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Otázky a cíle: 

 

 Jak adekvátně je lexém popsán v českých slovnících 

různých typů a různého stáří? 

 Je stylová a funkční/útvarová kvalifikace ve slovnících 

adekvátní?  

 Jak je možné zobecnit a využít získané poznatky (při 

slovníkovém zpracování ap.)?  

 



Stará a střední čeština: 

ESSČ Ø 

StčTB 1x distancia latinsky (jako slovníkový ekvivalent stč. zdálenie) 

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny – jediný doklad 

(přikláním se k podobě distancí):  

 



 

srov. Rejzek, ČES, 2. vyd., s. 147:  

„distance {vzdálenost} (19. stol.), distancovat {zastavit někomu činnost}, distancovat se 

{zříci se}. Přes něm. Distanz z lat. distantia tv. od distāre {být vzdálený, odlišovat se} […]“ 



LexArch PSJČ: 

distance 96 lístků 

- 6 se slovníkovým zpracováním (výkladem) významů a 3 

s francouzskými ekvivalenty  

- 87 s doklady (ojed. se jedná o lístky odkazové) 

- vždy distance f až na 1x distancí f (Neruda 1859: „Vítám 

vás zatím v distancí k nám.“ [v podheslí doplněno vysvětlení: 

‚na vzdálenost‘] – nejstarší doklad); naopak akuz. sg. 

distanci z časopisu Čas r z. 1860)  

[Náchodský: musíme předpokládat diskontinuitu?] 



 

PSJČ 

distance (vulg. distanc), -e f.  

[1] vzdálenost. Dotýkal se raketou letícího míče s dokonalým 

citem a postřehoval dobrým svým zrakem distance velice 

správně. Svob. Takovýto románek na distanc není zlá věc. Herrm.  

[2] odstup. Dovedl měniti distanci, býti hned zcela blízko nebo 

vzdáliti se do chladné reservy. Šal.  

[3] Žel. brzdová vzdálenost. Sport. vyloučení hráče pro chybu, 

které se dopustil. 

 



SSJČ distance [dy-], -e, ob. distanc (hovor. dištance, 

dištanc), -e ž. (z lat.)  

1. kniž. vzdálenost: dohodit kamenem na velkou d-i; časová d.; 

zachovávat d-i, distanc;  

♦ hovor. stát (být) na dištanc, přen. chovat se uctivě, zdrženlivě; držet 

někoho na dištanc udržovat v náležité vzdálenosti, přen. nutit k 

zachovávání odstupu; žel. organizační útvar výkonné služby: 

traťová, sdělovací, zabezpečovací d.  

2. odstup: věková a názorová d. mezi dvěma generacemi; 

sociální d.; zachovávat uctivou d-i  

3. distanc, dištanc sport. slang. zastavení činnosti, distancování: 

mít dvouměsíční d.; klubová d.;  

 



 

 

SSČ 

distance, -e ž  

1. vzdálenost 1, odstup 1; hud. čtvrttónový interval  

2. sport. zastavení činnosti za přestupek  

 

 

SSoučČ (Lingea): jen distancovat; distance Ø 

 

 

 



ASCS 

distance [dy-], -e, hovor. distanc, dištanc, -e ž <l>  

1. kniž. a odb. vzdálenost, odstup: časová d.; věková a názorová 

d.; hovor. držet někoho na distanc udržovat v náležité 

vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání zdrženlivosti ve vztahu k 

vlastní osobě; mat. vzdálenost středu promítání od průmětny 

středového promítání; sport. (v dostizích) poslední úsek cílové 

rovinky (20–220 m)  

2. sport. disciplinární potrestání (sportovce, družstva ap.) 

zastavením závodní činnosti; potrestání funkcionáře zákazem 

výkonu funkce 

3. žel. traťová d. organizační útvar výkonné služby; 
 



 

Další evidence: 

distance není v ČJA, ani v SČFI [!?], ani ve Šmírbuchu 

 

Zaorálek, Lidová rčení:  

DIŠTANC  

 udržovat dištanc = držet si někoho od těla, zachovávat odstup 

 měřit si dištanc = býti opilý K[ot]t 

 

 

 



 

Neomat: 3 doklady (dištance, dištanc Ø) 

Dáma se přes to, že zaujala k záležitosti distanc, bála. A podle oblečení 

(charakteristický, výrazný šátek) i podle řeči měla ke slovenským Romům blízko… 

(Reflex 1992) 

Interpretativní sociologie popsala situace "distance od role", kdy jedinec sice 

vnějškově plní příkazy spojené s rolí, s jejím obsahem se však neztotožňuje… 

(Sociologie SŠ, 1996) 

Ve vertikálním směru se začíná odlišovat vyšší a nižší postavení, vzniká tu jakýsi 

žebříček. Mezi jeho jednotlivými stupni mohou být větší či menší vzdálenosti, jde 

ostatně i o celkovou vzdálenost mezi oběma konci. V sociologii se běžně hovoří o 

sociální distanci… (Sociologie SŠ, 1996) 

 

 



  



 

1. Zachycení formy  

   („kdo odkud opisuje“ a „kdo se čeho bojí“) 

 

PSJČ distance (vulg. distanc), -e f.  

