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Abstract
In this article I tried to show on the basis of concrete lexical examples which �re-

flecting reflection� has English lexical unit blue in Czech neologisms as well as in
czechized nomenclature using the base blue colour. I also paid attention how the neo-
logisms penetrate to the language most of all lexical and idiomatic in which the rooted
objective lexeme of the blue colour appears (in larger or in the smaller degree).

V tomto èlánku jsem se snaûil na konkrétních jazykových pøíkladech ukázat,
jaký �zrcadlový odraz� má anglická lexikální jednotka blue v èeských neologizmech
a poèe�tìném názvosloví, vyuûívajícím bázovoumodrou barvu. Vìnoval jsem rovnìû
pozornost problematice � jakým zpùsobem se neologizmy dostávají do jazyka, hlavnì
lexikální a frazeologické jednotky, ve kterých se objevuje (ve vet�í nebo men�í míøe)
zakoøenìný pøedmìtný lexém modrá barva.

Od pojmenování modré barvy v angliètinì (blue) je odvozen název
proslulého a dobøe známého hudebního stylu blues. Pojetí blues vní-
máme jako rytmickou hudbu nebo pùvodnì melodicky svìtské písnì
v provedení severoamerických èernochù, ve kterých je vyjadøována
jedna z forem uskuteèòovaného instrumentálního dûezu1. Právì blues
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vklát: tak takové slovo sly�im poprvé, to pravdìpodobnì nic neznamená
pøevát: to znamená, ûe se nìco pøeûene, mùûe� to pouûít napøíklad u vìtru, nebo

nìjaké lehké vìci, prostì mì to pøevìje nad hlavou
vyvát: to taky moc neznám, zní mi to jako kdyû, nìco odnìkud má vát, ale
spí� se tu pouûívá slovo �odvát�, vyvát sem snad je�tì nesly�el

vynasmát: to znamená, ûe si se nìèemu tak moc a tak èasto smál, aû uû ti to nepøíjde
tak zábavné. Hlavnì se to pouûívá v záporu ve vìtì: �Já se tomu nemohu
vynasmát.�: tedy, ûe pokaûdý kdyû to sly�í� nebo vidí�, tak se tomu musí�
spát i kdyû to zná�.

Osoba 10 � wiek 47 lat, wykszta³cenie �rednie
ohrát: ohrát tì mùûu v kartách
vehrát: vehrát ti mùûu nìkoho, nìco, tøeba do cesty, obdoba by mohla bý pøihrát
rozeklát: ...nìco jakoby rozpùlit, rozdìlit, klidnì vztah
dovlát: ...tøeba vùnì dovlála aû sem ke mnì
vklát: ...to jsem nesly�el, ale mohl by to být opak rozeklát
pøevlát: ...nesly�el jsem to, ale mohlo by to být jako s tou vùní, co pøevlála od tebe ke

mnì
vyvát: ...èasem i ta tvá vùnì mohla vyvát a nebyla cítit
vynasmát: ...taková blbost... zdùraznìní, ûe se nad nìèím hodnì nasmál

1 Ohlednì grafické podoby hudebního stylu pouûívám psanou pravopisnou for-
mu dûez, protoûe chci pøedev�ím poukázat na to, ûe mìli bychom peèovat o èeský
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dal ne jenom pøímý základ dûezu, který se vyvinul z afroamerické hud-
by, ale dal i principiální podstatu contry, rock and rolu, a také jiným
stylùm populární hudby2.

Slovo blues v angliètinì vyjadøuje ‘depresivní, stísnìný, melan-
cholický, zádumèivý’, a také ‘smutný stav’ se sklonem k trudnomysl-
nosti, coû charakterizuje i mnoho bluesových skladeb. Podle èeského
etymologického slovníku lexém blues pochází z americko-anglického
slova a to zkrácením z blue devils, tedy doslova ‘modøí démoni’, coû

je metaforický název, urèený pro depresi a melancholii (Rejzek 2001,
s. 83). Jinými slovy blues to je ‘moderní tanec; mrzutá, teskná nálada;
zádumèivost vyjádøená hudbou’ (Pech 1948, s. 80).

Zejména bìhem nìkolika posledních let poèet pøejatých a adapto-
vaných slov z angliètiny – souèasnì pouûívané jako široce chápané in-
ternacionalizmy – a rovnìû i znaèná èást anglické terminologie hlubo-
ce pronikly ne jenom do hudebního názvosloví, ale i do textilního, spor-
tovního, filmového, obchodního, bankovního, ekonomického názvo-
sloví èeské slovní zásoby, ovlivòujíce oblast ûivotního stylu a kulturu.
V tomto èlánku se budu zabývat lexikální jednotkou anglického slova
blue a soustøedím se hlavnì v jednotlivých bodech na tom, jaký je jeho
(pøímý nebo nepøímý) vliv na neologizmy v èeštinì.

