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Renáta Neprašová
(Praha)

VÝZNAM A PRODUKTIVITA NOVÝCH GERMANISMŮ 
V ČEŠTINĚ

1. Úvodem
Přejímání z cizího jazyka je jedním z produktivních způsobů obo-

hacování českého lexika. Ačkoli existují různé názory na nutnost užívání 
přejímek v češtině namísto českých ekvivalentů (Gazda 2003: 66), množ-
ství výpůjček v neologickém materiálu dokládá jejich potřebnost.

V tomto textu předkládám reprezentativní vzorek neologismů, kte-
rý vychází z mého předchozího výzkumu popsaného v bakalářské práci 
Nové germanismy v češtině (Neprašová 2012), v níž se podařilo prokázat, 
že němčina dodnes patří mezi jazyky, které – vedle angličtiny – ovlivňují 
českou slovní zásobu (dále je to např. italština či francouzština). Zamě-
řuji se na nové germanismy, které zatím nebyly integrovány do českého 
lexika, a zmiňuji také germanismy přejaté dříve, jejichž význam byl revi-
talizován. Mezi zkoumanými lexémy se objevují i výpůjčky okazionální 
povahy, u nichž je otázkou, budou-li začleněny do české slovní zásoby. 
Metodou mého výzkumu je cílená excerpce publicistických textů. Jako 
zdroj jazykového materiálu mi sloužil denní tisk (název zdroje a datum 
uvádím u jednotlivých doložených kontextů), interní neologická excerpč-
ní databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, 
v. v. i., a písemná komunikace na sociální síti Facebook. K dohledání 
kontextů, jimiž dokládám význam konkrétních germanismů, jsem využila 
elektronický archiv �ewton On-line.

Zkoumaný materiál klasifikuji podle příslušnosti lexémů k jednot-
livým slovním druhům, všímám si jejich grafického (ne)přizpůsobení 
českému pravopisu, (ne)existence českého ekvivalentu a komunikační 
oblasti jejich užití. Význam lexémů dokládám přirozenými kontexty, z 
nichž byly excerpovány.1
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2. Životná substantiva mužského rodu

Mezi novými substantivními přejímkami se objevují životná masku-
lina označující názvy osob a jejich charakteristiky. Objevují se jak slova 
graficky adaptovaná, tak slova psaná původním německým pravopisem, 
jež jsou však oproti němčině psána s malým počátečním písmenem. �ej-
častěji se skloňují podle vzoru pán2. 

Příkladem mohou být: wunderkind – z něm. Wunderkind, tedy ‚zá-
zračné dítě‘ („�akonec, chce to trochu vlastní invence, stačí odřezat v 
playlistu balast a zbude vám materiál na velmi slušné EP. �ení to tak 
poslední dobou se všemi hiphopovými deskami? Od rok odkládané des-
ky londýnského wunderkinda ale máme právo očekávat víc.“ – Reflex, 
12.07.2007); hobyfárer – z něm. Hobby (koníček) a Fahrer (řidič) – ‚jez-
dec nebo řidič, pro něhož je řízení koníčkem‘ („Kvalita pole evropských 
závodů však obrovsky stoupá. ‚V �ěmecku i Rakousku jezdí dvě stov-
ky borců, ale pozor, žádní hobyfáreři,‘ porovnává.“ – Tachovský deník, 
04.05.2007); laufař, z něm. laufen (běhat), je ‚člověk, který závodně ane-
bo zájmově běhá‘ („Městské běhy brzy vystřídá zimní běžecká sezona. 
V mnoha případech titíž lidé, kteří přes rok běhají na suchu, budou běhat 
na sněhu. �a vrchol sezony v podobě Jizerské 50 je už teď, dva měsíce 
před startem, přihlášeno na čtyři tisíce laufařů.“ – Hospodářské noviny, 
07.11.2012); maskulinum fára, z něm. Fahrer (řidič), pojmenovává ‚zku-
šeného řidiče‘ („Mně se zdálo divný, že by najednou takovej ‚fára‘ jako 
ty zapomněl jezdit rychle.“ –  Motohouse, 2004).

