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Anotace 

 

Diplomová práce je věnována binomiálům v českém a ruském jazyce. Autorka soustředila 

svou pozornost na substantivní binomiály, na určení jejich sémantických tříd a syntaktických 

funkcí a na porovnání výsledků z obou jazyků. Jako zdroj pro analýzu poslouží binomiály, 

které byly nalezeny v Českém národním korpusu a v Národním korpusu ruského jazyka.  

 

Klíčová slova: binomiál – ustálené spojení – frazém – kolokace – korpus 

 

The graduation thesis is dedicated to the binomials in the Czech and Russian languages. 

The author paid her attention to the substantive binomials, to the determination of their 

semantic categories and syntactic functions and to the comparison of the results of both 

languages. The source for the analysis is binomials, which were found in the Czech national 

corpus and the Russian national corpus.  

 

Key words: binomial – set phrase – idiom – collocation – corpus  
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Seznam zkratek 

 

S – substantivum 

Num – numerale 

prep – prepozice 

kon – konjunkce  

part – partikule  

pol. – polovina 

zač. – začátek 

x – krát  
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ÚVOD 

 

Dobrá znalost jakéhokoliv jazyka není možná bez znalosti jeho frazeologie, která velice 

usnadňuje čtení a porozumění jak beletristického, tak i publicistického textu. Používání 

frazeologie pomáhá vytvářet výraznější řeč a zesilovat estetickou stranu jazyka. Oblast 

frazeologie je zajímavá a mnohotvárná, a každá její součást je hodná toho, aby byla zkoumána 

a popsána.  

Cílem této diplomové práce je popis a analýza binomiálů v českém a ruském jazyce. 

Binomiály jsou bohatým a různorodým útvarem frazeologie. Z důvodu omezených možností a 

rozsahu diplomové práce soustředíme svou pozornost na substantivní binomiály, tj. na takové 

binomiály, jejichž významovými komponenty jsou substantiva.  

Úkolem naší práce je shromáždit binomiální spojení z korpusů, vydělit jejich sémantické 

skupiny a syntaktické funkce, zjištěné frazémy k nim přiřadit, a porovnat nalezené binomiály 

v českém a ruském jazyce. 

Jelikož čeština a ruština patří do jedné jazykové rodiny, jsou to dva slovanské jazyky, 

předpokládáme, že nalezené binomiály budou mít sémantickou a funkční shodu, a podobně se 

chovat i v textu.  

Jako zdroj pro identifikaci dat a příklady nám poslouží Český národní korpus, a to 

SYN2010, a Národní korpus ruského jazyka, a to Hlavní korpus. Teoretickým zdrojem pro 

tuto práci jsou práce F. Čermáka, Y. Malkiela, R. Blatné, V. Křístka, V. Žukova a jiných.   

Aktuálnost daného tématu se projevuje v předchozím nedostačujícím zkoumání binomiálů 

jako zvláštního útvaru jazykového systému.  

V diplomové práci jsou použité tyto metody: metoda synchronní analýzy, kontextová 

analýza, srovnávací metoda, metody korpusové lingvistiky. Je to deskriptivní práce, i když 

naráží i na teoretické otázky.  

Tato diplomová práce je rozdělená na pět kapitol: 

- V kapitole I. rozebereme důležité pojmy pro naši práci, tj. podíváme se na takové 

pojmy, jako lexém, slovo, ustálené spojení, frazém, binomiál apod. Seznámíme se 

s charakteristikou SYN2010 a Hlavního korpusu ruského jazyka, tj. porovnáme oba 

korpusy.    

- Kapitola II. je věnována metodě, pomocí níž byly vyhledávány binomiály v korpusech. 

- V kapitole III. prozkoumáme vybrané binomiály českého jazyka, a budeme se přitom 

snažit vydělit jejich sémantické třídy a syntaktické funkce. 
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- V kapitole IV. analyzujeme binomiály ruského jazyka, pokusíme se zjistit jejich 

sémantické třídy a syntaktické funkce.     

- V kapitole V. srovnáme binomiály v češtině a ruštině na základě výsledků z kapitol IV. 

a V.  

Teoretický význam této diplomové práce spočívá v popisu a analýze binomiálů jako 

zvláštního útvaru frazeologie. 

Praktický význam této práce je v možnosti použít výsledky daného zkoumání ve výuce 

češtiny a ruštiny jako cizího jazyka, pro napsání seminárních a bakalářských prací.  

Je důležité ovšem upozornit na to, že daná práce si nečiní v žádném případě nárok na to, 

aby byla úplným a vyčerpávající přehledem všech otázek a odstínů zkoumané problematiky, a 

to kvůli její mnohotvárnosti.  
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KAPITOLA I. 

 

TEORETICKÉ OTÁZKY 

 

1.1.    Základní pojmy 

Základní jednotkou slovní zásoby jakéhokoliv jazyka je lexém. V učebnici najdeme tuto 

definici daného terminu: „lexém je systémová (tj. ustálená, langueová) formálně samostatná, 

avšak funkčně a abstraktně chápaná znaková jednotka, která je formálně jednoduchá nebo 

složená (víceslovná), tj. tvořená jediným tvarem nebo úhrnem všech příslušných (flektivních) 

tvarů patřících funkčně k sobě“ [2, s. 17]. Na rozdíl od lexému slovo je parolovou jednotkou, 

jehož definice je obtížná a diskutabilní. Jedno z mnoha je chápání slova takto: je to „jediný 

konkrétní a textový (parolový) tvar lexému, popř. i sám lexém, jde-li o jednoslovný a formálně 

neměnný lexém“ [2, s. 18].   

Jak je uvedeno v Příruční mluvnici češtiny, vedle lexému se používá termín lexikální 

jednotka, která muže být víceslovná. Víceslovné lexikální jednotky dělíme na víceslovná 

pojmenování a frazémy [5, s. 69].  

Každý lexém má schopnost se spojovat s jinými lexémy, s nimiž gramaticky a významově 

nějak souvisí. Tato schopnost k spojitelnosti se nazývá kolokabilitou. Spojení slov, které 

takto vzniká, má název kolokace, tj. kolokace je konkrétní realizací kolokability.   

Čermák uvádí, že kolokace a víceslovné pojmenování může být jak ustálené, tak i 

neustálené, tj. patřit do oblasti systému (ustálená) nebo do oblasti textu (neustálená). 

Kolokace zaujímá důležité místo v lexikonu. Ve slovníku se objevuje více kolokací než 

obyčejných slov [1, s. 216]. 

Dále Čermák provádí rozdělení kolokací podle jejich významové povahy: 

- Mezi systémovými kolokacemi vydělujeme: 

a) termínové: kyselina sírová; 

b) idiomatické: nechat někoho na holičkách; 

c) propriální: Hradec Králové; 

d) běžné uzuální: mýt si ruce. 

- Mezi textovými kolokacemi máme: 

e) běžné: místní víno; 

f) analytické: bude psát; 
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g) individuální metaforické: barvotisková melodie. [1, s. 217] 

Kolokace typu a, b, c se charakterizují ustáleností, která je založená na zvláštní funkční 

povaze, kdežto kolokace typu d, k níž patří vysoká frekvence a uzuálnost, podobnou funkční 

povahu nemá. Pro uzuálnost je důležitá distribuce, která se liší v závislosti na konkrétní 

oblasti. Např. pro chemika mají termíny z chemické oblasti uzuální povahu, kdežto pro 

běžného člověka tyto termíny nejsou běžné a časté. Tedy pod uzuálností rozumíme běžnou 

znalost tvaru pro většinu uživatelů. Tj. uživatel nepotřebuje pokaždé obnovovat tyto 

kombinace, ale může je brát z paměti jako hotové, v určitém smyslu jako ustálené [2, s. 223]. 

Co do textových, tj. neustálených, kolokací, z hlediska logicko-sémiotického mohou být 

pojmenovávány jako výrazy. Některé z výrazů nosí název klišé – „každý nadužívaný, a proto 

i otřelý, opotřebovaný výraz (lexém), který už proto i část svého významu ztratil, resp. oslabil. 

Je to ovšem pojem subjektivní … V širším smyslu jsou klišé součástí ustálených stereotypů, 

které do promluvy vstupují jako prefabrikované, hotové výrazy různého typu, pravidelné i 

nepravidelné (frazémy)“ [2, s. 292].  

 

1.2.   Ustálená spojení, frazémy 

Jak uvádí Čermák, frazém a idiom „je jedinečné spojení minimálně dvou prvků, z nichž 

některý (popř. žádný) nefunguje stejným způsobem v jiném spojení (resp. více spojeních), 

popř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném (resp. několika málo)“ [6, s. 31].  

Rozdíl mezi idiomem a frazémem spočívá v tom, že frazém se vztahuje k formálnímu 

aspektu, kdežto idiom k významovému.  

Důležitými rysy frazému jsou: 

- expresivnost  

- metaforičnost 

- anomálnost 

- reprodukovatelnost  

- stálost formy. 

Také se často stává, že jeden z prvků ve frazému je monokolokabilní, tj. objevuje se jenom 

v tomto spojení, např. mít pré. 

Čermák se rozděluje frazémy do tří větších skupin: 
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1) lexikální frazémy – je představen jedním lexémem, v němž se kombinují morfémy, 

které mají funkce lexému (kazisvět); 

2) kolokační frazémy – spojení několika lexémů, ale bez větné funkce (jablko sváru); 

3) propoziční frazémy – spojení lexémů, které má větnou funkci (Řemeslo má zlaté dno) 

[7, s. 211].  

V ruské frazeologii se používá klasifikace frazémů V. V. Vinogradova, který vyděluje tři 

typy frazémů, kterým říká frazeologismy:  

1) frazeologická srůstání (фразеологические сращения) – je to druh ustálených spojení, 

která nelze sémanticky a gramaticky rozložit, a význam těchto spojení nejde určit z 

významu jeho komponentů, např. как пить дать;    

2) frazeologické jednoty (фразеологические единства) – jsou to sémanticky nedělitelná 

ustálená spojení, jejichž význam je výsledkem obrazného přehodnocení celého spojení 

a může být částečně motivován sémantikou komponentů, např. первый блин комом; 

3) frazeologická spojení (фразеологические сочетания) – takto se nazývá sémanticky 

nedělitelná ustálená spojení, jejichž význam je motivován sémantikou komponentů 

spojení, tj. frazeologická spojení lze rozdělit podle významu, a jejich společný význam 

se skládá ze sumy významů lexémů, které jsou součástí tohoto spojení. Např. 

лабиринт сердец [19, s. 121-150].   

 

1.3.  Český korpus SYN2010
1
 

Český korpus SYN2010 se skládá ze sta milionů textových slov, tj. tokenů. Jsou to 

doklady z moderní psané češtiny. Je to synchronní korpus. Navazuje na předchozí korpusy 

SYN2000 a SYN2005, s posledním SYN2010 mají shodné charakteristiky. 

Jestli se podíváme na složení daného korpusu, vidíme, že 40 % zaujímají texty z beletrie, 

33 % publicistické texty a 27 % z odborné literatury. Odborná a jiná specializovaná literatura 

představená texty z těchto oblastí: náboženství (kolem 1 milionu slov), právo, vědy o umění, 

ekonomie, technika, přírodní vědy, sociální vědy, životní styl (skoro 6 milionů).  

Publicistika je reprezentovaná texty z let 2005 – 2009, a každý rok má stejné zastoupení. 

Co se tyče odborné literatury, nalezneme zde odborné texty, které byly vydány od roku 1989. 

                                                           
11

 Informace byla získána na webobých stránkách Českého národního korpusu. 
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Mezi texty z beletrie najdeme i starší, ale nejvíc jsou v SYN2010 zastoupeny novější texty, 

kdežto podíl starších textů ubývá.  

Všechny textové doklady v korpusu SYN2010 jsou lemmatizovány a tagovány, tj. ke 

každému tvaru je přiřazována informace o jeho gramatických kategoriích a slovníkový tvar 

(lemma), např. u podstatného jmena je to nominativ.  

 

1.4.  Ruský hlavní korpus
2
 

Tento korpus, který je dostupný na http://ruscorpora.ru/, se skládá z prozaicky psaných 

textů od poloviny 18. – začátku 21. století, které reprezentují ruský spisovný jazyk. Nad 

všemi texty byla provedena procedura morfologického označení a metaoznačení, tj. 

lemmatizace a tagovaní. V malé části korpusu byla ručně odstraněná homonymie. Hlavní 

korpus obsahuje 230 milionů slov.  

Co se týká složení korpusu, tak 44 % patří beletrii, 56 % jiným, než beletrie, textům, které 

zastoupení těmito sférami: běžná 3.7 %, úřední 3.2 %, výrobně technická 1.1 %, publicistika 

63 %, reklama 0.5 %, vědecká 23 %, náboženská 2.7 %, elektronická komunikace 1.9 %. Tj. 

publicistika zaujímá 35 % v korpusu, ostatní 21% patří odborné a jiné specializované 

literatuře.  

Rozložení textů podle roků vypadá takto:  

Period 1701 – 1750 zaujímá 0.3 % 

1751 – 1800 = 1.4 % 

1801 – 1850 = 4.8 % 

1851 – 1900 = 14.7 % 

1901 – 1950 = 24.7 % 

1951 – 2000 = 31 % 

2001 – 2010 = 23.2 %. 

  

1.5.  Srovnání korpusů 

Jak jsme mohli vidět v předchozích podkapitolách, český korpus SYN2010 a ruský Hlavní 

korpus nejsou srovnatelné. První se skládá z textů druhé poloviny 20. století, zatímco druhý 

zahrnuje texty z pol. 18 – zač. 21. století. Jestli se však podíváme na rozložení textů podle 

                                                           
2
 Informace, kterou jsme použili pro popis ruského korpusu, byla nalezena na webových stránkách Národního 

korpusu ruského jazyka. 
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roků v ruském korpusu, vidíme, že větší podíl patří dokladům z druhé poloviny 20. století (víc 

než 54 %). 

Ohledně rozložení zdrojů textů v korpusech, tady je přítomná určitá podobnost a 

rovnováha. Tak beletrie má 40 % v českém, a 44 % v ruském korpusu, publicistice patří 33 % 

v SYN2010 a 35 % v Hlavním korpusu, odborné a jiné specializované texty zaujímají 

v českém korpusu 27 %, v ruském 21 %. 

Oba dva korpusy jsou lemmatizovány a tagovány. 

 

1.6.  Binomiály 

Původně termín binomiál pochází z matematiky, název se skládá z latinského bi – dvou, a 

nomen – jméno, tj. dvojčlen. Je to specifické slovní spojení, které je založené na dvou 

komponentech stejného slovního druhu, může se spojovat pomocí spojky, předložky nebo 

asyndeticky. Čermák uvádí tuto definici binomiálu: „kolokační frazém či idiom, který je 

složený ze sledu dvou komponentů téhož slovního druhu, někdy i identické formy, a má 

obvykle nominální povahu, který je založený na iteraci třídové nebo individuální (zde pak 

někdy založený aspoň na stejném základu).“ [6, s. 415]. 

Existuje řada prací věnovaných binomiálům v různých jazycích a různým aspektům tohoto 

jevu. V češtině se jimi zabývala např. Blatná, která zkoumá binomiály typu techtle mechtle 

v ruštině, češtině a angličtině z hlediska zvukové stavby spojení. Dále Křístek věnoval svou 

pozornost spojením typu křížem krážem, třesky plesky (termín binomiál nepoužívá) z hlediska 

zvukové stavby, rýmovanosti a etymologie. Obecný a široký přehled na podkladě několika 

jazyků, např. češtiny, angličtiny, němčiny, finštiny atd., podává Čermák.  

Velká část prací o binomiálech je napsaná na základě anglického jazyka nebo o anglických 

binomiálních spojeních. Např. Burlakova, která používá termín binom, Molodcova, Cooper a 

Ross, kteří zkoumali tento jev z hlediska slovosledu, Benor a Levy, kteří také měli zájem o 

pořadí komponentů ve spojeních tohoto druhu. Dále Nosek, který se zabýval binomiály  

v jazyce Winstona S. Churchilla, uvádí, že binomiály patří do systémových útvarů, které mají 

opakující se strukturu. Nejsou to jenom substantivní spojení, ale i spojení slovesná, 

adverbiální a jiná. Na jejich základě se vytvářejí nové podobné binomiály, které nemusejí být 

zapsané do slovníků, tj. lexikalizované [11, s. 65].   

V ruštině jsme nenašli doklady, aby někdo používal termín „binomiál“ ve vztahu 

k ruskému jazyku a aby zkoumal tento typ spojení odděleně od jiných spojení, 

nebinomiálních. Tak Žukov ve své práci věnované ruské frazeologii při popisu tvoření 
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frazémů v ruštině, vyděluje útvary, které vznikají na základě struktury typu od … do (от ... 

до), od … k (от ... к), ani … ani (ни ... ни) apod. Autor uvádí, že pomocné komponenty (tj. 

předložky) vytvářejí frazeologický rámec, který se zaplňuje lexikální látkou. Přitom se 

pomocné komponenty sémanticky nemění, a významné komponenty se přehodnocují, jako 

příklad dává от корки до корки „от начала до конца“ (od začátku do konce), от слова до 

слова (celkem, úplně). Opakováním téhož lexikálního plnovýznamného komponentů se 

vytváří zesílený význam, a významové komponenty se deaktualizují. Obraty typu ни рыба ни 

мясо, ни свет ни заря, ни уха ни рыла, ни холодно ни жарко apod. jsou budované pomocí 

sémantického protikladu významných komponentů. A pomocné komponenty předpovídají 

objevení se komponentů významových: lexikální látka, která zaplňuje rámec, musí odpovídat 

celkovému významu „ani to ani jiné“ [15, s. 100-101].        

Na konci 50.-tých let se binomiály zabýval Yakov Malkiel, který tento termín i uvedl. 

Popisuje tento výraz jako sled dvou slov, která se vztahují k stejnému tvaru a jsou na stejné 

syntaktické úrovni, a obvykle se pojí nějakou lexikální spojkou [22, s. 311].   

Dále na základě několika jazyků rozděluje Malkiel binomiály na „zvratné“ (reversible) a 

„nezvratné“ (irreversible), „ustálené“ (formulaic) a „neustálené“ (unformulaic). Také popisuje 

vztahy mezi komponenty v binomiálním spojení [22, s. 322-326]: 

1. formální vztah  

a) A a B
3
 mohou být reprezentování tímtéž slovem. Jako příklad autor uvádí binomiál 

z ruštiny oko za oka, zub za zub.  

b) B může být jakousi variantou A, např. málo po málu, šag za šágom (příklady z 

ruštiny).  

2. sémantický vztah  

a) A a B jsou blízká synonyma, a používání F
4
 přidává barvitost a zdůrazňuje holou 

výpověď: heart and soul, checks and balances.  

b) A a B navzájem se doplňují: Mom and Dad, place and time.  

c) B je opozitem A, a protiklad bývá vyjadřován syntakticky (to be or not to be), nebo 

lexikálně (dead or alive).  

d) B může spadat pod širší pojem, který představuje A: months and years.  

e) Další spojení se většinou vztahují k slovesným binomiálům, je to situace, když B je 

následkem, důsledkem, možností toho, co vyjadřuje A: to shoot and kill, divide and 

rule.        

                                                           
3
 Kde A a B jsou první a druhý element v binomiálu. 

4
 F reprezentuje jednotlivý výraz. 
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Čermák popisuje diferenciaci mezi statičností a dynamičností uvnitř binomiálů, kde první 

aspekt vyjadřuje stav, situaci, druhý vyjadřuje nějakou činnost, její průběh, přechodnou 

vlastnost. Na základě toho vyděluje tyto sémanticko-logické vztahy a aspekty [6, s. 418-419]: 

- Statické 

a) Opozice 

1. standartní: pro i proti, rub a líc 

2. nestandartní: nebe a dudy 

b) Synonymie: děs a hrůza 

c) Komplementárnost: krev a mlíko 

- Dynamické  

a) konverze/sekvence: žít a umřít 

b) implikace: oko za oko, čekat a doufat 

c) iterativnost, kontinuálnost: krok za krokem, smůla na smůlu 

d) finálnost/účelovost: pro čest a slávu, pro hubu přes hubu 

e) reciprocita, reverzibilita: tam a zpátky, kdo s koho 

f) alternativnost: peníze nebo život 

Mezi formální vztahy vyděluje Čermák: heteronymie, homonymie, aliterace a rým [6, s. 

420]. 

Co do forem binomiálů, uvádí Čermák vlastní a nevlastní struktury. V prvním případě jsou 

to struktury autosémantik, které se zakládají na iteraci stejného komponentu, a také struktury 

autosémantik a synsémantik. Tak u substantivních binomiálů vyděluje struktury: S – S, S – 

prep – S, prep – S – (kon) – prep – S, prep – S – kon – S, S – kon – S, S – kon – S – S, Num – 

S – kon – S. Nevlastní struktury se dělí na širší (Co na srdci to na jazyku, půl vola a půl včely) 

a heterogenní (léta letoucí, jeden každý) [6, s. 417-418]. 

Také Čermák píše, že binomiály mohou vést k tvoření nových nefrazeologických spojení, 

která mají jen dočasné používání, jako příklad autor uvádí soudruzi a soudružky [6, s. 414]. 

Dále uvádí, že „pro svou tradičnost, stále obnovovanou o další výrazy, a výraznost jsou 

binomiály odjakživa nápadným a častým prostředkem promluv různého druhu, často mj. i 

různých hesel a sloganů apod. Hojně je využívá i literatura a umění, srov. román Vojna a mír, 

Nebe na zemi“ [6, s. 414].    
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KAPITOLA II. 

 

                                                            METODOLOGIE 

 

Na začátku zkoumání binomiálů pro tuto diplomovou práci jsme museli najít vhodný 

způsob a kritéria pro sbírání dat z korpusu. Vydělili jsme tato kritéria:  

- frekvence s minimálním limitem výskytu 10 

- několik zdrojů, ve kterých se objevuje spojení (víc než 3), s různými kontexty 

- odpovídající struktura spojení 

- sémantická celostnost spojení 

Jako výchozí materiál pro výběr struktur binomiálů, které jsme pak použili při vyhledávání 

spojení v korpusu, nám posloužily struktury nabídnuté Čermákem v učebnici Frazeologie a 

idiomatika česká a obecná. Tyto substantivní struktury byly zmíněné v předchozí kapitole. 

Jsou to: 

S – prep – S 

prep – S – prep – S 

S – kon – S 

prep – S – kon – S 

prep – S – kon – prep – S 

Num – S – kon – S 

S – S (tady jsme se omezili na S1. – S1., S7. – S7., S1. – S2., S1. – S7.)  

 Během práce pak jsme doplnili ještě několik jiných struktur (S – part – S, kon – S – kon – 

S).  

Kvůli velkým výskytům substantivních spojení jsme museli nastavit minimální limit. Po 

prohlednutí několika struktur bylo rozhodnuto nastavit limit s minimálním výskytem 10. Je to 

z toho důvodu, že čím menší frekvence, tím je větší číslo výskytu spojení nebinomiálního 

charakteru, a ustálená spojení se naopak objevují méně. Také je nedostatek zdrojů, v nichž se 

vyskytují spojení a díky kterým bychom mohli potvrdit ustálenost výrazů. Dále kvůli 

vysokému výskytů spojení (např. S – kon – S 831871, S – prep – S 2013036 výskytů) 

neuvádíme žádné statistiky, i když teoreticky je možné prohlédnout všechny doklady 

s výrazy, ale z praktické strany je to neužitečné z hlediska času. Statistice by bylo lépe 

věnovat zvláštní práci.  
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Chtěli bychom upozornit, že v některých případech musela autorka této práce spoléhat na 

svůj jazykový cit a podvědomou znalost určitých spojení, která nejsou doložená ve slovnících. 

Ale každá práce nese subjektivní prvek svého autora.  

V korpusu SYN2010 pomocí aplikace KonTetx jsme vyhledávali české binomiály. Typ 

dotazu, který byl použit, se nazývá CQL. Pak jsme pomocí frekvenční distribuce prováděli 

sběr spojení.  

Problém vznikl s ruským Hlavním korpusem, který nemá funkci frekvenční distribuce a, 

jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole o srovnání obou korpusů, zahrnuje texty z 18. – 21. 

století, zatímco se český korpus skládá ze současných textů. Poslední problém jsme řešili tak, 

že jsme nastavili podkorpus s texty vydanými od roku 1945 do 2014. Z tohoto podkorpusu 

jsme poté používali materiál pro analýzu ruských binomiálů a vybírali příklady. Ale pro 

vyhledávání jsme museli používat Hlavní korpus.  

