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Abstract
Koncem roku 2011 vy�el �estý svazek Èeského jazykového atlasu � Dodatky. Pìt

dílù Èeského jazykového atlasu bylo vydáno v letech 1992�2005. Pøipravovali je
pracovníci praûského a brnìnského dialektologického oddìlení Ústavu pro jazyk
èeský AV ÈR. Atlas podává v�estranný a prohloubený pohled na územní rozrùznìní
èeských náøeèí a bìûné mluvy, postihuje hlavní tendence jejich vývoje a pøedstavuje
tak významný soubor údajù ke studiu èeského národního jazyka. V souèasnosti se
pøipravuje jeho elektronická podoba. Materiál nashromáûdìný výzkumem pro ÈJA
bude jedním ze zdrojù pro vznikající Slovník náøeèí èeského jazyka.

At the end of 2011, the sixth volume of the Czech Linguistic Atlas � Supplements
appeared. Five volumes of the Czech Linguistic Atlas were published between
1992�2005. It was created by the workers of the Departments of Dialectology of the
Institute of the Czech Language in Prague and Brno. The Atlas gives a comprehensive
and in-depth view of the territorial diversity of Czech dialects and of common speech,
covers the main tendencies of their development and in this way it represents an im-
portant set of data for the study of the Czech national language. Currently, its electro-
nic version is being prepared. The material collected for the Czech Linguistic Atlas
will be one of the sources for the future Dictionary of Czech dialects.

Koncem roku 2011 vyšel šestý svazek Èeského jazykového atlasu
– Dodatky. Završilo se tak unikátní jazykovìzemìpisné dílo pøed-

stavující první úplný obraz územního rozrùznìní èeského národního
jazyka.

Soustavnému výzkumu pro Èeský jazykový atlas (dále ÈJA 1992–
–2011) pøedcházely práce dialektologù datující se od 40. let 20. století.
K nim patøilo zejména vydání Pravidel pro vìdecký pøepis dialektic-
kých zápisù v roce 1943 (rozšíøená verze je z roku 1951) a vypraco-
vání souboru 13 oblastních dotazníkù (podrobnìji srov. Váûný 1955,
s. 162–163; Kloferová 2007, s. 357–358). Výzkum podle tìchto do-
tazníkù probíhal formou korespondenèní ankety. Dotazníky vyplòo-
vali neškolení dopisovatelé (nejèastìji uèitelé) témìø ve všech obcích,
v nichû se nacházela škola. Takto shromáûdìný bohatý materiál byl
utøídìn, geograficky zpracován a stal se jedním z východisek (spolu
s osobními zkušenostmi dialektologù získanými pøi ovìøovacích
náøeèních výzkumech v terénu, srov. Voráè-Racková 1968) pro sesta-
vení Dotazníku pro výzkum èeských náøeèí (1964–1965).

Podle tohoto Dotazníku realizovali praûští a brnìnští dialektolo-
gové v 60. a 70. letech pøímý terénní výzkum na celém území èeského
národního jazyka. Dotazník byl sestaven tak, aby v nìm byly vyvá-
ûenì zastoupeny všechny jazykové plány; byl uspoøádán do dvou od-
dílù. Oddíl A je zamìøen zejména na jevy diferencující se lexikálnì
a slovotvornì a je seøazen podle vìcnìvýznamových souvislostí;
v oddíle B byly soustøedìny jevy gramatické a syntaktické. V širší
verzi, která se vyplòovala v bodech tzv. opìrné sítì (viz dále), obsahu-
je dotazník 2 649 poloûek, pro výzkum v ostatních bodech sítì bylo
urèeno v Èechách 1 961 poloûek, na Moravì a ve Slezsku 2 219 po-
lo�ek.

Pro výzkum mluvy ve mìstech byl dodateènì navíc vypracován
zvláštní lexikální dotazník o 139 poloûkách zamìøený na reálie spoje-
né s mìstským ûivotem (zjiš�ovala se napø. pojmenování pro otoman,
tramvaj, rohový dùm); èást dotazù byla urèena pouze mládeûi s cílem
zachytit slangové výrazy ze studentského prostøedí (sledovala se
oznaèení pro ûvýkaèku, školní pøedmìt èeský jazyk, sestru aj.).