Dalším typem jsou životná maskulina pojmenovávající člověka 
podle zaměstnání: kulturmeister, z něm. Kulturmeister, označuje ‚znalce 
či odborníka na kulturu‘ („Kaplického chobotnice stěží bude stát na Let-
né. Radní jí tam dali místo, kulturmeister Jehlička přislíbil peníze, ale ne-
bude.“ – Týden, 07.01.2008); výrazem gastarbeiter, z něm. Gastarbeiter, 
byl původně nazýván ‚dělník pracující v cizině‘, v neologickém materiálu 
se však objevuje s novým, rozšířeným významem jako ‚osoba pracující 
v cizině‘ („Zřejmě nikdy se nestane, aby národní tým vytvořili převáž-
ně naturalizovaní Češi. Zato současná jednadvacítka Švýcarska právě na 
tohle sází a třeba �ěmci s legií ‚gastarbeiterů‘ získali bronz na loňském 
mistrovství světa.“ – Mladá fronta Dnes, 22.06.2011).
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3. Neživotná substantiva mužského rodu

Mezi neživotnými maskuliny se objevují jak výrazy přejaté jako 
existující německá slova (mobilheim, parkplac, kurzarbeit, kulturkam-
pf, štamtyš, abschlag), tak slova odvozená (hochštaplerismus). Převažují 
abstrakta, jež pojmenovávají názvy vlastností, dějů nebo stavů. Až na vý-
jimky skloňované podle vzoru stroj (štamtyš) se všechna neživotná abs-
trakta skloňují podle vzoru hrad. 