Abychom mohli vyhledat binomiály pomocí frekvence, použili jsme v ruském korpusu 

program, který je betaverzí, je to testovací program, který ukazuje výskyt spojení. Jenomže, 

jak jsme byli upozorněni pracovníkem Národního korpusu ruského jazyka, v tomto programu 

vznikají problémy, nastávají výpadky systému, zvláště když dotaz obsahuje velké množství 

dokladů. Tak u žádného dotazu podle struktur se nepodařilo prohlédnout víc než 4000 

spojení, což znamená, že v některých strukturách (S – kon – S, S – prep - S) jsme nemohli 

zkoumat spojení do limitu 9.  

Z toho důvodu, že sběr dat byl proveden v Hlavním korpusu, a pro analýzu použit 

subkorpus, v přílohách s ruskými binomiály uvádíme výskyt z obou zdrojů, z korpusu a 

podkorpusu. Také bychom chtěli upozornit, že jak v českých, tak i v ruských přílohách 

uvádíme výskyt určitého tvaru slova, a ne lexému.  

V dalších kapitolách se na základě dat, která jsme shromáždili, pokusíme provést analýzu 

vybraných binomiálů. Podíváme se na jejich význam, určíme sémantické třídy a vydělíme 

syntaktické funkce.        
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KAPITOLA III. 

 

BINOMIÁLY V ČESKÉM JAZYCE 

 

V této kapitole se podíváme na české substantivní binomiály, na jejich chování ve větě, 

významy a zvláštnosti. Jelikož počet námi nalezených spojení v korpusu je velký (365), 

prozkoumáme jenom některé z nich. Výběr binomiálních výrazů pro rozbor v této kapitole se 

bude zakládat na tom, aby vybrané binomiály prezentovaly celou skupinu. Všechny příklady, 

které budeme používat v této kapitole, pochází z korpusu SYN2010. Uvádíme je a jejich 

zdroje beze změn.   

Celkový seznam binomiálů je doložen v příloze 1. 

Strukturně substantivní binomiální spojení patří do dvou větších struktur, které jsme ještě 

rozdělili na menší skupiny: 

 

I. Struktury kombinující autosémantika a synsémantika 

A. prepoziční (S – prep – S, prep – S – prep - S) 

B. konjunkční (S – kon – S, kon – S – kon - S) 

C. partikulární (S – part - S) 

D. smíšené (prep – S – kon – S, prep – S – kon – prep – S, Num – S – kon – S) 

 

II. Struktury, které se skládají jenom ze substantiv (autosémantik) 

A. s dvěma nominativy (N1. – N1.) 

B. s dvěma instrumentály (N7. – N7.) 

C. s nominativem a genitivem (N1. – N2.) 

D. s nominativem a instrumentálem (N1. – N7.)      

 

Dále prozkoumáme každou skupinu zvlášť. Na základě analýzy vybraných spojení se 

pokusíme vydělit syntaktické funkce a sémantické skupiny substantivních binomiálů 

v českém jazyce.  

 

3.1.   S – prep – S: 

Tato skupina je založená na kombinaci dvou autosémantik (substantiva) a jednoho 

synsémantika, která stojí mezi nimi. Tady bylo nalezeno 37 binomiálů.   
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 čas od času, krok za krokem, kámen na kameni, oko za oko, krůček po krůčku (krůček za 

krůčkem), ráz na ráz, zub za zub, tělo na tělo, zmatek nad zmatek  

Jestli se podíváme na binomiály z této skupiny blíže, můžeme říci, že to je dost velká 

skupina, a skládá se z běžných výrazů, které člověk používá ve své každodenní konverzaci.  

Nejvíc se tady užívá předložek za, od, po. Dále se na příkladu několika vybraných 

binomiálů pokusíme vydělit několik obecných povah spojení, která patří do této skupiny.   

čas od času – nejužívanější binomiál mezi binomiály se strukturou S – prep – S, vyskytuje 

se 1943x. Toto lexikální spojení je založeno na lexikálním opakování substantiva. Je 

zachyceno Slovníkem české frazeologie a idiomatiky pod red. F. Čermáka z roku 1988
5
. Ve 

větě plní funkcí příslovečného určení času: 

(Muka dospívání aneb Těžký hypochondr v pubertě)   

že není nic špatnýho na tom, když si člověk čas od času  dá nějakej drink. Sally vyprávěla, 

že se poprvé  

(Reflex, č. 10/2008) 

  , podají žalobu . . .* Lékaři a učitelé čas od času demonstrují nebo stávkují. Jejich 

nesouhlas je uzavřený v hranicích  

(Živě.cz, 20. 11. 2007) 

  přestože je to lepší než u  ICQ , síť je čas od času pár minut nedostupná zatím malé 

rozšíření v ČR Adam Vágner redaktor    

 

oko za oko a zub za zub – jsou dva frazémy s významem pomsty, užívané také dohromady 

jako přísloví, které je známé a pochází ze Starého Zákona. Používá se tedy jako jeden výraz, 

nebo každá část zvlášť. Pomocí korpusu se dalo zjistit, že oko za oko má větší výskyt (80), a 

zub za zub (49) se častěji vyskytuje spolu s frazémem oko za oko, a ne samostatně.  

(Francouzské hedvábí) 

 se dostaneš do rukou nějakému fanatikovi, který bude chtít oko za oko. " "Kam tedy 

jedeme? " "Máš  

(Chyť mě, jestli to dokážeš) 

  nezmění. Tady se nehraje na nápravu. Tady platí oko za oko, zub za zub. Odsouzený 

zločinec si prostě zasluhuje 

(Osmá čakra)  

 Vesmírné principy pak nevyhnutelně přehrály důsledky našich rozhodnutí podle 

zákona oko za oko, zub za zub. Vesmír je bez přestání znovu 

                                                           
5
 Dále jenom SČFI 
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Podle výše uvedených příkladů vydělíme tyto funkce těchto binomiálů ve větě: podmět, 

předmět, neshodný přívlastek. Také často vystupuje v roli osamostatněné výpovědi.   

 

krůček po krůčku nebo krůček za krůčkem – kolokace s významem „jít, postupovat, dělat 

něco pomalým tempem, také možná důsledně, postupně, ale dopředu“. Ve větě vystupuje 

v roli příslovečného určení způsobu.  

(Mladá fronta DNES, 1. 4. 2005)  

 schopni těch třicet milionů státu zaplatit. Šetřili jsme je krůček po krůčku a máme 

nyní dost prostředků v rezervním fondu, " 

(DVDMAG, č. 3/2006) 

  tak se snažil Caroline varovat, ale marně. Caroline krůček po krůčku začala poznávat 

tajemství domu. Domu o třiceti pokojích a 

(Hospodářské noviny, 13. 10. 2009)  

 koncepce. Limity chce " odblokovat ". Česko směřuje krůček po krůčku k prolomení 

územních limitů těžby uhlí, které od devadesátých 

(Pokání bratra Cadfaela)  

 schodech, potom se za ruce spustil přes okraj a krůček po krůčku se soukal dolů , 

vratce zavěšen nad hlubinou. Když 

 

zmatek nad zmatek – SČFI popisuje význam tohoto spojení, jako „velký, naprostý chaos“ 

[14, s. 399]. Binomiály podobného typu s předložkou nad v porovnání s výše uvedenými 

příklady nejsou velmi produktivní. Nejčastěji ve větě plní funkci jmenné části ve slovesně 

jmenném přísudku. Existuje také název divadelní hry „Zmatek nad zmatek“.  

(Nedělní svět, č. 45/2005)   

Group at Theatre Row vychutnával roli Eddieho v Rabeho hře  Zmatek nad zmatek. 

Zmatkům se nevyhnul ani Hawkeho osobní život. Při 

(Nová láska na obzoru)  

 kino, kolo, aerobik. No, je to  zmatek nad zmatek a člověk se musí smát, jak pořád 

každý každému 

(Nová láska na obzoru) 

  , a tudíž nikdo nikomu do očí nevidí! No zmatek nad zmatek, ale docela se u toho 

pobavíme ." Tebe 
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kámen na kameni – tento binomiál se používá ve významu „nic“. Je součástí širšího 

výrazu nenechat kámen na kameni a nezůstal kámen na kameni. Ve větě má funkci podmětu, 

předmětu. 

(Smrt morčete)   

prohlásil:" Zbořil se chrám a nezůstal z něho kámen na kameni. Kdo byl v Judsku, měl 

utíkat na hory    

(Deníky Moravia, 6. 12. 2008)   

V týmu Jestřábů nezůstal po tragickém vstupu do letošní sezony kámen na kameni. Díky 

výrazným změnám v hráčském kádru i na postu 

(Hospodářské noviny, 26. 4. 2005)   

jako v Nissanu, kde před šesti roky "nenechal kámen na kameni" a získal si přezdívku 

"vrah nákladů". 

ráz na ráz – tento výraz SČFI popisuje jako „rychlým tempem, v rychlém sledu“ [14, s. 

285]. Hlavně se používá se slovesem jít, jako fráze všechno/to šlo/jde/půjde ráz na ráz. Ve 

větě plní funkci příslovečného určení způsobu.  

(Bílá ruka a poklad hradu Handštejna) 

  mezi kluky ještě víc v ceně. Pak to šlo ráz na ráz. Z četníků se stali esenbáci, a hlavně 

se   

(Mé slzy zůstaly v Iráku) 

  ! " sykl měkce. Od té chvíle šlo všechno ráz na ráz. Malá skupinka pěti Arabů v bílých 

košilích se nám 

(Noc na křižovatce. Maigret se mýlí.)   

!" "Tvoje škoda! "Pět duší puklo ráz na ráz, ale ne ve všech byl kokain. V jedné 

 

tělo na tělo – vyjadřuje fyzickou těsnost, blízkost, množství. Objevuje se i v názvu filmu. 

Často se vyskytuje vedle slov zápas, boj, souboj. Ve větě může být příslovečným určením 

(způsobu), přívlastkem neshodným, okrajově předmětem a podmětem, jmennou částí 

přísudku.  

(Právo, 4. 12. 2006)  

 . "Drželi jsme se navzájem, šlo o souboj tělo na tělo, a když jsem se dostal před něj, 

fauloval 

(Mladá fronta DNES, 3. 10. 2007) 

  dvacetiletý Petr Kropáček. To je pak na tanečním parketu  tělo na tělu a k baru se 

člověk musí probojovávat. Pivo teče 
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(Dvanáct povídek o poutnících) 

  jiný způsob jak lovit pod vodou než zápasit s rybami tělo na tělo. Bylo mu kolem 

dvaceti let, trávil víc času 

 

Pro celou skupinu S – pred – S je charakteristická produktivnost typu spojení, který je 

založený na lexikálním opakovaní substantiva s předložkami po, za, od. Zvláště ve 

významech s časovým a místním odstínem: den ode dne, rok za rokem, stránka po stránce, 

stát od státu atd.   

Tady lze vydělit tyto syntaktické funkce: 

- Příslovečné určení 

- Podmět  

- Předmět 

- Přívlastek neshodný 

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku  

Dále jsme se pokusili vydělit sémantické třídy binomiálů této skupiny: 

- Cirkumstativa (čas od času, bod po bodu, oko za oko, půl na půl) 

- Identity abstraktní (zmatek nad zmatek) 

 

3.2.   prep – S – prep – S:  

Tato struktura je prezentovaná střídáním dvou substantiv a dvou předložek.  

 od hlavy k patě, z místa na místo, od ucha k uchu, z nohy na nohu, od čerta k ďáblu, 

z nebe na zem, od kolébky do hrobu  

Tato skupina je dost rozšířená a početná na binomiální spojení, našli jsme 44 výrazů. 

Spojení jsou tady založená na lexikálním opakování substantivního komponentu, nebo na 

opozičním vztahu mezi komponenty, a to díky struktuře s předložkami od/z … do/k/na: 

z pokolení na pokolení, z nebe na zem, od kolébky do hrobu, z místnosti do místnosti, od stolu 

ke stolu apod. Jak vidíme, taková struktura je produktivní, vytvářejí se i kombinace 

neustálené. 

od ucha k uchu – v SČFI se tento frazém uvádí jako součást frazému pusa/huba od ucha 

k uchu s významem „obličej s široce rozevřenými ústy od smíchu“ [14, s. 279], což nám také 

dosvědčují příklady z korpusu: 

(Brno Business, č. 1/2005)  
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. To kvůli ' tejpování ' volného kolena. Pusa od ucha k uchu nemusí být pořád, ale 

rozhodně nesmíme dát najevo,   

Ale mimo to, má tento binomiál ještě větší výskyt se slovy smát se (a se slovesy se stejným 

významem – zubit se, šklebit se apod.) a úsměv (kolem 76 % ze všech vzorků objevených 

podle základního vyhledávání): 

(Ikarie, č. 8/2006)  

 . To ale není přesné. " Keys se zazubil od ucha k uchu." Pro mě za mě. Chci to . 

(Cesta na Hrozný konec) 

  kapsy a podal jí je. Prateta Blanka nahodila úsměv od ucha k uchu." To je ale 

nádherný dárek," řekla 

Další významy a slova, s kterými se vyskytuje toto sousloví, ale v menším počtu, jsou: a) 

mít knír od ucha k uchu, b) podříznout krk od ucha k uchu, c) předávat informaci od ucha 

k uchu:  

(Paradýzo) 

  učí, že všem chudým se také musejí podřezat krky od ucha k uchu . . ." Zvedá se vlna 

potlesku ale já 

(Vévodkyně a kuchařka) 

  lakovaný kočár s kočím na kozlíku, který má knír od ucha k uchu, a že až kočár před 

vilou zastaví, vystoupí 

(Divná doba) 

  ! Slova " pokrok " a " vyřazenost " jdou od ucha k uchu a probouzejí staré frustrace. 

Venkované už dlouho cítí, 

Ze získaných vzorků vydělujeme dvě funkce, které binomiál od ucha k uchu plní ve větě: 

příslovečného určení způsobu a neshodného přívlastku. 

 

od čerta k ďáblu – ve významu „dlouho a otravně chodit někam, vyřizovat něco, zvláště 

v úředních záležitostech“, tento binomiál se nejčastěji pojí se slovesy pohybu posílat, jít, 

poletovat, honit, okrajově harcovat, také běžně další doložená slovesa telefonovat, volat: 

(Všude červená)  

 Alice jí dávno měla objednat hotel. Tak teď volá od čerta k ďáblu a hledá, kde by měli 

volno. Teta už 

(DVDMAG, č. 3/2005)  

 se Polly do kalhotek . Proto jsem s ní poletoval od čerta k ďáblu, abych na ni 

zapůsobil . . . jo byli 
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Lidé a země, č. 2/2008   

místo, kde mají to pravé razítko. Posílají vás od čerta k ďáblu a po celodenním běhání 

nakonec odhalíte absolutní marnost svého snažení 

Ve větě má funkci příslovečného určení místa. 

 

od hlavy k patě – tento frazém se používá, když jde o celého člověka, zvláště o jeho 

celkový zevnějšek. Nejčastěji se pojí se slovesem prohlížet, ale i s jinými slovesy s podobným 

významem. Dále se používá ve významu „být nějak/do něčeho oblečen, zahalený“, a také, 

když jde o fyzické změny a procesy, jako např. třást se, klepat se, zachvět se, potit se apod.: 

(Zpráva od nebožtíka) 

   vyklopila si na nohy obsah konzervy argentinského guláše a od hlavy k patě se polila 

ananasovým kompotem. Elektrický vařič se mi p   

(Dlouhý, temný čas svačiny duše) 

  znovu pozornost ke Kate a začala si ji znovu prohlížet od hlavy k patě." Ty jsi 

smrtelnice, viď, drahoušku?   

(Splátka růží)  

 odtrhl pohled, byla to křeč, která jím otřásla od hlavy k patě. Vida, vida, řekl si 

Cadfael, kterému 

(Vyjednavač)  

 vešel do sklepa. Ve skutečnosti byl únosce stále oblečen od hlavy k patě v černém a 

měl i masku, pod níž byly 

Z výše uvedených příkladů můžeme vydělit funkci ve větě, což je funkce příslovečného 

určení způsobu. 

 

od kolébky do hrobu – frazém, který znamená „celý život člověka“. Ve větě má funkci 

příslovečného určení času a neshodného přívlastku: 

(Hospodářské noviny, 2. 1. 2008) 

  minimální sociální jistoty. Pak se jim výběr poplatků "od kolébky do hrobu" skutečně 

může jevit jako něco, co jde nad 

(Právo, 10. 12. 2005)  

 kongresu předvedlo salto mortale heslem "každý občan bude zajištěn od kolébky do 

hrobu". Z toho čestný předseda ODS Václav Klaus radost 

(Respekt, č. 33/2006)   
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dnes už není místo, které by většinu obyvatel provázelo  od kolébky do hrobu," říká 

biskup." Pokud stavbu věnujeme spolku 

Je zajímavé, že všechny z korpusu doložené příklady jsou z publicistických a odborných 

textů, a jenom jeden z beletristiky.  

 

z nebe na zem – ve svém primárním významu tento výraz vyjadřuje „pohyb z nebe na 

zem“, dále souvisí s významem náboženským, kde nebe je jiný sakrální svět, a země je tento 

svět, život, pohyb z jedné reality do jiné. Ve spojení se slovesy vrátit se, spadnout vyjadřuje 

„ztrátu iluze, návrat ze snu do skutečnosti, reality“.  

(Dohra)  

 domu, zdráhal se ten modrý, neživý pohled vrátit z nebe na zem. Jen co se zpráva o 

příjezdu ženy roznesla po 

(Xantypa, č. 3/2005)   

v liberálním pojetí povznesena nad pouhou přírodu a snáší spravedlnost z nebe na zem. 

Podíváme - li se na dnešní Spojené státy tímto 

(Lidové noviny, 24. 9. 2005)   

 Ostatky představovaly jakýsi světelný kanál, kterým proudila milost z nebe na zem. 

Relikvie mohly pomoci v každé lidské nouzi zcela mimořádným 

Ve větě plní funkci příslovečného určení místa. 

 

z místa na místo – tento binomiál vyjadřuje „častý nebo rychlý, možná neuspořádaný 

pohyb, změnu místa“. Pojí se slovesy pohybu. Ve větě má hlavně funkci příslovečného určení 

místa, způsobu, také přívlastku neshodného. 

(Právo, 19. 11. 2008)  

 jedna přes druhou ve volných asociacích. Skáče v příběhu  z místa na místo a směšuje 

realitu s představami. Místo k sezení Čtenář 

(Ohrožená zvířata)   

), na rozdíl od nich však nejsou schopní pohybu z místa na místo. Pouze koráli mají 

vápenatou schránku: tím se liší 

(Kdo je Mallory?) 

  koleje, " vysvětloval Ranleigh ." Stěhovali jsme se  z místa na místo, ve dne jsme se 

ukrývali a v noci šli 
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z nohy na nohu – charakterizuje způsob pohybu, přešlapování na jednom místě. V 73% ze 

všech příkladů z korpusu podle základního vyhledávání se vyskytuje ve spojení přešlapovat 

z nohy na nohu. Ve větě má funkci příslovečného určení způsobu, místa.  

(Poesie Z)  

 . Tráva leze skulinami deště. Všichni smutně přenášejí váhu z nohy na nohu, posunují 

těžiště kamsi vpřed . . . Za očima 

 (Bukvínkova kouzelná píšťalka) 

  na toho jejich Modrého Trola, on v rozpacích přešlapoval z nohy na nohu, ale o to víc 

se znovu a znovu díval 

(Paní Dallowayová)  

 ani Bradshaw. Trochu vrávoravě se zvedl, vlastně poskakoval z nohy na nohu, 

zauvažoval o pěkném čistém noži na krájení chleba s 

 

Binomiály struktury prep – S – prep – S plní ve větě tyto syntaktické funkce: 

- Příslovečné určení 

- Přívlastek neshodný  

Co se týče sémantických skupin, vydělujeme: 

- Cirkumstativa (od rána do noci, z ruky do ruky). 

 

       3.3.   S – kon – S:  

Tato skupina se skládá ze dvou autosémantik (substantiv) a jednoho synsémantika 

(spojky).  

Romeo a Julie, Cyril a Metoděj, Sodom a Gomora, dámy a pánové (pánové a dámy), anděl 

a démon, anděl a čert, kráska a zvíře, alfa i omega, rub a líc, chléb a sůl, čas a/i peníze 

(peníze i čas), hromy a blesky, nebe a dudy, ohněm a mečem, nebe a peklo 

Je to nejpočetnější skupina binomiálů, a také nejproduktivnější. Našli jsme 226 spojení této 

struktury. V ní se vyskytují binomiály různých typů a druhů. Nejužívanější spojka je a, pak o 

trochu méně spojka i. Objevuje se tady vysoký počet variant, a to díky obměně spojek a/i 

(muži i/a ženy) a změně slovosledu substantivních komponentů ve spojení (prostor a čas/čas 

a prostor).    

dámy a pánové (pánové a dámy) – tento binomiál, je zajímavý tím, že varianta „dámy a 

pánové“ je frekventovanější a v 94,08% ze všech příkladů, které jsme dostali z korpusu podle 
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základního vyhledávání, je doložená ve formě oslovení, i když se i méně frekventovanější 

varianta „pánové a dámy“ ve formě oslovení objevuje v 69,23% .  

(Ikarie, č. 12/2007) 

  někteří z vás nemusí vidět. Miláčku, dovolíš? Pánové a dámy, můžete si prosím na 

chvilku nasadit své záušnice?  

(Krásná setkání III. Se studenty)  

 úspěchů byla cesta minulosti. Přeji Vám i nám, dámy a pánové, aby se Vaše 

představy, se kterými jste vstoupili   

  (Mladá fronta DNES, 18. 11. 2008)   

a radlice. Kdyby tehdy někdo řekl " Pojďte , dámy a pánové, vezmeme baseballové pálky, 

vidle a sekery a těm 

 

chléb a sůl – tento binomiál je spojený s různými náboženskými rituály, pověrami a zvyky. 

Nese v sobě pozitivní hodnotu. Z doložených příkladů v korpusu můžeme vydělit spojení 

„uvítání/přivítání (nebo verbum) chlebem a solí“, které se vyskytuje v 56,26% příkladů 

z korpusu podle základního vyhledávání, a které lze určit jako zvláštní binomiál chlebem a 

solí. 

(Deníky Moravia, 1. 3. 2008)  

 , protože tady nepřevážil názor, že si zaslouží uvítání chlebem a solí. Čestně si 

přiznejme: na rozdíl od zemí,    

(Deníky Bohemia, 12. 4. 2007)  

  Hořicích (na snímku)." Všude mne vítají chlebem a solí, ale u vás jsem dostal tradiční 

trubičky. Je 

Ve větě toto spojení plní různé funkce: příslovečného určení, neshodného přívlastku. 

(Mladá fronta DNES, 1. 4. 2005)  

 fotili prince Williama. Prezidenta uvítali pivem Krušovice - Nikoli chlebem a solí, ale 

stylově pivem uvítali včera v Krušovicích na Rakovnicku   

 

nebe a dudy – tento frazém potkáváme jako součást přirovnání (33,33% ze všech výskytů 

v korpusu podle základního vyhledávání) a součást spojení slovesa být plus nebe a dudy 

(50%), a taky jako název knihy „Nebe a dudy“. 

(Korespondence) 

  jest rychle se poměrně unaví, ale je to jako  nebe a dudy u srovnání s tím, jaks ji viděl 

v Londýně 
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(Dům) 

  nachystala. Ve srovnání s Marie - Louise to byly nebe a dudy. Sára představovala ten 

nejlepší vánoční dárek, jaký kdy 

(Zapadlo slunce za dnem, který nebyl) 

  a verše o stesku i výsměchu (1904), Nebe a dudy (1912). Psal humoristické povídky 

(Historie Modrého 

Ve větě vydělujeme funkci jmenné části predikátu, doplňku. 

 

ohněm a mečem – tento výraz se objevuje ve formě 7. pádu v 82,35% z doložených 

příkladů, dokonce i v názvu filmu a knihy „Ohněm a mečem“. Až na drobnou výjimku tento 

frazém má všude stejný význam a je spojen se slovesy, která označují – „dobývat něco, 

ovládat něco, prosazovat své zájmy pomocí síly a smrti“ apod.: 

(Nebeský strom)  

 do bezpečí. Tady na hranicích Powisu už všude vládne oheň a meč. Nebudu klidná, 

dokud budou oba dva v jednom 

(Právo, 17. 7. 2009) 

   francký král a první císař západní Evropy, si ohněm a mečem podrobil dnešní 

Německo, Benelux, Francii a severní Itálii    

Co se týče funkce ve větě, tady vydělujeme příslovečné určení, funkci neshodného 

přívlastku (a objektu, ale s jiným, nefrazeologickým, přímým významem – polykat oheň a 

meče). 

