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T V o Ř E N Í  a D J E K T I V

189 Adjektiva označují vlastnosti v širokém slova smyslu (tedy závislý 
statický příznak substance). Při derivaci adjektiv může být příznakem 
substance (vznik adjektiv ve vztahu k substantivu), děj (tvoření adjektiv 
odvozených ze sloves), dále jiná vlastnost (adjektiva utvořená na zákla-
dě jiných adjektiv) nebo okolnost (adjektiva vzniklá na základě adverbií, 
popř. předložkových pádů substantiv).

Onomaziologickou kategorii mutační vytvářejí adjektiva desubstan-
tivní a deverbální, kategorii modifikační představují deadjektiva a kate-
gorii transpoziční adjektiva deadverbiální.

Ze slovotvorných způsobů se uplatňuje především derivace, a to hlav-
ně sufixace, méně prefixace a způsob prefixálně-sufixální. Způsobu pre-
fixálně-konverzního a konverze je využito ojediněle. Adjektiva utvořená 
kompozicí jsou málo početná. Přídavná jména vzniklá adaptací máme 
doložena pouze dvě. Častější je tvoření ze základu plného než ze základu 
primárního. Slovotvorný základ bývá domácího, zřídka cizího původu.

T V o Ř E N Í  a D J E K T I V  o D V o Z o V Á N Í M

aDJEKTIVa ZE sUbsTaNTIV

190 Nářeční materiál rozčleňujeme do dvou skupin, a to na adjektiva 
relační a kvalitativní. Kvalita je inherentní a stupňovatelná, kdežto relace 
je vnější, tedy nekvantifikovatelná (proto se relační adjektiva nestupňují) 
a také neabstrahovatelná od nositele. Adjektiva patřící do této skupiny 
se odvozují od substantiv především sufixací, méně konverzí. Přehledy 
užitých formantů viz dále.

a d j e k t i v a  r e l a č n í

adjektiva posesivní

191 Základem adjektiv přivlastňovacích je název subjektu (jedinec nebo 
soubor jedinců), jemuž se přivlastňuje. Z povahy vztahu (posesivity) vy-
plývá, že jde o pojmenování živých bytostí (osob a zvířat). Podle povahy 
subjektu lišíme adjektiva individuálně posesivní a adjektiva druhově po-
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sesivní. Své uplatnění v této kategorii nalézá právě sufixace, méně kon-
verze. Tato adjektiva se odvozují sufixem -úv (s variantami -úch, -új, -ú), 
dále sufixem -in/-ín, -sk(ý)/-k(ý) a formantem -(í) (s variantami -ac(í), 
-ač(í), -ec(í), -eč(í)).

192 I n d i v i d u á l n í  p o s e s i v i t a  se vyjadřuje sufixy -úv (popř. varianta-
mi -úch, -új, -ú) a -in (popř. variantou -ín). Ty se připojují k názvům osob 
(obecným i vlastním). distribuce sufixů je dána rodem fundujícího jména. 
Toto paradigmatické tvoření dokládáme jen několika příklady: bratrúv/ 
/bratrúch/bratrúj/bratrú, Frantúv/Fran túch/Frantúj/Frantú, Kubjenúv, 
Tondúj, Sedláčkúj, Mirkú a Vojtú (alternace e/0).

J. Chloupek (1952, s. 89–90) uvádí ještě příponu -och (např. sin kovářoch), které se užívá 
v obci Bzová, dále -„ov (súsed„ov) a -e (např. Jano Stoláre). Tohoto způsobu přivlastňování 
se užívá v obci Březová. Příponou -ovích (typ Mikulášovích) se přivlastňuje ve Strání.

193 Územní rozložení jednotlivých variant sufixu, jímž se odvozují při-
vlastňovací adjektiva od maskulin, registrujeme na mapě č. 31.

Mapa č. 31 b r a t r ů v  (s. 119)
Ve východomoravských dialektech je nejrozšířenější variantou -ú 
(bratrú). Je rozšířena na téměř celém Valašsku s přesahy na severo-
západní Slovácko. Rovněž se vyskytuje na Kyjovsku a v okolí Veselí 
nad Moravou. Podoba s variantou -új (bratrúj) byla zaznamenána 
na Uherskohradišťsku, jižním Kloboucku a na jihu dolských nářečí. 
Ojedinělé je adjektivum s formantem -úv (bratrúv) (SSJČ bratrův) na 
Břeclavsku a -úch (bratrúch) na severovýchodním Valašsku.
Všechny doložené východomoravské formy mají v českých nářečích 
větší územní rozsah. Výraz bratrův je typický nejen pro jihovýchodní 
okraj východomoravských dialektů, ale i pro nářečí slezská. Na jižní 
polovině středomoravských dialektů (bez západního okraje) s přileh-
lým Kyjovskem a severním Břeclavskem (odděleně též na Uhersko-
brodsku) byla zachycena forma bratrůj (ve středním Povltaví v obměně 
bratruj). V několika lokalitách na Benešovsku, Táborsku a na nejse-
vernějším okraji východomoravských nářečí se objevuje další forma, 
a to bratrůch. Největší územní rozsah má varianta bratrů. Vyskytuje 
se zhruba na východní polovině Čech a jihozápadní části a severní po-
lovině Moravy. V západní části středočeských dialektů byla zapsána 
forma bratrovej. Pro většinu jihozápadočeských nářečí je charakteris-
tický výraz bratrovo (ČJA 4, 2002, s. 312, 314, mapa č. 209).
slovenské dialekty se vyznačují menší pestrostí nářečních forem. Pro 
západoslovenská nářečí je typické zakončení -óv. Východní Sloven-
sko charakterizují formanty -ovo a -o (ASJ II, 1978, s.106, bez mapy).
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J. Bělič (1954, s. 138–139) na mapě č. 13 znázorňuje hranici mezi podobami 
přivlastňovcích adjektiv bratrúj, -uj proti bratrú, bratrou. J. Skulina (1964, s. 88–89) 
zobrazuje na mapě č. 11 adjektiva přivlastňovací, a to bratrú (-ou) × bratruf × bratrúch. K. Fic 
(1984, s. 201) na mapovém schématu č. 19 znázorňuje paradigmatické tvoření posesivních 
adjektiv typu bratruj (-új) × bratru (-ú) ve středomoravských dialektech. J. Chloupek (1952, 
s. 199) na mapě č. 4 zobrazuje územní rozložení jednotlivých sufixů (-új × -úv × -och × -„ov 
× -u). U starých vážených lidí se uplatňuje při přivlastňování plurál (ďedáček Hubáčkovi).

194 Individuální posesivita feminin se vyjadřuje sufixem -in, popř. varian-
tou -ín (sestřin, Anežčin; maminčín, alternace r/ř, k/č).

J. Bělič (1954, s. 138–140) a F. Svěrák (1966, s. 43) zaznamenali variantu -ín (Ančín).

V našem nářečním materiále byla varianta -ín zachycena pouze v du-
bletě v západním cípu dolských nářečí a jako jediná podoba na Uher-
skohradišťsku .

195 d r u h o v á  p o s e s i v i t a  se vyjadřuje u jmen osob sufixem -sk(ý) 
(vzor mładý, alternace á/a, í/i, zjednodušení skupiny ksk/ck) (ogarský, 
panský, pekařský, cukrářský, grobjánský, hospodyňský – jediná odvo-
zenina od přechýleného jména na -yň(a)), popř. variantou -k(ý) (chła-
pecký, úředňický, ďełostřelecký, ďecký). Ta se připojuje k těm formacím, 
jejichž základ končí na -k nebo -c. do této skupiny zařazujeme i adjekti-
va odvozená od jmen obyvatel zemí: francúský, ruský, český a ňemecký 
(u těchto slov dochází ke zjednodušování souhláskových skupin: zsk/sk, 
ssk/sk, šsk/sk, csk/ck). Vedle jmen osob jako reprezentantů druhu tvoří 
slovotvorný základ také tři jména zvířat: vołský, kóňský/koňský/konský 
a krafský (alternace ú/ó, ú/o; ň/n).

U dalších útvarů lze vydělit formant -(í) (vzor jarňí, alternace í/i, e/0; 
n/ň, r/ř, k/č). Ten se připojuje především ke jménům zvířat, ojediněle ke 
jménům osob: psí, słoňí, králíčí/králičí, husí, slépčí, rybí, kutrňí ‚králičí‘, 
dále ogaří, cérčí a ďífčí.

U substantiv náležejících do nt-kmenové deklinace lze ze synchron-
ního hlediska vydělit variantu -ac(í ), popř. -ač(í ) (telací, kuřací, prasací × 
prasačí), dále -ec(í ), popř. -eč(í ) (kuřecí, prasecí × prasečí).

196 Slovotvorná synonyma jsou ojedinělá (ogarský // ogaří). Formace pra-
secí, prasečí, prasací a prasačí považujeme za tautonyma. Zobrazujeme 
je na mapě č. 32.