– V oblasti filatelistiky existuje název blue penny jako první poštovní
známka v hodnotì dvou pencí vydaná v 1840 roku v Anglii. V èeš-
tinì je pouûíváno slovní spojení s pøeloûeným poèeštìným barev-
ným názvoslovím: modrá penny.

– Z oboru soustavného sbírání poštovních cenin, napø. známek pro-
niklo z angliètiny pojetí blue boy jako obálka s nalepenou modrou
kruhovou poštmistrovskou známkou vydanou v USA v 1846 roku.
V èeštinì se pouûívá poèeštìný název modrý hoch.

– V textilním odvìtví v angliètinì je pouûíváno názvosloví blue
jeans. V èeštinì se zakoøenily následující rovnocenné adaptované
formy: modré dûíny/dûínsy a také texasky.

– Pozùstávajíce v textilii, mùûeme se pøesvìdèit, ûe se v tomto výrob-
ním odvìtví pouûívá lexika blue mettle jako ‘bavlnìná tkanina
s modrou osnovou a bílým útkem’.

– Èeský pøeloûený frazém modré límeèky byl pøejat z angliètiny blue
collar pro oznaèení dìlníkù a pro fyzické pracovníky – proti bílým
límeèkùm úøedníkù.

– Modrá barva se pouûívá ne jenom jako stejnokroje, ale vztahuje se
na mnoho uniforem, takûe jejich nositelé jsou pak pøezdíváni napø.
modrá armáda (tento frazém je urèen pro ûeleznièáøe) apod.

– Jako modrokabátníci (pro barvu uniforem) byli v americké obèan-
ské válce oznaèováni vojáci Unie.

– V tìûbì cenných kovù a vzácných drakokamù z angliètiny se dosta-
la do èeštiny jazyková kolokace blue ground pøeloûená jako modrá

zemì v nálezištích diamantù.
– Dále existuje kolokaèní spojení blue stocking oznaèující buï pøímo

‘modrou punèochu’ nebo v pøeneseném alegorickém významu
‘uèenou ûenu’. Nejèastìji je však pøeloûený pojem modrá punèocha

chápán jako posmìšná pøezdívka pro ûeny – ‘intelektuálky a eman-
cipantky’.

– Termín pouûívaný v oblasti finanènictví a trhu cenných papírù,
mající výrazný odraz na burze, se týká nové jednotky v jazyce, vzni-
kající z potøeby pojmenovat nìco jiného. Jedná se o blue chip –
urèený pro spolehlivé akcie spoleèností s dobrou obchodní povìstí.
Jsou to tzv. prvotøídní, bezpeèné cenné papíry v USA. Pøídavná
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purismus, tedy tzv. brusièství i kdyû dobøe vím, ûe hlavnì anglicizmy velice èasto
ovlivòují souèasnou spisovnou, hovorovou i obecnou èe�tinu. Z druhé strány chci
se také zmínit o pravopisném u�ívání jazykových dublet, tedy o tzv. psané alternaci,
ve které � podepírajíce se pravidly èeského pravopisu (Pravidla èeského� 1999,
s. 112) � existuje dvojitý zpùsob psaní tohoto lexému, srov. d�ez i jazz, d�ezbend
i jazzband, d�ezový i jazzový. Slovník nespisovné èe�tiny uvádí dokonce trojí psanou
podobu: d�es/d�ez/jazz co� v slangu souèasné mláde�e oznaèuje �klid� a �pohodu�
(Slovník nespisovné� 2005, s. 110 i 166).

2Zkoumajíce asociaèní jevy a jazykové procesy, mù�eme si pov�imnout, �e v mi-
nulém století vznikla èeská big beatová kapela, která se pùvodnì jmenovala The Spe-
cial Blue Effect, a pozdìji její název byl zkrácen naThe Blue Effect. V 1972 roce tato
zmínìná kapela, jako i øada dal�ích skupin pøe�la na èeský název, tak�e vystupovala
pod jménem Modrý efekt nebo jeho zkrácenou formou M. efekt. Na 2. èeskoslo-
venském beatovém festivalu, který se uskuteènil v prosinci 1968 v Praze v Lucernì,
byla kapela vyhlá�ena objevem roku a také kapelou sezony.



jména se slovotvorným slovním základem modrý se píšou dohro-
mady, napø. bluechipový index nebo bluechipové akcie.