 

Romeo a Julie – tento binomiál se skládá ze dvou vlastních jmen a odkazuje na 

Shakespearovu hru „Romeo a Julie“. Všechny příklady na binomiál Romeo a Julie v korpusu 

podle základního vyhledávání můžeme rozdělit na tři skupinky: název hry, filmu, baletu atd., 

přirovnání někoho k postavám z „Romea a Julie“, samy postavy Romeo a Julie: 

(Magazín Práva, č. 33/2008) 

  herecké skupiny. Její první velká role byla ve hře Romeo a Julie. Neměla sebemenší 

ponětí, kdo byl Shakespeare, ani 

(Lidé a země, č. 11/2008) 

   V těchto dávných dobách prožili svůj příběh místní Romeo a Julie - princ Jonay z 

Tenerife a jeho milá Gara z  

(Deníky Moravia, 1. 3. 2008) 
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  uzlu vpravdě gordického. Vedle nejryzejšího citu a splynutí duší  Romea a Julie 

 je zde vášní zchvácen také Tybalt s Juliinou chůvou nebo    

Ve větě tento binomiál plní nejrůznější funkce: jmenná část predikátu, podmět, předmět, 

přívlastek neshodný, doplněk. 

 

hromy a blesky – v 44,55%  ze všech příkladů, které nám nabídl korpus, tento binomiál 

použit pro popis počasí, jiné významy patří do frazeologické oblasti, a také se objevuje 

v názvu knihy „Hromy a blesky“.  

(Nenasytná)  

 okenních tabulek. Postupně se proměnily v prudký liják a  hromy a blesky ustaly. 

Provazy deště pomalu přešly v obyčejný déšť, 

(Oko tornáda) 

  zbabělče." " Máš nemožnou náladu." " Hromy a blesky." " Ovládej se, ženská." " 

(Orlové smrt) 

i  divokém zmatku. Nebylo divu, že oberscharführer Bulle plival hromy a blesky. Velitel 

musí proti takové nekázni zakročit rázně a rychle 

(Devět miliard božích jmen) 

  zbývalo dalších sedm sekund, během nichž budou motory svými hromy a blesky  bušit 

do startovacího zařízení. Pilotoval měsíční blesk. A 

(Konečné řešení)  

 , odkud by na chlapce na střeše mohl metat očima hromy a blesky. Jenomže vikářovy 

oči jsou pro tento účel příliš melancholické 

(Moře v plamenech)   

ke všemu zbůhdarma vyplýtvali přes 8000 tun paliva. Nejprudší hromy a blesky byly 

svolávány na hlavu ponorkové zbraně a luftwaffe, které 

Z výše uvedených příkladů vidíme, že binomiál hromy a blesky má široké spektrum užití: 

přírodní jevy, popis hlasitých zvuků, přirovnaných k hromům a bleskům, zlobit se na někoho, 

nadávat někomu, zvolaní pro emotivní posílení výpovědi. Používá se samostatně, a jako 

součást širšího frazému (metat hromy a blesky).  

Mezi hlavními syntaktickými funkcemi spojení hromy a blesky vydělujeme: podmět, 

předmět, příslovečné určení, neshodný přívlastek.  

 

Mistr a Markétka – tento binomiál, který se skládá z dvou osobních jmen, se objevuje 

v příkladech doložených z korpusu jenom v souvislosti s Bulgakovovým románem, s jeho 
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divadelní inscenací, seriálem. Ve větě vystupuje v roli přívlastku neshodného vyjádřeného 

nominativem jmenovacím. Jestli se podíváme na zdroje doložených příkladů, uvidíme, že 

všechny pocházejí z publicistických textů.  

(Právo, 14. 2. 2006) 

  Šulaj, který do roku 2002 hrál v inscenaci hry Mistr a Markétka  po boku Miroslava 

Donutila, Františka Němce a dalších osobností   

(Magazín Práva, č. 8/2009)   

jmenuje Frída. Proč zrovna takhle? Zkoušeli jsme tehdy Mistra a Markétku a v té hře je 

malá postava bláznivé ženy, 

(Magazín Práva, č. 6/2008)   

, vybavilo se mi , nevím proč, že v Mistrovi a Markétce  je postava šílené ženy Frídy, která 

uškrtila dítě a 

 

Sodoma a Gomora – binomiál, který označuje dvě biblická města, jež jsou známá svou 

nemravností, a která byla zničená Bohem, v přeneseném významu slouží také k popisu 

nemorálního, nestoudného života v určité společnosti, prostředí, místě, a pro označení 

velkého nepořádku. Ve větě může plnit funkci podmětu, předmětu, přívlastku neshodného, 

příslovečného určení, doplňku. Když se používá v přeneseném významu pro označení situace, 

ve větě vystupuje v jednotném čísle ženského rodu. Vyskytuje se i v množném čísle Sodomy a 

Gomory.  

(Kostkař aneb Náhoda je život) 

  jak padá kostka, za jednotné pětidolarové vstupné, kdežto Sodomy a Gomory 

 našich kostkařských center jsou k dispozici prakticky zdarma. Všichni     

(Týden, č. 29/2008) 

  detailu neonové rudé hvězdy nad Prahou, myšleno nad tou Sodomou a Gomorou. 

Pěkná je scéna, kdy Tomáš Hanák vysvětluje, 

(Zpráva od nebožtíka)   

všechny strany, řev zesílil a celkem vzato vypukla tam Sodoma a Gomora, většina lidí se 

vrhla pod stoly a zdá se 

(Lidé a země, č. 7/2005)  

 tj. na věky, protože se otočila po hříšných městech  Sodoma a Gomora. Městech, která 

právě obchodem se solí zbohatla a 

 



32 
 

alfa a/i omega – známý binomiál, který SČFI popisuje jako „základní smysl, základ něj. 

činnosti n. skutečnosti, to hlavní, nejdůležitější, podstatné vůbec“ [14, s. 28], také může 

znamenat „začátek i konec, všechno bezvýhradně“. Ve větě se uplatňuje hlavně jako jmenná 

část slovesně-jmenného přísudku, zřídka se objevuje jako přívlastek neshodný (v 7. pádě, 

nebo jako nominativ jmenovací), předmět, doplněk, podmět (doložen jenom jeden příklad, 

který pochází z beletrie). Nejčastěji se vyskytuje ve spojení být alfou i omegou 

něčeho/někoho.  

(Červený trpaslík. Nekonečno vítá ohleduplné řidiče) 

  cukrátka z kolena? Je to svině, to je  alfa i omega celého problému. Normální hajzl. 

Rimmer opět vzhlédl a 

(Britské listy, 12. 5. 2005)  

 předčasně vyhrocených postojů, kterými vzbuzují dojem jakoby šlo o alfu a omegu 

 budoucí prosperity a sociálních jistot. Tím jen zbytečně hrají 

(Básně)   

pluje tiché záření, kam? Nejdříve vynechat paměť, Alfa a Omega se vzdává, mizí. Potápí 

se jakási mořská řeka 

 (Encyklopedie mystiky II.) 

  slávy, a očekává návrat Syna, který je "Alfa i Omega, počátek i konec" ( Zj 21, 6 

(Computer, č. 14/2006)   

větráky a chladit grafickou kartu v základní výbavě. Rychlost alfou i omegou Máte 8000 

Kč a určitě předpokládáte, že když tuto 

Z příkladů, které byly nabídnuté z korpusu podle základního vyhledávání, můžeme 

vyvodit, že tvar se spojkou a je frekventovanější, než tvar se spojkou i, vyskytuje se 

v 78.31%.   

 

nebe a peklo – tento binomiál je založený na protikladu, kde nebe symbolizuje „ráj, 

kladnou, světlou skutečnost, místo“, a peklo „negativní, strašnou, temnou“. Používá se: 

 a) v náboženském významu – ráj a peklo, místo, kam se dostává duše po smrti, 

 b) pro označení skutečnosti, kterou charakterizuje náboženský význam – dobro × zlo, 

rozkoš × utrpení, štěstí × neštěstí, je těsně spojeno s významem a, 

c) pro zdůraznění protikladu (se spojkou jako). 

Ve větě toto spojení může plnit různé funkce: podmět, předmět, doplněk, příslovečné 

určení, přívlastek neshodný. Používá se v názvech různých titulů k filmům, knihám.  

(Ikarie, č. 5/2009) 
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  než předstupeň dokonalé existence?! Z dob víry v nebe a peklo jsme přece už dávno 

vyrostli!" Dav dal hlasitě  

(Orbita)   

ale dej na mý slovo - je to rozdíl jako nebe a peklo. Vsadím se o flašku Jacka Danielse, že 

chladicí    

(Jíst, meditovat, milovat) 

  a splynete s Prázdnotou. Z karmy vyplývá, že nebe a peklo je možné najít jen tady na 

zemi, kde máme 

(LSD - mé nezvedené dítě)  

 knihách Dveře vnímání (The Doors of Perception) a Nebe a peklo (Heaven and Hell). 

Abych zajistil potřebnou okamžitou 

 

anděl a čert – binomiál, který také je založený na protikladu s náboženskou tematikou. 

Postavy, jež symbolizují dobro a zlo, a které se objevuje při zmínce o Mikuláši. Patří do 

textové kolokace. Ve větě plní funkci podmětu, předmětu, příslovečného určení (průvodních 

okolnosti), přívlastku neshodného. 

(Metro, 30. 11. 2009)  

 moci úřední " k ní bude poslán Mikuláš i s  andělem a čertem. Takovýto obecní 

Mikuláš navíc navštěvuje rodiny zdarma." 

(Lidové noviny, 28. 4. 2005)  

 navzdory čertům vytváří všechno, co dělá svět světem. Andělé a čerti nejsou ani tak 

Dobrem a Zlem, jako spíše Naivitou 

 

 anděl a démon – tento binomiální výraz se v korpusu vyskytuje ve množném čísle (až na 

jeden příklad) – andělé a démoni. Jako i předchozí binomiál, je založený na protikladu 

významu obou prvků spojení, které označují mytické postavy s náboženskou tematikou.  

Skoro všechny příklady s tímto binomiálem odkazují na knihu Dana Brawna „Andělé a 

Démoni“ a na její filmové zpracování.  

Ve větě plní funkci přívlastku neshodného, podmětu, předmětu.  

(Právo, 13. 4. 2007) 

  fázi jednání s režisérem Ronem Howardem o účasti na filmu Andělé a démoni, který 

má vycházet z druhé knihy Dana Browna, 

(DVDMAG, č. 3/2005)   



34 
 

(Keanu Reeves) má zvláštní dar. Dokáže odhalit anděly a démony v lidských schránkách. 

Protože si s touto schopností neví 

 

Kráska a zvíře – binomiál, který odkazuje na stejnojmennou pohádku a její postavy. 

V příkladech z korpusu vstupuje jako název pohádky a její různé zpracování, a jako 

přirovnání k lásce, charakteristika něčí lásky, vztahu. 

Ve větě funguje jako přívlastek neshodný. Také jako osamostatněná výpověď.  

(Plechový bubínek) 

 , vždycky trochu křehnoucími ňadry, hladíc mi vlasy: kráska a zvíře. Ona ležící, já 

mezi jejíma dlouhýma nohama pohrávaje   

(Móda století)  

kterého Jean Cocteau pověřil návrhy fantastických kostýmů pro svůj film Kráska a zvíře. 

Od té chvíle snil mladý krejčí o otevření vlastního   

 

rub a líc – ve SČFI je tento binomiál popsán jako „kladná a záporná stránka, (subjektivní) 

přednosti a nedostatky něj. jevu“ [s. 163]. V korpusových příkladech se často vyskytuje ve 

frázích mít svůj rub a líc nebo (být) jako rub a líc téže/jedné mince. Používá se i jako titul 

určitého díla. Ve větě má funkci předmětu, přívlastku neshodného, jmenné části přísudku, 

doplňku. 

(Paměti 3)   

, ať jinak sebe výhodnější nebo nevýhodnější, má svůj rub a líc, a že to tedy patrně také platí o 

vítězství 

(Skryté tváře) 

  v pocitu i ve vyjádření souvisí s básnickou tvorbou jako rub a líc téže mince. A 

konečně práce editorská, spojená s 

(Korespondence)   

" sedělo ". Neboli když Jarda Kopecký v " Rubu a líci " nám řek:" Dnes to byl Honky-Tonk! 

(Deníky Bohemia, 25. 8. 2009) 

  jsoucnost. . . Jsou nesčíslné věci, je jejich  rub a líc, je bezpočtu životů, v tom je ta 

celá 

Co se týče spojky a tvaru, tak v příkladech, které jsme prohlédli v korpusu podle 

základního vyhledávání, je frekventovanější spojka a (77.78%) a přednostním, základním 

tvarem je rub a líc (65.12%). 
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čas a/i peníze (peníze a/i čas) – vyjadřuje, že „nějaká skutečnost je drahá a chce hodně 

pozornosti“. Tento binomiál se hlavně vyskytuje se slovy ve významu: šetřit, stát, věnovat, 

investovat, utrácet, mít. Ve větě má funkci předmětu, podmětu, přívlastku neshodného.  

(Lidové noviny, 28. 7. 2009) 

  shánějí, když jsou zase zakázky. Vyškolit nové stojí čas a peníze. Ale proč podnikům 

platit něco, co je v      

(Srdceryvné dílo ohromujícího génia – kniha) 

  přesně ví, co by chtěl dělat, kdyby měl čas a peníze, má to dokonale promyšlený a 

naplánovaný, konkrétní projekty 

(Mladá fronta DNES, 19. 8. 2008) 

  se bude moci řidič nehodě včas vyhnout. Ušetří to čas i peníze," řekl Jaroslav Zvára. " 

Je už jen 

(Finanční management, č. 1/2006) 

  zklamáním, jak přiznává ředitel pro personalistiku. Lidé investovali peníze a čas 

 spíše do zahraničních dovolených a nových aut než do vlastního 

Nejužívanější tvar je čas a peníze (56.72%), a samozřejmě spojka a (67.06%). 

   

Pomocí výše udělaného rozboru můžeme vydělit tyto syntaktické funkce pro tuto 

skupinu: 

- Podmět 

- Předmět 

- Přívlastek neshodný 

- Doplněk 

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- Příslovečné určení 

 

 

Mezi sémantickými skupinami jsou: 

- Osoby: 

o a) propria (Petr a Pavel, Bob a Bobek); 

o b) zvířata (pejsek a kočička); 

o c) mytické a náboženské postavy (Bůh a ďábel, anděl a démon); 

o d) lidé (dámy a pánové, muž a žena); 

o e) smíšené (kráska a zvíře).   
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- Toponyma (Sodoma a Gomora) 

- Identity abstraktní (vzestup a pád, čtení a psaní, děs a hrůza) 

- Identity konkrétní (chléb a víno, jídlo a pití) 

- Smíšené (čas a peníze) 

- Vlastnost (krev a mlíko, kost a kůže) 

 

3.4.   kon – S – kon – S:  

Tato skupina je založená na střídání dvou autosémantik (substantiv) a dvou synsémantik 

(spojek). Tady se nám podařilo objevit jenom jeden binomiál.  

ani vidu ani slechu – toto ustálené spojení znamená „žádná zpráva, stopa po někom, 

zmizet“. Pojí se slovesem být v negaci – nebylo, není, a s předložkovou vazbou po kom/čem. 

Vyskytuje se i s elipsou slovesa. Ve větě má funkci podmětu (vyjádřený genitivem).  

(Želvičky) 

 si tě za ženu." Po Elišce nebylo týden ani vidu ani slechu. Asi balí, myslel si Tomáš. 

Konečně se 

(Neutronová hvězda)   

a funěl přitom jako pořádná vzduchová pumpa. Po nikom ani vidu ani slechu. Vidět ovšem 

nebylo ani auto. Stál jsem v 

(Mladá fronta DNES, 13. 3. 2009) 

  je totiž vzduch docela dobrý, po nedávných těžkých inverzích ani vidu ani slechu. A 

hlavně ani čichu. Právě dlouhodobě překračované hodnoty 

Je to jediný binomiál, který se nám podařilo najít v této skupině. Je založený na opakovací 

spojce ani…ani.  

Na základě toho vydělujeme jedinou syntaktickou funkci: podmět.  

Sémanticky zařádíme tento výraz do skupiny Identity abstraktní.  

   

3.5.    prep – S – kon – S: 

Tato skupina se skládá ze dvou substantiv a dvou synsémantik (předložky a spojky). Bylo 

nalezeno 32 binomiály této struktury.    

 z masa a kostí, na milost a nemilost, z masa a krve, o chlebu a vodě, mezi psem a vlkem 

Tato skupina binomiálů není tak produktivní, jako např. skupiny S – kon – S, S – prep – 

S a prep – S – prep – S.  

Tady byl zachycen binomiál, který jsme nenalezli ve slovnících, a to (hodina) mezi psem a 

vlkem. Toto spojení bylo použito v beletrii a v publicistice: 
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(Respekt, č. 14/2006)   

Hlubokým zaprášeným hlasem zpívá Mark Lanegan písničky zrozené v hodině mezi psem a 

vlkem. Jako by Mrtvý muž přišel zahrát Sedmi statečným před       

(Reflex, č. 37/2009) 

  rozhovorům hlavní hrdinky s její matkou nepřestávalo smát. Hodina mezi psem a 

vlkem někdejší básnířky a povídkářky Silke Scheuermannové zase připomíná 

(Skryté tváře)  

den již uplývá a noc nenastala a kdy přichází hodina mezi psem a vlkem, jak ji překrásně 

nazývají Francouzi. Jeden z jejích 

Z příkladů, které jsme vzali z korpusu, vidíme, že tento binomiál je součástí širšího 

frazému – hodina mezi psem a vlkem. Také doložené vzorky ukazují, že existují alespoň dvě 

knihy, v jejichž názvech je použit tento binomiál: Hodina mezi psem a vlkem Silke 

Scheuermannové a Mezi psem a vlkem Zuzanne Rinaudové. Nejspíš tento výraz pochází 

z francouzštiny, a pomocí vyhledávání v internetu bylo námi zjištěno, že slouží pro označení 

doby, mezi dnem a nocí, někdy mezi třetí a čtvrtou ranní hodinou, kdy na člověka a na svět 

celkem působí nějaké nereálné, skoro magické síly a vznikají zvláštní pocity, sny apod. A 

také to, že tento výraz je dost oblíbený v básnictví.    

Ve větě má funkci přívlastku neshodného. 

 

o chlebu a vodě – je součástí širšího frazému žít nebo být o chlebu a vodě, ale vyskytuje se 

i s jinými slovesy, které jsou významově blízké slovesům být nebo žít: 

(Nejhloupější zákony světa)   

parkovací místa, bude spoután řetězem a a držen pouze o chlebu a vodě. Rochester 

Všechny typy plavek musí zkontrolovat a schválit policejní    

(Právo, 26. 1. 2009)   

doma, takže jsem před cestou sem musel nasadit dietu o chlebu a vodě," zavtipkoval 

spokojený osmadvacetiletý Švéd. Bauerovy triumfy ve 

(Mladá fronta DNES, 4. 4. 2009) 

  krys. Jednu klec překrmovali, v druhé žily krysy o chlebu a vodě. Čím víc krysí samce 

v první kleci krmili , 

Ve větě může plnit roli příslovečného určení způsobu, a také neshodného přívlastku.  

 

na milost a nemilost – z korpusem nabídnutých příkladů vidíme, že tento binomiál je 

součástí výrazu být vydán nebo vzdát se někomu/něčemu na milost a nemilost. Občas se pojí 
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s jinými slovesy: nechat, odkázat. Ve větě plní funkci jmenné části predikátu a příslovečného 

určení způsobu.  

(Paní de Wintrová)   

ani klidná, ani silná, teď jsem byla vydána na milost a nemilost probuzeným citům, té 

mohutné vlně, která nabývala na 

(Pošli to dál) 

  obrácené k Washingtonovu pomníku. Reuben se následně zcela vydal na milost a 

nemilost chlapcovu orientačnímu smyslu. Na jednom konci haly, ve 

(Dóóóst dobrý zmatky)   

jdu za ní do kuchyně, takže jsme nechaly Billyho na milost a nemilost  mrňatům. " Co je?" 

vyzvídala jsem celá 

 

z masa a kostí – tento frazém se vztahuje k lidem, člověku, vyjadřuje „vlastnost 

obyčejného a skutečného člověka s jeho chybami a přednostmi, nebo toho, co k člověku jako 

živé bytosti, se přirovnává (vymyšlené postavy, bytosti apod.)“.  

(Olomoucký bestiář) 

  . Klíč k bráně zla není z kovu. Je z masa a kostí." " Já ti nerozumím, " naříkal Oldřich   

(Story, č. 20/2009)   

Kromě společnosti svých smyšlených kamarádů si ale užívá i kamarády z masa a kostí. 

Ano, i scenáristé, vysedávající od rána do 

Ve větě plní funkci přívlastku neshodného a jmenné časti predikátu. 

 

z masa a krve – tento frazém je variantou předchozího výrazu, má stejný význam a plní 

stejné funkce ve větě. Má ale menší výskyt.  

(Vatikán: moc papežů) 

  tezí: "Vatikán není žádná pevnost, Vatikán je z masa a krve. Vatikán dýchá, pěstuje 

klepy a lže. Vatikán   

(Ikarie, č. 1/2009) 

  jsem pocit, že se mi poprvé podařilo napsat postavy z masa a krve. *Poradil byste 

ostatním autorům recept na vítěznou povídku 

Může také plnit funkci příslovečného určení (způsobu): 

(Osudná lehkomyslnost) 

  obleku se silně potil a na rozdíl od Madeliny vypadal z masa a krve. Snad je to 

záměrný vizuální paradox, že v 
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Spojení této skupiny mohou plnit syntaktické funkce: 

- Přívlastek neshodný 

- Příslovečné určení 

- Jmenná část slovesně jmenného predikátu   

Vydělujeme další sémantické třídy, kam se tyto frazémy řadí: 

- Vlastnost (z masa a kosti, z masa a krve). 

- Cirkumstativa (o chlebu a vodě, mezi nebem a zemi, bez ladu a skladu). 

 

3.6.   prep – S – kon – prep – S:  

Tato skupina se skládá ze dvou autosémantik (substantiv) a tří synsémantik (dvou 

předložek, jedné spojky). Je reprezentovaná 11 binomiály.  

na život a na smrt, ve dne i/a v noci, do roka a do dne, do slova a do písmene, na nebi i na 

zemi, bez chuti a bez zápachu, na těle i na duši (duchu). 

Tato skupina je dost malá v porovnání se skupinami, které jsme uvedli dřív. Můžeme 

vydělit následující předložkové skupinky, které jsou zastoupené mezi binomiály této 

struktury: na a/i na, do a/i do, v(e) a/i v, bez a bez. Jak vidíme, tato struktura je hodně 

založená na opakování. Komponenty binomiálů této struktury jsou mezi sebou buď 

v sémantickém vztahu opozice (na život a na smrt), buď se navzájem doplňují (bez chuti a bez 

zápachu), nebo jeden komponent spadá pod širší pojem druhého komponentu (od roka a do 

dne).      

na život a na smrt – tento binomiál se nejčastěji vyskytuje s takovými slovy, jako např.: 

boj, souboj, válka, bojovat, soupeřit, kde má význam vážného boje, boje do konce, ve kterém 

jeden protivník dostane všechno a druhý všechno ztratí: 

(Možnost ostrova) 

soupeře. Hned mi došlo, že jde o souboj na život a na smrt určený k odstranění jedince 

méně schopného přežít; bojovníci se 

(Normandie: SS útočí) 

nějaká nosítka nebo dokonce sanitku. Angličané a Němci bojovali na život a na smrt. Tady 

neměl nikdo s nikým slitování. Vojáci se 

Dále se slovy, jako: láska, kamarádství, skamarádit se, nepřátelství apod. Jde o silný 

hluboký vztah nebo pocit: 
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(Falešní hráči) 

Tonyho jednu kulku sám a druhou nechal Veronice. Partneři na život a na smrt to takhle 

dělají." Billetsová přikývla. Na tváři 

(Bílá ruka a poklad hradu Handštejná) 

bylo to už tak: stávali se přáteli a kamarády na život a na smrt a pro všechny časy. Franta, 

který se rád 

(Posedlá romantikou) 

na horské dráze. Střídavě byly nejlepší kamarádky i nepřátelé na život a na smrt." Říkala 

jsem toho babičce hodně. Jediná výjimka 

Podle z korpusu doložených dat můžeme vidět, že tento binomiál plní ve větě funkci 

neshodného přívlastku (kamarády na život a na smrt), příslovečného určení způsobu (bojovat 

na život a na smrt). 

