, což však není jednoznačné, a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že jako centrum těla 

je chápán trup, kde jsou uloženy vnitřní orgány, a hlava (kde je uvnitř uložen mozek a kde na 

vnější části je mj. umístěn nos). Jako centrální jsou tedy v přirozené (i lékařské) perspektivě chá-

pány ty části těla, které jsou životně důležité, bez nichž by člověk nemohl žít a bez nichž by nebyl 

úplný a které jsou součástí jeho identity – naproti tomu i člověk s chybějícím prstem je považován 

za úplného člověka). a jednak proto, že v rámci obličeje má nos centrální postavení a společně s 

ostatními částmi obličeje tvoří lidskou tvář – základ identity každého člověka. Důležitost tváře je 

patrná mj. z toho, že pokud chceme někomu ukázat podobu nějakého člověka, ukážeme mu ob-

vykle portrétní fotografii dané osoby, popř. fotografii celé postavy, ale nikoli např. jen fotografii 

ruky nebo nohy.  

V neposlední řadě se nos výrazně profiluje také v rámci nejzákladnějšího orientačním sché-

matu NAHOŘE – DOLE (vůči bezpříznakovému postavení nosu, kdy nos nesměřuje (špičkou) ani 

nahoru ano dolu, ale rovně před sebe).  V postavení dole má nos v souladu s tímto schématem 

negativní konotace: svěsit nos – „posmutnět, být zklamán“, mít nos dírama dolu „hněvat se“. Nos 

má však negativní konotace i pokud směřuje nahoru: mít nos dírama hore „být domýšlivý“, zdvi-

hat nos vysoko „chovat se povýšeně“, nosit nos vysoko, mít nos nahoře „být pyšný“, zvednout nos 

„urazit se“. To částečně souvisí se skutečnými fyzickými gesty doprovázejícími např. naduté, aro-
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gantní chování, částečně je to možná způsobeno i tím, že nos má celkově velmi negativní konotace 

(viz kapitola 3.7.). Roli hraje také to, že sama pýcha, povýšenost (sic!) tvoří odchylku od normy v 

jinak konzistentní orientační metafoře POZITIVNÍ JE NAHOŘE, NEGATIVNÍ JE DOLE. 

Zdrojovou oblast představuje pojem NOS v následujících případech: nos ve významu „par-

fumér, odborník na parfémy“ – jde o metonymii; funkce nosu – vnímání a rozpoznávání pachů – 

se zde přenáší na celého člověka a zároveň se z této funkce odvozuje obor činnosti příslušného 

člověka. Ve spojeních jako nos lodi, čumák auta je přední a obvykle nějakým způsobem vyčníva-

jící část nějakého předmětu konceptualizována jako NOS příslušného předmětu.  

 

1. Vzhled nosu 

Je nesporné, že vzhled je velmi výraznou charakteristikou nosu, poněvadž jeho vyčnívání ho 

činí nápadným a koneckonců se na svůj vlastní nos neustále díváme, byť většinou neuvědoměle, je 

to „ten růžový stín, který nám celý život leze do záběru“. Na vzhledu nosu je důležitá jeho veli-

kost, tvar, někdy i barva. Pro popis specifického tvaru a vzhledu nosu máme k dispozici řadu pří-

davných jmen i přirovnání (viz výše: orlí, římský, řecký, zahnutý, křivý atd., nos jako skoba, klika 

od blázince atd.) Někdy se lidé snaží na nos ještě více upozornit a zdobí ho různými šperky. Jindy 

se ho naopak pokouší uměle upozadit, a to i náročnými a nezvratnými prostředky, jako je rhino-

plastika – plastická operace upravující tvar nosu109.  

Důraz na vyčnělost nosu objevíme i v textových konotacích: např. Pinocchiovi se při lhaní 

prodlužoval nos (což patří i do profilu 3), nos narostl také princezně v pohádce Tři veteráni, vel-

kým nosem se vyznačoval Cyrano z Bergeraku (který se dostal i do systémových konotacích pro-

střednictvím spojení cyranovský nos, zachyceného ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky). 

Z tvaru a velikosti nosu bývá usuzováno na povahové rysy (podle nosa poznáš kosa, ale 

i „opilecký červený nos“ apod.; detailněji se posuzováním povahy na základě rysů obličeje a tvaru 

lebky zabývají pseudovědecké disciplíny frenologie a fyziognomie, která např. tvrdí že úzké chřípí 

je charakteristické pro závistivce a lakomce), popř. z něj mohou být odvozeny jiné fyzické propor-

ce (v naivním obraze světa se s velikostí mužského přirození kromě NOSU spojuje např. chodidlo). 

 

2. Umístění nosu: nos jako měřítko prostorové blízkosti 

Ačkoliv nos vyčnívá před naše tělo do prostoru, stále ještě k našemu tělu náleží. Proto to, co 

máme rovnou u nosu, je u nás velmi blízko, když nám ujede vlak před nosem, zmeškali jsme ho, 

ačkoliv jsme u něj byli v bezprostřední blízkosti a chceme-li někomu být nápomocni 

                                                
109 Podle Wikipedie ([On-line.<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhinoplastika>Cit.05-24-2013.] je rhinoplastika jedním 

z nejžádanějších zákroků v rámci plastické chirurgie. 
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a nepřiměřeně mu posluhovat, nosíme mu všechno až pod nos. Nos pro nás vlastně představuje 

nejzazší hranici, kam v prostoru ještě zasahuje naše tělo. V tomto smyslu je v určitých kontextech 

kladen důraz na špičku nosu (nevidět si ani/vidět si jen na špičku nosu). 

 

 

3. Funkce  nosu: nos jako orgán čichu a cítění + sekundárně orgán řeči 

Funkcí nosu je dýchání, úprava vdechovaného vzduchu a smyslové vnímání vůní a zápachů. 

V naivním obraze světa však nos nepředstavuje pouze orgán, prostřednictvím něhož vnímáme 

vůně, můžeme jím vnímat a cítit i abstraktní pocity, předjímat, funguje jako náš „šestý smysl“.  To 

dokládají frazémy jako čichám tu něco nekalého, to smrdí – nedůvěra v čestnost, správnost či bez-

pečnost příslušné věci, ryba smrdí od hlavy – cítím, že ona nekalá záležitost se týká někoho ve 

vedoucím postavení, mít čuch/čich/nos na talenty – rozpoznat talentovaného člověka. Tato souvis-

lost je dobře patrná i na samotném slovese cítit (v SSČ má následující významy: 1. „vnímat či-

chem“, 2. „mít cit 3 („tělesná schopnost vnímat smysly, hmatem“), pociťovat“, 3. „mít cit 1 („psy-

chický stav a proces odrážející vztahy člověka k okolí i k sobě“), pociťovat“, 4. „mít sociální city; 

mít soucit“; v běžně mluveném jazyce pak má toto sloveso i význam „mít cit 2 („porozumění, 

smysl“), což lze podložit mnoha doklady uvedenými v kapitole 4.3.) 

Představa funkce nosu – čichu – jako všeobecného označení pro smyslové vnímání se zrca-

dlí v etymologii (čití, čitedlnost). 

Frazeologie reflektuje také úlohu nosu při výslovnosti. Pokud člověk hovoří s výrazně noso-

vým zabarvením, říkáme, že mluví nosem, přes nos.  

Textové prameny poukazují na roli nosu ve změně výslovnosti při rýmě: Cimrmannův švec 

volá s ucpaným nosem „bol“ místo „mol“, manželka říká „deserte“ místo „neserte“ a „Debil 

v divadle a já bděla premiéru.“ namísto „Nebyl v divadle a já měla premiéru.“ Podobný charakter 

mají reklamní texty propagující prostředky proti rýmě: „Báte pldý dos?“, „Debáte děco da ucpadý 

dos?“.  