SSJČ distance [dy-], -e, ob. distanc (hovor. dištance,  

   dištanc), -e ž. (z lat.) 

SSČ  distance, -e ž 

ASSČ distance [dy-], -e, hovor. distanc, dištanc, -e ž <l> 



 

2. Proměny stylových kvalifikátorů  

 

2.1 

PSJČ distance (vulg. distanc), -e f.  

SSJČ distance [dy-], -e, ob. distanc (hovor. dištance,  

   dištanc), -e ž. (z lat.) 

SSČ  distance, -e ž 

ASSČ distance [dy-], -e, hovor. distanc, dištanc, -e ž <l> 

 



2.2 PSJČ distance (vulg. distanc), -e f.  

SSJČ distance [dy-], -e, ob. distanc (hovor. dištance, dištanc), -e ž. (z lat.) 

1. kniž. vzdálenost: dohodit kamenem na velkou d-i; časová d.; 

zachovávat d-i, distanc;  

♦ hovor. stát (být) na dištanc, přen. chovat se uctivě, zdrženlivě; držet někoho na 

dištanc udržovat v náležité vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání odstupu; žel. orga-

nizační útvar výkonné služby: traťová, sdělovací, zabezpečovací d.  

3. distanc, dištanc sport. slang. zastavení činnosti, distancování: mít 

dvouměsíční d.; klubová d.;  

distancovati [dy-] ned. i dok. (z lat. zákl.) (koho, co) vylučovat, 

vyloučit z veřejné aj. činnosti: d. osvětového pracovníka pro 

nesprávný postup; sport. slang. též dištancovat zastavit činnost: 

závodník, hráč je distancován na půl roku pro porušení 

disciplíny; 



 

SSČ distance, -e ž 

ASSČ distance [dy-], -e, hovor. distanc, dištanc, -e ž <l> 

1. kniž. a odb. vzdálenost, odstup: časová d.; věková a názorová 

d.; hovor. držet někoho na distanc udržovat v náležité 

vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání zdrženlivosti ve vztahu 

k vlastní osobě;  
 

  



2.3 

PSJČ distance (vulg. distanc), -e f.  

Žel. brzdová vzdálenost. Sport. vyloučení hráče pro chybu, které 

se dopustil. 

SSJČ distance [dy-], -e, ob. distanc (hovor. dištance, dištanc), -e ž. (z lat.) 

1. kniž. vzdálenost: dohodit kamenem na velkou d-i; časová d.; zachovávat d-i, distanc;  

♦ hovor. stát (být) na dištanc, přen. chovat se uctivě, zdrženlivě; držet někoho na dištanc udržovat v 

náležité vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání odstupu; žel. organizační útvar výkonné 

služby: traťová, sdělovací, zabezpečovací d.  
2. odstup: věková a názorová d. mezi dvěma generacemi; sociální d.; zachovávat uctivou d-i  

3. distanc, dištanc sport. slang. zastavení činnosti, distancování: 

mít dvouměsíční d.; klubová d.;  
 



SSČ 

distance, -e ž  

1. vzdálenost 1, odstup 1; hud. čtvrttónový interval  

2. sport. zastavení činnosti za přestupek  
 

ASSČ distance [dy-], -e, hovor. distanc, dištanc, -e ž <l> 

1. kniž. a odb. vzdálenost, odstup: časová d.; věková a názorová d.; hovor. držet někoho na 

distanc udržovat v náležité vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání zdrženlivosti ve vztahu k 

vlastní osobě; mat. vzdálenost středu promítání od průmětny středového 

promítání; sport. (v dostizích) poslední úsek cílové rovinky (20–220 m)  

2. sport. disciplinární potrestání (sportovce, družstva ap.) zastavením 

závodní činnosti; potrestání funkcionáře zákazem výkonu funkce 

3. žel. traťová d. organizační útvar výkonné služby; 
  + řada terminologických užití/spojení sub distanční 



 

3. Zachycení polysémie a výklady významů 

 

3.1 

PSJČ a SSJČ: 1. vzdálenost, 2. odstup 

SSČ a ASCS: 1. vzdálenost, odstup 

 

  



 

3.2 „Kdo to má správně?“ 

 

PSJČ:  Žel. brzdová vzdálenost 

SSJČ:  žel. organizační útvar výkonné služby: traťová, 

   sdělovací, zabezpečovací d. 