 

do slova a do písmene – znamená, „že něco platí/ funguje přesně, bez výjimky podle 

nějaké skutečnosti, pravidla, vysloveného slibu apod., opravdu“: 

(Týden, 34/2006) 

o trénink paměti jako takové. Na soutěžích sice musíme do slova a do písmene odříkat 

nebo napsat, co jsme si zapamatovali, ale     

(Poslední tanec) 

dělat s obránci zákona, je "mlčeti zlato" do slova a do písmene vynikající pravidlo. 

Napovídal mu to instinkt i trpká zkušenost   

(Jablko se kouše)  

 to pro jeho úsudek, který se mi potvrdil skoro do slova a do písmene; protože zničil tu 

malinkou iluzi, kterou jsem dosud 

Ve větě nejčastěji plní funkci příslovečného určení způsobu. 

 

na těle i na duši (duchu) – toto spojení stojí ve větě vždy se slovy, která významově patří 

do oblasti fyzického a psychického zdraví člověka, jako např. rány, jizvy, léčení, radost, 

zahřátí: 

(Máme děťátko)  

  Odpočinek a uvolnění jsou totiž nejlepší léky na zahojení ran na těle i na duši. Tím 

získá samozřejmě i dítě - bude také klidnější 

(Týdeníky Moravia, 31. 7. 2007) 
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  aktivitu, která vám bude přinášet radost a povznese vás na těle i na duši. Baník: 

vzhůru na Bohemku Svěřenci trenéra Kar la 

(Paní jezera) 

  do kapesníku. "Vládne, žije a je zdráv na těle i na duchu. Zvláště to druhé mu nelze v 

žádném případě upřít 

 Ve větě funguje jako příslovečné určení. 

 

bez chuti a bez zápachu – toto ustálené spojení vyjadřuje vlastnost určité skutečnosti, 

charakterizuje předmět jako „něco, co nemá výrazné vlastnosti, není zajímavé“.  

Ve větě se uplatňuje jako přívlastek neshodný a jmenná část predikátu. 

(Ráda zpívám z not a jiné eseje)  

 prostými námořníky: poznal tedy angličtinu nikoli ve formě jazyka bez chuti a bez 

zápachu, jak jej poznáváme z učebnic; poznal idiomatickou a 

(Dívčí hrob) 

  náhle vrátila chuť. Čekal, že přinesou nějakou hmotu bez chuti a bez zápachu - horké 

hovězí sendviče a ovocnou želatinu. Ale policista 

(DVDMAG, č. 3/2005)  

 tváři nečekají mladého herce většinou jiné role než pohodoví sympaťáci bez chuti a 

bez zápachu. Pokud ovšem nemá talent. Pak si může v 

 

do roka a do dne – tento frazém v SČFI je popsán takto „(při předpovědi, varování, slibu, 

dohodě aj.) přesně po uplynutí roční doby“ [14, s. 288], právě se s tímto významem objevuje 

výraz v korpusových příkladech. 

Ve větě se vyskytuje ve funkci příslovečného určení času, přívlastku neshodného. 

(Diamantová cesta) 

." "Co mám dělat, když se Dragon do roka a do dne vrátí?" "Musíš bojovat." "Jsem   

(Právo, 24. 4. 2007)   

předtím však stihl pána proklít a pohrozit mu, že do roka a do dne přijde odplata. Pán se 

tomu jen posupně zasmál, 

 

V této skupině se objevují tyto syntaktické funkce: 

- Přívlastek neshodný 

- Příslovečné určení 

-  Jmenná část predikátu 
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Binomiál této struktury můžeme roztřídit do takových sémantických skupin: 

- Cirkumstativa (do roka a do dne, na těle i na duši) 

- Vlastnost (bez chuti a bez zápachu)  

 

3.7.    Num – S – kon – S: 

Tato skupina je založená na kombinaci číslovky, dvou substantiv a spojky.  

 víc škody než užitku 

Je to jedná z nejmenších skupin binomiálů. Tady jsme našli jenom jeden binomiál, který 

reprezentován dvěma variantami.   

 Binomiál víc škody než užitku se pojí se slovesy, jako způsobit, přinášet, nadělat apod. Ve 

větě může plnit syntaktickou funkci subjektu a objektu. Je zajímavé, že kratší tvar víc je 

užívanější než tvar více.   

(Tanec na stožáru) 

  nesahá do stroje, protože opravy na poslední chvíli přinášejí víc škody než užitku. 

Dino stojí před bugatkou a špičkou boty vztekle okopává 

(Lidové noviny, 19. 11. 2008)   

s atomovou hlavicí, nevíme, zda by to nezpůsobilo více škody než užitku. Z jednoho tělesa 

by totiž mohla vzniknout sprška menších 

 

Tento výraz bychom mohli zařádit do sémantické skupiny identit abstraktních. 

 

 3.8.   S – S:  

Tato skupina patří do jiného strukturního typu, skládá se ze dvou autosémantik (zde 

substantiv).  

Tuto skupinu jsme rozdělili na tři menší podskupiny – S v 1. pádě plus S v 2. pádě, S v 1.p. 

a S v 1.p., S v 7.p a S v 7.p. Udělali jsme toto rozdělení kvůli obrovskému výskytu typu 

substantivum vedle substantiva (4 643 021). Pro výběr výše uvedených struktur jsme náhodně 

vybrali výrazy sliby chyby, kniha knih, cestou necestou a z ruštiny durak durakom, a na jejich 

základě jsme vydělili už dříve zmíněné struktury. Tímto způsobem bylo objeveno 12 

binomiálů této skupiny.  

   

S1. – S2.: 

 konec konců, král králů, píseň písní. 
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Pro tuto skupinu jsme našli jenom tři binomiály.  

Velký výskyt má spojení konec konců (461), které se ve větě může oddělovat čárkami, ale 

ne vždy. Funguje jako vsuvka. 

(Korespondence) 

  hmožď, která jenom bóóólí a pálí, a člověk  konec konců neví kde, ale přece jen, 

takové ty krize  

(Perelandra) 

  číst, ale měl by tu zůstat nějaký záznam. Konec konců, byl to veliký fyzik. A vůbec, 

aspoň 

 

Co se týče binomiálu král králů, z doložených příkladů vidíme, že slouží pro označení 

takových identit – Bůh, někdo, kdo je v něčím lepší, mesiáš, titul, objevuje se i jako název 

filmu. Ve větě má funkci podmětu, příslovečného určení, předmětu, neshodného přívlastku. 

(Mitfordské jesličky) 

  brány, stojí světa král před vámi. Hle, Král králů k nám se blíží, Světa Spasitel je zde! 

 

píseň písní se vyskytuje v korpusu jenom v roli názvu známého textu ze Starého zákonu, a 

jenom v jednom příkladu nejde o tento název, ale odkazuje na něj. Ve větě má funkci 

podmětu, předmětu. 

(Naprosté motivy) 

  vlk ze hry hrany ze hry hranice ze hry přímo píseň písní (jako klín klínem) Svět 

pomíjení z pomyjí světa  

(Desatero v životě židů a křesťanů) 

  třetím partnerem vedle otce a matky. Pöhlmann : Podle Písně písní, milostné písně 

Starého zákona, je přece láska mezi 

 

S1. – S1.:  

hlava nehlava, sliby chyby, čáry máry. 

Tato skupina také není početná, našli jsme jenom čtyři binomiály.  

hlava nehlava – jedna část toho binomiálu je monokolokabilní – nehlava. Ve větě plní 

funkci příslovečného určení způsobu. Spojuje se slovy mlátit, bušit, bít, jít do něčeho, hnát se, 

pustit se, řítit se, vrhnout se apod. – slovesa, která označují dynamickou akci. 

(Bylo) 
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  neurčitým, co se chvílemi zatřpytilo. Bušila ho tím  hlava nehlava, pěkně to křupalo, 

ale kluk držel, aby 

(Policista, č. 5/2005) 

  chlap otočil o stoosmdesát stupňů, pustil se do ní  hlava nehlava rukama, zbil ji do 

bezvládného stavu a znásilnil. 

 

čáry máry se vyskytuje jako název knihy, formule, zaklínadla. Objevuje se i s třetím 

elementem tohoto výrazu – čáry máry fuk. Ve větě může plnit funkci přívlastku neshodného, 

podmětu. 

(Záhada na zámku Styles) 

  uvězněný. Potom by totiž předvedl bezvadné alibi - a čáry máry fuk, byl by v bezpečí 

na svobodě!" 

(Právo, 9. 4. 2009)   

ústavu.* Čáry máry - vajíčko! Pod názvem Čáry máry  - vajíčko! proběhnou o 

velikonočních prázdninách zábavné i užitečné 

(Obejmi démona!)   

není. . . Možná Na zdi obraz na obraze čáry máry Na márách každý kdo byl je bude 

Některé obrazy nás 

 

S7. – S7.:  

zuby nehty, letem světem, cestou necestou, rukama nohama. 

Je to další skupina, v níž jsme našli, v porovnání s jinými skupinami, málo binomiálů, 

jenom čtyři.   

rukama nohama – podle vzorců z korpusu, na základě slov, s nimiž se tento frazém nejvíc 

vyskytuje, můžeme říct, že význam tohoto binomiálu je „dělat něco všemi možnými způsoby 

a prostředky“. Nejčastěji ve významu „domluvit se s někým, zvláště v cizím jazyce, a bránit 

se ze všech sil“, tady binomiál rukama nohama vystupuje součásti širšího frazému bránit se 

rukama nohama: 

(Kdo je Mallory?) 

hlavou jako člověk, kterému se konečně podařilo v cizině rukama nohama se domluvit. 

Přitiskl si prst ke rtům jako poslední    

(Lidé a země, č. 6/2005)  

si nestěžoval. Neuměl skoro anglicky, domlouvali jsme se rukama nohama. Prý v 

Koprivštici bydlel. Poradil mi, abych    
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(Vitamíný pro duši: 100 moudrých příběhů pro potěšení) 

a najednou ho někdo strhl k zemi. Bránil se rukama nohama, ale marně, spolu s dalšími 

lidmi ho strčili 

(Paměť esejisty) 

zaměstnance se vyvinul poněkud bohémský pracovní systém. Tvořil jsem rukama nohama, 

jak to šlo a kde to šlo, hlavně 

 Co se týče funkce, frazém rukama nohama bývá příslovečným určením způsobu, nástroje. 

 

letem světem – v 88,89% ze všech příkladu podle základního vyhledávání se používá jako 

název knih, časopisů, pořadu apod. Ve větě má funkci příslovečného určení způsobu a 

neshodného přívlastku. 

(Pátek Lidových novin, č. 49/2009)   

nekončí druhou světovou válkou a dál se to bere jen letem světem. 20. století bylo pro 

Československo, co se   

(Lidové noviny, 22. 1. 2005)   

Kus moře a naše plavky by tak mohly zpestřit pořad Letem světem. Ale museli jsme to 

vypustit, protože ostrov byl 

(Deníky Moravia, 29. 3. 2007) 

  Přestupek byl řešen uložením blokové pokuty oběma chovatelům. Jídlo letem světem 

 Kyperské placky Připravíme chlebové těsto : - hladká mouka – 

 

S1. – S7.:  

svět světem. 

svět světem – tento binomiál se používá ve významu „tento svět, život, jaký je, jaký 

známe“. Vyskytuje se jako součást výrazu co svět světem stojí. Ve větě má funkci 

podmětu.   

(Golem) 

  prostitutka nebo - nebo jako nějaký básník. - Co svět světem stojí by nikdy nikomu 

nenapadlo, aby z hoře, 

(Týden, č. 14/2008) 

  vždy odhalit přesnou příčinu růstu úrokových sazeb. Co svět světem stojí, jak možná 

vědí i papoušci, tržní cena 

(Bydlení, stavby, reality, č. 8/2007) 
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  Hledání zdrojů energie zaměstnává lidi na celé Zemi, co svět světem stojí. Dříve byla 

důležitá dostupnost, pak efektivnost a 

Je to jediný binomiál, který byl nalezen v této skupině. Tady jsme vydělili jednu funkci 

podmětu. 

 

Na základě uvedených příkladů vydělujeme pro skupinu S – S tyto syntaktické funkce: 

- Podmět 

- Předmět 

- Přívlastek neshodný 

- Příslovečné určení 

 

Binomiály této skupiny zařadíme do sémantických skupin: 

- Osoby: lidé (král králů) 

- Identity abstraktní (píseň písní, svět světem) 

- Cirkumstativa (rukama nohama, letem světem) 

 

  

SHRNUTÍ 

V této kapitole jsme na příkladech prozkoumali substantivní binomiály v českém jazyce. 

Pomocí rozborů jednotlivých spojení z korpusu byly vyděleny tyto syntaktické funkce 

binomiálních výrazů v češtině: 

 

- Podmět 

- Předmět 

- Příslovečné určení 

- Přívlastek neshodný 

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- Doplněk  

  Na základě rozborů binomiálů a významů, které nese každé spojení jako celek, se nám 

podařilo určit tyto sémantické třídy: 

 

- Osoby – sem patří binomiály, které slouží pro označení živých identit nebo jejich 

ekvivalentů. Tady rozdělujeme na další specifické skupiny: 

a. propria (Adam a Eva) 
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b. zvířata (pejsek a kočička) 

c. mytické a náboženské postavy (anděl a démon)  

d. smíšené (kráska a zvíře) 

- Toponyma (Sodom a Gomora) 

- Identity abstraktní (zmatek nad zmatek) – tady jsou zahrnuté binomiály, které vyjadřují 

abstraktní pojmy, jevy, jako např. láska, nenávist, klid, různé pocity, stavy.  

- Identity konkrétní (jídlo a pití) – sem patří spojení, které pojmenovávají konkrétní věci, 

předměty. 

- Smíšené (nebe a dudy) 

- Vlastnost (kost a kůže) – do této třídy se vztahují binomiály, které charakterizují 

člověka, jeho zevnějšek a povahu. 

- Cirkumstativa (v klidu a míru, den ode dne) – tato třída zahrnuje výrazy, které vyjadřují 

různé adverbiální významy, stavy, podmínky, míru, čas, místo, způsob.  

 

Je to celý seznam funkcí a významů binomiálů, které se nám podařilo najít. Jak jsme viděli 

na příkladech, každé spojení má svoji funkci ve větě, nebo několik funkcí, a každá strukturní 

skupina vyděluje své sémantické třídy. Tak, např. skupina S – kon – S je nejpočetnější podle 

nalezených binomiálů a podle sémantických tříd, kam tato spojení můžeme zařadit. Sem patří 

osoby, toponyma, vlastnost, identity konkrétní a abstraktní, smíšené, cirkumstativa. Kdežto do 

skupiny prep – S – prep – S patří jenom cirkumstativa, a S – prep – S a kon – S – kon – 

S zahrnují cirkumstativa a identity abstraktní, a do skupiny prep – S – kon – S a prep – S – kon 

– prep – S také patří jenom dvě třídy, a to vlastnost a cirkumstativa.   

Co se týče syntaktických funkci, tak tady také můžeme pozorovat určité zákonitosti. Např. 

skupina S – kon – S je tady zase nejrůznorodější v prezentovaných funkcích, mezi nimiž jsou 

podmět, příslovečné určení, přívlastek neshodný, předmět, jmenná část přísudku, doplněk. 

Když binomiály skupiny prep – S – prep – S mohou plnit jenom funkci příslovečného určení a 

přívlastku neshodného. A vůbec, syntaktická funkce příslovečného určení a přívlastku 

neshodného se vyskytuje v každé strukturní skupině, až na kon – S – kon – S a num – S – kon 

– S, kde jsme našli jenom jeden binomiál na každou skupinu.  

Ohledně produktivity různých typů binomiálů lze říci, že struktury S – kon – S, S – prep – 

S, prep – S – prep – S jsou nejpočetnější a vytvářejí nejvíc binomiálů, a to jak ustálené 

povahy, tak i neustáleného, náhodného charakteru.   
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Na začátku práce jsme rozdělili binomiály na větší strukturní typy a na menší skupiny, 

mezi nimiž byla skupina S – part – S. Během vyhledávání binomiálních spojení v korpusu se 

nám nepodařilo najít žádný binomiál tohoto druhu.    

Jak můžeme vidět na sémantických třídách a syntaktických funkcích, substantivní 

binomiály jsou bohatou a různorodou částí lexikonu českého jazyka. Z analyzovaných 

kolokací vidíme, že se binomiály vztahují k různým oblastem frazeologie. Tak mezi 

binomiálními spojení najdeme idiomatické kolokace, klišé, lexikální kolokace, mohou být jak 

samostatným výrazem, tak i patřit do širšího frazému. Často vystupují jako název nějakého 

díla a bývají osamostatněnými výpověďmi.   
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KAPITOLA IV. 

 

BINOMIÁLY V RUSKÉM JAZYCE 

 

V této kapitole prozkoumáme různé struktury a strukturní skupiny binomiálů v ruském 

jazyce. Pro tento účel vybereme pro každou skupinu několik spojení, které jsme nalezli 

v korpusu, pokusíme se vydělit význam výrazu, jeho funkci ve větě, s čím se pojí ve výpovědi 

a zvláštnosti, jestli takové jsou. Pak uvedeme několik příkladů z korpusu. Všechny příklady 

budou pocházet ze subkorpusu, který se skládá z vydání 1945-2014 let, a budou uvedené bez 

změn.  

Binomiály pro rozbor se budeme snažit vybírat tak, aby představovaly chování spojení celé 

skupiny, tj. typické. Pomocí metody, o které bylo zmíněno v druhé kapitole, se nám podařilo 

objevit 424 binomiálů. Cely seznam námi nalezených binomiálů a jejich výskyt v korpusu 

(jak v celém, tak i v subkorpusu) je uveden v příloze 2.  

Na základě rozborů spojení se pokusíme vydělit syntaktické funkce a sémantické skupiny 

binomiálů.   

Pro náš výzkum jsme vydělili dva typy struktury: 

I. Struktury, které se skládají z kombinace substantiva a synsémantiky: 

A.  prepoziční; 

B.  konjunkční; 

C.  partikulární; 

D. smíšené.  

II. Struktury, které kombinují substantiva se substantivem: 

A. s dvěma nominativy; 

B. s dvěma instrumentály; 

C. s nominativem a genitivem; 

D. s nominativem a instrumentálem. 

Tyto struktury jsme rozdělili do menších skupin, na něž se dále podíváme podrobněji. 
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4.1.   S – prep – S:  

Je to struktura binomiálů složená z opakovaného autosémantika (zde substantiva) a 

synsémantického komponentu (předložky), který stojí mezi nimi. Tady se nám podařilo najít 

41 binomiál.  

время от времени, лицом к лицу, шаг за шагом, день за днем, бок о бок, душа в душу, 

око за око, зуб за зуб, зуб на зуб, палец о палец, тютелька в тютельку. 

Podobně jako česká skupina této struktury, táto skupina binomiálů se skládá z běžných 

spojení a výrazů z našeho každodenního života. Struktura S – prep – S je produktivní, hodně 

se zakládá na lexikálním opakování substantiva. Potkáváme tady předložky: от, о/об, за, в, к, 

на, с, по, tj. skoro všechny primární předložky.  

время от времени – binomiál, který odpovídá českému čas od času, a, stejně jako český, 

má největší výskyt ve své skupině (6348 v Hlavním korpusu, a 4901 v subkorpusu). Ve větě 

plní funkci příslovečného určení času.  

Не забудьте  
 

 время  от времени помешивать фондю.  
 

 (Рецепты национальных кухонь: Франция (2000-2005)) 

Вдоль берега  
 

 время  от времени медленно проходят лодки 
 

(Фазиль Искандер. Летним днем (1969)) 

 

душа в душу – tento binomiál je součástí širšího frazému жить душа в душу. V korpusu 

také nacházíme spojení se slovesy s významem „komunikovat, mluvit s někým“: болтать, 

общаться. Řidčeji i s jinými slovesy, jako např. pracovat, kamarádit, sedět spolu. Ve větě 

má funkci příslovečného určení způsobu.  

А прожили  
 

 душа  в душу до самой войны 
 

(Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998-2004)) 

и Анна уже не болтали  
 

 душа  в душу, словно они одни 
 

(Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002) 

Юдин работал там  
 

 душа  в душу с Мао. 
 

(Никита Хрущев. Воспоминания (1971)) 
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тютелька в тютельку – tento frazém má význam „přesně, akorát“, česky bychom řekli 

„na chlup/vlas přesně“. Ve větě plní funkci příslovečného určení způsobu, míry.  

Оказалось, что бензина  
 

 тютелька  в тютельку хватило до какого-то 
 

(Даниил Гранин. Зубр (1987)) 

 

 палец о палец – tento binomiál je součástí širšího frazému не ударить палец о палец a 

má význam „nic neudělat pro něco/někoho“. Český ekvivalent je „nehnout pro koho/co ani 

prstem“. V korpusu se vyskytují i jiná slovesa ve spojení s tímto binomiálem, ale jsou to 

ojedinělé případy: neudělat, neťuknout, nebít apod. Ve větě vystupuje v roli předmětu. 

жизни, а для спасения отца  
 

 палец  о палец не ударил. 
 

(Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977))  

и без выгоды для себя  
 

 палец  о палец не стукнут. 
 

(Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998-2004)) 

 

око за око a зуб за зуб – chovají se podobně jako české binomiály oko za oko, zub za zub. 

Око за око má větší výskyt, je to 71 v subkorpusu, když zub za zub 36 (skoro dvakrát větší). 

Tyto dva frazémy ze Starého zákonu se vyskytují spolu hodně. Ve větě plní funkci předmětu, 

podmětu, přívlastku neshodného. 

    прочего, Феликсу больше нравилось Ветхозаветное « око за око», чем та заповедь   

(Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи (2000))   

           что может быть справедливее принципа « Зуб за зуб, око за око 

(Борис Абрамов. Да, железная рука! (Без жестких мер порядок уже не навести) 

(2003) // «Завтра», 2003.02.04) 

 

зуб на зуб – toto spojení je součástí širšího frazému зуб на зуб не попадает, používá se 

v situaci, „když někomu je velká zima“. V korpusu jsme narazili na jeden příklad jiného 

používání tohoto binomiálu, a to se slovesem hádat se, neboli vést spor, ve významu 

„neustupovat, nepodrobovat se někomu“.  

Я очень замерз, прямо  
 

 зуб  на зуб не попадает 
 

(Дарья Донцова. Доллары царя Гороха (2004))    
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             испытывать злобу) или же спорить зуб на зуб (не уступая) с 

(Зубария // «Трамвай», 1990) 

  

Tady můžeme vydělit následující syntaktické funkce:  

- Předmět 

- Podmět 

- Přívlastek neshodný 

- Příslovečného určení (způsobu, času) 

Ze sémantického hlediska se vydělují následující skupinu: 

- Cirkumstativa (душа в душу).  

 

4.2.   Prep – S – prep – S:  

Tato struktura je založená na dvou autosémantikách (podstatných jménech) a dvou 

synsémantikách (předložkách), která se střídají. Tato skupina je reprezentovaná 74 binomiály.  

изо дня в день, от корки до корки, от звонка до звонка, с пылу с жару, из грязи в 

князи, из огня в полым, с ног до головы, с глазу на глаз, до поры до времени, от зари до 

зари, от колыбели до могилы, с бока на бок, из раза в раз, от слова к слову    

Stejně jako i česká skupina této struktury, je tato skupina produktivní a početná. Tady se 

objevují nejenom ustálená frazeologická spojení, ale i nefrazeologická. Struktura se zakládá 

na lexikálním opakování, někdy na protikladu, s používáním takových předložkových spojení: 

из/изо – в, с – до/, с – на, от – до, от – к, méně до – до, с – с, без – без.   

Ruská skupina prep – S – prep – S je hodně podobná české skupině. Tady se vyskytuje 

mnoho stejných binomiálů: ze strany na stranu – со стороны на сторону, od hlavy k patě – 

од головы до ног/пяток, z místa na místo – с места на место, z úst do úst – из уст в уста, 

od rána do noci – с утра до ночи atd. 

Z doložených výsledků vidíme, že se nejvíce vytváří binomiálů s významem temporálním 

(изо дня в день, с минуты на минуту) a lokálním (с небес на землю, со ступеньки на 

ступеньку).   
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изо дня в день – toto ustálené spojení má význam „každý den, stále“, zdůrazňuje stálost, 

průběh určité činnosti. Je to binomiál založený na lexikálním opakování substantiva. Ve větě 

plní funkci příslovečného určení času.  

Четыре месяца она работала там: изо дня в день ранние подъемы 

(Олег Глушкин. Возвращение (1990-1999)) 

спутник, мой Вергилий, ведущий меня изо дня в день по всем 

(Анатолий Приставкин. Долина смертной тени (1999) // «Дружба народов», 

1999.09.15) 

В течение нескольких месяцев, изо дня в день повторялось избиение 

(Родион Нахапетов. Влюбленный (1998)) 

 

 от корки до корки – tento frazém má význam „úplně, celý, od začátku a do konce“, ve 

většině případu se objevují lexémy spojené se čtením. Ve větě plní funkci příslovečného 

určení způsobu, míry.  

