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Josef Šimandl 
(Praha)

MECHANICKÉ KRÁCENÍ A MECHANICKÉ SKLÁDÁNÍ; 
BLENDING

1. Mechanické krácení
Mechanické krácení – tj. krácení nezohledňující stavbu slova, jinak 

řečeno: krácení dezintegrující morfematickou stavbu – konstatuje Šmi-
lauerovo �TS (§ 0072) pro hypokoristika: Dorota � Dora, Magdalenka 
� Lenka1, se sufixací An-ton-ín � Tonda; jinak je prý slangové a argotic-
ké: slečinko � slečí, (koruna) padesát � pade, to na nás nepla[tí]. Tamtéž 
však Šmilauer upozorňuje: „Jiné takové zkráceniny přejímáme z cizích 
jazyků“; mezi příklady jsou auto[mobil], metro (< metropolitain), Expo 
(< exposition apod. podle konkrétního jazyka; název světové výstavy 
1958). Povšimněme si, že všechny uvedené příklady jsou dvojslabičné.

Pokud jde o příslušnost ke slangu a argotu: uvedené příklady, stejně 
jako další, bychom dnešníma očima tak nízko neřadili, protože nesoudí-
me, že každý soukromý projev by byl ve slangu nebo dokonce v argotu: 
bezva, nashle, v poho, samo (= samo sebou/samozřejmě), oslovovací for-
ma kámo, zkrácenina cvíčo (ksk-dopisy; tady je neutrum i východiskové 
cvičení).

Přejímání mechanických zkrácenin (prototypicky rovněž dvojslabič-
ných) nebo jejich paralelní vznik ve více jazycích se začínal rozvíjet už 
v době vzniku �TS (40.–70. léta 20. stol.): foto, zoo. Většina z nich se 
časem využívá jako prefixoid výrazů i hybridních. Už SSJČ (I, knižně 
1971) má vedle slov s foto- I ´světlo´ (např. fotoemise) i foto- II ´foto-
grafie/fotografický´ v nejméně 17 slovech2; samo slovo foto ´fotografie´ 
je v něm charakterizováno jako „poněk. zast.“, ač se v tisku nepřestávalo 
užívat a žije dodnes. Dva vydané svazky �SvČ uvádějí takových zkráce-
ných prvků desítky: např. info(-), narko-, porno(-); homonymní para- (< 
parašutista × paraplegik). Stále vznikají další takové zkráceniny, a to i 
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např. v medicíně – ne v její stylově nejvyšší sféře reprezentované odbor-
nými časopisy, ale ve sféře styku s pacienty, kteří jsou už léta posíláni 
např. na sono. To lze ještě interpretovat jako spojení kořene s konekté-
mem (son-o). Ale při vjezdu do pražské nemocnice Bulovka je směrovka, 
která má nad šipkou velké ORTO REHA, pod šipkou konvenční ortope-
die, rehabilitace; řetězec reha obsahuje prefix a torzo kořene -hab- nebo 
spíš prostě jen první dvě slabiky.

2. Mechanické skládání
Jako mechanické skládání označuji kompozici z mechanicky vyčle-

něných prvků. Lze tu rozlišit několik typů:
a) Skládání z prvních slabik, z počátečních řetězců apod.: Svatka < 

svatební kancelář, karma (průtokový ohřívač vody, pův. Karma) < jméno 
výrobce Kar-el Ma-cháček, Čedok < Če-skoslovenská do-pravní k-ance-
lář. To se řadívá ke zkratkovému tvoření, resp. k typům zkratek. Výtvory 
přebírané z ruštiny nebo tvořené podle ní (politruk < političeskij rukovo-
ditěľ; děldop < dělnický dopisovatel3; Mašpriborintorg < inostrannaja 
torgovlja mašinami i priborami? a další) nezdomácněl nejen v češtině, ale 
ani v popisech „její“ slovotvorby; registrují ho však texty o vývoji jazyka 
ve 20. století.