SSČ:   Ø 

ASCS:  žel. traťová d. organizační útvar výkonné služby 

 



Odpověď:  

Asi SSČ, protože dnes je to terminologický archaismus.  

 

„Dištancia 3 žel. ‚traťový úsek‘. Správně mělo být: ‚název 

organizační jednotky příslušné služby, příslušné[108]ho 

technického odvětví‘ (sdělovací a zabezpečovací distance, 

traťová distance).“ 

Nový slovenský slovník cizích slov, L. Klimeš, NŘ, roč. 64 (1981), č. 2, s. 105-109, cit. s. 107 

„Distance je název organizační jednotky příslušné traťové 

sdělovací nebo zabezpečovací služby […].“ 

Pokus o syntetický pohled na české slangy, L. Klimeš, NŘ, roč. 63 (1980), č. 5, s. 257-261, cit. s. 259  

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=64#h2
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=63#h5


„Opatření ústředního ředitelství státních drah z r. 1952 přineslo však 

ještě další terminologické změny. Tradiční název výtopna byl 

nahrazen názvem lokomotivní a vozové depo. Místo technická správa 

a traťová stavební správa byl zaveden název traťová distance, místo 

návěstní správa návěstní distance. Vliv ruské železniční 

terminologie je zřejmý: depo, distancija. Vrátit se k starému názvu 

výtopna je vzhledem k zániku parní trakce nemožné. Traťová distance 

a návěstní distance jsou však přes svou nevýstižnost stále součástí naší 

železniční terminologie, jak byla ČSD v r. 1952 ještě s jinými 

opatřeními vnucena.“ 

Přednosta stanice a traťová distance, Lumír Klimeš, NŘ, roč. 76 (1993), č. 4, s. 224; ozn. F. M. 

 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=76#h4


 



4. Zastarávání forem se š jako příklad ústupu germanismů? 

 

Frazémy v SSJČ (příklad větší formální variability i v dokladech): 

♦ hovor. stát (být) na dištanc, přen. chovat se uctivě, zdrženlivě; držet někoho na 

dištanc udržovat v náležité vzdálenosti, přen. nutit k zachovávání odstupu 

Frazémy v ASSČ (příklad jednotnosti v dokladech, variabilita 

zachycena pouze v podheslí): 

hovor. držet někoho na distanc udržovat v náležité vzdálenosti, přen. nutit 

k zachovávání zdrženlivosti ve vztahu k vlastní osobě; 

 

Srov. Zaorálek: udržovat dištanc, měřit si dištanc 



 

 

„Hlásková podoba svědčí o tom, že dištanc ‚vzdálenost‘ (z latiny) 

prošlo němčinou (něm. nář. -št- místo -st-), ani frak není přímo z angl. 

frock (’kutna‘!), nýbrž z něm. Frack, portír také nemůže být přímo z 

francouzštiny atd.“  

Pavel Trost: K slovníku brněnské mluvy, Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 4, s. 182–184, cit. s. 183 

 

  

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5705


 

5. Rod 

 

Lze i jako m. i.? 

 

Srov. J. Šimandl, Aranže, Naše řeč, ročník 83 (2000), 

číslo 1, s. 53–55: zde se žádný doklad na mask. ?aranž 

nenachází. 

 

 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=83#h1
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=83#h1


Příklady z www: 

Dotazy "ten distanc", "ten dištanc" v internetovém vyhledávači – 

řádově stovky výskytů (doklady se samozřejmě opakují) 

Takže se dá na ten distanc koukat také tak, že jsem díky němu strávil 
víc času s lidmi, které mám rád 

Ten distanc lidí, kteří tady žijou, byl velikej a nedal se přehlédnout. Čím 
si vysvětlujete, že lidi projekt Plzně 2015 nevzali za svůj? 

Ten distanc je tam větší. Ale fotky s dětmi mi vůbec nevadí a spíš mě to 
potěší 

A v obchodním vztahu si ten distanc prostě udržet chci, protože pro mě 
jako zákazníka je to (A) výhodnější 

Ale teď vážně: Vám ten distanc věřím, ale k tomuto se musí vyjádřit 
ministr a udělat pořádek. 



 

 

Dluhy: korpusy (ps., ml.), časový pohyb… 

 

  



SYN 2015 distance kontra distanc (lemmatizace?) 

 



 

SYN 2015 

 

392x lemma distance 

150x lemma distanc 

 5x podoba dištanc 

   



 

 

Zobecnění? 

  



 

 

Zobecnění? 

 

 

 

 

 

      Děkuji za pozornost! 