Mapa č. 32 p r a s e č í  (s. 119)
Odvozenina prasečí (SSJČ) se objevuje v západních okrajových úsecích 
východomoravských dialektů a na Kelečsku (zde též obměna prasecí – 
SSJČ zast.). Na zbývajícím území je varianta s neprovedenou přehláskou, 
a to prasací (zejména na Slovácku často v dubletě s obměnou prasačí).
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V českých nářečích je většinové označení prasečí. Vyskytuje se v celých 
Čechách, na západní a střední Moravě. Forma prasecí je doložena nejen 
z východních oblastí severovýchodočeských dialektů, ale i z mikroare-
álů severovýchodně od Lipníka nad Bečvou a východně od Kroměříže 
a Kyjova. Východní Morava se vyděluje nepřehlasovanou hláskovou 
variantou prasací. Roztroušeně na Slovácku byla zapsána forma pra-
sačí. Pro západní a jižní skupinu slezských nářečí je charakteristická 
varianta prasatí (ČJA 3, 1999, s. 476–478, mapa č. 215).

adjektiva místní

197 U této skupiny adjektiv se základem stává pojmenování místa. Tím 
může být nejen apelativum, ale také proprium. V této kategorii se uplat-
ňuje pouze sufixace. Byly zaznamenány sufixy -sk(ý)/-k(ý) a -ň(í).

Přípona -sk(ý) (vzor mładý, zjednodušení skupin stsk/sk, dsk/ck) se 
pojí s následujícími apelativy: mjeský/mňeský, mořský a hospocký. další 
formant -ň(í) (vzor jarňí) se připojuje jen k základům obecných jmen 
míst: zahradňí, školňí, polňí, námořňí a přízemňí.

Při tvoření adjektiv z vlastních jmen zeměpisných se v nářečích užívá 
jejich primárního, redukovaného nebo plného základu. Při odvozování se 
uplatňuje pouze sufix -sk(ý), popř. varianta -k(ý) (alternace 0/e, 0/i; ň/n, ł/l, 
l/ł). Tato varianta je u jmen, jejichž základ končí na -k nebo -c.

Z primárního základu místních jmen jsou odvozena jen dvě adjekti-
va: Hodonín (vlastní jména místní uvádíme ve spisovné podobě) – hodonský a Vsetín 
– fsacký (archaické adjektivum s nepřehlasovanou podobou základního 
jména).

Redukovaný základ se uplatnil při odvozování ze jmen míst na 
-ovic(e) nebo -ic(e). U místních jmen na -ovic(e) se sufix -sk(ý) připojuje 
za první část tohoto kombinovaného toponymického sufixu: Vlachovice 
– vłachofský, Všechovice – fšechofský, Popovice – popofský, Čejkovice 
– čejkofský/čajkofský, Bojkovice – bojkofský, Malenovice – malenofský, 
Drnovice – drnofský, Vizovice – vizofský, Komárovice – komárofský, 
Kunovice – kunofský, Záhorovice – záhorofský, Velké Karlovice – karłof-
ský, Velké Pavlovice – pavłofský, Dolní Bojanovice – bojanofský. U jmen 
míst na -ic(e) se tento sufix při odvozování adjektiv odsouvá a sufix 
-sk(ý)/-k(ý) stojí za základem vyjadřujícím motivaci příslušného místní-
ho jména: Bořetice – bořecký, Bohuslavice nad Vláří – búsłafský, Milotice 
– miłocký, Mařatice – mařacký, Vrbětice – vrbjecký, Mikulčice – mikulec-
ký, Rokytnice – rokytenský. Pokud končí odvozovací základ na dvě sou-
hlásky, vkládá se mezi ně -e-.
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Ostatní adjektiva se tvoří od plných základů místních jmen: Kelč 
– kelecký, Čejč – čejcký, Poteč – potecký, Kyjov – kyjofský, Brumov – 
brumofský, Šanov – šanofský, Hřivínův Újezd – újeský, Velký Ořechov 
– ořechofský, Nový Hrozenkov – hrozenkofský, Moravský Žižkov – žiž-
kofský, Štítná – ščítenský, Jestřabí – jastrapský, Kobylí – kobyłský, Podolí 
– podołský, Veselí nad Moravou – vesełský, Valašské Meziříčí – mezří c-
ký, Uherské Hradiště – hraďiský // uherskohraďiský, Hustopeče u Brna 
– hustopecký, Vnorovy – znorofský, Šarovy – šarofský, Březolupy – bře-
zołupský, Valašské Klobouky – kłobucký/kłobúcký, Valašské Příkazy – pří-
kaský, Lhota – lhocký, Francova Lhota – lhocký // franclhocký, Uherský 
Brod – brocký // uherskobrocký, Domanín – domaňínský, Vseťín – fseťín-
ský, Zarazice – zarazický, Lužice – łužický, Milotice – miłoťický/miloťický, 
Němetice – ňemeťický, Těšice – ťešický, Havřice – havřický, Mistřice – mi-
střický, Mikulčice – mikułčický, Babice – babický, Police – polický, Šumice 
– šumický, Nezdenice – nezdeňický, Bylnice – bylňický, Strážnice – stráž-
ňický, Valašská Senice – seňický, Amerika – americký, Afrika – africký. 
U některých jmen dochází též ke zjednodušování souhláskových skupin 
(poslední souhláska základu a sufix -sk(ý)): dsk/sk, csk/ck, zsk/sk, čsk/ck, 
tsk/ck, dsk/ck, ksk/ck, šťsk/sk, dsk/ck aj.

V našem nářečním materiále máme doloženo také tvoření adjektiv 
z místních jmen dvouslovných. Základem pro odvození se stává téměř 
vždy substantivum v daném spojení (např. Dolní Bojanovice – bojanof-
ský). Z obou složek místního jména se adjektivum odvozuje výjimečně 
(uherskohraďiský, uherskobrocký, franclhocký). Z trojslovných místních 
jmen vznikla adjektiva neoveský (Moravská Nová Ves) a novoveský 
(Ostrožská Nová Ves). Jejich základem se stává substantivum a jedno 
z adjektiv příslušného místního jména.

Tyto závěry platí i pro nářeční skupinu středomoravskou a slezskou, srov. např. K. Fic, 
1983, s. 211–214. Srov. též Z. Hlubinková, 2005b, s. 51–54: Tvoření adjektiv ze zkrácených 
základů místních jmen vlastních lze považovat za specifikum všech nářečí českého 
národního jazyka. Nářeční mluvčí tato tzv. krátká adjektiva užívají v blízkém okolí (např. 
Pavlovice – pavlovský), u vzdálenějších míst vítězí podoby, které se odvozují od základu 
nezkráceného (např. Pavlovice – pavlovický).

Ve spisovném jazyce je snaha odvozovat adjektiva místní od plných základů místních 
jmen. Tyto pravidelně tvořené podoby totiž rozlišují základy slova, od něhož se přídavné jméno 
odvozuje, srov. A. Polívková, 1985, s. 51–53. J. Skulina (1964, s. 89), F. Svěrák (1966, s. 43) a S. Králík 
(1984, s. 58) uvádějí vedle adjektiv utvořených z redukovaného základu místních jmen často 
i paralelně s nimi adjektiva odvozená od plného základu stejného místního jména.

198 Slovotvorná synonyma jsou méně častá (hraďiský // uherskohraďi s-
ký, lhocký // franclhocký). U některých místních jmen byly zaznamenány 
odvozeniny nejen z plného, ale i z redukovaného základu. Pokládáme 
je za tautonyma (fseťínský × fsacký, mikułčický × mikulecký). Na mapě 
je nezobrazujeme, protože podoby utvořené ze základu redukovaného 
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užívají nářeční mluvčí jen z blízkého okolí. Adjektiva z méně známých 
jmen míst (vzdálenějších) odvozují ze základu plného.

adjektiva původu z látky

199 Tato adjektiva označují původ určované substance z určité lát-
ky. Odvozují se tedy z názvů těchto látek sufixy -ov(ý), -n(ý)/-eňen(ý) 
a -en(ý) (s variantami -enn(ý), -jen(ý)) (vzor mładý).

Nejpočetněji máme doložen sufix -ov(ý) (alternace u/ú, e/0; ł/l). Připojuje 
se k substantivům rodu mužského, méně rodu ženského: pískofcový, tva-
rohový, sýrový, hrachový, ořechový, makový, zemjákový/zemňákový, čes-
nekový, pískový, doškový, porculánový, javorový, rosolový, kartúnový, 
čokoládový, trnkový, hruškový, borúfkový, gumový, słaňinový, erteplový, 
drkoťinový ‚rosolový‘, kotłovinový ‚povidlový‘, turkyňový, masový a japko-
vý. Tvoření je produktivní.

Sufixem -n(ý) (alternace ň/n, k/č) jsou utvořena následující látková 
adjektiva: ovesný, režný, konopný, hedbávný, zelný a mléčný. U přídavné-
ho jména skleňený lze vyčlenit slovotvornou variantu -eňen(ý). Převahu 
má tvoření od neuter. Příponové -n- splývá se zakončením základu u ad-
jektiv kamený, jačmený a súkený.

Podoby typu kamenný zachytil náš nářeční výzkum pouze na Klo-
boucku a na Uherskohradišťsku.

