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1 Úvod 

Na začátku roku 2012 začalo oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ 

AV ČR,v. v. i. zpracovávat hesla pro připravovaný nový všeobecný výkladový slov-
ník současné češtiny. Souběžně s tvorbou hesel řeší pracovníci oddělení koncepční 
úkoly, mezi které patří i nalezení vhodných a jednotných zpracovatelských přístu-
pů k vymezeným skupinám jevů. Jednou z takových skupin jsou výrazy z oblasti 
sportu. Následující text se zaměřuje na vybrané názvy sportů a sportovních discip-
lín a jejich deriváty. 

Ze strukturního hlediska je pro názvy sportů a sportovních disciplín typický vel-
ký počet víceslovných pojmenování (VP). To je dáno různými faktory, jeden z nich 
je nepochybně ten, že se z některých sportů vydělují jejich nové podoby, které 
jsou atraktivní pro dnešní společnost žádající si širokou nabídku a neustálou ob-
měnu. Syntakticky se často jedná o adjektivně-substantivní (A-S) víceslovná po-
jmenování (plážový volejbal, akrobatické lyžování). Nejde však vždy o neologismy, 
mnohé víceslovné názvy tohoto typu jsou starší (stolní tenis, sportovní gymnasti-
ka, orientační běh). Jiným typem VP v oblasti sportu jsou substantivně-substan-
tivní pojmenování s přívlastkem neshodným, prostým nebo předložkovým (vrh 
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koulí, hod oštěpem; běh na lyžích, skok o tyči). V tomto příspěvku je v centru zá-
jmu pouze první typ VP, tedy adjektivně-substantivní pojmenování. 

 

2 Víceslovné názvy sportů a sportovních disciplín 
Jako přehledné východisko pro pojednání různých typů víceslovných A-S názvů 

sportů a disciplín slouží následující tabulka, ve které jsou VP uvedena se svými 
jednoslovnými základy: 

 

1. cyklistika dráhová cyklistika     volejbal plážový volejbal 

    silniční cyklistika     basketbal pouliční basketbal 

  plavání dálkové plavání     biatlon letní biatlon 

  lyžování alpské lyžování   3. hokej lední hokej 

    běžecké lyžování       pozemní hokej 

    akrobatické lyžování     pólo vodní pólo 

  běh přespolní běh   4. pětiboj moderní pětiboj 

    maratonský běh   5. gymnastika sportovní gymnastika 

    orientační běh       moderní gymnastika 

2. tenis stolní tenis   6.  atletika lehká atletika 

  fotbal sálový fotbal       těžká atletika 

 
Výchozí skupinu 1 tvoří víceslovná pojmenování, která jsou odvětvími jedno-

slovně pojmenovaného sportu (cyklistika – dráhová cyklistika, silniční cyklistika) 
nebo specializovanými disciplínami uvnitř nadřazené, široce pojímané jednoslovně 
pojmenované disciplíny (běh – přespolní běh, maratonský běh). Tato VP budou ve 
slovníku uvedena v rámci exemplifikace příslušného jednoslovného hesla, podle 
potřeby mohou být opatřena dovýkladem. Stejným způsobem, v exemplifikaci 
hesla běh, u významu ,atletická disciplína, jejíž podstatou je běh‘, bývá ve slovní-
cích zachyceno spojení orientační běh. Protože se však nejedná o atletickou discip-
línu, nýbrž samostatný sport, bude toto spojení v našem slovníku zpracováno jako 
samostatné sousloví s výkladem ,sportovní odvětví spočívající v běhu zalesněným 
terénem s vyznačenými kontrolními body‘. 

Víceslovné názvy skupiny 2 zachycují pojmenování sportovních činností, které 
se začaly pěstovat jako varianty určitého sportu, jehož principy si podržují a se 
kterým mají (nebo prvotně měly) stejná pravidla. Provozují se v jiném herním pro-
středí (fotbal x sálový fotbal; basketbal x pouliční basketbal) nebo v jinou roční 
dobu (biatlon x letní biatlon) a nabízejí tak širší možnosti uplatnění dané sportovní 
činnosti. V našem slovníku budou zpracována jako sousloví s výkladem. 

