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1
Úvod

Od roku 1996 byl vÚstavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) a později i v Cen-
tru komputační lingvistiky (CKL, 2000-2011) na MFF UK zpracováván projekt nazva-
ný Pražský závislostní korpus (Prague Dependency Treebank – PDT). Cílem tohoto
projektu bylo označkování (anotace) českých vět na několika mluvnických úrovních.
Anotace PDT vycházejí z teoretického rámce Funkčního generativního popisu (FGP,
Sgall et al., 1986), navrženého v šedesátých letech minulého století Petrem Sgallem
a rozvíjeného pak jeho žáky.

Souběžně s anotací PDT vznikal valenční slovník, který nazýváme PDT-Vallex.1
Koncepci tohoto slovníku, jeho obsah a vztah k PDT popisujeme podrobně již v práci
(Urešová, 2011). V této knize zachycujeme současnou verzi slovesných slovníkových
hesel PDT-Vallexu.

Takto rozsáhlé slovníkové dílo není jenom výsledkem práce autorky této publika-
ce, i když sama měla na tvorbě, návrhu a zejména kontrolách a sjednocení hesel před
publikací PDT (a PDT-Vallexu jako jeho součásti) největší podíl. Slovník PDT-Vallex
tvořili spolu s ní zejména anotátoři PDT a PCEDT.2 Autorka této knihy celý prezento-
vaný slovník sjednotila a ve spolupráci s programátory PDT zajistila rovněž správnost
jeho propojení s anotací Pražského závislostního korpusu. Právě díky tomuto propo-
jení slovníku a korpusu se PDT-Vallex významně odlišuje od všech dalších existujících
valenčních slovníků.

1 Je třeba podotknout, že PDT-Vallex je mnohdy nesprávně zaměňován za slovník VALLEX (Lopatková
et al., 2008 a Lopatková, 2010), se kterým sice úzce souvisí (neboť oba bezprostředně vycházejí z valenční
teorie formulované v rámci FGP), ale zároveň se od něho významně liší (podrobněji srovnávámeVALLEX
s PDT-Vallexem v práci Urešová, 2011 a Urešová, in press).

2 PCEDT (Pražský česko-anglický závislostní korpus) je novější projekt anotace českého překladu Penn
Treebanku, díky kterému byl PDT-Vallex oproti původní podobě, získané při anotaci PDT, podstatně
rozšířen.
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2
Vznik PDT-Vallexu a anotace PDT

PDT-Vallex (Hajič et al., 2003; Hajič a Urešová, 2003; Urešová, 2009 a Urešová, 2010)
vznikal „od nuly” při anotaci tektogramatické roviny Pražského závislostního korpu-
su. Před začátkem anotace PDT neexistoval ani slovník, ani jasná, jednoduchá pravi-
dla pro anotaci dat vedoucí k následné automatické extrakci slovníku. Slovník vzni-
kal v průběhu anotace a pomáhal anotátorům udržovat konzistenci při anotaci. Jak již
bylo uvedeno v úvodu kapitoly 3, východiskem pro tvorbu jednotlivých valenčních
rámců byla valenční teorie rozpracovaná Jarmilou Panevovou (Panevová, 1974, Pane-
vová, 1977, Panevová, 1998, Panevová, 1999, Panevová, 2002 aj.; podrobněji o valenční
teorii FGP viz Urešová, 2011).

Před budováním PDT-Vallexu bylo k dispozici kromě teoretických prácí o valenci
ve FGP několik málo desítek valenčních rámců pro převážně jasné příklady. Teore-
tické základy bylo třeba přenést do praxe a aplikovat je na velké množství lingvistic-
kých dat. Teorie samozřejmě nedokáže stoprocentně zachytit všechny jazykové jevy
bez empirického výzkumu, a tak je pochopitelné, že praxe přinesla řadu nových otá-
zek, které nebyly teoreticky zpracovány, přesto však bylo nutné je při anotaci řešit.
Bohužel, především z technických důvodů, v průběhu anotací nebylo možné (až na
výjimky) měnit předem daný repertoár funktorů. Anotátoři mohli jen upozorňovat
na „slabá” místa teoretického popisu a muselo se hledat náhradní řešení otázek, na
které dosavadní teorie neznala odpovědi. O některých z nich se zmiňujeme v prá-
ci (Urešová, 2005). Anotátoři tak otevřeli řadu problémů pro lingvistický výzkum a
přinesli podklady pro vznik doplňujících teoretických statí k výchozí teorii valence
(např. Lopatková a Panevová, 2006 a Lopatková a Panevová, 2007).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebyla tvorba valenčního slovníku jednodu-
chá. Slovník na jedné straně vycházel z původní teorie a na straně druhé bylo třeba,
aby zachycoval i všechny nové, teorií dosud nepopsané jevy, na které lingvistická da-
ta upozornila. Navíc bylo třeba pokusit se přiřazovat funktory slovesným doplněním
smaximální konzistencí. Tento úkol se jeví jako jednoduchý jen na první pohled. Slov-
ník rostl postupně s anotací, která často přinášela nové struktury, jež nutily anotátory
valenční rámce již vytvořené buď měnit, nebo alespoň doplňovat. Přitom bylo třeba
odkrývat složité vnitřní vztahy mezi jednotlivými slovníkovými hesly, hledat jejich
styčné plochy a zdůrazňovat jejich rozdíly, zabývat se detailním rozlišováním význa-
mů a nedopouštět se chyb. To vše bylo díky paralelní tvorbě slovníku a anotování dat
složitým úkolem. Také z tohoto důvodu nejde PDT-Vallex do hloubky (srov. kap. 3),
obsahuje téměř výlučně ta slovesa a ty jejich významy, které se vyskytly v datech,
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2 VZNIK PDT-VALLEXU A ANOTACE PDT

tedy ty, jejichž valenční rámec musel anotátor znát, aby dokázal správně anotovat
jednotlivá valenční doplnění a další doplnění slovesa v anotované větě.1

Postup vzniku našeho slovníku bychom mohli rozdělit do tří fází.
1. fáze: V první fázi vzniku slovníku anotoval každý anotátor samostatně, k dis-

pozici byly pouze pomocné seznamy sloves, které si anotátoři vytvořili při ano-
taci analytické roviny. Postupně vznikaly nové seznamy, kde již byla zachyce-
na slovesa s valenčními rámci. Nejprve existovaly papírové, pak elektronické
(„wordovské”) verze seznamů. V té době neexistovalo žádné propojení sezna-
mů s anotačním nástrojem TrEd (Pajas, 2010)2 pro anotaci na tektogramatické
rovině.

2. fáze: V této fázi došlo ke spojení nových seznamů sloves z PDT obsahujících va-
lenční rámce (3 231 rámců pro 1 412 sloves) s prvními výsledky (997 rámců pro
332 sloves) budoucího slovníku VALLEX. Spojení umožnilo vytvoření základu
pro PDT-Vallex, seznamy získaly jednak nový vzhled, notaci a formát (XML for-
mát, který je součástí PDT 2.0, srov. Hajič et al., 2006), jednak došlo k propojení
budoucího slovníku a korpusu a k vytvoření anotačního (editačního) nástroje
pro PDT-Vallex.3 Anotační nástroj umožňoval plnou editaci rámců, byl velmi
flexibilní (anotátoři mohli staré valenční rámce nahrazovat novými, libovolně
v nich měnit údaje, popřípadě mohli i rámce a celá hesla mazat). Zejména však
umožňoval u každého výskytu slovesa v textu (datech) přiřadit odkaz na kon-
krétní, v daném kontextu užitý valenční rámec z PDT-Vallexu. Během této fáze
byl slovník průběžně doplňován o nová slovesa, o nové významy a jejich valenč-
ní rámce. Valenční rámec navržený s prvním výskytem slovesného významu
v korpusu nemusel být, a často ani nebyl, rámcem konečným. Ukázalo se, že na
základě jednoho příkladu nelze vytvořit stoprocentně správně příslušný valenč-
ní rámec. Stávalo se tedy, že valenční rámce bylo třeba s anotací dalších příkladů
postupně doplňovat a upřesňovat. Používané uživatelské rozhraní anotačního
nástroje pro slovník PDT-Vallex je na obr. 2.1.4

3. fáze: Poslední fáze spočívala v ”čištění” slovníku. Během anotování totiž do-
cházelo k vytváření různých slovesných valenčních rámců různými anotátory.
Zákonitě pak v závěru anotování korpusu slovník vypadal velmi neuspořáda-
ně a byl značně nejednotný, a to přesto, že organizace práce byla taková, že si
anotátoři pravidelně a v krátkém časovém intervalu jednoho týdne nové ver-

1 V PDT-Vallexu se objevují i slovesné rámce, které v PDT nejsou přiřazeny k žádnému slovesu (tj. výskyt
v PDT je nulový). Jedná se o několik sloves původně převzatých ze základního seznamu sloves, ze kterého
byl budován i slovník VALLEX. Dále se jedná o slovesa doplněná později při anotaci překladu Penn Tree-
banku do češtiny a o slovesa, která byla doplněna na základě analogie (dokonavé/nedokonavé protějšky,
synonyma apod.).

2 http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/
3 Editor pro PDT-Vallex lze používat buď jako integrovanou součást editoru TrEd, nebo i samostatně.
4 Obrázek převzat z prezentace Petra Pajase na semináři ÚFALu z 28. 11. 2005.
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2 VZNIK PDT-VALLEXU A ANOTACE PDT

Obrázek 2.1: Uživatelské rozhraní slovníku PDT-Vallex v TrEdu

ze slovníku vyměňovali (přičemž všichni anotátoři měli ve sloučené nové verzi
k dispozici veškeré změny a doplňky od ostatních).

S čištěním slovníku byla ovšem spjata také oprava přiřazení valenčních rámců k jed-
notlivým výskytům sloves v korpusu. Související kontroly konzistence dat a opravy
dat byly tedy součástí poslední fáze vzniku slovníku PDT-Vallex.

Do slovníku PDT-Vallex vkládal anotátor primárně pouze sloveso, které je obsa-
ženo v datech PDT, a vytvářel rámce pouze pro ty jeho významy, jež se v datech
vyskytly. K jednotlivým významům slovesa anotátor zapsal do slovníku příslušný
valenční rámec a příklad(y) jeho užití. Pokud to uznal za vhodné, do poznámkymohl
vložit sloveso, které je s daným rámcem v určité relaci (synonymum, vidový protějšek
apod., viz kap. 3.9).

Při anotaci je důležité především ohodnotit funktorem ty členy, které se v povr-
chové podobě věty vyskytly. Může se proto stát, že valenční rámec slovesa ve slovní-
ku PDT-Vallex neobsahuje některé fakultativní aktanty, neboť je obtížné při procesu
anotace nepřítomné aktanty stanovit (nelze na ně použít ani dialogový test). Např.
u slovesa snížit byly ve slovníku zpočátku uvedeny pouze dva aktanty (ACT a PAT),

5



2 VZNIK PDT-VALLEXU A ANOTACE PDT

a teprve až když se při anotaci vyskytla konstrukce snížit úrokovou sazbu z rekordních
500 na 50 procent, byl tento rámec rozšířen o fakultativní aktanty ORIG a EFF. Valenč-
ní rámec v PDT-Vallexu zároveň nemusí z obdobných důvodů zachycovat všechny
morfematické realizace daného členu rámce. Musí však obsahovat ty, které se v ano-
tovaných textech vyskytly. Z tohoto pohledu úplné valenční rámce obsahuje slovník
VALLEX (Lopatková et al., 2008), při jehož budování se postupuje po jednotlivých
významech slovesa a hledá se přitom v mnohem větším korpusu, i když syntakticky
neanotovaném.

V průběhu anotace tedy slovník PDT-Vallex sloužil anotátorům především jako
nástroj k udržení jednotné anotace valence a konzistence při přiřazování funktorů, a
to zejména slovesným doplněním. Při dokončování anotace PDT sloužil slovník ke
kontrole anotace a ve vydané verzi je pak slovník zdrojem valenční informace použi-
telné buď v souvislosti s PDT, nebo i samostatně. Lze jej také využít pro generování,
automatické přiřazování funktorů, případně pro další počítačové aplikace. K využití
PDT-Vallexu pro automatické procedury srov. např. (Hajič a Honetschläger, 2003).

Po ukončení anotace PDT byla valence jedním z hlavních bodů kontrol kvality ano-
tace. Díky anotaci každého výskytu slovesa odkazem na jeho rámce v PDT-Vallexu a
díky formálnímu zápisu rámce (zejména povrchové realizace jeho jednotlivých členů)
bylo možno testovat, zda anotace odpovídá specifikaci v PDT-Vallexu. V případě, že
tomu tak nebylo, bylo nutno opravit buď valenční rámce v PDT-Vallexu, nebo anotaci
v PDT, popřípadě bylo třeba provést úpravy jak v anotaci korpusu, tak i ve slovníku.
Kontroly anotace byly náročné zejména na programování. Přitom byl vytvořen základ
i pro transformační pravidla pro diateze, neboť kontroly musely zohlednit i užití slo-
vesa mimo primární diatezi. Rozšířené a formalizované zpracování transformačních
pravidel je podrobně zachyceno v práci (Urešová, 2011).
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3
Koncepce slovníku PDT-Vallex

Koncepce slovníku PDT-Vallex vychází z principů valenční teorie FGP (např. Sgall
et al. 1986, Sgall, 1998, Panevová, 1980, Panevová, 1998, Panevová, 1999). Práce na
slovníku umožnila konfrontaci teoretického zpracování valence s praxí. Zpracová-
ní valence na tektogramatické rovině PDT aplikuje valenční přístup FGP, dodržuje
pojmový aparát a kritéria valenční teorie FGP, verifikuje v ní navržené zásady a dopl-
ňuje a upravuje teoretické požadavky. Z této skutečnosti vyplynula největší přednost
slovníku: PDT-Vallex přistupuje k valenci „zdola“, tj. při tvorbě valenčních rámců a
příkladů čerpal z reálných textů a jejich anotace na tektogramatické rovině. Teprve po
shromáždění velkého množství výskytů sloves a jejich anotace mohl začít směřovat
k vytvoření obecného návodu, jak řešit při tvorbě hesel a jejich použití praktické úko-
ly, které přineslo anotování. Tento přístup považujeme s výjimkou korpusu PropBank
(Kingsbury a Palmer, 2002)1 za ojedinělý,2 protože díky němu slovník pomohl vý-
znamným způsobem obohatit teoretická bádání o valenci v rámci FGP a anotátorům
PDT pomohl k udržení konzistence při přiřazování funktorů slovesným doplněním.
Po dokončení anotace PDT sloužil navíc ke kontrole anotace tektogramatické roviny
PDT.

3.1 Obsah PDT-Vallexu3

Slovník PDT-Vallex (Hajič et al., 2003; Hajič a Urešová, 2003; Urešová, 2005; Urešová a
Pajas, 2009; Urešová, 2009; Urešová, 2010) jako součást PDT 2.0 zachycuje kromě sloves
také některá substantiva, adjektiva a adverbia. V této knize uvádíme pouze hesla pro
sémantická slovesa,4 nicméně z hlediska struktury a obsahu hesla PDT-Vallexu jsou
substantivní, adjektivní i adverbiální hesla s hesly slovesnými plně kompatibilní.
1 Proces anotace PropBanku se však lišil v tom, že vždy bylo anotováno určité sloveso v celém korpusu, což
je však spíše rozdíl v technologii anotace. Tento rozdíl i přes některé důsledky pro detailnost a konzistenci
anotace není zásadní.

2 Prvním slovníkem do značné míry založeném na korpusu (ovšem pouze v tištěné podobě) byl Collins
COBUILD English Language Dictionary (Cobuild, 2008), který vznikl ve výzkumném centru Collins Bir-
minghamUniversity International LanguageDatabase podvedenímprofesora Johna Sinclaira. Tento slov-
ník vznikl na základě tamtéž budovaného korpusu současných anglických textů (The Bank of English).
V českém prostředí je pak takový postup (mimo prosté frekvenční a morfologické slovníky) unikátní.

3 Obsah této kapitoly je s malými úpravami převzat z disertační práce (Urešová, 2011).
4 Za sémantická slovesa se v PDT (PDT 2.0) a PCEDT považují pouze uzly, které odpovídají povrchovým
slovesům, i když tradičně se k sémantickým slovesům řadí i např. verbální substantiva. V PDT a PCEDT
(a tedy i ve výše uvedeném výčtu) tuto skupinu řadíme (pouze) mezi sémantická substantiva.

7



3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

Až na výjimky jsou v PDT-Vallexu obsažena jen ta slovesa (a substantiva, adjektiva
a adverbia) a ty jejich významy, které se vyskytly v anotovaných datech.

Slovník byl postupně rozšiřován pro další anotační projekty, zejména pro anotaci
Pražského česko-anglického korpusu (PCEDT) a pro anotaci Pražského závislostního
korpusu mluvené češtiny (PDTSC). Slovesná část slovníku nyní obsahuje 7 098 lemat
s 11 896 rámci (původní verze jako součást PDT měla 5 327 slovesných lemat. Celkem
je v datech PDT 88 037 výskytů sloves a v datech PCEDT 130 890 výskytů sloves.
Nejčastějšími slovesy (v PDT) jsou být 13 652, mít 3 078, říci 1 039 a jít 896.

3.2 Heslo valenčního slovníku

3.2.1 Vztah dat v PDT a hesel ve slovníku

Každý výskyt slovesa v PDT má odkaz na jeden z valenčních rámců v PDT-Vallexu.
Pro odkazdovalenčního slovníku slouží atribut val_frame.rf. Jeho hodnotou je iden-
tifikátor valenčního rámce, který je označeným uzlem (a jeho podstromem) realizo-
ván. t_lemma v datech a t_lemma ve slovníku se vždy shodují.5

3.2.2 Obsah valenčního hesla

Příklad (1) ukazuje zachycení jednoduchého valenčního hesla v PDT-Vallexu. Tento
příklad uvádíme ve formátu, který je použit v této knize.

(1) tlačit5
10×,32× ACT(1) ADDR(4;na+4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)

(nutit, přimět) konkurence tlačí producenty, ať se
rozhodnou; t. na producenty; konkurence t. ceny
k rentabilitě; t. poslance k rozhodnutí

Valenční heslo PDT-Vallexu obsahuje:
1. tektogramatické lema (atribut t_lemma) – pro jedno t_lemmamůže být ve slovní-

ku více valenčních rámců, rozlišených v tiskové podobě indexem (tlačit5). Kaž-
dý valenční rámec v zásadě odpovídá jednomu významu, který může být buď
konkrétní, abstraktní, nebo frazeologický. Rozlišení těchto typů významůu růz-
ných sloves není ve slovníku konzistentní, je spíše intuitivní a není ani explicit-
ně zachyceno. Do valenčního slovníku nejsou zahrnuta t_lemmata, která nemají
v atributu nodetype hodnotu complex, například zástupná lemata, i když v da-
tech PDT – na první pohled – sloveso zastupují, např. #EmpVerb (Mikulová et al.,
2005, kap. 3: Typy uzlů, s. 5). V tištěné podobě za lematem následují frekvence
výskytu daného rámce v korpusech, nejprve v PDT (10×) a pak v PCEDT (...,32×)

2. valenční rámec; ve valenčním rámci je specifikace:
5 Kromě t_lemmatu si musí podle obsahu vybraného rámce odpovídat i řada dalších gramatických údajů
(atributů uzlů), a to jak u slovesa, tak u jeho bezprostředně i vzdáleně rozvíjejících členů.
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3.2 HESLO VALENČNÍHO SLOVNÍKU

(a) počtu členů rámce – počet členů je pro daný význam fixní (může být i nu-
lový). Podrobněji viz kap. 3.4;

(b) označování členů rámce – členy rámce se rozlišují pouze pomocí funktorů
(ACT, PAT, ADDR, …). Podrobněji viz kap. 3.5;

(c) charakteristiky členů rámce – charakteristikou členu rozumíme v souladu
s FGP rozlišení obligatornosti a fakultativnosti (ACT, ADDR – obligatorní,
?PAT – fakultativní). Podrobnější charakteristiky na rozdíl od (Lopatková
et al., 2008) v PDT-Vallexu nepoužíváme;

(d) povrchové realizace (formy) – uvádí se pouze „základní” forma realizace
rámce (nadále ji budeme nazývat kanonická realizace rámce),6 která odpoví-
dá aktivnímu užití slovesa (ACT(1) ADDR(4;na+4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)). Povrcho-
vá realizace odpovídá nějaké souvislé části analytického (pod)stromu. Pro
tvar tohoto podstromu a každý jeho uzel se uvádí jistá omezení na jeho
atributy (zejména na určité pozice morfologické značky (tagu), ale někdy
i na (morfologické) lema, tj. m/lemma, případně i na jeho analytickou funk-
ci.7 Obecně je možné, že realizace rámce je ve specifických případech na-
tolik složitá a natolik vzájemně propojená, že je potřeba uvést ji jako celek.
V drtivé většině případů jsou však povrchové realizace jednotlivých členů
rámce na sobě vzájemně nezávislé. Každý člen rámce tedy obsahuje svou
realizaci nezávisle na realizaci ostatních členů. Kanonický rámec odpoví-
dá základní diatezi a pro ostatní, tj. odvozené diateze, se korespondence
formy a rámce řeší prostřednictvím transformací (viz kap. 3.7);

(e) ilustrativní příklady v rámci – příklad zachycuje nějaké konkrétní lexikální
naplnění daného rámce (konkurence tlačí producenty, ať se rozhodnou; t. na pro-
ducenty; konkurence t. ceny k rentabilitě; t. poslance k rozhodnutí). Jedná se omi-
nimální srozumitelný fragment české věty, který obvykle pochází z textů
PDT, ale někdy se jedná o nově vytvořený anebo upravený příklad. V pří-
padě, že může vzniknout pochybnost, které slovo z příkladu se vztahuje
ke kterému členu rámce, je u takového slova v příkladu uveden i funktor
(viz kap. 3.8);

(f) poznámky v rámci – poznámky pomáhají významově rozlišovat mezi jed-
notlivými rámci uvnitř slovníkového hesla. Jako poznámka se používají
synonyma, synonymní víceslovné výrazy, antonyma nebo vidové protějš-
ky. Na rozdíl od předchozích bodů nejsou poznámky povinnou složkou
hesla, uvádějí se však téměř vždy (viz kap. 3.9). V příkladech hesel jsou
zapsány v závorce (př. (nutit, přimět)).

6 Valenční rámec s kanonickou realizací bude nazýván kanonický rámec. V PDT-Vallexu jsou tedy všechny
slovesné rámce kanonické. Lze si ale snadno představit, že například při „nestandardním” tvoření diatezí,
tj. takovém, které neodpovídá pravidlům popsaným v práciUrešová (2011), budou (ne-kanonické) rámce
pro takové diateze ve slovníku také přítomny (s příslušným označením).

7 Analytická funkce pomůže omezit možnosti povrchového vyjádření valenčního členu například v přípa-
dě homonymie lematu (např. jako).
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

Z valenčního rámce se tudíž uživatel dozví, kolik členů rámec obsahuje (a), jak
se jednotlivé členy jmenují (b) a jakého jsou charakteru z hlediska obligatornos-
ti (c). Pokud jde o jejich povrchově-syntaktickou formu (d), ta v PDT není za-
chycena na rovině tektogramatické, ale na rovině analytické (podrobně o formě
vyjádření rámců viz kap. 3.7). Na rozdíl od některých tradičních valenčních pří-
stupů (Daneš, 1985; Pauliny, 1943) ve valenčním rámci PDT-Vallexu nejsou ex-
plicitně vyznačeny (preferované) pozice valenčního doplnění.8 To odpovídá jak
poznatkům z teoretického zpracování ve FGP, kde je slovosled určován podle
zcela jiných kritérií (tzv. výpovědní dynamičností), tak také poznatkům z anota-
ce korpusu PDT, kde z čistě syntaktického hlediska je český slovosled skutečně
„volný” a valenční členy se vyskytují na obou stranách řídícího slovesa (v povr-
chovém slovosledu).

3.3 Tektogramatické lema

Slovníkový materiál je ve vlastních datech slovníku i při práci s nimi (např. v editoru
TrEd) uspořádán abecedně (podle české abecedy) – valenční hesla ve slovníku jsou
seřazena podle t_lemmat. V atributu tektogramatické lema (t_lemma) je na tektogra-
matické rovině zaznamenána lexikální hodnota uzlu. Toto t_lemma je reprezentativ-
ní formou lexému na tektogramatické rovině, podobně jako morfologické lema (dále
m/lemma) reprezentuje lexém na morfologické a analytické rovině Pražského závis-
lostního korpusu (Hajič, 1998; Hajič et al., 2006).

Základní jednotkou valenčního slovníku je valenční heslo, zachycující informaci
o valenci jednoho t_lemmatu. V mnoha případech se m/lemma a t_lemma shodují. Na-
příklad pro sloveso psát je m/lemma psát a t_lemma rovněž psát. V případě, že m/lemma
obsahuje číselné rozlišení, v t_lemmatu podobné rozlišení není (je fakticky nahraze-
no rozlišenímmezi jednotlivými rámci daného slovesa. Například slovesa napovídat-1
(dokonavé, hodně mluvit) i napovídat-2 (nedokonavé, napovídal ve škole sousedovi) mají
na tektogramatické rovině PDT jedno t_lemma, napovídat).

Někdy se ale tato lemata liší podstatněji. Napříkladmorfologické lema pro sloveso
tvářit se není jedno, ale rozpadá se do dvou m/lemmat, tj. i v reprezentaci na analytické
rovině do dvou uzlů: první m/lemma je tvářit a druhé m/lemma je se; t_lemma pro toto
sloveso spojuje obě m/lemmata v jedno, protože na lexikálním významu slovesa tvářit
se se podílí jak slovo tvářit, tak slovo se. t_lemma pro sloveso tvářit se je tedy složené ze
dvou částí, tvoří ale jen jeden uzel a zapisuje se spojením obou lexikálních významů
podtržítkem: tvářit_se. V tomto spojeném tvaru se sloveso tvářit se objevuje v seznamu
valenčních hesel ve slovníku.9Obdobné chovánímají všechna slovesa, jejichž lexikální
význam vzniká spojením tvaru slovesa samého s tvarem zvratné částice se nebo si.
8 Valenční členy tedy nejsou rozlišeny na levovalenční a na pravovalenční, jako je tomu např. u Daneše
(Daneš, 1985, s. 70).

9 V datech (XML soubor s PDT-Vallexem) je podtržítko v t_lemmatu nahrazeno mezerou.
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3.4 POČET ČLENŮ RÁMCE

3.4 Počet členů rámce

Počet členů rámce je definován přítomností obligatorních a fakultativních členů. Vět-
šinou je jeden člen rámce ohodnocen jednímpříslušným funktorem. Člen rámcemůže
být ohodnocen také seznamem vzájemně se vylučujících alternujících funktorů. Tyto
funktory tedy nebudou v žádné anotaci ve valenční pozici zároveň. Alternující funk-
tory v současné verzi slovníku existují pouze pro jemné rozlišení významů odpoví-
dajících povrchovému vyjádření příslovečného určení způsobu.

Valenční rámce s alternujícími funktory u některého valenčního členu jsou zachy-
ceny v příkladech (2) až (4), kde je nejprve uveden rámec a pod ním příklad užití (a)
až (e), popř. (f).

(2) vystupovat ACT(1) BEN()| MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()
a. vystupovala ku prospěchu věci.BEN
b. vystupovala skromně.MANN
c. vystupovala bez radosti.ACMP
d. vystupovala podle pravidel.CRIT
e. vystupovala otrocky.CPR

(3) končit ACT(1) BEN()| MANN()| MEANS()| ACMP()| CRIT()|CPR()
a. situace končí v jeho prospěch.BEN
b. článek končí dobře.MANN
c. jméno končí písmenem A.MEANS
d. slovo končí bez přízvuku.ACMP
e. paragraf končí tradičně.CRIT
f. text končí akademicky.CPR

(4) vyjádřit se ACT(1) BEN()| MANN()| MEANS()| ACMP()| CRIT()| CPR()
a. vyjádřil se ku prospěchu rodiny.BEN
b. vyjádřil se nepřesně.MANN
c. vyjádřil se v cizím jazyce.MEANS
d. vyjádřil se bez příkras.ACMP
e. vyjádřil se podle pravidel.CRIT
f. vyjádřil se hazardérsky.CPR

U místních a časových významů však v současné verzi slovníku alternující funktory
uplatňovány nejsou; slovesa jsou popsána pomocí více rámců.10 Například pro slove-
so umístit je místní valenční doplnění buď DIR3, nebo LOC: umístit knihy do ústavu.DIR3
nebo umístit knihy v ústavu.LOC. Sloveso umístit má tedy dva rámce: jeden se členem
ohodnoceným DIR3 a druhý se členem ohodnoceným LOC.
10 Z historických důvodů se alternativy u místních a časových určení do slovníku nedostaly. Stalo se tak
pouze u příslovečných určení způsobu (viz výše). Z praxe je ale vidět, že problematika alternujících
funktorů je natolik aktuální, že hierarchie funktorů a subfunktorů vyžaduje další zkoumání.
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

Počet členů rámce může být i nulový. To znamená, že rámec neobsahuje žádný
valenční člen (žádný aktant ani žádné obligatorní volné doplnění). Mluvíme pak o
„prázdném” valenčním rámci s notací EMPTY (viz též 3.7.3). Pokud je sloveso s při-
řazeným valenčním rámcem s notací EMPTY užito v klauzi, další slova klauze jsou
chápána jako fakultativní volná doplnění a jako taková nejsou uváděna ve valenčním
rámci. Týká se to např. určení času TWHEN, směruDIR3, nebomísta LOC, srov. příklady
(5) až (7).

(5) a. foukat EMPTY
b. fouká
c. do stodoly.DIR3 fouká

(6) a. oteplovat se EMPTY
b. otepluje se
c. tento týden.TWHEN se oteplilo

(7) a. mrznout EMPTY
b. mrzlo
c. venku.LOC mrzlo

3.5 Označování členů rámce

Jednotlivé členy valenčního rámce jsou v souladu s valenční teorií FGP označovány
pomocí funktorů . Lze přitom použít jak funktory pro aktanty, tak funktory pro volná
doplnění. V souladu s FGP se volná doplnění ve valenčním rámci uvádějí pouze tehdy,
jsou-li v daném valenčním rámci obligatorní.

Především je třeba uvést, že v jednom rámci nemohou být dva stejně pojmenované
funktory. U aktantů to vyplývá z jejich definice, podle které se v klauzi řízené daným
slovesem nemohou opakovat. Volná doplnění se naproti tomu mohou podle definice
opakovat libovolně a ani obligatornost na této věci nic nemění. Z tohoto pohledu by
jejich opakování ve slovesném rámci tedy nemělo smysl.

V souvislosti s principy anotování PDT jsou ve slovníku PDT-Vallex nově (oproti
FGP) zavedeny dva funktory. Člen valenčního rámce, který má syntakticky charak-
ter aktantu, ale zároveň není sémanticky samostatnou jednotkou, nýbrž závislou částí
spojení, je označen buď funktorem CPHR (Compound PHRase) pro tzv. složené pre-
dikáty, nebo funktorem DPHR (Dependent PHRase) pro frazeologická spojení.

Funktorů pro aktanty je pět, zachycuje je tab. 3.1, zatímco tabulka 3.2 zachycuje
funktory pro valenční doplnění ve složených predikátech a ve frazeologických spoje-
ních.
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3.5 OZNAČOVÁNÍ ČLENŮ RÁMCE

Funktor Plný název/definice Příklad

ACT ACTor Maminka.ACT vaří.

PAT PATient Malovat obraz.PAT

ADDR ADDResse Darovala Mirce.ADDR knihu.

EFF EFFect Přeložil publikaci do angličtiny.EFF

ORIG ORIGin Půjčil si peníze od kamaráda.ORIG

Tabulka 3.1: Funktory pro aktanty

Funktor Plný název/definice Příklad

CPHR Compound PHRaseme Pokládal jim otázky.CPHR

DPHR Dependent PHRaseme Postavil si hlavu.DPHR

Tabulka 3.2: Funktory pro složené slovesné konstrukce a frazémy

Funktorů pro volná slovesná doplnění je celkem 3611 a uvádíme je v tabulkách
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9.12 Funktory pro volná doplnění jsou součástí valenčního
rámce jen v tompřípadě, že jsou obligatorní. Ne všechna vyjmenovaná volná doplnění
se v PDT-Vallexu jako obligatorní vyskytují.

Nejvíce jsou sémanticky diferencovány funktory pro volné doplnění času. Tato do-
plnění vyjadřují různá časová vymezení, ať jde již o bod na časové ose, nebo o různé
typy časových intervalů. V přehledu jsou funktory času spolu s otázkou, na kterou
odpovídají, abecedně uvedeny v tab. 3.3.

Sémanticky jsou rozčleněny také funktory pro volná doplnění místa. Jak ukazuje
tabulka 3.4, jde o rozlišení podle umístění nebo směru.

Zvlášť jsme vyčlenili funktory odpovídající širokému vymezení způsobu, viz tab.
3.5. Tyto funktory vyjadřují obecně způsob uskutečnění děje a sémanticky víceméně
odpovídají adverbiálnímu určení způsobu, jak ho známe z tradičních mluvnic. Větši-
na funktorů pro vyjádření způsobumůže fungovat jako alternující funktor (srov. kap.
3.4). Ve valenčním rámci alternují zejména funktory ACMP, CPR, CRIT, MANN aMEANS.

11 Nepočítáme RHEM a PREC, které sice mohou záviset na slovese, ale jedná se o strukturní funktory, které
se nepovažují za volná doplnění.

12 Všechny funktory a subfunktory používané v PDT jsou uvedeny v manuálu pro anotaci na tektograma-
tické rovině PDT (Mikulová et al., 2005).
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

Funktor Plný název/definice Příklad

TFHL Temp: For How Long-čas: na jak
dlouho? Odjela na týden.TFHL

TFRWH Temp: FRom WHen-čas: ze kdy? Pochází z loňska.TRFWH

THL Temp: How Long-čas: jak
dlouho/za jak dlouho? Studovala dlouho.THL

THO Temp: How Often-čas: jak
často/kolikrát? Schůzovali denně.THO

TOWH Temp: TO WHen-čas: na kdy? Vánoce připadly na pondělí.TOWH

TPAR Temp: PARallel-čas: během jaké
doby/současně s čím? Rozhodl se během přednášky.TPAR

TSIN Temp: SINce when-čas od kdy? Od léta.TSIN nepracuje.

TTILL Temp: TILL-čas: do kdy? Počkám do jara. TTILL

TWHEN Temp: WHEN-čas: kdy? Přijdu zítra.TWHEN

Tabulka 3.3: Funktory pro časová určení

Funktor Plný název/definice Příklad

LOC LOCative-místo: kde? Objevila se ve škole.LOC

DIR1 DIRectional: from-místo: odkud? Přijela z Bechyně.DIR1

DIR2 DIRectional: which way-místo: kudy? Chodí přes most.DIR2

DIR3 DIRectional: to-místo: kam? Zaparkuj k domu.DIR3

Tabulka 3.4: Funktory pro místní určení

Další podskupinu funktorů pro volná doplnění tvoří funktory pro vyjádření pří-
činných vztahů. Tyto funktory umožňují sémanticky vydělit příčinu, podmínku, účel,
záměr a přípustku. V přehledu jsou uvedeny v tabulce 3.6.

Následující skupina je tvořena funktory pro rematizátory a větné, navazovací, či
modální výrazy. Tato skupina, zachycena v tabulce 3.7, se odlišuje od předchozích
volných doplnění v tom, že její zástupci nevyjadřují ve větě závislostní vztahy, ale
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3.5 OZNAČOVÁNÍ ČLENŮ RÁMCE

Funktor Plný název/definice Příklad

ACMP ACcoMPaniment-Doprovod
(v širokém smyslu) Odešel s dcerou.ACMP

CPR ComPaRison-srovnání Postavil se k tomu chlapsky.CPR

CRIT CRITerion-měřítko Podle statistik.CRIT počet klesl.

DIFF DIFFerence-rozdíl Prodloužil lhůtu o rok.DIFF

EXT EXTent-míra, intenzita Omezila nás jen částečně.EXT

MANN MANN-způsob Projevovala se živelně.MANN

MEANS MEANS-prostředek Připoutat se pásem.MEANS

REG REGard-zřetel Uskromnila se v nárocích.REG

RESL RESuLt-účinek, důsledek Opálila se do hněda.RESL

RESTR RESTRiction-výjimka Kromě Petra.RESTR nikdo nevěděl.

Tabulka 3.5: Funktory pro způsobová určení

Funktor Plný název/definice Příklad

AIM AIM-účel Studoval, aby vynikl.AIM

CAUS CAUS-příčina/důvod Zemřel hladem.CAUS

CNCS CoNCeSsion-přípustka Navzdory veškeré snaze. CNCS
nevyhráli.

COND CONDition-podmínka Volej, jestliže neuspěješ.COND

INTT INTenT-cíl, záměr Ptáci se houfují k odletu.INTT

Tabulka 3.6: Funktory pro doplnění vyjadřující příčinné vztahy

plní buď funkci navazující PREC, rematizačníRHEM, hodnotící ATT, intenzifikující INTF,
nebo přiřazují výpovědi určitou modální charakteristiku MOD.

Poslední skupina je vyhrazena pro ostatní funktory, které již nesdílejí žádnou spo-
lečnou sémantickou charakteristiku. Patří do ní funktor BEN, CONTRD, HER a SUBS.
Podrobněji se o nich zmiňuje manuál pro tektogramatickou anotaci (Mikulová et al.,
2005, s. 542). Zde jsou spolu se základní charakteristikou uvedeny v tabulce 3.8.
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

Funktor Plný název/definice Příklad

ATT ATTitude-postoj Je bohužel.ATT pozdě.

INTF
INTensiFication-
zintenzivnění/falešný
podmět

To.INTFKarel ještě hraje.

MOD MODality-modalita Zřejmě.MOD se neumí chovat.

RHEM RHEMatizer Již.RHEM několik dnů je známo…

PREC PRECeding text reference Ale.PREC šance je přesto.PREC
minimální.

Tabulka 3.7: Funktory pro rematizátory
a větné, navazovací a modální adverbiální výrazy

Funktor Plný název/definice Příklad

BEN BENefactor-ne/prospěch Pracoval pro děti.BEN

CONTRD CONTRaDiction-
konfrontace

Dcera se připojila, zatímco. CONTRD
syn se odmítl zúčastnit.

HER HERitage-dědictví Lenka se jmenovala po babičce.HER

SUBS SUBStitution-substituce Zařídil vše za bratra.SUBS

Tabulka 3.8: Funktory pro ostatní doplnění

Funktor Plný název/definice Příklad

COMPL COMPLement Sestra odcházela unavená.COMPL

Tabulka 3.9: Funktor pro doplněk

Zvlášť vyčleňujeme volné doplnění doplňku (COMPL), protože toto doplnění je zce-
la specifické v tom, žemá dvojí závislost. Vztahuje se současně ke slovesu a k substan-
tivu (tab. 3.9).

Protože na pořadí členů ve valenčním rámci ve slovníku (v souladu s FGP) nezá-
leží, je dáno konvencí. Pro jednotnost jsou valenční doplnění ve výpisech valenčních
rámců sloves řazena v následujícím pořadí (uvádíme pouze ty funktory, které se v ně-
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3.6 CHARAKTERISTIKY ČLENŮ RÁMCE (OBLIGATORNOST)

jakém rámci vyskytly): ACT, CPHR, DPHR, PAT, ADDR, ORIG, EFF, BEN, LOC, DIR1, DIR2,
DIR3, TWHEN, TFRWH, TTILL, TOWHN, TSIN, TFHL,MANN,MEANS, ACMP, EXT, INTT, CRIT,
REG.

V některých případech je označování členu rámce složeno z několika alternujících
funktorů (srov. kap. 3.4). Pokud je situace složitější a nebylo možné ji zachytit touto
jednoduchou alternativou, je pro daný význam použito více rámců. Ve slovníku ale
není nikde naznačeno, že tyto rámce spolu významově souvisejí (srov. rovněž kap.
3.4).