 

4. Gesto: nos jako měřítko našeho (především) vnitřního rozpoložení 

Jazyková vyjádření, která jsou podkladem tohoto profilu, jsou v německé jazykovědě 

označována jako kinegramy.110 „Jde, stručně řečeno: a/ o verbalizaci neverbálního chování zna-

kového charakteru, tj. o vyjádření typu držet palce, pokrčit rameny, praštit pěstí do stolu, protáh-

nout obličej, uklonit se, v nichž se jedná primárně o referenci k postoji či emoci – nikoli 

k faktickému chování (tj. držet palce znamená – jakožto frazém, který verbálně popisuje fyzicky 

                                                
110 Vaňková – Čurdová: ? 
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realizovanou magickou praktiku – „přát někomu úspěch“); b/ o verbalizaci fyziologicko-

psychických pochodů, které metonymicky poukazují k určité emoci či stavu, jako např. má srdce 

až v krku, naskočila mu husí kůže, zatmělo se mu před očima, zbledl (zvýraznily I. V. a V. Č.).“111 

Lidové obraty nás poučují, že na nose se pozná mnoho vnitřních pohnutek a pochodů člově-

ka, jeho momentální stav nebo přímo jeho povaha: podle nosa poznáš kosa. a naopak, povahu člo-

věka obrazně popíšeme prostřednictvím polohy jeho NOSU: mít nos nahoru/dírkami nahoru, prší 

mu do nosu – být nadutý, arogantní. Tímto způsobem můžeme popsat i momentální psychické 

rozpoložení člověka: má nose dírkami dolů – hněvá se. Mít měkký nos znamená lhát. Když lžeme 

někomu jinému, taháme/vodíme ho za nos. o někom, kdo je povahy nenechavé a rád se do všeho 

plete, řekneme, že všude/do všeho strká nos. Když chceme uznat svou chybu, vyjádříme to tím, že 

se chytneme/popadneme za nos. Své vnitřní rozpoložení můžeme prostřednictvím NOSU vyjádřit 

i takřka doslovně, když na někoho uděláme dlouhý nos, což fyzicky vypadá tak, že přiložíme pěst 

ke špičce NOSU a rozvineme všechny prsty. Odejdeme-li odněkud s nepořízenou, pak odtáhneme 

s dlouhým nosem. z červeného nosu, usuzujeme na rýmu, zimu nebo opilost majitele nosu. 

  

                                                
111 Tamtéž. 
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7. Kognitivní definice nosu 
 

Konečným cílem naší práce bylo dobrat se přes významové profily nosu k jeho kognitivní 

definici. Ta vznikla usouvztažněním všech shromážděných informací systémových, textových 

i mimojazykových, v potaz jsme brali i výsledky anketního průzkumu. 

 

Výsledná definice zní takto:  

Nos je část lidského těla uprostřed obličeje, která na sebe upoutává pozornost svým tvarem, 

velikostí a čněním do prostoru (cyranovský nos, strkat do něčeho nos). Čnění nosu do prostoru 

nám umožňuje tento výčnělek někam nebo do něčeho strkat, rýt jím v něčem apod. Nos má kořen 

a špičku, je opatřen dvěma nosními dírkami a uvnitř je rozdělen zranitelnou přepážkou, která se 

může poškodit.  

Nos vypovídá mnohé o svém nositeli právě už svým vzhledem. Někdy je důležitou charakte-

ristikou nosu i jeho barva. Když je nos příliš červený, je buď odřený od častého otírání kapesní-

kem a naznačuje, že člověk má rýmu, nebo může nos zčervenat na mraze. Trvale červený nos je 

znakem opilce. u mužů je významnou vlastností nosu také jeho velikost, neboť se z ní usuzuje na 

velikost mužského přirození (podle nosa poznáš kosa). 

Nos je dutý, a proto se může ucpat, pak se člověku špatně dýchá. Žádoucí je, aby nos byl 

volný, průchozí (řečeno reklamním sloganem „svobodný“). z této dutiny, propojující vnitřek těla s 

okolím, můžeme také krvácet. Pak je třeba krvácení zastavit. Nos může být snadno zraněn, když 

se s někým nepohodneme a dostaneme do nosu nebo naopak někomu sami dáme do nosu. 

Nos ohraničuje v prostoru naše tělo a představuje tak míru pro vyjádření bezprostřední blíz-

kosti něčeho u lidského těla. 

Nos nám umožňuje vnímat vůně a zápachy a také intuitivně něco vycítit, vypozorovat, od-

hadnout (mít na něco nos). Nos, resp. jím vnímané smyslové podněty, mohou hrát roli i při výběru 

partnera, kdy se rozhodujeme také intuitivně podle toho, zda nám partner nebo partnerka voní či 

nevoní. Nos se také podílí na naší výslovnosti (mluvit nosem). 

Dále je nos ukazatelem pocitů a nálad člověka. Může na svého majitele prozradit, že lže, že 

je zklamaný, rozzlobený, nafoukaný, že něčím opovrhuje. Pomocí nosu můžeme vytvářet různá 

gesta, můžeme jej nakrčit nebo se na něm podrbat. Své pocity vůči jinému člověku může člověk 

prostřednictvím nosu ventilovat i zcela záměrně pomocí posměšného gesta „dlouhý nos“. 

Nos je spojen s jistými nepříjemnými projevy a na základě toho také s určitou tabuizací. Ně-

kdy např. vydává příliš hlasité zvuky při smrkání nebo kýchání a také je spojen s vnímáním neli-

bých pachů. Může jím však vnímat i pachy příjemné – vůně.  
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Kromě člověka mají nos i zvířata. Jejich nos se ale většinou pojmenovává jinak než ten lid-

ský. Naopak pojmenování zvířecích nosů můžeme použít i u člověka, zvláště chceme-li vyjádřit 

nadsázku nebo posměch.  

A konečně nos mají i rozličné předměty jako loď nebo letadlo. Nos jim ční do prostoru stej-

ně jako ten lidský. 

 

 
Obr. 1 Nos letadla  

(foto: http://www.csfd.cz/film/307968-letadla/galerie/?type=1)  
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8.    Závěr – shrnutí  
 

V naší práci jsme zkoumali lexém nos z různých úhlů pohledu. Začali jsme u slovníkového 

vymezení:  Nos je výčnělek uprostřed obličeje sloužící k čichání, resp. ke vnímání vůní a zápachů, 

příp. výčnělek nebo výběžek vůbec. Po určitou dobu se slovem nos označovala také výtka či po-

kárání. V excerpovaných korpusových datech se nos nejčastěji objevuje v přeneseném významu 

„šestého smyslu“, „intuice“ nebo jinak řečeno „mimosmyslového vnímání“ (mít na něco nos) a ve 

významu „klamat někoho“ (tahat někoho za nos). Výskyt výrazu nos v přeneseném významu lze 

doložit už ve staročeských slovnících (nakašlala bych jim v nos „vykašlala bych se na ně“). Ety-

mologie výrazu nos ukazuje na možnou souvislost s významem „výběžek, výstupek“ (např. polo-

ostrov). Srovnání s jinými jazyky vyjevilo pravděpodobný germanismus ve významu výrazu  nos 

„důtka, pokárání“.  

Nos je polysémní lexém. k zažitým významům zachyceným ve výkladových slovnících při-

byly nové významy „parfumér“ a „přístroj na analýzu chemického složení prostředí“ (elektronický 

nos). 

Synonyma ke slovu nos lze roztřídit do pěti skupin: 1. odvozeniny základního slova nos, 2. 

expresivní označení povětšinou s atypickou hláskovou skladbou, 3. označení NOSU u zvířat, 4. 

slova charakterizující tvar a vůbec vzezření NOSU, 5. synonyma vztahující se pouze k některým 

sémům sémému nos. 

Odvozenými slovy jsou nejčastěji buď deminutiva (nosík, nosánek) nebo augmentativa (no-

san) základního významu slova nos nebo jde o složeniny (nosorožec, nosohltan). 

Z lékařského pohledu je NOS nepárový smyslový orgán, který slouží k dýchání a čichání 

(rozpoznávání vůní a zápachů). V alternativních medicínských přístupech je využit pozitivní vliv  

příjemných vůní na lidskou psychiku a klade se důraz na dýchání nosem (nikoli ústy). 

