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I. ÚVOD 

1.eH práce 

Ve své diplomové práci se zabývám popisem animální frazeologie v češtině a 
v italštině. Cílem práce je: 

A) Zmapování oblasti českých animálních frazémů vybraných ze 
Slovníku české frazeologie a idiomatiky 2 (dále jen SČFI 2) a 
zmapování oblasti italských animálních frazémů vybraných ze 
slovníků "Dizionario dei modi di dire " od Laury Creici a "Dizionario 
Garzanti di italiano" 

B) Konfrontace českých a italských frazému s výsledky vyhledávání 
respektive v programu Českého národního korpusu SYN 2000 (dále 
jen SYN 2000) a v programu korpusu spisovné italštiny-corpus di 
lingua delľitaliano scritto CORIS/CODIS (dále jen CORIS) 

C) Konfrontace mezi českými a italskými idiomy. Shody a rozdíly 

2. Výběr materiál 

Základním zdrojem materiálů je pro tuto práci SČFI 2, co se týče českého 
materiálu, zatímco ohledně italského materiálu slouží "Dizionario dei modi 
dire (slovník idiomatických výrazů)"a "Dizionario Garzanti di 
italiano "( slovník Garzanti italštiny). 
Ve své práci se zabývám výrazy slovesnými a neslovesnými a přirovnáními. 

3. Metoda práce 

Při své práci týkající se porovnání vzorku z SČFI 2 se SYN 2000 a porovnání 
vzorku z italských slovníků s CORIS jsem postupoval takto: 

A) Výběr frazémů z SČFI (přílohy č.l,2,3) a výběr frazémů z italských 
zdrojů (přílohy č. 4,5,6) 

B) Zadání nalezených frazémů do SYN 2000 a CORIS ( kap.IV a V.) 
C) Určení úzu nalezených frazémů v korpusech (kap. IVa V.) 
D) Význam českých a italských frazémů aneb sémantika (kap. VI) 
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4. Rozvržení práce 

Práci jsem rozdělil do několika kapitol. Na začátku se věnuji oblasti 
frazeologie a idiomatiky a nejdůležitějším pojmům. 
Dále následuje strukturní klasifikace všech frazémů nalezených 
v slovníkovém materiálu. 
V další kapitole se zabývám zadáním frazémů do korpusů a určením jejich 
úzu na základě frekvence, gramatických kategorií verba, variant a 
transformací. 
Poté následuje kapitola o sémantice, kde je přímá konfrontace mezi 
italskými a českými idiomy a nakonec jsem zařadil kapitolu o náhodně 
nalezených italských frazémech. 
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II.FRAZEOLOGIE 

1.Frazém/idiom: jeho definice 

Základní jednotkou frazeologie je frazém, který představuje "kombinaci prvků 
(zvlašť forem lexému) různé funkce a typu, z nichž aspoň jeden je z hlediska 
ostatních členem extrémně omezeného a uzavřeného paradigmatu".(Čermák, 
Jazyk ajazykověda 1997 s. 324) 

Jeden charakteristický, ale ne zcela nutný rys frazému je dán metaforičností a 
expresivitou. 
Ve frazémech se můžou vyskytnout lexikální a gramatické archaismy a také 
prvky monokolokabilní, to znamená, že tyto prvky existují pouze uvnitř 
frazému, ale nenacházejí se nikdy mimo něj. (Př. Když kočka není doma, myši 
mají pré-mít pré). 

Kromě termínu frazém je možné se setkat s termínem idiom; ten první akcentuje 
formální stránku frazeologické jednotky, kdežto ten druhý stránku významovou. 

Frazémy se pak dále dělí na frazémy větné a nevětné. 

2.Frazémy nevětné 

Co se týká frazémů nevětných, zapojují se do vět až v konkrétních kontextech a 
podle potřeby jsou v nich formovány (např. vosí pas-objevila se dívka s vosím 
pasem). Škála frazémů je velmi bohatá a není ostře ohraničena proti volným 
slovním spojením. Nejčastější strukturní typy nevětných frazémů jsou: 

-frazémy s funkcí slovesnou, obsahující sloveso: nasadit brouka, měnit barvu 
(V-S); tento typ frazému je ještě známý jako "výraz slovesný", zatímco 
následující druhy jsou označené také jako "výrazy neslovesné"; 

-frazémy s funkcí jména v nominativu, vzniklé kombinací adjektiva a 
substantiva a naopak: vlčí hlad, myší díra, hlemýždí krok, hotelová krysa (A-S), 
husa pitomá (S-A); 

-frazémy s funkcí jména v nominativu, vzniklé kombinací substantiv: lev 
salónů, jádro pudla, král ptactva (S-S); 

-frazémy s funkcí adverbiální, vzniklé kombinací substantiva a adjektiva, 
případně několika substantiv v jiných pádech než v nominativu, např. z ptačí 
perspektivy (A-S), dále kombinací dvou příslovcí, např. zkrátka a dobře (Adv.
Adv), příslovce a slovesný tvar, např. stručně řečeno (Adv.-V); 
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-frazémy z neautosémantických komponentů: pro nic, za nic; podle mého; jako 
takový atd. 

-Přirovnání. Lze ho definovat jako ustálené a idiomatické pojmenování sloužící 
k označení a hodnocení (především) podobnostního vztahu mezi jménem 
(substantivem), určeným v konkrétním kontextu, předem daným modelem. 

Jeho funkce určí hlavně sémantický vztah a slouží k vysvětlení významu 
určitého subjektu. Jde o komparaci, jejichž struktura je stabilní a je dána obecně 
poměrem comparandum-relátor-tertium comparationis- komparátor
komparatum . 

Ve větě "Karel je líný jako veš" komparandum(kd) je reprezentován podmětem 
"Karel", který se převážně nachází na levé straně kontextu. Neobjeví-li se ve 
větě, musí být vyjádřeno v předešlém kontextu. V přirovnáních obsahujících 
zvířecí názvy je komparandum dáno většinou člověkem, aby se označily jeho 
fyzické, psychické, a společenské stránky. 

Slovesný tvar "je" má v tomto přirovnání funkci relátora, který bývá vždy 
v čisté podobě pouze verbum, obvykle široké kategoriální platnosti ( kromě 
slovesa "být" můžeme potkat ještě slovesa, jako jsou například "mít, mít se, 
podobat se, cítit se, vypadat, tvářit se, připadat si, cítit se atd.) Relátor má vztah 
k tertium comparationis , ale není vždy těsný, záleží především na typu slovesa 
a jestli jde o ustálený nebo neustálený výraz. Obzvlášť sloveso "vypadat" má 
tendenci vynechattk. 

Přídavné jméno "líný" je tertium komparationis, jež může být dále vyjádřeno 
verbem a řidčeji substantivem a adverbiem; má (pokud je užito, tj. u 
explicitního typu) vytýkací, konkretizační úlohu. Ozřejmuje a vymezuje rys, 
jehož se celý výraz týká, a zároveň ho uvádí do metaforického sémantického 
vztahu s týmž rysem něčeho nebo někoho jiného. Přítomnost tk v přirovnání 
souvisí především s explicitní povahou daného přirovnání. (věta "je líný jako 
veš" je přiklad explicitního přirovnání, kde se tertium comparationis vyskytuje, 
zatímco věta "je jako rys" představuje implicitní přirovnání a tertium 
comparationis není vyjádřeno). 

V úvodním příkladu "jako" představuje komparátor, který se vyskytuje 
v dalších variantách (jako by, jako že, jako když atd.), vedle nichž musíme 
avšak uvažovat o dalším, tam, kde se tradičně a zjednodušeně mluvívá pouze 
např. o účinku, způsobu apod. 

Podstatné jméno "veš" reprezentuje komparátum (kt), který má pevný vztah ke 
komparandu. V přirovnáních majících zvířecí názvy, jsou právě animalia 
složka, která odpovídá komparátu. Komparátum (kt) může být vyjádřeno i 
víceslovně (vypadat jako zmoklá slepice) anebo větou (je hubený jako by šváby 
louskal). 
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Význam přirovnání je tudíž třeba chápat jako idiomatickou konjunkci všech 
výše zmíněných prvků v různém poměru a v jednotlivých případech s jejich 
akcentováním. 

3.Větné frazémy 

Na rozdíl od nevětných frazémů, frazémy větné mají strukturu hotové věty, 
která může být buď slovesná (ranní ptáče, dál doskáče), nebo neslovesná (my o 
vlku, vlk o nás/za humny), popřípadě též podobu souvětí(italské přísloví ,Tanto 
va la gatta allardo, che ci lascia 10 zampino", tak dlouho chodí kočka pro sádlo, 
že nechá tam packu). Do kontextu se zapojují jako celek. Tradičně se klasifikují 
jako: 

-pořekadla: jde o anonymní výroky vystihující určitou situaci (lupu s in fabula) 

-pranostiky: představují druh pořekadel vyjadřující vztah mezi časovým 
obdobím roku a atmosférickými jevy, případně zemědělskými pracemi (Vánoce 
na blátě, velikonoce na ledu) 

-přísloví: jsou to anonymní výroky podávající mravní poučení poukazem na 
kolektivní zkušenost. V italštině je například přísloví "Meglio un giorno da 
leone che cento da pecora" (Lep,5i jeden den jako lev, než stojako ovce).Další 
italské přísloví lze nalézt v příloze č. 8, str. 180 . 

-okřídlená slova: jsou dána citáty z biblí, od slavných osobností dávné, ale i 
aktuální historie( Veni, vidi, vici; Caesar) 

-dialogické frazémy: stojí za zmínku, ačkoliv nejsou tak běžné jako ostatní; 
předpokládají vždycky přítomnost dvou komunikantů. V italštině je toho 
příkladem následující věta vyjadřující přání štěstí:"In bocca allupol" "Crepi il 
lupol"; "Do vlčích úst l" "Ať chcípne vlk!" 
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4.Frazeologická terminologie v italštině 

I když v předešlé látce byly uvedené pro každý frazeologický typ i italské 
příklady, je třeba zdůraznit, že tato klasifikace byla určená podle českých 
kriterií. 

V italštině jsou určitě jasné některé pojmy, jako například příslovÍ, citát, 
pranostika, to znamená pro veškerou oblast týkající se větných frazémů; však 
zůstávají vágní hranice mezi nevětnými frazémy (přirovnání, výrazy slovesné a 
výrazy neslovesné). 

Termín "unitá fraseologica" (frazeologická jednotka) odpovídá českému pojmu 
"frazém". Dále se objevují pojmenování typů "frase/espressione idiomatica", 
"espressione fissa" (ustálený/pevný výraz). Tyto termíny se objevují často ve 
studiích docentky Simonetty Vietriové, která se zabývá italskou frazeologií už 
víc než dvacet let. 

Docent Annibale Elia používá ještě termín "frase fissa"(ustálená věta) který 
odpovídá víceméně definici českého slovesného výrazu, kdežto neslovesné 
frazeologické jednotky jsou u něj zaregistrovány pod heslem "parola composta 
fissa" (ustálené složení slov). 

Český termín "přírovnání" má v italštině překlady "paragone" nebo "metafora", 
který se objevují v knize autorky Giovanny Stefancich "Tracce di animali 
nell'italiano tra lingua e cultura" . 

Všechny tyto pojmy jsou však použité pouze v teoretických textech, protože ve 
slovnicích frazeologické jednotky mají v italštině jako běžný název výraz 
"modo di dire" (způsob vyjádřit se )."Modi di dire " reprezentují v italštině 
všechny frazémy větné i nevětné. Najdou se u nich totiž neslovesné frazémy 
(naso aquilino), slovesné výrazy (salvare capra e cavoli) , přirovnání (essere 
magro come un'acciuga) a dokonce přísloví (non svegliare il can che dorme), 
jakje možné sledovat ve slovníku Laury Creici "I modi di dire italiani". 
V běžných výkladových slovnících -významný jsou například slovníky 
"Garzanti" a "Zingarelli"- jsou frazémy označené jako "frasi in senso figurato 
oppure mateforico" (věty s přeneseným nebo metaforickým smyslem). 

Z toho vyplývá, že v italštině termín "modo di dire" má shrnující povahu a není 
tu tak přesná a definovaná terminologie pro jednotlivé frazeologické termíny, 
jako v češtině. Proto jsem zvolil českou terminologii, která se ukázala platná i 
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pro italský jazyk. Toto třídení bylo pro mě důležité, abych mohl určit strukturní 
typ každé frazeologické jednotky. 

II. KLASIFIKACE STRUKTURNÍ 

V této kapitole j sem se zabýval strukturní klasifikací českých a italských 
frazémů. U italských výrazů je vždycky uveden v zavorkách doslovný překlad 
do češtiny. Spravný český ekvivalent několika italských idiomů lze najít v VI. 
kapitole, kde je probrána sémantika (Pro abecední pořádí frazémů viz přílohy). 

1. Strukturní typy českých neslovesných výrazů 

Minimální rozsah českých neslovesných výrazů se zvířecími názvy odpovídá 
dvěma členům. Vzhledem k tomu, že zvířecí názvy mají autosémantickou 
povahu, je třeba vyloučit spojení složené pouze ze synsémantických 
komponentů. V češtině se vyskytuje několik dvoučlenných struktur, mezi nimiž 
lze najít kombinaci předložky se substantivem: 

prep+S 

Pod psa 
Na prase 

Dále, velice produktivní typ obsahuje adjektivum spojeno se substantivem 
(A+S): 

KozÉ bradka 
Divnj! brouk 
Psí čas 
Lids'k)" červ červíček 
Zemsk):' červen 
koiíská dávka 
psí dečk)/ 
psí dny 
myš:í díra 
domáci drak 
mravenči hemžení 
vlči hlad 
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teleci hlas 
kočiči hlavy 
vosi hnízdo 
boži hovádko 
hlolfpá pitomá husa 
kočiči chúze 
vlčijáma 

je!;těrčijazyk 

novinálská kachna 
mlsn)} kocolfr 
staJ)} kocour 
devitiocasová kočka 
červen);' kohout 
galsk);' kohout 
slonová kost 
mlsná koza 
nebeská koza 
dc?jná kráva 
železná kráva 
l)/bi račižabi krev 
hlemiždi krok 
kočiči krok 
lani krok 
hotelová la)/sa 
tn?jsk)} kúň 
vran} kllň 
hro.5i kúže 
hlfsi klfže 
starost hvá kvočna 
opičí láska 
teleci láska 
teleci léta 
stará 1i.5ka 
nočni m01)4 
lidš:ti mravenci 
lidské mraveniště 
stará mlfra 
hadí muž 
kClllcelálská myš myškalaysa 
německá myš 
čapi nohy 
l1lu.Š:i nohy 
sloni noha 
orlí nos 
hlfsi nožičky 
11ly,5i ocásek 
prase či očka/očička 
koilski ohon 
klfN oko 
lani oči 
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psi oči 
rybí oči 
volské oko 
žabí oči 
korunovaný osel 
stCll)! osel 
bllldná ztracená ovce/ovečka 
černá prašivá ovce 
zblolldilá ovce ovečka 
vosi pas 
zakopan):' pes 
labutí piseň 
ble.Š:i pismo 
lví podil 
kočiči pohyby 
psovská pokora 
koiíská práce 
mravenčí práce 
svinská práce 
p.Š:trosi taktika/politika 
ranní ptáče/ptákptáček 
podezlelJl ptáček 
prohnanývychytral)} ptáček pták 
pPelélaV)! ptáček pták 
cizi pták ptáček 
Čerll}' pták 
dÍl'ný pták ptáček 
nočni pták 
ocelOl'Ý kovOl')1 pták 
tažn)" stěhoVClll)1 pták 
VZáCll):' pták 
zlat}' pták 
sloni ruka 
malá Iyba 
hlemýždi želví rychlost tempo 
krokod):'lí slzypláč 
lvi srdce 
zqječí srdce 
kočiči sthbro 
havraní stNbro 
zlověstll)} sýček 

čubčí psí syn 
labuti ,š:Ue 
SIOlli tlapa 
ble,š:í trh 
mravenči trpělivost 

osli lI,š'i 
zajdí lIši 
žabí lÍsta 
žabomy.Š:í válka/vcljna 
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kukačči vejce 
psi psovská věrnost 
liná ve.Š: 
havrani vlasy 
prvni vlaštovka 
mo/sk)) vlk 
korunovaný vili 
stCllJ)(doblýj vul 
mlad)~' zelen}''neostNlený zajic 
v)pla.Š:ený zajic 
vlči zákon 
býči zápasy 
kohoutí zápasy 
pSÍ psovskáďpsinská zima 
kočičí zlato 
orlí zrak 
koiíské zuby 
zaječÍ zuby 
žraluči zuby 
černá zvěl' 

divá zvěl' 
cizoh'c{jné zvÍl~e 
malé zvil~e 
velké zvÍle 
hezká žába 
hadi žena 
psi žil'Ot 

Přestože český slovosled preferuje většinou adjektivum na prvním místě a 
substantivum na druhém místě, lze se setkat také s případy, kde adjektivum 
stojí za substantivem (S+A): 

Beran beranská 
husa pitol11áhlollpá 
jáma lvová 
káča pi tol1Iá 
labll{ avonská 
li.Š:ka pálená podšitá 
oseloslovská 
šelma ly.Š:avá 
žernov osliči 

Další možnost je dána spojením dvou substantiv (S+S): 

Červ pochybnosti 
Červ závisti 
jádro pudla 
král ptactva 
lev salónů 
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Animální neslovesné výrazy můžou mít tři komponenty, které vytvářejí buď 
strukturu obsahující substantivum, předložku a další substantivum (S+prep+S) 
anebo druhou strukturu, v níž je předložka spojená s adjektivem a substantivem 
(prep+A+S): 

S+prep+S 

Blecha v kožiše 
Holil b na stPde 
kocour v botách 
,š:tika v l)!bníce štika mezi kapl)! 
túllllum na ptáky 
veš v koži.Š:e 
vrabec v hrsti 
žába (s'edící) na prameni 
žradlo pro psa 

prep+A+S 

Z ptači perspektivy 
Z žab i perspektivy 
Na zlaté tele 

V první čtyřčlenné struktuře se substantivum spojuje s předložkou, adjektivem a 
dalším substantivem (S+prep+A+S): 

Tanec kolem zlatého telete 
Věž ze slonové kosti 

V druhé struktuřě s čtyřmi komponenty se substantivem kombinuje 
s předložkou, dalším substantivem a adjektivem (S+prep+S+A): 

Daniel vjámě lvové 
Vlk v rouše beránčím 

Třetí čtyřčlenná struktura je složena z číslovky, substantiva, předložky a 
substantiva (num+S+prep+S): 

Dva kohouti na smetiš:ti 

čtvrtá a poslední čtyřčlenná struktura je složena z partikule kombinované 
s předložkou, adjektivem a substantivem: 
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part+prep+A+S 

Ani na zlaté prase 
Ani na zlaté tele 
Celkem bylo nalezeno 174 neslovesných výrazů. Počet jednotlivých struktur a 
jejich příslušné procento lze pozorovat v následujícím schématu: 

Strukturní typ 

A+S 

S+prep+S 

S+A 

S+S 

prep+A+S 

prep+S 
S+prep+A+S 
S+prep+S+A 
part+prep+A+S 

num+S+prep+S 

Počet frazémů 

139 

9 

9 

5 

..., 

.) 

2 

1 

Procento 

79,88% 

5,17% 

5,17% 

2,87% 

1,72% 

1,14% 

0,57% 

1.2 Role zvířecích názvů v českých neslovesných výrazech. 

České zvířecí názvy, které se objevují v tomto typu frazému, zastupují 
především substantiva. Platí to samozřejmě pro struktury typů prep~S, S~S, 
S~-prep+S, llum+S-Lprep+s. U struktury S+S animální substantivum bude 
reprezentováno buď prvním substantivem v nominativu (červ pochybnosti) 
anebo druhým substantivem, které je obvykle v genitivu Uádro pudla). 

Další možnost, ve které animální výraz pokrývá roli substantiva je dána 
kombinací A +S (černá ovce) nebo S+A (husa pitomá), S-prep-A -S(tanec 
kolem zlatého telete) a ve čtyřčlenné struktuře lllfl11+S+prep+S, která je avšak 
jediná u tohoto typu a kde animální substantivum stojí za číslovkou (dva 
kohouti na smetišti). U struktur A +S, S+A a S+prep+S+A není vždy 
stoprocentně zastoupen zvířecí název substantivem, protože v češtině jsou 
velice produktivní animální adjektiva. 

Jejich užití je velmi běžné především u kombinace A +S, jak dokazuje široké 
spektrum příkladů (volské oko, husí kůže, sloní paměť, psí život, vlčí hlad, 
zaječí zuby apod.), kde adjektivum stojí obvyklé před substantivem. 
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Li struktury ST A se vyskytují zajímavé příklady, u kterých jednak adjektivum, 
jednak substantivum reprezentují zvířecí název (beran beranská, osel oslovská). 
Jako každá čtyřčlenná struktura i spojení S-'rprep+S~A je rarit ní a zvířecí název 
je dán adjektivem (Daniel v jámě lvové). 

2. Strukturní typy italských neslovesných výrazů 

Nejjednodušší struktura italských neverbálních animálních frazémů musí také 
obsahovat aspoň dva komponenty. Dvoučlenná základní struktura je dána 
například spojením předložky se substantivem (prep+S): 

Da cane 
Da cavallo 
Da lupi 
a pappagallo 
a pecorelle 

(psi, ve stylu psa) 
(koni, jako kúií) 
(vlči, jako vlk) 
(ve stylu papouška) 
(ve tvaru ovci) 

Další dvoučlenná kombinace je složena z kombinace jednoho substantiva 
s adjektivem (S+A) anebo naopak (A+S): 

S+A: 

Bestia nera 
Bestia rara 
Mente bovina 
Cane sciolto 
PeCOl"a bianca 
Pecora nera 
Pecorella smarrita 
pesce grosso 
pesce piccolo 
pidocchio rifatto j'ivestito 

A+S 

Brutta bestia 
Nudo brlfCO 
Vecchia gallina 
Giovani leoni 

(černé zviie) 
(raritni zvile) 

(volská mysl) 
(spustěnj' pes) 
(bílá ovce) 
(černá ovce) 
(zbloudilá ovce) 
(velká lyba) 
(malá ryba) 
( pledělanáplevlečená veš) 

(o.5klivé zviie) 
(nahý čen~ 
(stará slepice) 
(mladi lvi) 

Dále dvoučlenné kombinace se vyskytují u následujících struktur: 

Předložka a adjektivum(prep+A): 
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In caf.,T/lesco (ve psi) 

Spojení dvou substantiv (S+S): 

Freddo cane (chlad pes) 

Kombinace číslovky se substantivem (num+S): 

Qlfattro gatti (čtyii kocouli) 

Velice produktivní u italských neslovesných výrazů je určitě tříčlenná 
kombinace, která je dána spojením substantiva s předložkou a dalším 
substantivem (S+prep+S): 

Agnello tra i lupi 
Nido ďaquila 
Bellezza dell 'asino 
Pezzo d 'asino 
Tes/a d 'asino 

fa/ica da bestia 
lma bestia d 'U011l0 

bisonte della strada 
pazienza di Ull blte 
cane da penna 
.ftglio di ZlI1 cane 
tempo da cani 
vita da cani 
posto da capre 
cavallo di battaglia 
cavallo di razza 
caval/o di ritorno 
cavallo di Troia 
dose da cavallo 
febbre da cavallo 
canto del cigno 
collo di CigllO 
memoria da elefante 
tatto di un elefante 
vista dafa/co 

ú"ehllě mezi vlky) 
(orlí hnízdo) 
(oslí krása) 
(kus osla) 
(osli hlava) 
(zvíleci namaha) 
(lidské zvíie) 

(zubr silnice) 
(volská tlpělivost) 
(pes na peli) 

(psi syn) 
(psi počasi) 
(psi život) 
(místo pro kozy) 

(bitevni kúlí) 
(čistokrevný kz(7) 
(klih na návrat) 
(kulí z Troje) 
(koiíská dávka) 
(kohská horečka) 
(labutí píseií) 
(labuti krk) 
(slonni pamět) 
(<;lonní takt/diskrétnost) 
(mkoli zrak) 
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zampe di gal/ina 
gal/o del/a Checca 
gettto di marmo 
gatto del/e nevi 
lafte di gallina 
amico del giaguaro 
col/o da giraffa 
cuor di leone 
leone in gabbia 
occhio di lince 
fal11e da lllpi 
figli del/a lupa 
.fi'eddo da lupi 
notte da lupi 
tempo da lupi 
vita da lupi 
lupo di mare 
giro dell'oca 
pelle ďoca 
pesce d 'apri le 
parassita del/a societá 
ladro di polli 
plflcino nel/a stoppa 
politica del/o struzzo 
nido di selpivipere 
selpe in seno 
occhio di triglia 
topo di biblioteca 
topo di appartamento 
topo d 'alf to 
uccel di bosco 
lfccel/o del malaugurio 
nido di ve.~pe 
vita 1'iti11o da vespa 

(51epičí nožičky~ 

(Checchin kohout) 
(mramorov)' kocow~ 
(kocour sněhú) 
(s1epiči mléko) 
úagllah phtel) 
(žiraf! krk) 
(lvi srdce) 
(lev v kleci) 
(rysi oko) 
(vlči hlad) 
(vlčici synové) 
(vlči chlad) 
(vlčí noc) 
(vlči počasi) 

(vlči život) 
(molský vlk) 
(hlfS! kolo) 
(husi kuže) 
(dlfbnovjJ lyba) 
(parazit společnosti) 
(zloděj kulat) 
(kulatko v koudeli) 

(p.Š"trosi politika) 
(hnizdo hadI/zmiji) 
(had v hrudi) 
(parmi oko) 
(myš z knihovny) 
(myš z bytu) 
(myš z auta) 
(lesni pták) 
(pták ne.5ťastného pMni) 
(vosi hnizdo) 
(vosi pas) 

Druhá tříčlenná struktura obsahuje substantivum, předložku a sloveso 
(S+prep+V): 

Gatta da pelare (kočka, které se má stáhnout klfže) 

V italštině j sou ještě tři čtyřčlenné struktury. Jedna je složena ze substantiva, 
předložky, adjektiva a dalšího substantiva (S+prep+A+S), druhá představuje 
kombinaci předložky se substantivem s další předložkou a s dalším 
substantivem (prep+S+prep+S), třetí je dána substantivem kombinovaným 
s adjektivem, konjunkcí a dalším adjektivem (S+A+kon+A) a čtvrtá obsahuje 
kombinaci substantiva s předložkou, číslovkou a substantivem 
(S+prep+num+S): 
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S+prep+A+S 

QlIe.";tione di lana caprina 
Occhi da pesce lesso 
Sguardo da pesce lesso 

Prep+S+prep+S 

A schiena ďasino 
Al canto del gallo 
A hSCCl di pesce 
a coda di pavone 
a 1'010 d 'uccello 
nella lana dellupo 

S+A+kon+A 

asino calzato e vestito 

S+prep+num+S 

Gatto a nove code 

(otázka kozí vln}) 
(oči jako valená lyba) 
(pohled jako valená lyba) 

(a la osli zada) 
(ph kohoutim zpěvu) 
(a la lybí kost) 
(a la paví ocas) 
(a la ptačí let) 
(ve vlčÍ doupěti) 

(ObUt)1 a oblečený osel) 

(devitiocasová kočka) 

Největší struktura obsahuje pět komponentů, substantivum, předložku, 
substantivum, předložku a substantivum (S+prep+S+prep+S): 

Gallina dalle uova ďoro (5lepice se zlatými vejci) 

Vyskytlo se celkem 94 neslovesných frazémů, jejichž schéma (na základě 
strukturní typologie) s příslušnými procenty vypadá takto: 

Strukturní typ počet frazémů procento 

S+prep+S 59 62,7% 

S+A 10 10,63% 

Prep+S+prep+S 6 6,38% 

Prep+S 5 5,31% 
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A+S 4 4,25% 

S+prep+A+S 3,19% 

Ostatní struktury l(z každé struktury) 1,06% 

2.2 Role zvířecích názvů v italských neslovesných výrazech 

Jak v češtině tak i v italštině se zvířecí název objevuje většinou v podobě 
substantiva. Samozřejmě to absolutně platí u spojení prep+S (a pecorelle), 
S+prep+S (zampe di gallina, testa ď asino, fame da lupo) a prep+S+prep+S (a 
volo di uccello), kde substantivum "nekonkuruje" se žádným jiným 
autosémantickým prvkem, vzhledem k synsémantické 
povaze komponentu daného předložkou. 

Substantivum je dále přítomné u ostatních strukturních typů A+S (nudo bruco), 
S+ A (oca giuliva) a S+prep+ A +S ( occhi da pesce lesso), kde nezastupuje stále 
animální název, protože tyto kombinace obsahují další autosémantický 
komponent, kterým je adjektivum, jehož použití je však v italštině celkem 
omezené v souvislosti s animálními výrazy. 

Na rozdíl od češtiny, která má široký výběr zvířecích adjektiv, italština má 
z tohoto hlediska relativně chudý výběr. Následkem toho je, že česká struktura 
A+S obsahující animální adjektivum lze zřídkakdy přeložit do italštiny touž 
strukturou A+S. 
Adjektivum "aquilino"( orlí) se vyskytuje ve frazému "naso aquilino", který 

odpovídá českému výrazu neslovesnému "orlí nos". Jde o jeden z mála příkladů, 
kde se objevuje animální adjektivum v italštině, ačkoliv již v tomto porovnání je 
vidět vzájemná a opačná struktura těchto dvou jazyků, protože čeština preferuje 
slovosled A+S, zatímco italština dává přednost pořadí S+A. 

Vzhledem k tomu, že italština zná ve frazeologické oblasti nízký počet 
animálních adjektiv, vykompenzuje tento "nedostatek" pomocí kombinace 
předložky se substantivem, která je typická pro její isolační povahu. Z toho 
vyplývá, že český strukturní typ A+S je převážně v korelaci s italskou skladbou 
S+prep+S, jak lze pozorovat v následujícím schématu: 

Česká struktura A+S 

Krokodýli slzy 
Psi syn 
T7či hlad 
Psi život 

Italská struktura S+prep+S 

laCl'ime di coccodri Ilo 
figlio di Ull cane 
Fame da lupi 
Vita da cani 

Nejproduktivnější předložky pro tento spojení jsou "di" nebo "da". Předložka 
"di" označuje především přivlastňování, její použití odpovídá českému druhému 
pádu (,,lacrime di coccodrillo" se doslovně překládá jako "slzy krokodýla") a 
davá frazému čistý charakter neslovesného výrazu. 
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Předložka "da" má spíš význam "jako"("vita da cane" má doslovný překlad 
"život jako pes"), má funkci komparátora, a proto často má tento frazém jakousi 
implicitní povahu přirovnání. 