Některé funktory (jde o ACMP, BEN, CPR, DIR1, DIR2, DIR3, EXT, LOC a TWHEN) jsou
blíže specifikovány tzv. subfunktory. Subfunktor na základě povrchové formy přísluš-
ného valenčního doplnění specifikuje (ještě podrobněji než funktor) význam tohoto
doplnění. Subfunktory se ale do valenčního rámce nezapisují. Opravňuje nás k tomu
domněnka, že pokud je v rámci určitý funktor, sloveso v daném významu může být
rozvito členem s libovolným subfunktorem tohoto funktoru. V anotaci PDT jsou pak
subfunktory automaticky přiřazeny do příslušných atributů uzlu s vybranými funk-
tory.

3.6 Charakteristiky členů rámce (obligatornost)

Aktanty13 charakterizujeme v rámci z hlediska jejich obligatornosti či fakultativnosti.
V PDT-Vallexu se zapisují do valenčního rámce pouze aktanty (jak obligatorní, tak fa-
kultativní) a obligatorní volná doplnění. Vyloučení fakultativních volných doplnění
z rámce vyplývá z toho, že v PDT-Vallexu zachycujeme pouze valenci v užším smyslu.
Příklad zápisu valenčního rámce obsahujícího jak obligatorní, tak fakultativní aktan-
ty:

(8) a. překládat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
b. překládat básnickou sbírku ze španělštiny do češtiny

Otazník před zapsaným funktorem valenčního doplnění označuje fakultativnost,
tj. fakultativní valenční doplnění. Pokud před funktorem otazník není, označuje tento
funktor obligatorní valenční doplnění.

3.7 Povrchové realizace (formy)

3.7.1 Povrchové vyjádření rámce

V naší teorii popisu jazyka na jednotlivých rovinách se řídíme zásadami úplnosti a ne-
redundance. Při úplnosti sledujeme zásadu, že v reprezentaci věty na jakékoli rovině
musí být dostatečná informace k tomu, abychom mohli zpětně vytvořit povrchovou
13 Volná doplnění, pokud jsou v rámci uvedena, jsou nutně obligatorní (fakultativní volná doplnění se
v rámci neuvádějí.
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

realizaci této věty, tj. její psanou (případně mluvenou) podobu. Tato povrchová reali-
zace přitom musí být z hlediska významu jasně určena. To znamená, že by mělo být
možné ji určit jednoznačně až na úplnou synonymii formy.14 Naopak, za ideálních
okolností by v anotaci neměla být na žádné rovině žádná redundantní informace. Za
redundantní informaci se považuje taková informace, která je obsažena ve dvou (nebo
více) atributech anotace téže roviny a která se plně nebo částečně překrývá, tj. vzta-
huje se ke stejné povrchové formě. Například pokud by v tektogramatické anotaci
byla spolu s informací o slovesných aktantech i informace o morfologických pádech,
jednalo by se o redundantní informaci.

Pražský závislostní korpus byl vytvořen mimo jiné proto, aby umožnil analýzu
a syntézu jazyka na základě strojového učení. Zásada úplnosti se zdá z tohoto po-
hledu v pořádku a je jistě nezbytné ji dodržovat. Zásada neredundance však počíta-
čovým programům pro analýzu a syntézu přirozeného jazyka způsobí jistě značné
problémy. V tektogramatickém zápisu věty nejsou zachyceny předložky, informace
o pádech, informace o podřadicích spojkách, o pomocných slovesech apod. Při budo-
vání programů zejména pro generování vět přirozeného jazyka (z tektogramatického
zápisu) je tedy nutno vytvořit pravidla nebo jiné postupy, kterými se informace o po-
vrchové formě vytvoří.

PDT obsahuje pro každý uzel tektogramatického stromu speciální odkazy, tj. se-
znam uzlů analytického stromu, které tak či onak souvisí s daným tektogramatickým
uzlem (tj. nějak ”přispěly” k hodnotám t-lematu, funktoru a jeho dalších atributů).
Na základě těchto odkazů můžeme (například využitím příslušných algoritmů stro-
jového učení) získat konkrétní souvislosti mezi formou vyjádření a tektogramatickou
reprezentací věty. Takto získané informace pak lze použít při automatické analýze
i syntéze vět.

PDT je však pro automatické (strojové) učení těchto velmi komplexních vztahů re-
lativně malý (na tektogramatické rovině je v něm anotován necelý jeden milión uzlů).
Samotný PDT k přesnému a zároveň obecnému strojovému učení vztahů mezi va-
lenčními rámci a jejich povrchovým vyjádřením tedy nestačí. Bylo proto rozhodnuto
vztah mezi konkrétním valenčním rámcem (tj. slovesem a jeho doplněními) a povr-
chovým vyjádřením slovesa a zejména jeho valenčních doplnění vkládat do hesel va-
lenčního slovníku PDT-Vallex přímo při jejich tvorbě, paralelně s anotací (o vzniku
a tvorbě slovníku PDT-Vallex viz též kap.2). Do PDT-Vallexu jsme se proto rozhod-
li manuálně přidat do každého valenčního rámce i plnou informaci o jeho (jedině)
možných povrchových realizacích. Povrchové realizace jednotlivých valenčních do-
plnění v příslušném valenčním rámci jsou přitom plně formalizovány, což je zásad-
ní předpoklad pro vytváření programů automatické syntézy vět přirozeného jazyka
14 Přesná definice synonymie z hlediska významu je mimo rámec této publikace. Poznamenejme jen, že na
tektogramatické rovině FGP se stále používají lemata (atribut t_lemma) korespondující téměř 1:1 se slovy
(lematy) použitými v konkrétní větě. Nepoužívají se tedy ani „synsety” ve smysluWordNetu (Fellbaum,
1998), ani ontologické či logické entity, takže z tohoto hlediska není nutno se tématem synonymie nebo
vztahem mezi povrchovými a tektogramatickými lematy zabývat do velké hloubky.
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3.7 POVRCHOVÉ REALIZACE (FORMY)

z jejich tektogramatické reprezentace. Formalizovaná podoba vztahu mezi rámcem
a jeho povrchovou formou nám rovněž umožnila vypracovat programy na úplnou
a téměř plně automatickou kontrolu anotace Pražského závislostního korpusu. Dí-
ky těmto programům se významně zvýšila kvalita korpusu (a samozřejmě i kvalita
PDT-Vallexu), a tím i jeho spolehlivost pro další použití.

Povrchovou formou realizace (někdy hovoříme o povrchově-syntaktické realizaci,
viz též Mikulová et al., 2005) slovesného rámce v konkrétní větě, ve které je použi-
to sloveso s daným rámcem (a tedy významem), je část analytického stromu, jehož
kořenem je uzel odpovídající danému slovesu. Tento podstrom pokrývá i analytické
protějšky slovesných doplnění (tj. obligatorních i fakultativních aktantů a obligator-
ních volných doplnění) uvedených ve valenčním rámci. Pro zjednodušení předpoklá-
dáme, že součástí analytického stromu je i informace o morfologické realizaci (atri-
buty m/lemma a m/tag, tj. informace z morfologické roviny).15 Samozřejmou součástí
analytického stromu je i jeho závislostní struktura (která se ovšem může od té tekto-
gramatické lišit, i když ne zásadně) a analytické funkce (a/afun).

Pro každý výskyt slovesa v anotovaných datech a pro ta jeho doplnění, která jsou
zanesena ve valenčním rámci, můžeme takový podstrom analytického stromu relativ-
ně snadno identifikovat. V tektogramatickém stromě tvoří sloveso a jeho valenční do-
plnění v běžném případě jednoduchý podstrom o hloubce 1 (všechna doplnění závisí
přímo16 na slovesu). V analytickém stromě je situace ovšem často mnohem složitější.
Je to dáno například tím, že pomocná slova (pomocná slovesa, předložky, podřadicí
spojky apod.) jsou na analytické rovině reprezentována samostatnými uzly, směr zá-
vislostí je v některých případech dán konvencí a je obrácený (např. pro číselné výrazy
s číslovkami pět a více v nominativu a akuzativu), jednomu tektogramatickému uzlu
může odpovídat několik podstromů (např. pro frazeologické obraty a výrazy) apod.

V následujících kapitolách popíšeme možnosti povrchové realizace (kap. 3.7.2)
a pak specifické formální prostředky pro zápis prvků této realizace ve valenčních rám-
cích (kap. 3.7.3).

15 Zde je na analytické rovině u některých částí (kategorií) morfologické značky poněkud porušen princip
neredundantnosti (přesto, že řada morfologických kategorií je odvoditelná uplatněním pravidel např.
o shodě adjektiv a jejich řídících substantiv, o shodě doplňku, o shodě formy jmenné části predikátu se
sponou v závislosti na podmětu apod., je morfologická značka na analytické rovině uvedena v úplnos-
ti).V Pražském závislostním korpusu je ovšem analytická rovina takto definována. Tyto atributy tedy
můžeme (a musíme) při specifikaci povrchové podoby valenčních členů používat, i když jsme se snažili
specifikaci formy alespoň ve slovesných rámcích uvádět v co největší míře bez této redundance.

16 S výjimkou koordinací, kdy je z technických důvodůmožné, že mezi slovesem a jeho doplněním je jeden
nebo více koordinačních uzlů. Vždy však platí, že efektivním rodičem každého takového doplnění je prá-
vě dané sloveso. Označení „efektivní rodič“ a „efektivní potomek/syn“ je definováno přesně v manuálu
k tektogramatické anotaci (Mikulová et al., 2005, s. 3).
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3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

3.7.2 Možnosti povrchové realizace valenčních rámců

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, za povrchovou realizaci rámce se považuje
tvar části analytického stromu a hodnoty některých atributů uzlů v této části.17

Než se budeme zabývat jednotlivýmimožnostmi povrchové realizace, je třeba zdů-
raznit, že v PDT-Vallexu jsou zachyceny pouze kanonické rámce, které odpovídají
primární diatezi, a že další možnosti realizace (z hlediska sekundárních diatezí) jsou
popsány odděleně (viz Urešová, 2011). Nicméně realizace sekundárních diatezí jsou
popsány plně formalizovaně, aby byla pravidla tvoření povrchové realizace rovněž
v těchto případech explicitně vyjádřitelná.

Dále uvedeme jednotlivé možnosti povrchové realizace valenčních členů v rámci.

3.7.2.1 Realizace přímým pádem

Realizace přímým (nepředložkovým) pádem přichází v úvahu zejména u substantiv,
ale lze ji použít také u zájmen, adjektiv a číslovek v substantivní funkci, jak je uvedeno
v příkladech (9) až (13).

(9) aktor vyjádřený nominativem:
básnit ACT(1) ?PAT(o+6)
hoch básnil o lásce

(10) patient vyjádřený genitivem:
dočkat se ACT(1) PAT(2)
stařík se dočkal 90. narozenin

(11) adresát vyjádřený dativem:
dodat ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
firma dodala obchodníkovi zboží

(12) patient vyjádřený akuzativem:
handicapovat ACT(1) PAT(4)
nemoc ji handicapovala

(13) patient vyjádřený instrumentálem:
hazardovat ACT(1) PAT(7;s+7)
hazardovala životem

Je třeba poznamenat, že pokud je valenční člen předepsán v nominativu nebo
v akuzativu, výjimečně i dativu nebo jiném nepředložkovém pádě, je možné jej v pří-
padě doplňujícího kvantitativního určení realizovat i pomocí výrazů typu na/přes tisíc
lidí, po jablíčku, okolo/do/kolem padesáti slonů, dost/málo/hodně/30 procent/plno/trochu aut,
17 Skutečná povrchová podoba věty, tj. jednotlivé tvary slov a interpunkce ve správném pořadí, je pak
kombinací jednoznačně pracující morfologické syntézy na základě gramatémů (u sloves např. sloves-
ného času, způsobu a modality) a slovosledu určeného aktuálním členěním a dalšími vlivy, které již
s významem ani rámcem slovesa přímo nesouvisí.
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3.7 POVRCHOVÉ REALIZACE (FORMY)

za 100 Kč benzínu,mezi deseti a dvaceti stupni Celsia a variantami formálně způsobenými
tím, že v případě nominativu a akuzativu jsou v kvantifikovaných výrazech s číslov-
kami pět a většími řídícím členem číselné výrazy, zatímco v jiných pádech a také pro
výrazy s číslovkami 1 až 4 je to obráceně (pět oříšků.Atr vs. tři.Atr oříšky vs. deseti.Atr
oříšky ).

3.7.2.2 Realizace předložkovým pádem

Zde je nutné brát v úvahu i víceslovné předložky a stanovit také pád, neboť řada před-
ložek je pádově homonymní. To opět platí pro povrchově syntaktická substantiva, ať
už vyjádřena substantivem, adjektivem, číslovkou nebo zájmenem, příklady (14) až
(17).

(14) patient vyjádřený předložkou na s akuzativem:
hněvat se ACT(1) ?PAT(na+4)
babička se hněvala na děti

(15) patient vyjádřený předložkou do s genitivem:
hrabat ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
syn hrabal seno do kopek

(16) patient vyjádřený předložkou k s dativem:
napomáhat ACT(1) PAT(3;k+3)
vláda napomáhá rozvoji

(17) patient vyjádřený předložkou od s genitivem:
očekávat ACT(1)PAT(4;↓že;↓zda;↓c) ?ORIG(od+2)
očekávala od něho odpověď

3.7.2.3 Realizace vedlejší větou

Vedlejší věta je buď uvozena podřadicí spojkou, kdy ve většině případů stačí uvést
příslušnou podřadicí spojku, nebo na (svou) větu hlavní není navázána žádnou spoj-
kou, tj. v povrchově syntaktickém vyjádření je kořenempodstromu zachycujícího tuto
vedlejší větu sloveso ve finitním tvaru (jde o bezespojkovou obsahovou závislou větu
uvozenou vztažným zájmenem či příslovcem), viz příklady (18) až (24).

(18) aktor vyjádřený vedlejší větou se spojkou že:
vystačit ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když) PAT(3)
vystačilo nám, že jsme studovali hodinu denně

(19) patient vyjádřený vedlejší větou se spojkou aby:
prosit ACT(1) PAT(o+4;.f; ↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c) ADDR(4)
prosila kamarády, aby poslechli
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(20) patient vyjádřený vedlejší větou se spojkou jak:
hledat ACT(1) PAT(4;↓c;↓zda;↓jestli;↓jak-2)
hledala, jak získat půjčku

(21) patient vyjádřený vedlejší větou se spojkou zda:
kontrolovat ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
kontroloval, zda zachází dobře s majetkem

(22) patient vyjádřený vedlejší větou se spojkou ať:
nařídit ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c) ADDR(3)
nařídila dětem, ať spí

(23) aktor vyjádřený bezespojkovou vedlejší větou:
nadchnout ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
nadchlo ho, kolik věcí stihne

(24) patient vyjádřený bezespojkovou vedlejší větou:
líčit ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
líčila nám, kam všude položí květiny

3.7.2.4 Realizace infinitivem slovesa

Realizace infinitivem slovesa je možná rovněž u všech funktorů, i když není příliš
častá. Příklady (25) a (27) ukazují několik případůpoužití infinitivu pro různé aktanty.

(25) patient vyjádřený infinitivem:
nařídit ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c) ADDR(3)
nařídil jim pracovat přesčas

(26) efekt vyjádřený infinitivem:
cítit ACT(1) PAT(4) EFF(.f)
cítil Karla vejít

(27) aktor vyjádřený infinitivem:
lze ACT(.f;1)
lze očekávat ochlazení vztahů

3.7.2.5 Realizace třídou slov v dané formě

U složených slovesných výrazů lze valenční doplnění slovesa, které zde do značné
míry ztrácí svůj původní význam, popsat určitým seznamem slov, vmnoha případech
sémanticky koherentních. Význam celku (celého složeného predikátu) je především
určen touto nominální částí predikátu, tj. slovem označeným funktorem CPHR, jak je
uvedeno v příkladech (28) až (32).

(28) nasbírat ACT(1) CPHR(odvaha,poznatek,zkušenost,….4)
v zahraničí nasbíral poznatky a zkušenosti

22



3.7 POVRCHOVÉ REALIZACE (FORMY)

(29) naskýtat CPHR(možnost,výhled,….1) ?ACT(3)
naskýtala se mu možnost studovat v cizině

(30) obracet ACT(1) CPHR(pozornost-1,….4) DIR3()
obraceli pozornost k přední lavici

(31) pocítit ACT(1) CPHR(nutkání,potřeba,….4)
pocítila potřebu odejít

(32) podat ACT(1) CPHR(výkon,….4)
podala špičkový výkon

3.7.2.6 Realizace konkrétním slovem, frází nebo její částí

V tomto případě se jedná o frazeologický význam, který se realizuje slovesem spolu
s jeho (formálně zapsaným) valenčním doplněním s funktorem DPHR, jak je uvedeno
v příkladech (33) až (37). Celá fráze musí tedy sestávat minimálně ze dvou slov –
slovesa a alespoň jednoho dalšího slova s funktorem DPHR. Výjimečně je u jednoho
slovesa několik možností povrchového vyjádření členu s DPHR, většinou jde o jediné,
velmi specifické vyjádření, často relativně komplikované.

(33) položit ACT(1) DPHR(na-1[lopatka.P4]) PAT(4)
položili protivníka rychle na lopatky

(34) balit ACT(1) DPHR(fidlátko.P4)
balím tu fidlátka

(35) běžet ACT(1)DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])
práce běžela jako po drátkách

(36) brát ACT(1)DPHR(na-1[váha:4[lehký:#]])PAT(4;↓že;↓c)
bral na lehkou váhu, že se mu vysmívá

(37) pocítit ACT(1)PAT(4;↓že;↓c) ?DPHR(na- 1[kůže:S4[vlastní-1:#]])
pocítili důsledek na vlastní kůži

3.7.2.7 Specifická omezení povrchové realizace slovesa a dalších částí slo-
vesné konstrukce (mimo valenční doplnění slovesa)

Kromě vyjádření povrchové realizace pro jednotlivá valenční doplnění (která se vzá-
jemně z tohoto hlediska v naprosté většině případů nijak neovlivňují) se v některých
případechmusí specifikovat i jisté omezení na tvar slovesa nebo dalších slov a větných
členů v dané konstrukci.

Taková specifická omezení zachycují příklady (38) až (40). Zápis formy je uvozen
pomlčkou (–) namísto funktoru.

V příkladu (38) je zachyceno, jak lze vyžadovat, aby sloveso bylo vždy negované.
Jedná se o znak vlnovka (∼), který se zapisuje na začátek seznamu morfologických
požadavků přímo na tvar slovesa.
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(38) nechat ACT(1) DPHR(kámen.S4,na-1[kámen.S6]) PAT(z+2) –(.∼)
nenechal z ní kámen na kameni

V příkladu (39) je zachycen požadavek na to, aby sloveso bylo ve formě pasivní-
ho příčestí. V PDT-Vallexu byl tento požadavek použit pouze jednou, a to pro jeden
z rámců slovesa dotknout se, které se pro význam „být dotčeno” nevyskytuje v aktiv-
ní formě. Proto je u něho nutné popsat valenční rámec pro pasivní diatezi přímo ve
valenčním slovníku, neboť rámec pro primární diatezi by byl vytvořen uměle a pak
by bylo obtížné ve slovníku nějak jinak označit, že vlastně neexistuje. „Pasivní” rá-
mec, zapsaný přímo v PDT-Vallexu, se pak přesto v technickém smyslu považuje za
kanonický se všemi důsledky pro popis diatezí.

(39) dotknout se ACT(7) PAT(1) –($<2>s)
vypořádáním nebylo dotčeno základní jmění podniku

Příklad (40) ukazuje zachycení částice se. Ačkoli je tato forma v zásadě ekvivalent-
ní uvedení částice se přímo u t_lemmatu, používala se (i když ne zcela konzistentně)
pro vyjádření sekundární diateze reciprocity v případě realizace této diateze pomocí
předložky s s instrumentálem (a singulárem) u těch sloves, kde takové vyjádření je
možné. Jedná se ovšem o dočasné řešení, do jisté míry vynucené systémem kontrol
valence v PDT 2.0. Zachycení reciprocity ve slovníku je nově navrženo tak, že se lze
bez těchto sekundárních rámců obejít.

(40) vidět ACT(1) PAT(s+7) –([se])
Míša se viděla s Honzou.
vítat ACT(1) PAT(s+7) –([se])
Jan se vítal s Jirkou.
líbat ACT(1) PAT(s+7) –([se])
Tomáš se líbal s Irenou.

3.7.2.8 Morfologické lema

Důležitým prvkem popisu formy, tj. povrchové realizace členů valenčního rámce, je
morfologické lema (m/lemma). Používá se zejména u frazeologických výrazů, vyjád-
ření pomocí předložkového pádu (pro danou předložku) nebo vedlejší věty uvozené
podřadicí spojkou (pro příslušnou spojku). Proto se u něj zastavíme podrobněji.

V atributu m/lemma je vyplněna základní slovní forma přiřazená slovnímu tvaru
na morfologické a na analytické rovině. Atribut m/lemma jako výstup morfologické-
ho analyzátoru jednoznačně identifikuje slovní tvar vzhledem k jeho flexi. Dvě různé
hodnoty atributu m/lemma se téměř vždy (až na případy zcela jasné synonymie, např.
brzy/brzo) liší sémanticky. Naopak to však platit nemusí: pokud dvě sémanticky odliš-
ná slova mají naprosto identické skloňování nebo časování, sdílejí jen jedno m/lemma
a sémantická rozdílnost mezi nimi se ani na morfologické ani na analytické rovině
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v atributu m/lemma nijak explicitně nezachycuje (např.: (železniční) kolej i (studentská)
kolej – dostává jedno m/lemma=kolej18, bez indikace rozlišení významu).19 V přípa-
dě homonymie základního tvaru slova s jiným slovem, které má jiný typ ohýbání, se
hodnota atributu m/lemma doplňuje na konci identifikací (pomlčkou a identifikačním
číslem, např. -2), jak lze vidět z příkladů (41) až (43).

(41) Slovo stát:
a. stát-1 (pro substantivum stát ve významu státní útvar)
b. stát-2 (pro sloveso stát (se), v přítomném tvaru stane (se))
c. stát-3 (pro stát (na nohou), přítomný tvar stojí

(42) Slovo kohoutek:
a. kohoutek-1 (zvíře, životné skloňování)
b. kohoutek-2 (květina nebo uzávěr, neživotné skloňování)

(43) Slovo matička:
a. matička-1 (malá matice, součástka) netvoří posesivum
b. matička-2 (zdrobněle matka)

Hodnota atributu m/lemma obvykle odpovídá tradičnímu slovníkovému tvaru slo-
va,20 to znamená

• nominativu u substantiv (kočka, soudce, nepřítel),
• pozitivu nominativu maskulin u adjektiv (nový, velký, klíčící) ,
• pozitivu adverbií (nově, dobře),
• nevokalizované formě předložky (před, k, s),
• infinitivu u sloves (dělat, péci).

Vlastní jména mají m/lemma obvykle psané s velkým prvním písmenem (např. Praha,
Písek – obecné slovo písekmá své vlastní m/lemma). Velikost písmen v textu m/lemma ne-
reflektuje, tzn. pokud je obecné jméno obsaženo např. v nadpisech nebo začátcích vět
s velkým písmenem, jeho m/lemma velké písmeno neobsahuje. Zkratky jsou uváděny
podle Pravidel českého pravopisu nebo v ustálené formě (tj. i celé zapsány velkými
písmeny, např. ČR, OSN, ale např. PhDr). Hodnota atributu m/lemma ve své základní
části nikdy neobsahuje spojovník, apostrof ani jiný interpunkční znak, ani (u zkra-
tek) závěrečnou tečku. Například tvar technicko-hospodářský se považuje za dvě slova
18 Viz morfologický slovník online:

http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/morph/morph-anal-cz.pl
19 Vmorfologickém slovníku, který se používal pro anotaci analytické roviny PDT, toto pravidlo není zcela
důsledně dodržováno. Např. pro sloveso vydat jsou uvedena dvě hesla, vydat-1 (s popisem, že se jed-
ná o fyzické vydání (předání) věci majiteli např. po jejím zadržení) a vydat-2 (s popisem, že jde např.
o vydání knihy), ačkoliv se jejich časování ani derivace v ničem neliší.

20 V anotaci PDT může být součástí hodnoty atributu m/lemma i přídavná informace, např. o dokonavosti,
sémantických rysech slova, derivaci apod., avšak ta není z hlediska flexe určující. Začátek přídavné in-
formace je identifikován prvním znakem „podtržítko” za lematem, resp. identifikačním číslem, pokud
jej lema obsahuje (podrobněji viz Hana et al., 2005).
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s hodnotami atributu m/lemma technický a hospodářský, mezi nimi je interpunkč-
ní znaménko spojovník (jako další „token” v posloupnosti jednotek na morfologické
rovině), které má rovněž (z formálních důvodů) v atributu m/lemma hodnotu - (spo-
jovník). Výjimkou je pouze znak pro tečku, a to jen v těch akronymech či zkratkách,
které obsahují tečku uvnitř (např. X.25, avšak Sb (zkratka Sbírky zákonů) je bez tečky.

Hodnota atributu m/lemma pro čísla psaná číslicemi obsahuje jen číslice (a případ-
ně desetinnou tečku), v některých technických názvechmohou být v atributu m/lemma
číslice i písmena (např. m/lemma pro označení firmy 3Com). Podle zásad anotace mor-
fologické roviny (Hana et al., 2005) a definice morfologického slovníku (Hajič, 2004)
se m/lemma určuje pro každé slovo identifikované v textu (token) zvlášť, a to i když
jde o ustálená frazeologická spojení nebo výrazy s pomocnými slovy (např. spojení
den za dnem se identifikuje jako tři slova s atributy m/lemma den, za a den; spojení jsme
s to jsou rovněž tři slova s hodnotami atributu m/lemma postupně být, s a ten, spojení
tvářil jsem se dostane také tři hodnoty: tvářit, být a se; spojení běhal mi mráz po zádech
se analyzuje pomocí pěti slov (tokens) s hodnotami atributu m/lemma běhat, já, mráz,
po a záda).

3.7.3 Zápis povrchové formy ve valenčním rámci

Valenční doplnění je ve valenčním rámci zapsáno jednak prostřednictvím funkto-
ru, který zachycuje příslušný typ závislosti (viz kap. 3.4), a jednak prostřednictvím
povrchově-syntaktické realizace, která zachycuje slovnědruhové amorfematické vlast-
nosti valenčního doplnění (detailněji v Mikulová et al., 2005, kap. 5.2.2.1. „Zápis po-
vrchově-syntaktické realizace valenčního doplnění” a kap. 10.5.1. „Zápis valenčních
rámců”). Příklad (44) ukazuje úplný zápis valenčního rámce, kde je realizace na povr-
chové rovině uvedena vždy v závorce za názvem valenčního doplnění. V této formě
jsou valenční rámce zapisovány i v celém slovníku PDT-Vallex v příloze k této práci.

(44) překládat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
překládat báseň ze španělštiny do češtiny

Zápis valenčního rámce platí pro ty povrchové realizace (formy), které valenční do-
plnění získávají, je-li jejich řídící sloveso užito v aktivním tvaru. Povrchové realizace
(formy), které valenční doplnění získávají, je-li jejich řídící sloveso užito v sekundár-
ních diatezích, se do valenčního rámce zvlášť nezapisují, ale lze je odvodit na základě
transformačních pravidel popsaných v Urešová (2011).

V PDT se na rozdíl od tradičního způsobu zápisu valenčního rámce používá roz-
šířený, formalizovaný zápis povrchových realizací jednotlivých členů rámce. Přesná
definice tohoto zápisu je uvedena v anotačním manuálu Pražského závislostího kor-
pusu (Mikulová et al., 2005). V této práci pro úplnost uvedeme jen hlavní charakte-
ristiky a možnosti zápisu povrchových realizací a doplníme je příklady. Zároveň se
zmíníme o formách zápisu, které se odchylují od manuálu a používají se v současné
verzi PDT-Vallexu.
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Zápis formy se uvádí vždy u aktantů, u obligatorních volných doplnění se zápis
povrchově-syntaktické realizace neuvádí, pokud se dané valenční doplnění vyjadřuje
prostředky obvyklými pro daný funktor. Namísto toho, aby byl v závorce za funkto-
rem explicitní zápis povrchově syntaktické realizace, je závorka za funktorem prázd-
ná. Speciální zápis stavu (=) se nepovažuje za zápis povrchové formy.

Na závěr této kapitoly (kap. 3.7.3) uvádíme řadu příkladů, které ilustrují jednotlivé
možnosti zápisu formy. Odkazujeme na ně průběžně u popisu povrchových realizací.

3.7.3.1 Zápis povrchové závislosti

V řadě případů se slovesné doplnění na analytické rovině nerealizuje jako jediná ato-
mická lexikální jednotka, ale má svou vlastní závislostní strukturu. V takových přípa-
dech se závislost zapisuje hranatými závorkami a sesterské uzly se oddělují čárkou.
Závislosti je třeba vyznačit zejména ve vyjádřeních pomocí předložkové konstrukce,
kde se předložka považuje z hlediska povrchové závislosti za řídící člen, a také v popi-
su formy částí frazeologických spojení označených funktorem DPHR. Zápis znázorňu-
jící závislost vypadá následovně: (řídící-uzel[závislý-uzel1,závislý-uzel2,závislý-uzel3,…]), srov. příklad
(45).

(45) házet ACT(1) DPHR(klacek:P4,pod-1[noha:P4]) PAT(3)
házel mu klacky pod nohy

3.7.3.2 Navazování závislých uzlů

Na slovesném doplnění může v souladu s definicí tektogramatické reprezentace závi-
set další uzel, který jej rozvíjí. Pokud je valenční doplnění realizováno na povrchové
(analytické) rovině více než jedním uzlem (jedná se tedy o podstrom, nebo dokonce
seznam podstromů závislých na slovese), vzniká přirozená otázka, na kterém uzlu
z tohoto podstromu má záviset realizace uzlů na něm závislých. Ve větě z příkla-
du (46) slovo velké rozvíjí patiens slovesa vidět, a protože tento patiens je realizován
akuzativem, není pochybností o tom, že i na analytické rovině bude uzel pro slovo
velké záviset na uzlu pro město.

(46) Libuše.Sb viděla velké.Atr město.Obj.

Ve větě v příkladu (47) je však patiens realizován předložkovou vazbou, která je na
analytické rovině realizována jako podstrom se dvěma uzly, jedním pro předložku o
a druhým (na něm závislým) pro substantivummatku. Z technického hlediska je tedy
třeba jednoznačně určit, zda uzel (tj. jeho realizace na analytické rovině), který závisí
na patientu matka (tj. zde přivlastňovací zájmeno svůj), má být závislý na předložce
o či na substantivu matka.

(47) Dcera.Sb se stará o.AuxP svou.Atr matku.Obj.
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Pro toto určení, tedy rozlišení toho, na kterém analytickém uzlu závisí uzel zapsa-
ný na tektogramatické rovině, se v zápisu valenčního rámce využívá oddělovač mezi
lematem a dalšími charakteristikami formy. Pro oddělovač se používají dva znaky,
buď tečka, nebo dvojtečka. Tečka reprezentuje právě ten uzel, na kterém má na ana-
lytické rovině záviset realizace závislého uzlu z tektogramatické roviny. Dvojtečka
se používá pro všechny ostatní uzly, které tedy na analytické rovině už nijak rozvité
nebudou. Toto rozlišení oddělovačů se však bere v úvahu pouze tehdy, když povr-
chová realizace valenčního členu má více než jeden uzel. V opačném případě mezi
těmito oddělovači není žádný rozdíl, neboť pochybnost o rodiči závislého uzlu ne-
může vzniknout.

(48) starat se ACT(.1) PAT(o-1:[.4];.c;zda:[.v];jestli:[.v];aby:[.v])

V příkladu (48), který zde uvádíme po rozepsání zkratek a vložení implicitně přítom-
ných oddělovačů, bude tedy tečka v povrchové realizaci patientu jednoduchou před-
ložkovou vazbou uvedena až u specifikace pádu, zatímco u předložky bude dvojteč-
ka. Protože dvojtečka je standardní hodnotou, nemusí se zapisovat, pokud není třeba
oddělovač explicitně uvést.21 Podobně je tomu u podřadicích spojek (v příkladu (48)
se jedná o spojky zda, jestli a aby), uvozujících příslušnou předmětnou větu. Uzly zá-
vislé na patientu (slovese) budou i na analytické rovině záviset na analytické realizaci
tohoto slovesa, nikoli na podřadicí spojce. U ostatních forem v tomto příkladu je ne-
podstatné, který ze dvou oddělovačů je uveden, neboť povrchová realizace je tvořena
jen jedním uzlem.

3.7.3.3 Zápis slovnědruhových a morfematických vlastností

Slovnědruhové a morfematické charakteristiky jednotlivých valenčních doplnění se
zapisují ve velmi zkrácené formě za oddělovací symbol, kterým je tečka nebo dvoj-
tečka (o rozdílu mezi těmito symboly viz výše kap. 3.7.3.2).22 Přitom se dodržuje toto
pořadí: slovní druh, rod, číslo, pád, stupeň a shoda u přídavných jmen. Pokud není ně-
která z těchto kategorií v zápisu povrchově-syntaktické realizace uvedena, znamená
to, že tato kategorie může nabývat pro dané valenční doplnění jakýchkoli hodnot.

Pozice a symboly pro slovní druh (tab. 3.10) však neoznačují v některých přípa-
dech pouze slovní druh tak, jak je uváděn v morfologickém tagu. Jsou zde použita
21 V současné verzi PDT-Vallexu náležícího k PDT 2.0 není tato konvence důsledně dodržována. Valenční
rámce bude třeba v tomto smyslu opravit. Opravy se týkají zejména frazeologických spojení, jejichž zá-
pis valenčního rámce je vždy poměrně složitý, zejména pokud jednotlivé valenční členy umožňují další
rozvití. Problém rozlišení oddělovačů obvykle nenastává u přímých pádů ani u předložkových vazeb
zapsaných zkratkou. V těchto případech je uvedená konvence vždy dodržena.

22 Formální definice zápisu valenčního rámce včetně povrchové formy vyjádření členů rámce (ve formátu
BNF) jsou uvedeny v manuálu pro tektogramatickou anotaci (Mikulová et al., 2005, kap. 5.2.2.1., s. 97-98
a zejména kap. 10.5.1., s. 1131 až 1134). V této kapitole uvádíme navrhovaná rozšíření, více příkladů a ně-
které další dodatečné informace, které nejsou v uvedené kapitole tektogramatickéhomanuálu explicitně
uvedeny.
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i zkratkovitá vyjádření častých komplexnějších požadavků a omezení na povrchové
vyjádření slovesa a jeho doplnění; to se týká zejména symbolů f, u, c, s a nově navr-
hovaných symbolů k a h.

Znak Popis

a Přídavné jméno

d Příslovce

i Částice

n Podstatné jméno

j Podřadicí spojka

v Sloveso

f Sloveso v infinitivu

c Kořen vedlejší věty bezespojkové

s Kořen podstromu s přímou řečí

u Přivlastňovací zájmeno nebo přídavné jméno

k Aktivní tvar slovesa∗

h Hromadnost∗

Tabulka 3.10: Zápis slovnědruhových charakteristik (∗v PDT 2.0 nepoužito)

Následující příklady (49) a (50) ukazují použití těchto zkratek pro infinitiv, resp.
vedlejší větu obsahovou bez podřadicí spojky (jako předepsanou formu patientu a
efektu). Patient má formu infinitivu např. u fázových sloves (začít, zůstat) a u řady
dalších sloves s infinitivní vazbou, obvykle spjatých s gramatickou kontrolou (nechat
spravit boty, poslat děti spát, povolit pracovat přes čas). Vedlejší věta bez podřadicí spoj-
ky (zkratka c) se fakticky liší od prostého požadavku na sloveso jako kořen realizace
závislého členu (zkratka v) jen v tom, že je navíc vyžadováno vztažné zájmeno nebo
příslovce (kdo, co, kam, kolik, jaký, …) jako uvození takové vedlejší věty (Sázel se o to, kdo
vyhraje příští závod.).

(49) PAT(.f)
(50) EFF(.c)
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Příklad (51) ukazuje použití znaku (.s) pro kořen podstromu s přímou řečí. Zde se
jedná o formu vyjádření efektu. To je často použito např. u verb dicendi.

(51) EFF(.s)

Znak pro realizaci formou přivlastňovacího zájmena nebo přídavného jména přivlast-
ňovacího (znak u) se používá jen ve frazeologických spojení, kterámohou být přivlast-
ňovacím zájmenem nebo přivlastňovacím přídavným jménem dále rozvita (… ležel na
jeho/našich/svých/… bedrech), příklad (52). Dále se používá také pro aktanty realizované
složenými předložkami, např. ve prospěch, na stranu, na vrub, jejichž substantivní část
může být rovněž rozvita přivlastňovacímzájmenem (hovořil v jeho/náš/svůj/… prospěch,
příčetl to na jeho/náš/svůj/… vrub) – příklady (53) a (54).

(52) DPHR(na-1[bedra:6[.u#]])
(53) PAT(…;v-1[prospěch,neprospěch:S4[.u#]])
(54) ADDR(3;na-1[vrub:4[.2]];na-1[vrub:4[.u#]])

Nově navržený znak k (příklad (55), popisující navíc 3. os. sg. slovesa se zvratným se
v případech typu pracovalo se, označuje aktivní tvar slovesa (tj. jakýkoli čas23 (tense),
jakoukoli deontickou modalitu deontmod, jakoukoli modalitu slovesnou verbmod, ne-
uplatnění diateze dispoziční modality (dispmod=disp0), neuplatnění rezultativní di-
ateze (resultative=res0)). Písmeno k znamená, že povrchově-syntaktická forma slo-
vesa nesmí být pasivní (druhá pozice morfologické značky nesmí být s).

(55) PAT(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR])

Znak h, rovněž nově navrhovaný (př. (56), v němž je navíc tento znak doplněn poža-
davkem na nominativ, viz dále tab. 3.13 a k ní příslušný text), reprezentuje hromad-
nost: lze jej realizovat (sémantickým) plurálem, koordinací typu CONJ nebo jinou kon-
strukcí s významem hromadnosti, například skupina studentů, fotbalové mužstvo apod.
Tento příznak se používá v transformovaných rámcích pro syntakticky realizovanou
reciprocitu.

(56) ACT(.h1)

Znaky k a h nejsou v současnémPDT-Vallexu použity, jsou však nezbytné pro správné
zachycení požadavků na formu diatezí, která se objevuje na výstupu transformačních
pravidel ( srov.Urešová, 2011).

U ostatních znaků (a, d, i, n, j, v) shoda mezi vyjádřením doplnění slovesa nastává
tehdy, je-li znak pro slovní druh roven znaku uvedenému v zápisu formy doplnění ve

23 V této souvislosti odkazujeme na skutečnosti, které jsme již detailně popsali v manuálu pro anotaci PDT,
srov. (Mikulová et al. 2005, kap. 4.5. Gramatémy).
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valenčním rámci (po konverzi na velké písmeno). Z těchto znaků se nejvíce používal
znak pro sloveso a adjektivum.

Požadavek na sloveso bez dalších omezení je většinou uveden ve specifikaci formy
vedlejší věty s konkrétní spojkou, jak ukazují příklady (57) a (58). Příklad (57) přitom
zobrazuje rozepsanou, tj. základní formu vyjádření požadavku na patient realizovaný
vedlejší větu uvozenou spojkou že, zatímco příklad (58) používá notaci uvedenou ve
výpise slovníku PDT-Vallex v této knize. V tomto příkladu a notaci se uvedeným způ-
sobem zachycuje vyjádření patientu buď akuzativem, nebo vedlejší větou uvozenou
buď spojkou zda, nebo spojkou jestli.

(57) PAT(že[.v])
(58) PAT(.4;↓zda;↓jestli)
Příklad (59) ukazuje použití znaku a pro adjektivní vyjádření effektu např. u jednoho
z významů slovesa brát (bral to za potvrzené).