Pro představu o nosu v naivním obraze světa jsme shromáždili frazeologický materiál a roz-

dělili ho do těchto skupin: vzhled/tvar nosu; horizontální umístění nosu v rámci obličeje; vyjadřo-

vání pocitů pomocí obrazně pojaté mimiky nosu; vyjadřování pocitů pomocí doslovně pojaté (fy-

zické) mimiky nosu; směřování/umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v přeneseném vý-

znamu; směřování/umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v doslovném významu; nos jako 

ukazatel (stavu, pocitu); nos metonymicky zastupující celého člověka.  

V naivním obraze světa je důležitý výrazný tvar nosu a jeho vyčnívání, vyjadřování pocitů 

pomocí mimiky nosu, směřování nosu a jeho využití jako míry prostorové blízkosti. Význam mají 

také informace, které nos prozrazuje o svém majiteli. Důležitá je také funkce nosu, chápaná do-



  

 65

slovně (čich, dýchání) i přeneseně (intuice, mimosmyslové vnímání). Důležitost těchto aspektů v 

přirozeném vnímání světa potvrdil i náš anketní výzkum. 

Kromě zkoumání pojmu NOS jsme ve své práci věnovali pozornost také pojmu ČICH (a sou-

vztažnému výrazu čich). Oba pojmy jsou totiž výrazně propojeny množstvím složitých vztahů. 

Ve slovnících je pojem ČICH definován jako smysl sloužící pro vnímání vůní a zápachů, v 

druhém významu pak „jako postřeh, smysl, tušení, důvtip“. Etymologicky je význam slova čich 

širší než dnes, původně označoval tělesný smysl jako takový a také schopnost intuitivního nad-

smyslového vnímání. V této souvislosti se slovo čich  pojí se slovy čití a čiva. 

K synonymům slova čich patří lexémy smysl, postřeh, intuice, pach, vůně, zápach, nos. Jed-

ná se o formy synonymní vždy pouze s jedním významem polysémního lexému čich. 

V naivním obraze světa se čich jeví jako méně důležitý smysl, dochází však k posunu jeho 

vnímání směrem k vyšší důležitosti. V jazyce jsou bohatě reflektovány zejména negativně vníma-

né čichové vjemy. 

V moderním obraze světa získává čich, resp. především čichání nové negativní konotace 

spojené s inhalačním užíváním drog (v českém prostředí zvláště toluenu, který zneužívají zejm. 

mladiství).  

Kognitivní definice pojmu  NOS v souhrnu říká, že nos je část lidského těla uprostřed obliče-

je, která na sebe upoutává pozornost svým tvarem, velikostí a čněním do prostoru. Ohraničuje 

lidské tělo v prostoru. Nos svým vzhledem prozrazuje různé povahové rysy o svém majiteli a také 

je ukazatelem jeho pocitů. Dále nos slouží ke vnímání vůní a zápachů. Je také spojen s jistými 

nepříjemnými projevy. Kromě člověka mají nos i zvířata a v přeneseném smyslu také různé před-

měty. 
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11. Příloha č. 1 – Nos ve slovnících 
 

Výkladové slovníky 
 
Slovník spisovné češtiny 
 

nos, -u m. 1. výčnělek uprostřed obličeje, ústrojí čichu: malý, orlí n.; dírky do n-u; strkat do ně-

čeho n., přen. hovor. expr. plést se do něčeho; chytit se za n., přen. expr. uznat omyl, zastydět se; mít něco 

u n-u, přen. hovor. expr. blízko 2. co připomíná nos 1, výčnělek, výběžek: n. lodi ♦ dát, dostat n. výtku; 

nejde mu to pod n. hovor. expr. nelíbí se mu to; (závidět, upřít) n. mezi očima hovor. všechno; nosit n. 

vysoko hovor. expr. být pyšný; ohrnovat n. nad něčím hovor. expr. pohrdat tím; vlak mu ujel před n-em 

hovor. právě při příchodu; jít rovnou za n-em hovor. rovně, přímo (dopředu); vidí si jen na špičku n-u 

hovor. expr. má malý rozhled; vodit někoho za nos hovor. klamat ho; -ní příd. k 1: n. dírky, dutina, přepáž-

ka; -ík, -u, expr. –íček, -čku, -ánek, -nku m. zdrob. 

 

Slovník spisovného jazyka českého 
 

nos, -u m. (6. j. -e, -u) 1. vyčnívající část obličeje, tvořená z kůstek, chrupavek a kůže, ústrojí 

čichu: velký, malý n.; orlí n.; utírat si n.; popotahovat nosem; mluvit nosem; chytnout (popadnout) 

se za n., přen. ob. uvědomit si chybu; strkat n. do něčeho, přen. ob. expr. plést se do něčeho; mít 

dobrý n. dobrý čich, přen. ob. dobře předvídat; ten měl n.!, řidč. v nose (ob.) předvídal to, tušil to; 

utřít n., přen. zhrub. nedostat nic; ♦ bručet si, mumlat pod n. pro sebe; prší mu do nosu má nos se 

zdviženou špičkou; ob. něco mu přelétlo přes n. je pro něco nevrlý, dotčený, něco se ho dotklo; 

zavřít někomu před nosem právě před ním; ujet někomu před nosem v posledním okamžiku před 

příchodem; pozná ti to na nose hned to spatří, uhodne; vodit za n. dělat si šašky, klamat, balamutit; 

krčit, ohrnovat n. nad někým, něčím odmítat pohrdavě někoho, něco, pohrdat někým, něčím; ode-

jít s dlouhým nosem s nepořízenou; nejde mu to pod n. není vhod, nelíbí se; nosit n. vysoko být 

pyšný; závidět n. mezi očima všechno; upřít n. mezi očima všechno, bez ostychu lhát; dát něco až 

pod n. všechno připravit; mít něco u nosu na dosah, velmi blízko; mít na nose hejla mít červený 

nos (od mrazu); vzít se za n. poznat svůj omyl, zastydět se; jít rovnou za nosem přímo dopředu; 

vidí si jen na špičku nosu má malý rozhled; udělat na někoho dlouhý n. výsměšný posunek; ob. 

expr. dát n. někomu, dostat n. od někoho domluvu, důtku, pokárání, zprav. úřední; věšet někomu 

něco (bulíky, hejla) na n. namlouvat mu něco, balamutit, obelhávat ho; zhrub. dávat si do nosu 

popřávat si; mysl. čenich psů a srstnaté zvěře: hledat s nosem nízkým n. vysokým (o psu) s čeni-

chem při zemi n. zdviženým 2. výčnělek, výstupek, výběžek podobný nosu; nosec: n. střevíce, 
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lodi; nevědět, kam pěnkava nosem sedá zobákem; tech. výstupek, nákovek, nálitek ap. k zajištění 

polohy, k přenosu tlaku, k uchopení aj.; n. klínu výstupek k zarážení a vyjímání klínu; n. kladiva 

klínová část kladiva; n. hoblíku přední rukojeť hoblíku; stav. n. tašky výčnělek, kterým se taška 

zavěšuje na lať; → zdrob. nosík (ob. nosejk), -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích), nůsek v. t., nosíček (ob. 

nosejček), -čku (6. mn. -čcích, -čkách), expr. nosánek, -nku (6. mn. -ncích) m. 