b) Skládání s afixoidy, prototypicky opět dvojslabičnými – srov. zde 
část 1 – se obvykle chápe jako jev z pomezí derivace a kompozice. (Vzato 
do důsledků, měli bychom v případech jako narko-kracie vidět spojení 
prefixoidu se sufixoidem, kde chybí kořen; mně je bližší vidět v tomto 
výtvoru kompozitum o dvou autosémantických kořenech.)

c) Blending jako takové skládání slov, při kterém se slova, prototy-
picky dvě, „oříznou“, načež se začátek prvního a konec druhého sesadí do 
jednoho slova, které bude připomínat slova výchozí. Tomuto typu věnuji 
část 3 tohoto textu. �yní poznamenávám, že ve starších popisech, napří-
klad právě v �TS (§ 0071), se mezi zkratkovými typy vyskytly i přípa-
dy typu „začátek – konec“: jméno likéru Tesavela < Tesa-řík a Pav-ela, 
Osram < os-mium + wolf-ram.

3. Blending
Blending se dočkal asi 30 různých označení (Cannon 2000: 953), 

z nichž většina byla užita jen jednou. Z častějších označení blendů připo-
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menu portmanteau, mot-valise, nakrycie, Mischform, haplologické slovo, 
kontaminace; šíře by jev patřil pod extragrammatical morphology nebo 
kreativní tvoření slov. Zůstanu tentokrát u původního anglického ozna-
čení, jakkoli mám proti němu výhradu, že představa „míšení“ nebo kořa-
lečnického „řezání“ zastírá důležitou identifikovatelnost východiskových 
slov.

S mechanickou kompozicí má blending společné to, že nehledí 
k morfémové stavbě slova. Zachází s východiskovými slovy – prototy-
picky jsou 2 – jako s řetězci elementárních znaků (fonémů, grafémů) a 
prolne je (přikloní je) tak, že vznikne slovo nové. Obvykle lze podle za-
čátku výtvoru rozeznat první a podle konce druhé východiskové slovo.

Tradičně (v anglistice, nověji i v hispanistice) se odlišují dva typy, a 
to podle existence × neexistence transientu, tj. řetězce společného oběma 
slovům:

1. věšák (portmanteau), dále V jako gross-tapo4 < Gross(ovo)+gestapo,
2. teleskop, dále T jako kub-ic-ie5 < Kubice(ho)+policie.

�ěkolik příkladů:
V jako gross-tapo:
para-lympiáda (< olympiáda paraplegiků), (sedlčanský) troub-elín 

(sýr hermelín k rozpečení v troubě)6; mezinárodní, už desetiletí starý 
a po celém světě rozšířený bank-omat < banka + automat / bankovní 
automat7; work-oholik (i s variantou v češtině zanikající work-holik)8; 
okazionalismus kro-ka-ře (krocan nadívaný kachnou, která je nadí-
vaná kuřetem; pečeně na Den díkůvzdání, jméno podle tur-duck-en < 
turkey+duck+chicken); na angličtinu jsou poměrem grafiky a výslovnosti 
dosud vázané formace info-tainment a edu-tainment (< informa(tive?) / 
edu(cative?) + entertainment ´zábava´9. Po světě je jako citátový výraz 
z angličtiny znám také br-unch < breakfast + lunch. 

T jako kub-ic-ie:
Eu-ro-šima (mimo češtinu spojené Europe+Hirošima), Pi-tom-io 

(< pitomec + Tomio; podrobněji v části Kazuistika blendů), zmr-d-oucí10 
(zmrd vedoucí, který nádavkem možná podřízené zmrdává, jebe neboli 
kárá); případ DOBRÉ RÁNOVINY (reklamní rubrika sušenek a cereálií 
BeBe v deníku Metro) ukazuje, že někteří kreativci dokážou do blendu (T 
rá-no-viny) zapojit i dvouslovný výraz (Dobré ráno); anglický je název 
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televizního seriálu Cali-forni-cation (California+fornication ´smilnění´) 
i klasický, starý a známý příklad sm-o-g (smoke+fog).