(59) EFF(za-1[.a4])

Znak Popis

M rod mužský životný

I rod mužský neživotný

F rod ženský

N rod střední

Tabulka 3.11: Zápis jmenného rodu

Tabulka 3.11 ukazuje seznammožných hodnot pro označení jmenného rodu. Tyto
hodnoty se v seznamu forem uvádějí (pokud by byly vůbec uvedeny) jako druhé za
oddělovačem formy, tj. hned za slovnědruhovým označením (je-li přítomno). V tabul-
ce uvedené čtyři hodnoty odpovídají znakům, kterými se v morfologickém tagu za-
znamenává rod. Je však třeba poznamenat, že v morfologickém tagu se pro zazname-
nání jmenného rodu používají i další znaky, neboť některé z nich mohou zastupovat
více jmenných rodů. Na to je třeba brát ohled při porovnávání rodové charakteristiky
uvedené ve valenčním rámci s charakteristikou uvedenou v anotaci. Například je-li
v morfologickém tagu znak Y, který označuje rod mužský bez ohledu na životnost,
považuje se za shodný jak s označením (uvedeným u členu rámce)M, tak s označením
I. Detailní seznam všech hodnot (znaků) jmenného rodu je uveden např. v manuálu
promorfologickou anotaci (Hana et al., 2005) nebo v dokumentaci k PDT. Příklad (60)

31



3 KONCEPCE SLOVNÍKU PDT-VALLEX

ukazuje obvyklé využití specifikace rodu (zejména středního, N, jako v tomto přípa-
dě) ve frazeologických výrazech; zde jsme vybrali rámec pro jedno z frazeologických
spojení slovesa obrátit se (obrátit se v dobré).

(60) DPHR(v-1[dobrý.NS4])

Znak Popis

S jednotné číslo (singulár)

P množné číslo (plurál)

Tabulka 3.12: Zápis gramatického čísla

V tabulce 3.12 jsou uvedeny hodnoty pro gramatické číslo – příklady (61), (62), (63)
a (64), vesměs pro frazeologická spojení. Platí zde obdobné pravidlo o shodě mezi
znakem uvedeným v této tabulce (tj. v zápisu formy ve valenčním rámci) a morfolo-
gickým tagem pro gramatické číslo, kde mohou být i další hodnoty: X pro libovolné
číslo (shoduje se tedy jak se S, tak P) a hodnota D pro duál (považuje se za shodný se
slovníkovým označením pro plurál, P).

V příkladu (61) je specifikováno S pro jednotné číslo (a zároveň akuzativ, viz dále
tab. 3.13) pro slovo hlava ve spojení postavit si hlavu.

(61) DPHR(hlava.S4)

V příkladu (62) je složitější výraz, jehož součástí je specifikace nutnosti použití množ-
ného čísla (P) pro slovo drátek ve spojeních běžet jako na drátkách / jako po drátkách.

(62) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])

V příkladu (63) (být na nejlepší cestě) je použit příznak jednotného čísla (S) pro slovo
cesta. Poznamenejme, že adjektivum nejlepší musí být také v jednotném čísle, ale to je
zajištěno příznakem pro shodu (#, viz dále v této kapitole odstavec o shodě).

(63) DPHR(na-1[cesta.S6[dobrý.@3#]])

Podobně je příznak shody uveden i v příkladu (64), kde indikuje shodu v množném
čísle se slovem noha ve spojení postavit se na vlastní nohy.

(64) DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#])

Morfologické pády (tab. 3.13) jsou zapsány pomocí tradičního číslování. I zde for-
ma zápisu v rámci odpovídá zápisu pádu v morfologickém tagu s tím, že speciální
případ nastává pouze u tagu X, který zastupuje libovolný pád a považuje se za shodný
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Znak Popis

1 nominativ

2 genitiv

3 dativ

4 akuzativ

5 vokativ

6 lokál

7 instrumentál

Tabulka 3.13: Zápis morfologického pádu

se všemi hodnotami morfologického pádu uvedeného v zápisu formy ve slovesném
rámci. Je třeba také poznamenat, že pod „kódem” pro nominativ a akuzativ se skrý-
vají i případy popsané v kap. 3.7.2.1, tj. vyjádření množství nějakou předložkovou
konstrukcí (po jablíčku, na tisíc lidí apod.).

Příklady (65), (66) a (67) ukazují nejjednodušší použití formy pro stanovení pádu.
V prvním případě jde o aktor v nominativu, ve druhém o patient v akuzativu a ve
třetím o adresát v dativu. Tyto formy jsou ve slovníku pro uvedené tři aktanty zdaleka
nejčastější.

(65) ACT(1)
(66) PAT(4)
(67) ADDR(3)

Příklad (68) ukazuje použití specifikace pádu (zde akuzativu) ve spojení s předložko-
vou vazbou (zde předložka na). Je třeba poznamenat, že téhož výsledku by bylo dosa-
ženo tak, že by se pád uvedl u předložky, a u závislého členu, který realizuje vlastní
doplnění, by se uvedl příznak shody (#, viz dále v této kapitole odstavec o shodě).
Ačkoli tato varianta je možná i adekvátnější, v PDT-Vallexu se používal příznak pá-
du přesunutý ke členu závislému (na analytické rovině) na předložce. O zkráceném
zápisu specifikace pádu ve spojení s předložkovou vazbou více v kap. 3.7.3.4.

(68) PAT(na-1[.4])

Specifikace pádu se často používá i u verbonominálních konstrukcí (funktor CPHR)
a ve frazeologických spojeních (funktor DPHR) v kombinaci s dalšími charakteristika-
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mi, např. s číslem, rodem, slovním druhem nebo jejich kombinacemi – příklady (61),
(62), (59), (64) a další.

Znaky Popis

@1 pozitiv

@2 komparativ

@3 superlativ

Tabulka 3.14: Zápis stupně adjektiv a adverbií

Stupeň adjektiv a adverbií – příklad (69) – se nezapisuje jen číslem, ale číslem ve
spojení se znakem pro zavináč (@), aby se zamezilo záměně s morfologickým pádem.
Znak zavináč (@) v zápisu těsně předchází označení 1 až 3 pro daný gradační stupeň.

Příklad (69) ukazuje použití superlativu (být na nejlepší cestě) pomocí formy@3.

(69) DPHR(na-1[cesta.S6[dobrý.@3#]])

Komparativ v PDT-Vallexu použit nebyl; pokud specifikace stupně u konkrétního ad-
jektiva nebo adveria chybí, je ve frazeologických konstrukcích nutno doplnit stan-
dardně první stupeň (@1),24 neboť například tvar *postavit se na vlastnější nohy není
přípustný, jak by bylo možno dovodit z absence předpisu pro pozitiv (@1) v příkladu
(72).

Shoda v pádě, čísle a rodě s řídícím uzlem je označena symbolem# – příklady (70),
(71) a (72). Shoda se zapisuje pouze v případě, že tato kategorie u obou uzlů existuje
a že už není specifikována u závislého uzlu zápisem morfologických požadavků na
pád, číslo a rod.

(70) DPHR(na-1[bedra.6[.u#])
(71) ACT(.h1[jeden.#/Atv])
(72) DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#])

Vlnka (∼) značí požadavek na zápis příznaku negace v morfologickém tagu – příklad
(73). Stává se tak u sloves, která bez negace daný význam (rámec) nemají, např. to ne-
věstí nic dobrého nebo nenechal z ní kámen na kameni. Je také použita u několika významů
slovesa být a mít.

24 Toto je nedostatek, který bude třeba v PDT-Vallexu v budoucnu odstranit, aby se takovéto doplňování
nemuselo používat. Jinak vždy platí, že není-li podmínka na nějakou morfosyntaktickou charakteris-
tiku v rámci u daného členu specifikována, může nabývat libovolné hodnoty (viz první odstavec této
kapitoly).
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(73) -(∼)…

Pokud výše uvedené zápisy nestačí k popisu morfologických požadavků na formu
slovesa nebo jeho doplnění, je možné další požadavky uvést formou výčtu hodnot
povolených na konkrétních pozicích morfologické značky – příklady (74) a (75). Zá-
pis požadavku na hodnotu určité pozice morfologické značky začíná symbolem $, za
ním je uvedeno číslo pozice (1 až 15) a následuje řetězec uzavřený do špičatých zá-
vorek (< a >). Tento řetězec je tvořený právě všemi znaky, které zápis na dané pozici
morfologické značky povoluje. Všechny znaky (kromě písmen, číslic a spojovníku)
vyskytující se uvnitř špičatých závorek musí být uvozeny zpětným lomítkem. Zde
ovšem dochází ke shodě s morfologickým tagem pouze tehdy, jestliže se znak uve-
dený v morfologickém tagu přesně shoduje alespoň s jedním znakem mezi špičatý-
mi závorkami. To znamená, že pokud chceme tímto zápisem zajistit, aby daná for-
ma obsahovala mužský rod bez ohledu na životnost, musí se do zápisu formy uvést
$3<MIYXTZ>, neboťmužský rod semůže „skrývat” pod všemi těmito hodnotami třetí
pozice morfologického tagu.

V tabulce 3.15 uvádímeplný seznammorfologických kategorií, které lze tímto způ-
sobem použít. Seznam hodnot těchto kategorií lze nalézt v práci (Hajič, 2004).

Příklad (74) popisuje požadavek na formu slovesa ve frázi stůj co stůj.25 Sloveso
stát-3 ve formě stůj ve svém druhém výskytu v této frázi musí mít tvar jednotného
čísla (S) imperativu ($2<i>) ve druhé osobě ($8<2>) v afirmativu $11<A>.

(74) DPHR(co-5,stát-3.S$2<i>$8<2>$11<A>)

Příklad (75), který je výsledkem transformačního pravidla pro reflexivní diatezi, uka-
zuje použití požadavku na konkrétní hodnotu rodu (neutrum, $3<N>) v singuláru
($4<S>) třetí osoby ($8<3>) u slovesa a na krátký tvar reflexivní částice se ($2<7>).
Tato forma bude u všech případů typu (ono) se koupilo (příliš jídla).

(75) -(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR)

Vykřičník (!) znamená, že daný člen rámce je sice přítomen v tektogramatické anotaci,
ale na povrchu nesmí být realizován – příklad (76).

(76) ACT(!)

I v tomtopřípadě se jedná o specifikaci použitouna výstupu transformačníhopravidla
(stejného jako v předchozím případě). Je zde třeba „zakázat” povrchovou realizaci
aktoru (výraz ono se za realizaci aktoru nepovažuje, i kdyby byl výjimečně na povrchu
vyjádřen, např. v mluvené řeči).

25 Tato fráze se považovala za frázi tvořenou slovesem stát, i když bychom jistě našli argumenty pro její
zařazení jako neslovesné fráze. Ty se však v PDT neanotovaly, proto byla ponechána mezi slovesy.
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Pozice (zápis v rámci) Kategorie

$<1> Slovní druh

$<2> Podrobné určení sl. druhu, spec. slovesné kategorie

$<3> Gramatický rod

$<4> Gramatické číslo

$<5> Pád

$<6> Přivlastňovací rod

$<7> Přivlastňovací číslo

$<8> Osoba

$<9> Slovesný čas (participium)

$<10> Stupeň přídavných jmen

$<11> Negace

$<12> Slovesný rod

$<15> Varianta, styl apod.

Tabulka 3.15: Seznam kategorií (pozic tagu) využitelných v zápisu $<…>

Valenční rámec může být jako celek i zcela prázdný. Takový valenční rámec je za-
psán pomocí výrazu EMPTY. To je případ mnoha sloves z oblasti počasí, např. pršet,
ochladit se, tát, praštět (mrzlo až praštělo), přituhnout apod.

3.7.3.4 Zkrácený zápis pro předložkové vazby

V zápisech požadavků na určité předložkové vazby a na konstrukce s vedlejší větou
připojenou podřadicí spojkou se pro lepší čitelnost (pro čtenáře) a snazší zápis (pro
anotátora) používají zkratky.

V případě předložkových vazeb odpovídá zkrácenému konvenčnímu zápisu na+4
nezkrácený zápis na-1[.4], jak je uvedeno v příkladech (77) a (78); zkrácenému zápisu
o+6 obdobně odpovídá nezkrácený zápis o-1[.6] apod. Složená předložka na rozdíl od
se však zapíše pouze v nezkrácené podobě jako v příkladu (79). Kompletní seznam
možných zkratek pro zápis předložkových vazeb je uveden v manuálu pro tektogra-
matickou anotaci (Mikulová et al., 2005, kap. 10.5.5.).

(77) PAT(na+4)
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3.7 POVRCHOVÉ REALIZACE (FORMY)

(78) PAT(na-1[.4])
(79) PAT(od-1[na-1,rozdíl,.2])

Při zápisu vedlejších vět se používají přímo spojky, které se v nezkráceném zápisu
pouze doplní zápisem pro slovesný tvar, jenž bude na takové spojce na analytické
rovině závislý. Například závislá klauze připojená spojkou že se zapíše zkráceně jako
v příkladu (80) (že) a nezkrácená podoba budemít tvar že[.v], jak ukazuje příklad (81).
V této práci se ve formátu slovníku a u valenčních rámců pro lepší vizuální odlišení
od předložek používá před takovými spojkami ještě vertikální šipka směřující dolů
(např. ↓že), tj. jako v příkladu (82).
(80) PAT(že)
(81) PAT(že[.v])
(82) PAT(↓že)
3.7.3.5 Zápis analytické funkce

V některých případech zápisu formy je rovněž důležité (např. pro určení gramatic-
ké shody mezi predikátem a aktorem), jakou má dané doplnění slovesa povrchově-
syntaktickou funkci, tedy jakoumá funkci na analytické rovině zápisu struktury věty.
V současné verzi PDT-Vallexu se tohoto typu zápisu formy používá jen minimálně,
avšak někdy (zejména u popisu transformačních pravidel v této práci) se jedná o vel-
mi důležitou charakteristiku.

Analytická funkce se zapisuje ve valenčním rámci za znak lomítko (/) na konec
popisu požadované formy analytického uzlu slovesného doplnění, jak je patrné z pří-
kladů (83), (84) a (85). Analytická funkce se přitom zapisuje přesně v té formě, kterou
má na analytické rovině (Sb, Obj, Adv, AtvV, AuxC atd.), srov. (Hajič et al., 2004).

(83) PAT(.k$3<N>$4<S>$8<3>[se.4$2<7>/AuxR)
(84) ACT(.h1[jeden.#/Atv])
(85) EFF(.4[jako,jakožto:/AuxY])

Pro dosažení shody mezi zápisem v rámci a zápisem v analytickém stromě (atribut
func) se tyto hodnoty musí přesně shodovat.

3.7.3.6 Alternativy povrchové realizace

Pro zápis alternativního zachycení určité povrchové realizace (uzlu analytického stromu)
se používá znak středník (;), kterým se zápisy popsané v kap. 3.7.3.1 až 3.7.3.5 oddělí.
Alternativ je možno uvést několik, tj. i více než dvě. Alternativní formu zápisu lze
nalézt v příkladech (86) a (87).

(86) PAT(.4;↓zda;↓jestli;↓c)
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(87) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];jako[po-1[drátek.P6]])

Je třeba pečlivě rozlišovat mezi středníkem jako symbolem alternativy (;) a čárkou (,),
která odděluje sesterské uzly ve formálním zápisu analytického stromu – příklad (88).

(88) DPHR(co-5,stát-3.S$2<i>$8<2>$11<A>)

Alternativa má přitom nejmenší „prioritu” a lze ji použít pouze pro alternativu kom-
pletního zápisu formy v závorce za funktorem, nikoli tedy např. jako jen alternativu
pro pád substantiva v předložkové vazbě nebo v zápisu frazeologického výrazu. Pro-
to je v příkladu (87) nutné opakovat spojku jako, i když je v obou alternativách (jako
na drátkách i jako po drátkách) stejná a na stejné pozici (kořen příslušného analytického
podstromu).

3.8 Ilustrativní příklady v rámci

U jednotlivých valenčních rámců se uvádí ilustrativní příklady, které zachycují nějaké
konkrétní lexikální naplnění daného rámce. Příkladem se rozumíminimální srozumi-
telný fragment české věty, který obvykle pochází z textů PDT. Pokud text z korpusu
obsahující sloveso s uvedeným rámcem nebyl z různých důvodů (zkratky, cizojazyč-
ný úryvek, apod.) vhodný pro ilustrativní příklad, byl uměle vytvořen upravený nebo
zcela nový příklad užití daného rámce. Příklad je vybrán nebo vytvořen tak, aby uži-
vateli slovníku bylo na první pohled jasné, které slovo příkladu odpovídá kterému
funktoru v rámci. V případě, že může vzniknout pochybnost, které slovo z příkladu
se vztahuje ke kterému členu rámce, je u takového slova v příkladu uveden i funktor.
V příkladech je většinou vypuštěno konkrétní naplnění aktoru, protože toto valenč-
ní doplnění je typicky v nominativu a protože díky lexikalizaci ostatních valenčních
členů nemůže vzniknout pochybnost, který člen by byl ohodnocen funktorem ACT.
Výjimkou je zejména případ, kdy je aktor atypicky v jiném pádě – pak jej v příkladu
uvádíme.

Příklady (89) až (93) jsou ukázkami toho, co se vyskytuje jako ilustrativní příklady
u jednotlivých valenčních rámců:

(89) svařovat ACT(1) PAT(4)
svařuje tlakové nádoby

(90) slavit ACT(1) PAT(4;↓že)
slavit konec války

(91) klást ACT(1) PAT(4) DIR3()
klade knihu na stůl

(92) ptát se ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)
ptal se dcery na známky
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(93) svědět ACT(4) PAT(1)
svědí ji ruka

Ilustrativní příklad u daného valenčního rámce může obsahovat i jiná slovesná
doplnění než ta, která jsou obsažena ve valenčním rámci slovesa. Je to zejména v pří-
padech, kdy při anotaci vznikla nejistota, jakým funktorem má být příslušné slovo
valenčního doplnění slovesa ohodnoceno. Například u slovesa rozkvést s valenčním
rámcem obsahujícím pouze aktor (ACT(1)) vznikaly v průběhu anotace pochybnosti
o tom, zda případné doplnění v dativu je adresát nebo benefaktor, proto druhý ilu-
strativní příklad u tohoto slovesa obsahuje i slovo, které odpovídá benefaktoru: rodi-
ně.BEN rozkvetly tváře. První ilustrativní příklad u tohoto slovesa obsahuje pouze členy
obsažené v jeho valenčním rámci, jak ukazuje příklad (94).

(94) rozkvést ACT(1)
ulice rozkvetly
rodině.BEN rozkvetly tváře

U přechodného slovesa přeplácet v příkladu (95) vznikaly při anotaci pochybnosti
o tom, zda doplnění vyjádřené předložkovým pádem (o+4) je doplnění míry (ohod-
noceno EXT) nebo doplnění rozdílu (ohodnoceno DIFF). Z tohoto důvodu je v ilustra-
tivním příkladu správné doplnění uvedeno, i když je to fakultativní volné doplnění,
a nejde tedy o člen valenčního rámce.

(95) přeplácet ACT(1) PAT(4)
přepláceli hráče o tisíce.DIFF

Dále se (opět zejména jako pomůcka pro anotátory) v ilustrativních příkladech čas-
to objevovala např. doplnění místního určení, prostředku, příčiny apod., jak ukazují
příklady (96) až (99).

(96) tlouci ACT(1) PAT(4)
tloukl děti klackem.MEANS do zad.DIR3

(97) dostávat se ACT(1) DIR1()
dostával se z města
dostával se z domova lstí.MEANS

(98) hradit ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
hradil mu 1000 Kč za úschovu kufrů.CAUS
za Marii.SUBS hradil 60 Kč Jirka
hradil vše z účtu.MEANS

(99) chválit ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
chválil práci
za snižování.CAUS sazeb ho chválili
analytici společnost chválí, že snížila.CAUS náklady
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3.9 Poznámky v rámci

Poznámkyv rámci jsme využili k rozlišení významů jednotlivých rámců.26 Slouží k to-
mu, aby anotátoři a uživatelé snadněji poznali, jaký význam k danému rámci přísluší.
Popis významu formálními prostředky je obtížné, ne-li nemožné.

V poznámce se objevují hlavně synonyma, synonymní víceslovné výrazy, antony-
ma nebo vidové protějšky – příklady (100) až (102). Poznámka zároveň sloveso často
zařazuje do skupiny významově příbuzných sloves, u kterých se dá předpokládat, že
by mohla mít podobný valenční rámec.

Poznámky se ve výpisu slovníku uvádějí v závorce za slovníkovýmheslem.Nejsou
povinnou součástí hesla, avšak většinou uvedeny jsou. Zřídka se vyskytují u frazémů,
protože zde je význam zřejmý už z realizace rámce.

(100) hledět
a. hledět (dívat se, koukat se) ACT(1) DIR3()
b. hledět (zohlednit) ACT(1) PAT(na+4)
c. hledět (sledovat, dívat se) ACT(1) PAT(na+4;↓c)

(101) pokrýt
a. pokrýt (rozprostřít se) ACT(1) PAT(4)
b. pokrýt (zajistit) ACT(1) PAT(4)
c. pokrýt (přikrýt) ACT(1) PAT(4)

(102) snímat
a. snímat (odebrat, sejmout, sundat) ACT(1) PAT(4) DIR1()
b. snímat (prohlížet) ACT(1) PAT(4)

26 Atribut pro poznámky měl původně sloužit k obecným poznámkám anotátorů. Ty však byly v průběhu
anotace nakonec předávány jiným způsobem, takže tento atribut se uvolnil pro jiné účely.
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Summary

This book describes PDT-Vallex, an electronic, research-oriented valency lexicon of
Czech verbs, in a fully formal yet human-readable form, as used within the Prague
DependencyTreebank (PDT) project for annotation of verbs and their arguments. Eve-
ry occurrence of a verb in the corpus contains a reference to its valency frame (i.e.,
to an entry in the PDT-Vallex valency lexicon). The lexicon contains the appropriate
headword, its arguments labeled with functors, examples and notes. The most novel
feature is the fully formal description of the canonical surface realization of the verbal
arguments. The mapping between the valency frame and its surface realization is in
general quite complex. The surface realizations through the morphemic case, prepo-
sition and a case, and subordinate sentence are the most common. The formalization
achieved can serve for the purpose of automatic computerized processing of the va-
lency dictionary entries. The verbal entries described in this book also contain their
frequency information based on the two largest annotation projects where PDT-Vallex
has been used, the Prague Dependency Treebank and the Prague Czech-English De-
pendency Treebank.
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4
PDT-Vallex

4.1 Shrnutí

Slovník PDT-Vallex je součástí Pražského závislostního korpusu (PDT).1 V této pří-
loze jej přinášíme ve formátu, který je blízký obvyklým tištěným slovníkům. Tento
formát byl vytvořen automaticky z původního zdroje (slovníku PDT-Vallex ve for-
mátu XML, ve kterém je možno se slovníkem pracovat pomocí dalších softwarových
nástrojů včetně editoru TrEd) a nebyl dále editován.

Počty slovesných lemat a rámců v PDT-Vallexu jsou ke dni tisku této přílohy (28. 10.
2011) uvedeny v následující tabulce. Připomeňme, že dokonavé a nedokonavé tvary
sloves se považují za separátní lemata.

Počet sloves
(lemat)

Počet slovesných
rámců

7 098 11 896

Ve slovníku jsou zahrnuta jak hesla původního slovníku PDT-Vallex z PDT, tak
i některá nová hesla přidaná při probíhající anotaci Pražského závislostního korpusu
mluveného jazyka (PDTSC) a českého překladu textů Penn Treebanku v rámci pro-
jektu Prague Czech-English Dependency Treebank (PCEDT). Zatímco hesla z PCEDT
jsou v tomto slovníku prakticky všechna (anotace se v současné době pouze kontro-
luje a opravuje), z PDTSC je vzhledem k teprve probíhající hlavní vlně anotací zahr-
nut pouze malý počet hesel. Ve výše uvedených počtech hesel jsou zahrnuta i hesla
a rámce, která se v PDT či PCEDT nevyskytla ani jednou, ale byla ve slovníku pone-
chána, protože tvoří například vidový protějšek, synonyma apod. Nepočítáme neslo-
vesné (substantivní, adjektivní a adverbiální) rámce, které jednak dosud neprodělaly
rigorózní kontrolu konzistence a jednak ani nejsou předmětem disertační práce, k níž
se tato příloha vztahuje.

Hesla jsou doplněna frekvenční informací z výše uvedených dvou korpusů, tj. PDT
a PCEDT (o formátu hesla viz dále). Velikosti obou korpusů uvádíme v následující ta-
bulce— čtenáři tato čísla poslouží k porovnání s absolutními frekvencemi uvedenými
u jednotlivých hesel.

1 http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0
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Korpus Počet slovesných uzlů
s valenčními rámci

na tektogramatické rovině
PDT 88 057
PCEDT 130 890

Počet všech sloves v obou korpusech je vyšší, neboť na tektogramatické rovině se
rozlišuje mezi významovými a pomocnými slovesy. Na rozdíl od sloves významo-
vých slovesa pomocná a slovesa modální vlastní valenční rámec nemají. Pro úplnost
dodejme, že velikost každého z obou korpusů použitých pro extrakci frekvenční in-
formace o slovesných rámcích je zhruba milión slov (tokens) v povrchovém textovém
zápisu.

Slovník PDT-Vallex je také dostupný (ve webovém formátu) na stránkách Ústavu
formální a aplikované lingvistiky2 pro stažení i jednoduché “vzdálené” prohlížení.

4.2 Formát slovníku

Slovníkové heslo uvedené v tomto slovníku se skládá z několika částí. Především je
třeba zdůraznit, že pro lepší čitelnost nejsou hesla “hnízdována” — pro každý vý-
znam slovesa je tedy uvedeno zvláštní heslo, které je rozlišeno pomocí horního inde-
xu.

Slovníková hesla mají tvar, který ilustrujeme na následujícím příkladu:
tlačit5

10×,32× ACT(1) ADDR(4;na+4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)
(nutit, přimět) konkurence tlačí producenty, ať se rozhodnou;
t. na producenty; konkurence t. ceny k rentabilitě; t. poslance
k rozhodnutí

Slovníkové lema, které odpovídá t_lemmatu z anotace PDT, je vysázeno tučně (ve
výše uvedeném příkladu je to slovo tlačit). U lemat, která mají více než jeden valenční
rámec, je v horním indexu3 uvedeno pořadové číslo lematu (tlačit5). V dolním indexu
za lematem je počet výskytů rámce v PDT (pokud je nenulový, zde tlačit510×). Počet
výskytů rámce v PCEDT, a to opět jen v případě, že se v něm rámec vyskytl, je uveden
kurzívou rovněž v dolním indexu (tedy ve výše uvedeném případě, kdy se rámec
vyskytoval jak v PDT, tak i PCEDT, jsou uvedena obě čísla: tlačit510×,32×).

Za lematemnásleduje seznamvalenčních pozic ve formátu známém již z FGP a po-
užívaném v anotačním editoru TrEd. Každá pozice je popsána především funktorem
(např. ADDR). Pokud tomuto funktoru předchází znak ’?’, označuje to doplnění fakul-
tativní (?PAT); pokud znak ’?’ chybí (jak je tomu ve většině případů), je dané doplnění
obligatorní.
2 http://ufal.mff.cuni.cz/PDT-Vallex
3 VPDT-Vallexu jako takovém, resp. v jeho XMLverzi, takové označení není; bylo zde automaticky vytvoře-
no pro lepší čitelnost, ale není nijak “pevně” spojeno s původním rámcem. Naopak, pro lepší přehlednost
hesel neuvádíme tzv. identifikátor rámce ani lematu, který je v XML verzi uveden a rámec i heslo jedno-
značně identifikuje pro účely odkazování z anotovaných korpusů.
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4.2 FORMÁT SLOVNÍKU

Za funktorem následuje v kulatých závorkách popis možných kanonických povr-
chových realizací (např. ?PAT(k+3;.f,…)). Pokud je výjimečně předepsána i specifická for-
ma pro sloveso (v kanonickém použití rámce), je seznam předepsaných forem uvozen
dlouhou pomlčkou (např. –(.∼f)).

Nejčastěji uváděnými formami pro povrchovou realizaci valenčních doplnění jsou
přímý pád vyjádřený svým obvyklým pořadovým číslem (1), předložkový pád vyjá-
dřený zkratkou ve formě předložka+pád (k+3), vedlejší věta s předepsanou podřadicí
spojkou (↓aby) nebo infinitiv (f). Použitý formalismus však dává řadu dalších možností
pro zachycení i složitějších povrchových realizací (například pro frazémy). Podrob-
ný popis povrchové realizace valenčních rámců (tj. toho, co je uváděno v závorce za
funktorem) je uveden v kap. 3.7.

Na dalším řádku je v závorce (…) uvedena tzv. poznámka, která se v PDT-Vallexu
využívá především pro zápis synonymních výrazů (případně vidového protějšku, vy-
světlivky apod.), aby byl zejména anotátorům přiřazujícím rámce výskytům slovesa
v korpusu zřejmý rozdíl mezi jednotlivými významy slovesa (zachycenými různými
rámci). Ve výše uvedeném příkladu tuto roli plní slova (nutit, přimět).

Za touto poznámkou jsou pak kurzívou uvedeny ilustrativní příklady použití da-
ného rámce v krátkých větných úsecích, většinou fragmentů vět z PDT nebo PCEDT
(konkurence tlačí producenty, ať se rozhodnou). Pokud je příkladů více, slovesný tvar se
v nich zkracuje pomocí prvního písmene lematu slovesa (t. ceny k rentabilitě).

Sekce slovníku obsahující hesla začínající stejným písmenem jsou vždy výrazně
oddělena.
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abdikovat 1× ACT(1)
(odstoupit) císař abdikoval

absentovat1
2× ACT(1) LOC()

(chybět) hráč na hřišti dlouho absentoval
absentovat2 ACT(1)
(chybět, nedostávat se) vůle ze strany ODS absentuje

absolvovat 43×,16× ACT(1) PAT(4)
absolvoval testy

absorbovat 4×,3× ACT(1) PAT(4)
(pohlcovat) houba absorbuje vodu

abstrahovat1 ACT(1) PAT(od+2)
(odhlédnout, nepřihlédnout) abstrahovat od faktu,
že…

abstrahovat2
1× ACT(1)

(provádět abstrakci) levá polovina mozku abstrahuje,
počítá a nevnímá

adaptovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;do+2)

adaptoval byty z malých na velké
adaptovat se 1× ACT(1) PAT(na+4)
adaptoval se na nové podmínky

adoptovat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
adoptoval dítě

adresovat 5×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(určit) adresovali jim připomínky

akcelerovat 1× ACT(1)
výroba akceleruje; mírně.EXT

akcentovat 4× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zdůrazňovat) akcentovat význam vzdělání

akceptovat 22×,15× ACT(1) PAT(4;↓že)
(uznat, přijmout) akceptoval mé návrhy; a., že přijedu
později

akreditovat 1× ACT(1) PAT(4)
akreditoval určité osoby

aktivizovat ACT(1) PAT(4)
(podněcovat, podnítit) aktivizovat domovní komise

aktivizovat se 1× ACT(1)
pojišťovny se aktivizují

aktivovat 6× ACT(1) PAT(4)
(oživit) aktivovat nové úsilí o pomoc

aktualizovat 9×,2× ACT(1) PAT(4)
(oživovat) včera jsme aktualizovali databázi

akumulovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(hromadit) akumuloval energii

alarmovat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať)
(burcovat) čísla alarmují

alokovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(přidělit) Kongres alokoval 1.1 mil. na případ Huga z
nouzových fondů

alternovat 1× ACT(1) PAT(4;s+7)
(střídat se) G. alternoval s panem M.; ve hře alternuje
Otmar B. pana Dukového

amputovat 1× ACT(1) PAT(4)
amputovali nohu; a. mu.BEN končetinu

analyzovat 9×,18× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(rozebírat) analyzovat problém

anektovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zabrat) anektovali Severokyperskou republiku

angažovat1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(zaměstnat) angažoval neherce jako herce
angažovat21× ACT(1) PAT(4)
(motivovat) akce angažovala lidi

angažovat se 10×,11× ACT(1)
politicky se angažoval až letos; ve sporu.REG; za dobrou
věc.AIM; pro přítele.BEN; v zahraničním ústavu.LOC

anoncovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ohlásit) anoncovat jim pořad

anulovat 4×,7× ACT(1) PAT(4)
(zrušit, rušit) anuloval výsledky; a. jim.BEN jejich
práva

apelovat 4×,2× ACT(1) PAT(na+4)
apeloval na poslance; a., aby odešli.AIM

aplaudovat 3×,2× ACT(1) ?PAT(3)
(tleskat) aplaudoval pěvci

aplikovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)

(vztahovat) aplikovat na ně princip kolektivní viny
aplikovat2

3×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přikládat) aplikovat přípravek na kůži; a. ho
pokusnému zvířeti.BEN pod kůži

aplikovat3
4×,5× ACT(1) PAT(4)

(použít) článek je třeba aplikovat tak, aby odrážel
možnosti…

argumentovat 14×,29× ACT(1) PAT(7;↓že;.s)
(odůvodňovat, dokazovat) rada argumentuje, že
takto se to běžně nedělá

archivovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(uchovávat) archivoval spisy

asfaltovat ACT(1) PAT(4)
asfaltovat silnici

asistovat 5×,4× ACT(1) PAT(3)
(pomáhat) asistoval nadřízenému
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B

asociovat 1× ACT(1) PAT(4)
(sdružovat, spojovat) asociovat tajemnost fresek

aspirovat 1× ACT(1) PAT(na+4;.f)
aspiroval na funkci ministra; a. stát se významnou
zbraní

atakovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(napadat, napadnout) atakoval hráče

atomizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(rozdrobit) atomizovat společnost na malé celky

automatizovat 1× ACT(1) PAT(4)
automatizovat sadu funkcí

autorizovat 2× ACT(1) PAT(4)
autorizovat díla

avizovat 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) ?ADDR(3)
(ohlásit, oznámit) avizoval jim nepřátelskou
atmosféru


bádat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(přemýšlet, uvažovat) bádali nad jiným způsobem;
bádají nad tím, jak linku zprovoznit

bagatelizovat 1×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zlehčovat, podceňovat) vláda bagatelizuje mzdovou
regulaci; b., že nenastal posun

balancovat 4×,1× ACT(1)
ministr balancoval; mezi nimi.LOC

balit1
1×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)

(zabalit) balil květiny do jednotlivých kytic; b. koberce
do rolí; b. mu.BEN svačinu; b. svačinu do
papíru.MEANS

balit2
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(oblékat) balil dítě; b. ho do moskytiéry.MEANS
balit3

1× ACT(1) PAT(4)
(končit) jestliže to nevyjde, tak to balím; balím příští
zápas

balit4
1× ACT(1) DPHR(fidlátko.P4)

balím tu fidlátka
balit se 1×,1× ACT(1)
už se musím balit

bankrotovat 1× ACT(1)
(hroutit se) podnik dlouho bankrotoval

barvit 1× ACT(1) PAT(4)
barví plot; b. si.BEN vlasy; b. mu.BEN plot

básnit 1× ACT(1) ?PAT(o+6)
(psát básně) básnil o lásce

batolit se 1× ACT(1)

dítě se batolilo; po místnosti.LOC
bát se1

4×,1× ACT(1) PAT(o+4)
(strachovat se) bála se o syna

bát se2
57×,44× ACT(1) ?PAT(2;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;.f;↓c)

bát se tmy; b. se, že bude pršet; b. se, aby neumřela; b.
se vracet večer

bavit1
5× ACT(1) PAT(4)

bavit diváky; hraním.MEANS na kytaru
bavit2

8×,2× ACT(4) PAT(1;↓že;↓zda;↓jestli;.f;↓c)
(zajímat) to mě nebaví; b. nás poslouchat hudbu

bavit se1
11×,3× ACT(1) PAT(o+6;na-1[téma.4])

ADDR(s+7)
(povídat si) bavit se s Alenou o modelu; Jan a Marie
se b. Rcp.ADDR o počasí

bavit se22× ACT(1) PAT(7)
(zabývat se) nemám čas bavit se hraním na kytaru; b.
se pokřikováním na kolemjdoucí

bavit se3
4×,2× ACT(1)

(veselit se) lidé se na plese. LOC moc nebavili
bazírovat 1× ACT(1) PAT(na+6)
(trvat) bazíroval na referendu

bdít12× ACT(1) PAT(nad+7)
(střežit) bděla nad nimi hvězda

bdít2 ACT(1)
bděla celu noc

bečet 1× ACT(1)
stovky ochránců bečely v maskách ovcí

bědovat 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;nad+7)
(naříkat, lamentovat) bědoval, proč nedokázali…; b.
na situaci ve zdravotnictví; už ani neplakala jen
neustále bědovala a bědovala; Bědují nad změtí
sportovních příběhů.

běhat1 ACT(1) PAT(4)
(plavat) běhal jen krátké tratě

běhat2
1×,4× ACT(1)

(cestovat, pohybovat se) běhali velmi rychle celé
odpoledne

běhat3 ACT(1)
(fungovat,chodit) ta kopírka běhá dobře

běhat4
2×,2× ACT(3) DPHR(mráz.S1,po-1[záda:P6])

mráz mi běhal po zádech
belhat se 2× ACT(1)
belhala se domů; o holi.MEANS

benefitovat ACT(1) PAT(z+2)
(získávat) benefitoval z rozvoje hotelů

běžet1
4× ACT(1) PAT(4)

(plavat, běhat) běžet rozběh; b. jen krátkou trať
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běžet21× ACT(3) PAT(o+4)
(jít) běží mi o všechno; b. tu o všechno

běžet3
3×,4× ACT(1) DIR3()

(jít) běžet na místo; b. nakoupit.INTT
běžet4

11×,9× ACT(1)
(utíkat, plynout) lhůta běží; od listopadu.TSIN; b.
mi.BEN lhůta

běžet5
4×,2× ACT(1)

(pohybovat se, plavat, jít) Jirka už dobře běží, když
chce

běžet6
1×,19× ACT(1)

(fungovat) továrna běží bez poruch, na poloviční
výkon

běžet73× ACT(1)
pořad běží hodinu

běžet8
1× ACT(1) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]];

jako[po-1[drátek.P6]])
vše běží jako na drátkách

bičovat 1× ACT(1) PAT(4)
bičovat nadřízeného

bilancovat 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
bilancoval uplynulý rok; b., co stačil udělat za rok

bít1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(bouchat, bušit, mlátit, tlouci) bít studenty;
holí.MEANS; do zad.DIR3; kluci se. hidden b. Rcp.
PAT hlava nehlava

bít2
2× ACT(1) DPHR(na-1[poplach.4])

odborové centrály bijí na poplach proti nekalé soutěži
bít31× ACT(1) DPHR(do-1[oko.P2])
(být zřejmé) Mělo by to bít do očí

blahopřát 5×,1× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(3)
(gratulovat) blahopřát vítězům k vítězství

blahořečit ACT(1) ADDR(3) ?PAT(za+4;↓že)
(děkovat, vděčit) blahořečit mu za ochotu

blamovat 1× ACT(1) PAT(4)
neblamují sebe ani ostatní…

blednout 2× ACT(1)
tetování bledne

blikat 3× ACT(1)
(svítit) světla blikala

blížit se1
2×,19× ACT(1;.f) PAT(3;k+3)

(přibližovat se) velikost dluhu se přiblížila 7
miliardám, k 7 miliardám; pořídit 10 vozů se blíží
miliardě

blížit se2
13×,2× ACT(1) PAT(3)

(být podobný) auto se blíží továrním escortům; svým
tvarem.MEANS podvozku

blížit se3
1×,3× ACT(1) DIR3(=)

blížit se do normální fáze
blížit se4

5×,6× ACT(1) DIR3()
(přicházet, přibližovat se) blížíme se k cíli; Honza a
Kuba se k sobě.hidden b.Rcp.DIR3

blížit se5
7×,14× ACT(1)

(nastávat) komunální volby
blokovat 12×,24× ACT(1) PAT(4)
blokují integrační procesy

bloudit 2× ACT(1)
(zabloudit) Jirka bloudí lesem

bloumat 1× ACT(1) DIR2()
V sobotu bloumal po městě.

blýskat se 1× EMPTY
nad Tatrou se zase blýská

blýsknout se 4×,1× ACT(1) PAT(7;↓že) ?ADDR(3;
před+7)

(pochlubit se) v zápase se všem protivníkům blýskl
Hamsa svým výkonem

bodnout1
1× ACT(1) PAT(4)