– V angliètinì se rovnìû pouûívá slovní spojení blue chip stocks, které
v èeštinì znamená ‘modrý ûeton’. Jedná se o spojení, kterým se
oznaèují akcie nejvìtších a nejziskovìjších spoleèností, mající sta-
bilní rùst a ze kterých jsou pravidelnì vypláceny dividendy, jako
podíl z èistého zisku akciových spoleèností, vyplácené akcionáøùm
podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie. Pùvodní
význam slovního spojení blue chip stocks je pøevzat od modrých
ûetonù z kasina, které mívají nejvyšší hodnotu.

– Název hudebního klasiètìjšího ûánru bluegrass byl pøevzat z an-
gliètiny. Jedná se o hudební country styl, který vznikl ve Spojených
státech. Tato temperamentní lidová hudba byla pùvodnì hraná na ji-
hu USA na základních strunových a smyècových akustických ná-
strojích: kytara, benûo, housle, kontrabas. První skupinou byla Blue

Grass Boys, kterou zaloûil otec bluegrassu Bill Monroe. V èeštinì
bylo pøejato z angliètiny pùvodní (originální) nasvosloví, srov.:
podstatné jméno bluegrass a pøídavné jméno bluegrassový, která se
skloòují podle èeských deklinaèních vzorù a píší podle pravidel
èeského pravopisu.

Spojení s vyuûitím modré barvy se dostávají také do èeského slan-
gu3 a zùstávají v podobì frazeologizmù s bázovým anglickým slovem
blue a/nebo èeským jazykovým ekvivalentem modrý. V nìkterých
pøípadech, kde v názvosloví existují vetší rozdíly, poukáûeme na prv-
ky lišícího se jazykového obrazu svìta, vèetnì s profilováním, hodno-
cením a symbolikou4.

V angliètinì existují rùznorodé frazeologizmy a rèení, ve kterých
se vyskytuje konceptualizovaná modrá barva (blue), srov. to feel blue

‘být smutný’; blue film/blue movie ‘pornografický film’; out of the

blue ‘pøekvapivì’; blue blood (èes. mít modrou krev / být modrá krev

‘být šlechtického pùvodu’; jde o osobu, která pochází z aristokracie;
dùvodem na toto tvrzení je to, ûe skrz neopálenou kùûi jsou lépe
viditelné modøe5 zbarvené ûíly). V èeštinì máme ještì jeden frazeolo-
gizmus s bázovým modrým komponentem. Jedná se o: mít/dostat mo-

drou kníûku ‘být zproštìn povinné vojenské sluûby’.
V èeském jazyce frazeologizmus x slibuje y modré z nebe6 znamená

‘slibovat všechno moûné’, co mùûe být vyjádøeno rovnìû jiným, všeo-
becnì pouûívaným èeským frazémem: slibovat hory doly. Sémantický
význam je ‘nesplnitelné nápady nebo pøání’. Pouûívajíce studentský
slang, mùûeme v èeštinì øíci: lakovat nìkoho na modro, coû znamená
‘šidit, klamat, balamutit druhou osobu’ (Zaorálek 2000, s. 196).

Bìhem nìkolika posledních let (konec 20. století a zaèátek 21. sto-
letí) vznikla v èeštinì øada nových slov a slovních spojení7, tvoøících
neologizmy a neosémantizmy jako nevûité a neustálené slovní tvary
na základì výjpùèek, pøejímání, adaptaèních procesù a spojování rùz-
norodých prvkù (hlavnì z pøejatých slov a lexikálních výrazù, pochá-
zejících nejèastìji z angliètiny). Jejich významová stránka obohatila
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za symbol nebe, vody a chladu. Symbolizuje také moøe, dává pocit svobody, ale
týká se také konzervatizmus a povinnosti.

5Na lékaøských diagramech a také napø. v atlasech lidského tìla se modrou barvou
oznaèuje neokyslièená krev, resp. �íly, které ji vedou. Jedná se o ustálenou symboliku
a pevnì zakodované mezinárodní barevné oznaèení.

6Èeský frazeologizmus snést nìkomu modré z nebe znamená �splnit i ty nejpo�eti-
lej�í pøání�, nebo �vyhovìt ka�dému pøání� eventuelnì �v�echno udìlat pro nìkoho�.
Existuje v�ak variantivní frazém modrého by mu na�krabal z nebe, který zachovává
pùvodní význam (Zaorálek 2000, s. 197).