Я читаю журнал от корки до корки.   

(обобщенный. Из писем в редакцию // «Химия и жизнь», 1967) 

случай, когда люди смотрят рекламу «от корки до корки», но что 

(Nike и Reebok сделали смешную рекламу, но забыли об основных принципах (2003) 

// «Рекламный мир», 2003.03.31) 

 

от звонка до звонка – znamená „od začátku a do konce“, většinou s temporálním 

odstínem. Ve větě se objevuje ve funkci příslovečného určení, přívlastku neshodného. 

следили, чтоб сидели на работе от звонка до звонка.  

(Анатолий Гладилин. Прогноз на завтра (1972)) 

он и прошёл всю войну от звонка до звонка, без ранений 

(Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // 

«Новый Мир», 2000) 

 

с пылу с жару – tento binomiál občas má mezi svými částmi čárku – с пылу, с жару, ale 

ne vždy. Tento frazém se používá, když jde o něco, co se teď objevilo, vytvořilo se, může to 

být jídlo (primárně), nějaký text. Ve větě většinou plní funkci přívlastku neshodného, 

příslovečného určení.  

Едва написанная, с пылу с жару, она попала   

(Николай Климонтович. Далее -- везде (2001))  
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я, грешник, люблю пирожок домашний с пылу с жару к утреннему 

(В. Ф. Панова. Конспект романа (1965)) 

 

из грязи в князи – tento frazém se používá pro označení člověka, který dřív byl chudý, a 

pak zbohatl. Bývá ve větě osamostatněný, může plnit funkci přívlastku neshodného, 

příslovečného rčení.  

слышали, как Смершевич дознавателю угрожал: «Из грязи в князи лезешь?  

(Олег Павлов. Казенная сказка (1993))    

Вика его ― вообще ужас какой-то. Из грязи в князи. Тупая, как 

(Андрей Белозеров. Чайка (2001)) 

 

из огня в полымя – tento binomiál je variantou frazému из огня да в полымя, v našem 

subkorpusu má menší výskyt (5), než potřebujeme, ale kvůli tomu, že je v celém korpusu 

tento výskyt dostačující, a výskyt hlavní varianty je i v subkorpusu dostačující, uvádíme tento 

frazém. Tento binomiál se používá pro popis situace, „když se někdo dostane z jedné 

nepříjemnosti hned do druhé, možná ještě horší“. Ve větě má funkci příslovečného určení. 

Как не попасть из огня в полымя ― из ежовых    

(Юлия Крывелева. Музыку заказывает пациент: медицина и право (2002) // 

«Семейный доктор», 2002.09.15) 

 

с ног до головы a varianty с головы до ног, с головы до пят – tento ustálený výraz a 

jeho varianty mají význam „celý, úplně, všechen“. Primárně se vztahuje k člověku, 

k lidskému tělu, ale v korpusu se vyskytují i příklady, když se toto spojení používá i 

k neživým věcem. Můžeme tento frazém rozdělit na tři užití: při popisu stavu, např. že „někdo 

je celý špinavý, nějak oblečený, mokrý, bojí se“ atd., nebo při popisu procesu, že „někdo dělá 

s někým něco“, např. postříkat, obléci atd.; při popisu způsobu, jak někdo někoho prohlíží, 

dívat se na někoho; při popisu emocionálního vztahu k někomu/něčemu, např. nenávidět, 

nesnášet.   

Ve větě tento výraz má funkci příslovečného určení způsobu, míry. 

Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног ― но мне 

(Владимир Абаринов. Страна, которая нас потеряла (2003) // «Совершенно 

секретно», 2003.07.07) 

Давайте рассмотрим с головы до ног гипотетического человека 

(Арифметика в натуре (2003) // «100% здоровья», 2003.02.14) 
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Оглядывая себя с головы до ног, они вполголоса 

(Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002) 

чье тело было покрыто волосами с ног до головы, гигантов и 

(коллективный. 10 социальных страхов Льюиса Кэрролла // «Русский репортер», № 8 

(136), 4-11 марта 2010, 2010) 

Если вас случайно обрызгал с ног до головы пролетевший мимо 

(Юрий Козлов. Служба быта (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.02.26) 

Липкий пот покрывает меня с головы до пят, мне хочется 

(Владимир Спектр. Face Control (2002)) 

И русский с головы до пят, кроткий антисемит 

(Юрий Нагибин. Бунташный остров (1994)) 

 

с глазу на глаз – tento frazém má význam „osobně, jenom mezi dvěma lidmi, bez 

svědků“. Používá se ve spojení se slovy hlavně s významem promluvit, projednat, také být 

s někým, zůstat. Ve větě plní funkci příslovečného určení způsobu, přívlastku neshodného. 

 С глазу на глаз они обсуждали    

(Евгений Артемов. Женщина знает, когда начнется война. Буш рассказал президенту 

Латвии о своих планах (2003) // «Известия», 2003.02.18) 

Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня 

(Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990) 

их по одиночке и беседовали с глазу на глаз. 

(Сергей Любимов. Посол рассудит, посол подскажет. (2003) // «Богатей» (Саратов), 

2003.05.22) 

«Агитация с глазу на глаз ― это опасно 

(Ольга Редичкина и др. Чечня не готова к референдуму // «Газета», 2003) 

незадачливым корреспондентом издания в разговоре с глазу на глаз даже строго 

(Александр Кривцов. БАБская защита демократии (2002) // «Финансовая Россия», 

2002.09.19) 

 

до поры до времени – toto ustálené spojení má význam „do jisté doby, dočasně“. 

Základem tohoto binomiálu jsou dva lexémy s blízkým časovým významem a lexikální 

opakování předložky. Ve větě tento výraz plní funkci příslovečného určení času.  

Весело, бесшабашно жили мы до поры до времени.   

(Виктор Астафьев. Обертон (1995-1996)) 
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запало в душу, тлело там до поры до времени, пока он 

(Михаил Гиголашвили. Типун в зипуне (2007) // «Зарубежные записки», 2008) 

то-же, что делаешь другому. Все до поры, до времени сходит… Dandy 

(Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004)) 

 

от зари до зари – tento binomiál znamená „celý den, od ráno do večera/noci“, zdůrazňuje 

délku časového průběhu činnosti. Pojí se se slovy s významem nějaké činnosti, zvláště 

pracovat, makat, dělat, dřít se. Má odstín „vykonávat dlouhou těžkou práci“. Používá se jako 

název. Ve větě má funkci příslovečného určení času, přívlastku neshodného. 

здесь, в Пскове, родилась песня «От зари до зари ковали скобы 

(Если есть у России душа... (2004) // «Народное творчество», 2004.04.19) 

Особенно те, кто от зари до зари батрачил на 

(Елена Светлова. Компенсация за ад (2003) // «Совершенно секретно», 2003.05.05) 

вот что обидно ― бывало, пашешь от зари до зари, стараешься, а   

(коллективный. Отзывы на статью «Строим новую деревню: какой ей быть» // 

«Человек и закон», 1978) 

У него вся семья работает от зари до зари. 

(З. И. Воскресенская. Сердце матери (1963-1965)) 

 

от колыбели до могилы – tento binomiál se v našem subkorpusu vyskytuje jenom 

třikrát. Vyjadřuje průběh lidského života „od narození do smrti“. Je založený na dvou 

protikladných podle významu podstatných jménech. Ve větě má funkci příslovečného určení 

času.  

разу в жизни не моются от колыбели до могилы. 

(Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010) 

Прикладная музыка обслуживает нас постоянно ― от колыбели до могилы, в 

праздники 

(Борис Кац, Омри Ронен. Марш // «Звезда», 2003) 

возможность созидать человечные порядки буквально от колыбели до могилы. 

(Б. Б. Вахтин. Гибель Джонстауна (1978-1980)) 

 

с бока на бок – tento binomiál se v subkorpusu vyskytuje jenom 7x. Z korpusových 

příkladů vidíme, že tento výraz vyjadřuje „způsob změny polohy lidského těla“. Pojí se 
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slovesy переворачиваться, ворочаться (převracet se, převalovat se). Ve větě plní funkci 

příslovečného určení způsobu. 

Все разом переворачивались с бока на бок, несколько раз 

(Захар Прилепин. Санькя (2006)) 

Ворочаешься с бока на бок, переворачиваешь подушку 

(Т. Л. Сухотина-Толстая. Отрочество Тани Толстой (1910-1950)) 

Михаил яростно бился, переворачивался с бока на бок, но не 

(Алексей Иванов. Сердце Пармы (2000)) 

 

из раза в раз – tento ustálený výraz se používá ve významu „pořád, pokaždé“. Zdůrazňuje 

ustavičnost, neměnnost něčeho. Ve větě má funkci příslovečného určení času. 

репортажах по свежим следам событий из раза в раз повторялось: впервые   

(Поражение. Московская милиция проиграла футбольным вандалам (2002) // 

«Известия», 2002.06.10) 

на хранение, а мы ее из раза в раз разрушаем, порочим  

(митрополит Антоний (Блум). Радость покаяния (1983)) 

спрашивали, что им нужно, они из раза в раз заученно отвечали 

(А. И. Пантелеев. Ленька Пантелеев (1938-1952)) 

 

от слова к слову – tento binomiál vyjadřuje stupňování nějaké činnosti během mluvení, 

nebo způsob vyslovení, projevování, čtení, zkoumání. Ve větě má funkci příslovečného 

určení způsobu. 

Голос его креп от слова к слову, он глядел 

(Елена Белкина. От любви до ненависти (2002)) 

мою рукопись, и мы стали от слова к слову ее просматривать 

(Юрий Коваль. На барсучьих правах (1981)) 

молитвы, мы могли переходить не от слова к слову, а от 

(митрополит Антоний (Блум). «Я хочу поделиться с вами всем, что накопилось...» 

(1998-1999)) 

 

Na základě výše uvedených spojení vydělujeme syntaktické funkce pro tuto skupinu: 

- Příslovečné určení (způsobu, času) 

- Přívlastek neshodný 
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Binomiály této struktury zařadíme do sémantické skupiny: 

- Cirkumstativa (изо дня в день). 

 

4.3.   S – kon – S:  

tato skupina se skládá ze dvou autosémantik (substantiv) a jednoho synsémantika (spojky) 

mezi nimi.  

Ромео и Джульетта, глаза и уши, совет да любовь, смех и грех, свобода и 

независимость, кровь и плоть, спрос и предложение, потом и кровью, шум и гам, глаз 

да глаз, суд да дело, щит и меч, стыд и срам, хлеба и зрелищ, шах и мат, Монтекки и 

Капулетти    

Jak jsme viděli na příkladu českých binomiálů, tato struktura je velice produktivní. Je to 

nejrozsáhlejší a nejpočetnější skupina. Našli jsme 155 binomiálů. Tady se objevují ustálená 

spojení jak frazeologického charakteru, tak i nefrazeologického, spojení z různých oblastí 

lidského života (např. z ekonomické oblasti – спрос и предложение), spojení s proprií (Адам 

и Ева) a apelativy (серп и молот). Nejpopulárnější spojkou v této struktuře je spojka и, 

řidčeji да nebo  или.  

 Ромео и Джульетта – stejně jako v češtině, tento binomiál se používá jako: název 

divadelní hry, opery, filmu apod., postavy Shakespearovy hry, přirovnání někoho 

k Shakespearovým postavám. Ve větě nejčastěji plní funkci podmětu, předmětu, přívlastku 

neshodného (jako název). 

  из сцены любви (Драматическая симфония «Ромео и Джульетта», издательство 

Brandus, Paris  

(Из фондов музея: памяти Берлиоза (2003) // «Российская музыкальная газета», 

2003.06.11) 

Легенда о любви, наши армянские Ромео и Джульетта. 

(Сати Спивакова. Не всё (2002)) 

 

глаза и уши – v 36,76 % ze všech příkladů z našeho subkorpusu se tento binomiál 

používá jako frazém иметь глаза и уши nebo  быть чьими-то глазами и ушими, ve 

významu „sledování, odposlouchávání, vždycky vědět, kdo a co dělá a říká“. Jiné použití 

tohoto binomiálů, které potkáváme, je spojení „mít oči a uši otevřené nebo zavřené“ 
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(открытыми, закрыть) s významem „dávat pozor na něco, všímat si něčeho, nebo naopak 

nevšímat si, zvláště když jde o nepříjemné věci“. Ve větě má funkci podmětu, předmětu. 

В этой гнилой конторе повсюду  
 

 глаза  и уши, мало ли что 
 

(Ант Скаландис. Главы из книги // «Наука и жизнь», 2008) 

Кроме того, держа  
 

 глаза  и уши открытыми, я узнал 
 

(Юрий Кобяков. Юродивый (2003) // «Совершенно секретно», 2003.07.10) 

 

совет да любовь – toto ustálené spojení se používá jako vyjádření přání někomu, zvláště 

ve společném životě, živobytí, např. novomanželům. Ve větě plní funkci předmětu, podmětu, 

nejvíce se používá jako osamostatněná výpověď.  

  Совет  да любовь вам, дорогие мои 
 

  (Александр Яшин. Вологодская свадьба (1962)) 

России и коммунистической партией царили совет  да любовь. 

(Валерий Лебедев. В России нет богатых ангелов (2003) // «Лебедь» (Бостон), 

2003.11.09) 

 

кровь и плоть – tento binomiál může sloužit pro označení příbuzenských vztahů (děti, 

sourozenci). Ze všech příkladů, které nám nabízí subkorpus, tento význam skládá 16,67 %. 

Ostatní příklady jsou s významem, že „něco (pocity, myšlenky, ideologie) vešlo do krve a těla 

jedince, samozřejmě v přeneseném významu, zapůsobilo na jedince, a člověk to přijal za 

svoje myšlenky, víru“. Ve větě má funkci příslovečného určení místa, jmenné části slovesně 

jmenného přísudku, podmětu, předmětu. 

Эта была ее кровь и плоть, единоутробная сестра, а   

(А. П. Ладинский. Анна Ярославна -- королева Франции (1960)) 

эта наука входит в его кровь и плоть, как воздух, каким 

(Михаил Бубеннов. Белая береза / части 1-2 (1942-1952)) 

 

cпрос и предложение – tento binomíál není idiomatické spojení, ale patří do ustálených 

kolokací, zvláště v ekonomické sféře a servisu. Ve větě se uplatňuje jako předmět, podmět, 

řidčeji příslovečné určení.  

Я изучаю спрос и предложение, а затем устанавливаю 

(Мария Рыбакова. Дверь в комнату Леона // «Звезда», 2003) 

Конечно, спрос и предложение музыки тоже являются 
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(Родион Щедрин: «Даже самый очарованный странник всегда стремится в Россию» 

(2002) // «Культура», 2002.03.25) 

 

cвобода и независимость – toto ustálené spojení také nepatří do idiomatické oblasti, ale 

funguje jako klišé, heslo, ustálený výraz v určité sféře, např. v politické, administrativní. Ve 

větě má funkci předmětu, podmětu, přívlastku neshodného. 

Империалисты, долой из Африки! Свобода и независимость! » «Свобода и 

независимость  

(В. Пашинин. У подножия Атласских гор // «Огонек». № 33, 1959, 1959) 

Духовенство привлекали сравнительная свобода и независимость от церковного 

начальства 

(М. Дмитревский. «Раскинулось море широко...» // «Наука и жизнь», 2008) 

Почувствовав, что слова «свобода» и «независимость» у него повисают 

(Александр Ципко. Пустые хлопоты кремлевского патриотизма (2003) // 

«Независимая газета», 2003.06.01) 

 

потом и кровью – frazém, který má význam „s velkou námahou, s velkým úsilím, když 

do něčeho bylo vloženo hodně práce“. Nejčastěji se pojí se slovesy ve významu dobývat, 

získávat, vydělávat apod. Ve větě plní funkci příslovečného určení. 

мол, это ужасно, когда женщина потом и кровью зарабатывает себе на 

(Про нежность (1997) // «Столица», 1997.06.10) 

берегли, веками поливали ее и потом и кровью.  

(Л. И. Брежнев. Жизнь по заводскому гудку (1980)) 

Платить за них приходится потом и кровью, да и жизнью 

(Владимир Губарев. Слева — Байкал, справа — тайга. Размышления во время 

путешествия на необычном поезде // «Наука и жизнь», 2009) 

 

шум и гам – ustálené spojení, které označuje „hluk, rámus“. Často se spojuje se slovesy  

стоять, поднимать(ся) (stát ve významu být, zvedat se, dělat). Ve větě má funkci podmětu, 

předmětu. 

и шаркает. Арестованные опять подняли шум и гам. Тогда обозленные 

милиционеры 

(Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)) 

В зале стояли невероятный шум и гам. 
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(Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998-2004)) 

 

глаз да глаз – tento binomiál je součástí většího frazému нужен глаз да глаз, který 

vyjadřuje „nutnost stálé kontroly, dohledu“, ale vyskytuje se i s elipsou slovesa. Ve větě plní 

funkci podmětu, okrajově předmětu.  

Конешно ― дворяне! За ними глаз да глаз! ― Мне желательно не  

(В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1-2 (1939-1945)) 

том, что за девочкой нужен глаз да глаз. 

(Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)) 

матушка за Фоминым приказывала иметь глаз да глаз, партитуры его вычищать 

(Борис Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 2010) 

 

суд  да дело – tento frazém označuje průběh nějakého děje, „dokud se něco děje, probíhá 

apod.“. Pojí se s příslovcem пока (dosud, zatím), s nímž vytváří větší frazém пока суд  да 

дело. Ve větě funguje jako adverbium, má funkci příslovečného určení. 

Пока суд да дело, он спал в 

(Вячеслав Пьецух. Крыжовник // «Знамя», 2002) 

Пока суд да дело, наступили рождественские праздники 

(Новости (2002) // «Автопилот», 2002.03.15) 

Пока суд да дело ― весь товар передохнет 

(Василий Шурин. Московские челюсти-97 (1997) // «Столица», 1997.05.27) 

 

щит и меч – tento binomiál, jestli ponecháme stranou přímý význam, kde štít a meč jsou 

zbraněmi, se vyskytuje s významem „někdo/něco je obráncem a oporou pro někoho/něco“. 

Objevuje se i jako název filmu, novin, knihy. Ve větě plní funkci jmenné části přísudku, 

přívlastku neshodného (vyjádřeným nominativem jmenovacím).  

узнала от бабушки, что слезы ― щит и меч женщины, а тогда 

(Михаил Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998-2007) // «Зарубежные записки», 

2009) 

МВД, а ныне ― директор винзавода, щит и меч семьи, защитник, добытчик 

(Михаил Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998-2007) // «Зарубежные записки», 

2009) 

Купите банку топленого масла, роман «Щит и меч» и насос для 

(Юрий Черниченко. Небесная глина (1968) // «Юность», 1969) 
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стыд и срам – ustálený výraz, který slouží pro vyjádření „něčeho hanebného, 

ostudného“. Většinou se používá jako osamostatněná výpověď. Ve větě se uplatňuje jako 

jmenná část přísudku, podmět, občas jako předmět. 

краше, когда уберется весь этот стыд и срам.  

(Борис Екимов. Чикомасов (2001)) 

Ведь это же прямо стыд и срам. 

(Лион Измайлов. Порнуха (1990)) 

сцену, а потом и семью. ― Стыд и срам! .. Однако здравствовали «четверги 

(Лев Гумилевский. Судьба и жизнь (1969) // «Волга», 1988) 

 

хлеба и зрелищ – tento okřídlený výraz, který pochází z antického období, symbolicky 

vyjadřuje základní potřeby davu. Používá se jako osamostatněná výpověď, ve větě má funkci 

přívlastku neshodného, předmětu. 

Она хочет хлеба и зрелищ, биомицина и цирк   

(Эдуард Лимонов. Подросток Савенко (1982)) 

и первыми годами французской революции. «Хлеба и зрелищ! » ― вот все, что 

(А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Кн. 3 (1947-1953)) 

в максимальной точке отражаемая лозунгом «хлеба и зрелищ»). 

(Сергей Туркин. Политическое участие в США и Древнем Риме: о пользе сравнения 

(2004) // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15) 

 

 шах и мат – ustálená kolokace, která se používá v šachové hře (druh tahu), a 

v přeneseném významu pro vyjádření situace, kdy „protivník je poražen“. Hodně se používá 

jako osamostatněná výpověď. Ve větě vystupuje jako předmět, přívlastek neshodný.   

здешних «арсеналов» ― магазин под названием «Шах и мат». 

(П. Веденяпин. Про купца с «Калашниковым» // «Комсомольская правда», 1991) 

короля не едят. Королю объявляют шах и мат. ― Ну пошли-и!   

(Татьяна Устинова. Подруга особого назначения (2003)) 

Это мать сделала шах и мат сразу. 

(Галина Щербакова. Три любви Маши Передреевой (2002)) 

 

Монтекки и Капулетти – tento binomiál, který se skládá ze dvou vlastních jmen, 

známe ze Shakespearovy hry, kde Montekové a Kapuletové jsou dvě nepřátelské rodiny. 
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V doložených příkladech z korpusu vidíme, že se toto spojení používá pro označení 

postav/rodin podobných těm, kteří pochází ze Shakespearovy hry, jako přirovnání něčích 

vztahů k těmto rodinám. Ve větě plní funkci podmětu, jmenné část přísudku, přívlastku 

neshodného, doplňku. 

Налетели друг на друга, как Монтекки и Капулетти.  

(Анатолий Алексин. Действующие лица и исполнители (1975)) 

то, по-моему, поверхностное сравнение. Конфликт Монтекки и Капулетти был 

беспричинным! ― А 

(Анатолий Алексин. Действующие лица и исполнители (1975)) 

переодевания над враждой отцов ― деревенских Монтекки и Капулетти. 

(Михайловское -- мир волшебный (2004) // «Театральная жизнь», 2004.06.28) 

 

Содом и Гоморра – tento binomiál jsme už potkali v předchozí kapitole o českých 

binomiálech. Z příkladů, které jsme dostali z našeho subkorpusu, vidíme, že se toto spojení 

používá ve dvou případech, a to: odkaz na biblická města, která byla zničená Bohem za 

nemravnost a zkaženost, a ve významu „nepořádek, nemravní chování“. Ve větě může plnit 

funkci podmětu, předmětu, příslovečného určení místa, přívlastku neshodného, jmenné části 

slovesně jmenného přísudku. Vystupuje také v roli osamostatněné výpovědi, zvolací věty.  

Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота  

(Давид Самойлов. Общий дневник (1977-1989)) 

вовсе не Татки Штейн! Просто Содом и Гоморра! Да и Ефремов 

(Михаил Козаков. Актерская книга (1978-1995)) 

Гибель Содома и Гоморры, Помпеи, сотен селений 

(Вадим Бурлак. Хранители древних тайн (2001)) 

 

V této skupině vydělujeme syntaktické funkce:  

- Podmět 

- Předmět 

- Přívlastek neshodný 

- Příslovečné určení (způsobu) 

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- Doplněk  

Tady můžeme vydělit takové sémantické skupiny: 
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- Osoby: 

o propria (Маркс и Энгельс); 

o zvířata (звери и птицы); 

o lidé (муж и жена); 

o smíšené (Бог и люди). 

- Toponyma (Содом и Гоморра) 

- Identita abstraktní (добро и зло) 

- Identita konkrétní (серп и молот) 

- Vlastnost (кожа да кости) 

- Smíšené (товары и услуги) 

 

4.4.   kon – S – kon – S:  

Tato struktura je založená na střídání dvou autosémantik (substantiv) a dvou synsémantik 

(spojek). Objevili jsme 42 binomiálů tohoto typu.  

ни слуху ни духу, ни свет ни заря, ни кожи ни рожи, и швец и жнец, ни складу ни 

ладу, с шутками и прибаутками, с любовью и уважением 

ни слуху ни духу a varianta ни слуха ни духa – tento ustálený výraz se používá ve 

smyslu „od někoho nejsou žádné zprávy, někdo zmizel“. Pojí se se slovesem být, které stojí 

v záporu není, nebylo. Také se vyskytuje, kdy je přítomná elipsa slovesa. Může stát jako 

osamostatněná výpověď. Ve větě plní funkci podmětu, který je vyjadřený Genitivem.  

А от него не было ни слуху ни духу, и в   

(Мария Рыбакова. Дверь в комнату Леона // «Звезда», 2003) 

Куда это вы пропали? Ни слуху ни духу… ― Сказать пока 

(Татьяна Устинова. Персональный ангел (2002)) 

расцениваются как порок. От Натальи ни слуха ни духа. Какое блаженство 

(Булат Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика 

Амирана Амилахвари) (1971-1977)) 

 

ни свет ни заря – tento frazém má význam „brzo ráno“. Hodně se pojí se slovesy 

s významem vstávat, probouzet se, ale nejenom. Ve větě plní funkci příslovečného určení 

času. 