Kulturkampf, z něm. Kultur (kultura) a Kampf (boj), označuje ‚sou-
boj kultur‘ („Skupina Klausových spolupracovníků a příznivců, přede-
vším Ladislav Jakl, Jefim Fištejn a Marek Loužek, vycítila příležitost 
roztočit kola ‚kulturkampfu‘, ve kterém dodnes s velkým zaujetím a ra-
dostí prosazují, kdekoli to jde, ‚klausovské myšlenkové schéma‘.“ – Hos-
podářské noviny, 26.07.2005); kurzarbeit, z něm. Kurzarbeit, je výraz 
užívaný pro ‚zkrácenou pracovní dobu‘ („�ěkteré z firem závislých na 
japonských dodávkách dokonce již zvažují zavedení takzvané kurzar-
beit. Tedy systému, který se v �ěmecku osvědčil v době nedávné eko-
nomické krize a který umožňuje firmám pozastavit výrobu, aniž by své 
zaměstnance propustila. Část mezd pak proplácí stát.“ – Lidové noviny, 
25.03.2011); abschlag, z něm. Abschlag (výkop, vhazování), je označe-
ním pro ‚první odpal v golfu‘ („Tlak je každý čtvrtek ráno, když se jde 
na abschlag (první odpal). Každý je trošku nervózní, projeví se adrenalin. 
Samozřejmě bych doma chtěl vyhrát. Posledně na Karlštejně vyhrál Ber-
nhard Langer, i když jsem hrál dobře.“ – Mladá fronta Dnes, 01.07.2009); 
výraz štamtyš vznikl z něm. Stammtisch (stůl pro stálé hosty, pravidelné 
setkání) („Hans Klimasch ze St. Oswaldu dal podle zprávy v listu OÖR 
před rokem dohromady ‚štamtyš‘ občanů z Mühlviertlu a jižních Čech, 
kteří mají zájem o výměnu zkušeností a poznatků. Od té doby se setkávají 
každou druhou sobotu v měsíci, většinou v Kaplici. Tentokrát však zaví-
tali do St. Oswaldu a třináctý ‚štamtyš‘ bude příští měsíc v Rainbachu.“ 
– Listy Strakonicka, 20.10.2005); výraz šponung pravděpodobně vychází 
z německého ‚Spannung – napětí, vypětí‘ a má stejný význam („T: Zjis-
tila jsem, že Vánoce prožívám hezky, protože veškerá zodpovědnost za 
jídlo visí na jiných ženách z rodiny. | I: Víš, že mi to nedošlo? | T: Vlastně 
nemám takové to... | S: �emáš šponung. | I: Ty se na Vánoce jenom těšíš.“ 
– Magazín Mladé fronty Dnes, 29.11.2012).
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Mezi neživotná mužská konkréta se řadí lexémy označující názvy 
věcí, jež jsou bez výjimky skloňovány podle vzoru hrad: parkplac, z něm. 
Parkplatz, je výraz pojmenovávající ‚parkoviště‘ („V Praze je typickým 
příkladem Malostranské náměstí. V minulosti zde bývalo ledacos – pra-
nýř, šibenice, trh, socha maršála Radeckého – dneska parkplac.“ – Mladá 
fronta Dnes, 17.5.2011); mobilheim, z něm. Mobilheim, je variantou pro 
‚mobilní dům‘ („Přivezou vám ho na zahradu a můžete bydlet. A levně. 
To jsou důvody, proč se čím dál více lidí zajímá o bydlení v mobilních do-
mech, jinak také ‚mobilheimech‘. Dnes už to nejsou jen domy na koleč-
kách, ale i typy menších, levnějších domků, které se dají převážet na ná-
kladním autě.“ – Hospodářské noviny, 14.12.2011); kinderhotel, z něm. 
Kinderhotel, je ‚hotel speciálně uzpůsobený pro rodiny s dětmi‘ („Tenhle 
resort se snaží přiblížit v Rakousku a Itálii tak oblíbeným kinderhotelům. 
Je vybavený speciálně pro děti: mají tu dětské postýlky, vysoké židličky, 
ohrádky, zábrany u schodišť...“ – Mladá fronta Dnes, 27.05.2011); gross-
siedlung, z něm. gross (velký) a Siedlung (sídliště), označuje ‚velké síd-
liště‘ („Tamní výroba optických přístrojů ale prosperuje, město vzkvétá, 
o byty je teď nouze. ‚Dnes litují, že bourali až moc radikálně,‘ vykládá 
Grunze jeden z postřehů ze své cesty po německých ‚grosssiedlungách‘. 
Obecně se podle něj v německých městech bourá stále méně.“ – Respekt, 
12.12.2011).

4. Substantiva ženského rodu
Mezi femininy jsou nejčastějšími přejímkami konkréta pojmenová-

vající věci, organizace nebo skupiny lidí. Kromě jediného nesklonného 
(šlemgruppe) se všechna skloňují podle vzoru žena: šlemgruppe je kom-
pozitum vzniklé pravděpodobně až v českém jazyce z něm. schlemmen 
(hodovat) a Gruppe (skupina lidí), je ‚mládež, která se ráda baví‘ („Kde-
koli... ať je to Jindřichův Hradec, kde zakázali ošklivým holkám chodit 
ven, Český Krumlov, kterej je nejhezčím městem světa, ale nikomu to 
necpe, nebo ‚Budějce‘ – město sportu, zábavy a ‚šlemgruppe‘, jak si říká 
místní mládež, když se baví.“ – Magazín Víkend, 25.06.2011). Koštovač-
ka, z něm. kosten (okusit, ochutnat), označuje ‚malou skleničku na košto-
vání vína‘ („Čejč, Kobylí, �osislav, Traplice, Břeclav, Miroslav, Valtice, 
Sokolnice... Co mají tyto obce ze všech koutů jižní Moravy společného? 
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Víno a sobotní košt. �a nadcházející víkend je jich opravdu připraveno 
nepřeberné množství a v podstatě kdekoliv vám do ruky strčí koštovačku. 
Třeba v Traplicích se začíná ochutnávat již v 9.30, jinde až po 13. hodi-
ně.“ – Mladá fronta Dnes, 29.02.2012).