Poznámka ke skripci: V českých textech jsem shledal jako menši-
nový jev kolísavou verzálku, a to i uvnitř slova (piTomio, PiTomio, Pi-
tomio), popř. psaní se spojovníkem. �ezaznamenal jsem odmezerované 
psaní částí. �ejčastější je psaní dohromady.

Hranice vůči afixaci a zejména vůči připojování afixoidů je v řadě 
případů po formální stránce nezřetelná – viz příspěvek Šimandl (ve výro-
bě): „jediné společné písmeno, rozdíl psané a zvukové podoby, povýšení 
jedné z částí na afixoid dalším tvořením. [...] Je tu však zřetelný význa-
mový rozdíl: zatímco afixy připojují význam obecný, kategoriální, při 
blendingu jde o to, učinit narážku (hint) na konkrétní východisková slova. 
V tomto smyslu jde o případ idiomatického tvoření slov“.

S blendy se setkáváme tam, kde je poptávka po neotřelých a krea-
tivních pojmenováních. Jsou to označení nabízených produktů nebo  
(v politických komentářích) hodnotící pojmenování. V návaznosti na prv-
ní světově proslulé užívání portmanteaux, které najdeme v próze Lewise 
Carrolla Through the Looking-Glass and What Alice Found There (1871), 
se k blendům jako jazykové hře občas vrací literatura pro děti a mládež; 
srov. o dvou takových knihách v příspěvku Charles 2011. �emalá část 
blendů – k možnostem kvantifikace se ještě vyjádřím – má jepičí život, 
malá část se uchytí natrvalo, ještě méně se jich uplatní celosvětově jako 
bankomat (chceme-li ho pokládat za blend)11.

4. Kazuistika blendů
Řada případů problematického rozlišování V × T je uvedena v pří-

spěvku Šimandl (ve výrobě). Zde následuje výběr devíti příkladů, z nichž 
každý osvětlí některou ze stránek blendingu.

(1) Oskarta
Příklad blendu (T Os-kar-ta < karta s logem Oskar), který s komerč-

ní akcí přišel a zase odešel. Obojí lze podle korpusu S�� datovat. Prvo-
výskyt: Koncem dubna začne třetí mobilní operátor v tuzemsku Český 
Mobil nabízet předplacené SIM karty do mobilních telefonů pod názvem 
Oskarta; Lid� 13.04.2000. Celkem za rok 2000 84 výskytů, v letech 
2001–2003 mezi 50 a 60 ročně, 2004 vrcholných 86 výskytů, 2005 jen 10 
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a 2006 pouhé 3, mezi nimi tento: Pouze Vodafone (...) nepřichází, kromě 
změny názvu Oskarty na Vodafone kartu s žádnou akční nabídkou; Dení-
ky Bohemia 20.05.2006.

(2) myšítko
Označuje (pravé/levé) tlačítko myši. Ač se zdá, že případ by se dal 

popsat jako sufixace existujícím sufixem myš-ítko, není věc tak prostá: 
dokud neřekneme, že -ítko tu představuje konkrétní slovo tlačítko, zůsta-
ne náš popis čistě formalistický. Poněkud dětské, hravé slovo – popsané 
v �SvČ 2 – má ve velkém korpusu S�� pouhé 3 doklady. Pro srov-
nání: bankomat 14.776, grosstapo/grostapo 253, čerstvá a „nekorektní“  
[Kk]ubicie 0.

(3) lamposter
Příklad blendu (T? lam-p-oster < poster ‘plakát’ na lampy), který 

se neuchytil. První zachycený doklad: V Ostravě někdo během jednoho 
dne ukradl 120 „lamposterů“, poutačů jednoho z kandidátů do Senátu 
připevněných na sloupech veřejného osvětlení (ttx ČT 06.10.12, s. 125). 
Slovo přináší problémy. Vyslovovat podle angličtiny [læmpoustr] by za-
střelo identitu přikláněných slov – nemluvě o tom, že samo slovo poster 
[poustr] není každému srozumitelné a [poster] či [lamposter] by neznali 
ani ti, kdo umějí anglicky. Možná i proto nepřevzali slovo od žurnalistů 
policejní a justiční mluvčí, kteří raději citují jazykově konzervativnější 
soudní spisy. �ecelých čtvrt roku později nacházíme ve zprávách o témž 
soudním případu už jen takovéto opisy: plakáty umístěné na sololitových 
deskách na pouličních lampách (ttx ČT 27.12.12, s. 117); posádku, která 
... sbírala ze sloupů veřejného osvětlení volební plakáty na deskách (ttx 
Prima family, zdroj našeho prvního dokladu, rovněž koncem prosince 
2012). Přes výhodnou jednoslovnost byl tedy blend odmítnut.