Výzkum byl realizován v letech 1964–1972 ve 420 venkovských
obcích (223 v Èechách, 197 na Moravì a ve Slezsku). Souèástí této
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1 Text tohoto pøíspìvku vznikl na základì øe�ení grantového projektu
è. P406/11/1786 Slovník náøeèí èeského jazyka.



sítì je i 5 vesnic leûících v dnešním Polsku, a to dvì ze starého èeského
osídlení v Kladsku (S³one a Jakubowice) a tøi z bývalého opavského
Slezska (Branice, Wielkie Pietrowice, Chrzanowice). Všechny tyto
lokality tvoøí tzv. základní (hustou) sí�. Tzv. opìrnou (øídkou) sí� pak
pøedstavuje 107 obcí rozloûených po celém jazykovém území (viz
obr. Pomocná orientaèní mapa). Kaûdá obec reprezentuje v atlase
i mluvu svého okolí. Hustota sítì není na celém území stejná. V ménì
pøíznakových oblastech je sí� øidší (napø. ve støedu Èech), tam, kde se
náøeèí více diferencuje, je vzdálenost mezi lokalitami menší (napø. na
Chodsku, ve Slezsku). Rozhodujícími kritérii pro sestavování sítì
venkovských obcí byl jejich charakter: jednalo se o menší, ve støedo-
vìku zaloûené obce se starousedlým zemìdìlským obyvatelstvem
a leûící mimo hlavní komunikace.

Na výzkum ve venkovských lokalitách navazoval v letech 1973–
–1976 výzkum ve mìstech. Pro tento úèel byla vytvoøena sí� 57 bodù
(rozsahem je to zhruba osmina bodù venkovských) reprezentujících
37 mìst vnitrozemských (18 v Èechách, 19 na Moravì a ve Slezsku)
a 20 pohranièních (12 v Èechách, 8 na Moravì a ve Slezsku). Jádrem
této sítì jsou mìsta støední velikosti (napø. Pøíbram, Tøebíè). Pro
zachování rovnomìrného rozloûení sítì sem byly zaøazeny i lokality
menší (napø. Slavonice, ¦elezná Ruda), dále pak i krajská mìsta (vèet-
nì hlavního mìsta Prahy).

Náøeèí se téû zkoumala ve vybraných vesnicích se starší èeskou
kolonizací v Polsku, bývalé Jugoslávii a v Rumunsku. V Polsku byl
výzkum proveden v obci Gêsiniec, v dnešním Chorvatsku v lokalitách
Ivanovo Selo, Veliki Zdenci, Doljani a Bjeliševac, v dnešní Bosnì
a Hercegovinì v Nové Vsi, v oblasti srbského Banátu v obcích Kruš-
èica a Veliko Središte a v rumunském Banátu v lokalitách Sfânta Ele-
na, Gârnic, ªumiþa, Peregu Mare, Clopodia.

O šíøi terénního výzkumu svìdèí velký poèet náøeèních mluvèích,
kteøí byli do projektu zapojeni. V kaûdé obci se pracovalo s nìkolika
hlavními informátory, øada dotazníkových poloûek však byla ovìøena
u dalších (vedlejších) zkoumaných osob. Výzkumu na venkovì se
zúèastnilo celkem 4 364 informátorù (2202 hlavních, 2162 vedlej-

ších). Jednalo se pøeváûnì o 65–75leté starousedlíky, protoûe cílem
výzkumu bylo vysledování nejstaršího zjistitelného stavu náøeèí
v dané lokalitì. Ve mìstech však šlo o zachycení bìûného nivelizova-
ného mìstského úzu, tomuto specifiku byl pøizpùsoben i výbìr mluv-
èích. Zatímco ve vnitrozemských mìstech se zkoumalo jak u 65–75le-
tých pøíslušníkù staré generace, tak u 14–15leté mládeûe, v pohraniè-
ních mìstech se sledovala jen mluva pøíslušníkù mladé generace, pro-
toûe vzhledem k pováleènému osídlování zde ûilo obyvatelstvo
náøeènì rùznorodé. Celkem se do výzkumu ve mìstech zapojilo 1 032
informátorù (365 ze starší generace, 667 z mladé generace).