 
Příruční slovník jazyka českého 
 

nos, -u m. část obličeje vyčnívající mezi čelem a ústy, sídlo čichu. Byl velký, hubený blondýn, s 

cvikrem na orličím nose. Kun. V Rusích je taková zima, že musejí lidé na tvářích nosit futrály, sice 

by jim nosy zmrzly. Něm. Děti, jež prve před domkem dováděly, stahovaly nosy, jež cítily silnou 

vůni. Rais. Ustál. sp. Panička potahujíc nosem mačkala si okázale do očí šátek. Herrm. „K službám!“ 

zvolal číšník přes nos — francouzským přízvukem. Kosm. [Komorník] se vrátil do své lenošky, 

bruče si pod nos: „Ty vrchnosti mají divných libůstek“ pro sebe. Něm. Fam. Na večer ptal se jí [ba-

bičky] Toník, co zas Ančce přeletělo přes nos co se jí nepříjemného přihodilo. Jir. Výběrčí pocho-

pil, že pantatínkovi přeletěla nějaká moucha přes nos, že není radno rozmazávat v tom směru řeč 

zbytečnými otázkami. Baar. Sotva Tomše [čerti] uzřeli, mžikem mu bránu [pekelnou] zrovna před 

nosem zavřeli hned před ním. Rad. Radil mu, aby si nedal ujíti takové štěstí před nosem na dosah 

ruky. Svob. Nemysli si, že jen vstoupíš a už ti všechno [při rekvisici] snesou pod nos. Šrám. Děti se 

divily, jak to babička hned ví, když něco udělají, a kterak to může být, že jim to na nose pozná 

rázem to na nich vidí. Něm. Mohl chodit do kasina, sedat s direktorem i hrabětem, ale poslouchat 

a mlčet. Nestrkat nos, do čeho mu nic není neplésti se do něčeho. Baar. Do všeho se [páni] míchají, 

ve všem chtějí míti svůj nos. Třeb. Nemohl jsem míti nos všude starati se o všechno. Dur. Oh! Ten 

pater Adrian měl nos! Nu! Arcijezovita! tušil to, předvídal to. Bozd. Dnes je prvního aprila a vy nás 

chcete vodit za nos dělati si z nás šašky. Herb. Počkej, já ti dám, že na to do smrti nezapomeneš! 

Tahá mě, starého člověka, za nos klame mě. Kun. Vy jste takovou bajku zcela opravdivě Hedvice 

na nos pověsil! namluvil. Šmil. Pane, nebudete mi věšeti bulíka na nos. Maria. Tvrdím, že jen ne-

soudnost a nevzdělanost obecenstva to byla, jež si dávala takové bulíky pověsit na nos. Herb. Na-

šich Solničků Józa tuze se po Verunce otáčí, ale ta jen krčí nos tváří se odmítavě. Rais. Kritika nad 

tímto mým výtvorem krčila nosem. J. Kvap. Ženy hrající si na paničky, nastrojené, navštěvující se s 

úřednicemi v cukrovaru a krčící nos nad „hloupými selkami“ pohrdající hloupými selkami. Baar. 

„No, to už je poslední,“ ohrnula nos Nanka, „dyž se pán s dívkú [se služkou] vadí.“ pohrdlivě se 

vyjádřila. Herb. On byl dobrák, ale ty ženské, když jsem se vdávala, ohrnovaly nos. Rais. Všichni 

[nápadníci] odtáhli s dlouhým nosem odešli s nepořízenou. Hlad. „Ten bude prskat, až si to přečte. 
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Ale ať se vezme za nos a nemyslí si, že spolkl všecku moudrost“ ať si uvědomí svou chybu. Vanč. 

Eugen maje ruku vztaženu jal se pak vypočítávati, co všechno učiní, aby se Girgal popadl za nos. 

Vanč. Ten z věřitelů, kerej příde dřívejc, dostane všecko zaplaceno a ty vostatní utřou, tak říkajíc, 

nos nedostanou nic. Vach. To je totiž tak, vašnosto: mámy někdy mívají podivné brouky, víme? 

Nejde jim každý pod nos není jim každý vhod. Herrm. Nu, hrdá je dost a nos nosí vysoko chodí na-

foukaně, pyšně. Klost. [Kdybyste byly věděly o mých úsporách], hned byste byly [žena a dcera] 

povejšily nos, hned bys byla Nandu jináč strojila. Herrm. My pili a dávali si do nosu popřávali jsme 

si. Poláč. Propijete nos mezi očima. Vanč. Závidí jeden druhému nos mezi očima! Herrm. Udělal na 

slunce dlouhý nos a řekl: „A víš co? Vlez mi na záda…!“ výsměšný posunek záležící v tom, že se 

palec ruky přiloží ke špičce nosu a všecky prsty se roztáhnou. Šrám. Mysl. (o psu) hledati s nosem 

nízkým n. vysokým s nosem při zemi n. zdviženým. Žert. Na cestě škádlil pan otec Vilímka a Jana, 

ptaje se jednoho: „ví-li kam pěnkava nosem sedá!“ Něm. D co je tvarem nosu podobné. Stopa se 

ztrácela v šlápotách dělníků a v rýhách vyjetých nosy saní. Vanč. Rozjel se [kočí] rychle 

k blízkému místu, kde silnice zahýbala kolem skalního nosu výstupku. Dur. Stojí v moři skála 

mračná, samé nosy, samé vruby. Heyd. Místo zobáků a nosů počala móda střevíců čtyřhranných. 

Bouš. Cihl. výčnělek na horní části rubu tašky n. falcovky, kterým se zavěšuje na lať. Archit. zakončení 

kružby, vzniklé protnutím dvou oblouků. Tech. výstupek, nákovec, nálitek a p., sloužící k rozličným 

účelům; nos kladiva klínová část kladiva; nos hoblíku rukojeť k držení hoblíku levou rukou; nos 

klínu a j. Meteor. bouřkový nos záznam barografu za bouřky n. húlavy (po klesání tlaku náhlý vze-

stup a pak pozvolné stoupání n. klesání). D úřední domluva, důtka, výtka, pokárání. Přítelínku, já 

vám předvčírem dostal nos od vikáře, že bych nevzal za něj sto zlatých. Šmil. 

 
Jungmannův slovník česko-německý 
 

NOS, -u, ol. a., dem. NOSEK (et NŮSEK in čapjnůsek), sku, NOSEC, sce, intens. NOSJČEK (NOSEY-

ČEK, vulg.), čku, m.(r. litera nasalis n, no, cum demonstrativo s = ten, DB. 45., cf. indic. nasa, 

germ. Naſe, lat. nasus) = strmjcj část na předu hlawy člowečj a mnohých zwjřat, nad ústami, gegjž 

pomocj čenicháme, die Naſe, nasus. Nos weliký, dlauhý, malý, ohnutý, křiwý (Us.), ploský, roz-

plesklý, splesknutý, pleskatý, opičj (resimus), Wn., široký (simus), Wq. 913., hrubý, klikatý, hr-

bowatý, orličj, aquilinus. Ib. Opičjm nosem. Ib. (silo.) Žjla swrchau nosa zaťata. Lék. kn. 1544. 

Čmeljk, brauk, i ta wosa wrtj se okolo nosa. Rad. zwjř. 212. Djrky v nose (chřjpě), nares; chlaupky 

w nose, vibrissae. Wq. 915. Tok krwe z nosu. Čern. Porrowá woda stwuge krew z nosu. Ib. T. 4. 

Nosu krwácenj, Naſenbluten. D. Bawlnu do nosa vstrčiti. Wodu do nosa vtáhnauti. Ib. Šátek na 

nos, k utjránj nosu Schnupftuch. Wq. 319. Nos utřjti, wytřjti, smrkati, wysmrkati, ozher z nosu 
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wysmrknauti. Ib. 913. Tr. Swjčce nos utřjti. Ib. 4604  (žertem). Něco k nosu dáti, t. aby voněl, skrze 

nos mluwiti, zpjwati, t. nesrozumitelně, buď přjliš mnoho, buď přjliš málo vzduchu pouštěje, cf. 

huhňati, ňuhňati. Na nos padl. Us. Nos uřezati, denasare. Rohn. Fig. Za nos někoho woditi. Wq. 

499. Za nos blázna woditi. Ib. 4569., t. naděgi darmo dělati, s wedlegšjm významem pohrdej. Sro-

zuměl Jan, že tu upřjmnosti není, a že ho marnými slowy za nos wodj. Dwě kron. Kram. wyd. 481. 

On ho za nos sem i tam vodj. W. Na nos powěsiti komu co, t. gemu prašti lež. Us. Cjsaři swému 

dlauhý nos zawěsili, gakby giž nad křesťany wjtězili, Wrat. cest., Bären Auſbinden. Newidj si pro 

nos do huby, t. newj, co mluwj, žwastá daremné věci. Us. Hlaupému powěsiti breyle na nos. Prow. 