(4) Pinotomio/Pitomio
Blendy se objevily na internetu v lidovém humoru k prezidentské 

volební kampani koncem r. 2012. Delší z nich byl první a zaznamenali 
jsme ho v grafice (není vyhledatelný Googlem apod.). Z hlediska rozlišo-
vání V × T představuje problém v tom, že společný prvek není uprostřed, 

8 Проблеми на неологията в ...
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ale na konci: Pino-tom-io < Pinocchio + Tomio (Okamura). Starší a delší 
blend byl během kampaně vytěsněn novým, hrubšího zrna, který je jasný 
T: Pi-tom-io < pitomý/pitomec Tomio. Jak už jsem připomněl, kolísala 
skripce.

(5) Korespondáž
Jde o název výstavy. Jiří Kolář si s Francouzkou Béatricí Bizot vy-

měňoval dopisy, z nichž ty z jeho strany mohly obsahovat i koláž s krát-
kým vzkazem anebo jen koláž. Koláže byly vystaveny pod názvem 
Korespondáž12, který – pravděpodobněji než tvořením T se společným 
začátkem (unikum!; < ko-respond-ence + ko-l-áž) – vznikl prostě sufixací 
jako další příslušník kolářovské řady názvů technik, která obsahuje koláž, 
dekoláž, muchláž, roláž, proláž, chiasmáž, konfrontáž, raportáž ...13

(6) Vivaldianno
Při jednoduché segmentaci Vivaldi-anno (jméno Vivaldi „nasaze-

né“ na anno, it. ‘rok’) lze tento název programu na vivaldiovskou se-
zonu houslisty J. Svěceného označit za V, ale na překážku je, že nejen 
z prvního, ale ani ze druhého slova není nic zakryto. �avíc pak je ve 
hře i podoba s výrazem Vivaldiano [-áno] ‘vivaldiovec/vivaldián’, takže 
sofistikovanější segmentace by vypadala Vivaldi(-)an(-)no a bude to pak 
spíš T. Podstatnější než „správně“ segmentovat je rozpoznat pragmatický 
záměr: název je osobitý14, adresáty reklamní kampaně zaměstná a vtiskne 
se jim do paměti.

(7) Kavárium
Jako většina případů v naší kazuistice, jde o proprium, a sice o jmé-

no kavárničky v Praze 6, která má poměrně vysoká okna. Formálně jde o 
příklad blendu, který lze vyložit prostěji než jako T ka-vár-ium: ve slově 
akvárium byla první dvě písmena prohozena a tím se dosáhlo přiklonění 
ke slovu kavárna.

(8) Čezko/ČEZko
Rozhodovat o příslušnosti k V nebo T je tu nejen obtížné, ale i ne-

plodné. Zjevnou sémantiku ‘Česko ovládané společností ČEZ’ tyto for-
mální hrátky ničím neobohatí. Za povšimnutí stojí, že tento blend (možná 
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nebude sám) je zřetelný jen v písmu; v řeči by se musel opsat, třeba [čes-
ko se z].

(9) xenoFabie
Folkař Karel Plíhal má v písni Burani z Anglie (CD Vzduchoprázd-

niny, 2012) ve sloce o Angličanech dřív než mi na boty nablijí, odjedu 
svou xenoFabií a ve sloce o Rusech dřív než mě omylem zabijí, odjedu 
atd.; xenoFabia < xenofobie + Fabia (typ automobilu Škoda Volkswa-
gen). �a rozdíl od klasických T je v tranzientní části (má-li smysl o ní 
mluvit) diferenční vokál o/a. Skripce s velkým písmenem uvnitř slova, 
jak ji uvádí písničkářův web, pojišťuje srozumitelnost obou narážek, blo-
kuje dohad na překlep a odkazuje k popřevratovým jazykovým inovacím.