3. Strukturní typy českých slovesných výrazů 

U animálních frazémů se objevují také výrazy slovesné, jejichž struktura je 
velmi různá tím, že se v nich vyskytuje několik typů slovních druhů, různě 
kombinovaných. V češtině nejběžnější a základní struktura je dána spojením 
slovesa se substantivem (V+S): 

~)/chytat něčemu blechy 
Mit brollky 
Louskat cvrčky 
Utopit otrávit červa 
Hrát čokly 
Pou,<,;tět draka 
Nasadit někomu hada 
~)/brat si holuby 
Hrát hundy 
fl}t z něčeho jelen 
B)Jt klih někoho 
Mit konička 
Pást koničky 
B}t na něco kos 
Dojít kozla 
Odht kozla 
Strefit kozla (misto srnce) 
fl)~·t kleček 

Chytat lelky 
Mít mouchy 
Nasadit někomu mouchy 
~}'chytat něčemu mOllchy 
B)!t opice 
Dělat někomll vopičky 

Mit vopici 
~y~pávat opici 
Mit pavollky 
B)Jt na někoho pes 
Pustit na někoho psa 
POll.'itět prasátka 
Honit si ptáka 
Krmit lyby lybičky 
Louskat .Š:váby 
Dělat někomu vola 
Dělat z někoho vola 
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Házel dělat žábky 
B):'t zmUe 

Sloveso a podstatné jméno jsou prvky, které nikdy nechybí u tohoto typu 
animálních frazému, to znamená, že tato kombinace je konstantní ve všech 
slovesných výrazech a u ostatních případů je rozšířena díky použití dalších 
slovních druhů. Typ V+S je to jediná dvojčlenná struktura u animálních 
slovesných výrazů. 

Co se týče struktur majících tři členy, lze najít několik kombinací, mezi nimiž 
máme například spojení, kde je substantivum doprovázeno 
předložkou(V +prep. +S): 

B);,t pro kočku 
b);t na koni 
dostat se na koně 
posadit někoho na koně 
prásknollt do koní 
vrálil se s opicí 
vy-spal se z opice 
bit pod psa 
117 ít se žít pod psa 
udělal něco pod psa 
mít po ptákach 
zobat se slepicemi 

Substantivum je dále obohaceno adjektivem (V+A+S): 

Mil telecí hlavu 
Bit sICll)) ostNlen):' kozák 
Mit rači l)lbí žab i krev 
Mít hro.'si kúži 
Mit hlfsí kliži 
Mít slepiči lelecíptači mozek 
Mit sl'inskolf psi náladu 
Mit holubičí náturzt 
Mít koiískolf nátunt 
Mit kOl/skou nohll 
Vidět mít bílé my.Š:ky 
Mít praseči očička oči 
Dělat provádět psi kusy 
Mít Iyhf oči 
Mít smutnou opici 
Mít veselolf opici 
B);,t černá pra.Š:ivá ovce 
Hledat ztracenou ovečku 
Bit divn)l pavouk 
Mit beránčí povahll 
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Mít holubičÍ povahu 
rridět zlaté prasátko 
B)Jt ranní ptáče 
B)Jt vykulátený/povedenýipěkný ptáček 
Mít slepičÍ rozum 
Bjlt malá 'yba 
Mít telecí léta 
Klanět se zlatémll teleti 
Zabít tučné tele 
Mit oslí uši 
Mít zaječí úmysly 
Jíst koiíská vejce 
Být molský vlk 
Mit vosi pas 
B)Jt korunovanej vúl 
Bejt pěkná zmije 
Mít kachní žaludek 
Mit jepiči život 
Mit kočiČÍ život 
Mit psi život 

Vzhledem k tomu, že běžný český slovosled preferuje adjektivum na prvním 
místě a substantivum na druhém místě, tato struktura je ta nejpoužívanější, 
ačkoliv můžeme nalézt příklad, kde se vyskytuje opačný slovosled (V+S+A): 

Bejt hlava telecí 

Další strukturní typ obsahuje sloveso kombinováno se dvěma substantivy 
(V+S+S): 

Svěht kočce pečeni 

Tahat někoho někam párem volú·koni 
Udělat kozla zahradnikem 
Bejt kus vola 
Bjlt lev salónú 
házet perly sviním 
hodit psovi kost 
Pikat psovi slečno 

U trojčlenné struktury animálního frazému se může objevit i adverbium 
(V+adv.+S): 

Dělat někde kocoUly 

Místo adverbia můžeme se setkat s partikulou (V+part+S): 

B)Jtje.Š"tě zajíc 
neublížit ani kule ti 
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Trojčlenný typ představuje také spojení slovesa se zájmenem a podstatným 
jménem (V+pron+S): 

Mít svého koně 
Nechat to kohovi 
Mít své mOllchy 

Další typ obsahuje sloveso, číslovku a substantivum: 

Být prvni vlašťovkou něčeho 

Poslední typ obsahující tři komponenty je dán kombinací dvou sloves se 
substantivem(V+V+S): 

Moct chytat myši 

Ohledně struktur, v nichž jsou čtyři členy, lze se setkat s následujícími 
kombinacemi: 

spojení slovesa s předložkou a dvěma substantivy (V+prep+S+S): 

mit v prdeli v.~i 
mít na mozkll .švába 
mít v domě tchOl~e 

dělat z komára velblollda 
Mít pod čepicí vrabce 

kombinace slovesa s předložkou, adjektivem a substantivem (V+prep+A+S): 

Vmdit na špatného koně 
Prohrát o koiískou délku 
Šlápnollt někomu na klih oko 
Stát za pSÍ štěk 
Pichnollt do vosího hnizda 

spojení slovesa s předložkou, substantivem a adjektivem (V+prep+S+A) 

dostat se do jámy lvové octnout se do jámy lvové 

spojení slovesa s adverbiem, předložkou a substantivem(V+adv+prep+S): 

být hned na koni 

spojení slovesa s adverbiem, zájmenem a substantivem (V+adv+pron+S): 

neb)Jt liŽ žádn}' zajic 
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spojení slovesa s předložkou, zájmenem a substantivem (V+prep+pron+S): 

dělat ze sebe vola 

kombinace osahující sloveso, substantivum, předložku a substantivum 
(V+S+prep+S): 

hnát b1echlf ples strniště 
mít brollka v hlavě 
nasadit někom II brolfkašvába do hlavy 
vyhánět někomu brouky z hlmy 
pověsit někomu bufíky na nos 
nasadit někomu cvrčka do hlmy 
nasadit někomu červa do hlmy 
chovat hMt hada na prsoll·za hadrem 
chytit kozla za rohy 
sedlat koně od ocasll 
zaplahat koně za vllz vuz pled koně 
mít ci/it mravence v ruce noze 
mít mouchy v hlavě 
mít náladu pod psa 
pustit psa ze Petězu 
dostat ptáčka do klece 
mít ptáčka v kleci 
poznat ptáka po peh 
chytat ptáky na lep 
nosit SOly do Athén 
mít .Š:vába na mozku 
nasadit někomu .5vába do hlavy 
nasadit někomu ve,š: do kožich II 
mít vlmy na ježka 
sníst vola na posezení 

kombinace slovesa se substantivem konjunkcí a dalším substantivem 
(V+S+kon+S): 

neb);·t lyba ani rak 

spojení slovesa s partikulou, adjektivem a substantivem (V+part+A+S): 

nebál se ani chciplého psa 

spojení dvou sloves předložkou a se substantivem (V+V+prep+S): 

jít .spát se slepicemi 

spojení adverbia s verbem, se substantivem a dalším substantivem 
(Adv+V+S+S): 

rad~ji hlidat pytel blech 
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Pětičlenná struktura má následující kombinace: 

Sloveso, substantivum, předložka, adjektivum a 
substantivum(V +S+prep+ A +S): 

T:)J711ámit tele najalové krávě 
Mít jazyk z hadích ocáskú 

Sloveso, předložka, substantivum, předložka a 
substantivum(V +prep+S+prep+S): 

Chodit s bubnem na vrabce 
Žít ve věží ze slonoviny 

Sloveso, adjektivum, substantivum, předložka a 
substantivum(V + A +S+prep+S): 

Posadit červeného kohouta na stPeše 

Sloveso, dvě substantiva, předložka a substantivum (V+S+S+prep+S): 

zdezávat psovi ocas po kouskách 

sloveso, partikule, předložka, adjektivum a substantivum (V+part+prep+A+S): 

neudělat něco ani za zlaté prase 
nedělat něco ani za zlaté tele 

sloveso, partikule, předložka, substantivum a substantivum (V+part+prep+S+S): 

nehnout někým ani s párem volu koní 

sloveso, číslovka,substantivum, předložka a substantivum(V+num+S+prep+S): 

b)Jt sto let za opicemi 

sloveso, číslovka, substantivum, číslovka a substantivum(V+num+S+num+S): 

zabít dvě mOllchyjednolf ránou 

sloveso, adjektivum, substantivum, substantivum a verbum (V+A+S+S+V): 

učit starého kocoura myši chytat 

Další struktury obsahují šest členů: 

V +prep+S+prep+ A +S 
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Žít ve věží ze slonové kosti 

V +prep+S+kon+prep+S 

Hrát si s někj'l11 na kočku Cl na myš 

Nejdelší struktury obsahují propoziční komponent daný klauzí: 

V+pron+KI 

B);t takm); ,. mouchy snězte si mě" 

V+adv+kl 

Udělat něco tak, aby se vlk nažral a koza zllstala celá 

Bylo celkově zaregistrováno 166 slovesných frazemů. Procento a počet frazémů 
jednotlivých struktur lze pozorovat v následujícím schématu: 

Strukturní typ 

V+A+S 

V+S 

V+S+prep+S 
V+prep+S 

V+S+S 

V+prep+S+S 
V+prep+A+S 

V+pron+S 

V+part+S 
V+S+prep+A+S 
V +prep+S+prep+S 
V +part+prep+ A +S 

Ostatní struktury Ge jich 20) 

Počet frazémů 

40 

37 

25 
12 

8 

5 

3 

2 

1 

27 

Procento 

24,10% 

22,29% 

15,06% 
7,23% 

4,82% 

3,01% 

1,80% 

1,20% 

0,60% 



4. Strukturní typy italských slovesných výrazů 

Jak v češtině, tak i v italštině se objevuje pouze jediná dvoučlenná 
struktura,která je dána spojením slovesa se substantivem (V+S): 

Fare I 'angui/la 
Essere Utl 'angui/la 
Non essere un 'aquila 
Essere un barbagianni 
Es'sere lina biscia 
Fare il call7aleonte 
Essere lm cane 
Correre la cava"ina 
}clre la cica/a 
Essere una civetfa 
Essere un coniglio 
Fare il cllculo 
Essere ZIn drago 
Es'Sere lma faina 
Essere ZIn falco 
Essere lma fCllfallina 
Essere un fCllfa"one 
A vere le formiche 
Fare laformica 
Fare il ga"etto 
Fare i I gallo 
Fare il gori/la 
Fare iI gl(fO 
Essere lm istrice 
Fare la lucertola 
Aver visto illupo 
Essere lma lince 
Essere lma marmotta 
Es'Sere un mastino 
Essere ZIn merlo 
Pigliare mosche 
Es'Sere un mulo 
E~sere Zlil orso 
Pe/are I 'orso 
Prenderefare lfllCl papera 
Fal'e il pappagallo 
Fare i I pavone 
Essere lm pavone 
Contare le pecOl'e 

(dělat úhoPe) 
(b)/{ zíhoi) 
(nebýt orlem) 
(b)J! sova pálená) 
(být užovka) 
(dělat chameleón) 
(b}'t pes) 
(žit si, dopPát si) 
(dělat cikádu) 
(být sova) 
(být králik) 
(dělat kukačku) 

(být drak) 
(být kuna) 
(být sokol) 
(být motýlek) 
(být stCllÝ motýl) 

(mit mravence) 
(dělat mravence) 
(dělat kohoutka) 
(dělat kohouta) 
(dělat gorilu) 
(dělat výra) 

(b)Jt dikobraz) 
(dělat ještěrku) 

(mit viděného vlka) 
(být rys) 
(být svišt) 
(být buldok) 
(být kos) 

(chytat mouch}) 
(být mezek) 
(být medvěd) 
(5kubnout medvěda) 
(dostat· dělat kachnu) 
(dělat pap0lf.5ka) 
(dělat pava) 
(být pmU 
(počitat ovce) 
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Essere ltna pecora 
Essere una piattola 
Essere ltn pidocchio 
Grattarsi i pidocchi 
E:·;sere lma pittima 
Essere un pollo 
Essere Ull porco 
Essere Ull ragno 
Essere Ull ranocchio 
Jngoiare il rospo 
Fare la sanguisuga 
Essere uno sciacallo 
Fare la scimmia 
Essere uno scricciolo 
Essere Ull selpente 
Essere lma tartaruga 
Cavalcare la tigre 
Essere lm tordo 
Prendere i tordi 
Essere Ull toro 
E~sere lm verme 
Fare i verl11i 
Essere lma vi pera 
Essere Ull vitellone 
Essere un volpone 

(bjlt ovce) 
(bjlt l11uiíka) 
(bjlt veš) 
(poškrabat si v.5i) 
(bjlt blehouš) 
(bjlt kule) 
(b)Jt prase) 
(bjlt pavouk) 
(bjlt žaboun) 
(spolknout ropuchu) 
(dělat pijavici) 

(bjlt šakal) 
(dělat opici) 
(b)/t stNzlík) 
(bjlt had) 
(bjlt želva) 
úezdit na tygra) 
(bjlt drozd) 
(chytat drozd}) 
(bjlt bjlk) 
(bjlt čen) 
(dělat čenJ) 

(bjlt zmije) 
(bjlt velké tele) 
(bj,t lišák) 

Vedle této dvoučlenné struktury se vyskytují skladby mající tři komponenty. I 
v italštině substantivum je doprovázeno adjektivem, které může stát buď před 
substantivem (V+S+A) anebo za ním (V+A+S), protože italský jazyk nemá 
z tohoto hlediska pevný slovosled. 
Z těchto struktur uvádím následující příklady: 

V+S+A: 

Essere una bestia nera (bjlt černé zvíle) 
Essere lma bestia rara (bjlt vzácné zvíle) 
Sembrare lm cane bastonato (vypadat jako zbiry pes) 
fare la gettta morta (dělat mrtvou kočku) 
essere lflla gatta morta (bjlt mrtvou kočku) 
fare il grillo parlante (dělat mluvicího cvrčka) 
essere illupo pecoraio (bjlt vlk na ovce) 
essere lma mosca bianca (bjlt bilá moucha) 
essere lfll 'oca gillliva ( bjlt veselá husa) 
essere lflla pecora segnata (bjlt označená ovce) 
essere una pecorella smarrita (bjlt ztracená ovce) 
essere lIn pulcino bagnato (bjlt mokré kuMtko) 
avere i I verme solitario (mít tasemnici) 
uccidere lm vitello gl'OSSO (zabít tlusté tele) 

V+A+S 
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Essere una brutta bestia 
essere zrna vecchia gallina 
conoscere i propri polli 
essere ztna vecchia volpe 

(být ošklivé zvfle) 
(být stará slepice) 
(znát vlastní kzdata) 
(být stará liška) 

Sloveso spojeno s kombinací dvou substantiv (V+S+S) je u tohoto 
frazeologického typu docela raritní, poněvadž italština nemá flexi a hlavní 
prostředek na kombinaci dvou substantiv je předložka. Avšak lze najít 
výjimečný přiklad pro tento strukturní typ, i když v tomto případě druhé 
substantivum má funkci kvaziadjektiva: 

Fare la l110sca cocchiera 

Další trojčlenná struktura obsahuje sloveso v kombinaci s předložkou a 
substantivem (V +prep+S): 

Alldare hl bestia (s·tát se zviletem, vztekat se) 
Es-sere a cavallo (b)/t na koni) 
Andare a cavallo Oezdit na koně) 
Andare a gallina Oft za slepicí- opit se; zničit se) 
Uscire dal gregge (vyjit ze stáda) 
comportarsi da leone (chovat se jako lev) 
campare di lucertole (b},t živ) zještěrek) 
gridare allupo (volat: ,.Je tu vlk!) 
alldare in oca Oft za husou: zapomenout, splest si něco) 
ripelere a pappagallo (opakovat ve stylu papouška) 
sapere a pappagallo (umět to ve stylu papouška) 
buttarsi a pesce (skočit ve stylulyby) 
andare per rane Oft na žáb}~ 
chiudersi a riccio (zavNt sejakoježek) 
essere 1110rso dalla taramola (být kOUSllllt)' tarantuli) 
fischiare ai tordi (pískat drozdúl11) 

Sloveso je dále spojeno s číslovkou a substantivem (V+num+S): 

Essere quattro gatti (b)/t čtyN kočk}) 

Sloveso se může také spojovat s dalším slovesem a substantivem(V+V+S): 

Far ridere i polli (rozesmát kulata) 
Non selltire volare lina mosca (neslyšet litat mouchu) 

Struktury, které mají čtyři komponenty, se objevují v italštině často. Mezi nimi 
je velice produktivní kombinace, jež obsahuje sloveso spojeno se substantivem, 
předložkou a dalším substantivem (V+S+prep+S): 

30 



essere lfll agnello tra i lupi 
prellde1'e lm 'anguilla per la coda 
tenere I 'anguilla per la coda 
avere la bellezza dell 'asino 
fa1'e la barba all 'asino 
imbrigliare I 'asino per la coda 
lavare la testa all 'asino 
fare lafigura del baccalá 
non distiguere i bufali dalle oche 
fare iI 1'010 del calabrone 
s(?ffiare tl naso ai cammelli 
dare una polpetta al cane 
esse1'e cane da pagliaio 
mellare i I can per I 'aia 
radd1'izzare le gambe al cane 
avere lfl7a febbre da cavallo 
essere il cavallo di battaglia 
essere il cavallo di Troia 
grattare la pancia alla cicala 
essere il canto del cigno 
ver.sare lac1'ime di coccodrillo 
por/are i coccodrilli in Egitto 
estrarre /fll coniglio dal ci/indro 
avere il tatto di un elefante 
avere la pelle di /ln elefante 
avere gli occhi difalco 
avere 1fl7 cervello di formica 
fare la cena del galletto 
avere lftl cervello di gallina 
essere il gallo della Checca 
comprare una gatta nel sacco 
avere il gatto nella madia 
essere lfn gatto di ma17110 
avere grilli per la testa 
essere lfn leone in gabbia 
fare la parte deJ leone 
riconoscere I 'unghia delleone 
aspeltare la lepre al balzello 
avere gli occhi di lina lince 
p1'ende1'e Ilfcciole per lanterne 
averprovato il dente dellupo 
mettere illupo nell 'ovile 
tenere illlfpo per gli orecchi 
essere lfl7a J110sca senza testa 
fa1'e il becco all 'oca 
menare I 'o1'so a Modena 
fare la pecora coi potenti 
dare le perle ai porci 

(být jehně mezi vlky) 
(chytit zíhol za ocas) 
(držet úhol za ocas) 

(mít oslí krásu) 
(oholit osla) 
(dát uzdu oslovi za ocasem) 
(umýt hlavu oslovi) 

( pusobit jako treska) 
(nerozlišit buvoly od hus) 
(dělat let sršně) 
(utNt nos velbloudúm) 

(dát karbanátek psovi) 
(být pes hlídaci) 
(vodit psa po humně) 
(rovnat nohy psovi) 
(mít kOlískou horečku) 
(být bitevní kWI) 
(být trojský klli'!) 

(škrabat bhiiko cikádě) 
(být labutí písell) 
(prolévat krokodýlí slzy) 
(pPivézt krokodýly do Eg;pta) 
(vytáhnout králika z cylindra) 

(mít slonni takt diskrétnost) 
(mít slOJmí klÍže) 
(mít sokolí oči) 

(mít mravenčí mozek) 
(dělat večdi kohoutka) 

(mit slepičí mozek) 
(bj,t Checchin kohout) 
(koupit kočku v pytli) 
(mít kočku v kredenci) 

(bj,t mramorová kočka) 
(mít v hlavě cvrčky) 
(být lev v kleci) 
(mít lví roli) 

(poznat lvi drap) 
(čekat na zaječí skok) 

(mit rysi oči) 
(chytat světlušky místo lucern) 

(mit vyzkou.iiený vlčí zlfb) 
(dát vlka do ovčince) 
(držet vlka za u.iiima) 
(být moucha bez hlav}) 
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(dělat huse zobák) 
(vodit medvěda do Moden}) 
(dělat ovci s mocnými) 

(dát perly sviním) 



fare fl pesce nel bari/e 
avere /Ina Plllce ne/! 'orecchio 
mettere lrna pulce ne/! 'orecchio 
avere i plflcini di gennaio 
fare fl salto de/!a qllaglia 
non cavare /ln ragno dal lmco 
allevare lllla sape in seno 
essere ltll selpente di mare 
avere /IlJO stomaco di strllzzo 
essere un topo di biblioteca 
fare lafine morte del topo 
raccontare la favola del tordo 
cavare i I latte dal toro 
prenďere il 101'0 per le corna 
tagliare la testa del toro 
avere lm vitino da vespa 
adorare il vitello ďoro 

(dělat rybu v sudu) 
(mít blechu v IIChll) 

(nasadit blechu do ucha) 
(mít lednová kuMtka) 
(dělat klepelči skok) 
(nevytáhnout pavouka z diJ}~ 

(chovat hada v hrudi) 
(bj,t molský had) 
(mít pštrosí žaludek) 
(být mys z Imihovny) 

(mít myši konec smrt) 
(vyprávět drozdi pohádku) 
(vymáčknout mléko z b)Jka) 

(chytit býka za roh}) 
(ulíznout hlavu býkovi) 
(mít vosí pas) 

(zboži7ovat zlaté tele) 

Dále se vyskytují následující čtyřčlenné struktury: 
Kombinace slovesa se substantivem, předložkou a dalším substantivem 
(V+S+prep+V): 

lnvitare la lepre a correre (pozvát zajice na běh) 

Spojení slovesa se substantivem, konjunkcí a dalším substantivem 
(V+S+kon+S): 

Essere cane e gatto (b):'t pes a kočka) 
Pianfare capra e cavoli (nechat kOZli a květáky) 
salvare capra e cclvoli (chránit kozu a květáky) 

Kombinace slovesa s předložkou, substantivem a druhým substantivem 
(V+prep+S+S): 

rare di lrna mosca lm elefante 
fare di un topolino una montagna 

(dělat z mouchy slona) 
(dělat z my.5ky horu) 

Kombinace slovesa s dalším slovesem, substantivem a adjektivem (V+V+S+A): 

Far vedere i sorci verdi (ukázat zelené my.5i) 
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Spojení slovesa se substantivem, zájmenem a dalším slovesem (V+pron+S+V): 

Non sapere che pesci pigliare; (nevědět jaké ryby chytat) 

Sloveso se v čtyřčlenné struktuře kombinuje ještě se substantivem, zájmenem a 
dalším slovesem (V+S+pron+V): 

Glfardare le mosche che volano (divat se na lítajíci mOllch}~ 

Kombinace slovesa s adverbiem, substantivem a slovesem (V+Adv+S+V): 

Andare, do ve le capre non cozzano Oit tam, kde kozy se nesrazí) 

Spojení slovesa s adverbiem, adjektivem a substantivem (V+Adv+A+S): 

Conoscere bene le proprie pecOl'e; (znát doble vlastní ovce) 

Kombinace slovesa s adverbiem, předložkou a substantivem (V+Adv+prep+S): 

Honfare male a lfna mosca (neubližit ani mouše) 

Italské verbální, animální frazémy mají také tyto pětičlenné strukturní typy: 

Skladba obsahujícÍ sloveso, substantivum, konjunkce, další sloveso a adverbium 
(V+S+kon+V+Adv): 

Cercare I 'asino ed esserci sopra (hledat osla a na něm být) 

Struktura mající sloveso spojeno se substantivem, konjunkcí, dalším slovesem a 
dalším substantivem (V+S+kon+V+S): 

Andar vitel/o e tomare bue Oft tele a vrátit se vúl) 
Lodare la polenta e l11angiare i tordi (chválit kukllhčnoll ka.5i ajist drozdy) 

Spojení slovesa se substantivem, adjektivem, konjunkcí a dalším adjektivem 
(V+S+A+kon+A): 

Essere lm asino calzato e vestito (být oblitý a oblečen)! osel) 

Kombinace slovesa s předložkou, substantivem, další předložkou a dalším 
substantivem (V+prep+S+prep+S): 

Blftlare in pasto al/e belve, (hodit .5elmám něco kjídlu) 
J1llftarsi da bruco in fCllfal/a (proměnit se z červa na motýla) 
Andare a letto con le galline Oft spát se slepicemi) 
Andare a caccia di grilli (lovit cvrčk)) 
Cacciarsi nel/a tana dellllpo (dostat se do vlčiho dOllpěte) 
Prendere a pesci infaccia (zacházet s něk}m s rybami do obličeje) 



Sloveso kombinované s předložkou, substantivem, další předložkou a slovesem 
(V +prep+S+prep+ V): 

lnsegnare ai gatti a rampicare (naučit kočky šplhat) 

Spojení slovesa se substantivem, předložkou, číslovkou a substantivem 
(V+S+prep+num+S): 

TroVCll'e la lucertola con dlte code (najit ještěrku s dvěma ocasy) 

Kombinace dvou sloves se substantivem, předložkou a dalším substantivem 
(V+V+S+prep+S): 

Far saltare la mosca al naso (nechat mOl/chu skočit na nos) 
far venire la pelle ďoca (zpifsobit husi kuži) 

Spojení slovesa se substantivem, předložkou, dalším substantivem a adjektivem 
(V+S+prep+S+A): 

Avere gli occhi da pesce lesso (mit oči valené ryby) 

Sloveso se dále kombinuje se substantivem, adjektivem, předožkou a 
substantivem (V+S+A+prep+S): 

Sembrare Ull topo uscito dall'orso (vypadat jako my.~, která vylezla z medvěda) 

Kombinace slovesa s předložkou, slovesem, další předložkou a substantivem 
(V+prep+V+prep+S): 

Dar da bere alle mne (dát pit žábám) 

Šestičlenné struktury se vyskytují v následujících podobách: 

V+S+prep+S+prep+S 

Mangiare I'agnello in COlpO alla pecora Oístjehně v těle ovce) 
Essere zm elefante in zm negozio di porcellane (být slon v obchodě 
s porcelánem) 
Trovare lllla gallina dalle uova d 'oro (najit slepici se zlat}mi vejci) 
Attaccare il campanello al collo dei gatti (pověsit zvonek na krk kocourú) 
Dare le pecore in guardia al lupo (dát vlkovi ovce na hlidáni) 

V +prep+S+kon+prep+S 

Andare con il bue e con I 'mino Oit s volem a s oslem) 

V + A +prep+S+prep+S 
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Farsi hello con le pemze del pavone (zkrásnit se s pavím pehm) 

V +num+S+prep+num+S 

Prendere due piccioni con zmafava (chytit dva holuby jedinou orsejí) 

V +prep+S+prep+ A +S 

Andare con il cavallo di S. Francesco Oezdit na koně Svatého Františka) 

Pokud jde o sedmičlenné struktury, italské verbální frazémy mají tyto dva typy: 

V +prep+S+kon+ V +prep+S 

Partire da cavallo e tornare a piedi (odjet na koni a vrátit se pě.5ky) 

V +prep+S+prep+S+prep+S 

restare con un pugno di mosche in mano (zústat s hrstí much v ruce) 

Největší struktura pro tento typ frazému obsahuje osm komponentů a má složení 
V +S+prep+S+prep+S+prep+S: 

Portare rispetto al cane per amore del padrone; (respektovat psa z lásky 
k mqjteli) 

Celkový počet italských slovesných výrazů obsahuje 207 verbálních frazémů. 
Počet frazémů a jeho příslušné procento pro každou strukturu lze pozorovat 
v následujícím schématu: 

Struktura počet frazémů procento 

V+S+prep+S 65 31,55% 

V+S 64 30,58% 

V+prep+S 16 7,76% 

V+S+A 14 6,79% 

V +prep+S+prep+S 6 2,91% 

V+S+prep+S+prep+S 5 2,42% 

V+A+S 4 1,94% 

35 



V+S+kon+S 3 1,45% 

V+prep+S+S 
V+V+S 2 0,97% 
V+S+kon+V+S 
V+V+S+prep+S 

Ostatní 23 struktur 1 0,48% 

5. Strukturní typy českých přirovnání 

Základní typ českého přirovnání obsahuje tertium komparationis dáno 
adjektivem, komparátorem(většinou jde o spojkou jak/jako) a komparátem 
zastoupeným substantivem: 

A+k+S 

Ml'.Š'tnJ! jako had 
Slizkijako had 
Studenijako had 
Lstll')) úlisn)! jako had 
ZrádnJ!LÍskočný jako had 
Línijako kapr 
Mr.Š'tnijako kočka 
Utahanijako kočka 
Ospal):'jako kotě štěně 
Chytl)} mazaný jako /i.Š'ka 
ZrzGl');' rezGlÝ jako liška 
PitoJ11):'jako ovce 
Py.Š'n):'jako páv 
Py.Š'nájako pávice 
HladOl')ljako pes 
Huben;' vyzábl)Jvychrtlý jako pes 
Oplf.Š'lěný jako pes 
Utahem)l jako pes čokl 
Op/l.<;těný jako pes 
Vztekl):-'jako pes 
RlfžO\');'jako prasátko,selátko 
Un):' jako prase 
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Opi lJÍ.jako prase/čuně 
Špincnýjako prase/kanec 
Tllfstj! vypasenj!jako prase 
Velké těžké jako prase 
Zpocen)! jako prase 
Škaredá jako ropucha 
Zdrcn')J jako lybička/lyba rys 
Ospal]Jjako sysel 
Opilj;jako štěně 
Ospal])jako ,š:těně 
Utahan)! jako .Š:těně 
HravJÍ.jako štěně 
LiJI)) jako štěnice 
Otráven)! jako šváb 
Hlolfp)!jako tele 
Velkéjako tele 
Hladk)!kluzkýjako úhoP 
Piln;J.jako včela včelka 
Un))jako vepl 
l7lfstj!jako vepl 
Drz)! protivn;J.jako ve.Š: 
Un);'jako veš 
Huben)!jako žížala 

Další strukturní typ obsahuje sloveso, komparátor a substantivum: 