(píchnout) bodl ho; nožem.MEANS do břicha
bodnout2 ACT(4) LOC()
(píchnout) bodlo ho v zádech

bodnout3 ACT(1) DIR3() ?PAT(4)
(píchnout) bodl tyč do stěny

bodovat1 ACT(1) PAT(4)
(obodovat, hodnotit) rozhodčí bodovali jejich výkony

bodovat2
13× ACT(1) ?PAT(s+7;proti+3)

(zabodovat) bodujeme teď proti Ostravě; skladba b. v
Americe.LOC; kandidát b. na Kladně ve volební
kampani

bohatnout 2×,3× ACT(1) ?PAT(7;o+4) ?ORIG(z+2;
na+6)

(obohacovat se) bohatl z vědy novými poznatky; stát
b. o nové dojmy

bojkotovat 7×,1× ACT(1) PAT(4;.f)
(odmítnout) bojkotovala volby; b. nastoupit včas do
přípravky

bojovat1
12×,27× ACT(1) PAT(s+7;proti+3)

(povstat, vzbouřit se) bojovat se svým strachem, proti
svému strachu; b. proti pohromě chemickými postřiky

bojovat2
64×,66× ACT(1) ADDR(proti+3;s+7;

mezi-1[.P7];mezi+7) ?PAT(o+4;za+4)
(zápasit, válčit, soupeřit, soutěžit) Slávie bojuje s
Turnovem o vítězství; b.proti Trnavě o titul; b. v
řadách.LOC srbské armády statečně.MANN; v
poháru.REG mistrů b. se Spartou; b. s nemocí o život;
b. za vytvoření státu; děti spolu.MANN b.Rcp.ADDR;
Jan a Jirka b.Rcp.ADDR

bojovat33× ACT(1) PAT(4)
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Roky bojovali výrobci bižuterie předem prohraný boj.
bolet1

15×,4× ACT(4) PAT(1)
bolí ho hlava; Gen.ACT kritické přemýšlení.PAT bolí

bolet2 ACT(4) LOC()
bolí ho u srdce

bombardovat 4×,7× ACT(1) PAT(4)
bombardovali pozice ostřelovačů

bortit se 1×,1× ACT(1)
(hroutit se) chrám se bortil

bouchnout1 ACT(1) PAT(4)
(mlátit, tlouci, bít) bouchal ho; pěstí.MEANS; do
zad.DIR3

bouchnout2 ACT(1) PAT(7)
(tlouci, bušit) bouchl pěstí; do stolu.DIR3; o
stůl.MEANS

bouchnout3
1×,1× ACT(1)

(vydat temný zvuk) dveře bouchají, když je průvan;
včera večer bouchaly zátky

bouchnout4
1× ACT(1)

(vybuchnout, explodovat) pozor, ta bomba bouchne
bourat 10× ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(na+4)
(rozebírat, rozebrat, strhávat) bourá zadní stěnu na
malé kousky; b., co mu přišlo od ruku

bouřit1
2× ACT(1)

(řádit) publikum bouřilo ze všech sil; při
koncertě.TPAR

bouřit2 ACT(1)
(burácet) hrom bouřil víc a víc

bouřit se 3×,1× ACT(1)
(rozhořčovat se, rozhorlovat se) zaměstnanci se
bouří; za mne.SUBS; proti nárůstu.BEN cen; nad
nárůstem.CAUS cen

boxovat 1× ACT(1)
kluci se boxují

bránit1
17×,20× ACT(1) ?PAT(v+6;.f;↓aby) ?ADDR(3)

bránil mu v práci, studovat; všemi prostředky.MEANS
bránit2

7×,9× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit, ochraňovat, hájit) bránit město před Švédy,
proti nim

bránit3
38×,18× ACT(1) PAT(3)

(zabraňovat) bránit jejich štěstí
bránit se 31×,20× ACT(1) PAT(3;proti+3;před+7;↓aby;

.f)
(čelit) brání se vydírání, proti vydírání; ministerstvo se
b., aby zákon někdo obcházel; nebudou se b. použít
sílu; psi se b. útokem.MEANS

brát1
6×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(krást, odcizit) bere dítěti hračku;

brát2
9×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(přijímat) brát od nich mzdu; b. od nich dary; b. plat a
ještě důchod

brát3
8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(přijímat) bral od nich práci učitele
brát4

20×,12× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4;
za-1[.a4])

(považovat, chápat) bral to jako pravdu; bral to za
potvrzené; jako učitel.COMPL bral tento jev jako
problém.EFF

brát5
2× ACT(:1) PAT(4) LOC()

stát nemá kde brát peníze
brát62× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebírat, čerpat) bere z krámu zboží; bral prostředky
z obou účtů

brát7
9×,4× ACT(1) PAT(4)

(přijímat, akceptovat) bral jeho názory
brát8

8×,2× ACT(1) PAT(4)
(přijímat) brát nové studenty; b. zaměstnance; b. je
jako stálé pracovníky.COMPL; b. dělníky na práci.AIM;
b. je do EU.DIR3

brát9
7× ACT(1) PAT(4)

(uchopovat) brát cihlu; rukou.MEANS; do
ruky.MEANS; b. ho za vlasy.MANN

brát10
5×,18× ACT(1) PAT(4) MANN()|MEANS()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(chápat, mínit) bral to vážně.MANN; b. jeho odchod
tragicky.MANN; b. to s opatrností.ACMP; b. to
vědecky.CPR

brát113× ACT(1) PAT(4)
(vézt, přepravovat) brát stopaře; b. ho do Prahy.DIR3;
b. ji autem.MEANS; b. ho na výlet.INTT

brát125× ACT(1) PAT(4)
(užívat) brát léky

brát13
1× ACT(1) PAT(na+4)

Petr bere na Marii; Petr a Marie na sebe berou
brát14 ACT(1) PAT(za+4)
(uchopovat) bere za kliku

brát151× ACT(1) PAT(4)
(přijímat hovor) sekretářka mu nebrala telefon

brát16 ACT(1)
ryby dneska berou

brát17 ACT(:1) CPHR({právo,právo,…}.4) ADDR(3)
brali nevidomému právo na vlastní rozhodnutí

brát18
4×,3× ACT(1) CPHR({ohled,zřetel,…}.4)

(vzít) brala ohledy na jeho stav
brát19

1× ACT(1) CPHR({podíl,…}.4)
brát podíl na rvačce
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brát20
2×,2× ACT(1) DPHR(na-1[se.4]) PAT(4;↓že)

bere na sebe mnoho povinností
brát21

1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[váha:4[lehký:#]])
PAT(4;↓že;↓c)

bral na lehkou váhu, že se mu vysmívala
brát22

3×,1× ACT(1) DPHR(na-1[vědomí.4]) PAT(4;↓že;↓c)
bral na vědomí, že je obtížná situace

brát23
2×,4× ACT(1) DPHR(v-1[potaz.4]) PAT(4;↓že;↓c)

bral tento fakt v potaz
brát24

15×,16× ACT(1) DPHR(v-1[úvaha.S4];
do-1[úvaha.S2]) PAT(4;↓že;↓c)

bral tento fakt v úvahu
brát25 ACT(1) DPHR(zavděk) PAT(7)
bral zavděk jakoukoli lepší zprávou

brát261× ACT(1) DPHR(zpět) PAT(4)
bral své sliby zpět

brát27 ACT(1) DPHR(ten.NS4) DIR2()
bral to nejkratší cestou

brát28
1× ACT(1) DPHR(konec.S2)

(končit) ta práce nebere konce
brát291× ACT(1) DPHR(rozum.S4)
brala jsem rozum

brát301× ACT(1) DPHR(vítr.S4[z-1[plachta.P2]]) PAT(3)
A to bere vítr z plachet dosud nepřekonanému dolaru.

brát se1
1× ACT(1) PAT(v+6) LOC()

pane starosto, kde se to ve vás bere?
brát se2

3× ACT(1) PAT(za+4;o+4)
(podporovat, snažit se) brát se za někoho; b. se o své
studenty; b. se o kladné vyřízení žádosti

brát se3
1× ACT(1) LOC()

(objevovat se) kde se ta nedůvěra bere
brát si1

1×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(uzavírat sňatek) brát si Jarku za ženu

brát si22× ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|MEANS()|
ACMP()|CRIT()|CPR()

(prožívat) brát si něco špatně
brát si3 ACT(1) DPHR(na-1[muška.S4]) PAT(4)
brát si studenta na mušku

brát si41× ACT(1) DPHR(zpět) PAT(4;↓c)
brala si zpět, co dávala

brát si52× ACT(1) DPHR(servítek.P4)
při hodnocení výkonu si nebral servítky

brázdit1
1× ACT(1) PAT(4)

(projet, projít) vozidla brázdila všechny tahy k Praze;
b. město se sousedem.ACMP; rychle.MANN

brázdit2 ACT(1) PAT(4)
(orat) brázdil pole

brblat 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;.s)
(bručet) brblal jen trochu na špatné zacházení

brebentit1 ACT(1) PAT(4)
(drmolit, breptat, brblat) brebentit nesmysly

brebentit21× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;
.s;↓c) ?PAT(o+6)

O čem nám.BEN to tady brebentíte?; Brebentil:
”Nechci chodit do neznámých míst.”

brečet ACT(1)
(plakat) Jirka brečel

brodit se1
1×,1× ACT(1)

(prodírat se) brodil se ve vodě
brodit se21× ACT(1) PAT(7)
(probírat se, zabývat se) Neměli čas brodit se žvásty.

brojit 2× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;za+4)
(horlit) proti takovým filmům ohnivě brojili

broukat 1× ACT(1) PAT(4;.s)
Moderátor přehlídky brouká: ”Nádherná vlna.”

brousit 1× ACT(1) PAT(4)
brousil nůž; o kámen.MEANS

brousit si 1×,2× ACT(1) DPHR(zub.P4) PAT(na+4)
brousit si zuby na pohár

bručet 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;.s)
(brumlat, nadávat) bručet na vyučujícího

brumlat 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;.s)
(bručet) kluci brumlali, co to je za partnera

bruslit 2× ACT(1)
pořád jen bruslíme

brzdit1
12×,19× ACT(1) PAT(4)

(zpomalit, zpomalovat) brzdila mě zranění
brzdit2

1×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2;v+6)
(zdržovat) zranění mě brzdila od lepších výkonů;
brzdil ho ve studiu

bubnovat 1× ACT(1)
bubnoval nezvykle dlouho; na poplach.AIM; pro
radost.AIM; na buben.MEANS

bučet 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(nadávat, brblat, zuřit) bučet na odpůrce

budit1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(probírat) budila děti ze spánku
budit2

11×,10× ACT(1) CPHR({dojem,nostalgie,pocit,
podiv,pohoršení,pohrdání,pochybnost,pozornost-1,
rozpaky,strach,závist,zdání,…}.4) LOC()

budila v něm pocit pohoršení; Budí u společnosti
pohrdání. Jeho nezkušenost budí pochybnosti.Záruka
ze strany společnosti budí ve světě umění podiv.

budit se ACT(1) ?PAT(z+2)
(probouzet se) v noci se často budil ze spánku
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budovat1
5×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(stavět, vycházet) budoval kariéru na práci druhých
budovat2

26×,19× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(stavět) budoval věž z kostek

bujet 1× ACT(1)
(růst) bují nesnášenlivost

burácet 2×,1× ACT(1)
(bouřit, hřmět) burácel hrom

burcovat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať)
(přimět, přinutit) to je burcovalo k úsilí

bušit1 ACT(1) PAT(4)
(bouchat, bít, mlátit) bušit hráče; pěstí.MEANS; do
zad.DIR3

bušit2 ACT(3) PAT(1)
buší mi srdce

bušit3 ACT(3) LOC()
mu ve spáncích

bušit4
1× ACT(1) DIR3()

(bouchnout) dění do nás buší; bušil do stolu;
pěstí.MEANS

bydlet 38×,21× ACT(1) LOC()
(sídlit) bydlet v nájemním bytě; b. téměř rok

bydlívat ACT(1) LOC()
(bydlet) bydlíval sám v pražském bytě

být1
4×,2× ACT(1;.f;↓že) PAT(.a1;všechen.1;1)
ORIG(od+2;strana-3.S2[z-1,.2];z-1[strana-3.S2[.u#]])

bylo od něho odvážné převzít odpovědnost; z Mirkovy
strany to bylo hloupé; Je to od společnosti skvělý
strategický tah.

být2
3×,1× ACT(1) PAT(1) EFF(za+4)

Co.PAT je to.ACT za otázku.EFF?; Co.PAT je tohle.ACT
za nápad.EFF, že přijdeš pěšky.

být3
1× ACT(3) PAT(1) EFF(do+2)

co je nám do toho
být47× ACT(1) PAT(na+6) EFF(.aNS2;.S2)
Na tomto postupu není nic neobvyklého.; Co je na tom
dobrého?; Na tom příběhu je něco pravdy.

být5
2× ACT(1) PAT(3)

(padnout, slušet) Rukavice mu nebyly; Tyhle boty mi
jsou dobře.MANN

být6
29×,51× ACT(3) PAT(1)

(dativ subjektu) Je mi deset let
být7

10491×,13281× ACT(1;2;↓že;↓když;↓aby;↓kdyby;↓jestli;↓pokud;↓zda;↓co-3;↓c;.f) PAT(nefér;prima;rád;
raději;jasno-2;známo;svůj-2;1;2;7;.a1;.a7;
.$1<A>$2<C>$3<N>$4<S>;.i;.f;↓že;↓c;
.$1<C>$2<v>)

(sponové) Pavel je učitelem, učitel.; Je důležité, že
přišel včas.; Jirka je třetí, malý, hodný, sám.; Byli jsme

tři.; Jíst je obřad. Končit není umřít.; Je svobodným
rozhodnutím, jestli pojedou; Je vidět.PAT Sněžka.; Jeho
výklad je, že zahrají.; Památky jsou staršího původu.;
To je fuj.; Prohrát není žádnou hanbou.; Dokončit
projekt je náš cíl.; Dětí je pět. Děvčat je málo. Chlapců
je hromada. Problémů je hodně.; Je to třetina dortu.
Tohle je dvacet korun.; To je moc.; Koruna je za dvacet
centimů; Jednou z podmínek je, aby to dopsal; Je
nám.BEN známo, kolik to bude.; Pokud dodělá školu,
nebude to vůbec špatné.

být89× ACT(1) PAT(o+6)
tato branže není o osobnostech

být9
7×,21× ACT(3) MANN()

Je mu horko; Bylo mu zle; Je mu trapně
být102× ACT(nad-1[.4])—(.∼)
není nad pořádné pivo

být11
2467×,2193× ACT(1;2;3;.f;↓aby;↓kdyby;↓že;↓když;↓zda;↓jestli;↓co-3;↓c)

(zástupné i existenční) Zahrada je souseda.APP;
Pracovní doba je bez přestávky. ACMP; Tento nástroj
je na stáčení vína. AIM; Ložnice je pro pět osob.BEN;
To bylo schválně. CAUS; Chaloupka je jako dlaň.CPR;
On není podle jejích představ.CRIT; To bylo o
chlup.DIFF; Matka je z Prahy.DIR1; Je tudy
cesta?DIR2; Tato silnice je do Prahy.DIR3; Už je to
jen kousek.EXT; Šátek byl po mamince.HER; Byli jsme
to obhlížet.INTT; Strom je vlevo.LOC; Byla v jiném
stavu.LOC(=); To je dobře.MANN; Zájezd byl
prostřednictvím cestovní kanceláře.MEANS;
Vystoupení bude bez ohledu na počasí.REG; Byl do
hněda.RESL; Představení bylo s výjimkou druhého
vstupu.RESTR; Byl místo ní.SUBS; To je na rok.TFHL;
Nejstarší vzpomínka je ze tří let.TFRWH; Je to několik
let.THL; Kurs byl dvakrát.THO; Úkol je na
pátek.TOWH; To bude během pondělí.TPAR; Zkoušky
jsou od začátku měsíce.TSIN; Utkání bylo až do
večera.TTILL; Divadlo bylo včera.TWHEN; Příklady na
existenční být (pův. rámec: .1.2.f):; Strašidla na světě
nejsou.; Není tu žádných chyb.; Je co číst.; Kdysi tu
bylo na tisíce druhů.; Je pět hodin.; Bylo čtvrt na pět.;
Je ráno, večer, poledne, světlo, tma, zima; Je hodně
problémů.; Původně: ACT(.1) PAT(z+2 od+2):;
Nádobky jsou z plechu.ORIG; dárek je od přítele.ORIG;
z Evy.ORIG je lékařka; z příslibu.ORIG nebylo nic; on
je z měšťanské rodiny.ORIG; původně: ACT(.1)
PAT(za+4):; byl v Praze za tovaryše.MANN; je to o
stromech.REG; lhát není proč

být12
19×,14× ACT(.f)

Je vidět.ACT Sněžku.PAT; Bylo slyšet.ACT střílení.PAT;
Je vidět.ACT, že máš.PAT pravdu

být132× ACT(po+6)
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(existenční - konec trvání, konec existence) A je po
zábavě.; Při nedostatku motivace je po snaze.

být14
6×,11× TWHEN()

Bylo po žních
být15 EXT()
(neosobní užití) K bazénu je kousek.; K lesu je daleko.

být161× THL()
Do odjezdu bylo dlouho

být17
31×,3× BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

je na déšť; venku je horko.MANN a zamračeno.MANN; je
celý den pod mrakem.MANN; bylo tam útulno.MANN;
včera bylo veselo.MANN

být18
12×,4× ACT(1;.f;↓že;↓když;↓jestli;↓zda;↓c)
CPHR({stydno-1};{hanba,trapno}.S1;jeden.NS1)
ADDR(3)

Je mi hanba, že musíš odejít.; Je mi stydno přijít pozdě.;
Je mi to jedno.; Je hanba, když to neumíte; Je mi jedno,
na jakém postu nastoupí

být19
7×,4× ACT(.f;↓že;↓když;2) CPHR({líto}) ADDR(3)

bylo mu líto trenéra; je mi líto, že musíš odejít; je mi
líto odejít; bylo mu líto, když nepřišla

být20
277×,110× ACT(1;2;.f;↓aby;↓že) CPHR(třeba-1;

potřeba.S1;zapotřebí;škoda)
(kontrola) Je třeba pracovat; Je třeba lékaře; Je
zapotřebí dopsat manuál; Je škoda, že se tolik lidí musí
poučit až z vlastních chyb

být21
95×,129× ACT(.f;↓aby;↓že) CPHR({možný,nutný,

vhodný}.$1<A>$2<C>$3<N>$4<S>;{těžko-2,
záhodno-1,zatěžko,…})

(kontrola) Je nutno odejít.; Je možné, že to dopadne
jinak.; Bylo nám.BEN zatěžko poslechnout

být224× ACT(1) DPHR(zajedno) ?PAT(v+6) ADDR(s+7)
Jsou s nimi v tomto bodě zajedno.

být23
1× ACT(1) DPHR(daleký) PAT(.f)

jsem dalek toho pouštět se do výčitek
být24

13×,1× ACT(1) DPHR(to-9[s-9]) PAT(.f)
je s to pracovat dlouho

být25
1× ACT(1) DPHR(zadobře) PAT(s+7)

je s nimi zadobře
být264× ACT(1) DPHR(k-1[smích.S3];pro-1[smích.S4];

do-1[smích.S2]) PAT(3)
Jeho chování je všem k smíchu.; Byla jim celý večer pro
smích.; Těm lidem není vůbec do smíchu.

být271× ACT(1) DPHR(krátký) PAT(na+4)
na včerejší události jsou uvedené komentáře krátké

být284× ACT(1) DPHR(na-1[cesta.S6[dobrý.@3#]];
na-1[cesta.S6[dobrý.@1#]];na-1[cesta.S6]) PAT(.f;k+3)

Jsou na nejlepší cestě dosáhnout úspěchu.; Byli na
dobré cestě k obnovení dobrých vztahů.; Provozy jsou
na cestě k překonání rekordu.

být29 ACT(1) DPHR(v-1[kontakt.S6]) PAT(s+7)
firma je v kontaktu se zákazníkem

být30
15×,14× ACT(1;↓aby;.f) DPHR(v-1[zájem.S6[.2]];

v-1[zájem.S6[.#]]) ?PAT(2)
je v zájmu oběti.PAT, aby neexistoval; je v jejich zájmu
oddalovat konec

být31
11×,8× ACT(1) DPHR(názor.S2[{jiný,stejný,

podobný,opačný}.#];názor.S2[že[.v]];názor.S2[ten.#,
že[.v]]) ?PAT(↓že)

jsme všichni stejného názoru; byli toho názoru, že je to
pravda.PAT

být32
27×,12× ACT(1) DPHR(na-1[ten.S6]) MANN()

je na tom zle
být331× ACT(po+6) DPHR(ani[vid.S2,ani[slech.S2]])
—(.∼)

Po chladném počasí není ani vidu ani slechu.
být3411× ACT(↓že;ten.NS1;↓kdyby) DPHR(div.S2)—(.∼)
Není divu, že přišel pozdě.; To není divu.; Nebylo by
divu, kdyby se to neslo ve znamení…

být351× ACT(↓že;ten.NS1) DPHR(spor.S2)—(.∼)
Není sporu, že mezi věřiteli vládne odpor ke
spekulacím.

být362× ACT(1;↓c;.f) DPHR(na-1[povážená.S4])
je na pováženou, do jaké míry to platí

být37
1× ACT(1;↓že;↓c) DPHR(nasnadě)

Že nic neumí, je nasnadě
být38

20×,1× ACT(1;↓že;.f) DPHR(na-1[místo-1.S6];
namístě)

obavy jsou na místě; studovat je namístě
být39

2× ACT(1;↓že) DPHR(nabíledni)
je nabíledni, že dojede zítra

být40 ACT(1) DPHR(do-1[práce.S2])
Lucka je do práce

být41
53×,68× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3])

informace nejsou k dispozici
být42

1×,2× ACT(1) DPHR(k-1[dosažení.S3])
redaktor nebyl k dosažení

být43
6×,2× ACT(1) DPHR(k-1[mání.3])

seznamy jsou k mání
být441× ACT(1) DPHR(k-1[zaplacení.∼])
je to k nezaplaceni

být45
1× ACT(1) DPHR(mimo-1[obraz.S4])

byl mimo obraz
být462× ACT(1) DPHR(mínění.S2[{jiný,stejný,

podobný}.#];mínění.S2[že[.v]];mínění.S2[ten.#,že[.v]])
nejsme stejného mínění; je toho mínění, že…
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být47
1× ACT(1) DPHR(na-1[co-1.S6])

ví, na čem je
být48

1× ACT(1) DPHR(na-1[štír.S6])
(neumět) Je na štíru s pravopisem

být492× ACT(1) DPHR(na-1[vina.S6])
Na vině je systém

být50
1× ACT(1) DPHR(na-1[závada.S4])

to není na závadu
být51

1× ACT(1) DPHR(nad-1[všechen.NS4])
kvalita výuky je nade vše

být52
2×,3× ACT(1) DPHR(při-1[ruka.S6];po-1[ruka.S6])

kniha je po ruce
být53

1× ACT(1) DPHR(pro-1[kočka.S4])
smlouvy jsou pro kočku

být54
10×,2× ACT(1) DPHR(v-1[hra.S6])

ve hře je střet politických doktrín
být55

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[obraz.S6])
je v obraze

být56
1×,3× ACT(1) DPHR(v-1[plán.S6])

je to v plánu
být57

2× ACT(1) DPHR(v-1[prach.S6])
(zmizet) student byl hned v prachu

být58
1×,7× ACT(1) DPHR(v-1[sázka.S6])

jeho jméno je v sázce
být59

2×,1× ACT(1) DPHR(v-1[úzký.P6])
být v úzkých

být602× ACT(1) DPHR(za-1[voda.S7])
po práci byli za vodou

být61
6×,3× ACT(↓aby;.f) DPHR(na-1[čas.S6];načase)

je načase, aby to dopsal
být62

3×,2× ACT(na+6) DPHR(řada.S1)
byla řada na mezinárodních sankcích

být632× ACT(1;↓aby) DPHR(na-1[čas.S6])
Je na čase, aby už skončila studium.

být64
2×,2× ACT(1;.f;↓že) DPHR(na-1[škoda.S4])

nebude na škodu postupovat pomalu; nebylo na škodu,
že vykompenzoval nedostatky

být651× ACT(1) DPHR(bez-1[se.2])
Byl z toho úplně bez sebe.

být66 ACT(1) DPHR(jako-1[ušitý.1@1$11<A>])
Práce byla pro něho jako ušitá.

být676× ACT(1) DPHR(k-1[dostání.S3])
Diskové mechaniky budou k dostání za týden.

být6828× ACT(1) DPHR(k-1[zastižení.S3])
vedoucí nebyl k zastižení

být693× ACT(1) DPHR(na-1[dno.S6])
Po nemoci byla na dně.

být701× ACT(1) DPHR(na-1[dosah.S4];
na-1[dosah.S4[ruka.S2]])

Znovunastolení diplomatických vztahů bylo na dosah.;
Konec vztahu byl na dosah ruky.

být712× ACT(1) DPHR(na-1[kůň.S6])
sestra měla pravdu, byla zase na koni

být722× ACT(1) DPHR(na-1[ostří.S1[nůž.S2]])
Vztahy byly na ostří nože.

být731× ACT(1) DPHR(slovo.S1[slabý.@1$11<A>#])
To je slabé slovo.

být741× ACT(1) DPHR(v-1[dohled.S6])
dovolená je v dohledu

být751× ACT(1) DPHR(v-1[platnost.S6])
Nařízení dosud není v platnosti.

být767× ACT(1) DPHR(v-1[pořádek.S6])
Už je vše v pořádku.

být774× ACT(1) DPHR(v-1[provoz.S6])
nová metoda je již v provozu

být78
1× DPHR(o-1[ten.P4])—(.∼)

copak peníze, o ty by nebylo
být791× ACT(1) PAT(s+7)
Co se mnou bude, když společnost zkrachuje?

být802× ACT(1) PAT(.a1) ADDR(s+7)
Je to s ním špatné.

být811× ACT(1;↓aby) PAT(na+6)
Je na Světové bance, aby se přizpůsobila. To bylo
všechno na těch chlapcích a paní Kopecké.

být821× ACT(1) DPHR(jako[na-1[trní.S6]])
Byl jako na trní.

být831× ACT(1) DPHR(k-1[nalezení.S3])
Bývalé vedení není k nalezení.

být841× ACT(1) DPHR(k-1[popukání.S3])
Problémy jsou nyní k popukání.

být851× ACT(1) DPHR(k-1[smích.S3]) ?PAT(3)
Je všem k smíchu.

být864× ACT(1) DPHR(k-1[vidění.S3])
urážka, jaká je v Kongresu málokdy k vidění

být871× ACT(1) DPHR(na-1[dohled.S4])
Několik problémů je na dohled.

být881× ACT(1) DPHR(na-1[mizina.S6])
Společnost je na mizině.

být891× ACT(1) DPHR(na-1[bod.S6[mrtvý.#]])
Jednání je na mrtvém bodě.

být901× ACT(1) DPHR(na-1[oko.P6]) ?PAT(3)
Odešla ze zaměstnání, aby nebyla lidem na očích.

být912× ACT(1) DPHR(na-1[program.S6])
Na programu byla tato témata.
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být921× ACT(1) DPHR(na-1[řada.S6])
Nemluv, nejsi-li na řadě.

být931× ACT(↓že) DPHR(s-1[podiv.S7])
Je s podivem, že popravy v Kambodži a Vietnamu
nedoléhají na jejich mysl naléhavěji.

být941× ACT(1) DPHR(venku) PAT(z+2)
Svatá stolice je venku z nesnází.

být951× ACT(1) DPHR(v-1[jednání.S6])
Kontrakt je stále v jednání.

být961× ACT(1) DPHR(v-1[nevýhoda.S6])
Každý je mezi tím v nevýhodě.

být971× ACT(1) DPHR(v-1[plenka.P6])
Rozvoj předměstí byl před 20 lety v plenkách.

být981× ACT(1) DPHR(v-1[ruka.P6[dobrý.#]]) ?PAT(2)
Společnost je v dobrých rukou malého počtu vlastníků.

být991× ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4])
Není jich příliš na výběr.

být1001× ACT(1) DPHR(u-1[vytržení.S2]) PAT(nad+7)
Fanoušci byli u vytržení nad postupem.

být1012× ACT(1) DPHR(v-1[nesnáz.P6])
Je zde šestkrát více bank v nesnázích.

být102 ACT(1) DPHR(na-1[pochod.S6])
Jeho nervy byly na pochodu.

být1031× ACT(1) DPHR(naruby)
Celé uspořádání bylo naruby.

bývat1 ACT(1) PAT(1) EFF(za+4)
Co.PAT to.ACT bývá za člověka.EFF?

bývat212× ACT(1;2;↓že;↓c;.f) PAT(1;2;7;.a1;.a7;.i;.f;↓že;↓c)
Pavel býval učitelem, veselý.; Bývalo co dělat.; Jíst
b.obřad. Studovat v zahraničí nebývalo vždy možné.;
B. vidět.PAT Sněžka.; Jeho výmluva b., že zahrají.; To
b. fuk.; Památky b.staršího původu.; b. trapné.PAT
odejít.ACT; absolventek bývá méně

bývat3 ACT(1) PAT(3)
Nové boty mu nebývaly

bývat4 ACT(1) PAT(na+6)
(spočívat) vina bývá na něm

bývat5 ACT(3) PAT(1)
(dativ subjektu) Bývalo mi taky dvacet let

bývat6 ACT(1) ORIG(z+2;od+2)
nádobky bývají z plechu

bývat7 ACT(1) EFF(za+4)
Býval v Praze za tovaryše

bývat8 ACT(1) LOC()
(stav) bývat v bezvědomí,; b. v jiném stavu

bývat9 ACT(1) LOC()

((zástupné) vyskytovat se, nacházet se) On býval u
soukromníka; strom b. vlevo; při porodu bývají dva
asistenti

bývat10 ACT(1) TWHEN()
uzávěrka bývá v prosinci

bývat11 ACT(3) MANN()
Bývá mu horko; B. mu zle; to mi b. fuk

bývat12 ACT(1) AIM()
Nástroj bývá na stáčení vína; Voda bývá k pití; na to
doma nebývá čas

bývat132× ACT(1;2;3;.f;↓aby)
(zástupné) APP Zahrada b. souseda. Dům b. matčin.;
ACMP Pracovní doba b. bez přestávky. On b. s
brýlemi. Býval bez nálady.; AIM Tento nástroj b. na
stáčení vína.; BEN Ložnice b. pro pět osob. To b. ve
prospěch všech.; CAUS To b. ze sympatie. Proč
nebývala schůze?; CPR Chaloupka b. jako dlaň. Dívka
b. jako obrázek.; CRIT On nebýval podle jejích
představ.; DIFF To bývalo o chlup.; DIR1 Mouka
bývala z vesnice.; DIR2 Bývala tudy cesta?; DIR3
Tato silnice bývala do Prahy.; EXT To bývalo kousek
od města.; HER Po otci býval Karel.; INTT Býval na
jahodách. B. jsme to obhlížet.; LOC On b. u
soukromníka. Strom b. vlevo od domu.; LOC* B. v
jiném stavu.; MANN Býval na maděru. To b. dobře.
Bývalo tomu tak. Dětem nebývalo do pláče.; MEANS
Zájezd b. prostřednictvím cestovní kanceláře.; NORM
To nebývalo podle pravidel.; REG Vystoupení b. bez
ohledu na počasí.; RESL Býval do hněda. To b.
chybně.; RESTR Představení b. s výjimkou druhého
vstupu.; SUBS Místo tří b. jen dva. Býval místo ní.;
TFHL To b. na rok.; TFRWH Nejstarší vzpomínka b.
ze tří let.; THL Bývá to několik let.; THO Kurs bývá
dvakrát.; TOWH Úkol bývá na pátek.; TPAR To bývá
během pondělí.; TSIN Zkoušky bývají od začátku
měsíce.; TTILL Utkání bývá až do večera. Do odjezdu
bývá hodina času.; TWHEN Divadlo bývá v pátek.
Bývalo tomu dávno.; TWHEN* Býval po operaci.

bývat14 ACT(1;2;.f)
bývalo zde lahůdkářství; b. klid a mír

bývat15 ACT(1;.f)
bývalo zde lahůdkářství; b. klid a mír

bývat16 ACT(.f)
Bývá vidět.ACT Sněžku.PAT; B. slyšet.ACT střílení.PAT;
B. vidět.ACT, že máš.PAT pravdu

bývat17 ACT(po+6)
(existenční - konec trvání, existence) Při nedostatku
motivace bývá po snaze.

bývat18 MANN()
venku bývá horko.MANN a zamračeno.MANN; b.celý
den pod mrakem.MANN
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bývat19 EXT()
K trati bývalo kousek

bývat20 THL()
(neosobní užití) Do odjezdu nebývalo dlouho.

bývat21 ACT(.f;↓že) CPHR({hanba,jeden,líto,stydno-1,
trapno,…}) ADDR(3)

Bývalo jí líto, že odjížděl brzy. To nebývá nikomu
jedno.

bývat22 ACT(1;2;.f;↓aby) CPHR({potřeba,třeba-1,…})
Bývalo třeba pracovat.; Je třeba lékaře.

bývat23 ACT(.f;↓aby) CPHR({možný,nutný,záhodno-1,
zatěžko,…})

Bývalo nutno končit včas.
bývat24 ACT(3) DPHR(líto) PAT(2)
Bývá mi líto Pavla.

bývávat ACT(1;2;↓že;↓c;.f) PAT(1;2;7;.a1;.a7;.i;.f;↓že;↓c)
praxe bývávala součástí studia


cedit 4× ACT(1) PAT(.s) ?ADDR(k+3;na+4)
(mluvit, hovořit) cedil na kolemjdoucí: ”Bony.”

cejchovat1 ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4;
za-1[.a4])

(označovat) cejchoval ho jako zbabělce
cejchovat2

1× ACT(1) PAT(4)
(označit, označovat) cejchoval vodoměry, dobytek

ceknout 1× ACT(1) PAT(o+6;↓c) ?ADDR(3)
(zmínit se) o duši jim ani neceknu

celebrovat ACT(1) PAT(4)
(oslavovat) celebrovat idealizaci zvířat

cementovat 1× ACT(1) PAT(4)
cementoval stěnu

cenit1
1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4)

(ocenit) cenit obraz na 6000 Kč
cenit2

5×,5× ACT(1) PAT(4)
cenit ženy; pro jejich přístup.CAUS

cenit si1
11×,2× ACT(1) PAT(2;4;↓že)

(obdivovat) cenit si člověka; c. si svobodu a rovnost
cenit si22× ACT(1) PAT(2;4) ?EFF(na+4)
(ocenit) nabídka si cení společnosti na zhruba 23
miliard franků, cení si akcie na 1 milion

centralizovat 2× ACT(1) PAT(4)
centralizovat politickou moc

centrovat 1× ACT(1)

centroval z křídel
cenzurovat 3× ACT(1) PAT(4)
cenzurovat zprávy

cestovat 21×,20× ACT(1)
(pohybovat se) Jirka rád cestuje; po celé zemi.LOC;
cestou.DIR2 kolem plotu; do kopce.DIR3; po čtyřech
nohách, po dvou kolech, na vozíčku.MEANS

cílit12× ACT(1) PAT(4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])
(orientovat) cílit žáky na studium; c. provize ke
zvyšování obchodu

cílit2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(orientovat, usměrňovat) cílit politiku jinam

cílit3
1× ACT(1) PAT(k+3)

(směřovat, spět) producenti cílí k omezení
cinkat11× ACT(1) PAT(7)
(hýbat) cinkat klíčem; c. nádobím

cinkat2 ACT(1)
rolničky cinkaly

cirkulovat ACT(1)
(kolovat) krev cirkuluje v těle

cítit1
3× ACT(1) PAT(4;↓že;.f) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(považovat) cítil jako povinnost přijít; c. návštěvu
jako povinnost

cítit2 ACT(1) PAT(4) EFF(.f)
cítil Karla vejít

cítit320× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(tušit) cítil, že má pravdu; c., proč se hádali

cítit4
30×,26× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)

(pocítit) cítí vůni; c, že něco voní,; c., jak něco voní;
psi se cítí

cítit5 ACT(1) PAT(s+7)
cítit s trpícími

cítit6
7×,13× ACT(1) CPHR({důvěra,lítost,nespokojenost,

nutkání,pocit,potřeba,povinnost,příkaz,respekt,…}.4)
(vycítit, pocítit) Cítila potřebu uvolnit hranice; Cítil
pocit viny; respekt a důvěra, kterou předtím
Američané k čínským vůdcům cítili,…; Indové cítí ke
Gándhímu nespokojenost; Cítila jsem naléhavý příkaz
svého kulturního svědomí

cítit se1
29×,23× ACT(1) PAT(7;být[.1];být[.7];.a1;.a7;.f)

cítí se (být) mladý, mladým, mladíkem; jako
žena.COMPL se c. diskriminována; c. se být odstrčeni

cítit se2
4× ACT(1) PAT(na+4)

cítí se na tento úkol
cítit se3 ACT(1) PAT(na+4)
cítí se na sto

cítit se4
19×,43× ACT(1) LOC()|MANN()|CPR()
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(připadat si) Cítí se staře.MANN; Cítí se
andělsky.CPR; Cítila se v bezpečí.LOC; Zákazníci se
cítili pod tlakem.MANN

citovat 17×,51× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
(ocitovat, vyslovit, vyřknout) citovat výrok; c. z
dopisu.DIR1 matky; ”Nechtěl jsem,” c. list vojáka;
cituje, co řekl na jednání….

civět ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(koukat) civět na pravidla

civilizovat ACT(1) PAT(4)
(přivádět k civilizaci) civilizovat lidstvo

cizelovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zdokonalovat) autor cizeloval námět i jazyk

claimovat 1× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ORIG(od+2;
na+6;po+6)

(vyžadovat) claimovali nóbl klientelu; c. si.BEN nárok
clít 2× ACT(1) PAT(4)
(proclívat) dovážené zboží, zavazadla; turistům.BEN

couvat 1×,5× ACT(1) ?PAT(před+7)
(ustupovat) couvat před nepřítelem

couvnout 5× ACT(1) ?PAT(před+7;od+2)
(ustoupit) couvnout před nebezpečím; Přinutilo to
investory couvnout od akcií realitních firem.

cpát11× ACT(1) PAT(4) EFF(7)
(naplnit) cpal kapsy penězi; c. své přítelkyni.BEN
kapsy dukáty

cpát21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat, investovat) cpát peníze do nových trhů

cpát31× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dávat) cpát věci do polštářových povlaků

cpát se1 ACT(1) DIR3()
(vtírat se, tlačit se, drát se) cpal se do první řady

cpát se2
1× ACT(1)

(krmit) sluhové se cpou; chlebíčky.MEANS
crčet 2× ACT(1)
(téci) krev crčela

ctít 4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(uctívat) Míša ctí ruské tradice

cukat1 ACT(1) PAT(7)
(házet) cukal sebou; c. mu.BEN tělem

cukat2 ACT(3) PAT(1)
(bušit) cukají mu koutky

cukat3 ACT(3) LOC()
(bušit) cuká mu v oku

cupovat ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(trhat) cupovat republiku na kusy

cvičit1
2× ACT(1) PAT(4)

(zdokonalovat) cvičil první četu; v literárních
schopnostech.REG

cvičit2
2×,9× ACT(1) ?PAT(4)

(trénovat) každé ráno cvičil svou obvyklou sestavu; c.
pravidelně; c. skok vysoký


čalounit 1× ACT(1) PAT(4)
čalounil sedačky do auta

časovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nařizovat) časovat střelu

častovat1
1×,1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)

(zahrnovat) častovat ho nadávkami
častovat2 ACT(1) PAT(4)
(hostit) častoval je tři dny

čekat1 ACT(1) PAT(s+7) ADDR(3)
(posečkat) čekat jim s dluhem

čekat2
151×,67× ACT(1) PAT(4;na+4;↓jestli;↓zda;↓zdali;↓že;↓c) ?ORIG(od+2)

(předpokládat, tušit, očekávat) čekal od bratra
omluvu; č. od ní vysvětlení; č. na vysvětlení

čekat3
55×,102× ACT(1) PAT(4;na+4;↓že;↓jestli;↓až-2;↓zda;↓než-2)

(očekávat, vyčkávat) čekala na Pavla; č. mě zkouška;
č. mě zkouška; č., jestli přijde, zda přijde, kdo přijde;
č., až nám dají novou verzi programu; č., než začne
nakupovat; č. na ostatní články.PAT procesu, až
pošlou.THL balíky

čekat46× ACT(1) PAT(s+7)
(odsunovat, odkládat, vyčkat) čekat s premiérou
filmu; č. s výletem; č. se zahájením školního roku; č. s
nákupem.PAT na (čtvrtletní) refundaci.TOWH; č. s
placením.PAT na začátek.TOWH prázdnin

čekat51× ACT(1) DPHR(dítě.4)
čekat dítě; s mladším mužem.ACMP

čekat se ACT(1)
(čekat dítě) dcera se čekala

čelit 17×,170× ACT(1) PAT(3)
(vzdorovat, odolávat) čelit hrozbě

čepovat 1× ACT(1) PAT(4)
čepuje Budvar; za přijatelné ceny.MEANS

čerpat1
23×,16× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)

(brát, odebírat) stále jen čerpá prostředky z mého
účtu; č. finance od rodiny; ministerstvo může č.
úspory ještě v roce 2005

čerpat2 ACT(1) PAT(4)
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Č

(nabíráním, sáním dopravovat, pumpovat) Ropný
vrt už může čerpat. Čerpat vodu ze studně.