могу понять, почему. Я проснулся ни свет ни заря. Окно над 

(Семен Лунгин. Виденное наяву (1989-1996)) 
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следующий день он разбудил капитана ни свет ни заря, был озабочен 

(Борис Васильев. Были и небыли. Книга 1 (1988)) 

Так вы пришли ко мне ни свет ни заря, чтобы учить 

(Аркадий Львов. Двор (1981)) 

 

ни кожи ни рожи – toto ustálené spojení vyjadřuje lidskou vlastnost, používáme tento 

binomiál, když o někom chceme říci, „že je hodně hubený a škaredý, nijaký“. Často stojí jako 

osamostatněná výpověď. Ve větě plní funkci podmětu. 

нас ни кола ни двора, ни кожи ни рожи, ни дать  

(Счастье средней тяжести (1997) // «Столица», 1997.11.24) 

есть гончая на задних лапах. Ни кожи ни рожи. Выдохнется при 

(Валентин Распутин. Женский разговор (1994)) 

как щепка, да еще заика, ни кожи ни рожи ― одни глаза 

(Федор Кнорре. Каменный венок (1973)) 

 

и швец и жнец – tento binomiál je součastí většího frazému и швец и жнец, и в дуду 

играет. Slouží jako popis člověka, který „je schopný, umí všechno dělat“, má spíš ironický 

odstín. Ve větě plní funkci jmenné části slovesně jmenného přísudku.  

Значит, ты и швец, и жнец, и на 

(Самуил Маршак. Умные вещи (1945-1964)) 

Здешний народ был подлинно и швец, и жнец, и на 

(Сергей Плеханов. Заводская старина // «Техника - молодежи», 1977) 

тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец… 

(Виктор Астафьев. Веселый солдат (1987-1997) // «Новый Мир», 1998) 

 

ни складу ни ладу – tento ustálený výraz má význam „neuspořádaný, neharmonický, bez 

žádné logiky, smyslu“. Ve větě se vyskytuje ve funkci podmětu. Také může být 

osamostatněnou výpovědí. 

конце хутора, то в другом. Ни складу ни ладу… Эт, жизня 

(М. А. Шолохов. Поднятая целина. Книга 1 (1958)) 

В подобных словах нет ни складу, ни ладу, ни благозвучия 

(К. И. Чуковский. Живой как жизнь (разговор о русском языке) (1962)) 

стихи… в них не было ни складу, ни ладу, ни смысла 

(И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний. Глава пятая (1929-1932) (1995)) 
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с шутками и прибаутками – tato kolokace vyjadřuje význam „žertovně, vesele, 

neseriózně“. Pojí se s různými slovesy. Ve větě plní funkci příslovečného určení způsobu.  

Они проходили с шутками и прибаутками, хотя большинству 

(Леонов из команды Моисеева, или Впереди большой хоккей // «Студенческий 

меридиан», 1985) 

министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и 

прибаутками сожгли его  

(Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу (1964)) 

Лялечки, и пристроился к ним с шутками и прибаутками. 

(Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)) 

 

с любовью и уважением – toto ustálené spojení vyjadřuje „dobrý vztah někoho 

k někomu, úctu“. Používá se se slovesy, která mají význam „mluvit, jednat s někým, chovat 

se k někomu nějak, obracet se na někoho“. Ve větě plní funkci příslovečného určení způsobu. 

Skoro stejný počet výskytu má obracená varianta с уважением и любовью (v subkorpusu 

12, když с любовью и уважением 11
6
).  

В основном говорят о нем с уважением и любовью. 

(Надежда Рудая. Атаман-катализатор (2003) // «Нефтяник» (Пермь), 2003.06.01) 

 что к женщинам я отношусь с уважением и любовью, иначе что 

(Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)) 

что Орджоникидзе относился к нему с любовью и уважением. 

(Анна Ларина (Бухарина). Незабываемое (1986-1990)) 

Имя Пушкина многократно и всегда с любовью и уважением упоминается на 

(А. М. Еголин. Великий поэт русского народа. К 150-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина // «Наука и жизнь», 1949) 

 

Skupina kon – S – kon – S ruském jazyce je dost obsáhlá. Zakládá se na opakovacích 

spojkách, a to и...и, ни...ни (a…a, ani…ani).    

Tady můžeme vydělit následující syntaktické funkce:  

- Podmět 

                                                           
6
 Je zajímavé, že v celém korpusu varianta с любовью и уважением má větší výskyt než varianta с уважением 

и любовью (20:19), když v subkorpusu  je opačná situace (11:12), ale rozdíl je stejný, jenom na jeden výskyt 

více či méně.  
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- Příslovečné uřčení  

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

Mezi sémantickými skupinami vydělujeme: 

- Vlastnost (ни рыба ни мясо) 

- Cirkumstativa (ни свет ни заря) 

- Identita abstraktní (ни стыда ни совести) 

- Osoby 

o lidé (ни отца ни матери)  

 

4.5.        S – part – S: 

Tato skupina kombinuje dvě autosémantika (substantiva) a synsémantikon (částici) mezi 

nimi. Našli jsme 2 binomiály.  

 попытка не пытка, старость не радость. 

попытка не пытка – tento frazém je součastí většího výroku попытка не пытка, а 

спрос не беда. Ale v dnešní době se spíš používá jenom první část - попытка не пытка. 

Funguje jako osamostatněná výpověď. Označuje „je lepší něco zkusit udělat, hůř kvůli tomu 

nebude“. Může plnit funkci předmětu (vyjádřený větou).  

морозы трактор не заводил. Говорят, попытка не пытка. Но эта попытка 

(Василий Песков. Зимовка (1983-1984)) 

― А застанем? ― Попытка ― не пытка. Нам не повезло 

(Павел Сиркес. Труба исхода (1990-1999)) 

системах, воровство этим не изживешь. Попытка не пытка? ― То, что вы 

(Александр Будберг. Предел роста (2003) // «Московский комсомолец», 2003.01.10) 

 

старость не радость – je to ustálený výrok, který znamená „že ve staří není život 

snadný kvůli špatnému fyzickému stavu, kvůli tomu, že mnoho lidských radostí je pozadu, 

zůstaly v minulosti“. Používá se jako osamostatněná výpověď. Může být jako neshodný 

přívlastek, předmět.  

― Вот уж верно говорят: старость не радость.  

(Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)) 

Живу я по новой поговорке: старость не радость, но большая сладость 

(Н. Н. Пунин. Письма родным (1952)) 
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путем деградации интеллекта природного». ― «Ох, старость не радость. Какой 

же ты 

(Александр Иличевский. Перс (2009)) 

 

Vydělujeme tady syntaktické funkce: 

- Předmět 

- Přívlastek neshodný  

Sémantické skupiny: 

-   Identita abstraktní  

  

4.6.    prep – S – kon – S: 

Tato skupina se skládá ze dvou autosémantik (substantiv) a dvou synsémantik (předložky a 

spojky). 

 по рукам и ногам, в пух и прах, без сучка и задоринки, без стыда и совести, во фланг 

и тыл, в мире и согласии, из плоти и крови, в огонь и воду, через/сквозь огонь и воду, без 

чести и совести 

Tato skupina je velká (50 výrazů), a je dost bohatá na ustálená spojení. Co se týče 

struktury, tak mezi používané spojky patří spojka и, a mezi předložky – по, в/во, без, между, 

на, с/со, от, за, из, вне, méně через, пред.  

 по рукам и ногам – tento binomiál se používá jako součást širšího frazému 

связать/быть связанным по рукам и ногам ve významu „nemít možnosti jednat svobodně 

kvůli nějakým závazkům, podmínkám, zákonům“, v této roli se tento binomiál vyskytuje 

v subkorpusu v 61,18%. V jiných případech se по рукам и ногам používá ve svém primárním 

významu. Ve větě může plnit funkci příslovečného určení, jmenné části slovesně-jmenného 

přísudku, doplňku. 

пакт с СССР связал Гитлера по рукам и ногам, а теперь  

(Аркадий Львов. Двор (1981)) 

Взял веревку и связал его по рукам и ногам 

(обобщенный. «Кто же он?» // «Техника - молодежи», 1959) 

 

в пух и прах – tento frazém má význam „úplně, celkem“, z korpusových příkladů vidíme, 

že se většinou používá se slovesy dokonavého vidu s významem „rozbít, zničit, porazit, 
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pohádat se apod., také vystrojit se“. Je zajímavé, že většina sloves má předponu –раз, –рас. 

Ve větě plní funkci příslovečného určení způsobu, míry.  

А мы сидели разряженные в пух и прах 

(Владимир Железников. Чучело (1981)) 

газете, как этот критик разнес в пух и прах мой новый 

(Коллекция анекдотов: кино (1970-2000)) 

«Яночка разругалась в пух и прах со своим 

(Иржи Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя (1998)) 

 

без сучка и задоринки – tento frazém má význam „ideálně, bez žádných vad či chyb“, ve 

větě většinou plní funkci příslovečného určení způsobu, míry. 

при том, что беременность отходила без сучка и задоринки…  

(Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005)) 

На этот раз все прошло без сучка и задоринки. 

(Юрий Буйда. Город палачей // «Знамя», 2003) 

 

 без стыда и совести – tento frazém má v ruštině ještě jiný tvar – ни стыда ни 

совести, který má větší zastoupení v korpusu (40 výskytů, když без стыда и совести 14). 

Tento frazém se používá pro charakteristiku člověka, jeho chování, jednání ve smyslu „drzý, 

nestydatý, bezostyšný“. Ve větě má funkci přívlastku neshodného, příslovečného určení 

způsobu. 

Ему казалось, что он врет без стыда и совести. 

(В. Ф. Панова. Сентиментальный роман (1958)) 

перед Плетневым грязным провокатором, человеком без стыда и совести, каким 

его 

(Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)) 

 

во фланг и тыл – toto ustálené spojení pochází z vojenského lexikonu, popisuje druh 

útoku, při němž se atakuje levý a/nebo pravý bok pluku (фланг) a poslední řada (тыл). 

V korpusových příkladech se nejčastěji vyskytuje s takovými slovy, jako ударить/удар, 

выходить/выход. Ve větě plní funkci příslovečného určení místa, přívlastku neshodného. 

тут же Климову полку ударили во фланг и тыл немецкие, невесть 

(Сергей Самсонов. Одиннадцать (2010)) 

совершать смелые обходы и выходы во фланг и тыл противника и 
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(Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 8 (1941-1945)) 

опорными пунктами и нанести удар во фланг и тыл обороняющемуся. 

(Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 1 (1941-1945)) 

 

в мире и согласии – toto ustálené spojení se používá pro vyjádření toho, že „někdo 

s někým žije ve shodě, mají mezi sebou dobrý vztah“. Pojí se se slovesem жить (žít), 

z subkorpusových příkladů je to 91.18%. Tento výraz se často používá při svatebních 

blahopřáních. Ve větě má funkci příslovečného určení způsobu, okrajově předmětu. 

как общество более всего нуждается в мире и согласии, эти газеты 

(Вячеслав Костиков. Роман с президентом (1996)) 

живет ли деревня, губерния, государство в мире и согласии ― или их 

(Сергей Бабаян. Ротмистр Неженцев (1995-1996))  

Мы все живем в мире и согласии.   

(Всеволод Кукушкин. Пять минут одиночества // «Юность», 1976) 

 

из плоти и крови – frazém, který se vztahuje k lidské jakosti a má význam „obyčejný, 

neideální, jako všechny“, a také „živý, reální“. Pojí se se slovy člověk, lidé, tvor a jinými 

s významem bytost, a také se může pojit s abstrakty, jako nápř. obrazy, vidění. Ve větě plní 

funkci přívlastku neshodného.  

ними, видениями, такими же реальными, из плоти и крови, как и  

(Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)) 

отчет: не может живой человек из плоти и крови быть одновременно 

(Судьба моя -- спецназ (2004) // «Солдат удачи», 2004.10.06) 

И, к слову, живой хищник из плоти и крови ― это одно 

(Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)) 

 

в огонь и воду – toto idiomatické spojení má význam „pustit se do nebezpečné situace pro 

někoho/něco, udělat všechno pro někoho“. Pojí se se slovesy броситься, идти, быть 

готовым (s elipsou slovesa) - jít, vrhnout se, být připraven. Ve větě plní funkci 

příslovečného určení místa.   

этого зрелища и готовы были в огонь и воду за хозяина 

(Юрий Буйда. Город палачей // «Знамя», 2003) 

искренней готовности броситься за тебя в огонь и воду. 

(Василий Белов. Плотницкие рассказы (1968)) 
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и пойдут теперь за мной в огонь и воду. 

(Алексей Томтосов. «Ходьба во имя свободы» (2002) // «Жизнь национальностей», 

2002.06.05) 

Tento frazém je variantou frazému в огонь и в воду, který má na jeden prvek víc, a to na 

předložku в před druhou části binomiálu, a tímto způsobem patří do jiné strukturní skupiny 

prep – S – kon – prep – S.  

 

через огонь и воду a сквозь огонь и воду – jsou to varianty téhož binomiálu, které se liší 

předložkou сквозь/ через. V našem subkorpusu výskyt těchto dvou variant je menší než 

v celém korpusu. Je součásti širšího frazému пройти сквозь огонь и воду, и медные трубы, 

ale v korpusových příkladech se vyskytuje bez druhé části. Tento frazém se používá pro 

charakterizaci člověka, a říká „že hodně zažil, trápil se, má velkou životní zkušenost (často 

pochybné zkušenosti)“. Ve větě plní funkci předmětu.  

все эмоции своей героини, прошедшей через  огонь и воду на пути  

(коллективный. Рецензии на фильм «V значит вендетта» (2006-2010)) 

что такой активный человек, прошедший через огонь и воду множества боев 

(Георгий Арбатов. Человек Системы (2002)) 

 

без чести и совести – tento binomiál se používá při negativní charakterizaci člověka, 

jeho význam vyplývá z komponentů spojení, znamená, „že někdo nemá žádné morální 

zásady“. Ve větě má funkci přívlastku neshodného, příslovečného určení způsobu.  

хозяин двора охотился на них без чести и совести. 

(Мария Семенова. Волкодав: Знамение пути (2003)) 

дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. 

(Юрий Казаков. На острове (1962)) 

 

Na základě výše uvedených příkladů lze vydělit syntaktické funkce: 

- Příslovečné určení 

- Jmenná část slovešně jmenného přísudku 

- Přívlastek neshodný 

- Předmět 

- Doplněk  

Vydělujeme v této skupině sémantické třídy: 
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- Cirkumstativa (в целости и сохранности). 

- Vlastnost (без роду и племени). 

 

4.7.    prep – S – kon – prep – S:  

Tato skupina patří do smíšeného typu, zakládá se na dvou autosémantikách (podstatných 

jménech) a třech synsémantikách (dvou předložkách a jedné spojce). 

в хвост и в гриву, с утра и до вечера, на жизнь и на смерть, в глаза и за глаза, с бору 

да сосенки, в горе и радости, без конца и без края/краю, из огня да в полымя.  

Tato skupina není obšírná (46 binomiálů), stejně jako česká. Mezi binomiály této struktury 

se vyskytují idiomatická spojení jen málo. Vydělujeme tady takové předložkové a spojkové 

skupinky: в – и – в, от – и – до, на – и – на, к – или – к, без – и – без, с – и – с, за – и – за, 

по – и – по, с – и – до, řidčeji в – и – на, в – и – за, по – и – без, из – да – в, на – и – с, с – 

да – с, на – и – в, перед – и – перед.   

в хвост и в гриву – tento frazém má význam „ intenzivně, silně, prudce“, má ještě jinou 

variantu, která je základní, a to s jedním prvkem navíc – se spojkou и - и в хвост и в гриву. 

V subkorpusu delší tvar je zastoupen ve 27, 91%. Ve větě plní funkci příslovečného určení 

způsobu. Nejčastějí se vyskytuje se slovesy гнать, лупить, ругать (hnát, mlátit, nadávat). 

Гоним фашистов в хвост и в гриву! 

(В. Ф. Панова. Евдокия (1944-1959)) 

Бахирев виновен ― и бейте его в хвост и в гриву! 

(Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)) 

Те нас матерят и в хвост и в гриву, поносят 

(Б. Б. Вахтин. Этот спорный русский опыт (1978)) 

 

в глаза и за глаза – tento frazém znamená „vždycky, za přítomnosti i za nepřítomnosti 

osoby, o níž jde řeč“. V 80% ze všech příkladů v subkorpusu se vyskytuje se slovesem 

nazývat/jmenovat. Tady také nacházíme delší variantu se spojkou и – и в глаза и за глаза 

(20%). Ve větě má funkci příslovečného určení.  

Ганчука ― она всегда называла мужа в глаза и за глаза Ганчуком 

(Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)) 

хотя придворные уже называли ее в глаза и за глаза невестой 

(А. П. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха (1960)) 

 



73 
 

с утра и до вечера – je to varianta výrazu с утра до вечера – tento binomiál znamená 

„celý den, pořád“, zdůrazňuje délku nějaké činnosti. Ve větě má funkci příslovečného určení 

času.  

Пусть будет занят делом с утра и до вечера. 

(Марина Дяченко, Сергей Дяченко. Магам можно все (2001)) 

кличку Двойка, проклинали местный климат с утра и до вечера, как 

(Давид Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака 

Бабеля // «Октябрь», 2001) 

 

на жизнь и на смерть – toto spojení se používá s významem „na všechno, úplně“, jestli 

jde o lásku, obětování apod., nebo „krutý, nelítostný“, jestli jde o souboj, bitvu (jako varianta 

frazému не на жизнь, а на смерть). Ve větě plní funkci přívlastku neshodného, 

příslovečného určení.  

против остальных народов… эта борьба на жизнь и на смерть является 

(коллективный. Директива по поведению немецких войск в России. Обсуждение 

(2012)) 

что судьба действительно соединила нас на жизнь и на смерть, на 

(Владимир Голяховский. Русский доктор в Америке (1984-2001)) 

от Того, Кто полюбил нас на жизнь и на смерть: и 

(митрополит Антоний (Блум). Неделя 4-я Великого Поста. Преподобного Иоанна 

Лествичника (1987)) 

 

с бору да с сосенки – tento frazém má význam „bez určitého vybírání, nepořádně“, 

s odstínem „nebohatě“, např. o oblečení. Pojí se se slovesem sbírat a s jeho odvozeninami. Ve 

větě plní funkci příslovečného určení způsobu, přívlastku neshodného.  

Это не безликая толпища собранных с бору да с сосенки людей 

(В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 3 (1939-1945))  

А на судне, где экипаж с бору да с сосенки, перед 

(Виктор Конецкий. Вчерашние заботы (1979)) 

Мы с дедом сами собирали с бору да с сосенки. 

(Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)) 

 

 в горе и в радости a в радости и в горе – tento výraz označuje „za jakýchkoliv 

podmínek, nehledě na koho/co“. V některých případech se objevuje čárka mezi dvěma částmi 
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tohoto binomiálu, ale ne vždy. Tento výraz je dobře známý ze svatebních slibů. Většinou se 

pojí s výrazem být s někým. Ve větě má funkci příslovečného určení způsobu, podmínky. 

любить так, чтобы сказать: навсегда, ― и в горе и в радости 

(митрополит Антоний (Блум). Победа Воскресения (1968))  

.. Был со своей родиной и в горе, и в радости 

(Михаил Гиголашвили. Адский рай // «Зарубежные записки», 2007) 

об руку и быть рядом и в горе, и в радости 

(Ольга Шило. Предаст ли еще раз, единожды предавшийй? (2001) // «Семья», 

2001.11.14) 

Клянемся быть вместе и в радости, и в горе 

(Побратимство в современном Карачае (2000) // «Жизнь национальностей», 

2000.03.24) 

Co se týče výskytu obou variant, tady je zajímavé, že v subkorpusu mají stejný výskyt – 9. 

 

без конца и без края a varianta без конца и без краю – tento ustálený výraz se používá 

pro zdůraznění něčí „velikosti, délky“. Z subkorpusových příkladů vidíme, že hlavně jde o 

popis přírodních jevů a objektů, jako např. řeka, step, pole, jaro, dešť apod. Ve větě plní 

funkci přívlastku neshodného, příslovečného určení způsobu.  

колена в жиже, согнутые спины ― без конца и без краю.  

(Артем Анфиногенов. А внизу была земля (1982)) 

Прямо перед ним, без конца и без края, тянулись 

(С. Вишенков. Испытатели (1947)) 

на фоне могильных курганов: «Степь без конца и без края. 

(Феликс Раскольников. Статьи о русской литературе (1986-2000)) 

темный зал, этакая горизонтальная пропасть без конца и без края… 

(Семен Лунгин. Виденное наяву (1989-1996)) 

 

из огня да в полымя – tento frazém má význam „z jedné nepříjemnosti do jiné, často 

ještě horší“. Používá se jako osamostatněný výraz, který vyjadřuje určitou situaci. Často se 

pojí se slovesem ve významu dostat se (попасть, угодить). Ve větě může plnit funkci 

příslovečného určení způsobu, místa, jmenné části slovesně jmenného přísudku, předmětu. 

испуга и теперь опасался угодить «из огня да в полымя». 

(Роберт Штильмарк. Наследник из Калькутты (1950-1951)) 

впоследствии скачок в религию был из огня да в полымя, хотя 
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(Владимир Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами (1975-

1998)) 

Так и живем ― из огня да в полымя. 

(Виктор Ахмедзянов. Губернаторов придавило обломками вертикали власти (2003) // 

«Новая газета», 2003.01.30) 

мы оказались в их логове. Из огня да в полымя! Одна 

(Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)) 

народе еще и так говорят: «Из огня, да в полымя». 

(коллективный. Правительство объявило либерализацию паспортного режима в РФ 

(2010)) 

 

V této skupině vydělujeme syntaktické funkce: 

- Příslovečné určení  

- Přívlastek neshodného 

- Jmenná části slovesně jmenného přísudku 

- Předmět (okrajově) 

Lze vydělit takovou sémantickou třídu: 

- Cirkumstativa (от начала и до конца). 

 

4.8.    Num – S – kon – S:  

Tato skupina se skládá ze tří autosemantik (číslovky, dvou podstatných jmen) a jednoho 

synsémantika (spojky). Tady bylo objeveno 7 výrazů.  

много времени и сил/много сил и времени, больше вреда чем пользы, много времени и 

труда/много труда и времени, много сил и средств, немало времени и сил. 

 Tato skupina není početná. Vyskytuje se tady jen několik binomiálů, některé mají 

obrácené tvary, což ukazuje na jejich neúplnou ustálenost. Druh číslovky, který se tady 

vyskytuje, je číslovka neurčitá.    

больше вреда, чем пользы – tento binomiál odpovídá českému víc škody než užitku, ale 

v ruštině před než/чем potřebujeme čárku. Co se týče funkce ve větě, tak je to funkce 

předmětu, jmenné části slovesně-jmenného přísudku. Spojuje se slovesem přinášet, méně se 

slovesem být.    

доказал, что от обшивки было больше вреда, чем пользы.  
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(Григорий Дементьев, Александр Ткачев. Мунозеро // «Юность», 1972) 

пюре и кашки способны принести больше вреда, чем пользы. 

(Елена Сергеева. Младенческая гастрономия (2002) // «Семейный доктор», 

2002.12.15) 

 

Tady lze vydělit syntaktické funkce: 

- Předmět 

- Podmět  

Binomiály této struktury můžeme zařádit do sémantické skupiny: 

- Identity abstraktní (много сил и времени). 

 

4.9.    S – S: 

 Tato skupina se také skládá ze dvou autosémantik (substantiv). Jak už bylo zmíněno v třetí 

kapitole, kde šlo o české binomiály tohoto typu, rozdělili jsme ji do několika podskupin S1 – 

S2, S7 – S7, S1 – S7. Všechny tři podskupiny jsou nepočetné, celá skupina je reprezentovaná 

6 binomiály.   

 суета сует, волей неволей, дурак дураком 

суета сует – český marnost nad marnost. Výraz, jejž známe z Bible, a který má význam 

„bezvýznamné starosti, věci, které nemají žádnou cenu“. Ve větě má funkci jmenné části 

slovesně jmenného přísudku, podmětu. Používá se i jako název filmu, obrazu, knihy.   

Э, дорогая моя, это всё суета сует, тщеславие. 

(И. Грекова. Перелом (1987)) 

и там прежде всего царит суета сует и всяческая суета. 

(Елизавета Козырева. Дамская охота (2001)) 

 

волей неволей – česky se překládá binomiálem volky nevolky, a také slovesným chtě 

nechtě. V celém korpusu má dostačující výskyt, ale v našem podkorpusu jsou jenom dva 

výskyty. Ve větě vystupuje v roli příslovečného určení způsobu.  