Některé dvojice jednoslovného a víceslovného pojmenování (skupina 3) odrá-
žejí skutečnost, že v konkrétním použití jednoslovného a víceslovného pojmeno-
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vání sportu a v jeho slovníkovém zpracování může významnou roli hrát kulturní 
kontext. Pokud se v českém prostředí hovoří o hokeji, má uživatel na mysli lední 
hokej, který je u nás natolik primární, že doplňování přívlastkem zde často není 
nutné. Přívlastek je naopak vždy doplňován u pozemního hokeje, sportu u nás má-
lo rozšířeného, ale v jiných kulturních oblastech, v Anglii, ale také například v Indii 
a Pákistánu, velmi populárního. V anglickém výkladovém slovníku Longman Dic-
tionary of Contemporary English tedy u hesla hockey(hokej) čteme: ,a game 
played on grass by two teams of 11 players, with sticks and a ball‘. Icehockey (led-
ní hokej) je pak zpracován v plně samostatném hesle:,a sport played on ice, in 
which players try to hit a hard flat round object into the other team's goal with 
special sticks’. České výkladové slovníky se většinou snaží o zastřešující výklad, 
který poukazuje na společné prvky obou sportů. Dochází však k tomu, že takový 
výklad je obsahově chudý (SSJČ: ,druh sportovní hry, zprav. lední hokej: mistrov-
ství v hokeji; mužstva předvedla dokonalý hokej‘), poněkud těžkopádný (SSČ: 
,sportovní hra, při které se kotouč nebo míček pohání holí s cílem dosáhnout 
branky: lední, pozemní hokej‘)nebo dokonce obsahově chybný (Lingea: ,sportovní 
hra pro dva šestičlenné týmy, při které se puk (popř. míček) pohání hokejkou 
s cílem vstřelit branku soupeři: lední/pozemní hokej; mistrovství světa v ledním 
hokeji‘). 

Jinou cestou, bez vytváření umělého lexikografického konstruktu, k výkladu 
přistoupil Nový akademický slovník cizích slov (NASCS). V první části výkladu 
vhodně používá podheslí (lední) hokej, které závorkou poukazuje na zde velmi čas-
tou eliptičnost: 

hokej, -e m < a > 
(lední) h. kolektivní hra na ledě, při níž se hráči na bruslích snaží vstřelit speciální 
holí kotouč do soupeřovy branky; pozemní h. kolektivní hra na hřišti, při níž se 
družstva snaží pomocí zahnutých holí dopravit míček do soupeřovy branky 

Pro náš slovník uvažujeme o dvou řešeních, kterým je společné zohlednění vý-
še uvedené skutečnosti, že v našem prostředí jednoslovným výrazem hokej ozna-
čujeme lední hokej. První možností je přístup vycházející z námi přijaté zásady, že 
sousloví (s plným výkladem, ale bez exemplifikace) jsou vyčleněna a uvedena 
v souslovné zóně: 

hokej -je m. než. <angl.> 
kolektivní hra na ledě, při níž se hráči na bruslích snaží vstřelit speciální holí kotouč 
do soupeřovy branky; syn. lední hokej: hrát hokej; diváci se těší na dobrý hokej; 
hokej patří mezi nejpopulárnější sporty u nás  lední hokej kolektivní hra na ledě, 
při níž se hráči na bruslích snaží vstřelit speciální holí kotouč do soupeřovy branky; 
syn.hokej  pozemní hokej kolektivní hra na hřišti, při níž se družstva snaží po-
mocí zahnutých holí dopravit míček do soupeřovy branky 

