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Názvy prstů ve staré češtině  

Alena M. Černá, Nejstarší české názvy prstů. Naše 
řeč 81, 1998, s. 189–195. 

 

Prsty  

 nejohebnější a nejpohyblivější část ruky 

 hmat – kontakt s okolím 

 polyfunkční  

 pojmenování konkrétního prstu „bylo třeba 
především v lékařství, zejména pak v chirurgii a v 
nauce o pouštění žilou.“ (Černá s. 191)  

 



Pouštění žilou z lékařského spisu z konce 15. století (sign. NK XVII D 

10, f. 45r) 

 Dvě žíle nad menšími prsty 
na obú rukú a slovú 
plicnice. Hodí se púštěti: 
hodí se púštěti proti bolesti 
prsí a proti nechutenství. 
Také proti žlútenici i proti 
bolesti očí a proti zimnici 
kteréž kolivěk.  

 Dvě žíle mezi palcem a 
předním prstem. Také sú 
hlavnie a mají se púštěti 
proti časté bolesti hlavy a 
proti červenosti očí… 

 



Stč. rukověděnie 

 Rukověděnie jest uměnie rozeznánie mravóv 
přirozených a naklonění lidských skrze znamenie 
čitedlná lidská … dobře pravie, jestliže by člověk 
byl dobře zpuosoben k umění nebo k ctnostem 
skrze zpuosobu ruky LékFrantA 13r  

 

 Druhá čára z najprvnějších nazvána jest 
prostřednie přirozená a počíná se pod ukazancem, 
jdúci proti tučnosti nebo dcky ruky … jestliže by 
byla zřiezená a hluboká, zjevná, dosti dlúhá, 
znamenie jest dlúhého a dobrého života LékFrantA 
13v, 15r 



Chiromancie 

prsteníček levé ženské 

ruky:  

Quot linee sub isto digito 

habuerit, tot mulier 

accipiet viros.  

„Kolik rýh bude mít žena 

pod tímto prstem, tolik 

obdrží mužů.“  



Chiromancie 

malíček pravé 

mužské ruky:  

Quot habet lineas, tot 

ducet vir uxores.  

„Kolik má rýh, s tolika 

ženami se muž 

ožení.“ 



Latinsko-české slovníky 

Scito palec pollex, colon žlúček, ukazač index, 

Prstenec annularis dic, ušinec auricularis 

Et mezenec medius… KlarGlos 1313–1315  

 



Speciální pojmenování  

 pro prsty ruky 

 prsty na nohou = nožní prst, nožní 

palec, palček  

◦ allux palček KlarGlosA 1302; alux palček 

SlovVeleš 88ra; allux nožný palec 

SlovVodň 53 bis v  



Prsty na ruce  

 názvy jednoslovné 

◦ slovotvorný sufix -ec (palec, prstenec, ukázanec, 

ušinec…)  

 

◦ polylexie:  -ač (ukazač), -tel (ukazatel), -ík (ušník) 

 

 názvy dvouslovné 

◦ ADJ + SUBST  

(prostřědní, prstenový, ušný, malý, najmenší… + 

prst, prstek)  



Motivace 

 poloha mezi ostatními prsty:  

◦ střědmec ,prostřední prst ruky, prostředník‘ 

 funkce:  

◦ prstenec ,prst ruky sloužící k nošení prstenu‘ 

◦ ušinec ,prst sloužící k čištění ucha‘ 

 diferenciační vlastnost:  

◦ malík ,nejmenší prst‘ 

◦ prst veliký ,prostředník, nejvyšší prst‘  



Lidová etymologie (LE)  

 Rejzek (2009, 21): mylná etymologicko sémantická 
interpretace slova 

 LE vychází z přirozené tendence mluvčích měnit 
slova neprůhledná v průhledná 

 

 stč. mězenec  
◦ reliktní výraz 

◦ < psl. *mězь ,malý‘ (srov. ESJS) 

◦ psl. adjektivum *mězinъ ,malý‘; kolokabilita: prst, dítě 

◦ psl. substantivum mězinьcь 
 ,nejmenší prst‘ (r. mezínec, chor. mèzimac) 