čertit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(zlobit se, hněvat se) čertit se na všechny lidi

čeřit1 ACT(1) PAT(4)
vítr čeří hladinu rybníka

čeřit21× ACT(1) DPHR(hladina.4)
(vyvolávat rozruch) ta paní jen čeří hladinu

česat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;do+2)
česala vlasy z copánků na drdol, do drdolu; č.
Lence.BEN vlasy

číhat 3× ACT(1) PAT(4;na+4;↓jestli;↓až-2;↓zda)
(čekat) číhala na kamaráda, až dorazí z kina

činit1
3×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dělat) činil mu radost a pomyšlení; č. mu potíže
činit2

7×,7× ACT(1;.f) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dělat, tvořit, vytvářet) činí z Pavla soudce; č. si.BEN
ze života peklo; č. mu.BEN ze života peklo

činit3
5×,16× ACT(1) PAT(4) EFF(7) ?ORIG(z+2)

(dělat) činí Pavla z učitele soudcem; činí školu
snesitelnou; č. ji šťastnou; č. ho svým zástupcem

činit45× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(.a7)
(dělat) činili ji odpovědnou

činit5
22×,10× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3;↓c)

činil to bez rozmyšlení; č. tak jen on
činit6

4× ACT(1) PAT(4)
(vyčinit) činil kůže; novými prostředky.MEANS

činit7
243×,314× ACT(1) EXT()

(dělat) činí to 30 Kč; za schránku.REG č. poplatek
5000 Kč

činit8 ACT(1) CPHR({dojem,…}.4) ADDR(na+4)
činili na nás dobrý dojem

činit92× ACT(1) CPHR({doporučení,nabídka,…}.4)
ADDR(3)

činili doporučení kongresu; činil jí neustálé nabídky
činit10 ACT(1) CPHR({závěr,závěr,…}.4) ORIG(z+2)
z rozhovoru činil předčasný závěr

činit11
2×,6× ACT(1) CPHR({expertíza,kontrola,krok,

omezení,opatření,pokrok,pokus,prohlášení,rozhodnutí,
zátah,…}.4)

(učinit, dělat) činil kontrolu v podniku; historik č.
pokus zaplnit tuto mezeru; Vedení činí různá
nepravdivá prohlášení.

činit se 4× ACT(1)
činil se, jak mohl

činit si1 ACT(1) PAT(4)
(dělat si) činí si výlety podle své chuti; činil si, co chce

činit si2
2×,1× ACT(1) CPHR({naděje,nárok,představa,

…}.4)

(dělat si) činil si představu o finančním zatížení
vysokoškoláka

číslovat 1× ACT(1) PAT(4)
(očíslovat) čísloval verze své práce; č. mu.BEN stránky

číst11× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(přečíst) četl mu o katastrofě; četli si o sobě

číst2
28×,38× ACT(1) PAT(4)

četl rukopis knihy; č. právě Babičku; č. už všechna
písmena

číst33× ACT(1) PAT(4)
(rozpoznávat, posuzovat) četl jeho osud; č. mu.BEN
to na očích.LOC; č. jí.BEN to z očí.DIR1

číst4
14×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(říkat, přečíst) četl o něm, že je dobrý spisovatel
číst5

1×,1× ACT(1)
(umět číst) dítě už čte; Alenka už čte, ale počítat ještě
neumí; č. anglicky.MANN

čistit 6×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(očistit, vyčistit) rákos čistí vodu od nečistoty; č.
si.BEN zuby; kartáčkem.MEANS

čišet1
6× ACT(1)

(vanout, foukat) z dokumentu čiší snaha; čišel na nás
studený vzduch

čišet2 EMPTY
(foukat) čišelo z polí; v celém domě čišelo

čítat1
2× ACT(1) PAT(4)

(obsahovat, zahrnovat) mise čítala zástupce všech
poboček

čítat2
2×,17× ACT(1) EXT()

(činit KOLIK) obecenstvo čítalo šest set lidí
čítávat ACT(1) PAT(4)
(číst) čítával jsem tuto knihu

členit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(dělit, rozdělovat) člení svět na dva tábory

čmajznout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukrást) Justin jim čmajznul nápady.

čnět ACT(1)
(tyčit se) návrh ční nad obchodem s drogami

čouhat 2× ACT(1) DIR1()
(vyčnívat, vykukovat) tady čouhá hřebík ze zdi;
sebejistota mu.BEN čouhá z bot

čpět 4× ACT(1) ?PAT(7;po+6)
(vonět, páchnout) místnost čpí dezinfekcí; čpí to tu po
dezinfekci; on čpí smrtí
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dabovat 2× ACT(1) PAT(4)
dabovat projev; daboval film

danit 1× ACT(1) PAT(4)
danit dividendy

darovat 2×,12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) daroval synovi domek; za poslušnost.CAUS; k
Vánocům.AIM

dařit se1
30×,5× ACT(3) PAT(1;.f;↓že;↓aby)

(být úspěšný) daří se mi psaní, psát; daří se mi, že mě
poslouchá

dařit se2 ACT(1)
(prospívat) na jihu se daří víno; d. se mu.BEN pšenice

dařit se3
24×,21× ACT(3) MANN()|EXT()

(vést se) daří se mi dobře.MANN; ekonomice se daří;
vůbec.EXT se mi nedaří; fotbalistům se v lize moc.EXT
nedařilo

dát1
5×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)
?EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(uložit, přikázat,stanovit) dát mu zpívat za úkol; d.
mu příkazem zabít nepřátele

dát2
2×,1× ACT(1) PAT(4;.f) ?ADDR(3) ?EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(určit, stanovit, uložit) dal mu to za úkol; dal jim za
cíl prezentovat

dát3
7×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit, nabídnout) dají jim své životy za děti; tyto
peníze d. za zařízení kanceláří; d. mu za
korunu.MEANS lízátko; d. mu za pomoc.CAUS přístup
na internet; d. mu z fondu.DIR1 oprav za nový
byt.EFF přiměřenou částku

dát4
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f;↓že;.v) ADDR(3)

(dovolit) náhoda nám dá vyhrát; bůh d. , že vyhrajeme
dát5

86×,55× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(darovat, věnovat) dali jim dárky; d. jim oznámení
(=listina); d. peníze na charitu, k Vánocům.AIM; d.
jim auto za vítězství.CAUS; za odměnu.COMPL; jako
odměnu.COMPL; d. jim to za korunu.MEANS

dát6
2×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

dát přiznání úřadu
dát7

1×,22× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(poskytnout) dali jim dostatek záminek k útoku; d.
nám podmínky; d. příležitost

dát8
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(být pracný, být namáhavý) to nám dá mnoho práce;
to nám d. mnoho námahy, dřiny, lopoty

dát9
6× ACT(1) PAT(3) EFF(.f)

(nechat, umožnit) dal nám zahynout; je mu dáno
zestárnout; dá vám pocítit…

dát10
1× ACT(1) PAT(4) EFF(.f)

(nechat) dala děti spát
dát11 ACT(1) PAT(4) LOC()
dát přiznání na úřadě

dát12
2×,7× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

dát věci do nových souvislostí; dal ho do pořádku
dát13

20×,13× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(položit, pokládat) dát květiny do vázy;

dát14
2×,15× ACT(1) PAT(4) DIR3()

dát oznámení (=listina) na úřad; d. přiznání
dát15

3× ACT(1) PAT(4)
(nastřelit) dal jsem břevno

dát16
18×,2× ACT(1) PAT(.f)

(nechat) dal dítě léčit; d. dětem šít; matka d. spravit
dětem boty; ředitel jim d. přinést snídani do postele;
Honza se d. přesvědčit

dát17
1× ACT(1) PAT(.∼f)

(jen pro zápor) nedá se nekoupit
dát18

5× ACT(1) PAT(na+4)
(poslechnout) dal na něj; d. na jeho radu; d. na mapu;
d. na výsledky jednání

dát19
24×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;↓zda)

(udávat, určovat, vymezovat) zákon dá rozsah;
nabídka d. cenu; je to dáno tím, že…; rozdílnost je
dána způsobem práce; tím je dáno, zda jsou nutné
poličky; zákon dá trhu.BEN směr

dát20
1×,2× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

(zaplatit KOLIK) dal nám stovku za cestu do Lidče
dát21

34×,6× ACT(1) CPHR({branka,gól,pohlavek,
políček,rána,…}.4) ADDR(3)

dal synovi pohlavek
dát22

3×,2× ACT(1) CPHR({hlas,…}.4) ADDR(3;pro+4)
(hlasovat) dal hlas ODS

dát23
2×,3× ACT(1) CPHR({možnost,naděje,popud,

právo,prostor,příležitost,šance,…}.4) ADDR(3)
(dávat) dal někomu příkaz

dát24
4×,17× ACT(1) CPHR({důkaz,důvod,informace,

nabídka,návrh,oznámení,podnět,stížnost,svolení,
výhoda,výpověď,záruka,zpráva,žádost,žaloba,…}.4)
ADDR(3)

(podat, předat) Dát policii oznámení.; Dali nové
nájemnici výpověď.; Firma jim dala dobrou nabídku.;
Trh dá nejvyšší výhody nejkvalitnějším emisím
úvěrů.; Tento fakt dal bankám důvod k tomu, aby
držela likviditu na vysoké úrovni.

dát252× ACT(1) CPHR({hodnota}) ADDR(3)
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(ohodnotit) Tento vývoj trhu dal společnosti vyšší
hodnotu.

dát26
28×,21× ACT(1) CPHR({impuls,instrukce,možnost,

naděje,odpověď,podpora,pokyn,popud,pověření,
pravomoc,právo,příčina,příkaz,příležitost,signál,slib,
souhlas,šance,znamení,zpráva,…}.4) ADDR(3)

(dávat, vydat) Dal sluhovi příkaz.; Jejich výbor dal
instrukce řediteli společnosti.; Dal makléři pokyn k
nákupu.; Dali aktivistům slib.

dát274× ACT(1) CPHR({oprávnění,pokuta,sankce,
upozornění,…}.4) ADDR(3)

(uložit) dát firmě pokutu; správní rada dala firmě
oprávnění ke koupi.PAT; dát vládě upozornění

dát28
22×,9× ACT(1) CPHR({preference,přednost,…}.4)
ADDR(3;.f)

(PAT je k substantivu přednost) dát přednost
odpočinku před zábavou.PAT; Dali by přednost
pracovat pro firmu Sony.

dát29 ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,
podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4) LOC()

(podat) dát oznámení na úřadě(=úřadu)
dát30 ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,

podnět,pravomoc,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4)
DIR3()

(podat, předat) Dát žádost na úřad(=úřadu); Dali do
rukou.DIR3 jediné osoby hodně pravomocí.

dát31 ACT(1) CPHR({důraz,…}.4)
dát důraz na prevenci

dát32
3× ACT(1) CPHR({pečeť,…}.4)

(zpečetit) dal při utkání pečeť na dva body
dát33

3×,9× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
ADDR(3)

dal jim k dispozici auto
dát34

2×,1× ACT(1) DPHR(na-1[srozuměná.FS4]) PAT(4;↓že) ADDR(3)
kolega dal řediteli svou nespokojenost na srozuměnou;
Představitelé svazu dali na srozuměnou, že…

dát35
1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[vědomí.S4]) PAT(4;↓že)
ADDR(3)

dal nám na vědomí,že se do toho nemáme plést
dát36

15×,25× ACT(1) DPHR(najevo) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;↓c) ADDR(3)
dal předsedovi najevo, že neposlechne; d. radost najevo;
d. jim najevo dobrou vůli

dát371× ACT(1) DPHR(na-1[starost.S4]) PAT(4) ADDR(3)
Dal jim to na starost.

dát38
1× ACT(1) DPHR(do-1[soulad.S2]) PAT(4) EFF(s+7)

čtení musíme dát do souladu se skutečností
dát39

13×,18× ACT(1) DPHR(dohromady) PAT(4)
dát svůj život dohromady; někdo nás dal dohromady

dát402× ACT(1) DPHR(pozor-2.S4) PAT(na+4;↓aby;↓c)
dal pozor na děti; d. pozor, aby neuklouzl; d. pozor,
kam šlapat

dát41
2× ACT(1) DPHR(slyšet,se) PAT(↓že)

(nechat) dal se slyšet, že se nechá znovu oddat
dát42

1× ACT(1) DPHR(z-1[ruka.2]) PAT(4)
nedal knihu z ruky

dát43
1× ACT(1) DPHR(za-1[vyučená.FS4]) PAT(3)

dala mu za vyučenou
dát44

1×,3× ACT(1) DPHR(zelený.FS4) PAT(3)
dát zelenou podnikání

dát45
2× ACT(3) DPHR(práce.S4) PAT(1;.f)

regulace nám dá práci
dát46

1× ACT(3) DPHR(rozum.S1) PAT(4;↓že)
to nám dá rozum; dá rozum, že se stal jeho oblíbencem

dát471× ACT(1) DPHR(červený.FS4) PAT(3)
(zastavit) FED dá ekonomice červenou

dát481× ACT(1) DPHR(váha.S4[velký.#];
váha.S4[velký.@2#]) PAT(3)

Dali jeho slovům velkou váhu.; Dá jeho slovům větší
váhu.

dát49
1×,1× ACT(1) DPHR(pokoj.4) ?PAT(3)

žádali, abychom jim dali pokoj; žáci konečně d. pokoj
dát502× ACT(1) DPHR(ten.NS3) ?PAT(↓že)
(například) dejme tomu, že se to stane během války;
těžko, dejme tomu v Čechách, bude existovat…

dát51
5×,1× ACT(1) DPHR(za-1[pravda.S4]) ADDR(3)
?PAT(↓že;v+6)

dala mu za pravdu, že situace je neúnosná
dát52

2×,4× ACT(1) DPHR(vědět.f) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓c) ?PAT(o+6)
Dal mi o synovi vědět, že přijde večer; Dala nám o sobě
vědět.; Dali vědět, jaký je jejich stav.

dát53
2× ACT(1) DPHR(čekat[na-1[se.4]])

odezva nedala na sebe dlouho čekat
dát54 DPHR(bůh.S5)
nedej bože

dát551× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dát stranou, umístit) dát si.BEN stranou.DIR3 25
milionů.PAT dolarů, dát 25 dolarů do banky na horší
časy. Dali učednice někam, kam jejich rodiče nechtěli.
Dal děti do školky.

dát561× ACT(1) CPHR({chuť}.4) ADDR(3)
(ochutit) dát chuť příšerným pokrmům

dát571× ACT(1) CPHR({jméno}.4) ADDR(3)
Společnost si dala podobné jméno.

dát581× ACT(1) DPHR(do-1[vínek.S2]) PAT(4) ADDR(3)
Dala jí do vínku talent.

dát592× ACT(1) DPHR(na-1[frak.S4]) PAT(3)
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Expanze jim dala na frak.
dát601× ACT(1) DPHR(srdce.S4) PAT(3)
Dala své srdce Ronaldu Reaganovi.

dát611× ACT(1) DPHR(vale) PAT(3)
Obhájci mu dají vale.

dát621× ACT(1) DPHR(v-1[sázka.S4]) PAT(4)
Dá v sázku skutečnou hotovost.

datovat 7× ACT(1) PAT(4)
(opatřit datem) datovat emise

dát se1
1×,2× ACT(1) PAT(do+2)

(pustit se, začít) dát se do koláčů
dát se2

1×,1× ACT(1) PAT(na+4)
(věnovat se) dát se na okultismus; d. se na ševce

dát se3
1×,1× ACT(1) DIR3()

(zamířit, směřovat) dát se na jih; Literární noviny se
d. zvláštní cestou.DIR2

dát se4
2×,5× ACT(1) CPHR(do-1[{hospodaření,let,

pohyb,práce,výklad,výroba,…}.2];v-1[{let,…}.4])
(pustit se) dala se do práce na slovníku

dát se53× ACT(1) DPHR(dohromady) PAT(s+7)
(spojit se) Gruber se dal dohromady s Petersem.

dát se6
1× ACT(1) DPHR(cesta.S7)

dát se cestou nejmenšího odporu
dát se72× ACT(1) CPHR(na-1[{ústup,útěk}.4])
Dal se na ústup.; Ceny obligací se daly během dne na
ústup.; Investoři se dali na útěk.

dát si1
4×,2× ACT(1) PAT(4)

(přát si, objednat) dát si dort; d. si, na co má chuť
dát si2

1×,2× ACT(1) PAT(4)
dala si pauzu; d. si přestávku; d. si odpočinek

dát si3
3× ACT(1) DPHR(práce.S4) PAT(s+7)

dát si práci s úklidem
dát si4

1× ACT(1) DPHR(záležet.f) ?PAT(na+6)
dala si záležet

dát si5
4×,3× ACT(1) DPHR(pozor-2.S4) ?PAT(na+4)

dej si pozor na rychle jedoucí auta
dát si6 ACT(1) DPHR(bacha.4)
dát si bacha

dát si7
1×,2× ACT(1) DPHR(načas;čas.S4) PAT(s+7)

Opět si dáme načas.; Firma si s placením dala čas.
dát si8

1× ACT(1) DPHR(šlofík.S4)
dal si šlofíka

datovat se1 ACT(1) PAT(z+2;od+2)
(pocházet) paprsky se datují od vzniku vesmíru

datovat se21× ACT(1) TOWH()
Počátek federálních úvěrů se datuje do období
programu Nový úděl.

dávat1
3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

?EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(ukládat, přikazovat) dával mu četbu příkazem; d.
jim zpívat úkolem

dávat2 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(platit) tyto peníze nám dávali za zařízení kanceláří

dávat3
17×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(věnovat, darovat) dávat jim dárky; d. kolegům
oznámení (=listina); COMPL za odměnu; CAUS za
vítězství; AIM k Vánocům, na charitu

dávat4
6×,25× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(poskytovat) dává mu to prostor k postřehům; d. to
rodičům jakýsi motiv; d. hráči šanci

dávat5
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

dával jim góly
dávat6 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
dávat přiznání úřadu

dávat7
2×,2× ACT(1) PAT(.f) ADDR(3)

(umožňovat) hudba nám dává nahlédnout …
dávat8

20×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
dávali si ruku; dával mu svou ruku

dávat9
3×,5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(poskytovat) kráva nám dává mléko
dávat10 ACT(1) PAT(4) EFF(.f)
(nechávat) dávala děti spát

dávat11 ACT(1) PAT(4) LOC()
dávat přiznání na úřadě

dávat12
4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

(DIR3(*) stav) dává usedlost do pořádku; d. věci do
pořádku; d. to do původního stavu

dávat1313×,7× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(pokládat) dávat květiny na hrob; d.babičku do postele

dávat142× ACT(1) PAT(4) DIR3()
dávat oznámení (=listina) na úřad; d. přiznání na úřad

dávat152× ACT(1) PAT(4;↓že)
(vymezovat, stanovovat, určovat) zákon dává rozsah

dávat16 ACT(1) PAT(4)
(vysílat, promítat) televize dává dobrý film; LOC v
televizi d. dobrý film; kino d. poslední novinky

dávat17
2× ACT(1) PAT(.f)

(nechávat) dávala dětem spravit boty; d. je léčit
dávat18 ACT(1) PAT(na+4)
(poslouchat) dává na něj; d. na jeho radu; d. na
výsledky jednání

dávat192× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit KOLIK) dával jim za byt tisícovku

dávat20
2×,1× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,

oznámení,podnět,stížnost,vysvětlení,zpráva,žádost,
žaloba,…}.4) ADDR(3)
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(podávat) Dávat úřadu oznámení.; Dávala jim
oficiální vysvětlení.

dávat212× ACT(1) CPHR({hlas,pohlavek,políček,rada,
…}.4) ADDR(3)

Dával synovi pohlavek.; USA dávají svůj hlas
minulosti.; Redaktor dával investorovi ještě jednu
radu.

dávat22
1× ACT(1) CPHR({pokuta,sankce,výpověď,

…}.4) ADDR(3)
(ukládat) dávat firmám pokuty

dávat23
26×,19× ACT(1) CPHR({preference,přednost,

výhodu,…}.4) ADDR(3)
(PAT je k substantivu přednost) Dával přednost
divadlu před hudbou.PAT; Fondům to dává výhodu
převodu měn.

dávat24
32×,57× ACT(1) CPHR({cíl, impuls,mandát,moc,

možnost,nabídka,náboj,naděje,oprávnění,podpora,
pokyn,popud,pověření,povinnost,právo,pravomoc,
prostor,příčina,příkaz,příležitost,schopnost,signál,
smysl,šance,závazek,…}.4) ADDR(3)

(dát) Dával někomu příkaz; Peníze mu dávaly moc
manipulovat s lidmi; Dávalo mu to schopnost
odolávat ústupkům; Návrh dával ministerstvu
oprávnění usnadnit refinancování; Dcera dává smysl
jeho životu.; Umělec dává roli náboj.; Dávejte si
splnitelné cíle.

dávat252× ACT(1) CPHR({pocit,…}) ADDR(3)
Kytarové zkušenosti mu dávaly pocit jistoty.

dávat261× ACT(1) CPHR({záruka,…}.4) ADDR(3)
dávali jim záruku na všechna zvířata

dávat27 ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,
oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4)
LOC()

(podávat) dávat oznámení na úřadě(=úřadu)
dávat28 ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,

oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4)
DIR3()

(podávat) dávat oznámení na úřad
dávat29

1× ACT(1) CPHR({důraz,…}.4)
(klást) dávat důraz na prevenci

dávat30
1×,1× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)

ADDR(3)
dávat prospekt k dispozici podnikatelům

dávat31
1× ACT(1) DPHR(na-1[srozuměná.FS4]) PAT(4;↓že) ADDR(3)

dával jim na srozuměnou své mínění
dávat322× ACT(1) DPHR(na-1[vědomí.4]) PAT(4;↓že)
ADDR(3)

jim na vědomí, že končí

dávat33
13×,7× ACT(1) DPHR(najevo) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;↓c) ADDR(3)

dávala jí najevo radost; d. mu najevo své znechucení, že
je znechucen,; d. najevo, kdo se mu nelíbí

dávat34
1× ACT(1) DPHR(vědět.f) PAT(o+6) ADDR(3)

dával jim o sobě vědět
dávat355× ACT(1) DPHR(za-1[vina.S4]) PAT(4;↓že)
ADDR(3)

(vinit) Dávala mu za vinu, že onemocněla.
dávat36

1×,2× ACT(1) DPHR(dohromady) PAT(4)
dávat příručku dohromady; d. svůj život dohromady;
někdo nás d. dohromady

dávat37
2×,5× ACT(1) DPHR(pozor-2.S4) PAT(na+4;↓aby;↓c;↓jestli;↓zda)

Dává pozor na děti.; Dávali pozor, kam šlapou.; Dávala
pozor, jestli to říká správně.; Zákazníci dávají pozor,
zda něco neskrýváme.

dávat38 ACT(1) DPHR(šťáva.S3) PAT(3)
dává hře šťávu

dávat391× ACT(1) DPHR(váha.4) PAT(3)
nedává tomu váhu

dávat40
1×,3× ACT(1) DPHR(vina.S4) PAT(3)

dávala mu vinu
dávat411× ACT(1) DPHR(na-1[frak.S4]) PAT(3)
Rivalové dávají společnosti Columbia na frak.

dávat42
3×,1× ACT(1) DPHR(za-1[pravda.S4]) ADDR(3)

?PAT(↓že)
dával mu za pravdu, že situace je neúnosná

dávat43
2× ACT(1) DPHR(vědět.f) ADDR(3) EFF(4;↓že)

?PAT(o+6)
dával jim o přednášce vědět, že bude v úterý; d. nám
vědět novou zprávu

dávat449× ACT(1;.f) DPHR(smysl.S4)
tyto programy dávají smysl; nedává smysl nabízet
papíry na trhu; pro někoho.BEN dávají tyto programy
smysl; Změny mi.BEN nedávají smysl

dávat451× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přisuzovat) Je nebezpečné dávat jednomu výrazu
obecné významy.

dávat461× ACT(1) PAT(4) EFF(do+2)
(investovat) Investor dává 5000 dolarů ročně do firem.

dávat472× ACT(1) DPHR(na-1[odiv.S4]) PAT(↓.4,že)
ADDR(3)

Chlapi dávají na odiv svou mužnost.
dávat481× ACT(1) DPHR(v-1[sázka.S4]) PAT(4)
Dává v sázku budoucí výnosovou sílu společnosti.

dávat491× ACT(1) DPHR(zelený.FS4@1$11<A>) PAT(3)
Oznámení dává tomuto obchodu zelenou.

dávat se1 ACT(1) PAT(do+2)
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dávat se do pečínky
dávat se2 ACT(1) PAT(na+4)
(věnovat se) dávat se na okultismus; d. se na ševce

dávat se3 ACT(1) DIR3()
(zařadit se) dávat se ke komunistům

dávat se4 ACT(1) DIR3()
(zamířit) dávat se na jih

dávat se5
2× ACT(1) CPHR(do-1[{hospodaření,pohyb,

pochod,práce,výklad,výroba,…}.2])
dávat se do práce

dávat si11× ACT(1) CPHR({schůzka}.4)
(scházet se) dávali si schůzku s psychiatrem.PAT

dávat si21× ACT(1) DPHR(líbit) PAT(4;↓že)
dával si to líbit

dávat si34× ACT(1) DPHR(pozor-2.S4) PAT(na+4;↓aby;↓c)
(dát si) Soud si dával pozor, aby rozhodl správně.

dávat si4
1× ACT(1) DPHR(načas;na-1[čas.S4])

dávat si na čas
dávat si5 ACT(1) DPHR(do-1[nos.S2])
Děti si dávaly do nosu.

dávat si61× ACT(1) DPHR(do-1[nos.S2])
Podnikatelé si dávají do nosu.

dávkovat ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat) dávkoval mu lék

dbát 15×,10× ACT(1) PAT(na+4;2;o+4;↓aby;↓zda)
dbali na zachování pravidel; d. o památku; d., aby vždy
pozdravil

debatovat 2×,2× ACT(1) PAT(o+6;↓zda;↓zdali;↓jestli;
na-1[téma.4]) ADDR(s+7)

(diskutovat) debatoval o problémech s členy ODS
debutovat 5×,2× ACT(1)
v této skupině debutoval v roce 1958

decentralizovat ACT(1) PAT(4)
decentralizovat výrobu

dědit 3× ACT(1) PAT(4)
(zdědit) Dědit geny po rodičích.HER.; Geny se dědí od
rodičů.HER

defilovat 1× ACT(1)
(pochodovat) veteráni defilovali na náměstí

definovat 33×,17× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(určit, vymezit) kontakty definují styky; d., jestli
dojde k jednáním; d. inflaci jako růst.COMPL cenové
hladiny; d. konzervatismus

deformovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(znetvořit) deformovali destičku

degradovat 3×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

degradovali Bratislavu na provinční městečko; d. ho z
generálplukovníka na generálporučíka

deklarovat1
2× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za-1[.a4])
(označit) deklaroval produkty jako výrobky z papíru

deklarovat2
6×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)

(vyhlásit) deklarovat systém hodnot
dekontaminovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(očistit, čistit) dekontaminovat lokalitu od nečistot

děkovat 7×,2× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(za+4;↓že)
(vděčit) děkoval jí za ochotu; děkoval jí, že přišla

dělat1
3×,8× ACT(1;.f) PAT(4) ADDR(3)

(způsobovat) nedělá mu problém vzít na sebe
odpovědnost; nedělej si starosti; d. mi jen potíže

dělat2
9×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(činit, provádět) dělal pacientkám interupci; d. jim
radost a pomyšlení

dělat3
9×,15× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(nakládat, zacházet) co budeš dělat s tou knihou?
dělat4

1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
do+2)

(tvořit) kadeřnice dělala paruku z copánků do drdolu;
d. si.BEN vlasy

dělat5
5×,1× ACT(1) PAT(4) ORIG(z+2)

(zesměšňovat) dělá z něj blázna; d. z něj šaška
dělat6

30×,16× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(tvořit, vytvářet, činit) dělal loutku z papíru; d.
si.BEN loutku; d. pro ně.BEN domeček; d. z
protagonistů elitu

dělat7
1×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(7) ?ORIG(z+2)

(činit) dělali ho z úředníka učitelem; dělal se hezkým
dělat81× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.a7)
(činit) dělal ji zástupkyní; d. ji nešťastnou

dělat9
1×,2× ACT(1) PAT(3) MANN()

(prospívat) vzduch mu dělá dobře
dělat10

100×,160× ACT(1) PAT(4;↓c)
dělat kompromisy; d. politiku; d. třetí stupeň čištění
spalin; věděl, co d.; d. to takhle

dělat11
6×,12× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)

(činit) dělala to ráda; d. tak jen on
dělat12

6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(předstírat) dělal, že pracuje

dělat13
12×,3× ACT(1) PAT(4)

(působit jako) dělal učitele; d. právníka
dělat14 ACT(1) PAT(do+2)
(angažovat se) dělají do služeb; d. do politiky

dělat15 ACT(1) PAT(do+2)
(svádět) dělá do ní
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dělat16
2× ACT(1) PAT(na+4)

(pracovat) dělníci dělají na úředníky
dělat17 ACT(1) PAT(na+6)
(pracovat, zpracovávat) dělají na úkolu; d. na
výzkumu

dělat18
1×,1× ACT(1) EXT()

(činit) dělá to 20 korun
dělat19

10×,1× ACT(1)
(pracovat, konat činnost) nový pracovník dělal rychle
a spolehlivě; pozná, kdo d. špatně.MANN

dělat20 ACT(1)
(pospíchat) dělej, ať to stihneme!

dělat211× ACT(1) CPHR({dojem,…}.4) ADDR(na+4)
(činit) dělali na nás dobrý dojem

dělat22
1×,1× ACT(1) CPHR({soud,závěr,…}.4)

ORIG(z+2)
(vydedukovat) z rozhovoru dělal předčasné závěry;
dělá unáhlené soudy

dělat23
15×,32× ACT(1) CPHR({analýza,expertíza,

hodnocení,chyba,instruktáž,kontrola,krok,nákup,
ohledání,omezení,opatření,pokrok,pokus,poradenství,
práce,prognóza,propagace,průzkum,reorganizace,
restrukturalizace,rozhodnutí,rozhovor,slib,sport,test,
údržba,ústupek,vklad,vyšetření,zátah,změna,…}.4)

(vykonávat,činit) dělal svou práci; dělá strategické
poradenství pro zákazníky; sport, který děláte; je
připraven dělat velké změny

dělat242× ACT(1) CPHR({nabídka,návrh,…}.4)
(navrhovat) obchodníci dělali návrhy novým
zákazníkům.ADDR

dělat25 ACT(1) CPHR({obchod,…}.4)
(obchodovat) analytik udělal dobrý obchod s firmou
Sony

dělat261× ACT(1) CPHR({povyk,rámus,…}.4)
(povykovat, rámusit) kolem dnešního pořadu dělal
vedoucí povyk

dělat271× ACT(1;↓kdyby) DPHR(dobrota.S4)
to nedělá dobrotu

dělat28
1× ACT(1) DPHR(neplecha.4)

jejich znalost by dělala neplechu
dělat29

1× ACT(1) DPHR(svůj-2.NS4)
nabídka dělá své

dělat30
1× ACT(1) DPHR(zloděj.4)

příležitost dělá zloděje
dělat311× ACT(1) DPHR(nos.S4[dlouhý:#]) PAT(na+4)
Holčina dělá dlouhý nos na kolemjdoucí.

dělat se1 ACT(1) PAT(s+7)
(babrat se, hrabat se) dělá se s úkolem

dělat se2 BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

dělá se hezky
dělat si1

3×,2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(činit si) dělal si výlety do okolí; dělá si, co chce

dělat si2
3×,4× ACT(1) CPHR({naděje,nárok,představa,

…}.4)
(činit si) dělali si představu o velikosti souboru

dělat si315× ACT(1) CPHR({obava,starost,…}.4)
Investoři si dělali starost.; Maminka si dělala obavy o
syna.

dělat si4 ACT(1) DPHR(hlava:S4[těžký.#]) PAT(z+2)
dělat si z toho těžkou hlavu

dělat si5
2×,2× ACT(1) DPHR(nic.4) PAT(z+2)

nic si z toho nedělejte
dělat si6

2×,3× ACT(1) DPHR(legrace.S4;blázen.P4)
PAT(z+2)

dělala si z nich legraci; dělal si z ní blázny
dělat si7

2× ACT(:1) DPHR(iluze.P4)
nedělejme si iluze

dělat si82× ACT(1) DPHR(hlava.S4;hlava.S4[velký.#])
PAT(s+7;z+2)

Student si s tím hlavu nedělá.; Zaměstnanci si z toho
velkou hlavu nedělají.

dělat si91× ACT(1) PAT(↓c) ADDR(s+7)
(zacházet) Společnost si s poštou dělala, co chtěla.

dělávat 1× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)
Jak to dělávali odjakživa.

delegovat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)

delegovali na něho povinnosti; d. pravomoc na
republiku

delegovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vyslat, poslat) delegovali ho na kongres
dělit1

6×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4;na+4;
do+2)

(rozdělit, dát, podělit) dělit archívy mezi republiky;
dělit dětem dárky; d. mezi děti dárky; d. aktivity na
střediska, do středisek, střediskům; d. peníze do
rozpočtu obcí

dělit2
8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(odloučit) minuta dělila kajakářku od medaile
dělit31× ACT(1) PAT(4) EFF(7)
dělit hodnotu akcií výnosem

dělit4
11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(členit, rozdělit, kouskovat) dělit příjmení na části;
d.republiku na dva státy; d. salám na poloviny; d.
salám nožem v polovině; d. úkol na několik etap

dělit se1
7×,8× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(s+7)
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(rozdělit se) dělil se s příbuznými o majetek; ODS se
dělí s ČSSD o politickou moc

dělit se2
3×,2× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2)

(rozvětvovat se) trať se dělí na dvě větve; kniha se dělí
na dvě části; za Brnem se tahle silnice dělí

dementovat 7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(popřít) Klaus dementoval zprávu; d. pro
novináře.BEN zprávu

demilitarizovat 1× ACT(1) PAT(4)
demilitarizovat východní Evropu

demobilizovat 1× ACT(1) PAT(4)
demobilizovat jednotky

demokratizovat ACT(1) PAT(4)
demokratizovat kapitál

demolovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(na+4)
(ničit, rozbíjet) demoloval auto na kusy; d. podnik; d.,
co jim přišlo pod ruku

démonizovat 1× ACT(1) PAT(4)
démonizoval stoupence vlády

demonstrovat1
5×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;↓c) ADDR(3)

(ukázat, předvést) demonstroval divákům, co umí; d.
rozchod s režimem

demonstrovat2
4×,3× ACT(1) ?PAT(proti+3)

(vystupovat) squateři demonstrují proti režimu
demontovat 5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(rozebrat) demontoval ponorkovou základnu; d. celý
plot na malé kousky

demoralizovat ACT(1) PAT(4)
demoralizovat vojsko

denominovat 1× ACT(1) PAT(4)
denominovat úvěry

deponovat1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(ukládat) deponovat peníze v bance

deponovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(ukládat) deponovat peníze do banky

deportovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhostit, vyhnat) úřady deportovaly nelegální
pracovníky ze země

deprimovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
tento fakt ho deprimoval

deptat 1× ACT(1) PAT(4)
deptat podnikatele

děsit 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(strašit) herec děsil diváky

destabilizovat 2× ACT(1) PAT(4)
destabilizovat národ

detekovat ACT(1) PAT(4)

(rozpoznat) detekovat množství prvku
determinovat 1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezovat, definovat) determinoval jeho postoje

devalvovat1
6×,3× ACT(1) PAT(4)

(znehodnotit, znehodnocovat) devalvovat korunu
devalvovat2

3× ACT(1)
(znehodnotit se) koruna devalvovala; vůči SK.REG;
d. o dvě procenta.DIFF

devastovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(ničit) návštěvníci devastovali byt

dezertovat 1× ACT(1) DIR1()
(zběhnout) dezertovat z armády

dezinterpretovat 1× ACT(1) PAT(4)
Tisk je připraven dezinterpretovat.

diagnostikovat 1× ACT(1) PAT(4)
(určit, rozpoznat) diagnostikovat ekonomickou
stagnaci

diferencovat 1× ACT(1) PAT(4;mezi+7) ORIG(od+2)
(rozlišovat) diferencovat námět od realizace; d. první a
druhé kázání Rcp.ORIG

diferencovat se1 ACT(1) PAT(od+2)
(nesouhlasit) ona se diferencovala od této teorie

diferencovat se2 ACT(1) PAT(od+2)
(lišit se, různit se) případ A se diferencuje od případu
B; jejich názory se diferencují Rcp.PAT

diferencovat se3
1× ACT(1)

(rozrůzňovat se) kultura se diferencuje
diktovat 5×,10× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(přikazovat, nařizovat) diktoval peletonu tempo; d.
jim, co mají dělat

dirigovat1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(řídit, vést) dirigoval symfonii, operu, orchestr,
dopravu

dirigovat21× ACT(1) PAT(4)
(ovládat) dirigovala manžela

diskontovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zlevnit) diskontovat úrokový výnos ze 1,5 na 1,4
diskreditovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
diskreditoval její jméno

diskriminovat 2×,3× ACT(1) PAT(4)
společnost diskriminuje menšiny; d. malé země

diskutovat 44×,24× ACT(1) PAT(o+6;4;↓zda;↓zdali;↓jestli;na-1[téma.4]) ADDR(s+7)
(debatovat) diskutovali s ním o předpisech; diskutovali
předpisy; hodně se d., zdali přežijí

diskvalifikovat 8×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
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(vyloučit, vyřadit) diskvalifikoval hráče z utkání
dislokovat11× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit) dislokoval jednotky OSN na pevnině

dislokovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) dislokoval jednotky OSN na pevninu

disociovat 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
(štěpit se, rozpadat se) Těžká voda se začne rozpadat,
neboli disociovat.

disponovat1
26×,2× ACT(1) PAT(7)

(mít k dispozici) disponoval výkonem
disponovat2

5×,2× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(zacházet, nakládat) disponoval se zásobami
neopatrně.MANN; d. s materiálem podle pravidel.CRIT

distancovat se 5×,5× ACT(1) PAT(od+2)
(zříci se) distancoval se od kandidatury

distribuovat1
9×,7× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4)

(rozdělovat) distribuoval peníze mezi studenty,
studentům

distribuovat2
4×,28× ACT(1) PAT(4)

(šířit, rozšiřovat) distribuoval údaje do všech zemí
dít 1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s) ?PAT(o+6)
(pronést, říci) poslanec děl o postojích:”Bděte!”

dít se1
3×,3× ACT(1) PAT(s+7)

(stát se, přihodit se) co se s tebou děje
dít se2

1×,1× ACT(1;↓že) ?PAT(3)
(stát se, přihodit se) to se mu děje při každém pokusu;
děje se mi křivda, příkoří; děje se nám, že jsou přijati

dít se3
34×,35× ACT(1;tak-3)