5. Postoje k blendingu
Vstřícný postoj vůči blendingu zaujímá anglofonní15 a také hispán-

ská lingvistika: srov. Piñeros 2004. Ambivalentní postoj v rámci hebrais-
tiky (autor je z univerzity v Tel Avivu) ukazuje titul článku Bat-El 1996. 
Rezervované postoje zaujímá germanistika, galoromanistika16 nebo po-
lonistika17. Pokud jde o bohemistiku, s pojmem není zvyklá zacházet a 
tradičně řadila blendy mezi zkratky (srov. zde část 2: zapracování případů 
Tesavela, Osram do �TS). Blending se u nás těší spíš zájmu učitelů ci-
zích jazyků, překladatelů apod. a spíš laickému než odbornému (jistá již 
dávná výjimka: Bareš 1974). Otázkou do diskuse je, kolik má bulharština 
blendů (přejatých; domácích) a nakolik se o ně zajímá bulharistika.

�a kolokviu o neologii se však především zajímejme o to, jaký vý-
znam by mělo zkoumání blendů pro neologii. Cannonovo zjištění na ma-
teriálu 13.683 neologismů je, že blendy v nich byly zastoupeny jedním 
procentem (Cannon 2000: 956); za porovnání by stál text Humbleyův 
(Humbley 2000). Můj osobní dojem je, že (a) počet blendů v posledních 
dvou desetiletích narostl, (b) roste počet komunikačních sfér, kde se blen-
dy tolerují a užívají (nejde už jen o žargony a substandardní útvary: srov. 
edutainment, infotainment v teorii mediální komunikace), (c) blending 
jako slovotvorný postup se na periférii přesouvá blíž k centru. Objek-
tivnější kvantifikace je ztížena tím, že v korpusech lze vyhledávat jen 
takové slovotvorné formace, které už známe. Pro popis blendů lze nemálo 
vykonat soustavným sběrem (excerpcí). �a sběru a popisu by se kromě 
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neologie měla podílet i onomastika, konkrétně chrématonymie, tento její 
podrozvinutý obor. Do tzv. gramatiky blendingu – např. jak často se za-
chovává leckdy sporný slabičný princip – by bylo lépe pustit se až po 
inventarizaci.

Text vznikl s podporou grantu GA ČR „Slovník afixů užívaných v češti-
ně“, reg. č. 13-07138S.

ZKRATKY

V  –  věšák (portmanteau) jako typ blendů bez společného řetězce/znaku
T  –  teleskop jako typ blendů se společným řetězcem/znakem ve střední, tranzi-

entní části

POZNÁMKY

1  Východiskem krácení je v obou případech ne-li hypokoristikum, tedy jméno 
počeštěné nebo zdrobnělé: původním podobám by byly blíž Dorothea, 
Magdalena.

2  Přesný počet neuvádím. Jednak sám slovník nečlení zvlášť slova s foto- I × foto- 
II a jsou případy obojaké (dva významy slova fotogenie), jednak se v heslech 
hnízduje a nemusí být shoda na tom, zda vždycky započítat i pravidelné deriváty 
různého stupně užívanosti: jméno přechýlené (fotoreportérka), vztahová 
adjektiva (fototelegrafický, fototelegrafní) nebo zdrobnělinu (fotoaparátek).

3  Podle M. Jelínka (Jelínka 1953: 143) vytvořil toto slovo po sovětském příkladu 
Julius Fučík.

4  V korpusu S�� lze vysledovat, jak se výraz grosstapo, poprvé vyšlý z úst M. 
Topolánka, rychle uchytil a jak spolu s ním a Grossem také odešel.