Srov. J. Bělič, 1972, s. 55–56: Jde o starou skupinu dvou stejných souhlásek mezi 
samohláskami uvnitř slova, která se zachovala ve výslovnosti, a to jako skutečné dvě 
souhlásky (s dvojí detenzí) nebo častěji jako jedna souhláska dlouhá (s déle trvající 
tenzí). Autor uvádí větší rozsah výskytu, než jsme zjistili při nářečním výzkumu (enkláva 
kolem Valašských Klobouk, sahající zčásti až na východní Vsetínsko a východní Zlínsko 
a Uherskohradišťsko, kromě toho též místy na jihozápad odtud do jižnějšího Pomoraví). 
V jistém rozsahu se zde však v postavení mezi samohláskami vyslovují zdvojeně (dlouze) 
též souhlásky od původu jednoduché, např. dřevjenná.

další adjektiva jsou odvozena sufixem -en(ý) (alternace e/0, t/ť, n/ň): 
hliňený, mňeďený, kožený, płáťený a dřevjený (varianta -jen(ý)). Tento 
formant se připojuje především k femininům a neutrům.

Varianta -enn(ý) byla zachycena na Kloboucku a Uherskohradišťsku.

Nespecifikovaná relační adjektiva

200 Vyjadřují obecný vztah k základovému podstatnému jménu neživot-
nému. Uplatňují se sufixy -ň(í), -ov(ý), -sk(ý)/-k(ý) a formant -(ý).
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Odvozování se děje především sufixy -ň(í) a -ov(ý). Sufixem -ň(í) (vzor 
jarňí, alternace á/a, o/ó; c/č, k/č) se tvoří tato adjektiva: ročňí, národňí, 
podzimňí, ručňí, zimňí, hłavňí, sobotňí, vodňí, farňí, nočňí, púłnočňí, přes-
polňí, televizňí, jarňí a vánočňí. U formací deňí, telefóňí/telefoňí a raňí do-
šlo ke splynutí příponového -n- a zakončení základu.

Příponu -ov(ý) (vzor mładý, alternace e/é, o/ó, e/0) lze vyčlenit u těchto 
útvarů: kombajnový, traktórový/traktorový, motórový/motorový, buldo-
zérový/buldozerový, gramofónový/gramofonový, magnetofónový/magne-
tofonový, šutrový, lednový, prosincový, kostkový, kvjeťinový, rúžový, ví-
nový, kvítečkový a hodový.

Tvoření jinými formanty je ojedinělé: svatojánský, starosvjecký (sufix 
-sk(ý)/-k(ý), vzor mładý, zjednodušení skupiny tsk/ck). Konverzí forman-
tem -(ý) vznikla adjektiva ozimý a jarý.

a d j e k t i v a  k v a l i t a t i v n í  ( j a k o s t n í )

201 Tato adjektiva se tvoří od substantiv označujících jak konkréta, tak 
abstrakta. deriváty od konkrét (někdy se nazývají a d j e k t i v a  o b j e k t o v ě 
p o s e s i v n í ) často vyjadřují nápadný znak, deriváty od abstrakt vyjadřují 
většinou tzv. vnitřní znak. Odvozují se sufixy -n(ý), -at(ý)/-nat(ý), -ovan(ý), 
-iv(ý) (s variantami -liv(ý), -aliv(ý)), dále -av(ý) a formanty bez-+-(ý) (vzor 
mładý).

A. Kašík (1908, s. 55) zachytil také desubstantiva bakešistý (bakeša ‚bílá ovce‘) 
a babušistý (babuša ‚kráva‘) s formantem -istý.

Nejfrekventovanějším sufixem je -n(ý) (alternace 0/e; ch/š). Připojuje 
se k substantivům abstraktním (všech rodů), méně konkrétním: hładný, 
hříšný, gurážný, rodný, darebný, mizerný, słobodný, chudobný, barevný, 
nemocný, srdečný, masný, ščasný (u dvou posledních přídavných jmen 
dochází ke zjednodušení skupiny st/s). U adjektiva cený došlo ke splynu-
tí příponového -n- se zakončením základu.

Sufixem -at(ý) (alternace o/0; c/č) byl odvozen větší počet adjektiv od 
konkrét. Většinu z nich tvoří pojmenování lidského těla. Patří mezi ně tyto 
odvozeniny: rohatý, břuchatý, vłasatý, fúsatý, bachratý, střapatý, bradatý, 
nohatý, čapatý ‚rozplesklý, baňatý‘, okatý, ramenatý a špičatý. Formace 
múčnatý (alternace k/č) a dřevnatý jsou utvořeny variantou -nat(ý).

U adjektiv pruhovaný, prúškovaný, štráfkovaný, kvjetovaný a vato-
vaný vyčleňujeme sufix -ovan(ý) (alternace e/0). Spojuje se se základy 
substantiv konkrétních.

Příponou -iv(ý) se tvoří především objektově posesivní adjektiva červivý, 
závistlivý (s variantou -liv(ý)), plesňivý (alternace í/e, e/0) a chrobalivý (s va-
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riantou -aliv(ý), od primárního základu). další sufix -av(ý) máme doložen 
rovněž ojediněle: červavý, chrobavý (od primárního základu) a ďúravý/ 
/ďíravý/ďeravý.

Konverzí přecházejí do této kategorie i odvozeniny ze spojení před-
ložka bez- + substantivum: bezoký, bezruký, bezrohý.

202 Slovotvorná synonyma jsou ojedinělá (červivý // červavý).

203 A d j e k t i v a  v y j a d ř u j í c í  p o d o b n o s t  jsou pojmenováním sub-
stance, které je určovaná substance podobná. Odvozují se sufixy -ovat(ý), 
-ovit(ý) a -at(ý). Tyto formanty se pojí s koncovkami vzoru mładý.

Tato skupina adjektiv se tvoří sufixy t-ovými. Jsou to sufixy -ovat(ý) 
(łojovatý, hrudovatý, hrutkovatý, gulovatý/kulovatý) a -ovit(ý) (alterna-
ce e/0) (pískovitý, rosolovitý, slínovitý, hrudovitý, hrutkovitý). Méně čas-
to končí podobnostní adjektiva na -at(ý) (gulatý/kulatý).

204 Slovotvorná synonyma jsou méně častá (hrudovatý // hrudovitý).

aDJEKTIVa ZE sLoVEs

205 Vyjadřují dějový příznak či vlastnost z děje plynoucí. Příznak dynamic-
ký se mění v příznak statický. deverbální adjektiva zachovávají některé 
slovesné významy. Tvoří široké přechodové pásmo od formací blízkých 
slovesu až po útvary zcela adjektivní. Představují onomaziologickou ka-
tegorii mutačního nebo transpozičního typu. Při jejich odvozování vychá-
zíme ze slovesného kořene nebo z kmene infinitivního. Vznikají sufixací, 
popř. konverzí. U deverbálních adjektiv se uplatnily sufixy -n(ý), -en(ý), 
-t(ý), -ł(ý), -iv(ý)/-liv(ý), -av(ý), -c(í)/-ac(í), -teln(ý)/-iteln(ý) a konverzní 
formanty -(í), -(ý).

adjektiva procesuální

206 Tato přídavná jména vyjadřují aktuální vykonávání děje. Téměř 
všechna představují přejímky ze spisovného jazyka a tvoří se adjekti-
vizací ženského tvaru přechodníku přítomného nedokonavých sloves 
pomocí formantu -(í ) (vzor jarňí ): kvetúcí a tekúcí (od sloves 1. třídy). 
Adjektiva vrúcí a horúcí jsou utvořena nepravidelně.
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adjektiva rezultativní pasivní

207 Vyjadřují vlastnost plynoucí ze zasažení dějem. Odvozují se forman-
ty -(ý) a -ł(ý) (vzor mładý).

Sem řadíme produktivní adjektivizovaná participia n-/t-ová. Tvoří 
se od n-ových a t-ových pasivních tvarů slovesných hlavně objektových 
sloves obou vidů. Z celé řady doložených formací vybíráme jen někte-
ré. Vyčleňujeme u nich formant -(ý) (-(á), -(é), alternace é/e, ú/u; c/č,  
sť/šč): opraný, pozavíraný, poskovávaný, vyšívaný, našlahaný, přiďeła-
ný, vykysaný, posypaný, oškrábaný, přemotaný; kupovaný, naščepova-
ný; kúpený, zatopený, oholený, posaďený // zasaďený // nasaďený, na-
strójený, úďený, vařený, dovařený, polepený, nevyléčený, nezajiščený, 
naroďený, zapłaťený, ustrašený, zmłáťený, pokazený, zadávený; nape-
čený, pečený, pobitý, zbitý, přikrytý // zakrytý, zešitý, zašitý; otevřítý, 
zedřítý; ohnutý // zohnutý, vytrhnutý, zakúsnutý, nakúsnutý, ukúsnutý.

Specificky východomoravským slovotvorným jevem jsou adjektiva odvozená 
zpravidla formantem -ítý od trpných příčestí sloves s infinitivem na -ít/-íť, např. utřítý, 
otevřítý, ohřítý, …, srov. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová, 2002, s. 402. řadu pasivních 
rezultativních adjektiv uvádí i ČJA 4 (2002, s. 568–583).

Významově sem patří i několik dalších formací, a to zakúsłý, nakúsłý, 
ukúsłý a ohłý // zohłý. Jsou utvořeny sufixem -ł(ý), který se připojuje ke 
kořeni sloves 2. třídy.