Výzkum provádìli výhradnì školení explorátoøi, rùznou mìrou se
na nìm podílelo za celou dobu zhruba tøicet pracovníkù z praûského
a brnìnského dialektologického oddìlení akademického Ústavu pro
jazyk èeský. Práce v Èechách probíhaly pod vedením J. Voráèe, na
Moravì a ve Slezsku výzkum koordinoval J. Balhar2. O prùbìhu prací
informovali mimo jiné A. Rubín (1973) a J. Janèák (1977).

ÈJA 1–5 obsahuje celkem 1 558 map a 1 578 komentáøù. První tøi
svazky ÈJA jsou vìnovány lexikální zásobì z významových okruhù
èlovìk, místní a domácí prostøedí (svazek 1), zahrada a sad, ûivo-
èišstvo, les a rostlinstvo, krajina, èas a poèasí, vesnice døíve a nyní,
zábavy a zvyky (svazek 2), hospodáøská usedlost, polní práce, zemì-
dìlské náøadí a nástroje, dobytek a drùbeû (svazek 3). Ètvrtý svazek je
vìnován územním diferencím morfologických forem všech ohebných
slov. Pátý svazek obsahuje nìkolik èástí: jádro tvoøí kapitola o vybra-
ných jevech hláskoslovných, zpracovány byly téû jevy syntaktické
a tvoøení adverbií, další èást pøedstavuje výsledky z doplòkového
výzkumu ve mìstech, poslední èást pøináší mapy svazkù izoglos
excerpovaných z celého ÈJA.

Závìreèný svazek Dodatky zpøístupòuje ÈJA jako celek. Jeho
významnou souèástí je pøedevším kompletní rejstøík náøeèních
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2 PhDr. J. Balhar, CSc., se na vzniku ÈJA podílel od poèátku a� po zavr�ení
celého díla (tj. od pøípravy Dotazníku pøes terénní výzkum po vedení autorského
kolektivu v�ech 6 svazkù ÈJA). Za celo�ivotní dílo a pøedev�ím za práci na ÈJA
mu byla pøedána v roce 2011 èestná oborová medaile J. Dobrovského.



dokladù, ukázky náøeèních promluv a rozsáhlá bibliografie èeské dia-
lektologie od r. 1968 (pøehled odborné literatury vydané pøed tímto ro-
kem je obsaûen v monografii J. Bìlièe, 1972). Dále jsou prezentovány
charakteristiky zkoumaných lokalit a dotazníky, na jejichû základì byl
náøeèní výzkum uskuteènìn. Souèástí tohoto svazku jsou dvì CD, ob-
sahující reprezentativní výbìr z audiozáznamù souvislých vyprávìní,
které byly poøizovány pøi náøeèním výzkumu pro ÈJA témìø v kaûdé
vesnici (tzn. ve více neû 400 lokalitách). Jedná se o 36 vyprávìní
z Èech a 34 z Moravy a Slezska, v nichû rodilí mluvèí vzpomínají na
døívìjší ûivot na vsi, na nejrùznìjší lidové zvyky atd. Vedle zvukového
záznamu jsou k dispozici i pøepisy tìchto ukázek ve zjednodušené,
tzv. fonetické transkripci a struèná charakteristika náøeèních jevù ob-
saûených v ukázkách.

Zpùsob prezentace náøeèního materiálu, který byl autorským kole-
ktivem vypracován v 80. letech 20. stol. bìhem pøípravy 1. dílu ÈJA,
byl v oblasti areálové lingvistiky ojedinìlý a novátorský. Na mapách
se uûívá syntetizujícího zpùsobu zobrazení, který spoèívá zejména
v zdùraznìní areálového èlenìní, a to vhodnou kombinací plošné tech-
niky (izoglos s nápisy a šrafování) a bodové znaèkové techniky (zna-
èek lineárních a figurálních)3. Díky tomu byl navíc vyøešen problém
do té doby vydávaných atlasù, kterým byl pøíliš velký formát, a ÈJA
tak bylo moûné publikovat ve formátu blíûícímu se velikosti bìûné
vìdecké kniûní publikace. Vytvoøení pøehledných map nezatíûených
pøemírou variant znaèek napomohlo neregistrování pravidelných
regionálních hláskoslovných obmìn. Jejich zemìpisné rozšíøení je po-
mocí izoglos zobrazeno na šesti mapách uvádìných v úvodu kaûdého
svazku. Tyto mapy a seznam pravidelných jevù vokalických a kon-
sonantických slouûí ètenáøùm k rekonstrukci fonetických realizací
zaznamenaných náøeèních výrazù v jednotlivých lokalitách. Hlásky