Abstraktní feminina bývají odvozena sufixem -(č)ka a jsou nositeli 
expresivního příznaku. Abstrakta ženského rodu pojmenovávají názvy 
činností. Jódlovačka, z něm. jodeln (jódlovat), je názvem pro písničku, 
v níž zpěvák jódluje („�e vždy také písničkám sedne nové aranžmá. Tře-
ba z Kláry kapela udělala jódlovačku s přízvukem na druhou dobu. A 
působí, že muzikanty (až na bubeníka) to snad už ani moc nebaví.“ – 
Mladá fronta Dnes, 04.05.2011); fofrovka, z něm. Fächer (vějíř, později 
expresivně shon), je ‚činnost, která je provozována ve spěchu‘ („‚Kratší 
služby jsou pro ženy rizikovější, protože musejí obsloužit více zákazníků, 
aby si vydělaly sumy, na které jsou zvyklé. �avíc hodinová služba zahr-
nuje i omytí zákazníka, na které v půlhodině není čas, a je to tedy méně 
hygienické,‘ přibližuje ne tak zřejmá zákoutí sexbyznysu Lucie Šídová z 
Rozkoše bez rizika. Také pánové vycházejí při ‚fofrovkách‘ zkrátka: za-
tímco v rámci hodinového servisu býval čas i na ‚obyčejné popovídání‘, 
při půlhodině na řeči nezbývá čas.“ – Týden, 07.02.2011); výraz fajnšme-
krovina, z něm. Feinschmecker (labužník), se objevil i ve svojí zdrobnělé 
podobě fajnšmekrovinka jakožto ‚záležitost pro fajnšmekry, milovníky 
vybraných věcí‘ („�emyslím si, že by CD vymizela nadobro, ale rozhod-
ně půjde jako u vinylů spíš o fajnšmekrovinku. V dnešní době už existují 
uživatelsky přitažlivější média.“ – Folk, 28.04.2009).

5. Adjektiva
�ovými germanismy jsou také přejímky adjektivní. Podle Mravi-

nacové (Martincová 2005: 196) nelze relační přídavná jména formovaná 
českými sufixy jasně pokládat za slova adaptovaná z němčiny, protože se 
vztahují k již přejatým podstatným jménům. Adaptovaným adjektivem 
je tedy s jistotou pouze výraz, pro nějž neexistuje v češtině základové 
substantivum (šébich, šmucig). Mezi mnou zkoumanými germanismy se 
objevují převážně adjektiva odvozená od již existujících substantiv přidá-
ním sufixu či prefixu (oštulpnovaný, štamgastský) nebo odvozená od slo-
ves (štosovatelný). Převážně mezi ně patří lexémy graficky adaptované. 
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Tato adjektiva (sklonná i nesklonná) označují příslušnost člověka k určité 
skupině lidí, jeho vlastnost či vlastnost (stav) věcí. Adjektivum šébich 
vzniklo z německého ‚schäbig – ošuntělý, odřený‘ („Pamatuji si, jak po-
stavili Palác kultury a měli tam hrát představitelé všemožných žánrů. Při-
šli tam rockeři s mastnými vlasy v šébich oblečení, prohlídli si ten palác 
a řekli: Tady my nebudeme hrát. Já ale hrát chtěl.“ – Magazín Víkend, 
24.09.2011); oštulpnovaný, pravděpodobně z něm. stülpen (nasadit), je 
člověk ‚nosící štulpny‘, což jsou ‚punčochy bez chodidel nosívané při 
sportu‘ („Vždycky jsem nesnášel náměstí ucpaná zuřivými fanatiky, skan-
dujícími: Alláh, Alláh, Duce, Duce, Šaron, Šaron, Češi, Češi a nesoucími 
na ramenou někoho jen proto, že se chtěl nechat s mučednickou vidinou 
ráje roztrhat dynamitem v plném školním autobuse nebo že dokázal nej-
líp ze všech dopravit klackem kus pryže do klece zapuštěné v ledu. Kdy 
naposled uspořádal dav s pěnou u úst ovace chirurgům, kteří transplan-
tovali pacientovi najednou srdce, ledvinu i játra za roční plat rovnají-
cí se týdenní mzdě oštulpnovaného negramoty v kopačkách?“ – Mladá 
fronta Dnes, 04.04.2009); lexém štamgastský se vztahuje k substantivu 
štamgast, z něm. Stammgast (stálý host), a pojmenovává ‚vlastnost věci, 
která patří stálému hostu‘ („Cesta tankového piva až na váš štamgastský 
stůl ale zdaleka nekončí tím, že ho do vaší oblíbené hospody přivezou 
cisternou. Do půllitru ho totiž musí výčepní správně načepovat a také se 
musí dobře starat o pivní trubky.“ – Pátek Lidových novin, 31.12.2009); 
nesklonné adjektivum schmutzig, tedy ‚špinavý, ušmudlaný‘, se objevuje 
i ve svojí graficky adaptované podobě („Dovolím si tvrdit, že neoriginální 
lem (ačkoli stačí použít riflovou nit ve správné barvě a okraj pak ve vaně 
opatinovat kartáčem) je pořád lepší než zablácená šmucig záclonka na 
patě.“ – Magazín Víkend, 20.10.2012).