208 Slovotvorná synonyma jsou častá, např. posaďený // zasaďený // na-
saďený, přikrytý // zakrytý, zakúsnutý // zakúsłý, nakúsnutý // nakúsłý, 
ukúsnutý // ukúsłý. Na mapě č. 33 registrujeme tautonyma ohnutý, 
zohnutý, ohłý a zohłý.

Mapa č. 33 o h n u t ý  (s. 127)
Na jižní polovině východomoravských dialektů kromě Břeclavska, 
na Kelečsku, Meziříčsku a Kloboucku se vyskytuje adjektivum zohnu-
tý (často v dubletě s ohnutý – SSJČ). Na celém Valašsku se užívá odvo-
zeniny zohłý. Ojedinělá formace ohłý byla zjištěna pouze na Břeclav-
sku a Meziříčsku.

adjektiva rezultativní aktivní

209 Tato rezultativa se odvozují formanty -ł(ý), -en(ý) a -t(ý). Pojí se 
s koncovkami vzoru mładý.

U těchto adjektiv se uplatnila především přípona -ł(ý) (alternace é/e; 
c/k): napuchłý × opuchłý × zapuchłý × spuchłý, oschłý, zvjadłý // uvadłý, 
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zatrpkłý, zdechłý (od kořene sloves), natekłý // otekłý, rostekłý, omdlełý, 
ožhrałý/ožrałý, vyhořałý a ohořałý (od kmene infinitivního). Všechna 
uvedená přídavná jména vznikla od sloves, jež nevyjadřují protiklad ak-
tivum – pasivum. Jsou to tedy slovesa intranzitivní. Převahu mají slovesa 
2. a 5. třídy.

další formace se tvoří sufixy -en(ý) (alternace c/č) (vylezený, zateče-
ný, přižeňený, uchoďený – od kořene sloves) a -t(ý) (opuchnutý, omdlítý 
– od kmene infinitivního). Rovněž běží o subjektová slovesa, u nichž pa-
sivní tvar neexistuje.

210 Slovotvorná synonyma jsou méně častá (natekłý // otekłý, omdlełý // 
omdlítý). Tautonyma napuchłý, opuchłý, zapuchłý, spuchłý a opuchnutý 
znázorňujeme na mapě č. 34.

Mapa č. 34 n a p u c h l ý  (s. 127)
Na celé východní Moravě se vyskytuje adjektivum opuchłý (SSJČ 
opuchlý). Na jihu zkoumaného území a v okrajových částech Valaš-
ska byla zapsána odvozenina napuchłý (SSJČ napuchlý, též napouch-
lý říd.). Formace zapuchłý (SSJČ zapuchlý zast. a nář.) na Zlínsku, 
spuchłý na Meziříčsku a opuchnutý v okolí Veselí nad Moravou jsou 
sporadické.

adjektiva vyjadřující neaktuální vykonávaní děje

211 Přídavná jména patřící do této skupiny se tvoří sufixem -iv(ý)/-liv(ý), 
-av(ý) a -n(ý) (vzor mładý).

V nářeční literatuře byla zaznamenána i adjektiva ščikavý ‚štěpný‘ (A. Kašík, 1908, 
s. 53), pichlavý s variantou -lavý, lepkavý s formantem -kavý (K. Fic, 1984, s. 112).

Sufixy -iv(ý) a -av(ý) se pojí s infinitivním kmenem sloves 4. a 5. třídy: 
pálivý; šmatłavý ‚kdo nepěkně chodí‘, hójivý, ščípavý, sípavý, voňavý, 
trvanlivý (varianta -liv(ý) připojená k základu substantiva verbálního tr-
váňí). Základem pro odvození dalších útvarů se staly kořeny příslušných 
sloves: pálavý, schranlivý (varianta -liv(ý), alternace ň/n).

Formantem -n(ý) (alternace ú/u; ř/r, ch/š) se tvoří adjektiva od koře-
nů sloves různých tříd: šetrný, posłušný. U formací bojovný a kočovný je 
infinitivní kmen zkrácen o -a-.

212 Slovotvorná synonyma jsou ojedinělá (pálivý // pálavý).
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adjektiva vyjadřující potenciální zasažení dějem

213 Sufixem -teln(ý) (vzor mładý) se tvoří adjektiva, která představují 
přejímky ze spisovného jazyka. K nim patří formace nevyléčitelný, nena-
pravitelný (od infinitivního kmene sloves 4. třídy) a neznesitelný (varian-
ta -iteln(ý), alternace é/e).

adjektiva účelová

214 Vyjadřují vlastnost, která tkví ve schopnosti sloužit k uskutečnění 
činnosti vyjádřené základem slovesa. Adjektiva účelová se tvoří sufixem 
-c(í), popř. jeho variantou -ac(í) (vzor jarňí, alternace é/e; c/t).

F. Svěrák (1957, s. 50) a S. Králík (1984, s. 60) uvádějí i adjektivum hoňací/hoňacý (pes). 
K. Fic (1984, s. 113) k adjektivům účelovým řadí i formaci pracovňí.

Máme doložena následující adjektiva: prací, šicí, kropicí, dójicí, sázací, 
trhací, řezací, spłachovací (od infinitivního kmene). U formace pletací vy-
dělujeme variantu -ac(í). Všechny tyto útvary se odvozují od sloves všech 
tříd s výjimkou třídy druhé. Většina slov je přejata z jazyka spisovného.

aDJEKTIVa Z aDJEKTIV

215 Při tvoření deadjektivních adjektiv dochází k modifikaci původní-
ho významu kvalitativních adjektiv. Původní význam přídavného jména 
se zesiluje nebo zeslabuje (časté emocionální zabarvení). řadíme sem 
i negaci. deadjektivní adjektiva se tvoří zejména sufixací a způsobem 
prefixálně-sufixálním, méně prefixací a konverzí. Přehledy užitých for-
mantů viz dále.

Zesílení

216 V této skupině adjektiv se uplatnily sufixy -š(í) a -ejš(í) (s varianta-
mi -jejš(í), -jéjš(í)), -učk(ý), -unk(ý), -ičk(ý), -ink(ý), -ušk(ý), -úc(í), -úcn(ý), 
-úcen(ý), -ánsk(ý)/-ansk(ý), -ajzn(ý), -azn(ý), -aňáck(ý), -ajsk(ý); prefix 
naj- (s variantami náj- a nej-), pře-, pra-; formant -(í) a infixy -li-, -ňi-, -enk- 
a -ink- (-lili-, -ňiňi-).

Základním prostředkem zesílení je stupňování.
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217 K o m p a r a t i v  se tvoří pomocí sufixu -š(í) (vzor jarňí, alternace  
í/je; s/š, ch/š, splývání skupin dš/č, tš/č, šš/š, žš/š). Tento sufix je ome-
zen jen na prvotní adjektiva zakončená především na -d(ý), -t(ý), -ch(ý)  
a -(o)k(ý): tupší, zdrafší, starší, bjelší, nofší, kysełší; młačí, škaretší; čiš-
čí, huščí; sušší/suchší/suší, ťišší/ťichší/ťiší. U formací słatší, ťaší/ťešší/ťeší, 
blišší/bliší, hłipší/hłupší, vyšší/vyší a šerší/širší byl při tvoření odsunut 
formant -(o)k(ý). U některých nářečních přídavných jmen byly zazname-
nány zdvojené (dlouhé) souhlásky (sušší, ťišší, ťešší, blišší, vyšší), viz též 
§ 199 – poznámka o zdvojených souhláskách.

218 Tyto zdvojené souhlásky registrujeme na mapách č. 35 vyšší (vyšší × 
vyší) a 36 (nej)sušší (sušší × suchší × suší). K předponě naj-/nej- viz § 222 
(popis mapy – § 223).

Mapa č. 35 v y š š í  (s. 131)
Adjektivum vyšší se vyskytuje na širokém Kloboucku, Zlínsku a Uher-
skohradišťsku (ojediněle též na Kyjovsku). Na zbývajícím území vý-
chodomoravských dialektů je varianta vyší (SSJČ vyšší).

Při tvoření komparativu z adjektiv se základem na -ch nepodléhá na 
části území tato hláska alternaci. Tento jev je zachycen na mapě č. 36.

Mapa č. 36 ( n e j ) s u š š í  (s. 131)
Jazyková situace je ve východomoravských nářečích následující: 
Formace suchší se objevuje na Valašsku s výjimkou Zlínska, dále na 
severovýchodním Slovácku a ojediněle v okolí Veselí nad Moravou. 
Z jižních oblastí Slovácka máme doloženu variantu suší (SSJČ sušší). 
Podoba sušší se vyskytuje pouze na Uherskohradišťsku.

219 Zatímco se sufix -š(í) omezuje jen na prvotní adjektiva zakončená 
především na -d(ý), -t(ý), -ch(ý) a -(o)k(ý), další komparativní sufix -ejš(í), 
popř. -jejš(í)/-jéjš(í) (vzor jarňí, alternace í/je; t/ť, n/ň, r/ř, k/č) se připo-
juje k ostatním typům kvalitativních adjektiv (odvozeným i prvotním). 
Uvádíme pouze některá doložená adjektiva, např. chudobňejší, ščasňejší; 
červivjejší // červavjejší, hójivjejší, pichlavjejší; bjelejší, múdřejší, novjejší/ 
/novjéjší, tupjejší, zdravjejší, čisťejší, łaciňejší/łacňejší, hořčejší a vlchčejší.