V+k+S 

Řvát jako bejk 
B))tjako beran 
Držet jako beran 
Jít jako beránek 
B)!tjako beránek 
B):,tjako blecha 
Je jich jako blech 
Skákat jako blecha 
Dělat jako brok 
Sedět čekat jako brok 
KOllkat sedět jako bulík 
Řvát jako buvol 
Vykračovat si chodit jako čap 
Krolltit sejako červen 
Honit někoho jako čokla 
Štěkat jako čubka 
Mlaskat jíst jako čuněčllnfk 
T}padatjako čuně čuník 
Psát jako datel 
Šplhat jako date I 
Jít chodit jako dobytek 
B)d htditjako drak 
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Dělat dNt jako drak 
Utikat /etěthnát seběžetjet jako drak 
Spát jako dudek 
Štěkat b)!tjako fena 
Běžet jako gazela 
B)Ítjako gorila 
Krolltit se vykrucovat se jako had 
Krolltit se vinout sejako had 
Proklouznout jako had 
Pletrhnoll{'roztrhnollt někoho jako hada hel}'nkaslanečka žábu 
Svlékat se jako had 
Syčet jako had 
B)!tjako havran 
Lézt .Š:inout se jako hlem)Ížďšnek 
Stáhnout se jako hlemýžď 
~'rkatjako holub 
Nqfukovat se nadýmat se jako holub 
B);'tjako holubička 
B)Jtjako hovado 
DNt jako hovado 
Smát se jako hrdlička 
Funě/jako hroch 
Štěbetat jako husy 
Vrhnollt se na někoho jako na hyeny 
Vhrnollt se na někoho jako chrti 
B):'tjakojehně 

Usmivat se jako jehně 
Uhánět letět jako jelen 
Koukat jako jelen 
~)/skočit jako jelen 
KOlika/jako jezevec 
FlInět jako ježek 
,Stočit se schoulit sejakoježek 
Točit se jako káča 
Kolibat se . chodit jako kachna 
Skákat lézt jako kamzik 
Zpivatjako kanárek 
Fimětjako kanec 
Smrdět jako kanec 
Zvále/ něco jako kanec 
Zmoknout jako káně 
Mrskat se jako kapr 
Mlče/jako kapr 
Být držet se někoho něčeho jako klíště 
B)Jtjako kobyla 
Řehtat se jako kobyla 
Jí'ha! se na něcojako kobylky 
Rozlézaji se jako kobylky 
Oblizovat se jako kocollr 
Prskat jako kocour 
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Škrábat drápat jako kocour 
Psát mazat jako kocour 
Bráni! se jako kočka 
Chodit lla.~lapovat jako kočka 
Lísal se jako kočka 
M):'t se jako kočka 
Prskat jako kočka 
PNstjako kočka 
Svinout stočit se stulit se jako kočka 
B)!tjako kohout 
Jsou jako kohouti 
Mečet jako koza 
B)ltjako kotě 
Utopit někoho jako kotě 
Dlít někoho jako kozu 
Rozumět něčemu jako koze 
Skákat jako koza 
Smrdět jako kozel 
Dupat jako králík 
Je jich jako králíku 
Množit se jako králíci 
Brečet jako kráva 
Ležet válet sejako kráva 
Řvát jako kráva 
Zrudnou zčervenat jako krocan 
Nafukovat se nadýmat se jako krocan 
Zlobit se hudrovat jako krocan 
Z)!vatjako krokodfi/ 
Hrahat se v něčem jako krtek 
~)/topit někoho jako krtka 
Jednat chovat se jako la)'sa 
B)!tjako kleček 
Prskat zlobit se jako kleček 
Kopat jako klih 
Dlít jako kúií'sOlfJ1Wr 
Dupat jako klli, 
Potit sejako kúil 
Řehtat se jako kUlí 
Řičet jako kuil 
Rvát se jako koně 
Snést tohojako kúií 
5'kákatjako kúzle 
Běžet skákat jako Im'7ka lail 
Bojovat bránit se jako lev 
Obcházet jako lev 
l~vát zalvatjako lev 
Z)!vatjako lev 
Bručet jako medvěd 
Chodit tancovat jako medvěd 
B)ítjako medvěd 
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DNt dělatpracovatjako mezek 
Viná.Š"et se jako motj;lek 
Citit sejako moucha 
Padaji umirajijako mouchy 
Hemžit se jako mravenci 
Fzmětjako mrož 
Proběhnolltproklouznoutjit jako myška/myš 
Dělat něco po někom jako opice 
Řvát ječet jako opice 
Šklebit sejako opice 
Jit za někým jako ovce 
Ka.Š:latchrchlat jako ovce 
B);tjako ovečka 
Opakovat něco jako papo/{,š:ek 
Chodit nést se nadýmat se jako páv 
Řvát khčetjako pavián 
Nést se jako pávice 
B);t být na někoho jako pes 
Hodit někomu něco jako psovi 
Chodi! za něk);m jako pes 
Oklepal se otlepat se jako pes 
Zkusit jako pes 
Rvát se servat se jako psi 
TTrhnollt se na něco jako psi 
T)madat někomu jako psovi 
Honit někoho jako psa 
Zbít sdezat někoho jako psa 
BJ"tjako pUavice 
Potit se jako prase 
Mlaskat jist žl'átjako prase čuně 
Psát jako prase 
Smrdět jako prase 
Fzmětjako prase 
Letět jako ptáček 
Letěl jako pták 
Pusohilojako puma 
Vpadnout vrazit někam jako puma 
Zčervenat jako rak 
Lézt jako rak 
TMst se jako ratlik 
Nad):'l11at se jako ropucha 
Mlčeljako lybakapr 
Plavat jako 'yba 
BJ;,tjako lyS 
TTiděfjako rys 
Zpívat jako slavik 
Lézt jako slimák 
Dupat chodit jit jako slon 
Skákat běhat jako srnec 
Běžet skákat jako srnka 
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Opít se jako svině 
Talet se jako svině 
Zachovat se jako svině 
Zahrahat se do něčeho jako sysel 
Zalhtjako sysel 
Lézt táhnout jako šnek 
Nadávat jako špaček 
B);,tjako .~tika 
B)Jtjako .~tír 
Lézt jako šváb 
Státkolfkatjako tele 
Smrdět jako tchOl~ 
T),'krolltit se jako úhol 
KOlfkatjako vejr 
FZfllětjako vepl 
Lézt jako veš 
Šplhat jako veverka 
Točit se jako vlček 
Jist jako vlk 
Bit jako vosa 
B)Jt se.sypat se na někoho jako vosysršni 
f)Jkolfht někoho jako vosy 
Snist tohojíst jako vrabec 
Dělat něcojako vlil 
Potí se teče z n~j jako vúl 
Stát někdejit někam čekat někde jako vúl 
DNI dělat makat jako vúl 
Platit jako vúl 
Spát jako zajíc 
Opít se chovat se jako zviT~e 
Utikat vyskočit jako zajíc 
Žit jako zvíle 
B)Jtjako žába 
Kzdlkatjako žába 
SMehotatjako žába 
NacÚ''l1lat se jako žába 
Brečet jako želva 
B);,tléztjako želva 
Krolltit se jako žížala 
Bit jako žllfva 

V následující struktuře je sloveso doprovazeno substantivem: 

V+S+k+S 

Bit ),lIljako anděl 
Mil silzfjako bik 
MÍt hlasjako b)Jk 
Mit nohy jako čap 
Toje ženská jako drak 
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Mit nožky jako gazela 
Mit kúžijako hroch 
Měnit barvu jako chameleón 
Mit oči jako jestPáb 
Mit hlavll vlasy jako ježek 
Mit žaludek jako kachna 
Otvirat hubu/ústa jako kapr 
POlllit kulit oči jako kapr 
Mit drápy jako kocour 
Ježit naježit vousy jako kocollr 
MhollNt oči jako kocour 
Mit oči jako kočka 
Mit život jako kočka 
Svítit očima jako kočka 
Mit očijako králik 
Mít krkjako labuť 
Mit oči jako lai7 
Mit nožky jako lai7'lai7ka 
Mit hlad jako lev 
Mít hNvll jako lev 
Mit sílu jako lev 
Mít oči jako luňák 
Mit silll jako medvěd 
Mit ruce tlapy pracky jako medvěd 
Mít fOIl.s}' knfl)'jako mrož 
Mit čich jako ohCll~ 
Mit ruce jako opice orangutan 
Mit zrak oči jako orel 
Kjlvat hlavou jako osel 
Nosit hlavu jako páv 
Mit nohy ruce jako pavouk 
Mit žizei't jako pes 
Mit hlas jako ptáček 
Mit hlavu jako pudl 
Mit hlavu jako rorejs 
Mif oči jako l)'S 

Mit nohy nohu jako slon 
Mit nohy nožky jako srnka 
Dělal zásoby jako sysel 
Mit tvále jako sysel 
Sthhal ušima jako zajic 
Mit nfce nohy jako žába 
Mit krkjako žirafa 

Další struktura osahuje sloveso doprovazené adjektivem a představuje typické 
spojení relátora s tertiem comparationis (sloveso být s adjektivem): 

V+A+k+S 
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Být rozzlfiený jako bejk 
Je to těžké jako bejk 
Bejt tlllstý711jako bejk 
Být tvrdohlav}' umíněn}'jako beran 
B)lt klldrnatý jako beránek 
B):,t mírný,krotkjl/tlpělilý jako beránek 
B)lt ,5ťastn)1 jako blecha 
Být těžkj'; jako prase 
Být malý jako cvrček 
B)!t hladm')! jako čokl 
B)lt II tahaný jako čokl 
Být opilý jako čuně 
Být ,špinav)! jako čuněičunÍk 
B)lt tlustý jako čuně 
B):'t naložený jako dromedár 
Být zmrzlýjako drozd 
B)lt plachá jako gazela 
B)!t hladkj'; jako had 
Být 111r.l;tn)! jako hádě 
B)lt bzdný jako hNbě 
Být hlollpá jako husa 
Být huben)! jako chroust 
B)!t huben)l jako chrt 
B):,t lakOll1)l jako chrt 
B)l/ lJichl)! jako chrt 
B)!/ hbitý jako jelen 
B):'/ hbitý jako jelen 
Bjlt hbitijako je.l;těrka 
BP zalezljl jako jezevec 
B):,t pichlal'):'jakoježek 
B):,t žllftjl jako kanárek 
B)lt lbl)ljako kanec 
B)lt ožralý jako kanec 
B}'t ,špinav}'jako kanec 
Bit tlllstijako kanec 
B):'t mohJ!jako káně 
Bjlt Žral')l jako kobylka 
B)lt mlsn):'jako kocour kočka 
B):'f.fale.l;n}'jako kočka 
B)lt bqjoVlljl jako kohout 
B);·t červený jako kohout 
B):'t slabijako komár 
B):,t hrav)! jako kotě 
B)lt mazliv}' jako kotě 
B)5t slepijako kotě 
B);'t lftahGll)! jako kotě .5těně 
B):'t hllbenjljako koza 
B)lt mlSll)l jako koza 
Je to velké jako h'áva prase 
B)lt slepjljako h,tek 
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B):'t v něčem zahrabaný jako krtek 
B)!t zalezl)! jako krtek 
B):,t vzteklý jako krtek 
B)!t vztekl)) jako kleček 
Být silný jako kľíií 
B):,t utahaný/uštVGll):'jako kúií 
B))t Chytlý jako lišák 
Být chllfpatýhuňa1)/ jako medvěd 
Být paličatý/um Íněn)/ tvrdohlavý jako mezek'osel 
B)Jt dotěrnýjako mOl/cha 
B)Jt pilný pracovitý jako mravenec 
B):'t mokl)) zpocený jako myš 
Být tichý jako myš,llly.Š:ka 
B)/t slepfjako netopýr 
Být lJ'chlý, hbitý jako ohGl~ 
B):,t drzý jako opice 
BJít chlupatý jako opice 
B)ít chytlJíjako opice 
B)Jt o,š:klivý jako opice 
Být zvědGlý jako opice 
B)ít klldrnatýjako ovce 
Být poslzl,š:ný jako pejsek 
B)ít červený jako pes 
B)ít někomu věmfjako pes 
B))t volný jako pták 
Bj!t čil)/ čershý'lnrštn)/ jako ryba 
B)ít zdrm'ý jako lyS 
B):'Il'ližov}'jako selátko 
Bj!t velkj!jako slon 
Bj!t plach)) jako srna 
B):,t linj!jako svině 
Je to dlouhé jako tasemnice 
B))t hlcldov)/ jako vlk 
B):'I rozcllchanj! jako vrabec 
B)Jt sl1ll1tnj!jako želva 

V následující struktuře je komparátum dáno spojením adjektiva se 
substantivem: 

V+k+A+S 

B);·tstát ležet jako boží hovádko 
Žit být jako boží hovádko 
f)/padatjako podškllbaná husa 
D)~'chat fimětjako piekl'l11ená hlfsa 
Řehtat se jako drožkáiská kobyla 
Prskat jako divoká kočka 
f ),'padat· b)/t jako u topené kotě 
Hnát někoho jako nadmutou kozli 
Brečet jako stará kl'áva 
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To je jako železná kráva 
KOllkatjako vyoraná myš 
Být jako černáprašivá ovce 
Chodit jako ztracená ovce 
Chodit jako bludná ovce 
T);h)"bat se něčemu jako prašivé ovci 
nást sejako malej pes 
Olizovat se, chodit kole11lněčeho jako mlsný pes 
B)Jtjako panskej pes 
Phpadat si jako prašivý pes 
T)Jvádětjako vztekle.j pes 
Hnát se za někým jako vztekle.j pes 
Být chodit jako zpráskan)J zbitý pes 
B)ítjako tažný pták 
Být jako leklá ryba 
T)padat chodit koukat stát jako zmoklá slepice 
Klanět se něčemu jako zlatém II teleti 
Být kOllkatjako mladá vrána 
Dělat něco jako dobrej vúl 
Honit ,š:tvát někoho jako divoll zvěl' 
Chovat se Fádithnát sejako divá zvěl' 
Slajlvat se jako štvaná zvěl' 
Opít se chovat sejako divoké zvÍie 
Krolltit se jako phš:láplllltá žižala 

Komparátum je také dáno dvěma substantivy: 

V+k+S+S 

Držet se někoho jako blecha košile 
Ptená.Š:et nosit tahat jako kočka koťata 
Rozumět něčemu jako koza petrželi 
Jde mll to jako psovi pastva 
Hodit někom II něco jako psovi kost 
SllI,š:í mll to jako psovi ll,š:i 
Slll.Š:i mll tojako prasetiforemetka naprsenka 
Držel něco jako prase kost 
B)ltjako pytel blech 
Jít dupat jako stádo slonzl konÍ 
Potl~ebovat něco jako svině drbání 
Drží se ho jako veš ko,š:ile kožichu 

V následující struktuře komparátum je zastoupeno spojením substantiva 
s předložkou a s dalším substantivem: 

V+k+S+prep+S 

Slétat jako dravci na koPist 
Točit se jako holub na báni 
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Mit se b)lt žit si jako husa na krmniku 
KOllkatjako husa do flašky 
Koukat jako husa do lékárny 
B)!t zalezlý jako jezevec v díle 
Citit se jako kapr na suchu 
Citit se jako kapr ve vodě 
Sná.Š:et sejako kočka se psem 
('íhat na něco jako kočka na myš 
Hrát si s někým jako kočka s myší 
Koukat sedivat se na někohojako kočka na myš 
TJ,padat být v tom jako kocour v botách 
Jit chodit jako koza po ledě na ledě 
Mluvit jako koza pled smrti 
,Sedě/jako kvočna na vejcích 
r'ytopit někohojako sysle z díry 
Chodit jako lev v kleci 
Slétají se k tom II jako mz/ly k světili 
Koukat jako myš z komisárku 
Jit za někým jako ovce za beranem 
Tahal se rvát se o něco jako psi o kost 
B)Jtjako pes u boudy 
Chcípnout jako pes za plotem /{ cesty 
Mit se jako prase v žitě na krmniku 
Být jako lyba na suchu bez vody 
Cítit sejako ryba ve vodě 
Sedět někde jako slepice na hradě 
Sedět někde jako slepice na vejcích 
B)lt motat se jako slon v porcelánu 
Koukat jako .sysel z dÍly 
Žít jako .sysel v díie 
B)ít jako .Š:tika v lybnice 
Slizal se scházet se jako .Š:vábi na pivo 
Vést někohojako tele na porážku 
Být jako ve.Š: bez kožichu 
Sedě/jako vla.Š:ťovky na drátě 
Sejde to po něm jako voda po huse 
TJ;pra1'Ovat se jako vrabci z ('ech 
Sedět jako žába na prameni 

V komparátu se objevují také číslovky: 

V+k+num+S 

Být žít jako dvě hrdličky 
Milovat se cukrovat sejako dvě hrdličky 

Složitější připad představuje komparátum zastoupeno klauzí: 

k+Kl 
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To je jako když blecha .Š'típne 
Je jako když blecha zakašle kašle 
Je hzrben}'jako by cvrčky louskal 
T)skoči I jako když ho had uHkne 
Je tojako když pichne do vosího hnízda vos 
Je to rovné jako když kanec pes chčije 
(je tam) smrad jako když se kozy prskaj 
to je jako když dá koze dolJlýtro 
mít vlasJ'hlavu jako když ho olízla kráva 
to je jako když dá krávě jahodu malinu 
mít leči b);,t v}'mluvn}', že by vymámil na jalové krávě tele zjalové krávy tele 
vyvalovat oči jako když kocour sere do Pezanky 
mit hlas zpívathrát když tahá kočku na ocas .Š'lape kočce na ocas 
to je jako když kopne kúh 
b)Jt tak hlídaný. 'obklíčen}', že by ani myš neproklouzla 
je tak (bezvýznamn);'/zbytečný) že by po něm ani pes ne.Š'těkne 
má tak .5patnou pověst, že by od něho ani pes kúrku vzal 
je tam krve jako když píchne prase 
je to tak .špatné/odporné, že by to ani prase nežralo 
je to tak zamotané .spletené, že se v tom ani prase nelyzná 
tojejako když dá slonovi jahodu 
vyskočiljako když ho bodne pichne sršeiívosa 
b)lt hzrben)!)'}padat jako když .Š'váby louská 
koukájako by ml! uletěly včely 
je to jako když pichne vosa 
rozprchnout se jako když do vrabcú stPelí 
byl tam krve jako když zapíchne vola 
má tak01ý hlad, že by snědl vola na posezeni 
je to tak silné, že by to porazilo vola 

Struktury, které následují mají nízký počet frazémů (1 až 4 příklady): 

V+A+k+A+S 

B);'t studený jako psi čumák nos 
Je to studené jako psi čumák 
Být huhený jako drožkálská kobyla 

S+V+k+S 

Písmena jsou jako blechy ble.5ky 

v + Adv+ Adv+k+prep+ A +S 

je tam zima jako v psí boudě 

V+S+A+k+S 

mit vlasy černé jako havran 
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V+S+k+A+S 

mít hlavu jako vrabči hnízdo 

V+Adv+k+num+S 

žítb);'( spolu jako dva holoubci 

V+S+k+prep+A+S 

mit očijako z Kašpar01y krávy 

V +k+S+prep+pron+num 

dopadnout jako kočka na v,š:echny čtyh 

V+k+S+prep+A+S 

chodit kolem něčeho jako kočka pes kolem horké kaše 
koukalčlfmětjako tele na nová vrata 

v + A +k+S+prep+S 

mají se rádi jako kočka s my.Š:i 

V+k+prep+S+S 

b)Jtjako z kozy dlfch 

V+A+k+S+A 

je bohatájako koza rohatá 

V +S+k+prep+S+prep+S 

je s nim l~ečjako s kozou na ledě 

pron+ V +S+k+prep+S 

loje peněz jako za kozlf 

V+k+prep+A+S 

vidět do někoho jako do hlfben}' kozy 
mll/vit hučet do někoho jako dojalovj' krávy 
dívat se na někoho jako na cizokrajné zvÍl~e 

pron+V+k+V+S+S 
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tojejako udělat kozla zahradníka 

pron+V+S+prep+A+S 

toje maso ze stoleté krávy 

V+adv+k+prep+S 

b):,t hnedjako na koni 

V+k+prep+S 

plihnat sephběhnout/být někde jako na koni 
být lftrhnolft se na někoho jako na psa 
jednat s někým jako se psem 

V +part+S+k+prep+S 

je to dávka jako pro koně 

V+prep+S+k+S 

b))t do práce jako lev 

V+part+S+k+S 

je to děvčejako laiílaiíka 

V +pron+ Adv+k+S 

je jich tam jako mlfch 
jejich tam jako psu 

V+pron+k+S 

leží to na něm jako 111llra 
boli páli .Š'típe to jako prase svině 

S+V+k+A+S 

měsíc svítí jako rybí oko 

V+adv+S+k+prep+S 

je tll smradlljako v opičárně 

V+adv+k+S 

zkusi I víc než pes 
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V+S+k+S+S 

mlit hubou jako pes ocasem 

V+A+k+S+prep+S 
bj't někde platn)'Jáko pes v kostele 
mít někoho rád jako ve.~ v kožiše 
b)Jt někomllmilj' jako vosina v prdeli 
mít někoho rádjako vosinu v prdeli 

v + Adv+k+S+prep+S 

bj't zticha jako prase v žitě 

V+k+S+prep+num+S 

koukattvánt se jako prase po první ráně 

V +S+prep+S+k+S 

strkat hlavu do pisku jako p.~tros 

V+adv+k+S 

jsou tam jako sardinky slanečci 

V+A+k+S+S 

bj't drzj'jako stádo opic 
b)/! chyllýjako stádo opic 

V+k+S+A 

stát koukat jako tele Machovo 

V+k+S+prep+S+A 

bj'tjako vlk v rOlf.~e beránčím 

V+prep+S+k+S 

bj't v pase jako vosa 

part+V+S+k+S 

toje posel jako vosel 

V+part+S+k+prep+S 
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je to porce, dávka jako pro vrabce 
je to dávka jako pro voly 

V +pron+k+prep+S 

je to jako pro voly 

Celkový počet činí 555 přirovnání, jejichž klasifikace byla shrnutá 
v následujícím schématu, kde jsem uvedl pro každou strukturu počet frazémů a 
příslušné procento: 

Strukturní typ počet frazémů procento 

V-k-S 217 39,09% 

V-A-k-S 85 15,31% 

V-S-k-S 48 8,64% 

A-k-S 45 8,10% 

V -k-S-prep-S 39 7,02% 

k-kl 29 5,22% 

V-k-A-S 23 4,14% 

V-A-k-S-prep-S 4 0,72% 

V-A-k-A-S 
V -k-prep-A-S 

,.., 
0,54% .) 

V-k-prep-S 

V-k-num-S 
V-k-S-prep-A-S 
V-pron-Adv-k-S 2 0,36% 
V-pron-k-S 
V-A-k-S-S 

Struktury zastoupený jediným 1 0,18% 
příkladem (32) 
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6. Strukturní typy italských přirovnání 

Základní typ je tvořený strukturou danou spojením slovesa s komparátorem a 
substantivem: 

V+k+S 

Restare come lm al/oco 
Strillare come Ull 'aqui/a 
Es'sere come Ull baccalá 
Restare come Ull baccalá 
Mm'ire come lma bestia 
Mangiare come lma bestia 
Vivere come lma bestia 
Lavorare come lma bestia 
Mangiare come Ull canarino 
Lavorare come un cane 
Morire come Ul1 cane 
Seglfire qualcul10 come un cane 
Trattare qlfalcuno come IIn cane 
F are come i coccodri /Ii 
Caml1linare come zma formica 
Fare come i gamberi 
Lavarsi come i gatti 
Dormire russare come Ull ghiro 
Saltare come /In gril/o 
Essere come ml leone 
Sentirsi come un leone 
Es'sere come lIl1a lepre 
Danzare come una Iibellzda 
Call111linare come Ulla Iltmaca 
Dormire come lma marmotta 
MOl'ire come mosche 
Muoversi come zm orso 
Nlfotare come Ull pesce 
Mangiare come Ull porco 
Arrampicarsi come lma scimmia 
Essere come lina scimmia 
Fare come 10 stnlzzo 
5/entirsi come un verme 
Strisciare come un verme 
pzmgere come Ulla vespa 
Piangere come /In vitel/o 

(ziístat jako sova) 
úečet jako orel) 
(být jako treska) 
(zlÍstat jako treska) 
(umlít jako zvi(e) 
Úfst jako zvfPe) 
(žít jako zvíPe) 
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(pracovat jako zVÍ7~e) 
úístjako kanárek) 
(pracovat jako pes) 
(umNtjako pes) 
(sledovat llěkohojako pes) 
(zacházet s někým jako se psem) 
(dělat jako krokodýli) 

(chodit jako mravenec) 
(dělat jako garnátové) 
(um}'t se jako koco/lN) 
(spát chrápat jako plch) 
(skákat jako cvček) 
(být jako lev) 
(citit se jako lel) 
(být jako zajic) 
(tančit jako .5idlo) 
(chodit jako šnek) 
(spát jako svi.5t) 
(zemht jako mO/lchy) 
(h)lbat se jako medvěd) 
(plavat jako ryba) 
Úíst jako prase) 
(šplhat jako opice) 
(být jako opice) 
(dělat jako pštros) 
(citit se jako čen~ 
(odplazit sejako čen~ 
(pichat jako vosa) 

(plakat jako tele) 



V dalšÍ struktuře je sloveso doprovazeno adjektivem - jde hlavně o slovesa typů 
"es sere, sentirsi"(být, cítit se): 

V+A+k+S 

Essere secco 'magro come lm 'acciuga (být slichýhubený jako ančovička) 
Essere pigiati come acciughe (být mačkaní jako ančovičky) 
Essere stupido come 1In allocco (být blbý jako sova) 
Es'sere spregevole come un cane (b)!t pohrdlhý jako pes) 
Essere parsimonioso come lina jormica (být spoNv)' jako mravenec) 
Essere 1'osso come un gambero (b)!t červený jako garnát) 
Essere pungente come un istrice (být pichlav}'jako dikobraz) 
Essere veloce come una lepre (být lychlýjako zajíc) 
Essere leggero come una libellltla (být lehký jako šídlo) 
Essere noioso come lIllCl mosca (být nudný jako moucha) 
Sentirsi essere come lm pesce juor d 'acqua (cítit se být jako lyba bez vod}) 
Essere espressivo come Ull pesce (b}'t výrazný jako ryba) 
Essere mllto come Ull pesce (být němý jako lyba) 
Essere .mno come Ull pesce (být zdravý jako lyba) 
Essere pietoso come un pellicano (být ubohý jako pelikán) 
Essere pigiati come sardine (být namačkání jako sardinky) 
Essere rosso come lIn taccMno (být červený jako krocan) 
Essere ciecoOrbo come una talpa (být slepýjako krtek) 
Es'Sere nudo come lm verme (být nahý jako žížala) 
Essere grasso come Ull tordo (být tlustý jako drozd) 
ES'sere lloioso come lIlla vespa (být nudný jako vosa) 
Essere noioso come lma zanzara (b},t nudn}'jako komál) 

Celkem produktivní strukturní typ má komparátum, jehož struktura je dána 
spojením substantiva s předložkou a dalším substantivem: 

V+k+S+prep+S 

Andare come I 'asino alla lira 
Es'sere come il trotto dell 'asino 
Fare come I 'asino di Buridano 
Andare come lma biscia all 'incanto 
Stare come i I cane alla catena 
Fare come i capponi di Renzo 
Fare come la gatta di Masino 
Giocare come il gatto con il topo 
Nuotare come un gatto di piombo 
Essere come l110sche almiele 
Essere come lf17a mosca nellatte 
Essere come 1I11 orso almiele 
Essere lfn pulcino nella stoppa 
Stare come Ul1 topo nel jormaggio 
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(jitjako osel k file) 
(být jako oslí klus) 
(dělat jako osel z Buridana) 
(jitjako užovka na dražbu) 
(mit se jako pes II letězli) 
(dělat jako Renzovi kapouni) 
(dělat jako kočka z Masina) 
(hrát si jako kocour s my.Š:i) 

(plavat jako kocollr z oIom) 
(bj>tjako mouchy u medii) 
(být jako moucha v mléku) 
(b}'tjako medvěd u medll) 
(být kl dálko v k01ldeli) 
(mít sejako myš v .sýru) 



Fare come i topi degli speziali 
Stare come l'uccello sullajrasca 
F are come la volpe con I 'uva 

(dělat jako myši drogistú) 
(mít se jako pták na větvičce) 
(dělat jako li.5ka s hroZll)) 

Následující struktury se týkají už nízkého počtu frazémů: 

V+S+k+S 

A vere il cervello come un 'acciuga 
A vere la vista come un 'aquila 
Avere gli occhi come Ulla lince 
Avere iI cervello come Ulla gallina 

V+k+S+A 

Stare come un pappagallo impagliato 
Piangere come Ull vitello tagliato 

V+A+k+S+A 

(mít mozek jako ančovička) 
(mít zrak jako orel) 
(mít oči jako 'YS) 

(mít mozek jako slepice) 

(zzfstat jako papou.5ek ze slám}) 
(brečet jako podPezané tele) 

Essere imprevedibile come ltll 'anguilla imburrata (být nevyspitaltelný jako úhol 
na másle) 
Essere raro come Ull merlo bianco 
Essere piú superbo di lm pavone lodato 

V+k+num+S 

tubare come due piccioncini 

v + A +k+S+prep+S 

(být vzácný jako bílý kos) 
( být namyšlen~jší než pochválen)' pav) 

(vrkat jako dvě holoubátka) 

ES'serejortullato come Ull cane in chiesa (b)Jt št 'astnýjako pes v kostele) 
ES'sere attaccato come Ull 'ostrica allo scoglio (býl phlepenijako lÍsthce ke 
skále) 

V+k+KL 

Fare come il de[fino che mette i tonni nella rete e poi scappa 
(dělat jako delfin,ktelý vede tlllláky do sítě a pak uteče) 
essere come il gallo che canta a S.Pietro 
(b):,tjako kohout, ktelý zpivá svatému Petrovi) 
jare come il selpente che si mangia la coda 
(dělat jako had, který si sni ocas) 

V+prep+S+k+S 

Dormire in piedi come un cavallo (spát ve stoji jako kw!) 

V+num+S+k+S 
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Avere sette vite come i gatti (mít sedm životújako kočky) 

V+S+kon+S 

Essere come il gatto e la volpe (být jako kocour a liška) 

v + Adv+k+S+prep+S 

Essere indietro come la coda del maiale (b)if vzadu jako praseČÍ ocásek) 

V+Adv+k+S 

Restare Jí come Zlll merluzzo (zi/stat tam jako treska) 

Bylo nalezeno 94 přirovnání. V následujícím schématu jsem shrnul strukturní 
typy podle počtu frazémů a příslušného procenta: 

Strukturní typ Počet frazémů Procento 

V+k+S 34 36,17% 

V+A+k+S 23 24,46% 

V+k+S+prep+S 17 18,08% 

V+S+k+S 4 4,25% 

V+A+k+S+A "I 3,19% .) 

V+k+KI "I 3,19% .) 