7 V èe�tinì nová lexikální pojmenování tzv. neologizmy vznikají pøedev�ím na
základì nìkolika pojmenovacích postupù a urèitých jazykových principù. Jedná se
hlavnì o: pøejímání, odvozování, skládání, kalkování, tvoøení víceslovných sdru�e-
ných pojmenování a tvoøení zkratkových slov.

3 V rybáøském slangu jsou pou�ívány následující slovní kolokace, vyu�ívajíce
pøedmìtnou modrou barvu: modrá jepka �umìlá mu�ka BLUE DUN� a také modré
brèko �umìlá mu�ka BLUE QUILL�. V slangu zamìstnancù mìstské dopravy se
pou�ívají frazémy: modrej pupek �øidiè autobusu�� modrák �tramvajový vùz T 4
s modrým nátìrem�. Toto stejné slovo modrák v technickém slangu oznaèuje �bílou
kopii plánu nebo výkresu na modrém podkladu� (Hubáèek 2003, s. 123�124).

4 V na�í kultuøe modrá barva symbolizuje intelekt, mír a rozjímání. V køes�anství
modrá barva oznaèuje víru, slitování a svìcenou vodu. Je to barva pova�ovaná rovnì�



ne jenom slovní zásobu èeštiny, ale také pronikla hluboko do komuni-
kaèních sfér, vèetnì specialistického a profesního prostøedí. Setkává-
me se s nebývalým mnoûstvím nových výrazù, které døíve byly pou-
ûívány v úzkém kruhu odborníkù a nyní se dostávají do širšího úzu.
Ještì jedním dobrým a velice výstiûným tzv. ukázkovým jazykovým
pøíkladem mùûe být pøední svìtová spoleènost v oboru informaèních
technologií International Business Machines Corporation (akronym-
ní zkratka: IBM), která je slangovì pøezdívaná Big Blue, podle barev-
ného firemního loga spoleènosti. V èeštinì se objevilo nové názvoslo-
ví, které se pouûívá v následující lexikální podobì: velká modrá nebo
modrá dáma. Mezi hlavní èinnosti zmínìné spoleènosti patøí v sou-
èasnosti výroba a prodej poèítaèového software a hardware a desítky
jiných sluûeb.

V poèítaèové technice existuje slangové oznaèení chybového hlá-
šení, které zùstalo pøevzaté z angliètiny Blue screen of death – èes.
modrá obrazovka smrti / modrá smrt (akronymní zkratka: BSOD).
Toto výstraûné hlášení operaèní systém Microsoft Windows zobrazí
jenom tehdy, jestliûe došlo k závaûné systémové chybì nebo poruše
zapnuté aplikace. Toto chybové hlášení se zobrazí pøes celou obrazov-
ku, bílým písmem na modrém pozadí, odkud právì pochází tento
název.

Pouûívaná symbolika spojená s modrou barvou mající v angliètinì
slovní spojení the Blue Riband zùstala v èeštinì pøeloûena jako modrá

stuha. Jedná se o plavbu pøes Atlantický oceán, která byla oceòována
a udìlována tìm lodím, které nejrychleji pøepluly tento zmínìný oceán.
Název modrá stuha dal rovnìû podnìt rùznorodým vodackým a jach-
taøským akcím v Èeské republice, srov. Modrá stuha Vltavy, Modrá

stuha Ohøe, Modrá stuha Lipna, Modrá stuha Svratky atd.
Podle Berlina i Kaye (1969) mùûeme urèit a vyèlenit jedenáct

základních barev, které se vyskytují ve všech jazycích svìta a ostatní
pojmenování barev jsou chápány jako odstíny. Základní barvy jsou
dost silnì ukotveny v kaûdé kultuøe i v jazyce a jejich pojmenování
jsou èasto uûívána, protoûe se nejèastìji objevují v symbolických vý-
znamech, frazeologii a idiomatice a také v literatuøe (srov. umìlecké
a neumìlecké texty). Setkáváme se i s takovou situací, ûe nìkteré

jazyky napø. ruština rozlišují dvì modré jako samostatné základní
barvy. Modrá v èeštinì je prototypicky povaûována za barvu nebe
(èistého, bez mrakù), co je potvrzeno ne jenom v jazykovém pod-
vìdomí, ale i v samotném jazyce. V èeštinì se vyskytuje mnoho slov,
která jsou motivována slovem modrá, napø. modøina, modøín, modøin-

ka (pták sýkora).
V oboru lékaøství a medicíny vzniklo neologické slovní spojení:

modrá pilulka, prodávána pod názvem Viagra, která podporuje muû-
skou potenci, srov. modrá pilulka dobývá svìt nebo celosvìtový ús-

pìch modré pilulky proti impotenci (Martincová 2004, s. 269). Ná-
zev se pøijal podle modré barvy léku.