Malou skupinu představují prvotní přídavná jména se základem za-
končeným na -k, jejichž 2. stupeň se tvoří formantem -(í) (s alternací k/č, 
vzor jarňí): lechčí, hořčí, tenčí, mňakčí/mňekčí a vlchčí.

Rovněž bylo zaznamenáno stupňování nepravidelné (neslovotvor-
né): dobrý – lepší, małý – menší, dłúhý – delší a velký – vječí.
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220 U některých přídavných jmen prvotních jsou sufixy -š(í) a -ejš(í) sy-
nonymní (bjelší // bjelejší, zdrafší // zdravjejší, łacinší // łaciňejší/łacňější). 
Tautonyma jsou častá, např. čiščí × čisťejší, hořčí × hořčejší, tupší × tupjej-
ší, nofší × novjéjší/novjejší a vlchčí × vlchčejší. Nelze u nich stanovit tau-
tonymii sufixů, a proto na mapách zobrazujememe komparativy tvořené 
pouze od tří adjektiv.

Mapa č. 37 t u p ě j š í  (s. 133)
Na východní Moravě má převahu tvoření komparativu sufixem -š(í). 
Komparativ tupší se vyskytuje na Valašsku, v celé severní polovině Slo-
vácka a na severu dolských nářečí. Na Slovácku a v oblasti dolských 
nářečí je v dubletě s odvozeninou tupjejší (SSJČ tupější). Ta byla zazna-
menána i v nejižnějších částech zkoumaného území.
Z dosud nepublikovaného nářečního materiálu získaného podle Do-
tazníku pro výzkum českých nářečí (1964–1965, otázka č. 340) lze zjistit 
územní rozšíření komparativu tupější i na zbývajícím území českých 
dialektů. Největší územní rozšíření má adjektivum tupější. Objevuje 
se na celém území s výjimkou severního Slovácka, Valašska a Slezska, 
pro které je typická forma tupší. Ojediněle byla tato forma zjištěna i na 
Prostějovsku, Šumpersku a Boskovicku. Roztroušeně se vyskytuje také 
v dialektech severočeských a středočeských.

Mapa č. 38 n o v ě j š í  (s. 133)
Valašsko je charakterizováno komparativem nofší. Na zbývajícím 
území východomoravských nářečí je formace novjejší (SSJČ novější) 
(v hláskové obměně novjéjší na Kelečsku a Uherskohradišťsku).

Mapa č. 39 v l h č í  (s. 135)
Komparativ vlchčí (SSJČ vlhčí) byl zaznamenán v dolských nářečích, 
na větší části Slovácka, na Kloboucku a Kelečsku. Na zbývajícím úze-
mí východní Moravy se vyskytuje forma vlchčejší (SSJČ vlhčejší).

221 Máme doloženo i tzv. opisné stupňování pomocí adverbiálních vý-
razů víc/vjec // vjecéj, které se pojí se základní podobou adjektiva, např. 
vjec słatký. Jsou synonymní s příslušnými, pravidelně tvořenými kompa-
rativy (słatší // vjec słatký).
222 S u p e r l a t i v  se odvozuje prefixem naj- s variantami náj- a nej-. Tyto 
formanty se připojují k formě komparativu.

Formant náj- ve zdloužené podobě máme doložen pouze dvakrát (náj-
młačí, nájstarší), a to u jediné zkoumané osoby na Meziříčsku.
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Srov. A. Vašek (1967, s. 47) a J. Bělič (1972, s. 108, 273). Oba autoři popisují jev příznačný 
pro centrální okruh kolem Vsetína, a to nepřítomnost -j u starého superlativního prefixu 
(např. nástarší). Tento jev náš nářeční výzkum již nezaznamenal.

K základní podobě přídavného jména se superlativní prefix připoju-
je jen ojediněle: najspodňí, najvrchňí a najhorňí (vedle pravidelně tvoře-
ných komparativů).

223 Územní rozložení formantů naj- a nej- je zobrazeno na mapě č. 36 
(s. 131) (popis mapy – též § 218).

Varianta nej- (SSJČ) byla zachycena v západních okrajových úsecích, 
a to na Kelečsku, Zlínsku a v oblasti dolských nářečí (zde izoglosa ej × 
aj představuje jejich východní hranici). Na zbývajícím území východní 
Moravy se superlativ tvoří prefixem naj-.
Nářeční formant naj- se kromě východomoravských dialektů vyskytu-
je i v západní a jižní podskupině slezských nářečí. Na ostatním území 
českých nářečí je předpona nej-. Tento formant zasahuje ve Slezsku 
území na východ od linie Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Rad-
hoštěm. Obměna náj- se téměř důsledně objevuje na severní polovině 
východomoravských dialektů (ČJA 5, 2005, mapa č. 39, s. 104).
Srovnáním naší mapy a mapy z ČJA zjišťujeme, že variantu náj- již náš 
nářeční výzkum v takovém rozsahu nezachytil (viz § 222).

224 Kromě výše uvedeného paradigmatického stupňování se ve výcho-
domoravských dialektech užívá pro zesílení i předpon pře- (přemiłý, pře-
krásný) a pra- (prastarý).
225 Velmi početná jsou přídavná jména, u nichž se zesilování vlast-
nosti vyjadřuje pomocí sufixů -učk(ý), -unk(ý), ojediněle -ičk(ý), -ink(ý) 
a -ušk(ý) (vzor mładý, alternace á/a, í/i; d/ď, t/ť, n/ň, r/ř). Uvádíme pouze 
některá doložená adjektiva: słabučký, teplučký, młaďučký, malučký, gu-
laťučký, modřučký, stařučký/staručký, novučký, milučký; malunký, sła-
bunký, młaďunký, teplunký, modřunký/modrunký, bilunký, červeňunký, 
milunký; młaďičký, maličký; malinký. Základem většiny odvozenin jsou 
adjektiva prvotní. U přídavných jmen słaďučký, lehučký, mjekučký/mňe-
kučký, hebučký, kraťučký, teňučký, kraťičký, dále teňunký, hebunký, sła-
ďunký, mjekunký/mňekunký, lehunký a kraťunký se při odvozování od-
souvá koncové -k(ý). Totéž se děje s koncovým -n(ý) u formací drobunký 
// drobušký.

Sufixy -ičk(ý) a -ink(ý) jsou doloženy ojediněle ze západních okrajů zkoumaného území. 
U těchto obou podob sufixů -učk(ý) a -unk(ý) došlo k přehlásce u > i, srov. A. Lamprecht – 
d. Šlosar – J. Bauer (1986, s. 312–314) a L. Čižmárová (1988, s. 139–142). Toto odvozování je 
provázeno emocionálním zabarvením.
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V nářečích se velmi často vyskytují emocionálně zabarvené útvary 
s infixy -li-, -ňi-, -enk-, -ink-, popř. -lili- a -ňiňi-. Uvádíme opět jen některé: 
hebulinký, hebulilinký; teňuňinký, teňuňiňinký; teňinenký, malinenký, 
młaďinenký, malušenký; słabušinký, malušinký, teňušinký, mładušinký.

226 Máme doložena četná slovotvorná synonyma (modřučký // modřun-
ký/modrunký, słabučký // słabunký, teplučký // teplunký, lehučký // le-
hunký, drobučký // drobunký // drobušký). V našem nářečním materiále 
se vyskytla tautonyma utvořená od tří různých základů (malučký × ma-
ličký × malunký × malinký, kraťučký × kraťičký × kraťunký, młaďučký × 
młaďičký × młaďunký). Graficky je znázorňujeme na mapách č. 40–42.

Mapa č. 40 m a l i n k ý  (s. 135)
Odvozeniny malučký (SSJČ maloučký expr.) a malunký (SSJČ maloun-
ký expr.) se vyskytují na celém území východní Moravy kromě západ-
ních okrajů, kde byly zachyceny formace maličký (SSJČ) a malinký 
(SSJČ). Časté jsou dublety, ojediněle se objevují i triplety.
Na většině území českých dialektů koexistují formy malinký a maličký 
s výjimkou areálu s jediným derivátem malučký ve východomoravských 
nářečích a na severozápadním Slezsku (zde též varianta malutký). 
Forma malinký zaujímá celé zkoumané území s výjimkou větší části 
Slezska, jižního Valašska a východního Slovácka (varianty malonký – 
východní Čechy, malounký – střední Morava). Obměna maličký se do-
kládá dubletně téměř z celých Čech, ojediněle z centrální Hané. další 
kompaktní oblast vytváří na značné části Slezska a ve východomorav-
ských dialektech (ČJA 1, 1992, s. 100–102, mapa č. 23).
Ve slovenských nářečích má největší územní rozsah adjektivum 
maľičkí. Vyskytuje se na západě a ve středu území (místy též odvo-
zeniny maľinkí, malunkí). Pro východní Slovensko je typická forma 
maľučki (maľučkí), na okrajích též maľenki. další deriváty jsou ojedi-
nělé (ASJ III, 1978, s. 159–160, 1981, mapa č. 359).