 ,poslední, nejmladší dítě‘ (r. dial. mezénec, sln. mezinec, sr. stsl. 
mězinьcь ,nejmladší syn‘)  

 stč. mězenec ,prsteníček; prostředníček‘ 



Stč. mězený a mězenec  

 reliktní výrazy: periférie slovní zásoby, bez 
opory v jazykovém systému, bez jiných členů 
slovní čeledi 

 

 > sémantické a hláskoslovné změny  
◦ > ,prsteníček, prst vedle malíčku‘ 

 

žíla … jenž jest mezi ušníkem a mězencem na pravé 
ruce LékSalM 605  

anularis mězený SlovVít 92a 

když se dětem nadýmají dásně, mají rodičové, votec 
neb máti, vložiti prst svuoj, který slove mězený, 
vedlé malíka, v usta dietěti a hladiti dásně LékŽen 
87a 



Působení LE  

 aradikace: přiřazení k nějakému jinému, 
silnějšímu kořeni na základě paronymie 
a nová sémantická interpretace (Rejzek 
2009, s. 67)  
◦ stč. povraz: etymologicky izolované 

substantivum povraz se metatezí na provaz 
na reinterpretovalo jako odvozenina od 
významově podobného slovesa vázati 
(Rejzek 2009, s. 86)  



Stč. mězenec  

 (1) asociace s prepozicí mezi 

,uprostřed‘  

 

◦ změna hláskoslovné podoby: mězenec > 

mezenec 

◦ změna významu: > ,prostředníček, prst, 

který je uprostřed, „prst prostřědní, 

střědmec“ ‘  

 

 mezenec medius KlarGlosA 1315 (mezěnec 

KlarGlosB)  



Stč. mězenec 

 2) asociace se substantivem měď – kov 

sloužící k ražbě drobných mincí a k výrobě kovových 

předmětů, zvl. nádob, prstenů ap. 

◦ změna hláskoslovné podoby:  

mězenec, mezenec > měděnec 

◦ změna významu:  

měděnec ,prst sloužící k nošení (měděného) 

prstenu, zvl. prsteníček‘ 

z plicnice, z té žíly, ješto jest mezi malým prstkem 

a měděncem aneb prstenským LékKřišť 74r 

anullaris medzený prst  (dial., = měděný) 

SlovOstřS 61 



Stč. mězenec 

 prostředníček 
◦ jest pět prstuov, to jest palec, ukazač, 

měděnec, prstenec, ušinec LékFrantA 13r 

◦ žena, majíci viece znamenie mezi 
měděncem a prstencem než mezi 
prstencem a ušincem, viece jest 
zpuosobena mieti syny nežli dcery 
LékFrantA 19v 

 

◦ Kdo má nehty křivé na měděných prstech, 
jest brzo hotov k hněvu a skoro sě odhněvá 
Hvězd 58v  

 



Stč. mězenec 

 3) asociace se substantivem mezě ,hranice, 
konec‘ (?) 

◦ překlady biblického verše L 16,24: 
 Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum 

ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut 
refrigeret linguam meam Vulg 

 Otčě Abraham, smiluj sě a pošli Lazaře, ať 

omočí mězený prstek u vodě a zvlaží jazyk mój 
EvSeit 

 najposlednější prstek EvBeneš,  

 mezný prstek EvRajhr 

 vrch prsta EvOl 

 konec prsta BiblOl, BiblBosk, Bibl Pad, pod. 
BiblPraž 



Shrnutí 

 aradikace reliktních lexémů mězenec a 
mězený s lexémy mezi, měď, (mezě ?) 

 

 změna hláskoslovné podoby  

 mězenec > mezenec, měděnec 

 mězený > mezený, měděný, mezný 

  

 změna významu lexému  

 ,nejmenší prst‘ > ,prst, který je uprostřed‘; ,prst 
sloužící k nošení prstenu‘; ,krajní prst (?)‘ 



Děkuji za pozornost! 

 