постоянными посетителями портовых кабаков, им волей неволей приходилось 

знакомиться с популярной 

(Тактический боевой нож школы Мако (2004) // «Боевое искусство планеты», 

2004.06.10) 
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Гибель ― лик смерти, перед которым волей неволей человек вынужден говорить 

учтиво 

(Сергей Роганов. Homo mortem (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.19) 

Větší výskyt ale má tvar волей-неволей, kde máme ještě spojovník.  

И Ната волей-неволей приходила чаще, чем раньше ― она 

(Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)) 

Binomiály se strukturou S1 – S1 se nepodařilo najít, nejspíš kvůli jejich malému počtu a 

výskytu v korpusu.  

 

дурак дураком – tento výraz intenzifikuje vyjádření „že někdo je hloupý“. Ve větě plní 

funkci příslovečného určení, jmenné části slovesně jmenného přísudku, doplňku, také se 

vyskytuje jako osamostatněná výpověď. 

Он в жизни может быть дурак дураком, но автор написал ему 

(Михаил Козаков. Актерская книга (1978-1995))  

думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. 

(Владимир Орлов. Альтист Данилов (1980)) 

 

Pro skupinu S – S lze tedy vydělit syntaktické funkce: 

- Podmět 

- Příslovečné určení  

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- Doplněk  

Mezi sémantickými skupinami vydělujeme: 

- Cirkumstativa (волей неволей) 

- Osoby: lidé (дурак дураком) 

- Identita abstraktní (суета сует) 

 

SHRNUTÍ   

V této kapitole jsme prozkoumali dva strukturní typy substantivních binomiálů v ruském 

jazyce. Pomocí analýzy binomiálů nalezených v korpusu a vybraných spojení jsme se pokusili 

vydělit syntaktické funkce a sémantické třídy
7
 binomiálních výrazů.   

                                                           
7
 Obecný popis sémantických tříd byl uveden v kapitole III, kde šlo o české binomiály.  



78 
 

Tak substantivní binomiály v ruštině mohou plnit následijící funkce ve větě: 

- podmět 

- předmět 

- příslovečné určení 

- jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- přívlastek neshodny 

- doplňek. 

Na základě významů spojení jsme vydělili tyto sémantické skupiny: 

- Cirkumstativa 

- Osoby (lidé, propria, zvířata, smíšené) 

- Toponyma 

- Vlastnosti   

- Identity abstraktní 

- Identity konkrétní 

- Smíšené  

Jak jsme mohli vidět, binomiály různých skupin prezentují různé funkce a sémantické 

třídy. Některé jich mají víc, některé naopak méně. Tak spojení skupiny S – kon – S, která je 

jednou z nejpočetnějších, napočítají nejvíc syntaktických funkcí ze všech jiných skupin a 

nejrozsáhlejší sémantické třídy. Když binomiály skupiny S – prep – S a prep – S – prep – S, 

které jsou také produktivní a početné, se třídí jenom do jedné sémantické třídy – 

cirkumstativa, a vydělují jenom několik funkcí (příslovečné určení, přívlastek neshodný, pak 

je to předmět a podmět.  

Co se týče produktivity různých struktur, mohli jsme si všimnout, že nejméně jsou 

zastoupené binomiály strukturních skupin: 

-  S – part – S 

-  prep – S – kon – prep – S 

-  Num – S – kon – S 

- S – S.        

V poslední skupině S – S se nám nepodařilo objevit binomiály typu nominativ – nominativ 

(S1. – S1.).  
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Ohledně sémantických tříd můžeme říci, že nejvíce jsou představené třídy cirkumstativ a 

identit abstraktních, o trochu méně osob a vlastnosti.  

Mezi nejvíce zastoupenými syntaktickými funkcemi lze vydělit: příslovečné určení, 

přívlastek neshodný, podmět.  

Na základě binomiálů, které jsme prozkoumali a které jsou doložené v přílohách, můžeme 

tvrdit, že v ruském jazyce spojení tohoto typu jsou hodně populární, a vyskytují se ve velkém 

množství. Patří do všech sfér frazeologie, a tak se mezi nimi objevují idiomatická spojení (из 

плоти и крови), klišé (с любовью и уважением), okřídlené výrazy (хлеба и зрелищ), 

ustálené kolokace neidiomatické povahy (с боку на бок), mohou fungovat samostatně (волей 

неволей) a mohou patřít do širšího výrazu, frazému (пройти сквозь огонь и воду, и медные 

трубы), hodně se používají jako osamostatněné výpovědi. Pomocí zdrojů, odkud pocházejí 

příklady z korpusu, jsme mohli vidět, že se používají v textech publicistického charakteru a 

v beletrii.   
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KAPITOLA V. 

 

SROVNÁNÍ BINOMIÁLŮ V ČEŠTINĚ A RUŠTINĚ 

 

V předchozích dvou kapitolách jsme zvlášť rozebrali individuální binomiální spojení 

v češtině a ruštině, vydělili jsme jejich funkce, které mohou plnit ve větě, a sémantické třídy, 

kam tato spojení spadají. Teď, v této kapitole uvedeme hlavní podobnosti a rozdíly mezi 

substantivními binomiály v českém a ruském jazyce. 

Jestli se podíváme na syntaktické funkce binomiálů obou jazyků, uvidíme, že se jejich 

funkce ve mnohém shodují. Tak nebylo možné si nevšimnout, že se funkce příslovečného 

určení vyskytuje ve všech strukturních skupinách binomiálních výrazů, a to jak v češtině, tak i 

v ruštině. Až na výjimku v Num – S – kon – S, kde se v obou jazycích objevují funkce 

předmětu a podmětu. V češtině tato funkce se nevyskytuje ve skupině kon – S – kon – S, ale 

tady je výskyt binomiálů příliš malý, zvlášť v porovnání s ruštinou, abychom mohli posoudit 

možnosti této skupiny. Jiná je podle výskytu ve všech strukturách syntaktická funkce 

přívlastku neshodného.  

Také můžeme vidět, že skupina S – kon – S v ruštině a češtině obsahuje všechny funkce, 

které se nám podařilo objevit u substantivních binomiálů, jsou to funkce podmětu, předmětu, 

přívlastku neshodného, příslovečného určení, doplňku, jmenné části slovesně jmenného 

přísudku.  

Co se týče sémantických tříd, tak tady také nacházíme hodně podobností. V obou jazycích 

jsme vydělili stejné třídy: osoby, cirkumstativa, toponyma, identity abstraktní a konkrétní, 

vlastnosti, smíšené. Jak česká, tak i ruská skupina binomiálů typu S – kon – S zahrnuje 

všechny sémantické třídy. Pokud si všimneme rozdílu mezi binomiály reprezentovaných 

jazyků vidíme, že tento rozdíl spočívá v sémantické třídě osob, konkrétněji v podtřídě 

mytických a náboženských postav (anděl a démon), v níž je čeština reprezentovaná výrazy 

hlavně ze skupiny S – kon – S, a ruština ji vůbec nevyděluje, nepodařilo se nám objevit žadný 

binomiál této podtřídy.  

Ohledně jiných strukturních skupin a jejich shod a rozdílů v češtině a ruštině vidíme, že 

prep – S – prep – S obsahuje jenom binomiály, které spadají do třídy cirkumstativa. A skupina 

prep – S – kon – S zahrnuje stejné sémantické třídy – cirkumstativa a vlastnost. Stejné podle 

sémantických tříd jsou také skupiny S – S, Num – S – kon – S. Drobné rozdíly jsou v S – prep 

– S, kde čeština má o jednu třídu více – identity abstraktní. A ve skupině prep – S – kon – 
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prep – S oba jazyky zahrnují třídu cirkumstativa, ale k tomu ještě v češtině nacházíme 

vlastnost.  

Při vyhledávání binomiálů v korpusech podle vybraných struktur jsme narazili na tyto 

hlavní rozdíly a shody: 

- V ruštině jsme neobjevili binomiály se strukturou N1. – N1. 

- V češtině nebyl nalezen binomiál se strukturou S – part – S. 

- V ruštině struktura kon – S – kon – S je dost obsáhlá, když v češtině jsme našli jenom 

jedno spojení tohoto typu. 

- Pro oba dva jazyky je charakteristické, že skupiny S – kon – S, prep – S – prep – S, S – 

prep – S a také prep – S – kon – S jsou rozsáhlé a produktivní, vytvářejí binomiály 

ustálené a neustálené povahy. 

Je zajímavé, že jak v češtině, tak i v ruštině ve skupině S – prep – S binomiál čas od 

času/время от времени zaujímá první místo podle výskytů, a druhé místo má tváří 

v tvář/лицом к лицу. Ve skupině prep – S – prep – S oba jazyky mají jako nejfrekventovanější 

binomiál, který je založen  na lexikálním opakování lexému den, jenom v češtině je to z dne 

na den, a v ruštině изо дня в день (každý den). Spojení od rána do večera (с утра до вечера) 

v češtině podle výskytu stojí na třetím místě, a v ruštině na druhém. Jestli se podíváme na 

další binomiály této struktury v přílohách 1 a 2, uvidíme, že se tady objevují binomiály obou 

jazyků podobného významu a pořadí.  

Ve skupině S – S se nám podařilo objevit jenom několik binomiálů, v češtině 12, a 

v ruštině 6, a nejsou žádné shody podle významu mezi spojení obou jazyků. 

Co se týče skupiny S – kon – S, je to podle počtu nalezených binomiálů skupina největší 

v obou jazycích. Největší podobnost najdeme mezi spojení, která patří do sémantické třídy 

osob a podtřídy proprií, kde jsme našli spojení Romeo a Julie, Petr a Pavel, Adam a Eva, 

Cyril a Metoděj. Samozřejmě, že byla nalezená i jiná shodná spojení, ale jejich frekvence a 

pořadí v seznamu se liší. Např. binomiál alfa a omega/альфа и омега v českém korpusu 

podle vyhledávání tvaru/word má výskyt 15, a v ruském 140. Při srovnání výskytu a 

frekvence musíme brát na zřetel, že korpusy jsou různé, a jejich fungování se také liší. 

Ve skupině Num – S – kon – S, která v obou jazycích není početná, je v češtině doložen 

jenom binomiál víc/více škody než užitku, tento binomiál je také doložen v ruské skupině.  

V české skupině kon – S – kon – S jsme objevili jeden binomiál tohoto typu, je to ani vidu 

ani slechu (s výskytem 38), v ruštině, kde tato struktura je produktivnější, spojení podobného 
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významu ни слуху ни духу bylo také nalezeno s výskytem 329 v celém korpusu a 126 

v subkorpusu, a zaujímá první místo v seznamu.    

Jak jsme mohli vidět, binomiálům (jak v českém, tak i v ruském jazyce) patří značné místo 

v každodenní konverzaci a v lexikonu celkem.  Spojení tohoto druhu jsou ustálená, a 

neustálená, mohou se vytvářet nová.     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci byly prozkoumány substantivní binomiály v českém a ruském 

jazyce. Jako materiál nám posloužilo 365 binomiálů, které byly nalezené v českém korpusu 

SYN 2010, a 424 binomiálů v ruském Hlavním korpusu.  

V první kapitole jsme se seznámili s lexikologickými a frazeologickými pojmy frazém, 

ustálené spojení, lexém aj., podívali jsme se na pojem binomiál, jeho problematiku a 

charakteristiku. Tak, např. bylo zjištěno, že se tento termín skoro nepoužívá v ruské 

frazeologii, až na několik výjimek spojených s pracemi o anglickém jazyce, a nevyděluje se 

ani jako zvláštní jazykový útvar (Žukov). V české frazeologii je situace o trochu lepší, tady 

najdeme několik prací, které soustřeďují svou pozornost na určitých aspektech binomiálů 

(Blatná, Křístek), a větší obecnou práci (Čermák).  

Bylo zjištěno, že binomiál je ustálené spojení slov založené na komponentech téhož 

slovního druhu a s touž syntaktickou funkcí. Mezi komponenty existují určité druhy 

formálních vztahů (např. binomiál může být reprezentován tímtéž slovem) a sémantických 

vztahů (např. když komponenty jsou synonyma). 

Dále bylo stanoveno, že do binomiálů patří jak ustálená idiomatická spojení, tak i nově 

utvořená textová spojení, která nejsou zachycená slovníky. 

V druhé kapitole jsme vysvětlili postup, pomocí něhož byly shromážděny binomiály 

z korpusů.  

V třetí kapitole byla provedena analýza českých binomiálů podle dvou velkých struktur, 

které jsme se rozdělili ještě na menší strukturní skupiny. První velká struktura se skládá 

z autosémantického komponentu a synsémantického (např. skupina S – prep – S, která 

kombinuje dvě substantiva a předložku mezi nimi), druhá jenom z autosémantických 

komponentů (tedy substantiv). Pro analýzu a příklady jsme vybrali několik binomiálů z každé 

strukturní skupiny. Vybírali jsme tak, aby spojení byla typická a reprezentativní pro celou 

skupinu. Na základě prozkoumaných binomiálů byly vydělené sémantické třídy a syntaktické 

funkce.  

Stejná práce byla provedena i ve čtvrté kapitole, kde jsme zkoumali binomiály ruského 

jazyka.  

V páté kapitole jsme se pokusili porovnat výsledky dvou předchozích kapitol, tj. porovnat 

české a ruské binomiály.  

Na základě provedené práce můžeme vidět, že české a ruské binomiály mají hodně 

podobností a shod. Tak, např. skupina S – kon – S je největší podle počtu nalezených 
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binomiálů jak v ruštině, tak i v češtině. V obou jazycích tato spojení jsou velice rozšířená, 

vyskytují se v textech různé povahy, jsou používané v každodenní komunikaci. Dále jsme 

mohli vidět, že binomiály zaujímají důležité místo ve frazeologii obou jazyků, mezi nimi se 

objevují frazémy, klišé, spojení textového uzuálního charakteru, mohou být samostatným 

výrazem nebo patřit do širšího výrazu, frazému, přísloví. Také byly vydělené stejné 

sémantické třídy a syntaktické funkce mezi binomiály českého a ruského jazyka. 

Samozřejmě, byly objeveny i rozdíly mezi binomiálními spojeními obou jazyků. Např. 

jeden z rozdílů spočívá ve struktuře binomiálů. V ruštině se nám nepodařilo objevit binomiály 

typu N1. – N1., a v češtině S – par – S a jiné. Co se týče rozdílů v sémantických třídách, je 

tady zajímavé, že v ruštině podtřída náboženské a mytické osoby nebyla představená žádným 

binomiálem, kdežto v češtině spojení této třídy jsou početnější a patří hlavně do skupiny S – 

kon – S.  

Celkem jsme vydělili tyto sémantické skupiny: 

- Osoby 

a) propria 

b) zvířata 

c) lidé 

d) mytické a náboženské postavy 

e) smíšené 

- Toponyma 

- Vlastnosti  

- Cirkumstativa 

- Identity abstraktní 

- Identity konkrétní 

- Smíšené  

Ohledně syntaktických funkcí bylo zjištěno, že v obou jazycích zvláštní místo patří funkci 

příslovečného určení, která se vyskytuje skoro ve všech strukturních skupinách. Na rozdíl od 

ruštiny se tato funkce nevyskytuje v české skupině typu kon – S – kon – S, kde však byl 

nalezen jenom jeden binomiál.    

Mezi binomiály ruštiny a češtiny byly určeny následující syntaktické funkce: 

- Podmět 

- Předmět 

- Příslovečné určení 
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- Přívlastek neshodný 

- Jmenná část slovesně jmenného přísudku 

- Doplněk 

 Také bylo zjištěno, že binomiální spojení často fungují jako osamostatněná výpověď a 

slouží jako název knih, filmů, her apod.  

Na příkladu této diplomové práce jsme mohli vidět, jak je početná a rozmanitá skupina 

takových frazeologických útvarů, jako binomiály. Svět těchto spojení je opravdu zajímavý a 

důstojný natolik, aby byl zkoumán z různých hledisek a aspektů. A může posloužit jako zdroj 

inspirace pro další badání v této sféře. Zvláště v současné době, kdy máme možnost používat 

takové moderní technologie, jako je korpus, který umožňuje zkoumat jazyk jak synchronně, 

tak i diachronně.  
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PŘÍLOHA 1 

České binomiály
8
 

 

S – prep – S:                                                                                                Počet dokladů: 

1. čas od času ……………………………………………………………………….. 1943 

2. tváří v tvář ………………………………………………………………………... 1500 

3. ruku v ruce ………………………………………………………………………… 690 

4. rok od roku ………………………………………………………………………… 520 

5. krok za krokem …………………………………………………………………….. 408 

6. den ode dne ………………………………………………………………………... 300 

7. bok po boku ………………………………………………………………………... 297 

8. den za dnem ……………………………………………………………………….. 183 

9. den po dni ………………………………………………………………………….. 143 

10. den ze dne ………………………………………………………………………….. 136 

11. půl na půl …………………………………………………………………………... 111 

12. kámen na kameni …………………………………………………………………… 83 

13. rok za rokem ………………………………………………………………………… 80 

14. oko za oko …………………………………………………………………………... 80 

15. krůček po krůčku ……………………………………………………………………. 74 

16. rok po roce ………………………………………………………………………….. 59 

17. ráz na ráz ……………………………………………………………………………. 53 

18. kus po kuse ………………………………………………………………………….. 53 

19. zub za zub …………………………………………………………………………… 49 

20. tělo na tělo …………………………………………………………………………... 40 

21. minutu po minutě …………………………………………………………………… 40 

22. slovo za slovem ……………………………………………………………………... 34 

23. hodinu za hodinou …………………………………………………………………... 33 

24. pod po bodu ………………………………………………………………………… 30 

25. týden za týdnem …………………………………………………………………….. 27 

26. krůček za krůčkem ………………………………………………………………….. 26 

27. týden po týdnu ……………………………………………………………………… 23 

28. stránka po stránce …………………………………………………………………… 18 

                                                           
8
 Uvádíme frekvenci binomiálů a jejich variant podle tvarů, tj. word. U binomiálů, které se mohou měnit tvar 

(skloňovat se) bez sémantické změny je uveden výskyt nominativního tvaru.  
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29. píď po pídi …………………………………………………………………………... 17 

30. nula od nuly …………………………………………………………………………. 17 

31. místo od místa ………………………………………………………………………. 15 

32. minutu za minutou ………………………………………………………………….. 15 

33. kámen po kameni …………………………………………………………………… 12 

34. část po části …………………………………………………………………………. 11 

35. zmatek nad zmatek ………………………………………………………………….. 11 

36. chybu za chybou …………………………………………………………………….. 11 

37. písmenko po písmenku ……………………………………………………………… 10 

 

prep – S – prep – S: 

1. z dne na den ………………………………………………………………………... 503 

2. ze strany na stranu …………………………………………………………………. 495 

3. od rána do večera ………………………………………………………………….. 400 

4. ve dne v noci ………………………………………………………………………. 345 

5. od hlavy k patě …………………………………………………………………….. 261 

6. z místa na místo ……………………………………………………………………. 259 

7. od ucha k uchu …………………………………………………………………….. 215 

8. z generace na generaci …………………………………………………………….. 165 

9. od začátku do konce ………………………………………………………………. 165 

10. z ruky do ruky ……………………………………………………………………... 137 

11. z očí do očí ………………………………………………………………………… 127 

12. z nohy na nohu ……………………………………………………………………… 82 

13. z úst do úst …………………………………………………………………………... 57 

14. od domu k domu ……………………………………………………………………. 55 

15. od rána do noci ……………………………………………………………………… 49 

16. z místnosti do místnosti ……………………………………………………………... 46 

17. z hodiny na hodinu ………………………………………………………………….. 38 

18. z boku na bok ……………………………………………………………………….. 34 

19. z roku na rok ………………………………………………………………………... 33 

20. od úst k ústům ………………………………………………………………………. 30 

21. od obzoru k obzoru …………………………………………………………………. 28 

22. ode dveří ke dveřím …………………………………………………………………. 25 
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23. od počátku do konce ………………………………………………………………... 24 

24. z rohu na roh ………………………………………………………………………... 22 

25. z pokolení na pokolení ……………………………………………………………… 22 

26. od čerta k ďáblu …………………………………………………………………….. 17 

27. z extrému do extrému ……………………………………………………………….. 16 

28. z nebe na zem ……………………………………………………………………….. 15 

29. od stěny k stěně ……………………………………………………………………... 15 

30. od pobřeží k pobřeží ………………………………………………………………… 15 

31. z města do města ……………………………………………………………………. 14 

32. od okna k oknu ……………………………………………………………………… 13 

33. od kolébky do hrobu ………………………………………………………………... 13 

34. od hlavy k patám ……………………………………………………………………. 12 

35. z ručky do ručky …………………………………………………………………….. 12 

36. od člověka k člověku ………………………………………………………………... 11 

37. od stolu ke stolu …………………………………………………………………….. 11 

38. od zdi ke zdi ………………………………………………………………………… 11 

39. od narození do smrti ………………………………………………………………… 11 

40. z minuty na minutu …………………………………………………………………. 10 

41. od rána do rána ……………………………………………………………………… 10 

42. od případu k případu ………………………………………………………………... 10 

43. od pólu k pólu ………………………………………………………………………. 10 

44. od místa k místu …………………………………………………………………….. 10 

 

S – kon – S:  

1. práva a povinnosti …………………………………………………………………. 387 

2. dámy a pánové …………………………………………………………………….. 287 

3. děti a mládež ………………………………………………………………………. 284 

4. muži a ženy ………………………………………………………………………... 264 

5. muž a žena …………………………………………………………………………. 239 

6. lidé a země ……………………………………………………………….…………181 

7. muži i ženy ………………………………………………………………….……... 177 

8. jídlo a pití ………………………………………………………………………….. 173 

9. výhody a nevýhody ………………………………………………………………... 152 
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10. dnem i nocí ………………………………………………………………………… 152 

11. klid a mír …………………………………………………………………………....134 

12. den a noc …………………………………………………………………………... 119 

13. otázky a odpovědi …………………………………………………………………. 112 

14. Romeo a Julie ……………………………………………………………………… 109 

15. Čechy a Morava …………………………………………………………………… 107 

16. tělem i duší ………………………………………………………………………… 102 

17. příjmy a výdaje …………………………………………………………………….. 101 

18. poslanci i senátoři ………………………………………………………………….. 101 

19. bratři i sestry ……………………………………………………………………….. 101 

20. prostor a čas ……………………………………………………………………….. 100 

21. dobro a zlo …………………………………………………………………………... 99 

22. čas a prostor…………………………………………………………………………. 98 

23. znalosti a dovednosti ………………………………………………………………... 97 

24. ženy a dívky ………………………………………………………………………… 95 

25. milost a nemilost ……………………………………………………………………. 94 

26. stromy a keře …………………………………………………………………………92 

27. práva a svobody ……………………………………………………………………...88 

28. dny a noci …………………………………………………………………………….87 

29. teorie a praxe …………………………………………………………………………79 

30. děti i dospělí ………………………………………………………………………….79 

31. myšlení a jednání …………………………………………………………………….76 

32. místo a čas ……………………………………………………………………………73 

33. rukama a nohama……………………………………………………………………. 71 

34. noc a den ……………………………………………………………………………. 71 

35. hlava a patu …………………………………………………………………………. 71 

36. Češi a Slováci ……………………………………………………………………….. 71 

37. život a smrt ………………………………………………………………………….. 69 

38. dětství a mládí ………………………………………………………………………. 69 

39. bytí a nebytí …………………………………………………………………………. 67 

40. začátek a konec ……………………………………………………………………... 62 

41. znalosti a zkušenosti ………………………………………………………………… 61 

42. chování a jednání …………………………………………………………………… 61  

43. pan a paní …………………………………………………………………………… 60 
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44. hlad a žízeň ………………………………………………………………………….. 60 