Mapa č. 41 k r a t i n k ý  (s. 137)
Odvozenina kraťučký (SSJČ kraťoučký expr.) se vyskytuje celé východ-
ní Moravě s výjimkou severovýchodních oblastí Valašska, kde je for-
mace kraťunký (SSJČ kraťounký expr.). Ta byla zachycena rovněž na 
Kyjovsku a Uherskohradišťsku (v obou bodech v dubletě s kraťučký). 
Na Kelečsku je ojedinělá odvozenina kraťičký (SSJČ kratičký expr.).

Mapa č. 42 m l a d i n k ý  (s. 137)
Na téměř celém území východomoravských dialektů se nachází 
adjektivum młaďučký (SSJČ mlaďoučký expr.). Výjimku tvoří pouze
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Meziříčsko, pro které je typická odvozenina młaďunký (SSJČ mlaďoun-
ký expr.). Tato odvozenina je rozšířena i na Kloboucku, Kyjovsku a na 
většině Slovácka. Ojedinělá formace młaďičký (SSJČ mladičký expr.) 
byla zaznamenána pouze na Kyjovsku.

227 K vyjádření zesíleného stupně vlastnosti slouží i další emocionálně 
zabarvené útvary odvozené sufixy -úc(í) (vzor jarňí, alternace ł/l), -úcn(ý) 
(alternace r/ř, ł/l) a -úcen(ý): milúcí, černúcí, kyselúcí, skorúcí; horúcný 
(od horký – z primárního základu), horkúcný, širokúcný, hłubokúcný, 
dłúhúcný, vysokúcný, velikúcný, kyselúcný, modřúcný, ošklivúcný, mno-
húcný; dłúhúcený, drahúcený, širokúcený. Z dalších expresivních přípon 
je nejužívanější -ánsk(ý)/-ansk(ý): širokánský/širokanský/širočanský, 
vysokánský/vysokanský/vysočanský, velikánský/velikanský/veličánský/ 
/veličanský, hłubokánský/hłubočánský a dłúhanský. Početnější jsou 
také formace se sufixem -ajzn(ý): vysokajzný/vysočajzný, širokajzný/ši-
ročajzný, hłubokajzný/hłubočajzný, velikajzný/ve li čajzný a dłúhajzný. 
Přípony -ánsk(ý)/-ansk(ý) a -ajzn(ý) se pojí se základy zakončenými na -k 
a jsou provázeny fakultativní alternací k/č. Adjektiva veličazný a širočaz-
ný jsou utvořena příponou -azn(ý). další formanty máme doloženy ojedi-
něle, a to -aňáck(ý) (hłubokaňácký) a -ajsk(ý) (ošklivajský). Všechna výše 
uvedená přídavná jména se tvoří ze základů plných. S výjimkou formací 
na -úc(í) mají morfologickou charakteristiku podle vzoru mładý.

A. Kašík (1908, s. 52) a J. Skulina (1964, s. 90) navíc zaznamenávají sufix -anzný (např. 
vysočanzný). F. Svěrák (1957, s. 49) uvádí také sufix -istý (např. čerňistý) pro vyjádření velké 
míry vlastnosti. L. Čižmárová (1988, s. 137) pojednává i o odvozenině veličajský.

228 Mezi ojedinělá slovotvorná synonyma řadíme odvozeniny kyselúcí a ky-
selúcný. Následující adjektiva považujeme za tautonyma: hłubokúcný × 
hłubokánský/hłubočánský × hłubokajzný/hłubočajzný × hłubokaňácký, 
dłúhúcný × dłúhúcený × dłúhanský × dłúhajzný, širokánský/širokan ský/ši-
ročanský × širokajzný/širočajzný × širočazný × širokúcný × širokúcený, vy-
sokánský/vysokanský/vysočanský × vysokajzný/vysočajzný × vysokúcný, 
velikánský/velikanský/veličánský/veličanský × velikajzný/veličajzný × ve-
ličazný × velikúcný. Nelze u nich stanovit tautonymii sufixů, a proto grafic-
ky znázorňujeme jen poslední tři z těchto adjektiv (viz mapy č. 43–45).

Mapa č. 43 š i r o k á n s k ý  (s. 139)
Odvozenina širokánský (SSJČ též širokanánský expr.) (širokanský – se-
verovýchodní cíp Valašska, Kyjovsko, širočánský – Kelečsko) je typic-
ká pro většinu východomoravských nářečí. Z jižní poloviny Slovác-
ka a z dolských nářečí (ojediněle i ze Vsetínska) se dokládá formace
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širokajzný/širočajzný. Sporadické jsou formy širočazný (jižní Klo-
boucko) a širokúcný (Meziříčsko). Ze Vsetínska máme navíc doložen 
ojedinělý derivát širokúcený. Na Zlínsku se užívá jen opisného spojení 
moc široký.

Mapa č. 44 v y s o k á n s k ý  (s. 139)
derivát vysokánský (SSJČ též vysokanánský expr.) se vyskytuje na té-
měř celém území východní Moravy (v podobě vysokanský na Kyjov-
sku a v severovýchodním cípu Valašska a vysočanský na Kelečsku). 
Roztroušeně se na celém regionu objevuje formace vysočajzný (vyso-
kajzný – Vsetínsko). Pouze Vsetínsko se vyděluje útvarem vysokúcný. 
Na Uherskohradišťsku se užívá jen opisného spojení moc vysoký.

Mapa č. 45 v e l i k á n s k ý  (s. 141)
Na celém území východomoravských dialektů je rozšířeno přídav-
né jméno velikánský (SSJČ též zesíleně velikanánský, velikananánský 
expr.). Obměna velikanský se vyskytuje v okolí Veselí nad Moravou, 
veličánský/veličanský zejména na západním okraji. Na jihu Slovácka 
a na větší části Valašska se nachází odvozenina veličajzný, popř. ve-
likajzný. Na Kloboucku byla zapsána sporadická formace veličazný. 
Vsetínsko je charakterizováno ojedinělým útvarem velikúcný.
Jazyková situace je v českých dialektech následující: Varianta velikán-
cký zaujímá celé Čechy (místy v podobě velikancký). Na západní Mora-
vě byla řídce zaznamenána obměna velikanácký. Označení velikánský 
zabírá celou Moravu, pro Slezsko jsou typické výrazy velúcný (na Těšín-
sku a Jablunkovsku velkúcný, na severním Ostravsku a severovýchod-
ním okraji východomoravských nářečí velikúcný). Rozptýleně ve středo-
moravských dialektech a soustředěněji na Valašsku se objevují podoby 
s expresivním zakončením -čánský, -čajzný a -kajzný. Ve Slezsku byl 
zaznamenán ojedinělý výskyt dalších neobvykle tvořených forem, a to 
velijazný, velicajnský aj. (ČJA 1, 1992, s. 146–148, mapa č. 51).
Ve slovenských nářečích se deriváty utvořené příponou -ánský (veľi-
kánski) dokládají ze západního a středního Slovenska (zde též roz-
troušeně formy veľičizní, veľičižní, veľičazní, veľičajzní a veľičažní). Vý-
chodoslovenské dialekty se vydělují odvozeninou veľičozni (okrajově 
též veľičuzni). Většina těchto odvozenin se v českých dialektech vůbec 
nevyskytuje (ASJ III, 1978, s. 161, 1981, mapa č. 361).

V ASJ III (1978, s. 160, 1981, mapa č. 360) je zpracováno též adjektivum vysokánsky 
(širokánsky). Územní rozložení jednotlivých formantů u těchto dvou přídavných jmen se 
v podstatě shoduje s mapou velikánský (viz výše, chybějí pouze varianty na -čižný, -čažný 
a -čajzný), proto je zde zvlášť neuvádíme. 
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Zeslabení

229 Adjektiva patřící do této skupiny se odvozují formanty na-+-ł(ý)/ 
/-ał(ý), za-+-ł(ý)/-ał(ý), při-+-ł(ý), po-+-ł(ý), po- + komparativ a sufixy 
-av(ý)/-kav(ý) a -at(ý).
230 K vyjádření zeslabené vlastnosti se v dialektech využívá především 
způsobu prefixálně-sufixálního. řadíme sem útvary s předponami na-, 
za-, při-, po- a příponami l-ovými (vzor mładý, alternace u/ú, a/á): na-
hłuchłý, našedłý, nahňedłý, nažłútłý, nazłátłý, natrpkłý, nasłádłý, na-
zeleňałý/na zelenałý, načerveňałý/načervenałý, namodřałý (u posled-
ních tří formací vyčleňujeme variantu -ał(ý)); zažłútłý, zahňedłý, dále 
zamodřałý, začerveňa łý/začervenałý (u obou adjektiv opět varianta 
-ał(ý)); přihłuchłý, přitrpkłý; pobledłý, podłúhłý. Slovotvorná varianta 
-ał(ý) se pojí s fakultativními alternacemi n/ň a r/ř.

