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Spisovné hovorové Spisovné knižní 
viděl jsem ho viděl jsem jej 
do třech hodin do tří hodin 
potkal moji manželku potkal mou manželku 
můžu přijít mohu přijít 
nesmím ti to říct nesmím ti to říci 
děkuju děkuji 
klepnul mě přes prsty klepl mě přes prsty 
co nám jiného zbyde? co nám jiného zbude? 
radši víc než míň raději více než méně 
přijeli k nám Angličani přijeli k nám Angličané 

 
Obecné české hovorové ?? Spisovné 

horká polívka horká polévka 
to bysme neudělali to bychom neudělali 
nesem vám noviny neseme vám noviny 
s našima dětma s našimi dětmi 
nikomu jsem to neřek’ nikomu jsem to neřekl 
mladýho člověka by to nenapadlo mladého člověka by to nenapadlo 
koupil si malý kolo koupil si malé kolo 
líp bych to nedovedl lépe bych to nedovedl 
města byly dobyty města byla dobyta 
já si to myslel já jsem si to myslel 
 
Izoglosa 
mlén × mlejn 
kravami × kravama × kravoma 
kam jdeš × kde jdeš 
vesnice × dědina, slánka × solnička 
stojí jak svatý za dědinou × stojí jak svatý v rampuchu 
 
Česká nářečí  
starej bejk, sejtko 
houser, nesou 
voni, vokno 
já ho viděl, my tam šli 
 
Středomoravské nářečí (hanácká nářečí) 
staré bék, sétko 
hóser, nesó 
vino, stul 
sednite, lehnite 
ležijó, sedijó 
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Východomoravská nářečí (moravskoslovenská nářečí) 
starí bík, sítko 
húser, nesú 
hlina × hłava 
nestaraj sa 
 
Slezská nářečí (lašská nářečí) 
stary byk, sytko 
huser, ňesu 
staŘEnka, do oSTRAvy 
vlasuv (místo vlasů), schoduv (místo schodů) 
 
Dej mouku ze mlýna na vozík. 
Dej mouku ze mlejna na vozejk. 
Dé móku ze mléna na vozék.  
Daj múku ze mlýna na vozík.  
Daj muku ze mlyna na vozik. 
 
Obecný slang 
kecky, adidasky, obvoďák, panelák, štempl 
 
Profesní mluva / profesionalismy (také profesní slang) 
exnout, císař, pacoš, kožař, jipka 
cimrování „vydřevování“, helfr „pomocník, folovač „nakladač“ 
děkovačka, štěk 
lampasák, bažant, kvér 
 
Zájmový slang 
brko, retka, špinka, tuberiho tyčinka 
puknout, prasknout, projet 
basa, koule, baňa, napínák, sardel 
 
Argot 
stříkačka, chlupatej, dávat bacha, být v chládku, prachy, fízl, mukl 

 
romský etnolekt 
injekcija, vodičák, reďiťelka, učiťelka  
Dej to rádio pomalu. (srov. romské polokes „potichu, pomalu“) 
  
 
 