(stát se, odehrávat se) většinou se tak neděje; děje se
to každý rok

dívat se1
18×,14× ACT(1) PAT(na+4;↓jak-2;↓c)

(sledovat) dívá se na představení, na televizi; dívá se,
jak letí míč do branky

dívat se2
6×,21× ACT(1) PAT(na+4) DIR1()|MANN()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(pohlížet, nazírat) díval na věc kladně.MANN; d. se na
nás s respektem.ACMP; d. se na to masarykovsky.CPR;
d. se na problém tradičně.CRIT; d. se na to z druhé
strany

dívat se31× ACT(1) PAT(na+4)
(vyšetřovat, opravovat) díval se na pacienta; d. se
mu.BEN na auto

dívat se41× ACT(1) PAT(po+6)
(shánět) lidé se dívali po levném zboží

dívat se5
5×,9× ACT(1) DIR3()

(nahlížet, pohlížet) díval se do skříně; d. se vlevo;
jeden se d. na druhého; dívali se na sebe.hidden
Rcp.DIR3

dívat se61× ACT(1) PAT(3) DPHR(přes-1[rameno.S4])
(kontrolovat) Někdo se mu v kanceláři dívá přes
rameno.

diverzifikovat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(rozrůzňovat) změna zákona diverzifikuje možnost
studia

divit se 32×,10× ACT(1) PAT(3;↓že;↓zda;↓jestli;↓když;↓kdyby;↓c)
(podivit se) divit se jejich postavení; divil se, proč to
udělali takhle; d. se, zda je to v pořádku

dláždit11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(stavět, budovat) dláždí chodník z kostek

dláždit21× ACT(1) DPHR(cesta.S4) ?PAT(3)
(chystat) silná měna jim dláždí cestu

dlít 1× ACT(1) LOC()
(nacházet se) taje dlí v zákoutích města

dloubat 2× ACT(1) PAT(4)
(bodat) dloubal spolužáka; loktem.MEANS

dlužit1
8×,22× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(nezaplatit CO) dlužil mu peníze za nové auto; d. mu
celý nájem za nový byt; d. na úřadě roční poplatky

dlužit2
15×,13× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

(nezaplatit KOLIK) dlužil mu.ADDR 1000 Kč.EXT za
schránku.PAT; d. za úschovu.CAUS kufrů; d., že mu
pomohli. CAUS

dlužit31× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
dlužit poděkování, vysvětlení, omluvu

dmout se 2× ACT(1)
Trávník se dmul.

doběhnout1 ACT(1) PAT(4)
(dostihnout, chytit) doběhl pachatele; d. běžce z
předchozího kola

doběhnout21× ACT(1) PAT(pro+4)
(získat) hráč doběhl před poločasem pro rozhodující
bod

doběhnout3
1× ACT(1) DIR3()

(zaskočit, zajít, dorazit) doběhne na poštu; pro
formulář.INTT

doběhnout42× ACT(1)
(skončit) moje podpora v nezaměstnanosti doběhla

dobírat si 1× ACT(1) PAT(4)
(zlobit) dobíral si bratra

dobít 1× ACT(1) PAT(4)
Je nutné jej dobít ze zásuvky.

doblekotat se 1× ACT(1) PAT(k+3)
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(dostat se) Doblekotal se ke konečnému řešení.
dobrat se11× ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;od+2)
(dosáhnout, domoci se) dobral se na nich pravdy

dobrat se21× ACT(1) PAT(k+3;2)
(dospět, dojít) dobrat se k vítězství

dobudovat 7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dostavět) dobudoval dominantu města; d. jim.BEN
zahradu

dobýt 8×,4× ACT(1) PAT(4)
(zmocnit se) dobyl Ústí

dobývat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zmocnit se) dobýval maurská území

dobývat se 1× ACT(1) DIR3()
(vniknout, vloupat, dostat se) věřitelé se dobývali do
banky; novináři se dobývají na fotbalisty

docenit 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(ocenit) docenil rozsah; d., když s ním spolupracovala

doceňovat 6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(docenit, ocenit) tuto službu čeští podnikatelé zatím
nedoceňují; občané nedoceňují, že mají možnosti

docílit1
6×,15× ACT(1) PAT(2;4;↓aby) ?ORIG(na+6;

od+2)
(dosáhnout) docílili na nich změn v politice

docílit2
1×,12× ACT(1) PAT(2)

(dospět) docílil pokročilého stádia; d. 5. stupně
docílit3 ACT(1) DPHR(svůj-1.2)
(dosáhnout) docílil svého

docilovat 1×,2× ACT(1) PAT(2;4)
(dosahovat, dospět) dociluje pravidelně nejlepšího
výsledku

dočíst se1 ACT(1) PAT(o+6)
(dozvědět se) dočetl se o jeho skutcích; ve staré
kronice.LOC

dočíst se2
11×,3× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6)

(dozvědět se, doslechnout se) dočetla se o něm, že
zkrachoval

dočítat se 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;
.s) ?PAT(o+6)

(dočíst se, dozvědět se) dočítala se o něm, že je
rozvedený

dočkat se1
2×,6× ACT(1) PAT(2;↓že) ?ORIG(od+2)

Hosté se od nich dočkali překvapení.; Nechci se od
rodičů dočkat toho, že mě pošlou do domova.

dočkat se2
36×,5× ACT(1) PAT(2)

(dožít se) dočkali se svých 70. narozenin
dočkat se34× ACT(1) PAT(↓až-3)

(těšit se) Nemůže se dočkat, až bude fotografovat.;
Nemohou se dočkat, až budou obchodovat.

dodanit 1× ACT(1) PAT(4)
(doplatit daně) dodanit rozdíl mezi cenou X a cenou
Y

dodat1
5×,13× ACT(1) PAT(4;2;na+6) ADDR(3)

(zvětšit, zesílit, povzbudit, přidat na intenzitě)
dodat mu odvahy; d. nám chuť pracovat; d. Castrovi
na vážnosti; d. slavnosti lesk

dodat2
9×,54× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přivézt) dodat obchodníkovi zboží
dodat31× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
(přidat) V kompozitním obchodování dodala firma 15
na 960 bodů .

dodat4
12×,17× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivézt) dodat zboží na nádraží
dodat5

179×,299× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(k+3)
(doplnit) dodal k tomu své připomínky; d. k tomu vše,
co věděl

dodávat113× ACT(1) PAT(4;2;na+6) ADDR(3)
(přidávat, zesilovat, povzbuzovat) dodával mu
odvahy; d. jim na vážnosti; d. slavnosti les

dodávat2
21×,39× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dovážet) dodávat výrobky obchodníkům; podnik d. za
války zbraně

dodávat3
24×,16× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dovážet) dodávat zboží do Afriky
dodávat4

56×,161× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(k+3)
(doplňovat) dodával k tomu své připomínky; d. k
něčemu pár poznámek

dodělávat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(dostavět, dobudovat) firma dodělává vnitřní
vybavení tribuny z nových materiálů

dodělávat2 ACT(1) PAT(4)
(končit, zakončit) dodělával letos první ročník

dodržet 15×,13× ACT(1) PAT(4;↓c)
(splnit) dodrželi termín, předpisy; d., co slíbili

dodržovat1
1×,13× ACT(1) PAT(4;↓c)

(plnit, splnit) dodržovali předpisy, termíny, návod
dodržovat2

24×,6× ACT(1) PAT(4)
(zachovávat) dodržovali klid, poslušnost, rozvahu

dofinišovat 1× ACT(1) DIR3()
(doběhnout, dorazit) už konečně dofinišoval do cíle

dohadovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c;↓ať)
ADDR(s+7)
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(domluvit, vyjednávat) dohadoval s nimi poplatky; d.
s ní, ať je tam jen měsíc; d. s nimi, kam skládat odpad

dohadovat se 5×,3× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7)
(domlouvat se) dohadoval se s ní o novém postupu;
manželé se d. každý večer Rcp.ADDR Gen.PAT

dohánět13× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
(nutit, dohnat) zádrhely doháněly investory k
zuřivosti

dohánět2
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(dohnat) doháněli zameškané hodiny; d. učivo; d.
ztrátu, zpoždění

dohasnout 1× ACT(1)
ohňostroje dohasnou

dohledávat 1× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c)
dohledával náklady; d., jestli byly náklady

dohlédnout1
4×,2× ACT(1) PAT(na+4;↓aby;↓zda;↓jestli;↓ať;↓c)

dohlédli na plnění úkolu,; d., aby byl plněn úkol; d.,
zda se splnil předpis; d., kam se má uložit spis; d.
ti.BEN na to

dohlédnout2
2×,2× ACT(1) DIR3()

(obsáhnout zrakem) Kam dohlédneme?
dohlížet 16×,40× ACT(1) PAT(na+4;nad+7;↓aby;↓zda;↓jestli;↓ať;↓c)
(dohlédnout, kontrolovat) dohlížel na hranice; d.,
aby to bylo v pořádku; d., zda pracují pořádně; d., ať je
to dobře

dohnat1
2×,4× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)

(donutit, přinutit, přimět) dohnal mladíka k
sebevraždě

dohnat2
2×,5× ACT(1) PAT(4)

(dostihnout) vyspělé státy nedoženeme
dohnat3 ACT(1) PAT(4)
(doběhnout) dohnal sportovce ve třetím kole

dohnat44× ACT(1) PAT(4)
(vyrovnat, doplnit si, srovnat) dohnali zameškané
hodiny; d. učivo; d. ztrátu, zpoždění

dohodit1 ACT(1) PAT(4;7)
(hodit) dohodit míč

dohodit21× ACT(1) DPHR(co-1:1,
být:$1<V>$2<c>$4<->$8<->,kámen.S7)

Pokračuje, co by kamenem dohodil od baseballového
hřiště.

dohodnout 14×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)
ADDR(s+7)

(domluvit, vyjednat) dohodl s ním cenu, podmínky;
d. s nimi, kam jet na dovolenou; d. pro tebe.BEN
termín

dohodnout se 91×,79× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.f;.s) ADDR(s+7;mezi-1[.P7];
mezi+7)

(domluvit se) dohodnout se s ní o programu;
dohodněme se, jak to vyřešit; d. se, aby se schůze
nepřerušovala; studenti se d. Rcp.ADDR nerušit
seminář

dohonit1
1× ACT(1) PAT(4)

(chytit) dohonil pachatele
dohonit21× ACT(1) PAT(4)
Zákon průměru minulý týden dohonil tým San
Francisco Giants.

dohrát 6×,1× ACT(1) PAT(4)
(dokončit) dohrál poločas

dohrávat 2× ACT(1) PAT(4)
(dohrát, zakončit) druhý kandidát dohrával důležité
utkání

docházet1
1× ACT(1) PAT(3)

(být dopraven, doručen, dodán) docházejí nám
dopisy; z Rwandy.DIR1; noviny d. pravidelně

docházet2
2×,4× ACT(1) PAT(k+3)

(dojít, dospět) docházel vždy ke stejnému výsledku
docházet3

1×,1× ACT(3) PAT(1;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2)
(pochopit, chápat) pořád mu něco nedochází; jestli to
vyřeší situaci, nám nedocházelo

docházet4
5×,1× ACT(1) DIR3()

(dojít, zajít, zaskočit, doběhnout) docházel do školy;
na hodiny.INTT zpěvu d. pravidelně; d.nakupovat, pro
nákup, na nákup.INTT; d. jí.BEN do samoobsluhy
nakoupit.INTT

docházet5
1× ACT(1) DIR3()

(být doručován, dopravován, dodáván) do redakce
docházejí dopisy z Rwandy; noviny d. pravidelně

docházet6
1×,4× ACT(1)

(vyčerpávat se) docházel benzín, záruční lhůta,
platnost pasu; d. nám.BEN síly

docházet7 ACT(1)
(zrát, dojít) ovoce pomalu docházelo

docházet8
61×,32× ACT(k+3)

(nastat, dojít) dochází tam často k nehodám
docházet9 ACT(na+4)
(dojít, dostat se na řadu) dochází na má slova

dochovat se 3× ACT(1)
(zachovat se, udržet se, přetrvat) dílo se dochovalo

dochytat 1× ACT(1) PAT(4)
dochytal zápas

dojednat 9×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c) ADDR(s+7)
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(domluvit, vyjednat) dojednal s hráči zápas; d., že
bude zápas; d., kdy bude zápas; d., zda převezme
platnost či nikoli

dojednávat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)
ADDR(s+7)

(dojednat, domlouvat) dojednávat s nimi nové
podmínky

dojet1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(dojíždět, zakončit) každopádně chci dojet závod ve
špičce

dojet2
9×,1× ACT(1) DIR3()

(doběhnout, zajít, zaskočit, dojít) dojel na místo
havárie; X. dojel do cíle na prvním místě

dojímat 1× ACT(1) PAT(4)
(dojmout) hudba nás dojímala

dojit1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

dojila krávy a kozu
dojit2 ACT(1) ?PAT(4)
(dávat mléko) ta černá kráva málo dojí, ale ta hnědá
dojí pěkné mléko

dojít1
1× ACT(1) PAT(2)

(dosahovat, dospět, nabývat) dojít určité úrovně;
dojít újmy

dojít2 ACT(1) PAT(4)
(dohnat, doběhnout) došel prvního turistu

dojít3
10×,27× ACT(1) PAT(k+3)

(dospět, docházet) dojít k řešení, k závěru; touto
metodou d. k číslu pět

dojít4
3×,2× ACT(3) PAT(1;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2)

(pochopit, chápat, docházet) konečně mu to došlo; d.
mu, jak to vyřešit

dojít58×,7× ACT(1) DIR3()
(zajít, doskočit, doběhnout) došel do Prahy; d.
nakoupit, pro nákup, na nákup.INTT; d. jí. BEN do
samoobsluhy nakoupit; d. si.BEN pro formuláře.INTT

dojít6
1×,1× ACT(1) DIR3()

do redakce došla zásilka
dojít7

5×,7× ACT(1)
(docházet, vyčerpat se) Došel benzín.; Došla záruční
lhůta, platnost pasu, baterie; Došly nám.BEN síly a
peníze.

dojít8 ACT(1)
(uzrát, zrát, docházet) rajčata za oknem došla

dojít9
239×,239× ACT(k+3)

(nastat, docházet) Došlo k neštěstí.; Došlo ke zvýšení
produkce.; Došlo k trapasu.

dojít10
4×,2× ACT(na+4)

došlo na má slova
dojít11

1×,2× ACT(na+4)

na každého jednou dojde; došlo i na něho
dojít125× ACT(1) DPHR(daleko-1)
(jít) Wall Street nedošla ve svých úvahách.REG tak
daleko

dojíždět11× ACT(1) PAT(4)
(zakončit, dojet) každopádně chci dojíždět závod ve
špičce

dojíždět2
5×,2× ACT(1) DIR3()

(docházet) dojížděla do práce; pacienti d. denně do
ambulance

dojmout 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(dojímat) kniha ji dojala

dokázat1
13×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(ukázat, předvést, demonstrovat) dokázal nám svou
suverenitu; d., že to dokáže; d. mu svou náklonnost; d.
si, že se mají rádi; d. si, nakolik jsou úspěšní

dokázat2
184×,256× ACT(1) PAT(4;.f)

(umět, dovést, zvládnout) dokázal ustoupit; d. tolik,
co ostatní; když chce, d. každou práci; d. to sám

dokázat3
8×,15× ACT(1) PAT(4;↓že)

dokázal novou matematickou větu; d., že tato věta platí
dokázat4

4×,1× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)
dokázal o větě XY, že platí; d. jim.BEN o poučce pro
řidiče, že platí

dokázat5 ACT(1)
(ukončil kázání) kněz už dokázal

dokazovat116×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(ukazovat, předvádět) konkrétními údaji nám
dokazuje, kam to vede; d. nám svou suverenitu; d., že
to dokáže; d. mu svou náklonnost; d. si, nakolik jsou
úspěšní

dokazovat2
8×,4× ACT(1) PAT(4;↓že)

(dokázat) dokazoval matematickou větu; ve druhém
obraze d. dominantnost postavy…

dokazovat3
6× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)

(dokázat) dokazoval o poučce, že platí; d.
studentům.BEN o větě XY, že platí

dokládat 16×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3)

(prokazovat) dokládali jim, že u nás existuje
diskriminace; d. jim své výdaje potvrzeními.MEANS;
přesuny vojsk d., že vypukne válka

dokladovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c) ADDR(3)
(dokládat, dosvědčovat) přeprava dokladuje využití
zdrojů

doklepnout 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dorazit) doklepe míč do sítě; d. puk do sítě

doklopýtat 1× ACT(1) DIR3()

72



D

(dojít, doskočit, doběhnout) stěží doklopýtal do
postele

dokonat 2× ACT(1) PAT(4)
(ukončit, zakončit) dokonal své dílo

dokončit1
47×,21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(dostavět, dobudovat) dokončil stavbu z nových
materiálů

dokončit2
2×,109× ACT(1) PAT(4)

(zakončit, dodělat) dokončil školu
dokončovat1

7×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dostavět, dobudovat) dokončoval rekonstrukci z
nových materiálů

dokončovat2 ACT(1) PAT(4)
(končit, zakončit) dokončoval školu letos

dokoupit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit) dokoupil hostům od majitele večeře
dokralovat 1× ACT(1)
dáma dokralovala

dokreslit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4)
dokreslil portrét o několik tahů

dokreslovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4)
(dokreslit) falšovatel dokresloval razítka; malíř d.
portrét o několik tahů

dokumentovat 14×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda)
?ADDR(3) ?ORIG(na+6)

(prokazovat, dokládat) dokumentují jim koncepci
výstavy na studii; na příkladech dokumentuje svou
teorii

doladit 1× ACT(1) PAT(4)
(seřídit) doladit zařízení

dolaďovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
dolaďovat podmínky; d. vysílací schéma

doléčit ACT(1) PAT(4)
doléčit pacienta

doléhat1
3×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(dopadat) doléhá na něj tíha odpovědnosti; d. na ně
starost

doléhat21× ACT(1) DIR3()
doléhá k nám ozvěna

dolehnout1
1× ACT(1) PAT(na+4)

(dopadnout) na letecký průmysl dolehla krize; d. na
ně starosti

dolehnout2 ACT(1) DIR3()
(donést se) dolehly k nám výkřiky

doletět 2× ACT(1) DIR3()
(dojít, doběhnout) doletěl do Poděbrad

dolétnout 2× ACT(1) DIR3()

(doletět, dojít) dolétl nejdál
doložit1

15×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c) ?ADDR(3)
(prokázat, dosvědčit) doložil jim záznam; d. jim, že
se konal; d., kam se zapsal

doložit2
2× ACT(1) PAT(4)

(připojit doklady) doložil svou žádost; d. nemoc
lékařským osvědčením.MEANS

domáhat se 13×,9× ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;
od+2)

(dožadovat se) domáhali se od nich nápravy; d. se
uspokojení svých pohledávek; d. se, aby se to
přezkoumalo soudem

domazat 1× ACT(1) PAT(4)
(dokončit) domazat stránku

dominovat1
10×,26× ACT(1) PAT(3;nad+7)

(vládnout, vévodit, panovat) dominuje trhu; d. nad
Německem

dominovat2
15×,5× ACT(1)

(existovat, převládat, vládnout) v příběhu dominuje
postava plukovníka Ryana

domlouvat 1× ACT(1) PAT(↓aby;↓ať) ADDR(3)
Snažil se nám domlouvat.

domlouvat se 3× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7)
(dohadovat se) domlouval se s přítelem o programu,
na programu; d. se, že půjdou; d. se, zda půjdou;
ministři.ACT d. nové předpisy Rcp.ADDR

domluvit1
6×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c) ADDR(s+7)

(vyjednat) domluvil s ní termín; d. s nimi, kam dávat
odpad; d. s ním, aby pokračoval; d. si. BEN schůzku

domluvit21× ACT(1) PAT(↓aby;↓ať) ADDR(3)
(poradit) domluvil mu, aby toho nechal

domluvit3
1×,1× ACT(1)

(přestat) když domluvil, pět lidí se zvedlo a odešlo
domluvit se1

21×,1× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7;mezi-1[.P7];mezi+7)
(dohodnout se) Pavel se domluvil s Danou na
smlouvě; d. se o tom s přítelem; d. se s nimi, co si
pošlou; studenti.ACT se d. na postupu Rcp.ADDR

domluvit se22× ACT(1) PAT(s+7)
(dorozumět se) on se domluví s každým; d. se všude;
d. se německy a italsky.MANN

domnívat se1
79×,187× ACT(1) PAT(↓že;.s)

(mít za to) rodiče se domnívají, že dětem prospějou; d.
se, že získá ve volbách podporu

domnívat se2
63×,18× ACT(1) EFF(4;↓že;.s) ?PAT(o+6)

(mínit, myslet) domnívala se o něm, že je lhář a
podvodník
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domoci se 1× ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;od+2)
(dosáhnout, dobrat se) domohl se, aby zrušili sankce;
d. se práva, příležitosti

domyslet 3× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(promyslet) domyslel nový princip

domýšlet se ACT(1) PAT(↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(hádat) domýšleli se, zda to byla pravda

donášet1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(donést) donášel jim čerstvé zprávy

donášet2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(donést) donášel noviny do schránky
donášet31× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že) ?PAT(na+4)
(prozrazovat, žalovat) Někdo na ně donáší.

donést1
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

donesl jim zprávy; d. je úředníkovi na poštu
donést2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
donesl daňové přiznání na úřad

donést se1
1× ACT(1) PAT(3)

donesla se mu stížnost
donést se2 ACT(1) DIR3()
(dolehnout) donesla se k nám stížnost

donosit 1× ACT(1) PAT(4)
donosila dítě

donutit 20×,67× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f) ADDR(4)
(přimět, dohnat) donutil děti, aby se připoutaly; d.
ženu poskytovat sexuální služby; d. ji ke studiu

doobědvat ACT(1)
doobědval; ve 12 hod.TWHEN

dopadat1
1×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(doléhat, dolehnout) řešení dopadá na všechny
občany; d. na ně krize

dopadat2
3× ACT(1) DIR3()

rakety opět dopadaly na předměstí Kábulu; d. na zem,
do vody

dopadat3
4× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()

(dopadnout, končit, vyznívat) projekt nedopadal
nejhůře.MANN; d. to ve prospěch kamaráda.BEN; spor
dopadl bez hmatatelných výsledků.ACMP

dopadnout1
5×,3× ACT(1) PAT(4)

(přistihnout, chytit) policie dopadla pachatele
dopadnout2

2×,3× ACT(1) PAT(na+4)
(dolehnout, zasáhnout) válka dopadla nejvíce na
Židy; dopadly na ně starosti

dopadnout3
2× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|

CRIT()
nedopadne to s tebou dobře.MANN; d. to s ní
tradičně.CRIT; d. to s ním bez problémů.ACMP

dopadnout4
5×,4× ACT(1) DIR3()

(dopadat) střely dopadly na zem
dopadnout5

36×,27× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|
CRIT()

(dopadat, skončit, vyznít) porada dopadla
dobře.MANN; příhoda d. podle jeho představ.CRIT; d.
stejně.MANN jako dopadneme.CPR Tak.MANN
my.ACT; d. ve prospěch sester.BEN; soud d.bez
hmatatelného výsledku.ACMP

dopéci1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(péci, upéci) z této směsi dopekla vánočku

dopéci2
1× ACT(1) PAT(↓c;4)

co červenec nedovaří, srpen nedopeče
dopisovat si 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(korespondovat) dopisovali si s přáteli o cestování;
přátelé si d. Rcp. ADDR

doplácet1
3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit) dopláceli peníze za hráče, kterého koupili;
doplácet jim nájemné

doplácet22× ACT(1) PAT(na+4)
(doplatit) doplácel na svou neústupnost

doplácet3 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit) d. jim 400 Kč měsíčně za stravu

doplatit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit) doplatil mu účty za pronájem
doplatit2

13×,6× ACT(1) PAT(na+4)
doplatil na svou iniciativu

doplatit3 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit) doplatil mu 500 za novou tašku

doplazit se 1× ACT(1) DIR3()
(dojít, dostat se) doplazit se k silnici

doplnit1
19×,19× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4;7;.s;↓c)

(posílit) doplnil zásoby o rýži; d. je cukrem; d. dvojici
nejlepších; d. rozpočet o odhady; d. varianty
formátováním.MEANS o nová data.EFF; d. učebnici
pomocí nových textů.MEANS o dalších 100 příkladů

doplnit2
4×,2× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c;

.s) ?PAT(k+3)
(dodat) doplnil k tomu, že manželka podá obžalobu

doplnit31× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
doplnil jejich počet na čtyři (o dva členy.DIFF)

doplňovat1
21×,6× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4;7)

(doplnit) rozkaz doplňoval řád o nové příkazy; experti
d. sestavu o nové členy; d. sestavu novými členy; d.
jeřábem.MEANS stavbu o nová patra.EFF

doplňovat24× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c;
.s) ?PAT(k+3)

(dodat) doplňoval k tomu, že nemůže vypovídat
doplňovat se 2× ACT(1) PAT(s+7)
Petr se se svou přítelkyní dobře doplňuje.
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dopočítat se 1× ACT(1) PAT(2;k+3)
(dopracovat se, dospět) nikdy by se výsledku
nedopočítal

dopočítávat1 ACT(1) PAT(4)
dopočítával poslední příklad

dopočítávat2
1× ACT(1)

(počítat) dopočítával do jedné; dobře.MANN
dopomáhat 1× ACT(1;↓když) PAT(.f;k+3) ADDR(3)
Karel a Václav dopomáhají rozehrát Standovy úklady;
akce jim d. dosáhnout vítězství; mužstvu d. k
vylepšení kondičky, když trénovalo denně

dopomoci 2×,1× ACT(1;↓když) ADDR(3) ?PAT(k+3;.f)
(pomoci) akce jim může dopomoci dosáhnout
vítězství; mužstvu d. k vylepšení kondičky, když
trénovalo denně

doporučit1
65×,30× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;

.s) ADDR(3)
(poradit) doporučil výrobci sedačku; d. mu studovat;
d. nám, kam se máme obrátit; d. nám dvě reklamy na
stažení.AIM; d. parlamentu nový zákon ke
schválení.AIM; d. nám poručíka na vyznamenání.AIM

doporučit21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(navrhnout) doporučil kolegu za poslance

doporučovat 55×,53× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s) ADDR(3)
(navrhovat, posuzovat) lékař nám doporučoval, že
máme upravit jídelníček; d. příteli, ať přijde včas; d.
školám knihy; d. nám dvě reklamy

dopouštět se 8× ACT(1) PAT(2)
(spáchat, provést, dopustit se) dopouštět se chyb

dopovat1
2× ACT(1) PAT(4)

sportovci dopují nepovolené látky
dopovat2 ACT(1) PAT(4)
(krmit) dopovala dceru; vitamíny.MEANS

dopracovat 4× ACT(1) PAT(4)
(zakončit, dodělat) urychleně dopracovat návrh

dopracovat se 3×,2× ACT(1) PAT(2;k+3)
(domoci se, dospět) dopracoval se uznání; d. se k
výsledkům

dopravit1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dovézt) dopravil nám zboží

dopravit2
10×,8× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dovézt, eskortovat) dopravil dceru do nemocnice
dopravovat 5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dovážet, eskortovat, stěhovat) dopravoval stan k
útvaru

doprodat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodat) doprodali zbytek jim zboží; za sto tisíc, po sto
tisících, za pakatel, za 100 Kč, po 6 Kč (vždy

suma).EXT; za otce, místo otce.SUBS d. maminka; za
dolary, v dolarech, za tvrdou měnu.MEANS; za
výpomoc.CAUS mu d. zbytky knihovny

doprodávat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodávat) firma zákazníkům doprodávala letošní
modely aut

doprovázet13× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4)
(doplnit) doprovázel své gesto o věrohodnost;
ujištěním.MEANS

doprovázet2
20×,5× ACT(1) PAT(4)

(hrát, zpívat s někým) doprovázel tuto skupinu každý
večer; piano doprovází zpěv; d. ho na kytaru.MEANS

doprovázet3
5×,6× ACT(1) PAT(4)

(doprovodit) ráda doprovázela matku při večerních
procházkách; d.děti do tetovacího studia.DIR3

doprovázet43× ACT(1) PAT(4)
Odpočty darů musí doprovázet odhad.; Různé aktivity
doprovázejí růst cen.

doprovodit1
2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4)

(doplnit) doprovodil své gesto o věrohodnost
doprovodit2

2×,1× ACT(1) PAT(4)
(doprovázet, vodit) doprovázela ji denně při
procházce; d. dítě do školy.DIR3

doprovodit3 ACT(1) PAT(4)
(hrát, zpívat s někým) Kohla doprovodí hit Simply
the best; d. ho na kytaru.MEANS

dopřát 6×,1× ACT(1) PAT(4;.f) ADDR(3)
(přát, umožnit) dopřál mu tu radost; d. dětem
volnost; dopřál nám investovat

dopřát si 1×,1× ACT(1) PAT(4;.f;↓c)
(dát si) dopřál si investovat; d. si dobré jídlo; d. si, co
chce

dopřávat si 3× ACT(1) PAT(4;.f;↓c)
(dopřát si) dopřávat si potěšení

dopustit 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f;↓že)
(dovolit, umožnit) dopustil, aby se z toho stala aféra

dopustit se 49×,14× ACT(1) PAT(2)
(dopouštět se, páchat, spáchat) dopustil se
přestupku

doputovat 1× ACT(1) DIR3()
(dojít, doběhnout) doputoval do konce ročníku

dorazit1
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(doklepnout) dorazil přihrávku do sítě
dorazit2 ACT(1) PAT(4)
(zavřít) dorazil dveře

dorazit3 ACT(1) PAT(4)
(dokončit) dorazil práci včas

dorazit4 ACT(1) PAT(4)
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(dobít, zabít) dorazili nepřítele
dorazit5

16×,16× ACT(1) DIR3()
(doběhnout, zajít, zaskočit) lékař dorazil na letiště

dorazit61× ACT(1;↓že) DIR3()
(informace se dostane někam) Evidentně k vám
nedorazilo, že se prezident považuje za ekologa.

dorážet1 ACT(1) PAT(4)
(dobít, zabít) dorážel poslední živé

dorážet21× ACT(1) PAT(na+4)
(útočit, dotírat) často dorážel na hráče

dorovnat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(zaplatit) dorovnal jim za dům zbytek dluhu; stát tuto
částku d. všem rodinám

dorozumět se1 ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓aby;↓c)
ADDR(s+7)

(domluvit se, dohodnout se) dorozumí se s nimi o
všem; rodiče se spolu.MANN dorozumí na postupu
Rcp.ADDR

dorozumět se2
1× ACT(1) PAT(s+7)

(domluvit se) on se dorozumí s každým; d. se
německy.MANN a italsky.MANN; schopní lidé se d.
Rcp.PAT

dorozumívat se 2× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓aby;↓c) ADDR(s+7)
(dohodnout se, domluvit se) dorozumíval se s
partnery megafony o natáčení; rodiče se spolu.MANN
d. na postupu Rcp.ADDR

doručit1
6×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(donést, donášet) doručit oznámení klientovi
doručit2

2×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(donést, donášet) noviny až do schránky

doručovat1
4×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(donášet, donést, doručit) doručoval zboží
zákazníkovi

doručovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(donášet, doručit) doručoval zboží na úřad
dorůst11× ACT(1) PAT(v+4;do+2) ?ORIG(z+2)
(růst) dorost z chlapce v muže

dorůst2
2× ACT(1) PAT(3;k+3)

(dospět) podnikatelé ještě nedorostli k podpoře
nadaných studentů; západ nedorostl bělehradským
trikům

dorůstat 1× ACT(1) PAT(v+4;do+2) ?ORIG(z+2)
(zvyšovat, růst) pták dorůstal z kuřete do hmotnosti
slepice

dořešit 6×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c)
(řešit) dořešil otázku; d., jak to udělat; d., kam dát vázu

doříci 1× ACT(1) PAT(4)

doříci větu
dosadit 1×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) dosadili politika do funkce

dosáhnout1
7×,76× ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;

od+2)
(dobrat se, domoci se) dosáhl na něm slibu; dosáhli
na sobě slibu

dosáhnout2
272×,493× ACT(1) PAT(2;4;na+4)

?ORIG(z+2)
Dosáhnout určité úrovně.; Mzda dosáhla v tomto
oboru 80 tisíc.; Dosáhli pokročilého věku.;
Poskytování služeb dosáhne na 500 milionů dolarů.;
Tržby dosáhly 1.1 miliardy dolarů z 1.01 miliardy
dolarů (stouply z.. na..).

dosáhnout3
2×,2× ACT(1) DIR3()

(sáhnout, dotknout se) dosáhl na strop;
rukou.MEANS

dosáhnout4
2×,2× ACT(1) DPHR(svůj-1.2)

(docílit) dosáhl svého
dosáhnout51× ACT(1) PAT(na+4)
(mít nárok) Polsko dosáhlo na mezinárodní pomoc.

dosahovat11× ACT(1) PAT(2;↓aby) ?ORIG(na+6;od+2)
dosahoval na něm slibu

dosahovat2
66×,62× ACT(1) PAT(2;4)

(dosáhnout) mzda dosahuje 80 tisíc korun; dosáhnout
určité úrovně

dosahovat3
1× ACT(1) DIR3()

dosahoval na strop; rukou.MEANS
dosahovat4 ACT(1) DPHR(svůj-1.2)
dosahoval svého

dosazovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dosadit) dosazovali duchovní do funkce

doslechnout se11× ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;odkudkoliv;
odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;odnikud;
odkudsi)

(dozvědět se) doslechl se od souseda o povodni
doslechnout se2

1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;
odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;
odněkud;odnikud;odkudsi)

(dozvědět se, vědět) doslechli se od sousedů o
předsedovi, že utekl

dosloužit 1×,1× ACT(1)
(dosluhovat) televize dosloužila

dosluhovat 1× ACT(1)
(dosloužit) auto dosluhuje

doslýchat se 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;strana-3.S2[z-1,.2])
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doslýchal se od novinářů o ministrovi, že odstupuje
dospět11× ACT(1) PAT(v+4) ?ORIG(z+2)
(vyrůst) dospěl z chlapce v muže

dospět2
36×,50× ACT(1) PAT(k+3;2)

(dospívat, docházet, dojít) dospěl k přesvědčení, k
rozhodnutí; dospěl poznání

dospět35× ACT(1) DIR3(=)
(dostat se) dospět do krize; d. do tempa a do formy; d.
do nesnází

dospět4
8×,3× ACT(1) DIR3()

(dorazit, dojít) dospěl k cíli,; d. ke konci cesty
dospět5

1×,2× ACT(1)
(vyrůst) do 14 dnů sarančata dospěla

dospívat1 ACT(1) PAT(v+4) ?ORIG(z+2)
z chlapce rychle dospíval v muže

dospívat2
3×,4× ACT(1) PAT(k+3;2)

(dospět, dojít, docházet) dospíval k rozhodnutí; d.
poznání

dospívat3
1× ACT(1) DIR3()

(dospět, dojít) dospíval ke konci cesty
dospívat4

1×,1× ACT(1)
(vyrůstat) naše generace dospívala v těžkých dobách

dostačovat 1× ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když) PAT(3)
(stačit) tato úprava nám dostačuje

dostat1
187×,193× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(od+2;z+2)

(obdržet) film dostal od kritiků dobré recenze; d. kytku
od manžela; d. od nich nabídku (leták) zboží; kluby d.
od vlády návrh oslav; vojín d. povolávací rozkaz; za
otce, místo otce.SUBS d. cenu; za peníze.MEANS
dostaneš v tomto státě všechno; za zásluhy, za
trest.CAUS; za výpomoc.CAUS d. pochvalu; za malý
obnos, za 100 Kč.EXT d. nákup; za sto tisíc.EXT d.
dovolenou u moře

dostat2
10×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)

(chytit) dostal angínu od kolegyně; d. infekci z vody
dostat3

2×,13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
dostal facky od kamaráda; d. rány z mnoha stran.DIR1
od mnoha lidí; d. ránu do hlavy. DIR3

dostat41× ACT(1) PAT(za+4) ?ORIG(od+2)
studentka dostala od profesorky za jedna

dostat5
7×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) EFF(za+4;7;

:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) ?ORIG(od+2)
(uložit, přikázat) dostat od nich zpívání úkolem; d. to
jako příkaz; d. od Hitlera za úkol srovnat Paříž se zemí

dostat6
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1(=)

dostali hráče z tempa
dostat7

3×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstranit, odklidit) dostali ho odtud nevybíravě;
dostali se odtud nevybíravě (jeden druhého);

dostat8 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit, odklidit) dostali nečistotu z povrchu

dostat9
2×,18× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

dostal ji do nesnází, problémů, těžké situace; d. soupeře
do tempa

dostat10
21×,17× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) dostat dceru na školu; dostali se (jeden
druhého) na dobrý post;

dostat1116×,7× ACT(1) PAT(4)
(získat vlastnost) dostat vztek, zdravou barvu, novou
podobu

dostat12
6×,3× ACT(1) PAT(4)

(přistihnout, chytit) dostat zloděje
dostat131× ACT(1) PAT(4)
(překvapit, ohromit) ten mě ale dostal; svou
připomínkou.MEANS mě dostal

dostat14
44×,55× ACT(1) CPHR({doporučení,dotaz,

impuls,informace,lekce,možnost,nabídka,návrh,
odpověď,odškodnění,otázka,pokuta,povolení,právo,
právo,prostor,přednost,příkaz,příležitost,příslib,přístup,
rada,rozkaz,sleva,slib,souhlas,stížnost,svolení,šance,
trest,ujištění,úkol,výpověď,vysvětlení,zákaz,zpráva,
…}.4) ?ORIG(z+2;od+2)

(dostávat) Dostat pokutu od policistů za
přestupek.CAUS; Dostala rozkaz splnit úkol.; Dostali
nabídku studovat v zahraničí.; Dostali jsme lekci o
nestabilitě.; FBI dostala právo zatknout uprchlíky.;
Dostali příkaz převzít studio, společnost.; Dostala
slevu.; Mnoho lidí dostalo trest smrti, aniž by dostalo
vysvětlení.

dostat151× ACT(1) CPHR({chuť,nápad,…}.4)
dostal nápad odejít z vojny

dostat16
1× ACT(1) DPHR(do-1[vínek.S2]) PAT(4)

dostat zpěv do vínku
dostat17

1× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
dostat k dispozici prostředky

dostat18
1× ACT(1) DPHR(na-1[starost.4]) PAT(4)

dostal na starost novou rubriku
dostat19

1× ACT(1) DPHR(kanár.S4) ?ORIG(od+2)
protivník od ní dostal v utkaní kanára

dostat20
1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[frak.S4])

dostat na frak
dostat21 ACT(1) DPHR(na-1[zadek.S4])
dostat na zadek

dostat22
2× ACT(1) DPHR(přes-1[prst.P4])

dostal přes prsty
dostat23

1×,1× ACT(1) DPHR(ruka.S4[volný.#])
dostaneme volnou ruku

77



4 PDT-VALLEX

dostat24
1× ACT(1) DPHR(spád.S4)

situace dostala zcela jiný spád
dostat25

3×,2× ACT(1) DPHR(zabrat)
koleno dostane zabrat

dostat26
2× ACT(1) DPHR(zelený.FS4)

dostal zelenou; k přestavbě.AIM
dostat271× ACT(1) DPHR(hodně[muzika.S2])
za dolary.MEANS dostanete více muziky

dostat281× ACT(1) DPHR(co-5,proto-1)
Výdělky společnosti dostaly co proto.

dostat292× ACT(1) DPHR(za-1[vyučený.S4])
?ORIG(od+2)

Agentura dostala za svou reakci na hurikán za
vyučenou.

dostát 6×,10× ACT(1) PAT(3)
(dodržet, splnit) dostáli závazkům

dostat se13× ACT(1) PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvýšit se) cena se dostala z 500 na 700 Kč

dostat se2
12×,10× ACT(3) PAT(2) ?ORIG(od+2)

(dostávat se) dostalo se mu výchovy; přehlídce se
dostalo důstojného zakončení

dostat se3
2× ACT(1;2) PAT(na+4)

(zbýt) nedostane se na ně peněz; peníze se nedostanou
na všechny

dostat se4
11×,11× ACT(1) PAT(k+3)

(získat) dostal se ke slovu, k práci; k moci
dostat se53× ACT(1) PAT(z+2) MANN()|ACMP()|
COMPL()