V jazyce politiky a politického dìní vznikl na základì emblema-
tického symbolu ODS (modrého letícího ptáka) neologizmus modrý

pták. Jestliûe se expresivnì hovoøí o èlenu Obèansko-demokratické
strany, hlavnì v politických publikacích, mùûeme si pøeèíst o zástupci
a reprezentantovi této parlamentární strany, ûe je pouûívána nová ja-
zyková podoba, zaznamenána v slovníku neologizmù, srov.: modro-

pták, modroptáèník i ptákostraník (viz Martincová 2004, s. 269).
Jinými slovy podle konceptualizace, symboliky, hodnocení a lidského
percepèního vnímání ODS to je – pouûívajíce zmínìnou metaforiku –
strana modrého ptáka.

Pravice, která je oznaèována modrou barvou – v souladu s evrop-
skou symbolikou – to právì ‘konzervativní opozice’, srov. (Teodoro-
wicz-Hellman 2000, s. 73–92). Se symbolem modrého ptáka v Èeské
republice je ztotoûòována pravice, která je nepochybnì opozicí pro le-
vici. V našem kulturním prostøedí levice má pøipsanou èervenou bar-
vu, a konkrétnì prototypicky symbolickou èervenou rùûi. Dobrým
pøeneseným metaforicko-metonymickým pøíkladem mùûou být vyex-
cerpované vìty z èeského slovníka neologizmù (Martincová 1998
i 2004), srov.:

1) Modrý pták se vší vehemencí útoèí na èervenou rùûi. Aby tento
uvedený text byl dobøe srozumitelný pro cizince, tak by musel být
vhodnì pøeloûen, zachovávaje pøedevším fundamentální, lexikál-
nìsémantické aspekty (srov. Lebiedziñski 1981, s. 17) vìrnosti
(pøesnosti), správnosti (konkrétnosti) a reality (skuteènosti), kde
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musíme mít hlavnì na zøeteli kulturní, historický, zemìpisný a spo-
leèenský kontext pøekládaného textu a také ustálenou a navyklou
jazykovou konvenci (srov. Hampl 2008, s. 79).

2) Vyznavaèùm modrého ptáka nenahrává vypovìzení opozièní

smlouvy znamená, ûe èlenové ODS nesouhlasí se zrušením opo-
zièní smlouvy.

3) Z ptákorùûových8 konzultací vzešla zatím jen fráze o „národním

zájmu“ – výsledkem konzultace zástupcù ODS a ÈSSD jsou pouze
prázdná slova tykající se „národního zájmu”.

Na základì výše uvedených pøíkladù lze zdùraznit, ûe v neologiz-
mech dùleûitou úlohu odehrává nápadné dotváøení domácích protìj-
škù, týkající se lexikálních jednotek, ve kterých jsou vyuûívány moû-
nosti slovotvorného systému èeštiny pøi adaptaci pøejímek. Pro jazy-
kovìdce tématický okruh domény, týkající se v našem pøípadì bázové
modré barvy je vûdy dobrým zkoumacím náøadím, protoûe mùûeme
poukázat na velice dùleûité a spoleènì propojené (komunikaèní) re-
lace: j a z y k – p o z n á n í – k u l t u r a – s k u t e è n o s t, co bylo
rovnìû v tomto pøíspìvku pøipomenuto a ukázáno, na základì výše
uvedených jazykových pøíkladù.
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8 Tento pojem vznikl podle symbolù stran, to znamená podle modrého letícího
ptáka (ODS) a rù�e (ÈSSD). Ohlednì vý�e uvedeného pojmu chtìl bych zdùraznit,
�e ka�dý pojem je v zásadì organizátor instancí, a v tom spoèívá jeho struktura.
Pojmy poskytují úèinný zpùsob organizace diverzity v jedné entitì (srov. Schwar-
zová 2009, s. 72). Poukázal jsem na to, co se dìje s na�im my�lením, kdy� hledáme
ne jenom nová slova, ale i kdy� vytváøíme vìty a sna�íme se nalézt význam sly-
�ených slov.