Druhou možností je výše zmíněný přístup NASC využívající podheslí se závor-
kou; poukazuje se tak na typickou lexikalizovanou elipsu a otevírá se cesta k uve-

http://neoled.fox1.cz/tisk_hesel_new.php?hid=8830&page=heslo_varianty&SESSION_NAME=SESS522771d19f982
http://neoled.fox1.cz/tisk_hesel_new.php?hid=8832&page=heslo_varianty&SESSION_NAME=SESS522771d19f982
http://neoled.fox1.cz/tisk_hesel_new.php?hid=8832&page=heslo_varianty&SESSION_NAME=SESS522771d19f982
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dení přirozených dokladů. V exemplifikaci najdeme jak spojení s elipsou, tak i spo-
jení s plnou formou VP: 

hokej -je m. než. <angl.> 
 lední) hokej kolektivní sportovní hra na ledě, při níž se hráči na bruslích snaží 

vstřelit speciální holí kotouč do soupeřovy branky: hrát hokej; rád chodím na 
hokej; diváci se těší na dobrý hokej; mistrovství světa v ledním hokej 

 pozemní hokej kolektivní sportovní hra na hřišti, při které se hráči snaží dostat 
pálkou míček do soupeřovy branky: oddíl pozemního hokeje 
Zajímavý je vývoj pojmenování pětiboj (skupina 4). V historii počátků sportu, na 

řeckých olympijských hrách, znamenal pentatlon – pětiboj soutěže atletické pova-
hy a patřily k němu skok daleký, hod oštěpem, hod diskem, běh a zápas. Na novo-
dobých olympijských hrách se zpočátku rovněž závodilo v tomto „klasickém“ pěti-
boji, zanedlouho byl vytvořena zaveden nový „modernizovaný“pětiboj skládající 
se z pěti zcela odlišných sportů (střelba, šerm, plavání, jízda na koni, běh). Tento 
nový sportovní pětiboj postupně zcela vytlačil původní antický pětiboj a začalo se 
mu oficiálně říkat „moderní pětiboj“. V České republice je to sport sice nevelký, 
ale na olympiádách tradičně úspěšný a povědomí o jeho obsahu je pevné. Vývoj 
této sportovní činnosti a postupné prosazování se nového sportu se odráží i 
v časově se vyvíjejícím slovníkovém zpracováníslova pětiboj. V Příručním slovníku 
jazyka českého je jasně řečeno, že se jedná o závod v lehké atletice (i když v karto-
téce materiálu k tomuto slovníku už byly i doklady na dnešní „moderní pětiboj“), 
zatímco SSJČ pětiboj vykládá jako ,sportovní závod skládající se z pěti disciplín‘ a v 
dokladové části uvádí spojení lehkoatletický pětiboj; moderní pětiboj. Mladší SSČ 
používá stejný výklad, ale jediný uvedený doklad moderní pětiboj ukazuje na jeho 
dominující postavení.V námi navrhovaném zpracování používáme podheslí se zá-
vorkou a všímáme si také toho, že slovo pětiboj je z hlediska své stavby obecné 
povahy amůže označovat jakoukoliv soutěž skládající se z pěti disciplín: 

pětiboj  
1. (moderní) pětiboj sportovní odvětví skládající se z pěti sportů, a to střelby, 

šermu, plavání, jízdy na koni a běhu: mistr světa v moderním pětiboji; pětiboji 
se věnuje od 15 let; na pětiboji se mi líbí jeho pestrost 

2. (sportovní) soutěž skládající se z pěti disciplín: atletický pětiboj; uspořádat ha-
sičský pětiboj; zúčastnit se vědomostního pětiboje 
Jiný je vztah jednoslovného substantiva gymnastika a víceslovných spojení 