V+K+S+A 2 2,12% 

V+k+S+prep+S 2 2,12% 

Ostatntní struktury(6) 1 1,06% 
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IV. ÚZUS ČESKÝCH ANIMÁLNÍCH 
FRAZÉMŮ V TEXTU 

1. Slovesné výrazy 

Slovesné frazémy nalezené v SČFI 2 jsem zadal do korpusu českého jazyka 
(SYN 2000) a určil jejich úzus v textu na základě těchto faktorů: 

a) frekvence frazému v SYN 2000 (počet výskytů). Ohledně této 
problematiky jsem uvedl jenom frazémy, který měly v korpusu 
minimálně jeden výskyt. Frazémy, které mají v SČFI 2 více variant, 
mají označený počet výskytů zvlášť pro každou variantu (např. být 
černá/prašivá ovce, černá lx, prašivá 6x).Na konci této klasifikace 
jsem uvedl 10 nejfrekventovanějších slovesných výrazů v SYN 2000. 

b) kategorie verba (kat. verba), které český slovesný výraz teoretický 
může mít: 
-pozitiv/negace 
-aktivum/pasivum 
-afirmace/ otázka 
-indikativ/imperativ/kondicionál 
-minulost/prézens/futurum 
-singulár/plurál 
-( osoba) 1.-2.-3. 

U tohoto bodu jsem označil všechny kategorie, ve kterých se frazém 
realizuj e v textech českého korpusu. 

Výsledek tohoto rozboru lze pozorovat v následujícím seznamu. 

Hnát blechu ples strni.Š:tě 

Počet výskytů: I 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3.osoba 

Mit hrolfka v hlavě 

Počet výskytů:4 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka,indikativ, minulost -prézens, 
singulár-plurál,2.-3.osoba 

Nasadit někomu (něčím) brouka švába do hlmy 
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Počet výskytů:8 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 1.-2.-3.osoba 

Věšet pověsit někomu blfliky na nos 

Počet výskytů: 12 
Kat. verba:pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-imperativ
kondicionál, minulost-prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Utopit otrávit červa 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, l.osoba 

POlf.~tět draka 

Počet výskytů:5 
Kat. verba:Pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár-plurál, 1.-3. osoba 

ChOWlt h/át hada na prSOlf za hadrem 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, I.osoba 

Nasadit někomu pSÍ hlavu 

Počet výskytů: 15 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, indikativ, afirmace-otázka, minulost
prézens, singulár -plurál, 3. osoba 

Nasadit někomlf do hnizda kukaČČÍ vejce 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál,3. os. 

Píchnout do vosího hnízda 

Počet výskytů: 13 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost-prézens, singulár-plurál, 1.-3.osoba 
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Doslat se do jámy lvové octnout se v jámě lvové 

Počet výskytů: 16 
Kat. verba: pozitiv, aktivum,afirmace-otázka, indikativ, minulost-prézens, 
singulár, 1.-3. osoba 

B)!t z něčeho jelen 

Počet výskytů: 12 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens-futurum, 
singulár, 1.-2.-3. osoba 

Dostat se někomu na kobylku 

Počet výskytů: 43 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost -prézens, singulár-plurál, 1. -3. osoba 

Bit pro kočku 

Počet výskytů: 18 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost-prézens, singulár-plurál, 3.osoba 

Hrát si s něk)1l17 na kočku a (na) myš 

Počet výskytů:7 ( na kočku a myš) 
3 (na kočku a na myš) 

Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost -prézens, singulár-plurál, 1. -3 .osoba 

Posadit někomu červeného kohouta na stleše 

Počet výskytu: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, plurál, 3.osoba 

Dělat z komára velblouda 

Počet 'výskytů: 19 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost -prézens, singulár-plurál, 1. -2. -3. osoba 

mlt koníčka 

počet 'výskytů: 58 
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kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-imperativ
kondicionál, minulost-prézens-futurum,singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

b))t stmJ) ostřilený kozák 

počet výskytů: 1 
kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

lfdělat kozla zahradníkem 

počet výskytu: 3 
kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 2.-3. osoba 

mit račirybÍ:zabi krev 

počet výskytů: 1 
kat. verba:pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

pouze rybí 

hnát někoho svinským krokem 

počet výskytů: 6 
kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-imperativ-kondicionál, 
prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

počet výskytů: 1 

kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

nelfblížit ani kuřeti 

počet výskytů: 9 
kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

bejt klfs vola 

počet výskytů: 1 
kat. verba: negace, aktivum, otázka, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

dělat provádět vyvádět psi kusy 

počet výskytů: 18 
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kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 1. -3. osoba 

Bit na koni 

Počet výskytů: 26 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens-futurum, singulár-plurál, 1.-3. osoba 

Dostat se na koně 

Počet výskytů:6 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, prézens
minulost, singulár-plurál, 3. osoba 

Mit svého koně 

Počet výskytů: 3 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár-plurál, 2.-3. 
osoba 

Nechat fo koiíovi 

Počet výskytů: II 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-imperativ
kondicionál, prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3.osoba 

Posadit někoho na koně 

Počet výskytů: 6 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár-plurál, 1.-
3. osoba 

Prásknout do koni 

Počet výskytů: 8 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ-imperativ
kondicionál, minulost-prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Vsadit na Spatného koně 

Počet výskytů: 8 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost
prézens, singulár-plurál, 2.-3. osoba 

Zaphthat koně za vúz VIIZ pl~ed koně 

60 



Počet výskytu: 1 (pouze vůz před koně) 
Kat. verba: pozitiv, pasivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

Mít hro.Š:í kúži 

Počet výskytů: 22 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost
prézens, singulár-plurál, 1.-3. osoba 

Mít husí kúži 

Počet výskytů: 20 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Nahánět někomu hllsí kúži 

Počet výskytů: 30 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 3. osoba 

Chytat lelky 

Počet výskytů: 16 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Počte výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Počet výskytů:8 

Kat. verba: pozitiv, afirmace, indikativ, minulost - prézens, singulár-plurál, 1.-
3. osoba 

Mit (své) mOl/chy 

Počet výskytů: 23 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 2.-3. osoba 

Zabít dvě mOlfchyjednoll ranou 
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Počet výskytů:48 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Mít slepičí telecí ptačí mozek 

Počet výskytů: 1 (slepičí)+2 (ptačí) 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost-prézens, 
singulár, 3.osoba 

MocI chytat myši 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, futurum, singulár, 1. osoba 

Viděl mít (bile) myšky 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, plurál, 3. osoba 

Mil svinskou psi náladu 

Počet výskytů: 1 (pouze psí) 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

Mit náladu pod psa 

Počet výskytů:6 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 1.-2.-3. osoba 

Mif kOllskou nátllru 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

Mit kOllskoll nohu 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba. Pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

Mít pmseči očička očka 

Počet výskytů: l(očička) 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

~~/ápn(}lIt někom II na kuN oko 

Počet výskytů:8 
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Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-kondicionál, 
minulost-prézens, singulár-plurál, 2.-3. osoba 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, plurál, l.-3. osoba 

Mil vopiciopici 

Počet výskytů: l(opici) 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Míl veselou opici 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, plurál, 3. osoba 

r)i.spat se z opice 

Počet výskytů:5 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 2. -3. osoba 

Bj;t černá prašivá ovce 

Počet výskytů:6(černá)+ 1 (prašivá) 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár, l. -2. -3. osoba 

Hledat ztracenou ovečku 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Pást ovečky 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 2. -3. osoba 

B);'{ divný pavouk 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár, 
3. osoba 
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Nehnolft něk)/l1l ani s párem volú/koní 

Počet výskytů: 3 (volů)+ l(koní) 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár-plurál, 2. -3. osoba 

Háze! perly svinim 

Počet výskytů: 3 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, prézens, 
singulár, 1. osoba 

B)Jt na někoho na něco pes 

Počet výskytů: 12 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 1.-3. osoba 

B)Jt pod psa 

Počet výskytů: 13 
Kat verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, prézens
futurum, singulár, 1.-3. osoba 

Mít se žít pod psa 

Počet výskytů:5 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens-minulost, singulár
plurál, 2.-3. osoba 

Pustit na někoho psa 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 2.osoba 

Pustit psa ze Petězlf 

Počet výskytů: 2 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár, 
3. osoba 

Afít holubiči povahll 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, plurál, 3. osoba 

Pou.'itět prasátka 
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Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Viděl zlaté prasátko 

Počet výskytů: 4 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, plurál
singulár, 1.-3. osoba 

Nelfdělat něco ani za zlati prase 

Počet výskytů:3 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár-plurál, 1.-
3.osoba 

B);'t ve psí 

Počet výskytů: 6 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár, 1.-3. osoba 

B);·t ranní ptáče 

Počet výskytů: 9 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost
prézens, singulár, 1. -3. osoba 

B.}'·t lykllláten)Í povedeni pěkni ptáček 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. osoba 

Honit si ptáka 

Počet výskytů: 2 
Kat. verba: Pozitiv, aktivum, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 
3. osoba 

Poznat ptáčka po peN 

Počet výskytů: 6 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 2. osoba 

Mít po ptákách 

Počet výskytů: 9 
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Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár, 2.-3. osoba 

Raději hlidat pytel blech 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, kondicionál, prézens, singulár, I.osoba 

Mít .s-!epiči roZlfl1l 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3.osoha 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3.osoba 

Počet výskytů: 8 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár-plurál, 1.-
3. osoba 

Chodit .spát se slepicemi 

Počet výskytů: 3 
Kat. verba:pozitiv, aktivum, afirmace-otázka, indikativ, minulost-prézens, 
plurál, 3. osoba 

Nosit sOly do Athén 

Počet výskytů: 7 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, 
minulost-prézens-futurum, singulár, l.-3.osoba 

Mít lví srdce 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, plurál, 3. osoba 

Posadit někomu červeného kohouta na stPechlf 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, plurál, 3. osoba 

Stát za psi ,š:těk 
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Počet výskytů: 1 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 1. osoba 

Klanět se zlatémll teleti 

Počet výskytů:4 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, plurál, 3. osoba 

Transformace do nesl. výrazu klanění se zlatému teleti 

Vymámit tele na jalové krávě 

Počet výskytů: 2 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár,3 .osoba 

Mít oslí uši 

Počet výskytů:4 

Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 2.-3. osoba 

Mít zqječi úmysly 

Počet výskytů: 12 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 3. osoba 

Žít ve věži ze slonové kosti/slonoviny 

Počet výskytů:4(ze slonoviny) 
Kat. verba: pozitiv-negace,aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, 
singulár-plurál, 2.-3. osoba 

Mit rla.s}' na ježka 

Počet výskytů:34 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 3.osoba 

Být prvni vlašťovkou něčeho 

Počet výskytů: 4 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál,3.osoba 

BJlt vlk 11 rOl/.5e beránčim 

Počet výskytů:2 
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Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár, 
3.osoba 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Udělat něco tak, aby se vlk nažral a koza zústala celá 

Počet výskytů: 4 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál,3.osoba 

Dělat někomu vopičky 

Počet výskytů: 6 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál,3.osoba 

B)ít konmovanej vúl 

Počet výskytů:2 

Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 1.-3.osoba 

Varianta korunovaný 

Dělat někomu vola 

Počet výskytů: 5 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens
futurum, singulár, 1.-2.-3. osoba 

Dělat ze sebe vola 

Počet výskytů:2 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ-kondicionál, minulost
prézens, singulár, 3. osoba 

Dělat z někoho vola 

Počet výskytů:4 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace-otázka, indikativ-imperativ, 
prézens, singulár-plurál, 2.-3.osoba 

Neb)~·t liŽ žádni zajic 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3.osoba 
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Honit chytat dva zajíce moc zajícll najednou 

Počet výskytů:4 (dva)+ 1 (moc) 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 2. -3. osoba 

Bejt (pěkná) zmUe 

Počet výskytů:3 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 2.-3.osoba 

Házet dělat žabky 

Počet výskytů: 5 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens, singulár
plurál, 1. -3. osoba 

Míl kachni žallldek 

Počet výskytů: 3 
Kat. verba: pozitivum, aktivum, afirmace, indikativ, prézens, singulár, 3. 
osoba 

Miljepiči život 

Počet výskytů: 29 
Kat. verba: pozitiv-negace, aktivum, afirmace, indikativ, minulost-prézens
futurum, singulár-plurál, 3.osoba 

Míl kočiči život 

Počet výskytů: 1 
Kat. verba: pozitiv, aktivum, afirmace, indikativ, minulost, singulár, 3. osoba 

Ze 166 slovesných výrazů, které jsem našel v SČFI 2, bylo nalezeno 107 
verbálních frazémů v SYN 2000. V následujícím schématu se nachází 10 
nejpoužívanějších slovesných výrazu v českém korpusu 

1. míl konička 
2. zabít dvě 111olfchyjednoll ranou 
3. dostat se někomu na kobylku 
4. mil vlasy llaježka 
5. nahánět něko111u hllsí kllži 
6. mitjepičí život 
7. b)lt na koni 
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58 výskytů 
48 výskytů 
43 výskytů 
34 výskytů 
30 výskytů 
29 výskytů 
26 výskytů 



8. mít (')vé) mouchy 
9. mít hroší kúži 
10. mít husÍ kúži 

2.Kategorie verba 

-Pozitiv /negace: 

23 výskytů 
22 výskytů 
20 výskytů 

v SYN 2000 animální frazémy preferují kategorii pozitiva, která se týká 101 
frazémů, zatímco negace má nižší frekvenci: v negativní podobě se vyskytuje 
32 slovesných frazémů, z nichž 24 má i pozitiv a pouze 8 jedině negaci a je 
platí to pro následující výrazy: 

Neublížit ani klfleti 
B)Ít kus vola 
Vidět bílé myšky 
Neb);'! liŽ žádný zajíc 
Neb),t ani lyba ani rak 
Neudělat něco ani za zlatý prase 
Nehnout ani s párem volit koní 
Stát za psí štěk 

Jak lze pozorovat, většina výše uvedených frazémů má už negativní identitu 
ve své neutrální podobě. 

-Aktivum/pasivum: 

Aktivum se objevuje u 106 nalezených frazémů, zatímco pasivum je 
v animální frazeologii vzácné, poněvadž se vyskytuje jenom u jediného 
frazémů: 

ZapPahat vúz pled koně; 

Příklad: " ... opět je zaplahán vúz pled koněm ... . , 

-afirmace/otázka: 
106 slovesných výrazů se realizuje v textu v afirmativní podobě; z těchto 106 
frazémů vedle afirmace má 19 výrazů ještě otázku. Jediný frazém, který má 
pouze kategorii otázky je: 

být klls vola 

příklad: "není klfs vola?" 
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-indikativ/prézens/minulost : 
Nejpoužívanější kategorie je indikativ (106krát), dále kondicionál (24krát), 
imperativ chybí skoro u všech výrazů a vyskytuje se pouze u těchto 6 
frazémů: 

Pověsit někomu buli/ry na nos 
Mít konička 
Hnát někoho svinsk):'l11 krokem 
Prásknout do koní 
Dělat z někoho vola 
Nechat to koiíovi 

-minulost/prézens/futurum: 

U tohoto bodu prézens je nejhojnější kategorie Ue používán u 89 frazémů), 
pak minulost (75 frazémů) a nakonec futurum (8 frazémů). Z toho vyplývá, že 
futurum není úspěšná kategorie v SYN 2000 a týká se následujících výrazů: 

Mítjepiči život 
Dělat někomu vola 
Nosil S(1)' do Athén 
fl}! pod psa 
Moc! chytat my.~i 
B);·t na koni 
Mit koníčka 
B)!1 z něčeho jelen 

-singulár/plurál: 

Kategorie singuláru převládá nad plurálem (98krát singulár, 59krát plurál) 

-1.12.13. osoba 

Nejproduktivnější kategorie je dána 3. osobou (vyskytuje se u 101 frazémů); 
v porovnání s ní mají poměrně nízkou frekvenci 1. a 2. osoba, které se 
objevuje respektive u 39 a 33 frazémů. 

3.Varianty nalezené v SYN 2000. 

Frazémy, který jsem našel v SFČI 2, se vyskytují v neutrálním tvaru, který 
má nejvyšší frekvenci (takzvaný invariant). Vedle něj je občas uvedená i 

71 



varianta, ale není vždy pro slovník snadný úkol zaregistrovat všechny 
možnosti. 
Z tohoto hlediska korpus je výborný zdroj, který nám pomůže najít vysoký 
počet variant. 

Nejvýznamnější varianty, které se objevily v SYN 2000, byly: 

A) substituce slovesa dalším slovesem mající víceméně 
synonymní povahu: 

SČFI 2 

Udělat kozla zahradníkem 

Být na koni 

Nechat to koiíovi 

Mit husi kůži 

Nahánět někomu husí kůži 

být sto let za opicemi 

zabit dvě l110uchyjednou ranou 

.5lápnolft někoho na kuří oko 

nehnollt někým ani s párem volú 

pustit psa ze l~etězú 

vidět zlaté prasátko 

mít po ptákách 

mít kočičí život 

SYN 2000 

robit kozla zahradnikem 

citit se na koni 

přenechat to koiíovi 

dostat, dostávat, citit husí kúži 

vyvolávat v někom husí kúži 

Zpúsobit, dělat, 
vzbuzovat, naježit 
někomu husí kuži 

octnout se/zústat sto let za opicemi 

trefit dvě mouchy jednou ranou 

vstoupit na kuN oko někomu 

stávat se z někoho divný pavollk 

nedostat, nedonutit někoho ani s 
párem vo/ú 

lypustit psa na řetězil 

zahlednout zlaté prasátko 

být po ptákách 

žit kočiči život 

B) substituce slovesa slovesem jiného vidu 
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SČFI2 

Chytat lelky 

Pustit psa ze letězu 

rridět zlaté prasátko 

Nosit SOlJ-' do Athén 

C) varianta zájmena 

SČFI2 

Mit své mouchy 

D) varianta morfologická 

SČFI 2 

Být prvni vlašťovka 

E) vynechání předložky 

SČFI2 

Nehnout ani s párem volz{ 

F) stylové varianty 

SČFI 2 

Neudělat něco mIŤ za zlatý prase 

Vymámit tele na jalové krávě 
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SYN 2000 

chytit lelky 

pouštět psa ze Fetězlf 

uvidět zlaté prasátko 

phnést S01y do Athén 

SYN 2000 

mit svoje mouchy 

SYN 2000 

být prvni vlaštovkou 

SYN 2000 

nehnout párem volu 

SYN 2000 

neudělat něco ani za zlaté prase 

vymámit tele na jalový krávě 



Dělat někomu vopičky dělat někomu opičky 

G) substituce jednoho nebo více komponentů synonymním 
výrazem 

SČFI 2 

Mít vlasy na ježka 

Chytat dva zajíce najednou 

4. Transformace nalezené v SYN 2000 

SYN 2000 

mít účes na ježka 
Bj't ostNhán naježka 

Být na ježka 

chytat dva zajice zárovo] 

V této kapitole jsem se zabýval slovesnými výrazy, jejichž identita nemůže 
však být vždy absolutní. Hranice mezi frazeologickými typy není totiž pevná a 
může často dojít k transformacím, jak dokazují výskyty v SYN 2000. 

Nejběžnější transformace, které jsem zaregistroval jsou: 

A) nominalizace ( verbální frazém se transformuje a stane se 
neverbálním frazémem-velice častý je přechod ze struktury 
V+A+S na strukturu A+S) 

B) substantivizace ( sloveso uvnitř frazému se stane substantivem) 
C) komparace (ze slovesného frazému máme přirovnání) 

A) V SYN 2000 jsem nalezl tyto nominalizace: 

SČFI 2 SYN 2000 

starýostNlený kozák 

Mit hroši kľíži hro.51 kllži 

Mit hlfsí kllži husí kuži 

Mil .s-!epiči mozek slepičí mozek 

Mit prasečí očička praseči očička 
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Mit vos i pas 

Mit zaječi úmysly 

Mit psi život 

Být lev salónú 

vosí pas 

zaječí úmysly 

psi život 

lev salónú 

B) Co se týče substantivizace, našel j sem tyto transformace: 

SČFI 2 

VS'Odit na špatného koně 

Šlápnout na kuN oko 

Nosit S01}' do Athén 

Klanět se zlatému teleti 

Žit ve věži ze slonové kosti 

SYN 2000 

sázka na špatného koně 

/slápnuti na kuN oko 

nošení sov do Athén 

klanění se zlatému teleti 

život ve věži ze slonové kosti 

C) Ohledně komparace jsem našel jediný případ: 

SČFT 2 SYN 2000 

B)Jt lev salóm, být jako lev salónu 

75 



5. Neslovesné výrazy 

I v tomto případě jsem určil úzus českých neverbálních frazémů 
(nalezených v SČFI 2) v textu prostřednictvím korpusu SYN 2000. 
Analyzoval jsem každý frazém a soustředil jsem se na tyto jevy: 

A) Frekvence frazému na základě počtu výskytů v korpusu (počet 
výskytů). U frazémů, které mají dvě a více variant, jsem rozdělil 
počet výskytů na základě variant ( př. Zbloudilá ovce ovečka; 5 
ovce, 8 ovečka). Na konci klasifikace je uvedeno 25 
nejfrekventovanějších frazémů v SYN 2000. 

B) Možnost pluralizace či singularizace (číslo) 
C) Pády, kterými se frazém v korpusu objeví. Tento bod se avšak 

netýká výrazů majících adverbiální funkci, poněvadž u ní není 
možná flexe. 

V následujícím seznamu jsou uvedené všechny frazémy nalezené 
v korpusu a mající alespoň jeden výskyt. 

Kozí bradka 

Počet výskytů: 8 
ČÍslo singulár 
Pády nominativ, akuzativ, instrumentál 

Počet výskytů:8 
Číslo: singulár -plurál 
Pády: nominativ, akuzativ 

Psí čas 

Počet výskytů: 1 
Číslo: plurál 
Pády: lokál 

(erv pochybnosti 

Počet výskytů: 10 
Číslo: singuláre červ), singulár -plurál (pochybnost) 
Pády: nominativ 

Lid'lki červ červíček 

Počet výskytů: 3 
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Číslo: singulár -plurál 
Pády: nominativ, dativ, instrumentál 

Daniel vjámě lvové 
Počet výskytů:2 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, vokativ 

Koiíská dávka 

Počet výskytů: 10 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

Psí dečky 

Počet výskytů:8 
Číslo: plurál 
Pády: akuzativ 

Psi dni 

Počet výskytů: 12 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv 

My.5i dira 

Počet výskytů:26 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Mravenčí hemžení 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: genitiv 

Vlči hlad 

Počet výskytů:6 

ČÍslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ 

Telecí hlas 

Počet výskytů:2 

ČÍslo : singulár-plurál 
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Pády: instrumentál 

Kočičí hlmy 

Počet výskytů:4 7 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

[rosí hnizdo 

Počet výskytů:63 

Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Hloupá pitomá husa; husa hloupápitomá 

Počet výskytů: 17 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ,genitiv, akuzativ, vokativ, instrumentál 

Kočiči chúze 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády nominativ 

Jádro pudla 

Počet výskytů: 55 
Číslo: singulár 
Pády. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumentál 

Jáma lvová 

Počet výskytů:61 

Číslo: singulár 
Pády: genitiv, lokál 

T7číjáma 

Počet výskytů:2 
ČÍslo: singulár 
Pády: akuzativ, instrumentál 

Je.i:;těrčijazyk 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 
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Káča pitomá 

Počet výskytů: 6 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, vokativ 

Novinálská kachna 

Počet výskytů: 15 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Mlsn)! kocour 

Počet výskytů: 3 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv 

t'erven);' kohout 

Počet výskytů:39 

Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Dva kohouti na smetišti 

Počet výskytů: 4 
Číslo: plurál 
Pády. nominativ 

Calsk)! kohout 

Počet výskytů:90 

ČÍslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumentál 

Slonová kost 

Počet výskytů: 55 
Číslo: singulár -plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Mlsná koza 

Počet výskytů:2 
Číslo: plurál 
Pády: nominativ 
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Počet výskytů:35 

Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

Železná kráva 

Počet výskytů:4 

Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

Rybí račíiabí krev 

Počet výskytů: 2 (rybí) 
Číslo: singulár 
Pády: akuzativ 

Hlel11);'idí krok 

Počet výskytů:2 

Číslo: singulár 
Pády: instrumentál 

Trojský kůň 

Počet výskytů: 95 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Počet výskytů: 6 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, akuzativ, lokál 

Hro.š·í kllie 

Počet výskytů:59 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

Hlfsí klfie 

Počet výskytů: 166 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Starostlivá kvočna 
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Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

Opičí láska 

Počet výskytů: 10 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Lev salónu 

Počet výskytů: 40 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Stará /i.Š:ka 

Počet výskytů: 6 
Číslo singulár-plurál 
Pády: nominativ 

Li.Š:ka pálená podšitá 

Počet výskytů: 13 (ll +2pálená) 
Číslo : singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, vokativ 

Nočni 11101)/1 

Počet výskytů: 8 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, instrumentál 

Lidš:ti mravenci 

Počet výskytů: 2 
Číslo : singulár-plurál 
Pády: nominativ 

Lidské mraveni,š:tě 

Počet výskytů: 20 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Hadí muž 
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Počet výskytů: 10 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

Kance láPská myš myš:kalaysa 

Počet výskytů: 8 (myš4, myška4) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, instrumentál 

tapí nohy 

Počet výskytů: 4 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: lokál, instrumentál 

MII.Š-í nohy 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

Sloní noha 

Počet výskytů: 19 
Číslo singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Orlí nos 

Počet výskytů: 38 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

My.Š'i ocásek 

Počet výskytů: 1 
Číslo: plurál 
Pády. genitiv 

Praseči očka očička 

Počet výskytů: 9 
Číslo: plurál 
Pády nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Koiíski ohon 

Počet výskytů:22 
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Číslo: singulár-plurál 
Pády genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

KlfN oko 

Počet výskytů: 54 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Ianí oči 

Počet výskytů:3 
Číslo: plurál 
Pády: nominativ, akuzativ 

Psí oči 

Počet výskytů: 21 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Rybí oči 

Počet výskytů: 31 
Číslo singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Volské oko 

Počet výskytů: 17 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Žabi oč; 

Počet výskytů: 3 
Číslo: plurál 
Pády: akuzativ, instrumentál 

Ose I oslovská 

Počet výskytů: 1 
ČÍslo: singulár 
Pády nominativ 

Počet výskytů: 7 
Číslo: nominativ, dativ, akuzativ 
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Bludná ztracená ovce ovečka 

Počet výskytů: 18 (2 bludná) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, dativ, akuzativ 

Cenní pra.Š:ivá ovce 

Počet výskytů: 370 (4 prašivá) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

Zbloudilá ovce ovečka 

Počet výskytů: 13( 5 ovce, 5 ovečka) 
Číslo singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ 

Vosí pás 

Počet výskytů: 10 
Číslo Singulár-plurál 
Pády nominativ, dativ, instrumentál 

Z prači perspektivy 

Počet výskytů: 58 

Z žabí perspektivy 

Počet výskytů: 2 

Zakopaný pes 

Počet výskytů: 60 
Číslo singulár 
Pády nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

Pod psa 

Počet výskytů:215 

Labutí pisel) 

Počet výskytů: 81 
Číslo: singulár-plurál 
Pády nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 
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Ble,š:i písmo 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: instrumentál 

Lví podil 

Počet výskytů: 149 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

KočiČÍ pohyby 

Počet výskytů: 2 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: dativ, instrumentál 

MravenčÍ práce 

Počet výskytů: 90 
Číslo: singulár 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

Svinská práce 

Počet výskytů: 2 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

(ani) na (zlaté) prase 

počet výskytů: 9 

ranní ptáče,ptákptáček 

počet výskytů: 44 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

čisti pěla7)1 poveden}' ptáčekpták 

počet výskytů: 12 (7 pěkný ptáček, 1 povedený ptáček, 4 pěkný pták) 
číslo : singulár-plurál 
pády: nominativ 

podeZl~el)1 ptáček 
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počet výskytů: 1 
číslo: singulár 
pády: nominativ 

cizi pták ptáček 

počet výskytů: 1 
číslo: singulár 
pády: nominativ 

černj' pták 

počet výskytů:7 

číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ 

Dh'nj' ptákptáček 

Počet výskytů: 2(lpták, 1ptáček) 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

Nočni pták 

Počet výskytů: 12 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, instrumentál 

OceI01');' kovov}' pták 

Počet výskytů: 7( 2 kovový) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ 

Tažnj' stěhovmý pták 

Počet výskytů: 80 (18 stěhovavý) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

Viácnj' pták 

Počet výskytů: 3 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, genitiv, akuzativ 

Zlatj'pták 

Počet výskytů: 4 
Číslo: singulár- plurál 
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Pády: nominativ, akuzativ 

Ma/á lyba 

Počet výskytů: 58 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

Hlem)/ždi že/vi l)/chlost tempo 

Počet výskytů: 28 (3 hlem.rychlost, 3 želví tempo) 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

Krokod):'lí slzy pláč 

Počet výskytů: 12 (pláč O) 
Číslo: plurál 
Pády: nominativ, akuzativ, instrumentál 

Lví srdce 

Počet výskytů: 45 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 

Pouze literární kontext Richard lví srdce 

Kočiči stNbro 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: lokál 

Havraní stNbro 

Počet výskytů: 3 
Číslo: singulár 
Pády: genitiv, akuzativ, lokál 

Svrab a ndtovice 

Počet výskytů: 3 

Z/ověstll}' s)Jček 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ 
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('lIbči psi .syn 

Počet výskytů: 3 (pouze čubčí) 
Číslo: singulár 
Pády: nominativ, instrumentál 

Labuti .Š:ije 

Počet výskytů: 14 
Číslo: singulár-plurál 
Pády nominativ, genitiv, instrumentál 

Še lma ly.š'avá 

Počet výskytů: 3 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ, instrumentál 

Štjka v 'ybnice'šúka mezj kaply 

Počet výskytů: 7 (v rybníce) 
Číslo: singulár-plurál 
Pády: nominativ 

Pštrosí takúkapohtjka 

Počet výskytů: 29 (4 taktika) 
Číslo: singulár 
Pády nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

Tanec kolem zlatého telete 

Počet výskytů: 1 
Číslo: singulár 
Pády: lokál 

sloni tlapa 

počet výskytů: 1 
číslo: singulár 
pády: instrumentál 

ble.Š"í trh 

počet výskytů: 79 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

ml'ClI'enčí tlpěhvost 
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počet výskytů: 2 
číslo: singulár 
pády dativ, instrumentál 

osli lf.Š:i 

počet výskytů: 23 
číslo: plurál 
pády: akuzativ, instrumentál 

zqječi u.Š:i 

počet výskytů: 1 
číslo: plurál 
pády: nominativ 

žabi lÍsta 

počet výskytů:2 
číslo: singulár 
pády: dativ, lokál 

žabomy.Š:i válka,vojna 

počet výskytů: 26 
číslo: plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

kukaččí vejce 

počet výskytů: 29 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

psí psovská věrnost 

počet výskytů: 4 
číslo: singulár 
pády: dativ, akuzativ, instrumentál 

ve.~ v koži.Š:e 

počet výskytů: 1 
číslo: singulár 
pády: nominativ 

věž ze slonové kosti 

počet výskytů: 4 
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číslo: singulár 
pády: nominativ, genitiv, dativ 

havraní vlasy 

počet výskytů: 21 
číslo: plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, instrumentál 

první vla.Š:ťovka 

počet výskytů: 154 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumentál 

vlk,' l'01t.Š:e beránčim 

počet výskytů: 7 
číslo singulár-plurál 
pády: nominativ, lokál 

počet výskytů: 44 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál 

vrabec v hrsti 

počet výskytů: 42 
číslo: singulár 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumentál 

kOl'lff70Vall)! vlfl 

počet výskytů: 2 
číslo singulár 
pády: nominativ 

Sf Cll):' (dobr)) vul 

počet výskytů: 7 (2 dobrý) 
číslo singulár 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ 

mim;/); zelený neostNlen)! zajíc 

počet výskytů: 17 (pouze mladý) 
číslo: singulár, plurál 
pády nominativ, genitiv, akuzativ 
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v}p/a.Š:en)l zqjíc 

počet výskytů: 3 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ 

v/či zákon 

počet výskytů: 1 
číslo: plurál 
pády: akuzativ 

bičí zápa.sy 

počet výskytů: 57 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

kohollti zápasy 

počet výskytů: 26 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, dativ, lokál, instrumentál 

psi· psovská psinská zima 

počet výskytů: 4 (pouze psí) 
číslo: singulár 
pády: nominativ, dativ, akuzativ 

kočiČÍ zlato 

počet výskytů: 12 
číslo. singulár 
pády nominativ, genitiv, instrumentál 

orlí zrak 

počet výskytů: 7 
číslo: singulár 
pády: dativ, akuzativ, instrumentál 

koiíské Zll by 

počet výskytů: 3 
číslo plurál 
pády genitiv, akuzativ 
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zaječ! zlfby 

počet výskytů: 1 
číslo: plurál 
pády: lokál 

žraloči zlfby 

počet výskytů: 17 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, akuzativ, lokál, instrumentál 

černá zvěl 

počet výskytů: 414 
číslo: singulár 
pády: nominativ, genitiv, dativ,akuzativ, lokál, instrumentál 

divá z1'ěl 

počet výskytů: 26 
číslo: singulár 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ 

cizokrajné zvile 

počet výskytů: 8 
číslo: plurál 
pády: genitiv, akuzativ, instrumentál 

(moc) malé zvile 

počet výskytů: 35 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

velké zvile 

počet výskytů: 75 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál 

žába (.\edici) na prameni 

počet výskytů: 17 
číslo: singulár-plurál 
pády: nominativ, genitiv,akuzativ, instrumentál 

hezká žába 
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počet výskytů: 2 
číslo: singulár 
pády: nominativ 

hadi žena 

počet výskytů: 8 
číslo: singulár, plurál 
pády: nominativ, genitiv, instrumentál 

žernov osliči 

počet výskytů: 3 
číslo: singulár 
pády: nominativ, akuzativ 

psi žh'ot 

počet výskytů: 43 
číslo: singulár 
pády: nominativ, dativ, lokál, instrumentál 

žrádlo pro psa 

počet výskytů: 3 
číslo: singulár-plurál 
pády: genitiv, akuzativ 

Ze 174 výrazů neslovesných nalezených v SFČI bylo nalezeno v SYN 
2000 142 frazémů. V následujícím schématu jsem uvedl 25 
nejpoužívanějších výrazů: 

1. 414 výskytů: černá zvěl 
2. 370 výskytů: černáprašivá ovce 
3. 215 výskytů: pod psa 
4. 166 výskytů: husí kúže 
5. 154 výskytů: první vlašťovka 
6. 149 výskytů: lví podíl 
7. 95 výskytů: tr~jskj' kliií 
8. 90 výskytů: mravenči práce 
9. 90 výskytů: galský kohout 
10.81 výskytů: labutí piseií 
ll. 80 výskytů: tažnýďstěhovavý pták 
12. 79 výskytů: bleši trh 
13.75 výskytů: velké zvile 
14. 63 výskytů: vosi hnizdo 
15.61 výskytů: jáma lvová 
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16. 60 výskytů: zakopanj' pes 
17. 59 výskytů: hrošÍ kúže 
18. 58 výskytů: z ptačí perspektivy 
19. 57 výskytů: býčÍ zápasy 
20. 55 výskytů: jádro pltdla 
21. 55 výskytů: slonová kost 
22. 54 výskytů: kulí oko 
23.47 výskytů: kočičÍ hlavy 
24.45 výskytů: lví srdce 
25. 44 výskytů: molskj> vlk 

6.Pády. 