6. Adverbia
Adverbia jsou přejímána zřídka, přesto se mezi novými výpůjčkami 

vyskytují: šulnul se dá vyjádřit jako ‚tak akorát‘, z něm. Null – nula, nic, 
ůvod první části lexému – šul – je nejasný („O kolik vám klesly tržby? | 
Bohudíky, prozatím se držíme ‚šulnul‘, jak se říká, ale jak dlouho to potr-
vá, nevím. Myslím, že to horší teprve přijde, že roky 2012 a 2013 budou 
hodně těžké.“ – Mladá fronta Dnes, 28.11.2011); idiotensicher zname-
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ná ‚primitivně, jako pro blbce‘ („Míša: Pietismus [lat. pietas – zbožnost, 
mravnost, poctivost] reformní hnutí v protestantismu 17. a 18. st., ovliv-
něné angl. puritanismem a Lutherovým učením, zaměřené proti ustrnutí 
protestantské ortodoxie v institučních a dogmatických otázkách. .... �e-
rozumim!! | Lukáš: Že by to byly zbožnost, mravnost, poctivost? | Míša: 
Bingo! Ale ty bys mi to hnutí mohl přiblížit trošku idiotensicher, ne?“ 
– Facebook, 15.01.2012). V neologickém materiálu se vyskytují adverbia 
motivovaná názvy německých hudebních skupin nebo vlastními jmény 
(rammsteinově, einsteinovsky, kafkovsky).