Wezmi se sám za nos, t. dey na sebe pozor, než giné napomeneš. Ipse wtip se, za nos chyť se. Sle. 

Ležj to před nosem, t. bljzko, že to widěti musí. Za nosem gjti, t. přjmo. D. Na nose komu hráti, t. 

z něho šašky dělati. Us. Geden druhého prstem pod nos pohanbil. Hág. IX. – § Co do čichu: Má 

tenký nos, t. snadno čige, znamená. Us. Máť wýborný noseyček, er riecht den Braten von weiten.  

Sych. Phr. Práwo má tenký nos. Čas. mus. III. d. 49. Nos wšudy strkati, t. mjchati se do wěcj, do 

které nemá. Drzý wšetýčka nos strká weč jemu netřeba. Com. jan. 837. Ke wšemu chce nos přistr-

čiti; wšudy musí nos wstrčiti. D. prov. Strkati nos, kdež neslužj. Wq.728. Musjš wšady svůg nos 

mjti. Us. To mu gde pod nos, t. žádá toho. Das ſticht ihm in die Naſe. D. To mu negde pod nos (to 

mu newonj, nechce toho). Us. Makawau lež nám pod nos strká. Sych. Phr. Wlezlo mu co do nosu. 

Com. Čpj mu to do nosu, t. mrzj ho to, zarážj se nad tjm. Us. Nosem ukřiwati, a giným se po-

smjwati. Wq. 913. Nos swěsiti (zahanbeného neb malomyslného.) Us. Maucha mu přes nos přeletě-

la (hněwá se pro maličkost). An chodj, co by mu z nosu kapalo. D. prov. Má nos s djrkami dolů, t. 

hněvá se. Us. Odtáhl s dlauhým nosem. Us. W nose maudrý lelek, ein Naſeweisser Raulaſſe. Reš. 

Syr. 58. –  Impr. PTAČJ NOS = zoban, pysk, rostrum avium, Schnabel. Hn. Nos kachnj, Gel. Newj 

geště (ten) kam pěnkawa nosem sedá. Prov. Ty (holoubku) bysi byl zabil krahugec zlobiwý, kdy-

by ti byl twrdý masožravý nosec. Rkp. Kr. 98. § Slonowá trauba aneb nos, proboscis, Rüſſel. Wn. 

Nos u gelena a lani, Wimber. D. Psj, liščj nos, Schnause. D. § On toho co woskowého nosu sem 

i tam natahuge.W. – § Metaph. NOS = co poněkud nosu podobné, n. p. nos u hemeljnu, rostrum 

alembici. W. Alembjk s nosem. Kn. lék. 1544. Nos u střewjců, Schnubel un den Schuhen. D. Nowé, 

pěkné, s dlauhými nosy, špičaté střewjčky udělali. Lom. pých. 156. Nos u měchu, Schnabel des 

Blasbalgs. Wn. Nosy u sanj = přednj část sanj zhůru ohnutá, Schlittenkopf. D. Nos u lodj, 

Schiſſsſchnabel. Orb. p. 151.  – § NOS (rus.) = předhořj, Borgebirg. Na sewerném nose, am Nord-

lap. Krok III. 240.  
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Synonymické slovníky 
 

Český slovník věcný a synonymický 
 

1287. 1. NOS, zř. nosec (člověk se zahnutým n-em), expr. (veliký) nosan (měl důkladný n.),  

pejor. nosisko (n. j. okurka), zobák (tenký, trčící z. toho človíčka byl velmi nápadný),   žert. ču-

chonec (ať si č. té vůně polibuje), expr. přen. (drobný, tupý) konflík (uprostřed tváře mu sedí za-

rudlý k.), hovor. expr. pršáček, opršálek (= nos ohrnutý nahoru: dětský p., o.), žert. n. pejor. 

zhášák (=větší nos s velkými dírkami) ; přen. expr. skoba (= velký silně zahnutý nos: orlí s.), 

zast. expr. klabonos, dial. klábrnos (chlapík se ctihodným k-em);   hovor. expr. óbrnos (= velký 

nos: to  byl nos ó., j. věž);  přen. expr., často pejor. okurka (fialová o. trůnila uprostřed obličeje), 

bambule, dial. -la (=ošklivý, bambulatý nos); přen. zhrub. šňupák (dostal ránu přes š.), čumák 

(dal mu jednu přes č.), čenich (nemusíš do všeho strkat ten svůj č.), čuma (chceš dostat přes č.u?), 

cifrlát, -flák, -flok (při pádu si rozbil c.), raťafák (r. měl j. skobu), vulg. rypák, řidč. rypec (do-

stal přes r.), frňák (z f-u se mu spustila červená);  dial., obyč. pejor. čmuchák, čňochák, dial. 

zhrub. čuňa (= část obličeje s ústy a s nosem: dal mu jednu přes č-u), frgula, frgál, frťák, (ostrý, 

zvědavý) fifák, fiják, (zahnutý)  klifák;  zdrob. nosík, nůsek (oznobené n-y děcek), nosíček, expr. 

nosánek, ob. nosejk, nosejček;  expr., žert. knoflíček, skobička (zř. skobečka)m rypáček, čumá-

ček, čumička, frňáček 

2. NOS PODLE TVARU, BARVY apod.: n. rovný, přímý; řecký (= téměř v jedné přímce 

s čelem) × křivý, zakřivený, zahnutý, o-, klenutý, vy-, římský, výbojný, dravčí, zobákovitý, zoba-

novitý, orlí, orličí, jestřábí, krahujčí ap., j. zobák (zoban), j. (má) dravec, j. jestřáb ap.; skobovitý, 

řidč. skobový, zř. skobatý, skobkovitý,  hákovitý, j. skoba (skobka), j. hák, orientální, semitský, 

židovský, přen. expr. skoba, zast, expr. klabonos, viz sub 1 

n. ohrnutý, vy-, ohnutý vzhůru, zdvižený, zvednutý nahoru, hovor. expr. pršáček, opršálek; 

prší mu do nosu (= má pršáček) 

n. velký, dlouhý, tenký, úzký, ostrý, špičatý, hrotitý, j. věž, j. maják × malý, nevelký, krát-

ký, plochý (zast. ploský), nízký, tupý, (j.) knoflík, knoflíkovitý; široký, placatý, rozpláclý, roz-

plesklý, j. placka, j. rozšlápnutý (dial. rozšňápnutý), rozsedlý, sražený; bambulatý, bambulovitý, 

bambulový, podobný bambuli, bambulce, (j.) bambule, bambulka, okurkovitý, j. okurka (dial. 

okurek, oharek, oharka), baňatý; boulovitý, -ovatý, bakulatý, bakulovatý, -ovitý, podobný bouli, 

bakuli, j. boule, j. bakule; hrbolatý, hrbolovitý, řidč. –ovatý 

hezký, pěkný, líbivý, vábivý, svůdný, koketní nosík; nos na pravém místě 



  

 79

n. červený, rudý; má hejla, sedí mu hejl na nose (= má červený nos); n. modrý, fialový (od 

zimy) 

3. KOŘEN, spodek, pata NOSU 

hřbet nosu (nosní), zř. kobylka (posunul brejle ze špičky na k-u velkého, orlího nosu) 

špička, konec, koneček nosu (k. nosu měl zahnutý dolů) 

nozdra, obyč. pl. n-y (krev se mu valila z nozder), otvor nosní, dírka nosní (do nosu) 

(to) chřípí, řidč. (ta) chřípě (obyč. pl.) (= zevní stěny nosních otvorů) 

přepážka (stěna) nosní (v nose) 

4. NOSATÝ ČLOVĚK, expr. nosatec, nosáč, žert. nosárius (pánu s velkým nosem říkali 

studenti „n.“);  zř. žen. r. velkonoska (psal sonety na krásnou v-u) 

5. (adj.) NOSNÍ (kost, přepážka, zvuk); 

nosový, nasální, -zální, nosově zabarvený; zř. chřípavý (hlas, smích) 

nosatý (n-á čarodějnice), vel(i)konosý (v. pan doktor), zř. dlouhonosý (d. lichvář); zř. chří-

patý (nos),  s velkými nosními dírkami 

křivonosý (mužík), zř. klikonosý (k. brach římský), zř. expr. klabonosý, dial. klábrnosý (k. 