Nejméně produktivní pád je vokativ, vyskytuje se pouze u těchto tří 
frazémů: 

Daniel v jámě lvové 
Husa pitomá 
Káča pitomá 

Nejproduktivnější pád byl naopak nominativ, který se objevil u 108 
frazémů. 
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7.Úzus českých animálních přirovnání v textu 

I v tomto případě jsem zadal do SYN 2000 všechna přirovnání nalezená 
v SČFI 2, a tentokrát jsem se soustředil především na frekvenci frazémů. 
Uvedl jsem frazémy, které mají minimálně jeden výskyt a rozdělil jsem je 

podle počtů výskytů. Vedle přirovnání, která mají v SČFI 2 více variant, 
se nachází v závorkách počet jednotlivých variant. Dále jsou uvedené 
v závorkách eventuelní další varianty nebo transformace a možnosti 
plralizace či singularizace. 

1 výskyt 

Řvát, mit hlas jako bejk 
Bejt tlusf)lm jako bejk 
Držet jako beran 
Jít jako beránek (za někým) 
Je jichjako blech 
T)Jkračovat si chodit). čáp 
B);t II tahaný j. čokl 
Jo to stlldené ).psí čumák 
Být opilý). čllně 
Psát). datel 
Jít chodit). dobytek 
Dělal dlit ).drak 
Toje ženskáj. drak 
Běžet). gazela 
Mít nožky). gazela 
Mr.Š:tnýjako had 
Zrádtl):, úskočný/lstiv)! j.had (pouze lstivý) 
S).'četj.had 

Je to). když pichne do vosiho hnízda/vos 
Mít hlavlI). vrabčí hnízdo 
Nafllkovat se nadýmat sej. holub 
Žít b):,t spolujako dva holoubci (varianta holubičky) 
B)lt (mírná)). holllbička 
B);'t). hovado 
Žit b):'!). to (boži) hovádko (varianta hovádko boží) 
Měnit barvlI j. chameleón 
Být huben))). chrt 
B);t rychlý). chrt 
Vrhnol/t se na někoho jako chrti 
B):'tjakojehně (varianta jehňátko) 
Mít očij. jestMb (Varianta vidět jako jestřáb) 
Být pichlavýj. ježek 
FlInět). ježek 
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Stočit se schoulit se (do klubíčka)). ježek 
Točit se). káča 
Mít žaludek). kachna 
Skákat lézt). kamzík (plurál) 
Zpivatj. kanárek 
Být tlustý). kanec 
Citit se). kapr ve vodě 
Mrskat se j. kapr (na suchu na blátě) 
OI1,Írat hubulÍstaj.kapr 
B)Jtmlsnýj. kocow',kočka 
Vypadat být v tomj.kocoll], v botách 
('ihat na něco j. kočka na myš 
Mit život (tuhý) j. kočka 
Mají se rádi). kočka s myši 
Být čen'en)Jj. kohout 
Jsou (na sebe) j. (dva) kohouti (na jednom smetišti) 
Být hrm'Jl.i kotě 
vypadat b)Jt j. utopené kotě 
hnát někoho). nadmutou kozu 
je s nim l~eč j. s kozou na ledě 
vidět do někoho). do hubený kozy 
lvátj. kráva 
mluvit hučet do někohoj. do jalOlý krávy 

mit leči bJlt výmhfVn}', že by vymámi1na jalové krávě tele z jalové krávy 
tele 

nad)Jl11at sejzajukovat se jako krocan 
hrabat se v něčem j. krtek 
být slepýj. krtek 
b):,t vztekl)Jprskat zlobit se j. ldeček 
bít mlátit kolem sebe kopatj. (splašený) kÚ1Ž 
tojej. když kopne kÚll 
skákatj. kúzle 
Mit ruce tlapypracky j. medvěd (pouze tlapy) 
sedělj. kvočna na vejcích 
Mit oči j.1cllŽ 
Běžel skákat). lalllmžka 
MÍt nožky). laiíka srnka 
To je děvče j. lah lallka (Varianta ženská jako laň) 
Sedět). mouchy vemte snězte si mě 
Být studenýj. psi nos 
B},t ChytlJJj. opice 
B)Jt o.Š:klh'ýj. opice 
Tvrdohlavý j. osel 
Pitomi/ ovce 
Oklepat se otlepat se). pes 
Utahcll1)) j. pes čokl 
B)J{ někomlf věrn):'j. pes 
Zkusitj. pes víc než pes 

96 



Tíhnout se na něco j. psi 
f}'lladat nadávat někomu j. psovi 
Honit někohoj. psa 
Choditj. bludná ovce 

f)Jf7adat nadávat někomu j. psovi 
PNpadat sij.prašivý pes 
B)Jtchodit). zpráskaný zbitý pes 
Řvát khčet). pavián 
Chcípnolft). pes za plotem II cesty 
by't). pijavice 
ruž01'Ýj. prasátko selátko 
bolí pálí stípe to j. prase svině 
tlusf);' vypasený j. prase 1,'epP čuně (pouze tlustý jako prase) 
velké těžké). prase 
smrdět). prase 
držet něcoj. prase kost 
b);'t). tažn);' pták 
1padno/ft vrazit někam j. p/fma 
Léztj. rak 
Škaredá). ropucha 
Plavat). lyba 
Mít nohy nohu). slon 
T í'hnout se na něco} S/fpi 
Zachovat se} svině 
Mit tváfe). .sysel 
O.spal);'j .'stěně 
utahanij .5těně 
b);,t). .š"lír 
drZ);' neodbytnýprotivn);'j štěnice (pouze drzý) 
Je to dlouhéj. tasemnice 
Hlolfp);'} tele 
Hladký klllzký}ako zíhOl~ 
Mit krk} žirafa 
Koukáj. by mll uletěly včely 
Býtj ve.5 v kožichu 
Šplhatj veverka 
B}'1wm krve} z vola} když zapichne vola 
Potí sej vlflteče z ně}} z vola 
T)pla.5en);' bázlivý} zajic 
Honit .5tvát někoho j divou zvěi 
KlIllkat} žába 
Sedět} žába na prameni 

2 výskyty 

Mit silll}ako býk 
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B)Jt (tvrdohlav)J/uminěn}) j. beran (pouze tvrdohlavý) 
Jit za něčim (tvrdohlavě) j. beran 
Bit jako blecha 
Skákat jako blecha 
Mlaskat jist jako čuně (pouze jíst) 
Utikat letět hnát se běžet jet j.drak (1 běžet, 1 letět) 
Štěkat b):,tj. fena 
B)Jt jako havran 
Stáhnout se (do sebe) j. hlem)Jžď 
Vrkat jak holub 
Bpžit j. dvě hrdličky (pouze být) 
Koukatj. husa do fla.5ky 
Bit hbiti llhánětletět j. jelen 
B)Jt huben)! j. drožkáiská kobyla 
Vrhat se na někoho j. kobylky 
Mit oči j. kočka 
Prskatj. kočkakocolll' 
rozumět něčemu j. koza petrželi 
skákatj. koza 
Pl~ená~ehlOsit/tahat něco j. kočka koťata 
Citit se j. kapr na suchu 
B)Jtfctle.5n}'j. kočka 
smrdětj. kozel 
(mit) oči (červené) j. krá1ik 
jednat chovat se j. kTysa 
bit silnij. kúiž (varianta mít sílu jako kůň) 
bit starostliv}' starat se pečovat o někoho j. kvočna (o kulata) 
Bit do práce j. lev 
Leži to na něm j. nníra 
Slétc(ji se k tomu j. nnlly k světlu 
Mít zrak oči j. orel (pouze oči) 
Hloup):j osel 
K);'vat hlavollj. osel 
PY.5ll)! j. páv 
Jit po stopě jít za něk);m j. ohal (pouze jít po stopě) 
Zbit selezat někoho j. psa (1 zbít, 1 seřezat) 
Je jich tam j. psú 
B)Jt utrhnout se na někoho j. na psa (pouze být) 
Chodit za něk)Jmj. pes 
Vztekl):'j. pes 
Dupal choditběžetjítj. slon (1 dupat, lchodit) 
b);'·tj. pytel blech 
Olizovat se chodit kolem něčehoj. mlsný pes (pouze chodit) 
potlebovat něco j. prase 
lItopit llěkoho j štěně 
bitj .Š"tika v lybnice 
b))t hllben)!1')padatj když šváby loltská 
Jit dlfpat hnát sej stádo slonu koní (pouze jít, 1 slonů, lkoní) 
Smrdětj tchol 
Zpivatj. slavik 

98 



Bit} žába 
Drži se hoj veš (košile 'kožichu) (bez "košile/kožichu") 
Bit sl11utn))ibrečet j želva 
Chovat se ládit hnát se j divá zvěl (lchovat se, lhnát se) 
KOl/kat} vejr (Varianta dívat se) 

3 výskyty 

Mit nohyj. čáp 
Bit (mirnikrotký/tlpěliviJ jako beránek 
Škrábat drápat). kocour 
Točit se j. holub na báni 
Bit}. gorila 
lÍlisn):' lstiv}'j. had 
KrOl/lit se vykrucovat se j.had 
Proklollznout (něklfd}~ j. had 
PPetrhnout ,roztrhnout někohoj. hada helynka slanečka žábu (pouze 
hada) 
Choditj. lev v kleci 
kopal rvátj. koně 
množit se j. králici 
brečelj. (s'tará) kráva 
Chodit tancovatj. medvěd 
mlaskat jíst žrát j. prase čllně 
B):tj. černápra,~ivá ovce 
B):,t (m ínlitlpěliv):~ j. ovečka 
Chodit vykračovat si nést se na(Nmat se j. páv 
B):,tj. leklá ryba 
Zdrav):). lyba 
strkal hlavu do pisku j. p,~tros 
B)ít (ně kde )(lIvázani) j. pes lf boudy 
!'pinCllJ:'.J. prase/kanec 
jde mu to j.psovi pastva 
mlaskatjístžrátj. prase čuně 
má tak ,špatnou pověst, že by od něho ani pes kúrku vzal 
Běžel skákatj. srnka 
~ }slf.'ien)J1J'schlij treska 
Opit sej svině 
Bit ,'elk);}. slon 
Nadávatj .špaček 
Velké} tele 
Kroutir se j (ph~lápnutá) žižala 
Stát někde jit někam čekat někde j. viti 
Rozprchnout se když do vrabcli stleli 

4 výskyty 

B}r rozzzdenijako bejk 
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Bitladitj. drak 
Svinout se/stočit se/stulit se j. kočka 
Bit uminěni/tvrdohlmýpa/ičary j. mezek/osel 
utopit někoho jako kotě 
Snist toho jist) vrabec 
Rvát se servat se j. psi 
B)Jt pi ln)Jpracoviti j. mravenec 
Chytl)! mazanj'j. liška 
Mit oči vidět j. lyS 
Mít sílllj. medvěd 
Měsic sviti j. lybi oko 
Pilnii včela/včelka/včelička 

5 výskytů 

B)Jt drz)J j. opice/stádo opic 
Bručetj. medvěd 

lehtat se j. kúií 
Koliba! se chodit j. kachna 
Bj't studen i j. psi čumák nos 
Mit síluj. lev (Varianta být silný jako lev) 
ChodU kolem okolo něčeho j. (kočka pes) kolemókolo horké ka.5e 
T)padatchoditkoukatstát j. zmoklá slepice 
opilij. prase čuně 
Točit se) vlček 
slizat se scházet se) ,5vábi na pivo 
Lézt táhnout) .5nek 
Koukat čumětj tele na nová vrata (3x čumět, 2x koukat) 

6 výskytů 

zrudnolft červenatj. krocan (5x zrudnout, lx červenat) 
Krolftit se vinout sej. had (6x kroutit se) 
Řvát zalvatj. lev (pouze řvát) 
Línii vd 
B)Jt moklJlzpocenj' j. myš 
Mit vlmy černé j. havran 
B)Jt chovat se j. medvěd 

7 výskytů 

DNt děla/pracovatj. mezek (2xdřít, 5x dělat) 
B)ít (hladk)) j. had 
Dočkej času j. husa klasu 
Zl'zmJ:' Rezavj' j. mka 
Jednat s něk)Jmj. se psem 
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8 výskytů 

Chodit našlapovatj. kočka 
bit lftahani lIštvani}' kúi't 
Žitj zVÍl~e 
Utikat vyskočit j zajic 

9 výskytů 

plihna! se phběhnout bit někde}. na koni 
Opít se chovat sej (divoké)zviPe 
dupat j. kúň 
B);t .sn)pat se na někohoj vosysršni (pouze vosy) 

10 výskytů 

B)){ .Š:ťclstll):'jako blecha (plurál) 
Lézt .Š:inol1t se. být pomalý}. hlemýžd>šnek (3x hlemýžď) 
Zdravij. lybička/ rys (9x rybička, lx rys) 

11 výskytů 

Být (na někoho) j. pes 
dNtj. kllil soumar 

12 výskytů 

Citit se být (5Iab)) j. mOlfcha 

13 výskytů 

Chodit běhat za někým}. pejsek pes (5x pejsek, 8x pes) 
letětj. pták 
Bitj. ryba kapr na slfchu bez vody (9x kapr, 4x ryba) 

14 výskytů 

Je jich tam j. much 

15 výskytů 

B)ít tichi/. myška myš (pouze myška) 
B)ít motat se j. slon v porce lánlf 
Padaji lfmiraji j. mouchy 
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16 výskytů 

Spát j. dudek 

17 výskytů 

Být Chlfd)lj. (kostelni) 111Y.~ 
Jmu tam j. sardinky slanečci 

18 výskytů 

Bj/! hlad01'JÍ"rnít hladj vlk (16x mít hlad) 

19 výskytů 

Zčervenatj. rak 

20 výskytů 

b):,t volný j. pták 
Mlčetj. lyba kapr (1 lx ryba, 9x kapr) 

25výskytů 

mít se j. prase v žitě na krmníku (23x v žitě, 2x na krmníku) 

32 výskytů 

Bojovat bránit sej. lev 

34 výskytů 

Hrát si s někým j. kočka s myší 

36 výskytů 

B);'t držet se někohoněčehoj. klíště 

68 výskytů 

Cítit se někde j. lybakapr ve vodě (plurál- pouze lx kapr) 
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Z 555 přirovnání nalezených v SČFI 2 jsem našel v SYN 2000 285 
přirovnání. "Cítit se někde jako ryba ve vodě" je nejběžnější frazém a má 
67 výskytů. V korpusu jsou velice řídká přirovnání, jejichž komparátum je 
dáno klauzí; z 29 vzorků nalezených v SČFI 2 se vyskytlo v SYN 2000 
pouze následujících 6 frazémů, která mají nízkou frekvenci (l-3výskyty): 

Má tak .špatnou pověst, že by od něho ani pes kúrku vzal (3 výskyty) 
Rozprchnout se jako když se do vrabci! stPeli (3 výskyty) 
Je to jako když píchne do vosího hnízda (1 výskyt) 
Mil leči, že by vymámil najalové krávě tele (1 výskyt) 
Sedě/jako mOlfchy snězte si mě (l výskyt) 
B):', hlfbenýjako když šváby louská (2 výskyty) 
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V. ÚZUS ITALSKÝCH ANIMÁLNÍCH FRAZÉMŮ V TEXTU 

Jako hlavní zdroj na určení úzu italských frazémů v textu jsem použil korpus 
spisovné italštiny (corpus di lingua delľitaliano scritto, CORIS/CODIS), kam 
jsem zadal všechny frazeologické výrazy, které jsem našel ve slovnících. 

V korpusu se avšak nevyskytly všechny frazémy, a proto v této kapitole jsou 
uvedeny pouze frazémy mající v korpusu minimálně jeden výskyt. 

Roztřídil jsem frazémy podle frekvence, to znamená podle počtu výskytů do 
čtyř hlavních skupin: 
a. frazémy, které mají jeden až pět výskytů 
b.frazémy, které mají šest až deset výskytů 
c.frazémy, které mají jedenáct až dvacet výskytů 
d. frazémy, které mají víc než dvacet výskytů 

Co se týče slovesných výrazů, určil jsem jejich úzus podle osmnácti 
gramatických kategorií verba, které italský frazém teoreticky může mít: 

I :pozitiv-negace 
2: aktivum-pasivum 
3: afirmace-otázka 
4: indikativ-imperativ-kondicionál-konjunktiv 
5: minulost-prézens-futurum 
6: singulár-plurál 
7: (osoba) první-druhá-třetí 

Ohledně neslovesných výrazů a přirovnání, určil jsem úzus pouze podle 
možnosti singularizace či pluralizace. 

1. Slovesné výrazy 

Ze 207 slovesných výrazů, které jsem našel ve slovnících, nalezl jsem 
v korpusu italského jazyka 170 frazémů, které jsem pak roztřídil podle počtu 
výskytů, jakje možné pozorovat v následujícím seznamu: 

1-5 výskytů 

essere un agllello tra i lupi 
.fóre I 'anguilla 
e.'\sere lm 'anglfilla 
prendere I 'allguilla per la coda 
a\'ere la bellezza dell 'asino 
cercare I 'asino ed esseró sopra 
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essere lm ashlO calzato e vestito 
imbrigliare I 'asino per la coda 
lavare la testa all 'asino 
legare I 'asino, dove vllole il padrone 
mlltarsi da bruco infalialla 
andare col blte e con I 'asillo 
nem distinguere i bltfali dalle oche 
s(?ffiare il naso ai cammelli 
dare lrna polpetta al cane 
essere cane da pagliaio 
salvare capra e cavoli 
grattare la pancia alla cicala 
esser il canto del cigno 
estrarre un coniglio dal cilindro 
essere Illlfaliallone 
avere lIn cervello daformica 
comprare lllla gatta nel sacco 
essere un gatto di marmo 
insegnare ai gatti a rampicare 
saltare il grillo 
e.\sere lIn istrice 
riconoscere I 'lInghia delleone 
mpettare la lepre al balze Ilo 
invitare la lepte a correre 
prendere Iltcciole per lanterne 
fóre la lucertola 
campare di lucertole 
tenere il/lIpo per le orecchie 
essere Ima marmotta 
essere lm mastino 
essere lIll merlo 
andare in oca 
pelare I 'orso 
fóre la pecora coi potenti 
essere Illla pecora bianca 
essere lIlla piattola 
essere un pidocchio 
essere Ima pittima 
fare le plllci a qlla1clmo 
andare per rane 
e.)5ere ZIno sciacallo 
far vedere i sorci verdi 
Cl1'ere 10 stomaco di stnlzzo 
essere 1110rso dalla tarantola 
cam/care la tigre 
fare di lm topolino lina montagna 
prendere i tordi 
raccontare lafavola del tordo 
ca vare i 11cttte dal toro 
tagliare la testa del tom 
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/fccidere Ztll vitello grasso 

6-10 výskytů 

.fóre la barba all 'asino 
qui casca I 'asino 
essere lina bestia nera 
essere lllla bestia rara 
Jare il 1'010 del calabrone 
raddrizzare le gambe ai cani 
piantare capra e cavoh 
correre la cavallina 
E~s5ere il cavallo di Traia 
Fare ;! cuclllo 
Essere Ztll drago 
Avere la pelle di elefante 
E'ssere Ull elefante in ullllegozio di porcellane 
ES5ere llllafmfallilla 
Fáre il gallo 
[1.sóre dal gregge 
('omportarsi da leone 
A vere gli occhi di una lince 
{tovare la Iucertola COll due code 
Cacciarsi nella tana dellupo 
E'ssere una mosca bianco 
Restare con un pugno di mosche ill mano 
Far venire la pelle d 'oca 
Essere Ull orso 
Fare il pappagallo 
Ripetere a pappagallo 
J' 'are i I essere Ull pavone 
('onoscere belle le proprie pecore 
Essere lma pecorella smarrita 
But/arsi a pesce 
Prendere a pesci illfaccia 
Grattarsi i pidocchi 
Conoscere i propri polli 
f~s5ere Ull ragno 
Non cavare Ull ragllo dal buco 
('hiudersi a riecio 
F,ssere lrna sangllisuga 
Fs'sere lm ranocchio 
fngoiare il ros po 
F'are i vermi 
A vere il verme sohtario 
Lssere /fno scricciolo 
ES5ere Ull selpente 
ES5ere Ull topo di bibhoteca 
Fare lafine la morte del topo 
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Flschiare ai tordi 
Fssere lili taro 
Prelldere i/ taro per /e coma 
Avere Ull vitino da ve.spa 
ES'sere lllla vi pera 

11-20 výskytů 

mm essere lIn 'aqlli/a 
fare lafigura de/ bacca/á 
hlfttare qua1cosa in pasto a1!e be/ve 
essere lina brutta bestia 
fare i / cama/eonte 
essere cane e gatto 
menare il cane per / 'aia 
sel11brare un cane bastonato 
non svegliare i / cane che dorl11e 
avere una febbre da cava1!o 
fare la cica/a 
eSi'"er i / cava110 di battaglia 
essere lma civetta 
versare lacrime di coccodrillo 
avere i / tatto di Ull e/efante 
.fóre di lfna 1110sca un e/efallte 
avere gli occhi difa/co 
essere lm fa/co 
avere /eformiche 
avere un cerve1!o di gallina 
essere lma vecchia gallina 
trOl'are /a gallina da1!e uova d'oro 
avere lma gettta da pe/are 
essere lffla gatta 111o/'ta 
gat1a ci cova 
avere grilli per /a testa 
fare il gril/o par/ante 
essere lm /eone in gabbia 
fare /a parte delleone 
gridare al lupo 
mettere i//upo ne11 'ovi/e 
nOll sentir volm'e lma 1110sca 
essere Utl 'oca gjzrliva 
GOlltare /e pecore 
avere gli occhi da pesce /esso 
nOll sapere che pesci pigliare 
far ridere i polli 
essere lm po110 
essere Ull verl11e 
fare /a sciml11ia 
a/levare una selpe in seno 
essere un tordo 
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essere una vecchia volpe 
essere un volpone 

20 výskytů a více 

essere un barbagianni 
andare in bestia 
diventare tma bestia 
essere a cavallo 
essere Ull calle 
nOll c 'é Ull cane 
andare a cavallo 
essere Ull conigbo 
fare laformlca 
fare il galletto 
andare a letto con le galline 
essere (in) quattro gatti 
non fare male a lina mosca 
essere lina pecora 
essere una pecora nera 
prendere due piccioni con una fava 
essere un pollo 
avere/mettere una pulce nell 'orecchlo 
essere un porco 

2. Kategorie verba 

-Pozitiv. Jde o nejproduktivnější kategorii verba, poněvadž se vyskytuje skoro 
u všech frazémů; nepoužívá se avšak u těch výrazů, které jsou negativní už ve 
své původní podobě a nemůžou pozitiv přijmout, poněvadž by přišly o svou 
frazeologickou identitu: 

110n distinguere i bufab dalle oche 
170n cavare lm ragno dal buco 
17017 c 'é un cane 
n011 fare male a una mosca 
non sapere che pesci plgbare 
mm sentire volare una mosca 
mm essere lfn 'aqulla 
n017 svegbare II ccm che dOJme 

-Negace. Tato kategorie není hojná, platí samozřejmě u frazémů výše 
uvedených, ale skoro všechny ostatní frazémy zachovávají svou pozitivní 
identitu. 
Jsou některé frazémy, který avšak kolísají mezi pozitivem a negací. Negace je 
používaná hlavně ve větách, kde se určitý slovesný výraz objevuje 
v rozkazovacím způsobu a týká se to následujících frazémů: 
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Fare la sómnlÍa 
Fare di 1ll1a 1110sca un elefante 
Fare la cicala 
E.s'sere Ull coniglio 

Příklady: PaDlo, llon fare la sÓl11l11ia!(Pavle, nedělej opici.0 
Signore, nonfaccia di una mosca un elefante l (Pane, nedělejte 

z komára velblouda l 

dosl. Z mouchy slona) 
Non facóamo le cicale I (nedělejme cikády-nebuďme l11arnotratníU 

Non essere Ull c01úglio l(nebuď kralik0 

Dále se negace vyskytuje u frazémů, které popisují fyzické a povahové 
vlastnosti a slouží k tomu, abychom tu vlastnost popřeli, Je to případ frazémů: 

Avere un vitino di vespa 
Essere Ull leone 
Essere ltlla vipera 

Příklady: Maria 170n ha certo un vitino da ves pa, (lvfarie nemá určitě vosí pas) 
Non sei proprio lm leone, (Nejsi piece lev) 
Jo non sono una vipera! (Nejsem zmUe.0 

Aktivum-pasivum. Z těchto dvou kategorie převládá aktivum, zatímco 
pasivum či trpný rod se používá pouze u těchto frazémů: 

Prendere due picóoni con una fava 

Pasivum se realizuje ve větě '.' Son stati presi dlte piccioni con ltna 
fava." "(Byli chyceni dva holubi do jedinou orsejí) 

Dare lf17a polpetta al cane 

Pasivum se realizuje ve větě" ". vien data una polpetta al cane " ... Oe dán 
karbanátek psovi", ") 

Mettere una pulce nel! 'orecchio 

Pasivum se realizuje ve větě "."gli é stata messa lma Plllce 
nelľorecchio". "(byla mu nasazena blecha do lÍcha) 

Tyto tři frazémy obsahují transitivní sloveso, a proto se muže uskutečnit 
realizace opisného pasiva. 

U některých frazémů, kde sloveso má intransitivní povahu, může dojít 
k použití takzvaného "si passivante" (zájmeno "se" mající pasivní charakter), 
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zatímco u frazémů, které mají zvratné sloveso, se používá pasivní zájmeno 
"ci", jehož funkcí je dávat větě všeobecný charakter. Pasivní zájmeno "ci" 
nemá v češtině přesný odpovídající překlad a vyžaduje volnější překlad do 
výrazů typů "lidé ... ", "člověk ... " Tyto realizace se týkají následujících 
výrazů: 

Andare a letto con le galline. 

"Si passivante" se realizuje ve větě " ... a casa di mia zia Antonella si va 
sempre a letto con le galline ( ... doma u mé tety Antonelly se chodí vždy spát 
se slepicemi) 

non sentir volare lllla mosca 

"si passivante" se realizuje ve větě '.' ... non si sente volare una mosca ... " 
(. .nesly.Š'i se lítat moucha .. .) 

chilidersi a rjccio 

Pasivní zájmeno "ci" se realizuje ve větě , .... ci si chiude a riccio e non c 'é 
piú 11l0do di C01111Illicare ... .. ( .... Člověk se uzavirá do sebe ve stylu ježka a už 
nelze komllnikovat .. .) 

