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češI romové
moravští romové
burianský, daniel (15 %), 
dycha, herák, holomek

(33 %), ištván, kýr, kubík, 
malík, murka, vašek aj.

čeští romové
čermák, chadraba, kloc, 

petržilka, růžička, 
serynek, studený, šubrt, 

vrba, vinter aj.

sinti
bamberger, hauer, klimt, 
kraus, lagron, laubinger, 

paffner, reinhardt, 
richter, schlehoffer, 
schneeberger aj.

světští
berousek, blümel, faltýnek, 
fink, flachs, florián, helfer, 
janeček, kaiser, kellner, 
kludský, kočka, spilka, 
šimek, tříska, vocásek, 

wertheim aj.
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západní
severocentrální



• od k. 19. st. – směna, denativizace
• 2. sv. válka – radikální destrukce
• 90. léta 20. st. – † poslední mluvčí



Emílie „Elina“ Machálková, roz. Holomková
1926–2017



Jožka Kubík
1907–1978

http://www.hrubavrbka.cz
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lokalizova(tel)né zdroje



Puchmayer, Anton Jaroslaw
1769–1820

Románi Čib, das ist: Grammatik und Wörterbuch
der Zigeuner Sprache, nebst einigen Fabeln in 
derselben. Dazu als Anhang die Hantýrka oder

die Čechische Diebessprache

Prag: Fürst-erzbischöflichen Buchdruckerey 1821





Ke konci roku 1819 byla ve vsi Vranovice v radnickém panství zadržena
tlupa Cikánů, 17 osob počtem; a protože jejich pasy byly považovány za 

podezřelé, byli muži odesláni na výslech do Plzně, ženy a děti však
ponechány v Radnicích. Desetitýdennímu styku s těmito lidmi, mezi nimiž
vynikal především jeden malý, ale rozumný hoch asi dvanáctiletý, vděčí

toto dílko za svou existenci.



„vranovice“



Rom v Čechách delí se na dvě skupiny. Vlastní Kálo, jehož předci přitáhli
z Uher, provozuje řemeslo a je ponejvíce kovářem, který táhne od místa k 
místu, svou malou kovadlinu a měch s sebou nosí, svou výheň zřídí, kde
se mu zlíbí, a navzdory svému prostému náčiní vyrábí většinou malé, ale 
docela dobré výrobky. Přebývá ve východních krajích Čech, v jižních a 

západních je viděn zřídka.



Romština je mimochodem krajně jednoduchý, snadno naučitelný jazyk; 
neboť ke konci oněch deseti týdnů mi nečinilo žádné obtíže rozumět
rozhovorům Cikánů. O jejím ladném zvuku se může přesvědčit každé

nerozladěné ucho.











Wratislaw von Mitrovitz, Rudolf
1811–1874

Versuch einer Darstellung der Lebensweise, 
Herkunft und Sprache der Zigeuner im

Allgemeinen und der in Österreich lebenden
Zigeuner insbesondere

Prag: Heinrich Meren 1868



Ješina, Josef
1824–1889

Romáňi čib čili jazyk cikánský a1,a2

Romáňi čib oder die Zigeuner-Sprache. Grammatik, 
Wörterbuch, Chrestomathie a3

Slovník česko-cikánský a cikánsko-český

jakož i cikánsko-české pohádky a povídky b

a1 Praha: Eduard Grégr 1880
a2 Praha: František Urbánek 1882
a3 Leipzig: List und Francke 1886

b Kutná Hora: Karel Šolc 1889



















„zlatá olešnice“



Sowa, Rudolf von
1853–1900

Die mährische Mundart der Romschprache

Jahres-Bericht des ersten deutschen k. k. Gymnasiums 
in Brünn für das Schuljahr 1892/93: 1–19

Brünn 1893





boskovice



Vymazal, František
1841–1917

Cikánsky snadno a rychle

Praha: František Bačkovský 1900









Lesný, Vincenc
1882–1953

Cikáni v Čechách a na Moravě I–II

I Národopisný věštník českoslovanský 11: 193–216
II Národopisný věštník českoslovanský 12: 57–63

I 1916 & II 1917





vosoudov = bohosoudov



Machala, Ludvík
1889–1945

Slovníček cikánské hantýrky česko-cikánský a 
cikánsko-český

Kroměříž: J. Gusek

1933





„najdi ho“

„na koni“

„pije z prsa“

„špatně“

„spadl/a“

buzuňis

posiťi



Daniel, Antonín
1913–1996

On the Gypsies of Oslavany a

Two Moravian Romani folk-tales b

red. Stuart E. Mann 1905–1986

a Journal of the Gypsy Lore Society III, 23: 71–91
b Journal of the Gypsy Lore Society III, 26: 24–36

a 1944 & b 1947





oslavany



Holomek, Antonín
1901–198?

O mém životě kdybych měl mluvit,

tak by to byl román

v 1971 zaznamenala M. Hübschmannová 1933–2005

Romano džaniben, 12(1): 29–40

2005





čeložnice



přejímky do (světské) češtiny

Podzimek, Jaroslav. 1937. Slovníček „Světská hantýrka“. Praha: 
Časopis Bezpečnostní služba.
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ješina 1882

• dava „dám“

• ďiv „obilí“

• mas „maso“

• patuna „pata“

• vika „povyk“

• patavo „punčocha“

• porr „péro“

• repaňi „řepa“











Čárkované vokály jsou dlouhé: bár, bahr;
mérav, mehrav; jív, jihw atd.

ľ je jemné franc. il v soleil: zoráľóvav.

Poznámka. Rom přijímá i cizí zvuky;
např. české ě a ř: světindos (swětil) on světil;

mořos (moře) moře.
Daniel: beř < berš „rok“





§30. Infiniyv chybí; je ale nahrazen konjunkční čásycí te. Stojí-li 
určované sloveso v prézentu, pak se s ním musí infiniyv shodovat

v čísle a osobách:

Chci jít, chceš jít, chce jít.

Kamav te xav, Kames te xas, Kamel te xal.

chceme jít, chcete jít.

Kamas te xas, Kamen te xan.



Pokud ale stojí určované sloveso v jiném čase, pak je za infinitiv
dosazena 3. singulárová osoba prézenta:

Šel žebrat: geľas te mangel.

Chci ho nechat stát: me les Kamav te muKav te terďol.

Půjdu spát: xava te sovel.

Deji mi napít: de mange te pijel.
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