231 Slovotvorná synonyma jsou méně častá, např. natrpkłý // přitrpkłý, na-
žłútłý // zažłútłý. Formace nahłuchłý a přihłuchłý, dále nahňedłý a zahňedłý 
pokládáme za tautonyma. Registrujeme je na mapách č. 46 a 47.

Mapa č. 46 n a h l u c h l ý  (s. 141)
V téměř všech východomoravských dialektech se vyskytuje odvoze-
nina s prefixem na- (nahłuchłý) (SSJČ nahluchlý). Útvary s formantem 
při- (přihłuchłý) (SSJČ přihluchlý) jsou na severu a východě Valašska, 
na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Většinou bývají v dubletě s nahłuchłý.
V západo- a středoslovenských nářečích převládá forma nahluχlí 
(ojediněle též prihluχlí). Místy ve východoslovenských dialektech jsou 
navíc deriváty prihluχasti, prihlaχavi, nahluχavi, pohlaχavi, popř. při-, 
po- a nahluχí. Ostatní odvozeniny se vyskytují sporadicky (ASJ III, 
1978, s. 156–157, 1981, mapa č. 355).

Mapa č. 47 n a h n ě d l ý  (s. 143)
Na většině území východní Moravy je přídavné jméno s předponou 
za- (zahňedłý – SSJČ zahnědlý). Zejména okrajové úseky se vyznačují 
odvozeninou s formantem na- (nahňedłý – SSJČ nahnědlý). Na severu 
území jsou časté dublety.

232 Přípona po- se spojuje také se dvěma komparativy (poménší/pomen-
ší, postarší).
233 Adjektiva odvozená sufixem -av(ý) (vzor mładý, alternace í/je) vyjad-
řují slabší intenzitu vlastnosti: słatkavý, chabavý ‚pochybný, nepodaře-
ný‘, tepłavý, šeďavý/šedavý, bjełavý, zelenavý, červeňavý, modřavý/mod-
ravý, žłuťavý/žłutavý a złaťavý/złatavý. U nářečních přídavných jmen 
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šeďavý/šedavý, červeňavý, žłuťavý/žłutavý, złaťavý/złatavý a modřavý/ 
/modravý je odvozování formanten -av(ý) spojeno s fakultativními al-
ternacemi d/ď, n/ň, t/ť a r/ř. Variantou -kav(ý) jsou utvořeny následující 
útvary, a to kysełkavý, zelenkavý, červenkavý a žłutkavý. U formací na-
hatý a płochatý lze vyčlenit sufix -at(ý) (vzor mładý).

234 Slovotvorná synonyma jsou méně častá (zelenavý // zelenkavý, čer-
veňavý // červenkavý).

Negace

235 Negace je zvláštním druhem modifikace. Vlastnost se neguje pomo-
cí předpony ne-, např. nedobrý, nemiłý, nejistý, neposłušný, neznámý, 
nerozhodný, neklidný, nečšasný, nevyléčitelný, nenapravitelný, neznesi-
telný a nevłastní.

aDJEKTIVa Z aDVERbIÍ

236 deadverbiální adjektiva vznikají transpozicí adverbií v adjektiva. dochází 
tedy ke změně slovního druhu bez posunu významu. deadverbiální adjek-
tiva se tvoří sufixací, méně konverzí. Při sufixaci se v některých případech 
odvozovací základ zkracuje. Uplatnily se sufixy -ň(í), -ejš(í)/-ajš(í), -š(í), 
-sk(ý), -c(í) a konverzní formanty -(í), -(ý). Přídavná jména zakončená na 
-sk(ý) nebo -(ý) mají morfologickou charakteristiku podle tvrdého vzoru 
mładý. Všechny ostatní odvozeniny se skloňují podle vzoru jarňí.

K. Fic (1984, s. 117) uvádí také sufix -né (např. čuprné), variantu -ečné (společné) a sufix 
-ové (fajnové).

Nejvíce doložených přídavných jmen končí na -ň(í) (alternace s/š): 
předňí, zadňí, spodňí, vrchňí, dolňí, horňí (od adv. místa), dále dnešňí, le-
tošňí (od adv. času).

U dalších formací lze vydělit sufix -ejš(í): vedlejší, zdejší (od adv. mís-
ta), fčerajší (varianta -ajš(í)), fčilejší (od původnější podoby adv. času fči-
le), pozďejší; fčerejší (od adv. času). Adjektivum letojší je odvozeno od 
příslovce letos způsobem nepravidelným.

Zbývající formace jsou ojedinělé: fčilší (sufix -š(í)), łonský/łoňský, 
předłoňský (sufix -sk(ý), alternace ň/n), domácí (sufix -c(í), alternace 
a/á). Základová adverbia mají význam času, u posledního útvaru výchozí 
příslovce označuje místo.
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Konverzí vzniklo adjektivum letoší (formant -(í), alternace s/š). Zákla dem 
se stalo příslovce času. Toto adjektivum je zřejmě původnější, kdežto varianta 
letojší se vytvořila zřejmě pod vlivem odvozenin fčilejší, fčerejší atp.

Adjektivum bosý bylo utvořeno od primárního základu adverbia způ-
sobu bosky.

237 Slovotvorná synonyma jsou méně častá (fčerajší // fčerejší). Jedinými 
tautonymy jsou adjektiva letošňí, letojší a letoší. Graficky je znázorňuje-
me na mapě č. 48.

Mapa č. 48 l e t o š n í  (s. 143)
Jazyková situace je ve východomoravských dialektech následující: 
Většinová odvozenina letošňí (SSJČ letošní) se dokládá ze Slovácka 
a ze severní poloviny Valašska. Valašsko (kromě Meziříčska a Vsetín-
ska) je charakterizováno nepravidelně tvořeným adjektivem letojší. 
V dolských nářečích a v okolí Veselí nad Moravou (ojediněle též na 
Kelečsku) se vyskytuje derivát letoší (SSJČ obl. mor.).

a D a P T a C E  P Ř E J a T Ý C h  a D J E K T I V

238 Při nářečním výzkumu byla zjištěna také přejatá přídavná jména. 
Při adaptaci, tj. jejich zařazení do slovní zásoby nářečí, se uplatňuje su-
fixace. Máme doložena pouze dvě adjektiva tohoto typu, a to maródný 
(z něm. < fr.) a mizerný (z lat.). Jsou počeštěna příponou -n(ý), jejímž 
spoluformantem jsou koncovky vzoru mładý.

T V o Ř E N Í  a D J E K T I V  s K L Á D Á N Í M

239 Kompozita, která byla při nářečním výzkumu zjištěna, nejsou častá 
a představují vesměs přejímky ze spisovného jazyka. Jsou utvořena způ-
sobem kompozičně-konverzním nebo kompozičně-derivačním. Vztah 
mezi složkami jednotlivých kompozit je determinační (první člen blíže 
určuje druhý). Pouze v jediném případě je mezi složkami kompozita 
vztah souřadný. První členy kompozit jsou se členy druhými spojeny po-
mocí konektu -o- a -e-. další formanty, jež se uplatnily u obou slovotvor-
ných způsobů, viz dále.

Jediným kompozitem se souřadným vztahem mezi oběma složkami 
je hłuchoňemý. Vzniklo způsobem kompozičně-konverzním. První i dru-
hý člen je tvořen adjektivem, obě složky jsou spojeny konektem -o-.
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První skupinu představují determinativa, u nichž se uplatnil rovněž způ-
sob kompozičně-konverzní. U těchto kompozit je první člen tvořen adjek-
tivem a druhý substantivem: křivohubý, křivonohý, křivonosý, dłúhovłasý, 
černovłasý, dłúhonohý, krátkozraký a hołohłavý. U dalších útvarů je první 
člen povahy adverbiální a druhý povahy adjektivní: tmavohňedý, bledomodrý 
(konekt -o-), dále svjetlemodrý a bleďemodrý (konekt -e-, alternace d/ď). 
Kompozita padesáťiletý (alternace t/ť ) a sedmiletý jsou utvořena stejným 
způsobem, avšak liší se numerálním základem prvního členu (viz dále). 
Všechny nářeční formace se skloňují podle vzoru mładý.

další skupina složených adjektiv vznikla způsobem kompozičně- 
-derivačním. Tyto adjektivní složeniny mívají sufixy -sk(ý)/-k(ý), -ov(ý), 
-n(ý) (vzor mładý) a -ň(í) (vzor jarňí). Sem zařazujeme determinativa 
s první složkou adjektivní a druhou substantivní (konekt -o-): starosvjec-
ký (zjednodušení skupiny tsk/ck), svatojánský, ščedrovečerňí.

Následující kompozita se od předcházejících liší tím, že mají v první 
části složeniny numerální základ. Ten je v našem případě ve tvaru geni-
tivu bez spojujícího konektu: dvúkilový, dvútřídňí. U dalších útvarů je 
využito základů číslovek druhových opět bez spojujícího konektu: dvoj-
pokojový, trojpokojový. K nim se přimyká přídavné jméno jednobarevný 
s konektem -o-.

U dalších formací pravdomłuvný a rukoďelný je první člen tvořen zá-
kladem substantiva, druhý člen základem slovesa (konekt -o-).