Afirmace-otázka. Afirmace se vyskytla prakticky u všech frazémů kromě 
výrazu ,fare la pecora coi potenti ", který měl pouze jediný výskyt a 
v podobě otázky (perchéfai la pecora con i potenti? Proč děláš ovci 
s l11ocn)Jmi'7) 

Výskyty ve formě otázky se ještě objevily u těchto frazémů: 

Andare a lefto con le galline 
Fare la scimmia 
Essere a cava!lo 
Fare di lllla lJ10sca Ull elefante 
J~~ssere i I cavallo di battagha 

lndikativ-imperativ-kondicionál-konjunktiv. Z těchto čtyř kategorií 
převládá indikativ, který se objevuje u všech frazémů. 

Imperativ se realizuje v následujících výrazech: 

Fare la scimmia 
Fare di lllla mosca Ull elefante 
Fare la cicctla 
Non sveghare il can che dorme 
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Essere Ull cOl1iglio 
Esser lm leone 
Grattarsi i pidocchi 

Kondicionál je docela produktivní kategorie a týká se těchto frazémů: 

Andare in oca 
Ricol1oscere I 'unghia delleone 
Non distinguere i buJali dalle oche 
FClre il volo de! calabrone 
Grattarsi i pidocchi 
Non cavare un ragno dal buco 
lngoiare il rospo 
Fare la fine del topo 
A vere lllla brutta gatta da pelare 
J'áre di lllla mosca un eleJante 
Trovare la gallina dalle uova d 'oro 
Non sentir volm-e una mosca 
Contare le pecOl-e 
Non sapere che pesci pigliare 
Far ridere i polli 
}o5'Sere un tordo 
Diventare una bestia 
Essere un cane 
Andare a letto con le galline 
NonJare male a lllla mosca 
Essere (in) quattro gam 
Prendere due piccioni in lma Java 
Essere Ull porco 

Kategorie kondicionálu se uplatňuje především v hypotetických souvětích. 
Hypotetické souvětí je složeno z dvou častí- protasis a apodosis. Část 
"protasis" je zastoupená vedlejší větou uvedenou spojkou "se"Gestli), po které 
sleduje sloveso v konjunktivu, zatímco "apodosis" je dána hlavní větou 
v kondicionálu a právě v této podobě se vyskytuje podmiňovací způsob ve 
výše uvedených animálních frazémech. 
Použití konjunktiva je naopak celkem nízké. Co se týče výskytu v protasis, 
zaregistroval se jediný případ u frazému "essere un porco" (se io fossi un 
porco .... Kdybych byl prase ... ). 
O trochu vyšší je výskyt konjunktiva ve větách předmětných a podmětných, 
ve větách účelových uvedených spojkou "affinché"(aby) a přípustkových 
uvedených spojkami "sebbene, nonostante" (přestože, ačkoliv) a platí to pro 
následující frazémy: 

Allevare lma seJpe in seno 
Prendere due piccioni COll lI11aJava 
Essere un agnello tra i lupi 
Essere un topo di biblioteca 
Contare le pecOl<e 
Gridare al lupo 
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Avere i/ tatto di Ull elefante 
Prendere lucciole per lanterne 

Minulost/prézens/futurum. 

U tohoto bodu je třeba upřesnit, že jsem "redukoval" kategorie minulost a 
futurum (italština má totiž pět minulých časů a dva budoucí časy). Vzhledem 
k tomu, že mě zajímalo především, zda jsou používaný tyto výrazy 
v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti, nepovažoval jsem za podstatné 
specifikovat o jaký druh minulého nebo budoucího času jde, a proto jsem 
zvolil rozdělení do těchto tří kategorií (minulost-prézens-futurum). Italské 
animální frazémy preferují kategorie minulost a prézens (ze 170 frazémů 
nalezených v CORIS, 113 se realizuje jednak v minulosti jednak v 
přítomnosti, 31 jenom v přítomnosti, 26 jenom v minulosti), zatímco futurum 
má velice nízký počet výskytů a v CORIS se objevilo pouze u těchto výrazů: 

Essere un tordo 
Essere lm cane 
Fóre i/ galletto 
E~sere (;n) quattro gath 
lngoiare i I rospo 
Avere i/ verme solitario 
Non essere Ull aqui/a 

Singulár- plurál. Kategorie singuláru převládá a jedině se nevyskytuje u 
frazémů, které předpokládají její absenci, poněvadž jejich původní podoba je 
v plurálu: 

l".,~~"Sere (;n) quattro gatti (být čtyN kočky- být v nízkém počtu) 
Ci sono cani e porci (jsoll tu psi a prasata-jsou tu nejhorší lidé, bez rozdílu) 
Siam o cane e gatto (jsme kočka a pes) 

1.-2.-3. osoba. 

Kategorie 3. osoba je nejhojnější, hlavně u struktur typů V essere+S (sloveso 
být a substantivum). Ze 170 nalezených frazémů se objeví u 13 7. 

Kategorie 2. osoby má taky relativně vysoký počet výskytů (ze 170 
slovesných výrazů, 93 ji používá). 
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Nejméně častá kategorie, co se týče počtů výskytů a počtu frazémů, ve 
kterých se objevuje je 1. osoba. Byla nalezena pouze u těchto slovesných 
výrazů: 

Fs-sere una vipera 
Fare la cicala 
Blfttarsi a pesce 
Restare con Ull pugno di mosche in mano 
Prendere due piccioni con unafava 
Ccmtare le pecOl'e 
Non .super che pesci pigliare 
I-ar ridere i polli 
Andare in bestia 
Diventare lina bestia 
Essere a cavallo 
Fare laformica 
Andare a letto con le galline 
Essere in qlfattro gatti 
Nonfare male a zrna mosca 
Essere un porco 
Prender due piccioni con lInafava 
Avere lllla pulce nell 'orecchio 
Avere lflla bnttta gatta da pelare 

3. Varianty nalezené v CORlS 

Výše uvedené frazémy zachovavají většinou původní heslovou podobu, která 
je obvykle nejfrekventovanější (invariant). Vedle této možnosti se však 
vyskytlo i několik variant, které jsou dány následujícími faktory: 

A) Substituce neurčitého členu určitým členem 

Slovníkové heslo CORIS 

Avere la bellezza dell'asino Aver la bellezza di un mino 

Fóre lafine del topo fare lafine di un topo 

B) Substituce slovesa dalším slovesem mající synonymní povahu a 
substituce neurčitého členu určitým členem 

Slovníkové heslo 
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Essere una sal1guisuga Fare Ta sangllisuga 

Essere una pittima fare Ta pittima 

Essere un pavone fare iT pavone 

C) Substituce slovesa dalším slovesem majícím synonymní význam 

Slovníkové heslo CORIS 

Comprare lma gatta nel sacco prendere lllla gatta nel sacco 

Prendere a pesci in faccia trattare a pesci infaccia 

Diventare una bestia essere lllla bestia 

Essere lina pecOl'a nera diventare lma pecora nera 

Essere un parassita diventare un parassita 

Prendere due piccioni con lmafava pigliare due piccioni con llllafava 

D) Substituce předložky "di" předložkou "da" a naopak (první předložka 
označuje přivlastňování, zatímco druhá dává frazému charakter 
přirovnání) 

Slovníkové heslo CORIS 

Avere lIn vitino da vespa avere un vitino di vespa 

Avere gli occhi difalco avere gli occhi dafalco 

Versare lacrime di coccdrillo versare lacrime da coccodrillo 

E) Substituce předložky jinou předložkou 

Slovníkové heslo CORIS 

Prendere due piccioni con lina fava prendere due pice ion i in llllafava 

F) substituce zájmena dalším synonymním zájmenem 

Slovníkové heslo CORIS 
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Non sapere che pesci pigliare n017 sapere quali pesci pigliare 

G) Přidání adverbia do frazému 

Slovníkové heslo CORIS 

Non sapere che pesci pigliare 17011 sapere piú che pesci pigliare 

H) Substituce relativní věty s časovou větou 

Slovníkové heslo CORIS 
Non svegliare i I can che dorme non svegliare il cane mentre dorme 

4. Transformace nalezené v CORIS 

Jak v SYN 2000, tak i v CORIS jsem měl možnost pozorovat několik 
transformací u verbálních frazémů a nalezl jsem tytež typy transformace: 

A) nominalizace 
B) substantivizace 
C) komparace 

A) V CORIS jsem zaregistroval následující nominalizace: 

Slovníkové heslo 

A vere 1111 vitino da vespa 

Versare lacrime di coccodri/lo 

Avere un collo da giraffa 

A1'ere Ull cervello da gallina 

E\sere una testa ďasino 
d'asillo 

Fssere lina l1losca biallca 
bianca 

Jj~s'Sere Zfl1a pecora nera 

A vere zmafame da lupi 
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ritino da ve.spa 

lacrime di coccodri/lo 

collo da giraffa 

cervello da gallina 

testa 

l1losca 

pecol'a nera 

fame da lupi 



Fáre la jigura del baeealá 
bacealá 

jigllra del 

B) Co se týče substantivizace jsem nalezl tyto případy: 

Slovníkové heslo 

Mutarsi da bruco in jaJ/alla 

Grattarsi i pidoechi 

Gridare al lupo 

CORIS 

MutamentolTraslormazione da bmco in 
jaJ/alla 

II grattare i pidechi 

il grido al lllpo 

C) Ohledně komparace jsem našel tyto případy: 

Slovníkové heslo 

Non essere lili 'aqlfila 

],,'ssere lina vecehia gallina 

Avere lili collo da giraffa 

Comportarsi da leone 

j;áre la cieala 

Essere 1I11 elejante in 1111 negozio 
di porcellane 

5. Neslovesné výrazy 

CORIS 

17017 essere come lili 'aqlfi la 

essere come lma vecchia gallina 

avere il collo come lffla giJ'C{ffa 

eomportarsi come lIn leone 

essere come lflla cieala 

essere come lili elejante in lm 
lm negozio di porcellane 

Z 94 výrazů vybraných ze slovníků jsem nalezl v korpusu italského jazyka 82 
frazémů a rozdělil jsem je podle počtu výskytů, jak lze pozorovat 
v následujícím seznamu: 

1-5 výskytů 

bestia nera 
mente bm'ina 
CCine seiolto 
peeora Manca 
pecorella smarrita 
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nudo bruco 
agnello tra i lupi 
nido ďaqlfila 
pazienza di un bue 
cane da pemza 
posto da capre 
cavallo di ritomo 
canto del cigno 
collo di cigno 
amico del giagllaro 
,figli della lupa 
nido di vespe 
.sguardo da pesce lesso 
a coda di pavone 
a 1'010 ďlfccello 
nella tana delllfpo 
a.\'ino calzato e vestito 

6-10výskytů 

a pappagallo 
a pecorelle 
pidocchio r[fatto rivestito 
giovani leoni 
in cagnesco 
hisonte della strada 
ca1'allo di razza 
cal'allo di Troia 
memoria da elefante 
gatto di marmo 
gatto delle nevi 
la/te di gallina 
collo da giraffa 
CU01' di leone 
Freddo da lupi 
Tempo da llfpi 
Nolte da lupi 
Ladro di polli 
Politica dello struzzo 
Vita vitino dida vespa 
AI canto del gallo 
A lisca di pesce 

11-20 výskytů 

pesce grosso 
l'ecchia gallina 
Freddo cane 
Fatica (daJ bestia 
lina bestia d 'lfomo 
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}tglio di lfn cane 
Tempo da cani 
Vita da cani 
('amllo di battaglia 
f)ose da cavallo 
Febbre da cavallo 
T Tis/a dafa/co 
Zampe di gallina 
Leone in gabbia 
()cchio di lince 
Giro dell 'oca 
Parassita della societá 
Nido di selpi vi pere 
Topo ďa/fto 
ropo di appartamento 
Uccel di bosco 
llccello de/ ma/augllrio 
Gatta da pe/are 
Occhi da pesce /esso 
Gallina dalle /fova ďoro 

20 výskytů a více 

da cane i 
da cavallo 
da //fpi o 
pecOl'a nera 
pesce picc% 
br/ftta bestia 
(in) quattro galIi 

pezzo d 'asino 
testa d 'asino 
fame da /upi 
pelle ďoca 
pesce d'apri/e 
{OPO di biblioteca 

Co se týká úzu neslovesných výrazů, hraje důležitou roli kategorie čísla. Ve 
výskytech j sem sledoval především možnost singularizace či pluralizace. 

Došel jsem k závěru, že jsou dvě hlavní skupiny neslovesných výrazů: 
a) pevné výrazy, který zachovají svou neutrální podobu (a tím se myslí tvar, 
který najdeme ve slovnících) a jde většinou o frazémy mající strukturní typ 
prep+S+prep+S nebo prep+S(aj. frazémy s adverbiální funkcí): 

A va/o d'lfccello 
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A /isca di pesce 
A coda di pavone 
Nella tana dellupo 
A pappagallo 
In cagnesco 
Da cavallo 

Dále mezi nimi najdeme ještě výrazy, který jsou původně v množném čísle a 
zachovavají plurál: 

(in) quattro gatti 
a pecorelle 
giovani leoni 
zampe di gallina 
ladro di polli 
agnello tra i lupi 
gatto delle nevi 
nido di selpi vi pere 
fame da lupi 
.fig/i della lupa 
occhi da pesce lesso 

Další výrazy obsahují podstatné jméno vyjadřující pojem, jehož podoba bývá 
většinou v singuláru (vista-zrak, vita-život, tempo-počasí, pelle-kůže atd.): 

Tempo da cani 
Pelle d'oca 
Vista da fa1co 
Pazienza di lIn bue 
Freddo cane 

b) Vedle pevných výrazů se objevují frazémy, které kolísají mezi singulárem a 
plurálem, jde převážně o nominální frazémy mající strukturu A+S nebo S+A 
a také S+prep+S(v tomto případě pluralizace se vždy týká zvířecího nazvu): 

pesce piccolo 
pesce grosso 
pecO/"a nera 
pidocchio rifatto rivestito 
bestia nera 
bf'lftta bestia 
topo di bib/ioteca 
topo d'auto 
testa d 'asino 
parassita della societá 
cavallo di razza 
leone in gabbia 
gatta da pelare 
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6. Přirovnání 

Z 94 italských přirovnání jsem nalezl v CORlS 76 výrazů, které jsem rozdělil 
na základě počtu výskytů, jak je možné sledovat v následujícím seznamu: 

1-5 výskytů 

strjffare come U17 'aquila 
essere come Ull baccalá 
restare come Ull baccalá 
fare come i coccodrjffi 
saltare come Ull grjffo 
damare come una libellula 
muoversi come Ull orso 
arrampicarsi come /llla scimmia 
piangere come Ull vitello (tagliato) 
essere leggero come Ulla libellula 
essere pietoso come lm pellicallo 
essere noioso come lina vespa 
lllfOtare come lm gatto di piombo 
essere lm plflcillO nella stoppa 
slare come Ull pappagallo impagliato 
essere imprevedi bi le come Ull 'angujffa im burrata 
essere piú superbo di Ull pavone lodato 
essere jortunato come Ull cane in chiesa 
essere indietro come la coda delmaiale 

6-10 výskytů 

restare come un alloco 
lavorare come lina bestia 
mangiare come lm canarino 
morire come Ull cane 
seguire qualcuno come un cane 
caJ1lminare come lmajormica 
lavarsi come i gatti 
essere come lm leone 
selltirsi come Ull leone 
dormire come lma marmotta 
fare come 10 struzzo 
sentirsi come Ull verme 
essere seccomagro come lm 'acciuga 
essere stupido come un allocco 
.~pregevole come un cane 
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essere noioso come lma mosca 
essere espressivo come un pesce 
essere grasso come Ull tordo 
essere noioso come lIlla zanzara 
essere come Ull orso a/mie/e 
stare come /'ucce Ilo Sll lIa frasca 
fare come /a vo/pe con / 'uva 
avere gli occhi come lllla lince 

11-20 výskytů 

morire come una bestia 
mangiare come lma bestia 
vivere come una bestia 
Irattare qualcuno come /ln cane 
fare come i gamberi 
essere come lfl7Cl lepre 
camminare come lina lzfl11aCa 
morire come mosche 
lllrotare come /ln pesce 
essere comme lllla scimmia 
pungere come lma vespa 
pigiati come acci/fghe/sardine 
essere parsimonioso come una formica 
essere rosso come lm gambero 
essere pungente come un istrice 
cieco,órbo come tma ta/pa 
essere nudo come Ull verme 
essere come mosche al miele 
stare come lfn topo nel formaggio 
([vere la vista come Ull 'aqllila 
avere il cervello come lma gallina 
essere raro come un mer/o bianco 
tlfbare come due picciollcini 
dormire in piedi come un cavallo 
avere sette vite come i gatti 

20 výskytů a více 

lavorare come lIll cane 
dormirerussare come Ull ghiro 
mangiare come lIn porco 
essere ve/oce come una lepre 
sentirsi come lm pesce fuor d 'acqua 
essere mllto come lfn pesce 
essere sano come un pesce 
f{iocare come il gatto COll il topo 
essere come il gatto e la volpe 
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Pouze u dvou přirovnání se zaregistrovala absence slovesa (pigiati C011le 
accilfghe sardine, cieco orbo C011le una talpa), zatímco ostatní přirovnání 
obsahují sloveso. 
U obou typů jsem avšak určil úzus pouze podle možnosti singularizace a 
pluralizace. 
Vzhledem k tomu, že mě zajímá především chování zvířecích názvů ve 

frazémech, analyzoval jsem komparátum, poněvadž ve 100% případů má 
animální název tuto funkci. 

V CORIS se nevyskytla singularizace komparáta u přirovnání, jehož 
komparátum je již v neutrální podobě v plurálu a je to případ následujících 
frazémů: 

A vere sette vite come i galti 
TlIbare come due piccioncini 
J~~~'sere C011le mosche al11liele 
Pigiati C011le acciughe sardine 
Fare C011le i gamberi 
Fare C011le i coccodri iii 

Možnost singularizace se vyskytla u jediného přirovnání: 

IJtvarsi C011le i galti 

V CORIS je také varianta v singuláru ,.lavarsi C011le lm gallo" 

Pluralizace je naopak hojnější a týká se těchto přirovnání: 

j",'ssere noioso C011le lllla vespa 
}~ssere jortunato C011le un cane in chi esa 
Senlirsi C011le un leone 
Essere espressivo C011le un pesce 
};ssere nlfdo C011le un verl11e 
Slare come un topo neljormaggio 
Dorl11ire in piedi COl1le IIn cavallo 
Lavo1'are COl1le lm cane 
lvlallgiare come un porco 
Senlirsi COl11e 1117 pesce jllo1' d 'acqua 
Ls"Sere muto come IIll pesce 

Výše uvedená přirovnání obsahují komparáta v singuláru (ves pa- vosa, cane 
in chiesa- pes v kostele, leone- lev, pesce- lyba, verme- červ) a vyskytují se 
v této podobě ve slovníku. Kromě singuláru se vyskytuje v CORIS možnost 
pluralizace, a proto komparátum se objevuje v textu i v množném čísle. 
Následkem toho je, že i u relátora a u eventuálního tertia compartionis dojde 

k pluralizaci. 
Příklad: é noioso COl1le una vespa-sono noiosi come vespe 

(je nudný jako vosa- jsou nudníjako vosy) 
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VI. SÉMANTIKA 

Vzhledem k tomu, že se budu věnovat sémantice, všechny frazeologické 
výrazy budou pojmenované jako idiomy. V této kapitole jsem se snažil 
zobrazit, jaké zvířecí názvy jsou nejvíc používané v češtině a v italštině. 
Dále jsem hledal sémantické okruhy idiomů. 
Určil jsem synonymii a antonymii mezi idiomy. 
Snažil jsem se najít italský ekvivalent pro několik českých idiomů. 

1. Prezence zvířat ve frazeologii 

Na základě idiomů, které jsem našel ve slovnících, jsem určil schéma, kde 
jsem označil nejběžnější animální název v české a italské frazeologii. Kromě 
celkového počtu jsem ještě uvedl počet každé frazeologické jednotky 
(přirovnání, výrazy neslovesné, výrazy slovesné): 

Česká frazeologie v SFČr 

Zvířecí název přirovnání výrazy nesl. výrazy sl. Celek 

Pes 40 12 17 69 

Kůň 16 6 19 41 

Kočka 24 7 4 35 

Prase 25 2 -, 30 .J 

Pták 5 15 10 30 

Italská frazeologie ve slovnících 

Zvířecí název přirovnání výrazy nesl. výrazy sl. Celek 

Cane(pes) 7 4 11 22 

Asino( osel) -, 4 8 15 .J 

Mosca (moucha) 4 2 9 15 

Pesce (ryba) 5 5 4 14 

Lupo( vlk) 5 8 14 
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Jednak čeština, jednak italština registrují jako nejběžnější zvířecí název "pes
cane". Jde o jediného živočicha, kterého jazyky ve výše uvedeném schématu 
mají společného. 

Ostatní zvířata, která se objevují ve vysokém počtu v české frazeologii jsou 
kůň, kočka, prase a pták. Jde tudíž o domácí zvířata výjimkou "ptáka", který 
každopádně patří do přírodního prostředí k nám bližšího. Většina frazémů, 
které vznikly těmito zvířecími názvy, pocházejí z období před průmyslovým 
rozvojem, to znamená ze zemědělského prostředí, které mělo o daleko živější 
vztah ke zvířatům. S těmi domácími strávil člověk dlouhou dobu, musel je 
pozorovat, zatímco setkání s těmi divokými vyvolalo různé reakce typu strach, 
potřebu se bránit atd. 

A právě v italštině mezi nejpoužívanějšími názvy zvířat figuruje "vlk(lupo f, 
divoké zvíře, které vždycky představovalo velké nebezpečí. Na rozdíl od 
češtiny, italština má v schématu i hmyz (mosca-moucha) a časté použití 
animálního názvu "ryba" je důkaz, že italská ekonomika spočívala v minulosti 
nejen v zemědělství, ale také i v rybaření. 

Zvířata přispěla k tomu, aby se člověk věnoval takovému "přirovnávacímu 
přemyšlení", díky kterému se tvořily různé analogie mezi člověkem na jedné 
straně a zvířaty na druhé straně. 
Většina animálních idiomů slouží totiž k tomu, abychom popsali 

člověka a jejich význam se týká různých sémantických kruhů. 

2. Sémantické okruhy u animálních idiomů 

Význam idiomu je dán celou řadou činitelů syntagmatické a paradigmatické 
povahy. Je ho třeba chápat jako celek, tzn. je marné pokoušet se rozkládat 
idiom na vstupní významy komponentů. 

Nalezené idiomy lze rozdělit do těchto sémantických okruhů: 

a. pojmenování určitých předmětů, věcí a pojmů 
b. pojmenování osob 
c. fyzický popis osob 
d. popis osob na základě jeho povahy a vlastnosti 
e. popis činnosti nebo dané situace atd. 
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a) zde se nacházejí idiomy, kterými označujeme určitou věc, předmět, 
místo. Jde většinou o neslovesné výrazy. Patří sem následující 
příklady: 

Italština: gatto delle nevi(koeour sněhú)= VŮZ, který slouží k odstranění 
sněhu (pojmenování věci) 

Bisonte della strada( silniční ZUbl)= kamion obrovských rozměrů 
(pojmenování věci) 

Nido di vespe(vosÍ hnÍzdo)=prostředí, kde je nepřátelská 
atmosféra (pojmenování místa) 

čeština: volské oko= pokrm z usmaženého vejce v celku se sraženým 
žloutkem uprostřed (definice v SČFI 2) 

devitioeasová kočka= druh karabáče dlouho užívaný v anglickém 
soudu (definice v SČFI 2) 

psí dečky= nízké připínací pánské kamaše, chránící kotník a nárt 
proti chladu (definice v SČFI 2) 

b) zde se nacházejí idiomy pojmenovávající osoby. I v tomto případě jde 
o neslovesné výrazy, jak lze sledovat v následujících příkladech: 

italština: nudo brueo (nahý červ)=osoba tak chudá, že nemá skoro na sobě 
oblečení 

testa d 'asino (oslí hlava)= hloupý člověk 

pesee grosso (velká lyba)= mocný člověk 

čeština: mlsná koza= člověk, který je vybíravý v jídle nebo má zvláštní zálibu 
jen v určitých jídlech (definice v SČFI 2) 

ranní ptáče=člověk, který ráno velmi brzy vstal n. který (rád n. podle 
svého zvyku) velmi brzy vstává (def. v SČFI 2) 
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hadi l11UŽ= artista (v cirkusu, varieté apod. ) provádějící velmi pružné 
pohyby vyžadující mimořádnou pružnost a ohebnost (def 
v SČFI 2) 

c) zde se nacházejí idiomy, kterými už nepojmenováváme osobu, ale ji 
charakterizujeme z fyzického hlediska. Na fyzický popis jsou 
produktivní verbální idiomy a přirovnání.V italštině je běžná struktura 
verbum avere/mít spojeno se substantivem označujícím část těla, 
předložka "da" nebo spojka "come" a substantivum označující 
animální název (avere+S+da/come+S). V případě češtiny je struktura 
dána spojením slovesa mít s animálním adjektivem a substantivem 
označujícím anatomickou část těla nebo sloveso mít, anatomické 
substantivum, spojka jako a zvířecí název (mít+A+S/ mít+S+k+S): 

avere lIll collo da giraffa= mit krk jako žirafa 

avere Ull vitino di vespa=mít vosi pas 

avere la pelle ďoca= mít husÍ kúži 

d) zde jsou idiomy, kterými nepojmenováváme člověka, ale určujeme 
jeho povahu a vlastnosti. I v tomto případě jsou produktivní přirovnání 
a slovesné idiomy. Co se týče verbálních výrazů, italština preferuje 
strukturu V+S nebo V+S+A nebo V+S+prep+S, zatimco u přirovnání 
převládají strukturní typ V+k+S nebo V+A+k+S: 

essere un leone= být lev-odvažný 

essere lma bestia nera= být černé zvile- nesllesiteln}' 

essere un 'oca giuliva= být veselá husa- hloupá 

essere lm pezzo ďasino=být kus osla-blbý, hloupý 

essere come zm leone= být jako lev-odvažný 

essere parsimonioso come lina formica= být šetrný jako mravenec 

126 



Čeština má na popis člověka struktury typu V+S, V+A+S, V+S+A, V+k+S, 
V+A+k+S: 

B)ít opice 

Mít lvi srdce 

Bejt hlava telecí 

e) Zde jsou idiomy, kterými popisujeme a charakterizujeme určitou 
situaci, věc, činnost atd. V tomto případě slouží k popisu verbální 
idiomy a přirovnání: 

Italština: 

Avere lfna brlftta gatta da pelare= mít kočku, které se má stáhnout kúže- b):,t v 
nepNjenmé situaci- mít problém(popis 
situace) 

partire da cavallo e tornare a piedi=odjet na koni a vrátit se pěšky-mft dolný 
začátek a neúspě.fsný konec(popis události) 

mangiare come un porco= jíst jako prase--:fi51 nechutným zpusobem (popis 
činnosti) 

dormire come un ghiro= :spát jako pIh-hodně, s radosti (popis činnosti) 
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Čeština: 

Je tam smrad, jako když kozy prskaj (popis místa) 

Písmena jsoll jako blechy (popis věci) 

Psát jako prase (popis činnosti) 

Octnout se vjámě lvové (popis situace) 

3. Italský ekvivalent několika českých idiomů 

Zde jsem porovnal italské idiomy s českými a rozdělil jsem je do tří skupin: 

a) idiomy, které jsou ekvivalentem českého idiomu, jednak co se týče 
významu, jednak co se týče výběru zvířecího názvu (kalk) 

b) idiomy, které j sou ekvivalentem českého idiomu co do významu a co do 
výběru animálního nazvu, ale rozlišují se kvůli struktuře a výběru ostatních 
komponentů 

c) idiomy, které j sou úplným ekvivalentem českého idiomu ohledně významu, 
ale používají jiný zvířecí název 

a) zde jsem nalezl tyto překlady 

cavallo/kůň 

essere a cavallo bJlt na koni 

caval/o di Trofa 

dose da cavallo koiíská dávka 

denti da cavallo koi1ské zlfby 
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cagnesco/psí 

in cagnesco 

cane/pes 

vita da cane i 

figlio di un cane 

l1lorire come un cane 

trattare qualcuno come un cane 

segllire qualcltno come 1In cane 

camaleonte/ chameleón 

cambiare colOl'e comefare il camaleonte 

lupo/vlk 

lupo di mare 

(avere lina) fame da lupo1upi 

nella tana dellupo 

gatto e topo/kočka a myš 

giocare come il gatto con jl topo 
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ve psi 

psi žh.lot 

psi .syn 

chci pnout jako pes za plotem 

jednat s někjm jako se psem 

chodit za někj'l11 jako pes 

měnit barvu jako chameleón 

molsk)'; vlk 

(mit) hlad jako vlk vlči hlad 

ve vlčí doupěti 

hrát sijako kočka s my.Š:i 



lince/rys 

essere lina lince 

istrice/ježek 

essere pllngente come lili istrice 

oca/husa 

essere lm 'oca gillliva 

far venire la pella ďoca 

pesce/ryba-kapr 

být pichlavý jako ježek 

být hloupá pitomá husa husa hloupá pitomá 

nahánět někomu husí kuži 

essere come un pesce fuor ďacqua 

essere muto come un pesce 

být jako lyba kapr na suchu bez vody 

mlčet jako lyba 

b},t zdrmý jako ryba lybička 

plavat jako lyba 

b}'! malá lyba 

essere .mno come un pesce 

lluotare come un pesce 

essere un pesce piccolo 

pecora, pecorella/ovce, ovečka 

essere la peCOl'a nera 

pecorella smarri!a 
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být černá ovce 

zbloudilá ovce ovečka 



bestia/ zvěř-zvíře 

bestia nera 

vivere come lina bestia 

leone/lev 

cllor di leone 

parte delleone 

esserennuoversi come un leone in gabbia 

mosca/moucha 

1110rire come mosche 

fastidiosO/11Oioso come una mosca 

vespa/vosa 

l'itavitino da vespa 

nido di vespe 

coccodrillo/krokodýl 

(versare lacrime) di coccodrillo 
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černá zvN 

žit jako zviře 

lvi srdce 

lví podi! 