(vyjít) soused se dostal ze sporu.PAT bez
následků.ACMP; hoch se dostal z konfliktu podle
otcových představ.CRIT; d. jsme se ze zápasu jako
vítězové.COMPL

dostat se6
4×,5× ACT(1) DIR1()

(uniknout, vyváznout) dostat se z města,; autem,
lstí.MEANS

dostat se7
18×,52× ACT(1) DIR3(=)

(upadat, sklouznout) dostala se do jiného stavu; d. se
do tempa a do formy; d. se do nesnází; d. se do zajetí;
d. se na úroveň vyspělých zemí

dostat se8
155×,95× ACT(1) DIR3()

dostal se do práce; práce se dostaly na seznam;
materiály, které se mu.BEN d. do rukou

dostat se94× ACT(na+4)
(uskutečnit se) na programové požadavky se nedostalo

dostat se10
4×,2× ACT(1) CPHR(do-1[{konflikt,spor,

styk,…}.2])
dostal se do styku, do konfliktu

dostat se11
1× ACT(1) DPHR(do-1[úzký.FP2])

opera se dostane do úzkých

dostat se12
1× ACT(1) DPHR(na-1[led:S4[tenký:#]])

dostal se na tenký led
dostat se13

1× ACT(1) DPHR(na-1[přetřes.S4])
na přetřes se dostala otázka

dostat se141× ACT(1) DPHR(do-1[ulička.S2[slepý.#]])
Vztahy se dostaly do slepé uličky.

dostávat1
53×,53× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)

film dostával od kritiků dobré recenze; d. kytku od
manžela; za sto tisíc.EXT d. dovolenou u moře; za otce,
místo otce.SUBS d. cenu; za peníze.MEANS d. v tomto
státě všechno; za zásluhy, za trest.CAUS

dostávat2
2×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

dostával facky od kamaráda; d. rány z mnoha
stran.DIR1 od mnoha lidí; d. ránu do hlavy.DIR3

dostávat31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)
(chytit) dostával angínu od kolegy pětkrát do roka

dostávat4 ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) EFF(za+4;7;
:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) ?ORIG(od+2)

(uložit, přikázat) dostávat od rodičů zpívání za úkol;
d. to příkazem

dostávat51× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstraňovat, odklízet) dostávali ho odtud

dostávat6 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstraňovat, odklidit) dostávali nečistotu z vany

dostávat72× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
dostával ho do problémů; d. ho drogou.MEANS do
pohody

dostávat8
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) dostával dceru na školu; d. ho na dobrý post
dostávat9 ACT(1) PAT(3)
(dodržet, splnit, dostát) dostával svým slibům

dostávat10 ACT(1) PAT(4)
(získat vlastnost) dostával vztek, zdravou barvu,
novou podobu

dostávat11 ACT(1) PAT(4)
(chytit, přistihnout) dostávali zloděje těžko

dostávat12 ACT(1) PAT(4)
(překvapit) ten mě ale dostal; svou
připomínkou.MEANS mě dostal

dostávat13
6×,8× ACT(1) CPHR({doporučení,impuls,

lekce,možnost,nabídka,návrh,odpověď,pokuta,
povolení,prostor,přednost,příkaz,příležitost,příslib,
přístup,rozkaz,slib,souhlas,ujištění,úkol,zákaz,zpráva,
…}.4) ?ORIG(z+2;od+2)

(dostat) Dostávat pokutu od policistů za
přestupek.CAUS; Na trhu s obligacemi dostávají
bolestnou lekci.; Dostávali příkaz k prodeji.

dostávat se1
16×,8× ACT(3) PAT(2) ?ORIG(od+2)
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(dostat se) dostávalo se mu výchovy; d. se jim
zadostiučinění; nedostávalo se mu odvahy; d. se jim
od mužů vlídného zacházení

dostávat se2 ACT(1;2) PAT(na+4)
(zbýt, dostat se) jídlo se dostávalo na všechny; peníze
se d. na všechny

dostávat se31× ACT(1) PAT(k+3)
(získávat, dostat se) dostával se ke slovu

dostávat se4 ACT(1) PAT(z+2) MANN()|ACMP()|
COMPL()

(dostat se) dostávat se z nesnází bez problémů
dostávat se51× ACT(1) DIR1()
(vyváznout, uniknout) dostával se z města; autem,
lstí.MEANS

dostávat se6
5×,11× ACT(1) DIR3(=)

dostal se do tempa; d. se do situace; d. se na lepší úroveň
dostávat se7

30×,8× ACT(1) DIR3()
dostával se do práce; d. se mu.BEN do rukou práce
studentů

dostávat se81× ACT(1) DPHR(pod-1[kůže.S4]) PAT(3)
Japonsko se nám dostávalo pod kůži

dostávat se9
1× ACT(1) DPHR(do-1[světlo:S2[jiný:#]])

dostal se do jiného světla
dostávat se10

1× ACT(1) DPHR(na-1[led:S4[tenký:#]])
fondy se dostávají na tenký led

dostavět 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dobudovat) z nového materiálu to rychle dostavěl

dostavit se1
24×,10× ACT(1) DIR3()

(dojít, přijít) dostavit se na stanici
dostavit se2

6×,3× ACT(1)
(nastat) dostavil se příjemný pocit

dostavovat se1
2×,1× ACT(1) DIR3()

(dojít) dostavoval se na úřad
dostavovat se2

1× ACT(1)
potřebná atmosféra se nedostavovala

dostihnout 4×,6× ACT(1) PAT(4)
(dohnat) dostihnout soupeře

dostrkat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dotáhnout) dostrkal ho na jednání

dosvědčit 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)
ADDR(3)

(doložit, dokládat) chyby nám dosvědčily odbornou
neznalost úředníků

dosvědčovat 4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)
ADDR(3)

(dokládat, doložit) nové důkazy jim dosvědčují jeho
vinu

došlápnout si 1× ACT(1) PAT(na+4)

došlápl si na neplatiče, na disidenty
dotáhnout1 ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
dotáhnout věc do konce

dotáhnout2
9× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dostrkat) dotáhl ho na hřiště; dotáhl aktivu do gólu
dotáhnout se 1×,1× ACT(1) DIR3()
na uprchlíky se postupně dotáhli Krč a Pekárek

dotahovat1 ACT(1) PAT(4)
(dohánět) dotahovat náskok

dotahovat21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvyšovat) Společnost dotahovala až na 38 dolarů.

dotápět 1× ACT(1) PAT(4)
dotápět byty

dotázat se 2×,5× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)
(tázat se) dotázal se ho na všechno

dotazovat se 1×,11× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)
(ptát se) dotazoval se domorodce na cestu

dotéci 1× ACT(1) DIR3()
(dojít) Některé peníze z HUD skutečně dotečou až k
chudým.

dotírat 1× ACT(1) PAT(na+4)
(útočit) dotíral na majitele

dotisknout 1× ACT(1) PAT(4)
(dokončit) dotiskl dílo

dotknout se11× ACT(7) PAT(1)—(.$2<s>)
vypořádáním nebylo dotčeno základní jmění podniku

dotknout se2
23×,5× ACT(1) PAT(2)

(zavadit) kamen; jídla se ani nedotkl
dotknout se3

8×,4× ACT(1) PAT(2)
(urazit, zasáhnout) komentář se jich nemile d.

dotknout se4 ACT(1) PAT(2)
(vzpomenout, připomenout) dotkl se toho případu
náhodou

dotknout se510× ACT(1) PAT(2)
(zasáhnout, týkat se) Restrukturalizace se dotkne asi
250 míst.; Programy se dotknou většiny populace.

dotlačit 5× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f) ADDR(4)
(donutit, přimět) dotlačit vojáky k zásahu

dotovat 23×,10× ACT(1) PAT(4)
(podporovat) stát dotoval jízdné; d. pojištění; stát d.
úroky

dotvářet 4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2;
v+4)

(dotvořit) dotvářejí ze dřeva domek do podoby vilky;
hudebníci d. sbírku stejnou měrou

79



4 PDT-VALLEX

dotvořit 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2;
v+4)

dotvořila z hlíny postavu do podoby otce; d. člověka
dotvrzovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?ADDR(3)

(utvrzovat, potvrdit, stvrdit) vysoká ocenění jim
dotvrzují jeho kvality

dotýkat se1
10×,12× ACT(1) PAT(2)

(zasahovat, týkat se) spor se dotýká vás všech
dotýkat se2 ACT(1) PAT(2)
(zavadit, sahat) dotýkali se s odporem starých těl

dotýkat se3 ACT(1) PAT(2)
(vzpomenout, připomenout) dotýkali se této otázky
jen okrajově

doufat1
60×,191× ACT(1) PAT(v+4;↓že;.f)

(očekávat) Doufám, že zůstaneme.; Doufali ve
vítězství.; Obchodník doufal provést změny.; Doufala
v uskutečnění akce.

doufat24× ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)
Doufá o něm, že věci napraví.; Čekali na zprávy, o
kterých doufali, že vytrhnout ekonomiku z úzkého
rozpětí.

doutnat12× ACT(1)
problém doutná

doutnat21× ACT(1)
Oblast čtyř bloků stále doutná pod proudem vody
čerpané na trosky.

dovádět 1× ACT(1)
V akváriu bude dovádět šest delfínů.

dovařit1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2;v+4)
(dotvořit) dovařili z toho oběd do jedlé podoby;
dovařila z těch surovin chutné jídlo

dovařit2
1× ACT(1) PAT(4)

červenec nedovaří, co srpen nedopeče;
dovážet111× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dopravovat) dovážet obchodníkům zboží

dovážet2
29×,11× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dopravovat) dováželi nové technologie
dovážit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
dovážili poslední brambory a šli; d. kajak olověným
plechem.MEANS

dovažovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(docenit, cenit) vláda nedovažuje jednu věc

dovědět se1
3×,2× ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli) ?ORIG(od+2;z+2)

(dozvědět se) dověděli se od nich o výsledcích nových
experimentů

dovědět se2
18×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;z+2)

(dozvědět se) dověděli se od redaktora, že se něco děje
dovést1

8×,16× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
dovést projekt k úspěšnému konci; dovedli je do záhuby

dovést2
5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(doprovodit) dovést chlapce do školy
dovést3

2× ACT(1) PAT(4;.f)
(dokázat, umět, zvládnout) dovede plavat; dovede
básničku

dovézt1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dopravit, dodat) dovézt obchodníkovi zboží

dovézt2
19×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dopravit) dovezli nové technologie
dovídat se1 ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli) ?ORIG(od+2)
(dozvědět se) dovídali se od nich, jak se chovat

dovídat se2
5×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2)

(dozvědět se) dovídali se o tom od podřízených nové
poznatky; d. se o Německu, jestli přistoupí

dovodit 2× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(z+2)
(vyvodit) dovodil z toho, že stát zabezpečí kapacitu

dovolat se1 ACT(1) PAT(2)
(domoci se) dovolat se spravedlnosti

dovolat se2
4×,4× ACT(1) DIR3()

(volat, telefonovat) dovolat se do Bruntálu; d. se na
ministerstvo

dovolávat se 6×,2× ACT(1) PAT(2)
(dožadovat se, domáhat se) dovolávat se
spravedlnosti

dovolit 36×,61× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓ať;.f;↓že)
ADDR(3)

(povolit) dovolit jim zahájit jednání; d. dětem jízdu;
d., že mohou jet..

dovolit se ACT(1) PAT(2) ?EFF(↓zda;↓jestli;↓že)
(požádat o povolení) dovolil se rodičů, jestli může jít
do kina

dovolit si1
16×,19× ACT(1) PAT(4;na+4;.f;↓aby;.f)

(odvážit se, troufnout si) Dovolit si poslat ukázku.;
Dovolit si na mladšího; Větší firmy si mohou dovolit
minimalizovat náklady způsobené zločinem.

dovolit si2
30×,15× ACT(1) PAT(4)

(dopřát si) dovolit si svého koníčka
dovolovat 17×,34× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓ať;↓že;.f)
ADDR(3)

(dovolit, povolit) nedovolují nám jízdu
dovolovat se ACT(1) PAT(2) ?EFF(↓zda;↓jestli;↓že)
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dovoloval se rodičů, zda může přijít později
dovolovat si 2× ACT(1) PAT(na+4;.f)
(troufat si, opovažovat se) dovoloval si takto jednat

dovozovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(z+2)
(dovodit, vyvozovat) dovozoval z toho , že vývoj ….

dovršit1
1× ACT(1) PAT(2)

(dosáhnout) dovršil 18 let
dovršit2

6×,2× ACT(1) PAT(4)
dovršil úspěch

dovtípit se 1× ACT(1) PAT(2;↓že)
Dovtípili se, že tento agent jde na smrt.; Všichni
dotazovaní se nakonec dovtípili správného výsledku.

dozávodit ACT(1) ?PAT(o+4) ?ADDR(s+7;proti+3)
(závodit) dozávodit s ním o pohár

dozírat 2× ACT(1) PAT(na+4;nad+7;↓aby;↓zda;↓jestli;↓ať;↓c)
(dohlížet) dozírat na zaměstnance

doznat 3×,1× ACT(1) PAT(2;4)
(zaznamenat, dočkat se) změny doznal celý tým

doznat se 5×,4× ACT(1) PAT(k+3;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
?ADDR(3)

(přiznat se) doznali se ke svým činům
doznávat 2× ACT(1) PAT(2;4)
(nabývat, získávat) budova doznává nejedno zlepšení;
rozhovor d. rychlých změn

doznít 1× ACT(1)
(skončit) proslovy dozní

doznívat 1×,1× ACT(1)
(končit) tento způsob už dozníval

dozrát1
2×,2× ACT(1)

(uzrát, vyzrát) čas už dozrál; ve vědomí národa d.
přesvědčení

dozrát21× ACT(1)
ovoce dozrálo

dozrávat1
1× ACT(1)

systém dozrával; d. čas
dozrávat22× ACT(1)
hrušky už dozrávají

dozvědět se1
33×,31× ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;

odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;
odnikud;odkudsi)

(dočíst se, zvědět) dozvěděli se o události od
sdělovacích prostředků; mužstvo se d. prémiový
systém ligy; už se nedozvíme, jak proces dopadl; d. se,
kam půjdeme, až v pátek; od souseda jsme se d. o
rozhodnutí nebudovat…; ze sdělovací prostředků se
d., jak to dopadlo

dozvědět se2
27×,8× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;

odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;
odněkud;odnikud;odkudsi)

(vědět, doslechnout se, dočíst se) dozvěděli se o své
sekretářce od šéfa, že emigrovala

dozvídat se11× ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;odkudkoliv;
odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;odnikud;
odkudsi)

dozvídal se od ní neuvěřitelné skutečnosti
dozvídat se2

2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;
odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;
odněkud;odnikud;odkudsi)

(dozvědět se) dozvídal se od nich o novém programu,
že bude patřit…

dožadovat se 10×,16× ACT(1) PAT(2;↓aby;.s)
?ORIG(na+6;od+2)

(domáhat se) dožadoval se od nich vysvětlení; trh se
d. počítače

dožít se 6× ACT(1) PAT(2)
(dočkat se) dožil se prvního výročí

dožívat se 3×,2× ACT(1) PAT(2)
(dožít se) dožíval se letos 70 let

dramatizovat1
2× ACT(1) PAT(4)

(učinit napínavou, vzrušující) dramatizoval
zbytečně situaci

dramatizovat2 ACT(1) PAT(4)
(upravit do formy dramatu) dramatizoval román

drancovat ACT(1) PAT(4)
(plenit) drancovat lesy

drápat se 1× ACT(1) DIR3()
Kluk se drápal na sedačku.; Skupina se drápala dovnitř.

drát se12× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(prát se, rvát se) investor se s nimi dral o koupi

drát se2
1× ACT(1) DIR3()

(vtírat se, cpát se, tlačit se) drát se do popředí
dráždit1

1×,4× ACT(1) PAT(4)
(rozčilovat, provokovat) dráždil společnost;
nevhodným chováním.MEANS; d. psa
klackem.MEANS; d. mě tvé řeči

dráždit2
1× ACT(1) PAT(4)

tento přípravek dráždí kůži
dráždit32× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3)
(nutit) tvé chování je dráždilo k smíchu; to mě d. ke
kašli; tyto látky člověka d.; kouř d. oči

dražit 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(vydražit) dražil domy; za sto tisíc, po sto tisících.EXT
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drhnout ACT(1)
naše snahy drhnou

drobit ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(členit, dělit, kouskovat) drobit aerolinky na menší
jednotky

drolit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozpadat se) skála se drolí na malé kousky

drožkařit 1× ACT(1)
drožkaříme všichni

drtit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(ničit) byrokracie drtila prosté lidi

družit se1 ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojovat se) družili se s nimi v silnou organizaci;
vlaštovky.ACT se d. v hejna Rcp. PAT

družit se2
1× ACT(1) PAT(k+3)

(přidávat se, přidat se, připojovat se) k angíně se
druží i jiné příznaky nemoci

družit se3 ACT(1) PAT(s+7)
(přátelit se) s nikým se nedružil; obě rodiny.ACT se d.
Rcp. PAT

držet13× ACT(1) PAT(4) EFF(.a;.d)
(udržovat) držel své obligace oddělené; držel své akcie
odděleně

držet2
3×,23× ACT(1) PAT(4) LOC(=)

držel hráče u těla; d. byt v pořádku
držet3

11×,8× ACT(1) PAT(4) LOC()
d. nemocného v posteli

držet4
19×,10× ACT(1) PAT(4)

(třímat) držel sluchátko; pravou rukou.MEANS
držet5

7×,102× ACT(1) PAT(4)
(vlastnit, spravovat) držel pozice do posledních sil; d.
území

držet6
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(obstarat, sehnat) držel místa v divadle; nám.BEN
držet7

1×,2× ACT(1) PAT(4)
(mít) držet stráž; d. službu, hlídku

držet813× ACT(1) PAT(4)
(zachovávat) drží slovo, dietu, tvar

držet91× ACT(1) PAT(4)
(brzdit) držet banku od uvolnění.AIM úvěrů.

držet10
1×,3× ACT(1)

sval při závodě držel; drž a nehýbej se; barva dobře drží
držet11

1× ACT(:1) DPHR(při-1[život.S6]) PAT(4)
drželi ho při životě

držet12
2×,15× ACT(1) DPHR(krok.S4) PAT(s+7)

Evropa drží krok s USA
držet13

1× ACT(1) DPHR(na-1[oprať.S6]) PAT(4)
držela ho na oprati

držet14
3×,5× ACT(1) DPHR(na-1[uzda.S6]) PAT(4)

drží ji na uzdě
držet15

3× ACT(1) DPHR(nad-1[voda.7]) PAT(4)
to mě drželo nad vodou

držet161× ACT(1) DPHR(v-1[šach-1.S6]) PAT(4)
opozice drží vládu v šachu

držet17
3×,1× ACT(1) DPHR(v-1[tajnost.6]) PAT(4;↓že;↓c)

držela v tajnosti svůj odchod, že odchází
držet18

5×,2× ACT(1) DPHR(rekord.4)
drželi rekord

držet191× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(zachovávat, neztrácet) Drželi s nimi tempo,
rychlost, styl…

držet201× ACT(1) DPHR(pod-1[poklička.S7]) PAT(4)
Spořitelny držely problémová aktiva pod pokličkou.

držet se1
9×,2× ACT(1) PAT(2)

(přidržovat se) držel se zábradlí; d. se dědy za
ruku.MEANS

držet se2
1×,25× ACT(1) PAT(2)

(řídit se, dbát) držel se volně směnitelných měn; držel
se rady přátel

držet se318× ACT(1) LOC(=)
Kurs se drží na stabilní úrovni.; Komise se držely lépe
než cenné papíry.

držet se4
4×,15× ACT(1) LOC()

(pobývat) obchodníci se drží stranou obchodování; d.
se blízko u domu

držet se5
1×,9× ACT(1)

(trvat) index služeb se drží
držet se61× ACT(1) DPHR(nad-1[voda.S7])
Se svou rodinou se držel nad vodou opravováním
jízdních kol.

držet se71× ACT(1) DPHR(zpátky) ?PAT(od+2)
Držet se zpátky od klasické verze.

dřímat11× ACT(1) PAT(v+6)
dřímal v něm talent; d. v nás zkušenost

dřímat2
1× ACT(1)

(podřimovat, spát) otec dřímal
dřít 2× ACT(1)
(pracovat) tvrdě dřel

dřít se 2× ACT(1)
(namáhat se) někteří se dřou; každý den.TWHEN

dštít 1× ACT(1) DPHR(oheň.S4)
dštít oheň

dublovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zdvojovat) dublovat úkoly
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dumat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;
.s)

(přemýšlet) dumat, zda subvencovat prodej
dupnout si 1× ACT(1)
matka si dupla

dusat 1× ACT(1)
(běhat, pohybovat se) nosorožci dusají mezi zebrami

dusit1 ACT(1) PAT(4)
automobilové znečištění dusí město

dusit21× ACT(1) PAT(4)
(škrtit) dusil ho přes hodinu

dusit32× ACT(1) PAT(4)
(omezovat, zeslabovat, potlačovat, tišit) dusit
aktivitu

dusit se 1× ACT(1)
(přestávat dýchat) Německo se dusilo pod
náporem..CAUS migrantů

dušovat se 1×,1× ACT(1) PAT(↓že)
(zařeknout se) dušoval se, že si nedělá legraci

důvěřovat1
13×,9× ACT(1) PAT(3;↓že)

(věřit) nedůvěřuje mi; d. tomu, že kamarád se vyzná
důvěřovat2

1×,1× ACT(1) PAT(v+4)
(chybné užití slovesa (věřit)) oni důvěřují v pomoc

důvěřovat3
15×,3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(↓že)

(věřit) důvěřoval mu, že to udělá
dvořit se 3× ACT(1) PAT(3)
dvořit se známé dívce

dýchat13× ACT(1) PAT(4)
(vdechovat, vydechovat) dýchal čistý vzduch

dýchat2
7×,2× ACT(1)

(žít, být naživu, oddechovat) on špatně dýchá
dýchat31× ACT(1) DPHR(na-1[krk.S4]) PAT(3)
Dýchá vám na krk ještě někdo další.

dychtit 4× ACT(1) PAT(po+6;.f)
(toužit) Dychtili po novém domě.; Určitě nedychtili po
nezdaru.; Dychtí vypadat štědře.



elektrifikovat 2× ACT(1) PAT(4)
elektrifikovali železniční dopravu

eliminovat 4×,16× ACT(1) PAT(4)
(vylučovat, odstraňovat) dodávky eliminovaly
poptávku

emigrovat 11×,1× ACT(1) DIR1()

(vystěhovat se do ciziny) kamarád emigroval z vlasti
do USA

emitovat 5×,3× ACT(1) PAT(4)
(vyzařovat, vysílat) látka emitovala škodliviny do
ovzduší

erodovat 1×,1× ACT(1)
(zvětrávat) kámen eroduje

eskalovat ACT(1)
(stupňovat se) obchodní aktivita eskalovala

eskortovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dopravovat, dopravit) policisté eskortovali vězně do
věznice

etablovat se 1×,1× ACT(1)
(zavést se) firma se etablovala na trhu; dobře.MANN

evakuovat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vystěhovat) vojáci evakuovali z oblasti všechny
obyvatele

evakuovat22× ACT(1) PAT(4)
(vyklidit) V úterý bylo evakuováno letiště.

evaluovat ACT(1) PAT(4)
(vyhodnotit) evaluovat projekt

evidovat1
17×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zaznamenávat, zaznamenat) evidovali počet
studentů; banka e. požadavky

evidovat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(zaznamenávat, zaznamenat) evidovali o povodních
každou maličkost

evokovat 7×,1× ACT(1) PAT(4)
deska evokuje rodinnou pohodu; housle e. zvuk

excelovat 2×,1× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(vynikat) v utkání exceloval nad ostatními Kuka;
skupina e.

existovat 267×,257× ACT(1)
(trvat) Bůh existuje; v pralese e. stovky neznámých
brouků; fondy e. omezenou dobu

expandovat 8× ACT(1)
(rozpínat se, roztahovat se) firma agresívně
expandovala

expedovat 4× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(odesílat, posílat) expedovat počítače

experimentovat 3×,3× ACT(1) ?PAT(s+7)
(nakládat, operovat) opera pořád experimentuje;
kolega vědecky e.; e. s nabídkou

explodovat 3×,3× ACT(1)
(vybuchnout, bouchnout) explodovaly menší pumy

exportovat 10×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyvážet, vyvézt) exportovali zboží z Německa

externalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
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společnosti externalizovaly výrobní jednotky
extradikovat ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vypovědět) extradikovat tři osoby ze země

extrahovat12× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyjímat) extrahovat ikony z programu

extrahovat2 ACT(1) PAT(4)
(trhat) extrahovat zuby

extrapolovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

extrapolovat výsledky z dat na investory



fackovat 1× ACT(1) PAT(4)
fackoval syna

fakturovat 3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3) ?EFF(za+4)
(účtovat, počítat) fakturoval mu 6000 za byt; za
měsíc.THL f. pacientovi stravné; za jeho
výpomoc.CAUS mu f. 670 dolarů; za správu.CAUS
naše kancelář f. 100 Kč měsíčně za byt EFF

falšovat 3×,4× ACT(1) PAT(4)
(padělat) falšovat hlasovací lístky

fandit 1× ACT(1) PAT(3)
fandil moderním obrazům; f. Spartě

fantazírovat1 ACT(1) EFF(↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)
(vymýšlet si) fantazíroval o společné budoucnosti, že
bude úžasná

fantazírovat2
1× ACT(1)

(blouznit) většinou nefantazíruji
farmařit 1×,1× ACT(1)
(hospodařit) krátkou dobu farmaří

fascinovat 4×,3× ACT(1) PAT(4)
(okouzlit) fascinovala ho jarní obloha; f. diváky svou
hrou.MEANS

fasovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(dostat) v práci fasují montérky od skladníka

faulovat 6× ACT(1) PAT(4)
faulovat hráče; hostující téměř nefaulovali; Berger f.
Poborského

favorizovat 5× ACT(1) PAT(4)
(podporovat, nadržovat) favorizovali Izrael

figurovat 11×,9× ACT(1) LOC()
(vyskytovat se, objevovat se) výrobci figurují na
seznamu; f. na seznamu jako nezávislý.COMPL

filmovat 1× ACT(1) PAT(4)
(natočit) filmovat nový film

filozofovat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
(přemýšlet) filozofovat o životě

filtrovat1 ACT(1) PAT(4)
(čistit) filtrovat vodu

filtrovat21× ACT(1) PAT(4)
(nepropouštět) Ozonová vrstva filtruje některé
ultrafialové sluneční paprsky.

financovat 24×,83× ACT(1) PAT(4)
(sponzorovat, subvencovat) stát financuje
zemědělské fondy; f. léčebnu z různých
zdrojů.MEANS; f. jim.BEN cestu do USA

finišovat 1×,1× ACT(1)
(ukončovat) přípravy finišují; na staveništi.LOC se
finišuje

fixlovat 1× ACT(1)
(podvádět) fondy se pokoušejí fixlovat; f. v
kartách.REG

fixovat 2×,5× ACT(1) PAT(4)
(upevnit, znehybnit) fixovali mu zlomeninu, měnu

flirtovat1 ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s;↓c) ?ADDR(s+7)
(laškovat, žertovat) flirtovat s ní o polibek

flirtovat22× ACT(1) PAT(s+7)
(pohrávat si) flirtovat s novým návrhem

fluktuovat 2× ACT(1)
(pohybovat se) index fluktuoval

formalizovat ACT(1) PAT(4)
formalizovat jejich vztah

formátovat ACT(1) PAT(4)
formátovat text

formovat 1×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(v+4;do+2)
(vytvářet, přetvářet, měnit) společnost formuje svou
podobu do nového tvaru

formovat se 1×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vytvářet se) státní celek se formoval od 7. století z
menších útvarů

formulovat 8×,6× ACT(1) PAT(4)
(vyjádřit, vyslovit) formuloval práva

fotit ACT(1) PAT(4)
(fotografovat) fotit krajinu

fotografovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
fotografovat programátora Petra

foukat1
1×,1× ACT(1)

(vanout) foukal silný vítr
foukat2 EMPTY
(čišet) včera hodně foukalo

fragmentovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;
v+4)
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(dělit) trh fragmentuje moc na malé části; f. větu na
celky

frustrovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zklamat, neuspokojovat) chování společnosti
frustrovalo jedince

funět 1× ACT(1)
pes funí

fungovat1
48×,91× ACT(1)

(běžet,chodit, sloužit) auto funguje dobře; klub od
září f.; nohy mu.BEN ještě f.

fungovat2
26×,22× ACT(1)

(působit, pracovat, sloužit) náš ředitel pořád
funguje; f. jako poradce.COMPL

fungovat321× ACT(1)
(působit, účinkovat) ten lék nefunguje

fušovat 3× ACT(1) PAT(do+2)
(zasahovat, vměšovat se) fušovat do hry

fúzovat11× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(sloučit, spojit) formace fúzují funky rock s hip hopem

fúzovat2
2× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)

(spojit se, splynout) Lockheed fúzoval s Mariettou v
jednu organizaci


garantovat 20×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(zaručovat, zajišťovat) garantoval jim práva

generalizovat ACT(1) PAT(4)
(zevšeobecňovat) generalizovat zkušenosti

generovat 3× ACT(1) PAT(4)
(produkovat) generovat tržby

gestikulovat 1× ACT(1)
(posunkovat) strýc živě gestikuloval

glajchšaltovat 1× ACT(1) PAT(4)
glajchšaltovat noviny

globalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
firma globalizuje obchodní operace

glosovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
glosovat jeho výkon

gratulovat 4×,4× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(3)
(blahopřát) gratuloval mi v šatně k vítězství


habilitovat ACT(1) PAT(4)

habilitovat kolegu
habilitovat se ACT(1)
habilitovat se na fakultě

hádat 3×,4× ACT(1) PAT(4;o+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(domýšlet se) hádali, že to špatně dopadne; někdo h.
počasí; on jen h., jak to dopadne; všichni h. správně

hádat se 5×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(přít se, dohadovat se) hádali se s diváky o konečném
výsledku; h. se Rcp.ADDR každý večer

hájit 21×,20× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit, ochraňovat) h. politiku před výpady; h. ji
proti spolužačce

hájit se 4×,4× ACT(1) ?PAT(proti+3;před+7)
(bránit se) hájil se proti nim sám; h. se tím, že
chtěl.MEANS

halit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(zahalovat) halit ho před ním; do eufemismů.MEANS
handicapovat 2× ACT(1) PAT(4)
nemoc nás handicapovala

handrkovat se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(hádat se, přít se) handrkovat se se zájemci o reklamu

hanět 1× ACT(1) PAT(4)
(hanobit) Sekvestrace bude pravděpodobně haněna.

hanobit 1× ACT(1) PAT(4)
hanobit národ

harmonizovat 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(ladit) harmonizovali výrobu s programem

harmonovat 1× ACT(1) PAT(s+7)
(ladit, být ve shodě) tempo harmonuje se
zhudebněnými básněmi; šperk h. se šaty

hasit 1× ACT(1) PAT(4)
(uhasit) záchranáři hasili požáry

hašteřit se ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(hádat se) hašteřil se s ní o děti

havarovat 9×,1× ACT(1)
(nabourat se, vybourat se) soused havaroval; v
automobilu.MEANS

hazardovat 1×,1× ACT(1) PAT(7;s+7)
hazardovat životem, se životy

házet1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat) házela slepicím zrní; h. psovi kost

házet2
2×,4× ACT(1) PAT(4;7) ?ADDR(3)

(mrštit, praštit) házela jim míč; h. kameny; h. oštěpem;
do dálky.DIR3
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házet3
3×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vhodit, dopravit) házel vystoupení do koše; h. si.BEN
batoh na záda; h. nás pravidelně domů

házet41× ACT(1) PAT(7)
(pohazovat, mávat) házel hlavou na stranu; kůň h.
zadkem

házet5
1× ACT(1) DPHR(klacek:P4,pod-1[noha:P4])

PAT(3)
házel mu klacky pod nohy

házet61× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
(svalovat) Nebylo by fér házet vše na učitele.

hecovat 1× ACT(1) PAT(4)
hecoval jsem kluky

hejbat se 1× ACT(1)
Škatulata, škatulata, hejbejte se!

hemžit se1
2× ACT(1) PAT(7)

(oplývat) řeka se hemží rybami; diktát se h. chybami
hemžit se2 ACT(1)
(pohybovat se, míhat se, pobíhat) ryby se rychle
hemžily; v řece.LOC

hemžit se31× ACT(to) ?PAT(7)
Na chodbě se to hemží tričky.

hladit 1× ACT(1) PAT(4)
(pohladit) hladit psa

hladovět1 ACT(1) PAT(po+6)
(toužit, dychtit) hladověli po vzdělání

hladovět2
3× ACT(1)

(trpět hladem) Brazilci hladovějí
hlásat11× ACT(1) PAT(4;.s;↓c) ?ADDR(3)
hlásali veto

hlásat2
8×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(oznamovat) hlásal jim úmysl; h. jednotlivé případy
hlásat3

2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;
.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)

hlásal o nich, že se chovají nevhodně
hlásit1

18×,34× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
(oznamovat, citovat, jmenovat) hlásil učiteli
chybějící žáky; h., že chybějí, kolik chybí…; h. policii
případy trestné činnosti

hlásit21× ACT(1) EFF(4;↓jak-2;↓že) ?PAT(na+4)
?ADDR(3)

(oznamovat, udat) hlásil na ně učiteli, že kouřili
hlásit35× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(sdělovat, oznamovat) hlásil o nich, že jsou
zkorumpovaní

hlásit se1
3×,1× ACT(1) PAT(3)

(přihlásit se) hlásí se nám další instituce; úřadu se
hlásili jen vážní zájemci

hlásit se2
13×,4× ACT(1) PAT(k+3)

(znát se) hlásil se k názorům ODS
hlásit se3

1×,1× ACT(1) PAT(o+4;↓aby)
(domáhat se, ucházet se) Hlásila se o slovo.; Který
sektor se hlásí, aby rozvířil stojaté vody?

hlásit se4
1×,2× ACT(1) LOC()

(přihlásit se, zapsat se) hlásila se na úřadu práce
hlásit se5

10×,2× ACT(1) DIR3()
(přihlásit se, zapsat se) hlásila se na dvě fakulty

hlásit se61× ACT(1)
žáci se horlivě hlásili

hlasovat1
1× ACT(1) PAT(4)

všichni hlasovali ano
hlasovat2

11×,38× ACT(1) PAT(o+6;↓zda)
poslanci hlasovali o důvěře; hlasovali, zda jmenovat
Libora na tuto funkci

hlasovat3
23×,50× ACT(1) ?PAT(pro+4;proti+3;za+4)

hlasovali pro novelizovaný zákon; h. proti dostavbě
Temelína; h. za očištění strany; celé dopoledne jen a
jen h.; h. jen zvednutím ruky

hlavičkovat 1× ACT(1)
(dávat hlavičky) neobsazený Tůma hlavičkoval ve
vápně

hledat1
3×,5× ACT(1) PAT(4) LOC()

nehledej v tom nic hlubokého
hledat2

22×,80× ACT(1) PAT(4;↓c;↓zda;↓jestli;↓jak-2)
(vyhledávat) hledá inspiraci; h., jak získat půjčku;
neustále h., zda je to to pravé

hledat3
156×,78× ACT(1) PAT(4)

(vyhledávat, shánět) hledá čepici
hledět1

4× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(sledovat, dívat se) hledět na představení, na televizi;
h., jak letí míč do branky; h., jak to dopadlo

hledět2
8×,4× ACT(1) PAT(na+4)

(zohlednit) hledět na svůj věk
hledět3

3×,1× ACT(1) PAT(na+4) MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(dívat se, nazírat, pohlížet) hledět na Němce s
nedůvěrou.ACMP

hledět4
13×,1× ACT(1) DIR3()

(dívat se, koukat se) hledět ven; h. mu.BEN do očí
hledět si 2× ACT(1) PAT(2)
(dbát, pečovat, starat se) hleděl si přátel; h. si svých
zájmů

hlídat 20×,6× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(střežit) hlídal děti; h., zda přijde včas
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hlídkovat 4×,1× ACT(1)
policie hlídkuje málo

hloubat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;
.s)

(přemýšlet, rozmýšlet) hloubat o alternativních
cestách

hltat11× ACT(1) PAT(4)
(polykat) hltá miliardu za miliardou

hltat21× ACT(1) PAT(4)
(jíst) hltal polední jídlo

hnát1
2×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

hnali tempo pražského jara na ostří nože; h. řešení do
krajností

hnát2
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(honit, stíhat, pronásledovat) Alík hnal Broka až k
vrátkům

hnát3
2× ACT(1)

(spěchat, pospíchat) hnal celou cestu
hnát se1

2×,7× ACT(1) DIR3(=)
hnal se slepě do útoku

hnát se2
1×,2× ACT(1)

(pospíchat, spěchat) hnal se, jak zběsilý
hnát se31× ACT(1) PAT(za+7;po+6)
(během n. rychlým pohybem se snažit chytit,
uchopit něco; dosáhnout něčeho) hnát se za
zlodějem; pes se žene po slepici; hnát se za penězi, za
rychlými zisky

hněvat se 5× ACT(1) ?PAT(na+4)
(zlobit se, rozhněvat se) hněvat se na politiku;
manželé se na sebe.hidden h. Rcp.PAT

hnisat 1× ACT(1)
rána hnisala

hnout1 ACT(1) PAT(7;s+7)
(pohnout) hnout s problémem; h. stolem

hnout2
1× ACT(1) DPHR(žluč.S7) PAT(3)

hnul domácí veřejnosti žlučí
hnout31× ACT(1) DPHR(brva.S7)
nehnul jsem ani brvou

hnout se 1×,1× ACT(1)
(pohnout se, posunout se) celé léto se nehla z pláže;
věci se h. dopřed

hodit1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát) hodil psovi kost; h. slepicím zrní
hodit23× ACT(1) PAT(4;7) ?ADDR(3)
(mrštit, praštit) hodil jim míč; h. míčem

hodit3
11×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vhodit, dopravit) hodil vystoupení do koše; h. si.
BEN batoh na záda; h. nás domů

hodit4 ACT(1) PAT(7)
(pohodit, mávnout) hodil prudce hlavou; hodila
sebou na postel; kůň h. zadkem

hodit5
1×,1× ACT(1) DPHR(přes-1[paluba.4]) PAT(4)

hodit samoživitelky přes palubu
hodit6

2×,1× ACT(1) DPHR(za-1[hlava.S4]) PAT(4)
hodil starosti za hlavu

hodit7
1× ACT(1) DPHR(jiskra.S4)

motorka hodila jiskru
hodit81× ACT(1) DPHR(flinta.S4,do-1[žito.S2])
Don hodil flintu do žita.

hodit se1
11×,17× ACT(1;.f) PAT(3;pro+4)

?EFF(.1[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(vyhovovat) hodí se nám za předsedu; h. se mu odejít;
tento účet se h. pro ty, kteří….,ale nehodí se těm, kteří;
to se h. víc do práce než na ples

hodit se2
6×,3× ACT(:1) DIR3()

(být vhodný) tito lidé se do jejich prostředí nehodí
hodit se36× ACT(1) PAT(k+3)
Pořad se nehodí k okolním pořadům.

hodnotit1
15×,6× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za-1[.a4])
(označit, prohlásit) hodnotil situaci jako špatnou; h.
ho jako blbce

hodnotit21× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
(odhadovat) společnost hodnotila simulátory na 37
milionů dolarů

hodnotit3
61×,25× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(posoudit, kritizovat) hodnotili úroveň; h. situaci
kladně.MANN; h., kdo má úroveň

hojit se 2× ACT(1)
(zacelovat se) rána se dobře hojí

holdovat 3× ACT(1) PAT(3)
(mít v oblibě) holdovali pivu, sportu

holedbat se 1×,1× ACT(1) PAT(7;↓že) ?ADDR(před+7)
(pochlubit se, chlubit se, blýsknout se, vytahovat
se) holedbali se před nimi nadstandardní péčí

holit 1× ACT(1) PAT(4)
holil vlasy na krku; h. si.BEN vousy; strojkem.MEANS

homologovat 3× ACT(1) PAT(4)
homologovali i tento model

honit 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(hnát, stíhat, pronásledovat) honil darebáky

honit se1
1×,1× ACT(1) PAT(za+7)