člověk),  mající dolů zahnutý nos 

 

Slovník českých synonym (1994) 
 

nos 1 expr. čich, čuch 2 expr. čenich, čumák 3 expr. frňák, skoba, chobot, zobák, klofák 4 expr. 

pršák, pršinos 5 odb. nosec (brusle) 

 
Frazeologické slovníky 

 
Slovník české frazeologie a idiomatiky 

Přirovnání 
 

být studený j. psí n o s viz být studený j. psí čumák  

vypadá/je jako by mu něco přeletělo přes nos vypadá neobvykle rozmrzele a nazlobeně, po-

drážděně 

být° (studený) jako psí čumák/nos (kol; nepřízn) 0 1, 2 ot, neg, imp, kond, 1. sg, pl; 2 též: 1 a 2 

sg. Nom  někdo studený j. p. č.  
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1 (Člověk povahou, někdy v odmítavé reakci při chování a řeči vůči druhému n. ostatním, obv. 

proti očekávané vlídnosti, schovívavosti:) chovat se k někomu velmi chladně, neosobně 

a formálně, popř. stručně, úsečně, nesrdečně a nepříjemně, odmítavě n. zdrženlivě. 

2 (Část těla, ruka, nos člověka vlivem zimy a z hlediska druhého:) být velmi a nepříjemně stu-

dený 1. Tolik let se známe, ale jakživ nepromluví jinak než služebně, nezasměje se, nezažertuje, je 

studený j. p. č. ◊ Var. Nos je řídká a obv. jen u 2 � S 1 s t u d e n ý ,  u z a v ř e n ý ,  být 

chladný j. led, nebýt k lidem S 2 s t u d e n ý ,  mít ruce/nohy j. led(y) a 1 mít srdce na dlani/na 

pravém místě, srdce by rozdělil, mít zlaté srdce, být k lidem, padnout někomu kolem krku a 2 

h o r k ý , být rozpálený j. žehlička, být v jednom ohni, jen hoří, sirka by od něho chytla C f 1 

c h l a d n ý ,  t v d r ý , být j. kámen, čiší z něj chlad, mít rybí krev, držet dištanc, držet se na 

dištanc, držet si někoho od těla, nepouštět si někoho k tělu C f 2 s t u d e n ý , být rozmrzelý, 

studený j. rampouch, mít ruce/nohy j. rampouchy 

A be as cold as a fish, be 1. a dog“s nose, be 1 a cold fish. N kalt w. eine Hunde – schnauze 

sein 

R (быть) холодный к. лёд; у него руки холодные к. ледышки 

 

je° to studené j. psí čumák 

(kol; nepřízn, hanl) 0 ot, neg, imp, pl, 1. a 2. sg Nom něco (studené) j. p. č. 

(Jídlo, i tekuté, většinou pozdní, zapomenuté n. druhým zanedbané ap.:) je to (už) nepříjemně 

studené a obv. i méně chutné 

� a p á l i t ,  h o r k ý , pálí to/ je to horkej čert, ještě se z toho kouří C f s t u d e n ý , je to 

studené j. led, je to bez chuti a bez zápachu 

R зто олдное к. лёд 

 

 Slovník české frazeologie a idiomatiky 
 

 Výrazy neslovesné 
 

cyranovský nos 

(kniž; expr) 

nápadně ošklivý, velký a dlouhý nos, zvl. u muže ◊ Cyrano z Bergeraku hlavní postava stejno-

jmenného dramatu E. Rostanda, vynikající ušlechtilostí, výřečností při nápadně nehezkém vzhledu 

a nosatosti. 

• a (large , bulbous nose) N (eine große, knollige Nase) F le nez de Cyrano 
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orlí nos 

(neutr) 

větší a nápadně zahnutý nos (připomínající tvarem zobák orla), skoba  Byl to mladík statný, 

kudrnatý, s brýlemi na orlím n-e. 

• a aquiline nose; hooked nose N Adlernase F un nez d“ aigle; un nez busque 

R орлииый нос 

 

řecký nos 

(neutr) 

rovný nos, téměř v jedné přímce s čelem  � Cf římský nos 

 

římský nos 

(neutr) 

rovný pravidelný tvar nosu � Cf  klasický římský profil; řecký nos 

 
Zaorálek, J. Lidová rčení 
 
NOS 

to můj nos už dávno očenichal – to znám už dávno Č (snad srb.) 

už mu nos chodí k bradě na besedu 

nevidět si [ani] na špičku nosu – býti nedovtipný, nezkušený; nemít žádný rozhled 

dávat si do nosu – popřávat si; dobře jísti n. píti; užívat něčeho dobrého Hor., PS (Poláč.), VT 

(vulg.) 

S     dávat do nosu někomu – prohánět, týrat někoho LN 1932 (brn. stud.) 

dostat do nosu něco – dovědět se něco Kt, Kb 

+     čpěti do nosu někomu – nevonět mu; nebýt mu příjemný J (us.), Č 

je toho [jenom] do nosa – je toho  málo Hor.  

sedla mu vosa do nosu – má nějaké vrtochy Hr.; J (Com.): vlezlo mu co do nosu 

prší mu do nosu – má ohrnutý nos PJ, PS (Kam.) 

lže, až se mu od nosa kouří – silně lže Kol. 

nevidět dále od nosu – býti nedovtipný Tr, Č (snad srb.) 

od nosu (před nosem) odtrhnout (sebrat, vzít) někomu něco – zrovna před ním, v poslední chví-

li mu to sebrat ap. Tr, Č 

zatáhl mu kličku okolo nosu 

pil, až se mu dělaly baně u nosa – horlivě pil Kol. 
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utřel u nosu – nic nedostal, nepochodil, odešel s nepořízenou St. 

mít u nosu něco – míti to velmi blízko VT II (lid. a hov.) 

mít nudli u nosu – býti usoplený; nedospělý, nezkušený Ká 

mít ještě u nosu kapku a u prdele hromádku – býti ještě mladý, nezkušený a již chtít mudrovat 

Kb 

+    ani já jsem z nosu nevypadl! – nejsem hloupý Tr, Č (snad slov.) 

vkáplo jí z nosu do hrn ce  

peníze mně z nosu nepadají – nemám jich nazbyt Tr, Č; Nov. (čes.): nemám, z nosu si to nevy-

škrábnu 

až k nosu přinést někomu něco – docela blízko k němu Š 

dostat nos od někoho za něco – dostat od něho důtku; býti od něho za něco pokárán PS (Šmil.), 

VT; PS (Herrm.): poslat někomu nos 

utřít nos o něco – nic nedostat; odejít s nepořízenou Lý, Kb II, Ps (Vach.); Bš: odešel utřa nos; St: 

utřel u nosu 

+     utřít nos někomu – napálit ho Fl (XVI) s dodatkem: bez facalétu; Kb II 

utři si nos – jsi ještě mladý, nezkušený KtC (slez.) 