7. Slovesa
Mezi přejatými slovesy se nejčastěji objevují slovesa třetí třídy, ča-

sovaná dle vzoru „kupovat“, pouze jedno přináleží ke třídě čtvrté a je 
časováno dle vzoru „prosit“ – schreibit, z něm. schreiben, tedy ‚psát‘ 
(„Při takové pěkné hudbě... To se to schreibí v němčině úplně samo...“ 
– Facebook, 06.02.2012); sloveso štosovat se, z něm. stoβen, se obje-
vuje ve dvou významech: štosovat se jako ‚předhánět se, pošťuchovat 
se‘ („Ďuričko se s Václavem Kočkou starším furiantsky štosovali, kdo 
má v kapse milion. U stolu jsem s nimi seděl já, moje manželka a Ďu-
ričkova těhotná přítelkyně Lenka.“ – Lidové noviny, 11. 10. 2008) nebo 
ve významu ‚vrstvit se‘ („V prosinci začalo sněžit a život v celé zemi se 
rázem zastavil. Zastavila se i Praha, tedy alespoň doprava. V kolonách 
stála auta, na kolejích se štosovaly tramvaje, stejně dopadly vlaky. Kde 
dopadla vločka, tam se nic nehnulo.“ – Mladá fronta Dnes, 02.12.2010); 
eklhaftovat se, nebo také eklovat se, z něm. ekelhaft (hnusný, odporný), 
znamená ‚hnusit se, být někomu odporné‘ („Kvalitní antikoncepční pilul-
ky nebyly, z těch nekvalitních se holkám dělávalo zle. Kondomy a pesa-
ry se nám eklhaftovaly, povalovávaly se v křovích po parcích a malým 
dětem se muselo vysvětlovat, že to jsou prasklé a špinavé nafukovací 
balonky a že jim raději koupíme červený, zelený a žlutý.“ – Ona Dnes, 
25.05.2009); himlovat, pravděpodobně z něm. zaklení Himmelherrgott, je 
totéž co nadávat („Meteorolog v televizi předpovídá špatné počasí. Déšť. 
Sedláci ještě himlují, že nepřišel zrovna vhod, přede žněmi...“ – Mla-
dá fronta Dnes, 03.07.1998); meldovat se pak znamená ‚hlásit se‘ podle 
něm. sich melden, lexém se již nepoužívá pouze ve vojenském a úředním 
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slangu, jak je vyložen ve Slovníku spisovného jazyka českého („My jsme 
se brali hlavně proto, abychom mohli být spolu a nemuseli se hlásit u do-
movnice – to bylo takové nařízení, aby fízlové měli přehled, kde se kdo 
zdržuje. Já bydlela v podnájmu v Sokolské ulici a on v těch Holešovicích 
u Janečka, a když jsem za ním šla, musela jsem se meldovat.“ – Pátek 
Lidových novin, 14.09.2012).

8. Závěrem
Výzkum přejímek pomáhá sledovat pohyby lexika a reflektuje ak-

tuální gramatické, slovotvorné, grafické a další změny slovní zásoby. Ve 
svém textu jsem se pokusila doložit produktivitu konkrétních přejatých 
slovních druhů: v současné době jsou přejímána především substantiva, 
a to konkréta i abstrakta, v menší míře také adjektiva, adverbia a slovesa.

Uvedené příklady výpůjček z němčiny dokládají, že se do současné 
češtiny nepřejímají pouze výrazy z angličtiny. V neologickém materiá-
lu se vyskytují nové germanismy z různých tematických oblastí i sty-
lových vrstev jazyka, expresivní (zejména substantiva odvozená sufixy 
-ák, -ačka, -ička, -ka) i neutrální. Přejímky se často češtině přizpůsobují 
graficky, výslovnostně, morfologicky či slovotvorně. �epřevažuje ani je-
den typ zápisu nových germanismů, vyskytují se jak lexémy graficky a 
výslovnostně adaptované českému jazyku (špílmachr, parkplac, šmucig, 
šébich), tak přejímky užívané v původní grafické podobě, pouze s malým 
počátečním písmenem (wunderkind, abschlag, kurzarbeit, mobilheim). 
Objevují se jak v mluvené, tak v písemné komunikaci, a slouží převážně 
k ozvláštnění výpovědi.

POZNÁMKY

1 �arazila jsem na několik problémů. Jedním z nich bylo určení vztahu mezi ne-
ologismem a jeho motivantem – u některých německých výpůjček bylo obtížné 
určit, z jakého slova vznikly. �ěkterá substantiva například mohla být odvo-
zena od existujícího substantiva či slovesa (fofrovka – fofr, fofrovat). Dalším 
problémem byla formulace významů jednotlivých germanismů. Interpretace je 
mnohdy složitá, přestože jsem se snažila vybírat co nejjasnější kontexty.

2 Výjimkou je fára skloňovaný podle vzoru předseda a laufař skloňovaný podle 
vzoru muž.
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