Nejpočetnější jsou kompozita s prvním členem adjektivním nebo nu-
merálním a druhým členem substantivním. Nejčastěji označují vlastnos-
ti týkající se vzhledu člověka, popř. pojmenovávají vlastnosti počitatelné 
(např. dłúhovłasý, padesáťiletý).

240 Slovotvorná synonyma jsou ojedinělá (bledomodrý // bleďemodrý).

aDJektiVa – retrográdní seznam

bratrúch
Frantúch

rybí
trhací
telací
prací

kuřací
prasací
pletací

spłachovací
sázací
řezací

domácí
kuřecí

prasecí
dójicí

kropicí
šicí

tekúcí
kyselúcí

milúcí
černúcí
horúcí

skorúcí

vrúcí
kvetúcí

młačí
nájmłačí

prasačí
vječí

prasečí
ďífčí

lechčí
vlchčí

králičí
králíčí

mňakčí
mňekčí

tenčí
slépčí
cérčí
hořčí
čiščí

huščí
raňí

nočňí
vánočňí

púłnočňí
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ročňí
ručňí

zahradňí
zadňí

předňí
dvútřídňí

spodňí
najspodňí

národňí
vodňí

deňí
vrchňí

najvrchňí
dolňí

školňí
polňí

přespolňí
přízemní

zimňí
podzimňí

telefoňí
słoňí

telefóňí
farňí
jarňí

ščedrovečerňí
horňí

najhorňí
kutrňí

námořňí
dnešňí
letošňí

sobotňí
nevłastňí

hłavňí
televizňí

ogaří
psí
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ťaší
ťeší

zdrafší
nofší
ťichší

suchší
najsuchší
nejsuchší

bliší
ťiší

fčerajší
vlchčejší
hořčejší

zdejší
pozďejší

tupjejší
pichlavjejší

zdravjejší
červavjejší

hójivjejší
červivjejší

novjejší
tupjejší
vedlejší
bjelejší
fčilejší

chudobňejší
łacňejší

łaciňejší
ščasňejší

fčerejší
múdřejší

čisťejší
novjéjší

letojší
delší

bjelší
kysełší

fčilší
menší

pomenší
poménší

letoší
lepší

hłipší
hłupší

tupší
starší

nájstarší
postarší

šerší
širší
ťešší

blišší
ťišší

sušší
najsušší

vyšší
słatší

škaretší
suší

najsuší
nejsuší

vyší
Tondúj

Sedláčkúj
bratrúj
Frantúj

Anežčin
sestřin

maminčín
Mirkú
bratrú

Vojtú
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Kubjenúv
bratrúv
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křivohubý
tmavohňedý

dłúhonohý
křivonohý

bezrohý
krátkozraký

mařacký
fsacký
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ďecký

vrbjecký
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ďełostřelecký

mikulecký
ňemecký

chłapecký
hustopecký

bořecký
potecký
babický

mikułčický
polický

šumický
úředňický

nezdeňický
seňický

bylňický
strážňický

americký
africký

mistřický
havřický

ťešický
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miloťický
miłoťický
zarazický

łužický
mezřícký

čejcký
lhocký

franclhocký
miłocký

hospocký
brocký

uherskobrocký
kłobucký
kłobúcký
młaďičký

maličký

kraťičký
słabučký
hebučký

młaďučký
słaďučký

lehučký
mjekučký

mňekučký
malučký
milučký

teplučký
teňučký

staručký
stařučký

modřučký
gulaťučký
kraťučký
novučký

młaďinenký
malinenký
teňinenký

malušenký
teňuňiňinký

teňuňinký
malinký

hebulilinký
hebulinký

słabušinký
mładušinký

malušinký
teňušinký
słabunký
hebunký

drobunký
młaďunký
słaďunký

lehunký
mjekunký

mňekunký
malunký

bilunký
milunký

teplunký
teňunký

červeňunký
modrunký
modřunký

kraťunký
bezoký

příkaský
český

mjeský
újeský

mňeský
neoveský

novoveský
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búsłafský
krafský

vłachofský
ořechofský
fšechofský

kyjofský
čajkofský
čejkofský
bojkofský

hrozenkofský
žiškofský
karłofský
pavłofský

bojanofský
šanofský

malenofský
drnofský
kunofský

brumofský
popofský
šarofský

komárofský
záhorofský

znorofský
vizofský

ošklivajský
hraďiský

uherskohraďiský
domaňínský

fseťínský
vesełský

podołský
vołský

kobyłský
veličanský
širočanský
vysočanský
dłúhanský
velikanský
širokanský
vysokanský

panský
veličánský

hłubočánský
grobjánský
svatojánský

velikánský
hłubokánský

širokánský
vysokánský

ščítenský
rokytenský

hodonský
konský
łonský

koňský

łoňský
předłoňský

kóňský
hospodyňský

jastrapský
březołupský

ogarský
pekařský

cukrářský
mořský

ruský
francúský
drobušký

vjec słatký
bezruký

nazelenałý
načervenałý
začervenałý

nazeleňałý
načerveňałý
začerveňałý

ožhrałý
ožrałý

namodřałý
zamodřałý

ohořałý
vyhořałý

zvjadłý
uvadłý

nasłádłý
pobledłý

nahňedłý
zahňedłý

našedłý
omdlełý

ohłý
zohłý

podłúhłý
zdechłý

oschłý
nahłuchłý
přihłuchłý
napuchłý
zapuchłý

opuchłý
spuchłý
nemiłý

přemiłý
natekłý

otekłý
rostekłý
natrpkłý
zatrpkłý
přitrpkłý
nakúsłý
zakúsłý

ukúsłý
nazłátłý
nažłútłý
zažłútłý

neznámý
hłuchoňemý

ozimý
oškrábaný
našlahaný
přiďełaný
posypaný

pozavíraný
opraný

vykysaný
přemotaný

poskovávaný
vyšívaný

pruhovaný
štráfkovaný
prúškovaný

naščepovaný
kupovaný
vatovaný

kvjetovaný
darebný

chudobný
nemocný

mnohúcný
dłúhúcný
velikúcný

hłubokúcný
širokúcný
vysokúcný
horkúcný
kyselúcný

horúcný
modřúcný
ošklivúcný

srdečný
mléčný
hładný

neklidný
słobodný

nerozhodný
rodný

maródný
cený

drahúcený
dłúhúcený
širokúcený

pečený
napečený
zatečený

nevyléčený
nezajiščený

nasaďený

zasaďený
posaďený
mňeďený

uchoďený
naroďený

úďený
nastrójený

dřevjený
súkený

oholený
kamený
jačmený

skleňený
přižeňený

hliňený
polepený
zatopený

kúpený
vařený

dovařený
ustrašený
zapłaťený
zmłáťený

płáťený
zadávený
pokazený

vylezený
kožený

rukoďelný
nevyléčitelný
neznesitelný

nenapravitelný
zelný

kamenný
konopný
mizerný

šetrný
ščasný

neščasný
masný

překrásný
ovesný
hříšný

posłušný
neposłušný

hedbávný
barevný

jednobarevný
kočovný
bojovný

pravdomłuvný
veličazný
širočazný
veličajzný

hłubočajzný
širočajzný
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vysočajzný
dłúhajzný
velikajzný

hłubokajzný
širokajzný
vysokajzný

gurážný
režný

jarý
prastarý
nedobrý

bleďemodrý
svjetlemodrý
bledomodrý

dłúhovłasý
černovłasý

bosý
křivonosý

bradatý
špičatý
nahatý
nohatý
rohatý

płochatý
břuchatý

okatý
kulatý
gulatý

múčnatý
ramenatý
dřevnatý

čapatý
střapatý

bachratý
vłasatý
fúsatý

hrudovatý
łojovatý

hrutkovatý
gulovatý
kulovatý

sedmiletý
padesáťiletý

pobitý
zbitý

zašitý
zešitý

hrudovitý
pískovitý

hrutkovitý
rosolovitý

slínovitý
omdlítý
zedřítý

otevřítý
nejistý
ohnutý

zohnutý
vytrhnutý

opuchnutý
nakúsnutý
zakúsnutý
ukúsnutý

zakrytý
přikrytý
chabavý

chrobavý
šedavý
šeďavý

kysełkavý
zelenkavý

červenkavý
słatkavý
žłutkavý

pálavý
bjełavý

hołohłavý
tepłavý

šmatłavý
zelenavý

červeňavý
voňavý
ščípavý

sípavý
modravý

ďeravý
ďíravý

ďúravý
modřavý

złatavý
žłutavý
złaťavý
žłuťavý
červavý

hójivý
chrobalivý

pálivý
schranlivý

trvanlivý
závistlivý
plesňivý

červivý
pískofcový
prosincový
čokoládový

hodový
tvarohový
hrachový
ořechový

trojpokojový
dvojpokojový

makový
zemjákový

zemňákový

kvítečkový
česnekový
borúfkový

trnkový
japkový
pískový

doškový
hruškový
kostkový

dvúkilový
rosolový

erteplový
gumový

porculánový
lednový

słaňinový
kvjeťinový

drkoťinový
kotłovinový

vínový
kombajnový

gramofonový
magnetofonový

gramofónový
magnetofónový

kartúnový
turkyňový

buldozerový
buldozérový

traktorový
motorový

javorový
traktórový
motórový

šutrový
sýrový

masový
rúžový