S     utři si nos cihlou – nežvaň hloupě LN (1931; praž.) 

nevystrčit nos ze dve ř í  

+     dlouhý nos zavěsit někomu – napálit, ošidit někoho J (Vrat.), Č 

+     míti nos [s] dírkami dolů – býti nadurděný, rozhněvaný ap. J. Č. 

ohrnovat (krčit) nos (nosem) nad někým, nad něčím, na něco – pohrdat někým, něčím; tvářit se 

k němu n. k tomu pohrdavě, povýšeně, odmítavě Kt (Šd), PS (Svět., Rais, Baar, Herb.), VT 

zdvíhat nos – býti pyšný, domýšlivý Kt (Kká, Dbv); PS (Klost.): nosit nos vysoko; praž.: nosit nos 

ve čtvrtém patře 

+     mít voskový nos – býti vrtkavý, snadno se dát ovlávat Fl (XVI) 

+     udělat (přilepit) voskový nos někomu – podvésti ho Fl (XVI) 

nos mezi očima by propil -  je to pijan KtA (Lomnický) 

čert vám dal nos – čert vám to poradil Havr. (han.); Š a Lý: v nos 

natáhnout nos – míti zklamaný výraz; býti zklamán Kt (Dch); J: svěsit nos (Fl: polské) 

mít (dobrý, jemný, tenký, čišný, vybroušený) nos – míti dobrý čich; správně se dohadovat; 

správně předvídat ap. ČB, Č, PJ, Hr, Vyd., Hor., Kerl., Lý; Ktk: mít z něčeho nos 

zapřít i nos mezi oč im a  

nos strkat do něčeho ║  mít v něčem – plésti se do toho; všetečně se o to zajímat Srn: všudy musí 

nos vstrčiti; Ký, Č, PS (Baar, Třeb.), Mi 
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udělat dlouhý nos na někoho – udělat na něho pohrdavý posunek; posmívat se mu PS (Šrám.), VT 

(lid. a hov.) 

div si nos neukousne – vzteklivec Kön. 

+     pokroutit nos někomu – ošálit někoho PS (Jir.) 

+     někým nos [si] utírat – nevážit si ho; pohrdat jím J (Záv.) 

mít hubu  vyšší než nos 

pověsit (vlepit) na nos  někomu něco – namluvit, nabulíkovat, nalhat někomu něco Sch: velblou-

da; J: medvěda na nos pověsit; Č, PS (Herb., Kun.; Kromb.: hejly na nos; Prav.: dá si na 

nos pověsit lecjaký hadr; HŠ (kontaminace): dá si všecko nabulíkovat na nos 

mou cha  mu sedla na nos ║ přeletěla přes nos 

V   neudělá mu za recht, kdyby se mu na nos vysral – neví, co by chtěl; není možné uspokojit 

ho Š 

nevidět dál než na svůj nos – nemít rozhled, býti nedovtipný VT (lid. a hov.) 

něco mu zavadilo o nos – něco ho znepokojilo, rozčililo ap. Č 

otloukat o nos někomu něco – do omrzení mu to opakovat; neustále mu to vytýkat PS (Mrš.); St: 

otírat kolem nosu 

pod nos strkat někomu něco – makavě mu to ukazovat; ustavičně mu to vyčítat ap. Sch, J (D), PS 

(Baar) 

+     jde mi to pod nos – 1. čpí mi to, nelíbí se mi to Č; 2. líbí se mi to J (D), Č 

nejde (nejede) mu to pod nos – nechutná mu to; nelíbí se mu to, nerad to dělá ap. J, Č, Hr, Kb, 

Sv. Hor. 

tma, že by mohl pod nos píchnout – veliká Kt (u Olomouce) 

třít pod nos někomu něco – nepříjemně mu to dávat na srozuměnou Kt 

natřít křenu  pod nos 

něco mu vlezlo pod nos – něco ho popudilo, znepokojilo ap. Š 

mluvit (povídat si, bručet, mumlat) pod nos – sám pro sebe, nesrozumitelně mluvit PS (Něm.) 

pod nos luskat (foukat, frkat) někomu – dráždit ho; vysmívat se mu; pyšně se k němu chovat Fl 

(XV), Č, PS (Ně,.); J: kouřit; J (L): v nos (pod nos) dmychat (polské) 

pro nos nevidět – býti nechápavý, nejapný; nevidět samozřejmosti; býti zaslepený 

nevidět si pro nos do huby  

přeletět přes nos: nějaká moucha jí přeletěla přes nos – nějaká maličkost ji rozčilila, znepokojila, 

přivedla do špatné nálady ap. Srn, Ký, Č, Hor., PS (Baar; fam.), VT (lid. a hov.) 

vidí skrz nos srdce – prozíravý (?) PJ 

+     nakašlat v nos někomu – nedbat ho j (Ctib.) 
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+    napískat v nos někomu něco – namluvit, našeptat mu něco; navést ho Fl (XVI) jen přirovnání; 

Fl (Winter) 

+     kousni se v nos! – říká se vzteklivci J, Č 

není mu to v nos – je mu to proti mysli, nelíbí se mu to Bš, Mi 

+     a by se mi třikrát v nos ukousl, nevěřil bych – ani za nic Ký, Č 

vodit (tahat) za nos někoho – dělat si z něho blázny; marnou nadějí kojit, šidit ho Fl (XVI), Ký 

též: voditi za nosem; Č, Š, PS (Jir., Herb.), VT (lid. a hov.) 

chytit (vzít, potáhnout, popadnout) se za nos – 1. uvědomit si svou chybu H, J (slov.), Hor., 

HR; 2. sám sobě dáti důtku VT (lid. a hov.); 3. poučení si z něčeho vzíti Ký: potáhni se za 

svůj nos; Č, PJ 

�   na nose hrát někomu: nedá si na nose hrát – dobírat si ho J (L), Č; (Fl: polské) 

vidět (poznat) na nose někomu něco – na tváři, na tom, jak se tváří, to vidět PS (Něm.) 

ležet na nose před někým – přemrštěně ho uctívat; podlézavě se k němu chovat 

hledá brejle a má je na nose – je silně roztržitý St 

je to pravda, kdyby se na nose vrtěl – stůj co stůj je to pravda Bš (han.) 

dostat po nose – 1. nedostat nic; 2. dostat důtku Her, PS; 3. býti odmítnut ap. 

�   tancovat po nose někomu – nedbat ho; příliš si k němu dovolovat J (Brn; slov.) 

mít v nose: ten měl v nose! – být důvtipný; umět předvídat 

ten má prach (mušky) v nose – je chytrý, úskočný, záludný Tr, Č (patrně slov.); Kt (u Místku): 

buka v nose; J (ze slov.) též: vešky v nose; J (Brn); J (z pol.): ďábla v nose 

závidět i dírky v nose – býti velmi závistivý 

zasvrbělo ho v nose – zamrzelo ho Kt (MtS I; slov.) 

kroutit (házet) nosem nad něčím – pohrdavě to posuzovat J 

házet nosem po něčem – posmívat se něčemu; pohrdavě to posuzovat ap. Ktk; J (V): nosem ukři-

vati a jiným se posmívati 

nažral se, až mu nosem leze – přežral se Fl (Kott, us.) 

psát nosem po ru káv ě  

nosem orat ║ rýt brázdy – válet se v opilosti Kt 

být dubovým nosem na někoho n. k někomu – býti na někoho hrubý; chovat se k někomu drsně 

Bš (val.) 

ukázat, kam pěnkava nosem sedá – dáti někomu co proto Duš. II 

nevědět, kam pěnkava nosem sedá – býti hloupý ČB, Srn; Ký, Tkadleček  a Č: pěnice; PS 

(Něm.), VR (lid.) 

zvíš, kam pěnice nosem sedá – dostaneš co proto SF, Č, PS (Tyl) 
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pod nosem si mluvit – huhňat; reptat; mumlat Č 

pod nosem udělat někomu něco – zrovna před ním, v jeho blízkosti, přímo před očima mu to udě-

lat J, Fl (Štítný: pod nosem), PJ, PS (Svob., Herrm.); HŠ: pod nosem 

odejít (odtáhnout) s dlouhým nosem – odejít s nepořízenou, zklamán, odmítnut ap. J, Š, Hoš., 

PJ, Kb II 

jít [rovnou] za nosem – jíti přímo vpřed, nejkratší cestou, bez cíle J (D), Č, Hor., Kb II, HR 

mít mladé nosy – míti uhrovitý nos Hor. 

�   jeď, kde nosy přidělávají  - seber se a jdi! hleď si svého! Č (polské); St 

 

NOSEK 

u Nosků svítí – říká se usoplenci, když mu pod nosem visí „svíčka“ Kík   

 
Čelakovský, F. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích 
 

Každý pták zpívá, jakž mu nos vyrostl. Č. – P. 