5  Kubicie, kdyby chtěla, tak si „důkazy” vyčaruje – z dikuse k článku S. 
Slonkové „ČSSD vyšla z kauzy Rath čistá. Odposlechy nejde dokázat“, 
<http://aktuálně.centrum.cz> 15.11.2012. �ato, 4.12., se na <http://www.
tydenikobcanskepravo.cz> objevil článek Kubicie manipuluje důkazy?; 
máme tím doklad když ne z tisku (který by časem možná vešel do korpusu), 
tedy aspoň z publicistického serveru. Po čtvrt roce je nálezů už několik 
desítek – například když internetoví diskutéři srovnávají odposlouchávání 
D. Ratha s neodposloucháváním J. Drábka a V. Šišky. Výraz se líbí, jistě i 
proto, že nehledí na korektnost a zní „zbojnicky“; proniká i do vyjadřování 
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o nepolitických záležitostech: Máš to blbý, mě Kubicie chytla za to že jsem 
kouřil na parkovišti na chodníku (Facebook; K- patrně pod vlivem příjmení 
ministra Kubiceho).

6  Jak ukazují „nepřipravené psané“ texty z internetu, slovo troubelín se ujalo i 
jako zjemňující obměna nadávky trouba (jako už předtím trubka).

7  �emyslím si, že k osvětlení geneze stačí kvantifikovat korpusový výskyt 
víceslovného bankovní automat proti jednoslovnému bankomat. – Další 
komentář (jde o sufixoid?) viz pozn. 11.

8  Zato varianta workaholik, poplatná patrně nejasné výslovnosti mluvčích 
v angličtině (element -a- neodpovídá žádnému z výchozích slov), zůstala 
v češtině zastoupená nejméně.

9  Oba výrazy se užívají i v teorii medální komunikace, takže je lze pasovat 
na spisovné. Strukturně se liší: zatímco info(-) funguje jako mechanická 
zkrácenina i jako prefixoid (Reklamace na infu; infocentrum, infostředisko), 
prvek edu- se omezuje na několik dalších anglicismů/internacionalismů: 
eduroam, eduROM.

10  Za příklad děkuji Kláře Osolsobě.
11  Analyzováno jako blend, je toto slovo V bank-omat. Jenže vznikla plejáda 

dalších výrazů s afixem -mat pro nejrůznější denotáty, které něco dávají snadno 
a rychle (z nejnovějších: slevomat, půjčkomat), takže došlo k perintegraci 
bank-o-mat.

12  Výstava ve Veletržním paláci v Praze, prosinec 2012 – březen 2013.
13  „... a další více než stovku postupů, které sepsal do svého Slovníku metod. Ten 

byl vydán poprvé v roce 1983 francouzsky, pak italsky a nakonec v roce 1999 
i česky“. Zdroj: http://kultura.idnes.cz/nahlednuti-do-basni-v-obrazech-jiriho-
kolare-fmk-/vytvarne-umeni.aspx?c=A080301_925940_vytvarneum_kot.

14  To není nutně kladné hodnocení jazykového prostředku.
15  Cannon (Cannon 2000: 956) uvádí řadu starých jazyků – védský sanskrt, 

attická řečtina, latina, stará horní němčina, v nichž se prý blending používal. 
Pokud jde o latinu, uvedený příklad te decora < te digna + tibi decora (‘co je 
tobě ke cti’) je kontaminace pádové vazby, ne však kontaminace slovotvorná 
čili blending. Já o blendingu v latině nevím.

16  Podíváme-li se na titul Francis Charlesové (2011), vidíme hned tři signály, 
kam se zkoumání řadí: (1) zděděné obrazné a z pohledu lingvistické 
terminologie depreciativní označení „slova-kufry“, (2) doplňkové označení 
„šibalská/škodolibá slova“, (3) zájem (s dost možnou carrollovskou inspirací) 
soustředěný na pouhé dva tituly literatury pro mládež.

17  �a internetu lze najít texty polských intelektuálů, kteří blending označují za 
hrátky pana Carrolla, případně za možnost, kterou by polština měla také (místo 
smog používat dymgła), ale je prý jí to cizí.
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