sportovní gymnastika a moderní gymnastika (skupina 5). Gymnastika v širším, pů-
vodním smyslu znamená soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný roz-
voj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Tento význam si 
drží i v dnešní době (...i lidem se zdravotními problémy lze doporučit strečink, lehčí 
gymnastiku nebo některá jógová cvičení) a často se takésetkáme se souslovími, 
která vymezují specifický účel tohoto cvičení (kondiční gymnastika, těhotenská 
gymnastika, léčebná gymnastika, dechová gymnastika aj.). Mnohem častěji se 
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však setkáme s referencí k užšímu, sportovnímu významu. Míra užití víceslovných 
pojmenování sportovní gymnastika a moderní gymnastika je vysoká – zejména 
v psaném textu je pociťována potřeba jasného rozlišení, o který gymnastický sport 
se jedná (oddíl sportovní/moderní gymnastiky, trenérka sportovní/moderní gym-
nastiky). Někdy se samozřejmě setkáme s kontextovou elipsou, jak ukazuje tento 
doklad z ČNK: Nábor do oddílu <gymnastiky> Karviná – Oddíl sportovní gymnastiky 
z Karviné hledá nové talenty do svých řad. V běžné ústní komunikaci se setkáme 
s vyjádřeními, kde rozlišující přívlastek chybí – „dělat gymnastiku“, „chodit na 
gymnastiku“. Podle kontextů dokladů v Korpusu je patrné, že mluvčí má na mysli 
sportovní gymnastiku, která se často chápe jako základní druh gymnastického 
sportu. Naše uvažované zpracování však sportovní gymnastiku nenadřazuje: 

gymnastika [-ty-] -ky ž. <řec.> 
tělesná cvičení zaměřená na všestranný tělesný rozvoj, průprava k určitým spor-
tovním odvětvím: kondiční, léčebná, dechová gymnastika; lékař jí doporučil lehčí 
gymnastiku a jógová cvičení; součástí hodin tělesné výchovy je také základní gym-
nastika;  sportovní gymnastika sportovní odvětví, přikterém sportovci provádějí 
skokové a švihové prvky na různém nářadí (kladina ap.);  moderní gymnastika 
sportovní odvětví kombinující prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akro-
bacie s náčiním i bez něj 

 

3 Derivované názvy osob 
Od všech ve výchozí tabulce uvedených víceslovných názvů sportů se pravidel-

ným a jednoduchým způsobem derivují názvy osob: akrobatický lyžař, plážový vo-
lejbalista, orientační běžec a od nich se dále přechylují ženské názvy: akrobatická 
lyžařka, plážová volejbalistka, orientační běžkyně. Na derivaci víceslovných po-
jmenování z ustálených víceslovných spojení upozornil již J. Horecký (1957), a to 
na příkladu stolní tenista odvozeného ze stolní tenis. 

I zde se odrážejí specifika a posuny ilustrované výše: Čím dominantnější je po-
stavení dvouslovně vyjádřeného sportu vůči jeho jednoslovně vyjádřenému před-
chůdci či základu nebo jeho jinému dvouslovnému konkurentu, tím častěji se i při 
pojmenování sportovců takovou disciplínu provozujících setkáme s lexikalizova-
nou elipsou, nepoužitím víceslovného pojmenování – porozumění a jasnost sděle-
ní tím nejsou narušeny, kulturní kontext je dostatečně zřetelný a distinktivní. Pří-
kladem může být slovo hokejista, které téměř vždy pojmenovává ledního hokejis-
tu, ale takto výslovných označení s přívlastkem je v korpusu SYN z 17 500 výskytů 
pouze 182. 

hokejista -ty (1. mn. -té, -ti) m. živ. 
hráč (ledního) hokeje: prvoligoví hokejisté; olympijský turnaj ledních hokejistů; 
naši hokejisté zvítězili; hokejisté Přerova získali důležité dva body; hokejisté Zlína 
podlehli Vsetínu; 
 pozemní hokejista hráč pozemního hokeje 
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 hokejistka -tky (2. mn. -tek) ž. přechýl.: první kolo ligy hokejistek; světový šam-
pionát ledních hokejistek; litvínovské hokejistky přehrály tým Děčína; pozem-
ní hokejistka přechýl. 
V jazykové praxi je běžné, že víceslovnost pojmenování osob v oblasti sportu 