Když trefí na kosa kos, jeden z nich umyká nos. P. 

 
Etymologické slovníky 

 
Rejzek, J. Český etymologický slovník 
 

nos, nosík, nosánek, nosní,nosatý, nosatec. Všesl. – p., r. nos, s., ch. nôs, stsl. nosъ. Psl. *nosъ 

je příbuzné s lit. nósis, něm. Nase, angl. nose, lat. nāsus, sti. nāsā tv1., vše z ie. *nas- tv.1 Srov. ↓ 

nozdra, ↓ nosorožec. 

 
1tv. = téhož významu 

 
Holub, J. – Kopečný, F. Etymologický slovník jazyka českého 
 

nos, (csl. Nosъ), všeslov.: nos-ec, Nos-ek, čapí nůs-ek (bot.); pomn. Nozdry (v. to). 

K ide. základu *nas-/nās-, stind. nasa i nāsa, lit. nosis, nos“, ř. nēsos, poloostrov“ [srov. Pelopo-

nēsos], lat. nāsus (it. naší, fr. nez); angl. nose, něm. Nase (ze st. nasa) – Sem asi i Krkonoše, vl. 

„Krakovy nosy“, t. j. výběžky hor (srov. výše Peloponēsos stisland. Naese „horský výběžek“). 

Pův. podoba v. Krakonoš (lid. dosud „duch těchto hor“); zm. Krak-krk asi pozdější kontaminace 

s „krk“ (= kleč). Kelt základ krak [srov. Krakovec, p. Kraków] se objevuje též v starých pověstech 
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českých v změněné podobě Krok (Kosmas podle jména allemanského vojevůdce Kroka). – Konc. 

–š z pův. adj. (přivl.) formantu -jo [*krakonos-i̯o-]; srov. naproti tomu Kosmo-nosy. 

  

Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 
 

Nos, odvoz. nosáč, nosál (Vydra č9, nůsal Duš. 2.46, slc. nosál, nochál), nosatý, nosovka. – 

Všeslovanské, pův. nos-ъ, o-kmen. Jinde odchylky buď v kvantitě samohlásky nebo v zakončení 

kmene. Nejblíže je latin. nāsus (ā!, s je zde < ss). Lit. nósis fem. nos., lot. nãsis fem. plur. nozdry, 

nos (zvířat), něm. Nase. Ta různost ukazuje na původní souhláskový kmen; jeho zbytky jsou ve 

véd. nās.-ā fem. du. nos (gen. nas-ōh). Podle Meilleta nenormální původní ā/ă a lat. zdvojení ss 

svědčí, že jde o slovo „lidové“ a tedy velmi proměnné. 

 

Staročeské slovníky 
 

Malý staročeský slovník 
 

nos m. nos; zobák; protáhlá špička obuvi 

 

Staročeský slovník 
 

nos, -a/-u m. 
1. nos, vyčnívající část obličeje (s funkcí ústrojí čichového): jiní…, kdež uzřěchu Němce jd-

úce…, uši a noſy jim řězáchu DALC 67,12 dy nasin; byl li by…malého neb velikého nebo rozdu-

tého noſu BIBLCARD Lv 21,18 (tak a pod. i ost.) parvo vel grandi vel torto naso; tu mi počěchu 

staré báby pod nos pzidieti MASTMUZ 83; Noſſy mají [modly], a nepyšie LEGKAT2106; biechu 

jich noſſowe z déli jakžto řeřábové, dlúzí a k tomu skřivělí BAWARN 2949snabil; noſem klek-

tati BAWARN 3232; mimo chudého jda a pracného častokrát sem svój noſſ zahradil ALBRÁJA 93b; 

ne okem, ale noſſem čijem vóni ŠTÍTVYŠ 106a; leží [Achilles] znak noſem k nebi TROJK 172b; 

ktož… streda napustí do noſa, čistí mozk a nos LÉKVODŇ 272a; kdy laik dal by z nich [kněží] jed-

nomu v nos štilec HUSPOSTH 58b; o zarostlém noſu, jenž slóve polippus LÉKRHAZ 6; jako by babě 

kyselo z noſa kapalo ROKPOSTA 55b; noſu ukúsnúti pro tak potvorné štěbetání TOVHÁD 80a; in-

terfinium prostřed noſſa SLOVKLEM 57a; pinula konec u noſa SLOVKLEM 74b; ║ erb buovolovu 

hlavu, kteráž v nose kruh má, dali jsme ARCHČ 16,297 (1486) v čenichu — v obraz. spoje-

ních: suď nás lépe, spravedlivý súdce, násť Marie v noſy klekce SPOR 88a dává nám po nose, po-

tírá nás; nechtieti vzvěděti pravdy, ano jim pod noſem káží ŠTÍTKLEM 110a 
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u samého nosu; subsano… quasi corrugato naso despicere svraščeným no-

ſem MAMMARCHL 335a s ohrnutým nosem; ti, kdož sobě pod nos luskati ne-

dají TOVHÁD 37a kdož si nedají nic líbit; nakašlala bych jím v nos, abych to jím tr-

pěla TOVHÁD 112a vykašlala bych se na ně 

2. [ptačí] zobák: ač co kdy chci [žába] málo podřiemati, o červeném noſu [čápově] bude mi 

sě kolátati DALC 55,70 von der…nasin; ti čápové svými noſy vpustiece je [hady] v se CO-

MESTK 54b (pysky ~C, ~S) rostro; kohút…tvrdým noſem poče hnój hrýzsti BAWEZOP229; že by 

maličký ptáček…tak mnoho toho kamene svým noſem ulúpil ORLOJB 19 a (nóskem ~A, ~K) 

rostro; některací ptáci…noſy mají červené CESTMIL 17b rostra; čáp mladý… svým noſem po-

vzdvihuje jemu [starému otci] křídl i jeho všeho HUSVÝKLB 64a; ros-

trum nos ptačí SLOVOSTŘS 108; vzev [čáp] v nos té vody, i pustí sobě noſem v žaludekLÉK-

KŘIŠŤ 69a; kačice s zlatým nosem a nohami LETKŘIŽA 159 ed. ♦ čapí nos bot. rostlina z čeledi 

kakostovitých, zvl. kakost, Geranium L, čapí nůsek: acus muscata čapí nos LÉKFRANTC 167b; acus 

muscata čapí nos LÉK Muz II H 4,590. – Srov. nosek 1.  

3.[u obuvi] zobec, dlouhá protáhlá špička: také veliká jest přiekaza u škorně tak dl-

úhý nosŠTÍTKLEM 94a (~Sáz); také u třěví dlúhé noſi…svědčie, že ne pro buoh, ale pro pýchu to 

činíš HŘÍCHM 240 (křivé noſy ~T) 

4. spec. zařízení připomínající tvarem nos; [u destil. přístroje] odkapávací rourka: lid také 

jeho [města] přived rozetřěl pilami a vozil na nich vozy s železnými noſſy a rozděloval nož-

mi BIBLPAD 2 Rg 12,31 (~Kladr) ferrata carpenta zobci; nechaj nossa doluov viseti, ať by mohla 

voda (-uo- rkp) doluov jíti ALCHANT 25b; mezi hrdlo receptorí a mezi noſem alem-

bika ALCHLULL 22 

5. jm. osob.: Petro dieto Nos REG 7,229 (1359); Petrus Noss ERECT 222 (1378); Wen-

ceslausNos LISTBĚL 23 (1402); Václava Nosa PŮH 3,63 (1420) 

Srov. nosek  

Ad 1: srov. za lat. subsannare stě. též ošklebovati sě, potruskovati, šklebiti sě. – Ad 2: 

za lat. rostrum stč. téžusta, ptačie usta (VodňLact S4b) 

 
Šimek, F. Slovníček staré češtiny 
 

nos m. = zobák ptačí 
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11. Příloha č. 2 Anketa (kapitola 5) 
 
Anketa k diplomové práci 
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