podléhající pravidelným regionálním obmìnám jsou vyznaèeny pod-
trûením (protetické a hiátové hlásky uzavøením do závorek) v 1. od-
díle komentáøù; ten pøináší soupis zachycených podob, tj. náøeèních
ekvivalentù zjištìných pøi výzkumu sledovaného pojmenování (napø.
zápisy sýèek, štìstí, (v)okurka zastupují varianty: sejèek, séèek, sUèek,
síèek, sýèek, syèek; š�es�í, šèes�í; okurka, vokurka).

Komentáøe obsahují další samostatné oddíly. Do 2. oddílu se sou-
støeïuje výklad o významové stránce sledovaného hesla a o výsled-
cích, k nimû se pøi kartografickém zpracování materiálu dospìlo. Ve
3. oddíle je struènì popsána mapa; usnadòuje se tak ètenáøi orientace
v mapì, upozoròuje se na závaûné jazykové jevy a jejich souvislosti.
Ve 4. oddíle jsou mapované lexémy a jejich varianty opatøeny struè-
ným etymologickým výkladem a jsou zapojeny formou materiálo-
vého výpisu ze slovníkù do vztahu k minulé i dnešní slovní zásobì
èeštiny a do souvislostí se západoslovanskými jazyky. Do 5. oddílu
byly zaøazeny náøeèní doklady zachycené terénním výzkumem u èes-
kého obyvatelstva ve vybraných obcích v Polsku, Rumunsku a v bý-
valé Jugoslávii (viz výše). V 6. oddíle jsou uvedeny odkazy na mapy
a komentáøe v západoslovanských jazykových atlasech, dále v Slo-
vanském jazykovém atlase a v Evropském jazykovém atlase, ve kte-
rých se øeší shodná problematika. Výjimeènì se pøipojuje ke komen-
táøi také 7. oddíl, v nìmû se struènì pojednává o sémanticky blízké, ale
samostatnì kartograficky neøešené poloûce Dotazníku.

Práce na ÈJA však definitivnì nekonèí, pøipravuje se jeho elektro-
nická podoba. Do budoucna se uvaûuje o propojení dat ÈJA a pøipra-
vovaných slovníkù (Èiûmárová 2010, s. 79), tj. jednak Slovníku po-
místních jmen na Moravì a ve Slezsku, jehoû hesla jsou jiû v elek-
tronické podobì zpracovávána a èást jich bude v dohledné dobì zpøí-
stupnìna pro širokou veøejnost na internetu, jednak Slovníku náøeèí
èeského jazyka. Pro tento slovník bude vyuûit nejen materiál nashro-
máûdìný pøímým výzkumem pro ÈJA a korespondenèními anketami,
ale téû materiál získaný pozdìjšími ovìøovacími výzkumy, náøeèní le-
xikum excerpované z èetných diplomových prací, z tištìných regio-
nálních publikací aj. V souèasné dobì se tvoøí hesláø Slovníku náøeèí
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3 Podrobnì je grafická stránka jazykových map popsána v úvodních kapitolách
jednotlivých dílù ÈJA (napø. odli�ení izoglos podle síly a �rafování podle hustoty
a smìru, zpùsob uûití plných a dutých figurálních znaèek, diakritického znaménka
(malé svislé èárky) u figur a lineárních znaèek pro nedubletní výskyt daných ekvi-
valentù a variant).



èeského jazyka, propracovává se koncepce slovníkových hesel a vzni-
kají první hesla.
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