bývá odstraněna použitím jednoslovného univerbátu (atlet věnující se skoku o tyči 
– tyčkař; hráč odbíjené, který blokuje – blokař apod.). Ve sledovaných A-S více-
slovných pojmenováních je to však postup ojedinělý (plážový volejbalista – syn 
720x, plážista – SYN 10x). Zajímavým jevem jsou ovšem univerbizovaná pojmeno-
vání pozemkář, pozemkářka vzniklá zkrácením víceslovných spojení pozemní hoke-
jista, pozemní hokejistka: Bez jediného vítězství se vrátili pozemkáři Bohemians 
z Poháru vítězů pohárů, který se hrál v nizozemském Haagu. Důležité derby 
v lizepozemkářek vyhrála Slavia nad Vyšehradem 3:0 a dvě kola před koncem tak 
obhájila titul. Frekvence výskytu těchto jednoslovných podob je v ČNK téměř stej-
ná jako frekvence odpovídajících sousloví (pozemní hokejista v syn 1089x, pozem-
kář v SYN 1235x, pozemní hokejistka v SYN 610x, pozemkářkav SYN 462x). Za dů-
vod tohoto vysokého výskytu lze v obecné rovině možné považovat jazykovou 
ekonomii, podporovanou zde navíc tím, že použití jednoslovného hokejista není, 
vzhledem ke ztotožnění tohoto pojmenování s hráčem ledního hokeje, dobře 
možné, a to ani v kontextové elipse. Přípona -ář je navíc poměrně neutrální 
a umožňuje užití slova pozemkář nejen jako slova profesního, ale také přijatelného 
pro použití ve sportovní publicistice. 

 

4 Vztahová adjektiva k víceslovným pojmenováním sportů 
Jiná je situace s derivováním přídavných jmen vztahujících se k víceslovným ná-

zvům sportů a sportovců. O dvojí interpretaci vztahových adjektiv k víceslovným 
pojmenováním, jako kompozit nebo jako dvouslovných adverbiálně-adjektivních 
spojení, píše M. Dokulil (1974). Na skutečnost, že dvouslovné substantivní názvy 
se za jistých podmínek stávají slovotvorným východiskem dvouslovných adjektiv-
ních pojmenováníupozorňuje O. Martincová v článku Nová víceslovná pojmeno-
vání (2005) a dokládá jejich existenci příklady vládně koaliční k vládní koalice nebo 
sametově revoluční k sametová revoluce). Výskyt uvedených dvouslovných po-
jmenování je však v Korpusu nízký a v námi zkoumané oblasti sportu se takové 
deriváty nevyskytují vůbec (*stolně tenisový, *pozemně hokejový). Jen sporadicky 
se pak setkáme s jednoslovnými kompozity (vodněpólový – SYN 3x), určitou výjim-
kou jsou přídavná jména lehkoatletický a stolnětěnisový. Adjektivum stolněteniso-
vý je v ČNK doloženo celkem 259x, spojení stolně tenisový turnaj 50x. To je však 
velmi málo v porovnání s opisnou formulací „turnaj ve stolním tenise“ (SYN 
1494x), navíc je jednoslovné stolnětenisový omezeno na zdroj jednoho typu. Vzta-
hová adjektiva k víceslovným pojmenováním sportů jsou tedy řídká. V případě, že 
nehrozí významová záměna, lze použít přídavné jméno jednoslovné (hokejový, 
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gymnastický). Jinak jsou běžným způsobem vyjádření opisy, vazby s přívlastkem 
neshodným – klub stolního tenisu, turnaj v sálové kopané. 

 

Závěr 
Při slovníkovém zpracování víceslovných A-S pojmenování sportů a derivova-

ných pojmenování sportovců je vždy třeba vyhodnotit možnou eliptičnost a ná-
sledně hledat takový způsob zpracování, který ji na všech úrovních příslušného 
hesla podchytí. 
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Resumé 
Multiword names of sports and their derivates as used in defining dictionaries 

The article deals with some types of multi-word designations in the field of sport and their 
processing in monolingual dictionaries, taking into account the cultural background of the 
entries. Attention is also paid to derived personal designations and relational adjectives. 

 