45. hromy a blesky ……………………………………………………………………… 58 

46. čas a peníze …………………………………………………………………………. 57 

47. klady a zápory ………………………………………………………………………. 56 

48. ženy a muži …………………………………………………………………………. 55 

49. výhody a nevýhody …………………………………………………………………. 57 

50. produkty a služby …………………………………………………………………… 54 

51. otec a matka ………………………………………………………………………… 54 

52. kost a kůže …………………………………………………………………………... 54 

53. dívky a ženy ………………………………………………………………………… 54 

54. Bosna a Hercegovina ……………………………………………………………….. 53 

55. příliv a odliv ………………………………………………………………………… 52 

56. oči a uši ……………………………………………………………………………... 52 

57. čtení a psaní …………………………………………………………………………. 51 

58. jin a jang …………………………………………………………………………….. 51 

59. dny a týdny ………………………………………………………………………….. 50 

60. tělo i duši ……………………………………………………………………………. 49 

61. Adam a Eva …………………………………………………………………………. 49 

62. rodiče a děti …………………………………………………………………………. 47 

63. ticho a klid …………………………………………………………………………... 46 

64. matka a otec ………………………………………………………………………… 44 

65. čas i peníze ………………………………………………………………………….. 43 

66. názory a postoje …………………………………………………………………….. 43 

67. schopnosti a dovednosti …………………………………………………………….. 42 

68. ženy i muži ………………………………………………………………………….. 40 

69. Šimon a Juda ………………………………………………………………………... 40 

70. rodiče a prarodiče …………………………………………………………………… 39 

71. klady i zápory ……………………………………………………………………….. 37 

72. tělo a krev ………………………………………………………………………….... 36 

73. chlapci a děvčata ……………………………………………………………………. 36 

74. psi a kočky ………………………………………………………………………….. 35 

75. náklady a výnosy ……………………………………………………………………. 34 

76. kolegyně a kolegové ………………………………………………………………… 34 

77. Eva a Vašek …………………………………………………………………………. 34 
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78. život i smrt ………………………………………………………………………….. 33   

79. Čert a Káča ………………………………………………………………………….. 33 

80. vzestup a pád ………………………………………………………………………... 33 

81. žena a muž …………………………………………………………………………... 32 

82. zločin a trest ………………………………………………………………………… 32 

83. východ a západ ……………………………………………………………………… 32 

84. rozum a cit …………………………………………………………………………... 32 

85. dětství a dospívání …………………………………………………………………... 32 

86. chuť a vůně ………………………………………………………………………….. 32 

87. tělem a duší …………………………………………………………………………. 31 

88. význam a smysl ……………………………………………………………………... 30  

89. vítr a déšť …………………………………………………………………………… 30 

90. nebe a země …………………………………………………………………………. 30 

91. myšlenky a pocity …………………………………………………………………... 30 

92. hladem a žízní ………………………………………………………………………. 30 

93. nebe a peklo ………………………………………………………………………… 29 

94. chléb a víno …………………………………………………………………………. 29 

95. tipy a triky …………………………………………………………………………... 28 

96. bolest a utrpení ……………………………………………………………………… 28 

97. andělé a démoni …………………………………………………………………….. 28 

98. zvyky a tradice ……………………………………………………………………… 27  

99. Voskovec a Werich ………...……………………………………………………….. 26 

100. synové a dcery ………………………………………………………………………. 26 

101. růst a vývoj ………………………………………………………………………….. 26 

102. pýcha a předsudek …………………………………………………………………... 26 

103. pánové a dámy ………………………………………………………………………. 26 

104. čas a místo …………………………………………………………………………... 25 

105. Řekové a Římané …………………………………………………………………… 25 

106. Vojna a mír ………………………………………………………………………….. 25 

107. vědomosti a dovednosti ……………………………………………………………... 25 

108. Tristan a Izolda ……………………………………………………………………… 24 

109. prach a popel …………………………………………………………………...…… 24  

110. kráska a zvíře ………………………………………………………………………... 24 

111. klid a ticho …………………………………………………………………………... 24 
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112. děti a dospělé ………………………………………………………………………... 24  

113. teorie a praxe ………………………………………………………………………... 23 

114. muž i žena …………………………………………………………………………… 23 

115. klid a pohoda ………………………………………………………………………... 23  
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126. příbuzní a přátelé ……………………………………………………………………. 21 
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195. Tom a Jerry ………………………………………………………………………….. 12 

196. světlo a tma ………………………………………………………………………….. 12 

197. svobody a práva ……………………………………………………………………... 12 

198. ruch a shon ……………………………………………………………………...…... 12 

199. pes a kočka ………………………………………………………………………….. 12 

200. pac a pusu …………………………………………………………………………… 12 

201. nebe a dudy ………………………………………………………………………….. 12 

202. mýty a legendy ……………………………………………………………………… 12 

203. mužové a ženy ………………………………………………………………………. 12 

204. lidé a zvířata ……..………………………………………………………………….. 12 

205. kočky a psi ………………………………………………………….……..………... 12 

206. hlad a bída ………………………………………………………………...………… 12 

207. chyby a omyly ………………………………………………………………………. 12 

208. bolest a smutek ……………………………………………………………………… 12 

209. sny a touhy ………………………………………………………………………...... 11 

210. příčina a následek …………………………………………………………………… 11 

211. prostor i čas …………………………………………………………………...…….. 11 

212. mír a pokoj ……………………………………………………………………..….... 11 

213. Mistr a Markétka …...……………………………………………………..……..….. 11 
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214. mlékem a strdím ……………………………………………………..…………….. 11 

215. lidé i zvířata ………………………………………………………..………………. 11 

216. Ginger a Fred ………………………………………………………………..……... 11 

217. člověk a společnost …………………………………………………………..…….. 10 

218. čas a síly ………………………………………………………………….…..…….. 10 

219. Spejbl a Hurvínel ……………………………………………………….……..……. 10 

220. Samson a Dalila ……………………………………………………….……..……... 10 

221. radost i smutek ……………………………………………………………...………. 10 

222. pláč a nářek ………………………………………………………………...……….. 10 

223. plus a minus ……………………………………………………………...…………. 10 

224. narození a smrt ……………………………………………………………………… 10 

225. mysl i tělo …………………………………………………………………………… 10 

226. city a pocity …………………………………………………………………………. 10 

 

kon – S – kon – S: 

1. ani vidu ani slechu …………………………………………………………………... 38 

 

prep – S – kon – S: 

1. z masa a kostí ………………………………………………………………………. 134 

2. mezi nebem a zemí …………………………………………………………………. 109 

3. bez ladu a skladu …………………………………………………………………….. 96 

4. na milost a nemilost ………………………………………………………………….. 93 

5. mezi dobrem a zlem …………………………………………………………………. 89 

6. mezi životem a smrtí ………………………………………………………………… 68 

7. v čase a prostoru ……………………………………………………………………... 55 

8. v prostoru a čase ……………………………………………………………………... 45 

9. mimo čas a prostor …………………………………………………………………... 27 

10. mimo prostor a čas …………………………………………………………………... 14 

11. v prostoru i čase ……………………………………………………………………… 10 

12. v čase i prostoru ……………………………………………………………………… 10 

13. v klidu a pohodě ……………………………………………………………………... 33 
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14. z masa a krve ………………………………………………………………………… 45 

15. v klidu a míru ………………………………………………………………………... 31 

16. nad životem a smrtí ………………………………………………………………….. 30 

17. mezi psem a vlkem …………………………………………………………………... 23 

18. mezi dnem a nocí …………………………………………………………………….. 22 

19. bez bázně a hany ……………………………………………………………………... 21 

20. přes hory a doly ……………………………………………………………………… 20 

21. s láskou a radostí …………………………………………………………………….. 19 

22. na začátku a konci …………………………………………………………………… 17 

23. na kočku a myš ………………………………………………………………………. 17 

24. mezi světlem a tmou …………………………………………………………………. 17 

25. mezi minulostí a budoucností ………………………………………………………... 17 

26. mezi pravdou a lží …………………………………………………………………… 16 

27. o chlebu a vodě ………………………………………………………………………. 14 

28. pro tělo a duši ………………………………………………………………………... 10 

29. mezi snem a skutečností ……………………………………………………………... 12 

30. mezi nebem a peklem ………………………………………………………………... 12 

31. mezi světlem a stínem ……………………………………………………………….. 11 

32. mezi spánkem a bděním ……………………………………………………………... 10  

 

prep – S – kon – prep – S: 

1. na život a na smrt ……………………………………………..…………………… 152 

2. ve dne i v noci ……………………………………………….……………………… 96 

3. od roka a do dne ……………………………………………..……………………… 56 

4. na začátku a na konci ……………………………………….………………………. 42 

5. na těle i na duši ……………………………………………………………………… 26 

6. na těle i na duchu …………………………………………………………………… 17 

7. ve dne a v noci ……………………………………………………………………… 16 

8. od slova a do písmene ………………………………………………………………. 16 

9. na začátek i na konec ……………………………………………………………….. 11 

10. na nebi i na zemi ……………………………………………………………………. 11 

11. bez chuti a bez zápachu ……………………………………………………………... 10 
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Num – S – kon – S: 

1. víc škody než užitku ………………………………………………………………… 42 

2. více škody než užitku ……………………………………………………………….. 23 

 

S – S: 

1. hlava nehlava ………………………………………………………………………. 149 

2. plus minus …………………………………………………………………………. 116 

3. sliby chyby ………………………………………………………………………….. 15 

4. čáry máry ……………………………………………………………………………. 10 

5. zuby nehty …………………………………………………………………………. 168 

6. letem světem ………………………………………………………………………... 77 

7. cestou necestou ……………………………………………………………………... 58 

8. rukama nohama …………………………………………………………………….. 29 

9. konec konců ……………………………………………………………………….. 461 

10. král králů ……………………………………………………………………………. 16 

11. píseň písní …………………………………………………………………………... 16 

12. svět světem ………………………………………………………………………….. 30 
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PŘÍLOHA 2 

Ruské binomiály
9
 

 

S – prep – S                                                                                                         Počet dokladů 

1. время от времени ………………………………………………………….. 6348/4901 

2. лицом к лицу ……………………………………………………………….. 1488/724 

3. шаг за шагом ……………………………………………………………….. 1066/572 

4. день за днем …………………………………………………………………. 759/446 

5. бок о бок ……………………………………………………………………… 651/470 

6. день ото дня ………………………………………………………………….. 604/274 

7. рука об руку ………………………………………………………………….. 583/229 

8. слово в слово ………………………………………………………………… 566/286 

9. раз за разом …………………………………………………………………... 432/377 

10. час от часу ……………………………………………………………………... 393/79 

11. год за годом ………………………………………………………………….. 317/232 

12. слово за слово ................................................................................................... 296/154 

13. душа в душу .......................................................................................................272/112 

14. год от года .........................................................................................................267/235 

15. нос к носу .......................................................................................................... 204/167 

16. око за око ............................................................................................................ 154/71 

17. год од году .......................................................................................................... 158/25 

18. час за часом.......................................................................................................... 145/87 

19. глаз на глаз ........................................................................................................... 129/1 

20. день в день .......................................................................................................... 133/81 

21. зуб за зуб ............................................................................................................. 122/36 

22. слово за словом .................................................................................................. 118/50 

23. зуб на зуб ............................................................................................................ 115/61 

24. палец о палец ..................................................................................................... 108/79 

25. дни за днями ....................................................................................................... 108/19 

26. минута в минуту................................................................................................. 110/68 

27. плечо к плечу ...................................................................................................... 104/42 

                                                           
9
 Uvádíme frekvenci podle určitého tvaru binomiálů, tj. word. Ve spojeních, která mění svůj tvar bez změny 

významu (skloňují se) jsou uvedené nominativní tvary. V ruských binomiálech jsou ukázané frekvence v Hlavním 
korpusu, je to číslo z levé strany lomítka, a z našeho subkorpusu, z pravé strany. 
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28. честь по чести ................................................................................................... 108/103 

29. страницу за страницей ........................................................................................ 86/60 

30. месяц за месяцем .................................................................................................. 88/68 

31. рука в руку ............................................................................................................ 77/10 

32. уда за ударом ........................................................................................................ 74/24 

33. лоб в лоб ................................................................................................................ 74/66 

34. плечо в плечо ........................................................................................................ 64/23 

35. день за день ............................................................................................................. 65/3 

36. нога в ногу ............................................................................................................ 62/22 

37. брат на брата ......................................................................................................... 61/16 

38. капля по капле ........................................................................................................ 54/8 

39. кровь за кровь ....................................................................................................... 51/21 

40. тютелька в тютельку ............................................................................................ 53/47 

41. волосок к волоску ................................................................................................ 47/21 

 

prep – S – prep – S  

1. изо дня в день ................................................................................................. 1629/641 

2. с утра до вечера .............................................................................................. 1478/654 

3. из стороны в сторону .................................................................................... 1215/684 

4. с ног до головы ............................................................................................... 1126/486 

5. из угла в угол .................................................................................................. 1009/658 

6. с головы до ног ................................................................................................. 896/335 

7. с глазу на глаз ................................................................................................... 960/432 

8. из года в год ...................................................................................................... 965/675 

9. с места на место ............................................................................................... 946/404 

10. до поры до времени ......................................................................................... 885/498 

11. с ноги на ногу ................................................................................................... 837/423 

12. от времени до времени ...................................................................................... 809/36 

13. из рук в руки ..................................................................................................... 797/444 

14. с утра до ночи ................................................................................................... 773/372 

15. от начала до конца ........................................................................................... 517/331 

16. с боку на бок ..................................................................................................... 481/216 

17. из поколения в поколение ............................................................................... 435/302 
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18. от поколения к поколению ................................................................................ 103/64 

19. из конца в конец ............................................................................................... 384/164 

20. с минуты на минуту ......................................................................................... 362/188 

21. из комнаты в комнату ...................................................................................... 279/110 

22. из уст в уста ...................................................................................................... 264/131 

23. с часу на час ....................................................................................................... 219/47 

24. с рук на руки ....................................................................................................... 210/93 

25. из рода в род ....................................................................................................... 198/33 

26. от случая к случаю ........................................................................................... 178/139 

27. с начала до конца ................................................................................................175/55 

28. от слова до слова ................................................................................................ 164/17 

29. от зари до зари .................................................................................................... 160/73 

30. из дома в дом ...................................................................................................... 158/27 

31. из века в век ........................................................................................................ 153/95 

32. с ног на голову .................................................................................................. 145/144 

33. из края в край ...................................................................................................... 141/52 

34. от края до края .................................................................................................... 119/66 

35. с головы до пят ................................................................................................... 107/62 

36. от корки до корки ................................................................................................. 88/82 

37. с небес на землю .................................................................................................. 75/64 

38. с неба на землю .................................................................................................... 71/28 

39. от стены к стене .................................................................................................... 73/54 

40. от звонка до звонка .............................................................................................. 73/73 

41. с кочки на кочку ................................................................................................... 68/27 

42. с пылу с жару ........................................................................................................ 59/47 

43. от уха до уха ......................................................................................................... 56/43 

44. со стороны на сторону ......................................................................................... 50/10 

45. с квартиры на квартиру ....................................................................................... 48/32 

46. от моря до моря .................................................................................................... 45/17 

47. от стола к столу .................................................................................................... 38/23 

48. от головы до ног .................................................................................................... 37/5 

49. из грязи в князи .................................................................................................... 35/31 

50. от горизонта до горизонта ................................................................................... 27/23 

51. из часа в час .......................................................................................................... 29/13 
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52. с головы до пяток ................................................................................................... 27/5 

53. от двери до двери ................................................................................................. 27/25 

54. от теории к практике ............................................................................................ 27/23 

55. от колыбели до могилы ......................................................................................... 25/3 

56. с плеча на плечо ................................................................................................... 25/11 

57. из ночи в ночь ....................................................................................................... 26/21 

58. из раза в раз .......................................................................................................... 23/22 

59. от года к году ........................................................................................................ 23/21 

60. с году на год ............................................................................................................ 19/0 

61. с ночи до утра ......................................................................................................... 21/9 

62. от слова к слову .................................................................................................... 20/12 

63. от двери к двери ..................................................................................................... 19/7 

64. от восхода до заката ............................................................................................... 19/8 

65. от рассвета до заката ............................................................................................ 16/16 

66. от рубежа к рубежу .............................................................................................. 18/14 

67. из вечера в вечер .................................................................................................. 17/16 

68. от головы до пяток ................................................................................................. 17/4 

69. из души в душу ....................................................................................................... 15/8 

70. из огня в полымя .................................................................................................... 12/5 

71. из слова в слово ...................................................................................................... 12/0 

72. ото дня ко дню ...................................................................................................... 12/11 

73. с темы на тему ........................................................................................................ 11/8 

74. от получки до получки .......................................................................................... 10/9 

 

S – kon – S  

1. день и ночь ...................................................................................................... 1814/741 

2. днём и ночью .................................................................................................. 1107/579 

3. дни и ночи ......................................................................................................... 559/247 

4. муж и жена ........................................................................................................ 693/355 

5. права и обязанности ......................................................................................... 500/411 

6. братья и сестры ................................................................................................ 407/305 

7. добро и зло ........................................................................................................ 394/174 

8. день и час .......................................................................................................... 383/190 
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9. жизнь и смерть ................................................................................................. 358/178 

10. плоть и кровь ..................................................................................................... 355/18 

11. война и мир ....................................................................................................... 345/233 

12. верой и правдой ................................................................................................ 314/157 

13. времен и народов ............................................................................................. 325/285 

14. трах и риск ........................................................................................................ 286/224 

15. души и тела ....................................................................................................... 282/152 

16. начало и конец .................................................................................................. 264/129 

17. права и свободы ............................................................................................... 262/247 

18. мальчики и девочки ......................................................................................... 262/183 

19. пространство и время ...................................................................................... 233/173 

20. правдами и неправдами ................................................................................... 227/151 

21. жених и невеста ................................................................................................ 229/110 

22. зимой и летом ................................................................................................... 231/156 

23. небо и земля ...................................................................................................... 231/102 

24. время и место .................................................................................................... 220/165 

25. дамы и господа ................................................................................................. 207/197 

26. Ромео и Джульетта ........................................................................................... 209/168 

27. песни и пляски .................................................................................................... 206/96 

28. мужем и женой ................................................................................................. 205/134 

29. серп и молот ..................................................................................................... 196/157 

30. Маркс и Энгельс ................................................................................................. 181/85 

31. преступление и наказание ............................................................................... 195/113 

32. мужики и бабы ................................................................................................... 182/60 

33. руку и сердце ...................................................................................................... 182/94 

34. глаза и уши ......................................................................................................... 184/23 

35. юноши и девушки ............................................................................................ 181/151 

36. достоинства и недостатки ............................................................................... 181/112 

37. слово и дело ........................................................................................................ 173/44 

38. честь и достоинство ......................................................................................... 168/141 

39. плюсы и минусы ............................................................................................... 167/164 

40. огнём и мечом .................................................................................................... 164/60 

41. ум и сердце ......................................................................................................... 160/56 

42. дети и внуки ...................................................................................................... 155/130 



105 
 

43. честь и слава ....................................................................................................... 146/32 

44. товары и услуги ................................................................................................ 145/145 

45. проб и ошибок .................................................................................................. 141/131 

46. альфа и омега ...................................................................................................... 140/95 

47. детство и юность ................................................................................................ 136/90 

48. Адам и Ева .......................................................................................................... 123/78 

49. cтран и народов .................................................................................................. 119/91 

50. Мастер и Маргарита ........................................................................................ 117/113 

51. аргументы и факты .......................................................................................... 115/115 

52. нравы и обычаи .................................................................................................. 112/17  

53. громы и молнии .................................................................................................. 109/63 

54. Руслан и Людмила ............................................................................................. 108/41 

55. потом и кровью .................................................................................................... 95/43  

56. смех и грех ............................................................................................................ 90/64  

57. голод и холод ........................................................................................................ 89/38 

58. хлеб и вино ........................................................................................................... 86/42 

59. мир и покой ........................................................................................................... 85/52 

60. глаз да глаз ............................................................................................................ 84/73 

61. суд да дело ............................................................................................................ 84/63 

62. факты и слухи ......................................................................................................... 84/1 

63. страх и ужас .......................................................................................................... 83/35 

64. шум и гам .............................................................................................................. 80/29  

65. кожа да кости ........................................................................................................ 77/43 

66. царь и Бог .............................................................................................................. 74/47 

67. Борис и Глеб ......................................................................................................... 73/55 

68. люди и лошади ..................................................................................................... 73/15  

69. любовь и ненависть ............................................................................................. 72/43 

70. Моцарт и Сальери ................................................................................................ 71/53 

71. время и деньги ...................................................................................................... 71/58 

72. количество и качество ......................................................................................... 70/55  

73. тишь да гладь ........................................................................................................ 67/37 

74. друг и товарищ ..................................................................................................... 64/21 

75. дождь и ветер ........................................................................................................ 62/25 

76. мир и согласие ...................................................................................................... 61/26 
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77. щит и меч .............................................................................................................. 61/55 

78. дамы и девицы ...................................................................................................... 60/4 

79. ходы и выходы ..................................................................................................... 60/39 

80. радио и телевидение ............................................................................................ 59/59 

81. дети и взрослые .................................................................................................... 58/48 

82. хлебом и солью ………………………………………………………………….. 57/6 

83. стыд и срам ........................................................................................................... 56/24 

84. детство и отрочество ........................................................................................... 55/31 

85. люди и животные ………………………………………………………………. 55/26 

86. рожки да ножки .................................................................................................... 54/37 

87. Ильф и Петров ...................................................................................................... 54/53 

88. краса и гордость ................................................................................................... 51/23 

89. хлеб и соль ............................................................................................................ 51/11  

90. риск и страх .......................................................................................................... 51/17 

91. права и интересы .................................................................................................. 50/43 

92. преимущества и недостатки ................................................................................ 50/43 

93. тело и душа ........................................................................................................... 50/27 

94. чистота и порядок ................................................................................................ 50/26 

95. страх и трепет ....................................................................................................... 49/14 

96. Сакко и Ванцетти ................................................................................................. 48/34 

97. старики и дети ...................................................................................................... 48/25 

98. совет да любовь .................................................................................................... 47/24 

99. волей или неволей ................................................................................................. 47/6 

100. хлеба и зрелищ ................................................................................................... 46/29 

101. свет и тень ........................................................................................................... 46/25 

102. свет и тьма ............................................................................................................ 46/37 

103. кровь и плоть ...................................................................................................... 46/18 

104. волею и неволею .................................................................................................. 46/1 

105. Содом и Гоморра ................................................................................................ 46/25 

106. взлёты и падения ............................................................................................... 46/44  

107. смех и слёзы .......................................................................................................... 44/31 

108. душой и сердцем ................................................................................................. 43/23 

109. стыд и позор ...................................................................................................... 43/22 

110. форма и содержание ......................................................................................... 42/23 
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111. рай и ад .................................................................................................................. 42/22 

112. люди и звери ........................................................................................................ 41/24 

113. дамы и кавалеры .................................................................................................. 41/10 

114. почёт и уважение ............................................................................................... 41/21 

115. честь и хвала ..................................................................................................... 40/32 

116. шах и мат ............................................................................................................ 40/14 

117. крики и стоны .................................................................................................. 39/14 

118. рождение и смерть ............................................................................................ 38/23 

119. шум и грохот ................................................................................................... 38/15 

120. спокойствие и уверенность ............................................................................. 37/26 

121. Монтекки и Капулетти ................................................................................... 37/29 

122. рога и копыта ................................................................................................. 35/29 

123. плач и скрежет ............................................................................................... 35/15 

124. Кирилл и Мефодий ......................................................................................... 35/24 

125. флора и фауна ................................................................................................ 35/28 

126. огонь и вода ..................................................................................................... 34/14 

127. огонь и вода ..................................................................................................... 34/14 

128. победы и поражения ....................................................................................... 34/23 

129. еда и питьё ...................................................................................................... 33/25 

130. Иван да Марья ...................................................................................................... 33/22 

131. Чук и Гек ............................................................................................................... 33/18 

132. тяготы и лишения .............................................................................................. 33/30 

133. Пётр а Павел ……………………………………………………………………. 32/17 

134. ложь и обман ........................................................................................................ 32/7 

135. стоны и вопли ................................................................................................... 32/8 

136. спрос и предложение ........................................................................................ 31/27 

137. вдох и выдох ................................................................................................... 31/29 

138. спрос и предложение ........................................................................................ 31/27 

139.  Герцен и Огарев .................................................................................................... 30/7  

140.  голод и жажда ........................................................................................................ 29/4 

141.  радость и гордость .............................................................................................. 29/16  

142.  родители и дети ................................................................................................... 29/23  

143.  свобода и независимость .................................................................................... 26/17 

144.  причина и следствие ........................................................................................... 25/18  
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145.  вера и любовь ...................................................................................................... 24/14   

146.  ужас и отвращение .............................................................................................. 21/10 

147.  вера и надежда …………………………………………………………………... 21/4   

148.  Греция и Рим ……………………………………………………………………. 19/8 

149.  Сцилла и Харибда ………………………………………………………………. 19/7 

150.  кнут и пряник …………………………………………………………………... 18/18 

151.  тишина и порядок ……………………………………………………………….. 18/4 

152.  широта и долгота ………………………………………………………………... 17/6 

153.  экспорт и импорт ………………………………………………………………. 15/14   

154.  заботы и хлопоты ……………………………………………………………….. 15/4 

155.  чтение и письмо …………………………………………………………………. 14/7  

 

kon – S – kon – S: 

1. ни слуху ни духу ……………………………………………………………... 329/126 
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