chodit jako lev v kleci 

umiraji jako mouchy 

dotěrný jako moucha 

1'osi pas 

vosi hnizdo 

( prolévat) krokodýli slzy 



tal pa/krtek 

essere orbo/miope/cieco come una talpa 

giraffa/žirafa 

avere un col/o da giraffa 

aquila/orel 

avere la vista come un 'aquila 

aquilino/ orlí 

naso aquilino 

formica/mravenec 

avere leformiche 

essere laborioso come una formica 

topo/myš 
topo/krysa 

topo d 'albergo 
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být slepý jako krtek 

mít krk jako žirafa 

mít zrak/oči jako orel 

orlí nos 

mft/cítit mravence v rukou nohou 

být pracovitý Pilný jako mravenec 

hotelová la)'sa 



cigno/labuť 

canto de! cigno 

collo di cigno 

galIo/kohout 

due galii nel pol/aio 

gal1ina/slepičí, slepice 

avere lm cervel/o da gallina 

cmdare a fetto con le galline 

lumaca/hlemýžď -šnek 

essere lento, camminare come lina fumaca 

gatto-gatta/kocour -kočka 

lavarsi come un gatti 

gatto a nove code 

porco-maiale/prase-čuně-svině 

mangiare come Ull porco 

essere grasso come Ull maiale 

dare le perle ai porci 
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labutí píselŽ 

labutí šije 

dva kohouti na smeti.5ti 

mít slepičí mozek 

Ft spát .\je slepicemi 

být pomalý, lézt jako 
hlemýžď .5nek 

mýt se jako kočka 

devitiocasová kočka 

jíst jako prase 

b)Jt tlllstýjako prase 

házet perly sviním 



struzzo/pštros 

pohtica dello struzzo 

volpe/liška 

fllrbo come lina vo/pe 

veccMa volpe 

falco/j estřáb 

al'ere gh occhi di falco 

papoušeklpappagal1o 

ripetere a pappagallo 

sanguisuga/pij avice 

essere una sanguisuga 

vipera/zmije 

essere IfJla vipera 

vitello/tele 

lfccidere jf vitello grosso 

uccello/ptáka 

l1lenarsi I 'uccello 
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pštrosí politika takúka 

chytlJ:'jako hška 

stará hška 

mít očjjako jestPáb 

opakovat jako papolf.5ek 

být jako pUal'ice 

zabit tučné tele 

honit si ptáka 



piccione/holub 

tlfbare/essere came due picciani 

pulce/blecha 

mercata delle pulci 

mulo/mezek 

essere testardo came un mula 

gazzella/ gazela 

avel'e le gambe da gazzella 

bue/vůl-volský 

occhio di bue 

serpe-serpente/had 

allevare lma serpe in seno 

žít/být jako dva hololfbci 

ble.Š'f trh 

být tvrdohlavý jako mezek 

mit nohy jako gazela 

volské oko 

chovat hada na prso II 
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b) v prostředním sloupku se nachází doslovný ekvivalent sloužící 
k pozorování rozdílů mezi italským idiomem a českým ekvivalentem: 

Italský idiom 

essere Ull elefante in Ull 
negozio di porcellane 

allevare un nido di serpi 
in seno 

A vere gli occhi da pesce 
lesso 10 .sgllardo da pesce 
lesso 

essere Ull Hece I di bosco 

solo C0111e Ull cane 

chizrdersi a riccio 

dos1.překlad český ekvivalent 

(být slon v obchodě b},t SlOll v porcelánu 
porcelánu) 

(chovat hnízdo hadů chovat hada lla prsoll 
na prsou) 

(mít oči jako vařená ryba/ mít oči lybí oči 
pohled jako vařená ryba) 

(být pták z lesa) 

(sám jako pes) 

(zavřít se ve stylu 
ježka) 

být volný pták 

stočit se schoulit se 
(do klubíčka) jako ježek 

c) I v tomto případě jsem uvedl doslovný překlad v prostředním 
sloupku a našel jsem následující ekvivalenty: 

Italský idiom doslovný překlad český ekvivalent 

Essere uno sericciolo (být střízlík) být ldecek 
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Mettere lina pulce 
nell 'orecchio 

avere una pulce nell' 
orecchio 

essere un pezzo di 
asino 

rosso come un gambero 

prendere due piccioni 
con una Java 

fóre di lina mosca un 
elefante 

fare di lm topolino lina 
l1lontagna 

gatta da pelare 

stare come un topo nel 
formaggio 

fortlfnato come un cane 
in chiesa 

(nasadit blechu do ucha) 

(mít blechu v uchu) 

(být kus osla) 

(červený jako garnát) 

(chytit dva holuby jedinou 
orsejí) 

(dělat z mouchy slona) 

(dělat z myšky horu) 

(kočka, které se má stáhnout 
kůže) 

nasadit brouka do 
hleny 

mít brolfka v hlavě 

bjJ{ kus vola 

být červen):' jako 
prase 

zabit dvě mOlfchy 
jednou ranou 

dělat z komára 
ve Iblolfda 

dělat z komára 
velblouda 

zakopaný pes 

(mít se jako myš v sýru) mit se jako prase 
v žitě 

(šťastný-ironicky-jako pes chlfdýjako kostelni 
v kostele) my.~ 
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ropo di laboratorio 

J)ormire come un ghiro/ 
ltna marmotta 

denti da coniglio 

cllore di coniglio 

lavorare come un cane 

pigro come llna cicala 

essere una vacca 

essere Hna gallina 

essere stupido come 
1I11 allocco 

essere grasso come 
lIn tordo 

.f1schiare ai tordi 

essere /fll tordo 

imbrigliare I 'asino 
per la coda 

mmfare male 
a lflla mosca 

avere la pelle di 
elefante 

(myš z laboratoře) POkUSll) králik 

(spát jako pIh/svišť) spát jako dlldek 

(králičí zllby) zaječi zuby 

(králičí srdce) zaječí srdce 

(pracovati dřít jako dNt jako kUlŽ 
pes) 

(líný jako cikáda) linf,'jako veš prase svině 

(být kráva) být čubka 

(být slepice) být kráva 

(být blbý jako sova) být blbý hlollPýjako 
ose/,tele,ovce 

(být tlustý jako drozd) být tlllstýjako vepl 

(pískat drozdům) chytat leFky 

(být drozd) b);·t VllI 

(dát uzdu oslovi sedlat koně od OcaSll 
od ocasu) 

(neublížit ani mouše) nellbližit ani kztleti 

(mít sloní kůži) mÍl hroši kllži 
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avere un cervello di (mít mravenčí mozek) mít slepiči telecí 
formica plačí mozek 

insegnare ai galIi a (učit kocoury šplhat) učit starého kocoura 
rampicare myši chytat 

insegnare ai pesci (učit ryby plavat) učit starého kocoura 
a l1uotare my.Š:i chytat 

dare le pecOl-e in guardia (nechat vlkovi ovce na svěht kočce pečení 

allllpo hlídání) 

piangere come un vitelfo (brečet jako podřezané brečet jako (~'tará) 
tagliato tele) kráva 

avere uno stomaco da (mít pštrosí žaludek) míl kachní žaludek 
struzzo 

./óre il pesce nel barde (hrát si na rybu v sudu) hrát si na mrtvého 
brouka 

Na základě této konfrontace lze konstatovat, že italština a čeština mají hodně 
společných idiomů. Používají tytéž zvířecí názvy a idiom je pak dán 
doslovným překladem, který má i tentýž význam. 

Jsou pak případy, kdy italské a české idiomy vyjadřují tentýž význam, ale 
obsahují úplně jiný zvířecí název. 

Následkem toho je, že ve většině případů přítomnost zvířecího a hlavně výběr 
zvířecího nazvu nemají podstatný vliv na celkový význam. 
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VII. NÁHODNĚ NALEZENÉ ITALSKÉ FRAZÉMY 

Při konfrontaci s českými idiomy mně napadly italské ekvivalenty, 
které nejsou uvedené ani ve slovnících ani v CORIS, ale jejich úzus je 
celkem běžný (důkazem toho je jejich přítomnost v textech z různých 
článků, v dialozích televizních pořadů atd.). 

Kromě toho jsem nalezl v literatuře frazémy, který už nemají český 
ekvivalent. 

-Frazémy, které jsem našel při konfrontací s češtinou: 

Sidrome da mOllse (myší syndrom) 

Bolest, která trápí lidi při sezení u počítače a jeho ovládání myší 

Essere testardo come una asino/mulo (být tvrdohlmýjako osel mezek) 

Být hodně umíněný 

Essere fedele come una cane (být věrný jako pes) 

Být opravdu věrný 

Menare menarsi I 'uccello (honit si ptáka) 

Činnost mužské masturbace 

Chioma leonina (lvi hřivu) 

Ve1mi husté vlasy 

Solo come un cane (opuštěn)) jako pes) 

Být úplně opuštěný 

Topo di laboratorio (dosl. laboratorní myš- pokusný králik) 

Kdo slouží jako objekt k vyzkoušení 
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Denti da coniglio (dosl. Králičí zuby, zaječi zuby) 

Dopředu vystupující řezáky člověka 

Denti da cavallo (koňské zuby) 

Nápadné velké a zpravidla též mezerovité zuby člověka 

Occhio di bue (volské oko) 

Pokrm ve tvaru velkého oka 

Due galii nel pollaio (dva kohouti najednom smetišti) 

Dva ambiciózní a nesnášenliví konkurenti v jednom prostředí 

Glfardare qualcuno come un animale del circoídello zoo 
(dosl. Dívat se na někoho jako na zvíře z cirkusulze zoologické 
zahrady) 
(divat se na někoho jako na cizokrajné zviie) 

zvědavě, s údivem si prohlížet někoho 

avere le gambe (]a gazzella (mit nohy jako gazela) 

mít velmi štíhlé nohy 

clfore di coniglio( dosl. Králičí srdce, zaječi srdce) 

lidská vlastnost dána zbabělostí/nositel této vlastnosti 

naso aquilino (orlí nos) 

větší a nápadně zahnutý nos 
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-Frazémy náhodně nalezené, které nemají přímo český ekvivalent 

l11ovimento scatto felino (šelmÍ pohyb) 

rychlý a mrštný pohyb 

.splltare il rospo (plýtvat ven žabáka) 

říct pravdu ale s nucením 

scopare come un riccio (šukat jako ježek)-vulgarismlfs 

souložit velice často 

farefigli come conigli (dělat děti jako králíci) 

plodit, mít hodně dětí 

cadere come tordi nel/a rete (padat jako drozdi do sitě) 

být naivní a nechat se oklamat 

.specchietto per al/odole (zrcátko pro sldivan}~ 

klam, past pro naivní lidi 

essere lIno squalo(být žralok) 

řečeno o chlapovi, který je ochotný dělat všechno pro kariéru i na 
škodu ostatních 
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VIII. ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se pokusilo zmapování oblasti animální 
frazeologie v češtině a v italštině. 

Analyzoval jsem 895 českých hesel ze SČFI 2, ze kterých jsem našel v SYN 
2000 533 frazémů. 

V italských slovnících jsem našel 395 hesel, ze kterých bylo nalezeno 
v CORIS 328 frazémů; přidal jsem ještě 22 náhodně mnou nalezených 
frazémů. 

Povedlo se mi nalézt italský ekvivalent pro 109 českých idiomů. 

Tento rozbor poukázal na tyto skutečnosti: 

1. Animální frazeologie je velmi rozmanitá, má velký počet 
sémantických okruhů, který já jsem však redukoval a došel k závěru, 
že převážně se vztahují k člověku. 

2. Česká frazeologie má bohatší materiál, ale nemyslím si, že italština 
je chudší jazyk. Nižší počet frazémů je dán tím, že se italština 
bohužel netěší takovému kompletnímu materiálu jako čeština. Proto 
jsem přesvědčen, že by se měla italská frazeologie či idiomatika více 
prohloubit jako samostatná nauka. 

3. Práce s korpusy pomohla zjistit frekvenci frazémů a jejich možnosti 
realizace v textu; velkou výhodou jazykových korpusu je tO,že 
představují aktuální zdroje. Vzhledem k tomu, že se týkají především 
spisovného jazyka, nemůžou bohužel vždy ilustrovat jevy, které se 
vyskytují v mluveném jazyku. 

4. Práce poukazuje na existenci variant a transformaci frazémů. 

5. Práce poukazuje, že i dva odlišné jazyky, jako jsou italština a čeština 
mohou mít společný relativně vysoký počet frazémů. 

Jsem si vědom, že jsem nevyčerpal všechny možnosti analýzy 
shromážděného materiálu. Samotný materiál by bylo možné doplňovat o 
další frazémy a tím zkoumané vzorky. 
Doufám, že se mi podařilo zmapovat oblast animální frazeologie české a 
italské frazeologie a zachytit její problematiku hlavně co se týče porovnání 
těchto dvou skutečností. 
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Příloha č. 1 

České výrazy neslovesné v SČFI 2 

B 
Beran beranská 
Blecha v kožiše 
Bleší písmo 
Bleší trh 
Divný brouk 
Býčí zápasy 

Č 
Čapí nohy 
Červ pochybnosti 
Červ závisti 
Lidský červ/červíček 
Zemský červ 
Čubčí syn 

D 
Domácí drak 

H 
Hadí muž 
Hadí žena 
Havraní stříbro 
Havraní vlasy 
Holub na střeše 
Boží hovádko 
Hlemýždí krok 
Hlemýždí tempo/rychlost 
Hloupá/pitomá husa; husa hloupá/pitomá 
Hroší kůže 
Husí kůže 
Husí nožičky 

J 
Ještěrčí jazyk 

K 
Káča pitomá 
N ovinářská kachna 
Koňská davka 
Mlsný kocour 
Kocour v botách 
Starý kocour 
Devitiocasová kočka 
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Kočičí hlavy 
Kočičí chůze 

Kočičí pohyby 
Červený kohout 
Dva kohouti na smetišti 
Galský kohout 
Slonová kost 
Mlsná koza 
Nebeská koza 
Kozí bradka 
Dojná kráva 
Železná kráva 
Kočičí krok 
Kočičí stříbro 

Kočičí zlato 
Kohouti zapasy 
Koňské zuby 
Krokodýlí pláč/slzy 
Hotelová krysa 
Kukaččí vejce 
Trojský kůň 
Vraný kůň 
Koňský ohon 
Koňská práce 
Starostlivá kvočna 
Kuří oko 

L 
Labuť avonská 
Labutí píseň 
Laní krok 
Laní oči 
Lev salónů 
Stará liška 
Liška pálená/podšitá 
Daniel v jámě lvové 
Jáma lvová 
Lví podíl 
Lví srdce 

M 
Noční motýl 
Lidští mravenci 
Lidské mraveniště 
Mravenčí hemžení 
Mravenčí práce 
Mravenčí trpělivost 

Stará můra 
Kancelářská myš/myška/krysa 
Německá myš 
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Myší díra 
Myší ocasek 
Muší nohy 

o 
Opičí láska 
Orlí nos 
Orlí zrak 
Korunovaný osel 
Osel oslovská 
Starý osej 
Oslí uši 
Žernov osJičí 
Bludná/ztracená ovce/ ovečka 
Černá/prašivá ovce 
Zbloudilá ovce/ovečka 

P 
Z ptačí perspektivy 
Zakopaný pes 
Pod psa 
Psí čas 
Psí dečky 
Psí dni 
Psí oči 
Psí syn 
Psovská pokora 
Psovská věrnost 
Psí/psovská/psinská zima 
Psí život 
Žrádlo pro psa 
(ani) na (zlaté) prase 
prasečí očka/očička 

pštrosí taktika 
král ptactva 
Ranní ptáče/pták/ptáček 
Čistý/pěkný/povedený ptáček/pták 
Podezřelý ptáček 

Prohnaný/vychytralý ptáček/pták 
Přelétavý ptáček/pták 

Cizí pták/ptáček 
Černý pták 
Divný pták/ptáček 
Noční pták 
Ocelový/kovový pták 
Ťulululm na ptáky 
Tažný/stěhovavý pták 
Vzácný pták 
Zlatý pták 
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Jádro pudla 

R 
Ráčí krev 
Malá ryba 
Rybí krev 
Rybí oči 

S 
Sloní nohy 
Sloní ruka 
Sloní tlapa 
Věž ze slonové kosti 
Svrab a neštovice 
Svinská práce 
Zlověstný sýček 

Š 
Labutí šíje 
Šelma ryšavá 
Štika v rybníce/štika mezi kapry 

T 
Tanec kolem zlatého telete 
(ani) na zlaté tele 
telecí hlas 
telecí láska 
telecí léta 

V 
Kukaččí vejce 
Veš v kožiše 
Líná veš 
První vlaštovka 
Vlk v rouše beránčím 
Mořský vlk 
Vlčí hlad 
Vlčí jáma 
Vlčí zákon 
Volské oko 
Vosí hnízdo 
Vosí pas 
Vrabec v hrsti 
Korunovaný vůl 
Starý (dobrý) vůl 

Z 
Mladý/zelený/neostřílený zajíc 
Vyplašený zajíc 
Zaječí srdce 
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Zaječí uši 
Zaječí zuby 
Černá zvěr 
Divá zvěr 
Cizokrajné zvíře 
Malé zvíře 
Velké zvíře 

Ž 
Žába (sedící) na prameni 
Hezká žába 
Žabí krev 
Z žabí perspektivy 
Žabí oči 
Žabí ústa 
Žabomyší vojna/válka 
Želví rychlost/tempo 
Žraločí zuby 
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Příloha č. 2 

České výrazy slovesné v SČFI 2 

B 
Mít beránčí povahu 
Hnát blechu přes strniště 
Vychytat něčemu blechy 
Raději hlídat pytel blech 
Mít brouka v hlavě 
Mít brouky 
Nasadit někomu (něčím) brouka/švába do hlavy 
Vyhánět někomu brouky z hlavy 
Věšet/pověsit někomu bulíky na nos 

C 
Nasadit někomu cvrčka do hlavy 
Louskat cvrčky 

Č 
Utopit/otrávit červa 
Nasadit někomu červa do hlavy 
Hrát čokly 

D 
Pouštět draka 

H 
Nasadit někomu hada 
Chovat/hřát hada na prsou/za ňadrem 
Mít jazyk z hadích ocásků (spletený) 
Vybrat si holuby 
Mít holubičí náturu 
Mít holubičí povahu 
Mít hroší kůži 
Mít husí kůži 
Nahánět někomu husí kůži 
Hrát hundy 

J 
Být z něčeho jelen 
Mít jepičí život 
Mít vlasy na ježka 
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K 
Mít kachní žaludek 
Dostat se někomu na kobylku 
Svézt se někomu po kobylce 
Dělat někde kocoury 
Učit starého kocoura myši chytat 
Být pro kočku 
Hrát si s někým na kočku a (na) myš 
Svěřit kočce pečení 

Mít kočičí život 
Posadit někomu červeného kohouta na střeše 
Dělat z komára velblouda 
Mít koníčka 
Pást koníčky 
Být na něco kos 
Být starý/ostřílený kozák 
Dojít kozla 
Chytit kozla za rohy 
Odřít kozla 
Dojít kozla 
Strefit kozla (místo srnce) 
Udělat kozla zahradníkem 
Být křeček 
Neublížit ani kuřeti 
Být kůň někoho 
Být na koni 
Být hned na koni 
Dostat se na koně 
Mít svého koně 
Nechat to koňovi 
Nehnout někým ani s párem koní 
Tahat někoho někam párem koní 
Posadit někoho na koně 
Prásknout do koní 
Sedlat koně od ocasu 
V sadit na špatného koně 
Zapřahat koně za vůz/vůz před koně 
Prohrát o koňskou délku 
Jíst koňská vejce 
Mít koňskou náturu 
Mít koňskou nohu 
Mít ok%či z Kašparovy krávy 
Nasadit někomu do hnízda kukaččí vejce 
Šlápnout někomu na kuří oko 
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L 
Chytat lelky 
Být lev salónů 
Mít lví srdce 
Dostat se do jámy lvové/octnout se v jámě lvové 

M 
Být takový "mouchy snězte si mě" 
Mít mouchy (v hlavě) 
Mít (své) mouchy 
Nasadit někomu mouchy (do hlavy) 
Vychytat něčemu mouchy 
Zabít dvě mouchy jednou ranou 
Mít na mozku švába 
Mít/cítit mravence v ruce/noze 
Moct chytat myši 
Vidět/mít (bílé)myšky 

o 
Být opice 
Mít vopici 
Mít smutnou opici 
Mít veselou opici 
Přijít domů/vrátit se s opicí 
Vyspat se z opice 
Vyspávat opici 
Být sto let za opicemi 
Mít oslí uši 
Být černá/prašivá ovce 
Hledat ztracenou ovečku 
Pást ovečky 

P 
Mít pavouky (v hlavě) 
Být divný pavouk 
Být na někoho/něco pes 
Být pod psa 
Hodit psovi kost 
Mít se/žít pod psa 
Mít náladu pod psa 
Nebát se ani chcíplého psa 
Pustit na někoho psa 
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Říkat psovi slečno 
Udělat něco pod psa 
Být ve psí 
Nasadit někomu psí hlavu 
Pustit psa ze řetězu 
Mít psí život 
Stát za psí štěk 
Mít psí náladu 
Dělat/provádět psí kusy 
Uřezávat psovi ocas po kouskách 
Pouštět prasátka 
Vidět zlaté prasátko 
Neudělat něco ani za zlatý prase 
Mít prasečí očička/očka 
Být ranní ptáče 
Být vykulátený/povedený/pěkný ptáček 
Dostat ptáčka do klece 
Honit si ptáka 
Mít ptáčka v kleci 
Poznat ptáka po peří 
Chytat ptáky na lep 
Mít po ptákách 
Mít ptačí mozek 
Jít/chodit s bubnem na ptáky 

R 
Mít račí krev 
Být malá ryba 
Nebýt ryba ani rak 
Krmit ryby/rybičky 
Mít rybí krev 
Mít rybí oči 

S 
Chodit spát se slepicemi 
Zobat se slepicemi 
Mít slepičí mozek 
Mít slepičí rozum 
žít ve věži ze slonové kosti/slonoviny 
nosit sovy do Athén 
Mít svinskou náladu 
Vyběhnout někým svinským krokem 
Házet perly sviním 
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Š 
Louskat šváby 
Mít švába na mozku 
Nasadit někomu švába do hlavy 

T 
Klanět se zlatému teleti 
Neudělat něco ani za zlaté tele 
Vymámit tele na jalové krávě 
Zabít tučné tele 
Bejt hlava telecí 
Mít telecí hlavu 
Mít telecí léta 
Mít telecí mozek 
Mít v domě tchoře 

V 
Jíst koňská vejce 
Nasadit někomu veš do (kožichu) 
Hledat ve všem vši 
Být první vlašťovkou něčeho 
Být vlk v rouše beránčím 
Být mořský vlk 
U dělat něco tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá 
Dělat někomu vopičky 

Být korunovanéj vůl 
Bejt kus vola 
Dělat někomu vola 
Dělat z někoho vola 
Dělat ze sebe vola 
Sníst vola na posezení 
Nehnout ani s párem volů 
Tahat někoho někam párem volů 
Píchnout do vosího hnízda 
Mít vosí pas 
Mít pod čepicí vrabce 
Jít/chodit s bubnem na vrabce 
Mít v prdeli vši (a kapse nasráno) 

Z 
Jít/chodit s bubnem na zajíce 
Mít zaječí úmysly 
Nebýt už žádný zajíc 
Mít zaječí srdce 
Honit/chytat dva zajíce/moc zajíců najednou 
Bejt (pěkná) zmije 
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Ž 
Házet/dělat žábky 
Mít žabí krev 
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Příloha č.3 

Česká přirovnání v SČFI 2 

B 
Je to těžké jako bejk 
Být rozzuřený jako bejk 
Mít sílu jako býk 
Řvát, mít hlas jako bejk 
Bejt tlustým jako bejk 
Být (tvrdohlavý/umíněný) j. beran 
Držet jako beran 
Jít za něčím (tvrdohlavě) j. beran 
Jít jako beránek (za někým) 
Být (kudrnatý) jako beránek 
Být (mírný/krotký/trpělivý) jako beránek 
Být jako blecha 
Být šťastný jako blecha 
Držet se někoho jako blecha košile 
Je jich jako blech 
Skákat jako blecha 
To je jako když blecha štípne 
Je jako když blecha zakašle/kašle 
Písmena/písmenka j sou jako blechy/blešky 
Dělat jako brok 
Sedět tekat jako brok 
Koukat, sedět jako bulík 
Řvát jako buvol 

C 
Být malý jako cvrček 
Je hubený jako by cvrčky louskal 

Č 
Mít nohy j. čáp 
Vykračovat si/chodit j. čáp 
Kroutit se jako červen 
Být hladový j. čokl 
Být utahaný j.čokl 
Honit někoho j. čokla 
Štěkat j čubka 
Být opilý j. čuně 
Být špinavý/vypadat j. čuně/čuník 
Být tlustý j. čuně 
Mlaskat/jíst jako čuně 

D 
Psát j. datel 
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Šplhat j. datel 
Jít/chodit j. dobytek 
Být/řadit j. drak 
Být do práce/ dělat j. drak 
Dělat/ dřít j. drak 
To je ženská j. drak 
Utíkat/letět/hnát sel běžeti jet j.drak 
Slétat se j. dravci na kořist 
Být naložený j. dromedár 
Být zmrzlý j. drozd 
Spát j. dudek 

F 
Štěkat/být j. fena 

G 
Běžet j. gazela 
Mít nožky j. gazela 
Být plachá j. gazela 
Být j. gorila 

H 
Být (hladký) j. had 
Mrštný jako had 
Slizký j. had 
Studený j. had 
Úlisný/lstivý j. had 
Zrádný/úskočný/lstivý j.had 
Kroutit se/vykrucovat se j. had 
Kroutit se/vinout se j. had 
Proklouznout (někudy)j. had 
Přetrhnout /roztrhnout někoho j. hada/herynka/slanečka/žábu 
Svlékat se j. had 
Syčet j.had 
Vyskočilj. když ho had uštkne/j.hadem uštknutý 
Být mrštný j.hádě 
Být jako havran 
Mít vlasy černé j. havran 
Lézt/šinout sel být pomalý j. hlemýžď/šnek 
Stáhnout se (do sebe) j. hlemýžď 
Vrkat jak holub 
Žít/být spolu j.dva holoubci 
Nafukovat se/nadýmat se j. holub 
Točit se j. holub na báni 
Být (mírná) j. holubička 
Být j. hovado 
Dřít j. hovado 
Být/stát/ležet j. (boží) hovádko 
Žít/být j. to (boží) hovádko 
Smát se j. hrdlička 

156 



Být/žít j. dvě hrdličky 
Milovat se/cukrovat se j.dvě hrdličky 
Funět j. hroch 
Mít kůži j. hroch 
Zívat j. hroch 
Být bujný j. hříbě 
Být hloupáj. husa 
Dočkej času j. husa klasu 
Mít se/býti žít si j. husa na krmníku 
Koukat j. husa do flašky 
Koukat j husa do lékárny 
Štěbetat j. husy 
Vypadat j. pod škubaná husa 
Dýchat/funět j. překrmená husa 
Býtj. hydra 
Vrhnout se na někoho j. hyeny 

CH 
Měnit barvu j. chameleón 
Být hubený jako chroust 
Být hubený j. chrt 
Být lakomý j. chrt 
Být rychlý j. chrt 
Vrhnout se na někoho j. chrti 

J 
Být jako jehně 
Usmívat se j. jehně 
Být hbitý /uhánět/letět j. jelen 
Koukat j. jelen 
Vyskočit j. jelen 
Mít oči j. jestřáb 
Být hbitý j. ještěrka 
Být zalezlý j. jezevec(v díře) 
Koukat j. jezevec 
Být pichlavý j. ježek 
Funětj. ježek 
Mít hlavu/vlasy j. ježek 
Stočit se/schoulit se (do klubíčka) j. ježek 

K 
Točit se j. káča 
Kolíbat se/chodit j. kachna 
Mít žaludek j. kachna 
Skákat/lézt j.kamzík 
Být žlutý j. kanárek 
Zpívat j. kanárek 
Být líný/válet se j. kanec 
Být ožralý j. kanec 
Být špinavý j. kanec 

157 



Být tlustý j. kanec 
Funět j. kanec 
Smrdět j. kanec 
Je to rovné j. když kanec chčije 
Zválet něco j. kanec 
Být mokrý/zmoknout j. káně 
Líný j. kapr 
Cítit se j. kapr na suchu 
Cítit se j. kapr ve vodě 
Mrskat se j. kapr (na suchu/na blátě) 
Mlčet j. kapr 
Otvírat hubu/ústa j. kapr 
Poulit/kulit oči (na něco/někoho) j. kapr 
Mít oči j. z Kašparovy krávy 
Být j. kobyla 
Být/ držet se někoho/něčeho j. klíště 
Být hubený j. drožkářská kobyla 
Řehtat se j. kobyla 
Řehtat se j. drožkářská kobyla 
Být žravý j. kobylka 
Vrhat se na někoho j. kobylky 
Jejichj. kobylek n. rozlézají sej. kobylky 
Mít drápy j. kocour 
Být mlsný j. kocour/kočka 
Ježit/naježit vousy j. kocour 
Mhouřit oči j. kocour 
Oblizovat se j. kocour 
Prskat j. kocour 
Škrábat/drápat j. kocour 
Psát/mazat j. kocour 
Vyvalovat očij. když kocour sere do řezanky 
Vypadat /být v tom j . kocour v botách 
Být falešný j. kočka 
Mrštný j. kočka 
Utahaný j. kočka 
Bránit se j. kočka 
Snášet se j. kočka se psem 
Číhat na něco j. kočka na myš 
Dopadnout j. kočka na všechny čtyři 
Hrát si s někým j. kočka s myší 
Chodit/našlapovat j. kočka 
Chodit kolem/okolo něčeho j. (kočka/pes) kolem/okolo horké kaše 
Koukat se/dívat se na někoho j. kočka na myš 
Lísat se (k někomu) j. kočka 
Mít oči j. kočka 
Mít život (tuhý) j. kočka 
Mají se rádi j. kočka s myší 
Mýt se j. kočka 
Prskat j. kočka/kocour 
Prskat j. divoká kočka 
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Přenášet/nosit/tahat něco j. kočka koťata 
Příst jako kočka 
Svinout se/stočit se/stulit se j. kočka 
Svítit očima j. kočka 
Mít hlaslzpívat/ hrát j. když tahá kočku za ocas/šlape kočce na ocas 
Být (bojovný) j. kohout 
Být červený j. kohout 
Jsou (na sebe) j. (dva) kohouti (na jednom smetišti) 
Být slabý j. komár 
Být hravý j. kotě 
Být mazlivý/mazlit se j. kotě 
Ospalý j. kotě/ štěně 
Být (slepý) j. kotě 
(být) utahaný j. kotě/štěně 
utopit někoho jako kotě 
vypadat/být j. utopené kotě 
být (hubený)j. koza 
být (mlsný) j. koza 
být j. z kozy duch 
dřít někoho j. kozu 
hnát někoho j. nadmutou kozu 
je bohatá j. koza rohatá 
je s ním řeč j. s kozou na ledě 
jít/chodit j. koza po ledě/na ledě 
mečet j. koza 
mluvit j. koza před smrti 
rozumět něčemu j. koza petrželi 
rozumět něčemu j. koze 
skákat j. koza 
G e tam) smrad j. když se kozy prskaj 
to je j. když dá koze dobrýtro 
to je peněz j. za kozu 
vidět do někoho j. do hubený kozy 
smrdět j. kozel 
to je j. udělat kozla zahradníkem 
být vyplašený/ustrašený/bázlivý j. králík 
dupat j. králík 
(mít) oči (červené) j. králík 
množit se j. králíci 
je jich j. králíků 
brečet j. (stará) kráva 
(být) líný/ být rozvalený/ležet/válet se j. kráva 
řvát j. kráva 
je to velké j. kráva/prase 
to je j. železná kráva 
mít vlasy/hlavu j. když ho olízla kráva 
to je j když dá krávě jahodu/malinu 
mluvit/hučet do někoho j. do jalový krávy 
mít řečí/být výmluvný, že by vymámil na jalové krávě tele/ z jalové krávy 
tele 
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to je maso j. ze stoleté krávy 
mít oči j. z Kašparovy krávy 
zrudnout/červenat j. krocan 
nafukovat se/nadýmat se j. krocan 
zlobit se/hudrovat j. krocan 
zívat j krokodýl 
hrabat se v něčem j. krtek 
být slepý j. krtek 
být v něčem zahrabaný j krtek 
být zalezlý j. krtek 
vytopit někoho j. krtka/sysla z díry 
jednat/chovat se j. krysa 
být j. křeček 
být vzteklý/prskat/zlobit se j. křeček 
bít/mlátit kolem sebe/kopat j. (splašený) kůň 
dřít j. kůň/soumar 
dupat j. kůň 
potit se j. kůň 
řehtat se j. kůň 
řičetj. kůň 

být silný j. kůň 
být utahaný/uštvaný j. kůň 
snést toho j. kůň 
zkusit j. kůň 
to je j. když kopne kůň 
kopati rvát j. koně 
být hned j. na koni 
přihnat se/přiběhnouti být někde j. na koni 
je to dávka j. pro koně 
skákat j. kůzle 
být starostlivý/starat se/pečovat o někoho j. kvočna (o kuřata) 
sedět j. kvočnina vejcích 

L 
Mít krk j. labuť 
Mít oči j .laň 
Běžet/skákat j. laň/laňka 
Mít nožky j. laňka/srnka 
To je děvče j. laň/laňka 
Bojovat/bránit se j. lev 
Být do práce j. lev 
Chodit j. lev v kleci 
Mít hlad j. lev 
Mít hřívu j. lev 
Mít sílu j. lev 
Obcházet (někde) j. lev (řvoucí) 
Ř vát/zařvat j. lev 
Zívat j lev 
Být chytrý j. lišák 
Chytrý/mazaný j. liška 
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Zrzavý/rezavý j. liška 
Mít oči jako luňák 
Být hubený jako luňák 

M 
Být j. mameluk 
Být/chovat se j. medvěd 
Bručet j. medvěd 
Chodit/tancovat j. medvěd 
Být (chlupatý/huňatý) j. medvěd 
Mít sílu j. medvěd 
Mít ruce/tlapy/pracky j. medvěd 
Být naložený j. mezek 
Být umíněný/tvrdohlavý/paličatý j. mezek/osel 
Dřít/ dělat/pracovat j. mezek 
Přelétavý j. motýl 
V znášet se j. motýlek 
Být dotěrný j. moucha 
Cítit se j. moucha 
Sedět j. mouchy vemte/snězte si mě 
Padají/umírají j. mouchy 
Jejich tamj. much 
Být pilný/pracovitý j. mravenec 
Hemžit se j . mravenci 
Je tam lidí j. mravenců 
Funět j. mrož 
Mít fousy/kníry j. mrož 
Leží to na němj. můra 
Slétají se k tomu j. můry k světlu 
Být mokrý/zpocený j. myš 
Být chudý j. (kostelní) myš 
Koukat j. vyoraná myš 
Koukat j myš z komisárku 
Být tak hlídaný/obklíčený, že by ani myš neproklouzla 
Být tichý j. myška/myš 
Pro běhnout/proklouznout/jít j. myška/myš 

N 
Být slepý j. netopýr 

o 
Být rychlý/hbitý j. ohař 
Mít čich j. ohař 
Jít po stopě/ jít za někýmj. ohař 
Být drzý j. opice/stádo opic 
Být chlupatý j. opice 
Být chytrý j. opice 
Být ošklivý j. opice 
Být (učenlivý) j. opice 
Být zvědavý j. opice 
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Dělat něco po někom j. opice 
Lézt/šplhat/být mrštný j. opice 
Mít ruce (vytahané) j. opice/orangutan 
Řvát/ječet j. opice 
Šklebit selzašklebit se j. opice 
Je tu smradu j. v opičárně 
Mít zrak!očij. orel 
Hloupý j osel 
Tvrdohlavý j. osel 
Kývat hlavou j. osel 
Být kudrnatý j. ovce 
Pitomý j. ovce 
Být j. černá/prašivá ovce 
Chodit j. ztracená ovce 
Motat se někde j. ovce 
Chodit j. bludná ovce 
Jít za někýmj. ovce (za beranem) 
Kašlat/ chrchlat j. ovce 
Stát někde j. (pitomá) ovce 
Vyhýbat se někomu j. prašivé ovci 
Být (mírný/trpělivý) j. ovečka 

P 
Opakovat něco j. papoušek 
Buď zdrav j. páv 
Pyšný j. páv 
Chodit/vykračovat si/nést sel nadýmat se j. páv 
Nosit hlavu j. páv 
Řvát/křičet j. pavián 
Pyšná j. pávice 
Vykračovat si/nést si j. pávice 
Mít nohy/ruce j. pavouk 
Být poslušný/poslouchat j. pejsek 
Chodit/běhat za někýmj. pejsek! pes 
Být (na někoho) j. pes 
Hladový j. pes 
Hubený/vyzáblý/ vychrtlý j. pes 
Chodit za někým j. pes 
Oklepat se/otřepat se j. pes 
Opuštěný j. pes 
Utahaný j. pes/čokl 
Být někomu věrný j. pes 
Vzteklý j. pes 
Zkusit j. pes/ víc než pes 
Mít žízeň j. pes 
Rvát se/servat se j. psi 
Tahat se/rvát se o něco j. psi o kost 
Vrhnout se na něco j. psi 
Hodit někomu něco j. psovi (kost) 
Sluší mul tomu to j. psovi uši 

162 



Vynadat/nadávat někomu j. psovi 
Honit někoho j. psa 
Zbíti seřezat někoho j. psa 
Je jich tamj. psů 
Být/utrhnout se na někoho j. na psa 
Jednat s někým j. se psem 
Je tam zima jako v psí boudě 
Být studený jako psí čumák 
Je to studené jako psí čumák 
Být studený jako psí nos 
Třást se j. malej pes 
Olizovat se/chodit kolem něčeho j. mlsný pes 
Chodit j. panském pes 
Připadat si j. prašivý pes 
Vyvádět j. vzteklej pes 
Hnát se za někým j. vzteklej pes 
Být/chodit j. zpráskaný/zbitý pes 
Mlít hubou j. pes ocasem 
Být (někde)(uvázaný) j. pes u boudy 
Být někde platný j. pes v kostele 
Chcípnout j. pes za plotem/u cesty 
Ue to) rovné/křivé j. když kanec/pes chčije 
jde mu to j.psovi pastva 
je tak (bezvýznamný/zbytečný) že po něm ani pes ne štěkne 
má tak špatnou pověst, že by od něho ani pes kůrku vzal 
být j. pijavice 
růžový j. prasátko/selátko 
mít tvářičky (růžové) j. prasátko 
bolí/pálí/štípe to j. prase/svině 
být červený j. prase 
je to kyselý/horký j. prase 
líný j. prase 
opilý j. prase/čuně 
špinavý j. prase/kanec 
tlustý/vypasený j. prase/vepř/čuně 
velké/těžké j. prase 
zpocený/potit se j. prase 
být zticha j. prase v žitě 
mlaskat/jíst/žrát j. prase/čuně 
psát j. prase 
smrdět j. prase 
zebe to j. prase 
držet něco j. prase kost 
funět j. prase 
koukat/tvářit se j. prase po první ráně 
mít se j. prase v žitě/na krmníku 
potřebovat něco j. prase 
ja tam krve j. když píchne prase 
sluší mu to j. praseti foremetka/náprsenka 
je to tak špatné/odporné, že by to ani prase nežralo 
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je to tak zamotané/spletené, že se v tom ani prase nevyzná 
strkat hlavu do písku j. pštros 
mít hlas j. ptáček 
poskakovat j. ptáček 
být volný j. pták 
letět j. pták 
být j. tažný pták 
mít hlavu j. pudl 
působilo j. puma 
vpadnout/vrazit někam j. puma 
být j. pytel blech 

R 
Zčervenat j. rak 
Lézt j. rak 
Třást se j. rátlík 
Nadýmat se j. ropucha 
Škaredáj. ropucha 
Mít hlavu j. rorejs 
Být j. ryba/kapr na suchu/bez vody 
Cítit se někde j. ryba/kapr ve vodě 
Být j. leklá ryba 
Být čilý/čerstvý/mrštný j. ryba 
Zdravý j. ryba 
Mlčet j. ryba/kapr 
Plavat j. ryba 
Zdravý j. rybička/ryba/rys 
Měsíc svití jako rybí oko 
Býtj. rys 
Být zdravý j. rys 
Mít oči/vidět j. rys 

S 
Jsou tam j. sardinky/slanečci 
Být růžový j. selátko 
Zpívat j. slavík 
Sedět někde j. slepice na hradě 
Vypadat/chodit/koukat/stát j. zmoklá slepice 
Sedět někde j. slepice na vejcích 
Lézt j. slimák 
Být velký j. slon 
Dupat/ chodit/běžet/jít j. slon 
Mít nohy/nohu j. slon 
To je j. když dá slonovi jahodu 
Být/motat se j. slon v porcelánu 
Být plachý j. srna 
Skákat běhat j srnec 
Běžet /skákat j. srnka 
Mít nohy/nožky j srnka 
Být na někoho j. sršeň 
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Vrhnout se na někoho j sršni 
Vyskočil j když ho bodne/píchne sršeň 
Jít/dupat/hnát se j stádo slonů/koní 
Jít/chodit j. stádo ( dobytka) 
Být drzý j stádo opic 
Být chytrý j. stádo opic 

Vrhnout se na něco j supi 
Opít se j svině 
Být líný j svině 
Tlustý j svině 
Bolí/pálí to j svině 
Potřebovat něco j svině drbání 
V álet se j svině 
Zachovat se j svině 
Zahrabat se do něčeho j sysel 
Zazobaný j svině 
Ospalý j sysel 
Dělat zásoby j sysel 
Koukat j sysel z díry 
Zalézt j sysel 
Mít tváře j. sysel 
Vytopit někoho j sysla z díry 
Žít j sysel v díře 

Š 
Lézt/táhnout j šnek 
Nadávat j špaček 
Opilý j štěně 
Ospalý j štěně 
utahaný j štěně 
utopit někoho j štěně 
hravý j štěně 
drzý/neodbytný/protivný j štěnice 
líný j štěnice 
být j štika 
být j štika v rybníce 
být j. štír 
být hubený/vypadat j když šváby louská 
otrávený j šváb 
lézt j šváb 
slízat se/scházet se j švábi na pivo 

T 
Je to dlouhé j. tasemnice 
Hloupý j tele 
Velké j tele 
Klanět se něčemu j zlatému teleti 
Koukat /čumět j tele na nová vrata 
Stát/koukat j tele (Machovo) 
V ést někoho j tele na porážku 
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Smrdět j tchoř 
Chodit j tichošlápek 
Vysušený/vyschlý j treska 

U 
Být mrštný j úhoř 
Hladký/kluzký j úhoř 
Vykroutit se j úhoř 

V 
Pilný j včela/včelka 
Kouká j. by mu uletěly včely 
Koukat j vejr 
Funět j vepř 
Líný j vepř 
Tlustý j vepř 
Drzý/protivný j veš 
Líný j veš 
Být j veš v kožichu 
Drží se ho j veš (košile/kožichu) 
Lézt j. veš 
Mít někoho rád j veš v kožiše 
Být čilý/mrštný/čiperný j veverka 
Šplhat j veverka 
Sedět j vlaštovky na dratě 
Točit se j vlček 
Být hladový/mít hlad j vlk 
Jíst j vlk 
Být j vlk v rouše beránčím 
Sejde to po němj voda po huse 
Býtj vosa 
Být v pase j. vosa 
Je to j když píchne vosa 
Být/sesypat se na někoho j vosy/sršni 
Vykouřit někoho j vosy 
Vyskočil j když ho vosa píchne 
To je posel j vosel 
Být někomu milý j. vosina v prdeli 
Mít někoho rád j. vosinu v prdeli 
Je to porce/dávka j pro vrabce 
Být rozcuchaný j vrabec 
Mít sílu j ženatý vrabec 
Sníst toho/ jíst j vrabec 
Rozprchnout se když do vrabců střelí 
Vypravovat se j vrabci z Čech 
Být/koukat j mladá vrána 
Být vůl jako anděl 
Byl tam krve j z vola/j když zapíchne vola 
Dělat něco j vůl 
Dělat něco j dobrej vůl 
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Dřít/ dělat/makat j vůl 
Je to j pro voly 
Platit j vůl 
Potí se j vůl/teče z něj j z vola 
Stát někde/jít někam! čekat někde j. vůl 
To je dávka j pro vola 
Má takový hlad, že by snědl vola na posezení 
Jeto tak silné že by to porazilo vola 
Je to jako když píchne do vosího hnízda 
Mít hlavu jako vrabčí hnízdo 

Z 
Vyplašený/bázlivý j zajíc 
Utíkat/vyskočit j zajíc 
Spát j zajíc 
Stříhat ušima j zajíc 
Honit/štvát někoho j divou zvěř 
Chovat se/řádit/hnát se j divá zvěř 
Skrývat se j štvaná zvěr 
Dívat se na někoho j na cizokrajné zvíře 
Opít se/chovat se j (divoké)zvíře 
Žít j zvíře 

Ž 
Být j žába 
Kuňkat j žába 
Skřehotat j. žába 
Mít ruce/nohy (studené) j žába 
Nadýmat se j žába 
Sedět j žába na prameni 
Být smutný/brečet j želva 
Být/lézt j želva 
Mít krk j žirafa 
Hubený j žížala 
Kroutit se j (přišlápnutá) žížala 
Býtj žluva 
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Příloha Č. 4 

Italsl{é výrazy neslovesné v "Dizionario dei modi di dire" 

A 
Agnello tra i lupi 
Nido d'aquila 
Asino calzato e vestito 
A schiena d' asino 
Bellezza dell' asino 
Pezzo d' asino 
Testa d'asino 

B 
Brutta bestia 
Dna bestia d'uomo 
Bestia nera 
Bestia rara 
Fatica da bestia 
Bisonte della strada 
Mente bovina 
Nudo bruco 
Pazienza di un bue 

C 
Cane da penna 
Cane sciolto 
Da cane 
Freddo cane 
Figlio di un cane 
Tempo da cani 
In cagnesco 
Posto da capre 
Questione di lana caprina 
Cavallo di battaglia 
Cavallo di razza 
Cavallo di ritorno 
Cavallo di Troia 
Da cavallo 
Dose da cavallo 
Febbre da cavallo 
Canto del cigno 
Collo di cigno 

E 
Memoria da elefante 
T atto di un elefante 

F 
Vista di un falco 
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G 
Gallina dalle uova d' oro 
Latte di gallina 
Vecchia gallina 
Zampe di gallina 
Gallo della Checca 
Al canto del gallo 
Gatta da pelare 
Gatto a nove code 
Gatto di marmo 
Gatto delle nevi 
Quattro gatti 
Amico del giaguaro 
Collo da giraffa 

L 
Leone in gabbia 
Cuor di leone 
Giovani leoni 
Occhio di lince 
Figli della lupa 
Freddo da lupi 
Lupo di mare 
Nella tana dellupo 
Notte da lupi 
Da lup i 
Fame da lup i 

o 
Giro dell' oca 
Pelle d'oca 

P 
A coda di pavone 
A pappagallo 
Parassita della societá 
A pecorelle 
Pecora bianca 
Pecora nera 
Pecorella smarrita 
Pesce d' aprile 
Pesce grosso 
Pesce piccolo 
A lisca di pesce 
Occhi da pesce lesso 
Sguardo da pesce lesso 
Pidocchio rifatto/rivestito 
Ladro di polli 
Pulcino nella stoppa 
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S 
Politiea dello struzzo 
Nido di serpi 
Serpe in seno 

T 
T opo di appartamento 
T opo di biblioteca 
Topo d'auto 

U 
Uece! di bosco 
Ueeello del malaugurio 
A volo d'uccello 

V 
Vita/vitino di vespa 
Nido di vespe 
Nido di vipere 
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Příloha Č. 5 

Výrazy slovesné z "Dizionario dei modi di dire" 

A 
Essere un agnello tra i lupi 
Mangiare ľ agnello in corpo alla pecora 
F are l' anguilla 
Essere un' anguilla 
Prendere un' anguilla per la coda 
Tenere l'anguilla per la coda 
Non essere un'aquila 
A vere la bellezza dell' asino 
Cercare l' asino ed esserci sopra 
Essere un asi no calzato e vestito 
F are la barba all' asino 
1mbrigliare l' asi no per la coda 
Lavare la testa all' asino 

B 
Fare la figura del baccalá 
Buttare in pasto alle belve 
Andare in bestia 
Essere una brutta bestia 
Essere una bestia nera 
Essere una bestia rara 
Essere un barbagianni 
Mutarsi da bruco in faďalla 
Andare col bue e con ľ asino 
Non distinguere i bufali dalle oche 

C 
Fare il volo del calabrone 
Fare il camaleonte 
Soffiare il naso ai cammelli 
Essere un cane 
Dare una polpetta al cane 
Essere cane da pagliaio 
Essere cane e gatto 
Menare il can per ľ aia 
Raddrzzare le gambe al cane 
Sembrare un cane bastonato 
Portare rispetto al cane per amore del padrone 
Piantare capra e cavoli 
Salvare capra e cavoli 
Andare, dove le capre non cozzano 
Correre la cavallina 
Andare a cavallo 
Essere a caval10 
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A vere una febbre da cavallo 
Essere il cavallo di battaglia 
Andare con il cavallo di S.Francesco 
Essere il cavallo di Troia 
Partire da cavallo e tornare a piedi 
F are la cicala 
Grattare la pancia alla cicala 
Essere il canto del cigno 
Essere una civetta 
Versare lacrime di coccodri1lo 
Portare i coccodrilli in Eggitto 
Essere un coniglio 
Estrarre un coniglio dal ci1indro 
F are il cuculo 

D 
Essere un drago 

E 
A vere il tatto di un elefante 
A vere la pelle di un elefante 
Essere un elefante in un negozio di porcellane 
F are di una mosca un elefante 

F 
Essere una faina 
Essere un falco 
A vere gli occhi di falco 
Essere una farfallina 
Essere un farfallone 
A vere un cervello di formica 
Avere le formiche 
F are la formica 

G 
fare il galletto 
fare la cena del galletto 
es sere una vecchia gallina 
andare a gallina 
avere un cervello di gallina 
trovare una gallina dalle uova d' oro 
andare a letto con le gal1ine 
fare il gallo 
essere il gallo della Checca 
comprare un gatto nel sacco 
avere il gatto nella madia 
essere un gatto di marmo 
fare la gatta morta 
essere una gatta morta 
attaccare il campanello al collo dei gatti 
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essere (in) quattro gatti 
insegnare ai gatti a rampicare 
fare il gorilla 
uscire dal gregge 
fare il grillo parlante 
andare a caccia di gril1i 
avere grilli per la testa 
fare il gufo 

I 
Essere un istrice 

L 
Comportarsi da leone 
Essere un leone in gabbia 
Fare la parte delleone 
Riconoscere l'unghia delleone 
Aspettare la lepre al balzello 
Invitare la lepre a correre 
A vere gli occhi di una lince 
Prendere lucciole per lanterne 
Fare la lucertola 
Campare di lucertole 
Trovare la lucertola con due co de 
A ver visto illupo 
Essere illupo pecoraio 
Gridare allupo 
A ver provato il dente dellupo 
Cacciarsi nella tana dellupo 
Mettere il lupo nelľ ovile 
T enere illupo per gli orecchi 
Essere una lince 

M 
Essere una marmotta 
Essere un mastino 
Essere un merlo 
Non sentir volare una mosca 
Non far male a una mosca 
Essere una mosca bianca 
Fare la mosca cocchiera 
Far sa1tare la mosca al naso 
Essere una mosca senza testa 
Pigliare mosche 
Guardare le mosche che volano 
Restare con un pugno di mosche in mano 
Essere un mulo 

o 
Essere un' oca giuliva 
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Andare in oca 
F are il becco all' oca 
Far venire la pelle ď oca 
Essere un orso 
Menare I' orso per Modena 
PeIare I' orso 

P 
Prendere/fare una papera 
Fare il pappagallo 
Ripetere a pappagallo 
Sapere a pappagallo 
Fare il pavone 
Essere un pavone 
Farsi belIo con le penne del pavone 
Essere una pecora segnata 
Essere una pecorella smarrita 
Contare le pecore 
Essere una pecora 
Fare la pecora coi poteneti 
Essere una pecora segnata 
Dare le pecore in guardia allupo 
Essere una pecorella smarrita 
Conoscere bene le proprie pecore 
Buttarsi a pesce 
F are il pesce neI barile 
A vere gli occhi da pesce lesso 
Non sapere che pesci pigliare 
Prendere a pesci in faccia 
Essere una piattola 
Prendere due piccioni con una fava 
Essere un pidocchio 
Grattarsi i pidocchi 
Essere una pittima 
Essere un pollo 
Far ridere i polli 
Conoscere i propri polli 
Essere un porco 
Dare le perle ai porci 
A vere una pulce nell' orecchio 
Mettere una pulce nell' orecchio 
Essere un pulcino bagnato 
A vere i pulci ni di gennaio 

Q 
F are il salto della quaglia 

R 
Essere un ragno 
Non cavare un ragno dal buco 
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Essere un ranocchio 
Andare per rane 
Dar da bere alle rane 
Chiudersi a riccio 
Ingooiare il rospo 

S 
Fare la sanguisuga 
Essere uno sciacallo 
Essere un serpente 
Allevare una serpe/un nido di serpi in seno 
Essere un serpente di mare 
Far vedere i sorci verdi 
A vere uno stomaco di struzzo 

T 
Essere morso dalla tarantola 
Essere una tartaruga 
Cavalcare la tigre 
Essere un top o di biblioteca 
Fare la fine/l a morte del top o 
Sembrare un topo uscito dalI' orso 
F are di un topolino una montagna 
Essere un tordo 
Raccontare la favola del tordo 
Fischiare ai tordi 
Prendere i to rdi 
Lodare la polenta e mangiare i tordi 
Essere un toro 
Cavare illatte dal toro 
Prendere il toro per le coma 
Tagliare la testa del toro 

V 
Essere un verme 
A vere il verme solitario 
Fare i vermi 
A vere una vita/vitino da vespa 
Essere una vipera 
Andare da vitello e tomare bue 
Adorare il vitello ď oro 
Uccidere un vitello grosso 
Essere un vitellone 
Essere una vecchia volpe 
Essere un volpone 
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Příloha č. 6 

Italská přirovnání z "Dizionario dei modi di dire" 

A 
A vere il cervello come un' acciuga 
Essere secco/magro come un'acciuga 
Essere pigiati come acciughe 
Restare come un allocco 
Essere stupido come un allocco 
Essere imprevedibile come un' anguilla imburrata 
A vere la vista come un' aquila 
Strillare come un'aquila 
Andare come I' asino alla lira 
Essere come il trotto dell' asino 
F are come I' asino di Buridano 

B 
Essere come un baccalá 
Morire come una bestia 
Andare come una biscia all'incanto 

C 
Mangiare come un canarino 
Lavorare come un cane 
Morire come un cane 
Essere spregevole come un cane 
Essere fortunato come un cane in chiesa 
Seguire qua1cuno come un cane 
Trattare qua1cuno come un cane 
Stare come il cane alla catena 
Fare come i capponi di Renzo 
Fare come i coccodrilli 
Dormire in piedi come un cavallo 

D 

Fare come il delfino, che mette i tonni nella rete e poi scappa 

F 
Camminare come una formica 
Essere parsimonioso come una formica 

G 
Essere come il gallo che canta a S.Pietro 
A vere il cervello come una gallina 
Fare come i gamberi 
Essere rosso come un gambero 
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F are come la gatta di Masino 
Essere come il gatto e la volpe 

Giocare come il gatto con il top o 
Nuotare come un gatto di plombo 
A vere sette vite come i gatti 
Lavarsi come i gatti 
Dormire/russare come un ghiro 
Saltare come un grill o 

I 

Essere pungente come un istrice 

L 
Essere come un leone 
Sentirsi come un leone 
Essere come une lepre 
Essere velo ce come una lepre 
Danzare come una libellula 
Essere leggero come una libellula 
A vere gli occhi come una lince 
Camminare come una lumaca 

M 
Essere indietro come la coda del maiale 
Dormire come una marmotta 
Essere raro come un merlo bianco 
Restare lí come un merluzzo 
Essere noioso come una mosca 
Essere come una mosca nellatte 
Essere come mosche al mie1e 
Morire come mosche 

o 
Muoversi come un orso 
Essere come un orso al miele 
Essere attaccato come un' ostrica allo scoglio 

p 

Stare come un pappagallo impagliato 
Essere piú superbo di un pavone lodato 
Essere pietoso come un pellicano 
Essere espressivo come un pesce 
Essere muto coem un pesce 
Essere sano come un pesce 
Nuotare come un pesce 
Sentirsi come un pesce fuor d' acqua 
Tubare come due piccioncini 
Mangiare come un porco 
Essere un pulcino nella stoppa 
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S 
Pigiati come sardine 
Arrampicarsi come una scimmia 
Essere come una scimmia 
F are come il serpente che si mangia la coda 
F are come 10 struzzo 

T 
Essere rosso come un tacchino 
Essere ciec%rbo come una talpa 
Stare come un topo nel formaggio 
F are come i topi degli speziali 
Essere grasso come un tordo 

u 

Stare come l'uccello sulla frasca 

V 
Sentirsi come un verme 
Strisciare come un verme 
Essere nudo come un verme 
Essere noioso come una vespa 
Pungere come una vespa 
Piangere come un vitello (tagliato) 
Fare come la volpe con l'uva 

Z 
Essere noioso come una zanzara 
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Příloha č. 7 

Náhodně nalezené italské frazémy 

A 
Specchietto per allodole 
Guardare qualcuno come un animale del circo/delIo zoo 
Naso aquilino 
Essere testardo come un asino/mulo 

B 
Occhio di bue 

C 
Essere fedele come una cane 
Solo come un cane 
Cuore di coniglio 
Denti da cavallo 
Denti da coniglio 
Fare figli come conigli 

F 
Movimento/scatto felino 

G 
Due galIi nel polIaio 
Avere le gambe da gazzella 

L 
Chioma leonina 

M 
Sindrome da mou se 

R 
Scopare come un riccio 
Sputare il rospo 

S 
Essere uno squalo 

T 
T opo di laboratorio 
Cadere come tordi nella rete 

U 
Menarsi l'uccello 
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Příloha č. 8 

Italská přísloví 

A 
Asin%sel 

Asino di natura, chi non sa leggere la sua scrittura 
(Osel z pNrody je ten kdo neumí pl~ečíst svoje písmeno) * 

B 
Bue/vůl 

MogIi e buoi dei paesi tuoi 
(manželky a volové z tV)lch zeml)* 

II bue dice cornuto aH' asino 
(vúl17adává oslovi do paroháče) * 

Ai macelli van piú bovi che vitelli 
(dofatek chodí víc voM než telata)* 

C 
Cane/pes 

N on svegliar il cane mentre dorme 
(nevzblf(lpsa zatímco Spl)* 

Can che abbaia non morde 
(pes, klel):' .~/ěká, nekollše)* 

Cane affamato non teme bastone 
(hladovi pes se nebojí klacku) * 

Cane non mangia cane 
(pes nesežere psa)* 

Una volta corre il cane, una volta la lepre 
(jednoll IItíká pes, jindy zajíc) * 

Cavallo/kůň 

A caval donato non si guarda in bocca 
(Darovanémll koni se nemá hledět do pusy) * 

Campa caval10 che ľ erba cresce 
(drž se koníčku, tráva roste!)* 
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Figliole d' osti e caval di mugnai, non te ne impicciare mai 
(Nikdy se neplet' s dcerami hospodských a s koni mlynáFú)* 

G 

Gallina/ slepice 
Meglio un uovo oggi che una gal1ina domani 
(Je lep!;i rejce dnes než slepice zitra)* 

Gallina vecchia fa buon brodo 
(stará slepice dělá doblÝ vývar)* 

La gallina, che cammina, torna sempre con il gozzo pieno 
(slepice, která chodi, se vždy ~vráti s plným hrdlem)* 

Gatta /kočka 

Tanto va la gatta allardo che ci lascia 10 zampino 
(tak dlouho chodi kočka pro sádlo, že tam nechá packu) * 

La gatta frettolosa fa i gattini ciechi 
(uspěchaná kočka udělá slepá koťata)* 

L 

Leone/lev 
Meg1io un giorno da leone che cento da pecora 
(je lep.';ijeden den jako lev než sto jako ovce)* 

La sera leoni, la mattina coglioni 
(večer lvi, ráno hlupáci)* 

A1la sera leoni, aHa mattina pelandroni 
(večer lvi, ráno lajdáci)* 

Lucciola/ světluška 
Lucciola nelletame sembra una stella 
(světllf.Š:ka na hnqji vypadá jako hvězda)* 

Lupo/vlk 
II lupo perde il pelo, ma non il vizi o 
(vlk plUde o chlup, ale nikoli o zlozvyk)* 

P 
Pesce/Ryba 
L' ospite é come il pesce: dopo tre giorni puzza 
(host je jako lyba: po tl~ech dnech smrdi)* 
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Chi dorme, non piglia pesci 
(kdo .~pí, nechytá ryby) * 

Cento cale e cento pesci e una sola vaIse per tutti 
(sto loděk a sto lyb a pouze jedna stala za všechny)* 

Pecora/ovce 
Cielo a pecorelle, acqua a catinelle 
(nebejako ovečky, voda jako z kyblíkú)* 

R 
Rondine/vlašť ovka 
Una rondine non fa primavera 
(jedna vla.~ťovka jaro nedělá)* 

A San Benedetto la rondine sotto il tetto 
(o Svatého Benedetta, vlaštovka pod stPechou)* 

S 
Serpe/had 
Nutri la serpe in seno, ti renderá veleno 
(Krmi hada na prsolf a dá ti jed) * 

T 
Tordo/drozd 
Quando a tordi, quando a grilli 
(jednolf drozdlfm, jednolf cvrčkllm)* 

U 
Uccello/pták 
Ogni uccello ha il suo canto, ogni fesso il suo lament o 
(Každi pták má svúj zpěv, každi pitomec svou stížnost)* 

V 
Volpe/liška 
Quando la volpe non arrivó all'uva disse che era acerba 
(když se fi.Š'ka nedostala k vinu, Pekla že je tlpké)* 

La volpe non fa danno nel vicinato 
(li.Š:ka nedělá .Š:kody sOlfsedúm)* 

* lfveden):' pleklad je doslovný 
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