(pachtit se, štvát se) honit se za přeludem; h. se za
slávou

honit se2 ACT(1) PAT(za+7)
(chytat) honil se za motýly; h. se za vrahem
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honit se3
1× ACT(1)

(štvát se, pachtit se) honil se celý den; po hřišti.LOC
honit se4 ACT(1)
(pohybovat se, hnát se) děti se honí celý den; mraky
se h. po obloze

honorovat 5×,2× ACT(1) PAT(4)
(odměnit, platit) byl ochoten honorovat svou nabídku;
honorovali novináře; CAUS za statečnost; MEANS
vyznamenáním

honosit se 1× ACT(1) PAT(7;↓že;↓c) ?ADDR(před+7;
nad+7)

(vytahovat se) honosil se před ním, jak to udělal
horlit1

1× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;za+4)
(brojit, bojovat) horlil proti alkoholismu; h. pro ideály
mládí; h. za nový řád

horlit2 ACT(1) ?PAT(na+4;nad+7;↓že)
(nadávat) horlil na špatnou práci; h. nad poměry

horovat ACT(1) PAT(o+6)
(snít, prahnout, toužit) horovat o světle ramp

hořet1
5×,3× ACT(1)

(planout) přístav hoří; dřevo dobře h.; svíčka h.
jasným plamenem.MANN

hořet2 ACT(1)
(mít horečku) to dítě jen hoří

hořet31× ACT(1)
(spěchat) termín odevzdání práce velmi hoří

hořet41× ACT(1) CPHR({nenávist,touha,…}.7)
(planout) hořel nenávistí

hospitalizovat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
hospitalizovali pacienta

hospodařit1
7×,2× ACT(1) PAT(s+7;7) MANN()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(nakládat, disponovat, zacházet) hospodařit s časem
podle pokynů.CRIT; h. s penězi špatně.MANN

hospodařit2
19×,1× ACT(1)

(spravovat majetek, vést hospodářství) hospodařil
na statku; na statku h. dobře.MANN

hostit 9×,6× ACT(1) PAT(4)
(častovat) hostil účastníky do konce měsíce; h. tři
recitály

hostovat 10× ACT(1) LOC()
(vystupovat, účinkovat) tentokrát hostovali v opeře

houfovat se 1×,1× ACT(1) ?PAT(do+2;v+4)
(shlukovat se) novináři se houfují kolem domu do
skupinek; vlaštovky se h. k odletu.INTT

houkat 1× ACT(1)
(hučet, troubit) houkaly sirény

houpat se1
1×,3× ACT(1)

(vlnit se, kývat se, pohupovat se) děti se rády
houpaly; na houpačce.MEANS; svítilny se h. ve větru;
na řeznických hácích se h. kusy masa

houpat se22× ACT(1)
(kolísat) Jeho popularita se začala houpat jako na
horské dráze.

houstnout 1× ACT(1)
Trh s cennými papíry houstne.

hovět si 2× ACT(1)
(odpočívat) pes si tam jen tak hověl

hovořit1
136×,69× ACT(1) PAT(o+6;na-1[téma.4[.2]];

na-1[téma.4[tento.#]];na-1[téma.4[.u#]]) ?ADDR(s+7)
(mluvit, komunikovat) hovořil o tom s přítelem; h. o
gymnastice, že s ní skončí.COMPL; Jan a Pavel
spolu.MANN h. o sobě.hidden navzájem.MANN
Rcp.ADDR Rcp.PAT; Jan a Pavel spolu.MANN h. každý
sám o sobě.PAT Rcp.ADDR

hovořit2
3×,3× ACT(1) PAT(o+6;.s) ?ADDR(k+3;na+4)

(mluvit,cedit) hovořil k publiku o svých zážitcích; h.
na přítele; h. o sobě

hovořit3 ACT(1) PAT(4)
(dabovat, mluvit) hovořit Spejbla i Hurvínka

hovořit41× ACT(1) PAT(4)
(vyřknout, vyslovit, mluvit) hovořit nesmysly; h.
čistou pravdu

hovořit5
12×,3× ACT(1) PAT(o+6)

(svědčit, vypovídat, mluvit) události hovoří o něčem
jiném; odhady h. o tom, že opozice vyhraje; výsledky
h. o jeho píli

hovořit6
7×,3× ACT(1) PAT(pro+4;proti+3;za+4;

{neprospěch,prospěch}.S4/AuxP[v-1,.2];v-1[{prospěch,
neprospěch}.S4[.u#]])

(svědčit, mluvit) pro systém Quartz hovoří 20%
respondentů; ve prospěch nové technologie h. všechny
analýzy; důkazy h. proti nim; hovoří za zájmy jen
jedné skupiny

hovořit7
2×,2× ACT(1) EFF(↓že;.s) ?PAT(o+6)

(říkat) trenér o tom hovoří: ”Hlavní je….”
hovořit8

6×,5× ACT(1)
(umět hovořit, mluvit) všechny jeho děti už hovoří; h.
anglicky.MANN

hovořit9 ACT(1) DPHR(do-1[duše.2]) PAT(3)
hovořil mu do duše

hovořit10
1× ACT(1) DPHR(za-1[se.S4])

to hovoří samo za sebe
hovořit11

1× ACT(1) DPHR(za-1[všechen.NS4])
to hovoří za všechno

hrabat 3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
(shrabovat, shrnovat) hrabat listí na hromadu
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hrabat se 1× ACT(1) LOC()
hrabal se v písku; h. se mi.BEN ve věcech

hrábnout 1× ACT(1) DIR3()
průvodce hrábne do džberu, hrábnout do vlasů

hradit1
48×,20× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(platit) za byt jim hradil všechny poplatky;
zaměstnavatel h. zaměstnancům pojištění; z
Fondu.MEANS nár.majetku; za vzorné chování.CAUS
jim h. výdaje na cestu; za děti.SUBS h. všechny výdaje
rodiče

hradit2 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit) hradil mu 1000 Kč za schránku, za auto, za
byt; za úschovu kufrů.CAUS; za Marii.SUBS h. 60 Kč
Jirka; h. vše z účtu.MEANS

hraničit1
3× ACT(1) PAT(s+7)

(podobat se) jejich jednání hraničí se schizofrenií
hraničit2 ACT(1) PAT(s+7)
(sousedit) stát hraničí s Rakouskem

hrát1
257×,40× ACT(1) PAT(4;v+4) ?ADDR(s+7;proti+3)
?EFF(o+4)

(sehrát, nahrát) hráli fotbal s Drnovicemi o vítězství;
h. 3:1.EXT; h. fotbal za Plzeň.SUBS; h. s Jirkou.ACMP
proti Pavlovi.ADDR; Pavel h. o první místo

hrát2
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(předstírat) hrát nemoc
hrát3

60×,44× ACT(1) PAT(4)
(sehrát, zahrát, odehrát) hrát divadlo; h. roli Jeníka

hrát4
30×,29× ACT(1) PAT(4)

hrát hymnu; h. skladby; h. dobře.MANN; h. na
kytaru.MEANS; h. pro obecenstvo.BEN ve Filharmonii
Bacha

hrát5
2×,1× ACT(1) PAT(pro+4)

štěstí hraje pro nás; pro Rockwell hraje to, že…
hrát6

1× ACT(1) DPHR(do-1[nota.S2]) PAT(3)
hráli si do noty

hrát71× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)
hrát mamince na nervy

hrát8
1× ACT(:1) DPHR(na-1[strana-1:P4[dva.#]])

pořadatelé hráli na dvě strany
hrát9

37×,51× ACT(1;↓že;↓jestli;↓c) DPHR(role-2.S4)
(sehrát) velkou roli hraje, že nepatří mezi odborníky

hrát10
2×,2× ACT(1;↓že;↓jestli) DPHR(úloha.S4)

společnost zde hraje důležitou úlohu
hrát11

2× ACT(1) DPHR(prim.4)
hrát prim

hrát121× ACT(1)
DPHR(housle:P4[druhý-1.@1$11<A>#])

už nechtěl hrát druhé housle, chtěl sám vést skupinu

hrát132× ACT(1) MANN()|CRIT() ?ADDR(s+7;proti+3)
?PAT(4)

Společnost hrála s obligacemi.ACMP tuto daňovou
kauzu.PAT na jistotu.MANN.; Policie hrála s
veřejností.ADDR na všechny strany.MANN.; Akcionáři
hráli s obligacemi.ACMP opatrně.MANN.; Čína nehraje
podle pravidel.CRIT.

hrát141× ACT(1) DPHR(do-1[karta.P2]) PAT(3)
Globálním fondům hrálo vše toto do karet.

hrát si1
6×,4× ACT(1) ?PAT(s+7) ?EFF(na+4)

celý den si jen hrála s dětmi na honěnou; dítě si h. s
vláčkem

hrát si2
2×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(předstírat) hrál si na velkého pána
hrát si31× ACT(1) DPHR(na-1[píseček.S6[vlastní.#]])
Firma si hraje ne vlastním písečku.

hrát si41× ACT(1) DPHR(s-1[oheň.S7])
Na své cestě si hraje s ohněm.

hrávat1 ACT(1) PAT(4;v+4) ?ADDR(s+7;proti+3)
?EFF(o+4)

(hrát) hrával s ním taroky o peníze
hrávat2 ACT(1;↓že;↓jestli) DPHR(úloha.S4)
tato skutečnost hrávala důležitou úlohu

hrknout1 ACT(1)
hodiny hrkly

hrknout2 LOC()
v hodinách hrklo

hrnout 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
hrnout hlínu ke zdi do malých hromádek

hrnout se 3×,9× ACT(1) DIR3()
(cpát se, vtírat se, tlačit se) hrne se do oboru švec;
voda se mohutně h. údolím

hromadit 1×,7× ACT(1) PAT(4)
(shromáždit) hromadí pudřenky

hromadit se 2×,2× ACT(1)
(přibývat, kupit se) hromadí se problémy

hroutit se1
3×,6× ACT(1)

(bankrotovat) banka se hroutí
hroutit se2 ACT(1)
(omdlévat, klesat) Čečen se hroutí

hrozit1
9×,23× ACT(1) PAT(7;↓že;.f;.s) ADDR(3)

(vyhrožovat, pohrozit) hrozil nám udáním; h., že nás
udá; h. odříznout nit rodu; h. pohromou

hrozit2
75×,34× ACT(1;↓že;↓c) PAT(3)

hrozil mu neúspěch; h., že další desky budou strašné; h.
jim, co se přihodilo nám; h. válka a neúroda

hrozit3
5× ACT(1) ?PAT(3)
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(dělat výhružný posunek) hrozil nám;
rukou.MEANS

hrozit se ACT(1) PAT(2;↓že;↓c)
(bát se) hrozil se neúspěchu

hrrr 1× DIR3()
hrrr do práce; hrrr na ně

hřát 2× ACT(1) PAT(4)
(zahřát) teplárna nás hřeje; h. nám.BEN ruce

hřešit1
1× ACT(1) PAT(na+4)

(zneužívat) hřešili na jeho dobrotu; h. na to, že pracuje
bez ohledu na plat

hřešit2 ACT(1)
(páchat hříchy) ve svém životě často hřešil

hřímat 2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;
.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(říkat) hřímá jim o své velikosti, že je ohromná
hřmět11× ACT(1)
(burácet) hrom hřměl blízko

hřmět2 ACT(1)
slova mohutně hřměla

hřmět3 EMPTY
hřmělo stále víc

hubnout 1×,1× ACT(1)
(zhubnout) pacient hubne; každý týden h. o
kilogram.DIFF

hučet1
1×,2× ACT(1)

(šumět) lesy hučely
hučet2 LOC()
hučí v komíně; h. mu.BEN v uchu

hulit 1× ACT(1) PAT(4)
(kouřit) hulit marihuanu

hvízdat1
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s)

?ADDR(na+4)
(pokřikovat, křičet) otec hvízdal na syna různé tóny;
ovčák h. na ovce

hvízdat2 ACT(1)
(svištět) kulky hvízdaly kolem nás

hvízdat si 1× ACT(1) ?PAT(4)
(pohvizdovat si) Pavel si hvízdal.

hvízdnout 1× ACT(1)
(zasvištět) kulky hvízdly kolem uší

hýbat1
1× ACT(1) PAT(7;s+7)

(pohybovat, kroutit) hýbat klikou; h. hlavou
hýbat2

3×,2× ACT(1) PAT(7)
(měnit) hýbá cennými papíry

hýbat se 4×,10× ACT(1)
(pohybovat se, cestovat) hýbala se velmi pomalu

hýčkat 5×,1× ACT(1) PAT(4)

hýčkali přátele
hynout 3× ACT(1)
(umírat, skomírat, živořit) roztoči hynou; lidé v
táborech h.

hypertrofovat 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšovat se) srdce hypertrofuje z původní velikosti
na nadměrnou; stát h.

hypnotizovat ACT(1) PAT(4)
hypnotizovat pacientku

hýřit1
1× ACT(1) PAT(7)

(oplývat) hýřil aktivitou
hýřit2

1× ACT(1)
(flámovat) hýřil dlouho do noci

hyzdit 1× ACT(1) PAT(4)
(zohavit) hyzdili naši figuru


chápat1

38×,16× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(považovat, pokládat, vnímat) chápeme koryta toků
jako pozemek; ch. majetek jako individuálně
nedělitelný

chápat2 ACT(1) PAT(7;pod+7) EFF(4)
(rozumět, myslit) chápou tím vyrovnání se s
minulostí

chápat3
37×,34× ACT(1) PAT(4;2;↓že;↓jak-2;↓c)

(rozumět, pochopit) chápu, proč neprodala; ch., jak
tvořit věty; ch., že to bylo pro ni těžké

chápat4
8×,1× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(pojímat, mínit, myslet) chápal etiku velkorysým
způsobem:MANN; ch. ten proslov vážně

chápat se 1× ACT(1) PAT(2)
(ujímat se, chopit se) vláda se chápe moci

charakterizovat 39×,16× ACT(1) PAT(4)
(popisovat, vystihovat, interpretovat)
charakterizovali budoucnost; ch. jeho chování jako
nedostatečné.COMPL

chátrat 6×,2× ACT(1)
(upadat, pustnout) objekt chátrá

chladit 1× ACT(1) PAT(4)
(zchladit) chladit motor

chladnout1
1× ACT(1)

voda rychle chladne
chladnout2 ACT(1)
(ochabovat, slábnout) nadšení chladlo
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CH

chlácholit 1× ACT(1) PAT(4)
(uklidňovat, těšit) chlácholit dítě

chlubit se 1×,19× ACT(1) PAT(7;↓že) ?ADDR(3;
před+7)

(pochlubit se, blýsknout se) noviny se chlubily cizím
peřím svým čtenářům

chňapnout ACT(1) PAT(po+6)
(sáhnout) chňapnout po firmě

chodit11× ACT(1) PAT(4)
chodí pravidelně tento závod

chodit2 ACT(1) PAT(.a)
(jít, být) chodit otrhaný; ch. přestrojená

chodit3
1× ACT(1) PAT(s+7)

(stýkat se, mít známost) Jana chodí s někým novým
chodit4 ACT(1) PAT(za+4;.1[{jako,jakožto}:/AuxY])
(jít) chodí za maškaru; ch. rád.COMPL za svědka

chodit5
1×,1× ACT(1) DIR2()

chodit po brlozích; ch. vlastní cestou
chodit6

43×,16× ACT(1) DIR3()
(jít) romské děti chodí do normálních škol; ch. do kina
na stejný film.INTT; ch. nakupovat.INTT

chodit7
27×,10× ACT(1)

(pohybovat se, plavat, běhat) dítě už chodí; ch. o
berlích.MEANS

chodit8
2×,3× ACT(1)

(fungovat, běhat) pošta nechodí; stroj ch. bez
chyby.MANN

chodit91× ACT(1) DPHR(kolem-1[kaše.S2[horký.#]])
Společnost chodí kolem horké kaše, když se má
rozhodnout.

chodit101× ACT(1) DPHR(po-1[špička.P6]) DIR2()
(vyhýbat se) chodit po špičkách kolem problému,
odhalení…

chopit se 5×,16× ACT(1) PAT(2)
(chápat se, ujímat se) chopil se moci

chovat1
5×,5× ACT(1) PAT(4)

(pěstovat) chová prasata na farmě.LOC
chovat21× ACT(1) PAT(4)
(držet) chová dítě v náručí.LOC

chovat3 ACT(1)
bude chovat

chovat4
2×,1× ACT(1) CPHR({cit,důvěra,naděje,

nenávist,nepřátelství,podezření,přátelství,…}.4)
chová nenávist k nepřátelům; ch. podezření, že je to
špatné

chovat5
1× ACT(1) DPHR(jako[v-1[bavlnka.S6]]) PAT(4)

chová dítě jako v bavlnce

chovat se 67×,58× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(počínat si, vést si, tvářit se,vystupovat, jednat)
chová se laskavě.MANN; ch. se podle pravidel.CRIT; ch.
se otrocky.CPR; ch. se ku prospěchu věci.BEN; ch. se k
sobě.REG dobře.MANN

chránit 45×,70× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3;
od+2)

(hájit, ochraňovat, ubránit) chránit demokratický
systém před útokem nepřítele dodržováním.MEANS
pravidel; Zhodnocení by chránilo od daní.

chrápat 1× ACT(1)
děda chrápal

christianizovat 1× ACT(1) PAT(4)
christianizovali ostrov

chrlit 2×,7× ACT(1) PAT(4)
(produkovat) chrlil texty

chřadnout 2× ACT(1)
(skomírat, živořit, hynout) tito lidé chřadnou

chtít1
127×,209× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ?ORIG(po+6;

na+6;od+2)
(vyžadovat) chce od rodičů stůl; (ono) to chce nevzdat;
ch. auto pro manželku.BEN; ch. za výpomoc.CAUS
nový byt; SUBS co za to (místo toho) ode mně chceš;
EXT[za+4] ch. za deset korun los;

chtít2
1×,4× ACT(3) PAT(.f)—([se])

(alternace k hlavnímu rámci) chce se mi pracovat
chudnout 1× ACT(1) ?PAT(7;o+4)
(bohatnout) stát chudne o církevní majetek

chutnat1
3×,1× ACT(3) PAT(1)

(líbit se, jet) chutnají mu ostrá jídla
chutnat23× ACT(1) ?PAT(po+6)
(vonět, páchnout, čpět) Nápoj chutná po třešních.;
jablka nechutnají nejlépe.MANN

chválit 11×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
(velebit, vychvalovat) chválil práci; za
snižování.CAUS sazeb ho ch.; Analytici společnost
chválí, že snížila náklady.CAUS

chvástat se 1×,2× ACT(1) PAT(7;↓že) ?ADDR(3)
(pochlubit se, chlubit se, blýsknout se, holedbat
se) chvástal se jim mizerným výsledkem

chvátat11× ACT(1) PAT(s+7)
(spěchat, pospíchat) chvátat s dalším přísunem peněz

chvátat21× ACT(1)
(pospíchat, spěchat) chvátal,; aby stačil.AIM dopsat
článek

chvět se 1×,1× ACT(1)
(třást se) celá se chvěje; CAUS ch. se touhou
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chybět1
89×,21× ACT(1;↓že) PAT(3)

(postrádat, scházet) chyběl mi dobrý přítel
chybět2

2×,11× ACT(3) PAT(1)
(nedostávat se, nemít) chybí mi trpělivost

chybět3
74×,11× ACT(1) LOC()

(absentovat) žák ve škole často chyběl
chybět4

26×,2× ACT(1;.f;↓že)
(zbývat) chybí dvě minuty do konce; moc nechybělo,
aby dostal.AIM facku; moc nechybělo k neštěstí.AIM

chybit ACT(1)
(pochybit, splést se) společnost chybila

chybovat 5×,1× ACT(1)
(plést se, mýlit se) domácí chybovali hodně; ch. ve
výpočtu.REG

chýlit se 2× ACT(1) PAT(k+3)
(schylovat se) program se chýlil k závěru; rok se ch. ke
konci

chystat1
33×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(připravovat) chystal z těchto surovin oběd; ch.
jim.REG večeři

chystat2
5×,10× ACT(1) PAT(4)

(připravovat, pořádat) chystal program; ch. ho celé
rodině.BEN; ch. pro MFF.BEN semináře

chystat se 29×,47× ACT(1) PAT(.f;na+4;k+3)
(připravovat se) chystala se jít do kina; ch. se na
návštěvu, k boji; chystáte se Emp.PAT do Prahy.DIR3

chytat1
7×,1× ACT(1) PAT(4)

(popadnout, lapit) chytat míč; dnes ch. Horák; ch.
góly

chytat2 ACT(1) PAT(4)
(honit, dopadnout) chytali zloděje

chytat3 ACT(1) PAT(4)
(dobíhat, honit) chytá tramvaj každý den

chytat41× ACT(1)
(být uveden do chodu, startovat) Nechytá mi auto.

chytat se ACT(1) PAT(2)
(chytit se) chytat se každé příležitosti

chytit19×,7× ACT(1) PAT(4)
několik míčů

chytit28× ACT(1) PAT(4)
(přistihnout, dopadnout) chytili pachatele

chytit3 ACT(1) PAT(4)
(doběhnout, dohonit) chytili poslední vlak

chytit4
1× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vznítit se, vzplanout, rozhořet se) výbušnina chytá
z jiskry

chytit52× ACT(1) DPHR(dech:S4[druhý-1.#];dech)

(vzpamatovat se) burza chytila druhý dech; Burza a
ekonomika chytily dech.

chytit61× ACT(1) DPHR(za-1[pačesy.P4]) PAT(4)
Chytit za pačesy možnost zisku.

chytit71× ACT(1) DPHR(vítr.S4)
Maloobchodní transakce chtěly chytit vítr.

chytit se13× ACT(1) PAT(2)
(začít s něčím) chytil se pití

chytit se21× ACT(1) PAT(2)
(přidržet se) chytil se zábradlí

chytit se33× ACT(1) DIR3()
chytili se do pasti

chytit se4
3× ACT(1)

(ujmout se) strom se chytil
chytit se5 ACT(1)
(udržet se) Sakala se chytil

chytnout se 1× ACT(1)
(udržet se) je nejvyšší čas, abychom se chytli


idealizovat si 1× ACT(1) PAT(4)
idealizovala si poměry v republice

identifikovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
identifikoval odbory se sociální demokracií

identifikovat2
9×,12× ACT(1) PAT(4)

identifikovali reaktory; i. cizince
ideologizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
ideologizovali literaturu; kniha je příliš ideologizována

ignorovat 11×,43× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(pomíjet) ignorovali požadavek; i., kam ho posadila

ilustrovat1
3×,13× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(objasnit, znázornit) tento arogantní výrok ilustruje
současný stav společnosti

ilustrovat2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(vyzdobit, vyobrazit) ilustruje dětské knížky
imitovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(napodobovat, kopírovat) imitoval klasickou
modernu v postojích.REG

implantovat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
implantovat tkáň do mozku

implementovat ACT(1) PAT(4)
implementovat pravidla

implikovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zahrnovat, obsahovat) implikuje falešnou víru

imponovat 1×,1× ACT(1) PAT(3)
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kandidáti imponují voličům; znalostmi.MEANS
importovat 4× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dovézt, dopravit) importovali k nám vozy

improvizovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
předchozí řečník jen improvizoval svou řeč; i. skladbu;
na klavír.MEANS; bubeník i. celý večer

imunizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit) imunizovali lidi proti fanatismu

inaugurovat 1× ACT(1) PAT(4)
inaugurovat rektora

indikovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že)
indikovat zpomalení

infikovat 4× ACT(1) PAT(4)
(nakazit) infikovat pracovníka bufetu

infiltrovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
infiltrovat fundamentalisty do země; odbojová skupina
byla infiltrována

informovat 140×,81× ACT(1) PAT(o+6;↓že;.s;↓c)
ADDR(4)

informovat je o stavu společnosti; i. je, že přijedou
později; i. ho o šéfovi, že odjel.COMPL na dovolenou

informovat se 3× ACT(1) PAT(na+4;o+6;↓že;↓c)
informoval se na ně; i. se o situaci MEANS;

iniciovat 12×,5× ACT(1) PAT(4)
(podnítit) iniciovali obnovení rozhovorů; i. odvolání z
funkce

inkasovat 17×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(dostat) inkasovali od Sparty branku; i. od podnikatelů
poplatek

inklinovat 1×,3× ACT(1) PAT(k+3)
(tíhnout, spět, směřovat) inklinuje k hardcoru

inovovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(obnovit) inovovali recepturu

inscenovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(zosnovat, připravit) inscenovali provokaci z jeho
projevů

inscenovat2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(uvést) inscenoval drama
inspirovat 11×,11× ACT(1) PAT(4)
inspiroval firmu; k vydání titulu.AIM; ji svým
přístupem.MEANS

inspirovat se 5×,1× ACT(1)
(ovlivnit) inspiroval se na cestách; římským
modelem.MEANS

instalovat 16×,8× ACT(1) PAT(4)
(sestavit, zavést) instaloval topení, výstavu

institucionalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
odbory institucionalizovali vliv na tvorbu zákonů

instruovat 1×,2× ACT(1) PAT(o+6;k+3;↓že;↓aby;↓ať;
.s;↓c) ADDR(4)

(poučit, školit) instruoval je o správném chování; i.
všechny k napsání žádosti

integrovat 8×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4)

(spojovat, sloučit) integrovali jedno území s druhým
do nového celku; i. tyto země do ES

integrovat se 1× ACT(1) DIR3()
Integrovali se do společnosti.

internacionalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
lidé internacionalizují války

internalizovat 6× ACT(1) PAT(4)
internalizují ekonomické externality

internovat 4× ACT(1) PAT(4)
internovali osoby; jako přívržence.COMPL zakázaného
hnutí

interpelovat 1× ACT(1) PAT(4)
(dotazovat se) interpelovali ministry financí; v
otázce.REG vlastnictví

interpretovat 8×,11× ACT(1) PAT(4)
rockovou hudbu; jako urážku.COMPL

intervenovat 3×,2× ACT(1) PAT(prospěch.S4[v-1,.u#];
prospěch.S4[v-1,.2];za+4)

(přimlouvat se) ve prospěch měny intervenovala
banka; i. u nich.LOC za přítele

intrikovat 1× ACT(1)
vedoucí jen intrikoval

inventarizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(sepisovat) inventarizovali majetek

investovat1
79×,151× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(utratit, reinvestovat) investoval peníze za nový
podnik; i. do stavby domu.DIR3; i. peníze na rozvoj
školství.AIM; i. na kapitálovém trhu.LOC; kdo si může
dovolit investovat tolik peněz za školné?

investovat24× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4;do+2;na+4)
Společnost uvedla, že do nové společnosti investuje
miliardy jenů.

inzerovat 6×,5× ACT(1) PAT(4;↓že)
inzerovali prodej auta

iritovat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozčilovat) ten fakt mě irituje

izolovat1
7×,14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(odloučit, oddělit) Litva izolovala enklávu od Ruska
izolovat21× ACT(1) PAT(4)
stěny chladniček byly izolovány skleněným vláknem
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jásat 3× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(radovat se) jásat nad osudem

ječet12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(křičet, pokřikovat, volat) ječel na ně, aby odešli
ječet21× ACT(1)
Alarm ječí.

jednat1
161×,85× ACT(1) PAT(o+6;v+6;na-1[téma.4])

ADDR(s+7)
(smlouvat, hovořit) jedná s nimi o investicích; j. v
této věci; parlament j. o nových zákonech; ministři
spolu.MANN j. Rcp. ADDR o novele

jednat2 ACT(1) PAT(o+6)
(pojednávat, týkat se) román jedná o lásce

jednat3
8×,5× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(zacházet) jedná s ní špatně.MANN; j. s ním podle
pravidel. CRIT; j. s námi bez servítků.ACMP; j. s ním
šalamounsky.CPR.

jednat4
22×,42× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()|AIM()
(chovat se, postupovat) začal jednat zbrkle.MANN; j.
podle regulí.CRIT; j. proti rozhodnutí úřadu.BEN; j. v
zájmu zákonného postupu.BEN; j. s razancí.ACMP a
bez diskutování.ACMP; j. otrocky.CPR; j. v zájmu
zákonného postupu.AIM

jednat se11× ACT(3) PAT(o+4)
(jít, běžet, záležet) jedná se mi o princip; j. se jim o
vyřešení problému

jednat se2
78×,96× ACT(o+4)

(týkat se, jít, běžet) pokud se jedná o Pavla; j. se o
billboard; j. se o nové typy zbraní

jet1
16×,2× ACT(1) PAT(4)

(absolvovat, jezdit) cyklisté jeli závod; j. celou trasu
jet21× ACT(1) PAT(v+6)
jet v průšvihu; j. v tom s bráchou.ACMP

jet3 ACT(3;↓že;↓c) PAT(1)
(chutnat) brambory mu nejely

jet4
59×,16× ACT(1) DIR3()

(jít) jet do Prahy; j. do Himaláje překonat.INTT rekord;
j. na nákup.INTT

jet5
11×,10× ACT(1)

(pohybovat se) slalomáři jeli rychle
jet6

2×,1× ACT(1)

(běžet, fungovat, chodit) linka jede bez přestávky už
dva měsíce

jet7
1× ACT(1) DPHR(na-1[loď:S6[stejný.#]])

jedeme na stejné lodi
jevit1

4×,2× ACT(1) CPHR({tendence,zájem,…}.4)
ukazatel jeví tendence, zájem

jevit23× ACT(1) CPHR({známka,…}.4)
skupina jevila známky pokroku

jevit se1
24×,27× ACT(3) PAT(1;↓že;.f) EFF(7;být[.7];

.a1;.a7;↓že;.1[{jako,jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(připadat, přijít) rozumná se nám jeví ta, jež; nám se
j. jako fantaskní próza; že nepřišla, se mu j. zvláštní

jevit se2
3×,2× ACT(3) PAT(1;↓že;.f) MANN()

teorie se nám jeví jinak.MANN
jevit se3

1× ACT(3) PAT(1;↓že;↓jako)
(zdát se) jeví se nám, že na Slovensku je to jinak

jezdit1
1× ACT(1) PAT(4)

(absolvovat, jít) jezdil závod každý rok
jezdit2

11×,4× ACT(1) DIR3()
(jet) jezdit do Prahy; nakupovat.INTT; j. pro lékaře.AIM

jezdit3
70×,21× ACT(1)

(pohybovat se) slalomáři jezdí rychle; j. rychle na
kolech.MEANS

jezdívat ACT(1) DIR3()
(jezdit) jezdíval do Francie; na konference.INTT

ježit se1
1× ACT(1) PAT(7)

(hemžit se, oplývat) ježí se to tu pokusy udělat….
ježit se21× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(zlobit se) David se ježil na přítele

ježit se3 ACT(1)
(stát) vlasy se ježily; hrůzou.CAUS všem.BEN

jímat 2× CPHR({nenávist,strach,touha,úzkost,…}.1)
PAT(4)

(zmocnit se) jímá nás úzkost
jiskřit ACT(1)
(zářit) jiskří všemi barvami; oči mu.BEN jen jiskří

jíst1
11×,5× ACT(1) PAT(4;2)

(hltat) jedl právě oběd
jíst2

1×,9× ACT(1)
(žít) jíst přes den; zdravě.MANN

jistit 3×,10× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit, zabezpečit) jistili úvěry před
znehodnocením; majetkem.MEANS; banka všechny
položky j.

jít1
1× ACT(1) PAT(od+2) EFF(k+3)

mise jde od úspěchu k úspěchu
jít22× ACT(1) PAT(s+7) DIR3()
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firma nepůjde se svou nabídkou přes 20 procent
jít3

1×,5× ACT(:1) PAT(po+6)
(stíhat) jde po něm mafie

jít4
1× ACT(1) PAT(4)

(absolvovat) jít nedělní pochod
jít5 ACT(1) PAT(.a)
(chodit, být) jde přestrojený

jít6
9×,9× ACT(1) PAT(do+2)

(přijmout poměry, úkol, začít činnost) jít do
soudního sporu; j. do toho s vámi

jít7 ACT(1) PAT(do+2)
(zabývat se) jít do podrobností; j. do důsledků

jít8
3×,15× ACT(1) PAT(na+4)

(připadat) 26 procent jde na kupóny
jít93× ACT(1) PAT(na+4)
(přijmout) nikdy bych nešel na kompromis, kdyby …;
šel s námi.ACMP na tento návrh

jít101× ACT(1) PAT(na+4)
(vyřídit si to s ním, přepadnout) jde na souseda

jít11
1× ACT(1) PAT(po+6)

(kontrolovat) proč nejdeme po prevenci
jít12

2×,6× ACT(1) PAT(proti+3)
(vystupovat, vyjadřovat se) šel sám proti sobě; j.
proti proudu

jít13 ACT(1) PAT(za+4;.1[{jako,jakožto}:/AuxY])
(vystupovat jako, být někým) jde za maškaru; j. jako
maškara; j. za svědka

jít14
1×,3× ACT(1) PAT(za+7)

(sledovat, následovat) půjdeme za vítězstvím; j. za
svým cílem

jít15
4× ACT(3) PAT(1;.f)

(umět) jde nám tvořit rámce; hra nám jde
jít16 ACT(3) PAT(na+4)
(táhnout) jde mu na padesát

jít17
80×,5× ACT(3) PAT(o+4)

(záležet, běžet) jde nám o média; j. jí o pořádek; j. o to,
aby se z toho nestal problém

jít182× ACT(1) PAT(3)
(připadnout) podíl by šel zaměstnancům

jít19
2×,2× ACT(1) DIR1()

(vycházet) jeho vyznání jde z jeho srdce
jít20

20×,11× ACT(1) DIR2()
(ubírat se) půjde ve jeho šlépějích; j. svou vlastní
cestou

jít21
14×,17× ACT(1) DIR3(=)

jít do likvidace; j. do dražby; s heslem.ACMP; j. do
důchodu; j. na studie

jít22
65×,69× ACT(1) DIR3()

(přijít, přicházet) šel do Prahy; j. z Vinohrad.DIR1; j.
přes most.DIR2; j. do obchodu nakoupit.INTT; j. na
nákup a na jahody.INTT; INTT j. do ulic protestovat

jít23
15×,4× ACT(1) DIR3()

šel sám na brankáře; j. na branku
jít24

11×,9× ACT(1) DIR3()
(připadat) desetiny procenta jdou na tyto potřeby

jít25
9×,28× ACT(1) DIR3()

(sahat) náklady jdou do statisíců; u malých obchodů j.
ceny ještě výše; sazba j. až na 67 procent; j. s
nákladem.ACMP nahoru; j. s hranicí.ACMP odvodu na
tuto úroveň

jít26
9×,3× ACT(1) DIR3()

obraz šel do komise
jít27

2×,10× ACT(1) DIR3()
nevíme, kam až je ochotna jít ve svých úvahách

jít28
2×,4× ACT(1) DIR3()

velká část zboží jde do bývalého SSSR
jít29

8×,5× ACT(1;.f;↓aby)
(dát se) šlo by přijít v pondělí; nešlo by letět zítra?

jít3012×,7× ACT(1;.f)
(být možný) to jde; nešlo upřít jim zásluhy

jít31
33×,8× ACT(1)

(fungovat) motor jde dobře; j. to dobře; práce mu.BEN
j. dobře

jít32
2×,6× ACT(1)

(umět chodit, pohybovat se) dítě jde dobře; šel v čele
průvodu.LOC

jít33
1×,1× ACT(1)

(přibližovat se, přicházet) jde zima; j. bouřka
jít34

1×,1× ACT(1)
(ubíhat) léta šla rychle

jít35
551×,98× ACT(o+4)

(týkat se) víme, o co jde; pokud j. o média
jít36

1×,1× ACT(1) DPHR(dohromady) PAT(s+7)
závodění nejde s firmou dohromady

jít37
1×,1× ACT(1) DPHR(k-1[duhu.S3]) PAT(3)

psaní manuálu jí jde k duhu
jít38

1×,1× ACT(1) DPHR(po-1[krk.S6]) PAT(3)
jít vládě po krku

jít391× ACT(1) DPHR(pod-1[vous.P4]) PAT(3)
to mu nejde pod vousy

jít40
1×,3× ACT(1) DPHR(z-1[kopec.S2];s-1[kopec.S2])
PAT(s+7)

Jde to s ním z kopce.; S etikou přepravce to jde s kopce.
jít41

1× ACT(1) DPHR(s-1[cena-1.7]) DIR3()
jdeme s cenou dolů

jít42
9×,6× ACT(1) DPHR(daleko-1)
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jde ve svých úvahách ještě dál; vláda j. v podpoře
ministra hodně daleko

jít43
1× ACT(1) DPHR(klouzat.f[se])

můžete se jít klouzat
jít44

7×,3× ACT(1) DPHR(na-1[odbyt.S4])
jde na odbyt

jít451× ACT(1) DPHR(příklad.S7)
šla příkladem; šla jí.BEN příkladem; svým
chováním.MEANS

jít46 ACT(1) DPHR(proti-1[proud.S3])
šli proti proudu

jít47
2×,2× ACT(1) DPHR(ruka:S4,v-1[ruka:S6]) PAT(s+7)

Zvůle a korupce jdou ruku v ruce s tímto procesem.
jít48 ACT(1) DPHR(vzor.7)
šla vzorem; šla jí.BEN vzorem; svým chováním.MEANS

jít491× ACT(1) DPHR(s-1.7[kůže.S7[na-1.4[trh.S4]]])
nejsou ochotni jít s kůží na trh

jít50
5×,4× DPHR(do-1[tuhý.2])

šlo do tuhého
jít51

1× DPHR(tlustý.IS1,do-1[tenký.IP2])
začaly ”jít tlustý do tenkejch”

jít522× ACT(1) PAT(s+7)
Jít s dobou a s davem.

jít531× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupat, klesat) Společnost šla nahoru.DIR3 o 7/8 na
16 3/4.

jít541× ACT(1) DPHR(do-1)
Vypadni, jdi do…

jít551× ACT(1) DPHR(do-1[háj.S2])
Můj jazyk jde taky do háje.

jít561× ACT(1) DPHR(k-1[dno.S3])
V roce 1987 šel dolar ke dnu.

jít571× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)
Bezpochyby půjde každému něco na nervy.

jít581× ACT(1) DPHR(od-1[vál.S2])
Komunisté šli od válu.

jít591× ACT(1) DPHR(proti-1[srst.S3]) PAT(3)
Tato myšlenka jim jde proti srsti.

jít si11× ACT(1) DPHR(za-1[cíl.S7[svůj-1.#]];
za-1[cíl.P7[svůj-1.#]])

Kongres si šel za svými cíli.; Jirka si šel
nekompromisně za svým cílem.

jít si21× ACT(1) DPHR(po-1[svůj-1.P6])
Konečně může jít po svých.

jmenovat1
16×,35× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ADDR(3)

(vypočítávat, označovat, vyznačovat) nebudu vám
nikoho jmenovat; jmenovali, kolik prací odevzdala

jmenovat2
20×,157× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4;do+2)
(určit) Jmenovat šéfa předsedou na doporučení.CAUS
rady.; Byl jmenován do nové pozice.

jmenovat3
41×,86× ACT(1) PAT(4)

(určit, ustanovit) jmenoval svého nástupce; j.
Bedřicha do rady.DIR3; j. Sokola na post.DIR3 ředitele

jmenovat se1
19×,20× ACT(1) PAT(1)

(nazývat se) jmenuje se Karel; po dědečkovi.HER;
kniha se j. ”Co je vládnutí”

jmenovat se2
2× ACT(1) MANN()

(nazývat se) jmenuje se velmi trefně.MANN;
jak.MANN se jmenuje?

jmout se ACT(1) PAT(.f)
(začít) jal se zopakovat experiment

joggovat 1× ACT(1)
matka joggovala



kalit 1× ACT(1) PAT(4)
(kazit, zhoršovat) minulost kalí jeho štěstí; radost
nám.BEN k. jen to nesmyslné nařízení

kalkulovat1
4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

?ORIG(z+2)
(počítat, vypočítat, propočítat) kalkuloval tehdy
40procentní zisk z odhadů; k. náklady

kalkulovat2
6×,1× ACT(1) PAT(s+7;↓že)

(počítat) kalkuloval s dodávkou potravin; k. s tím, že
pomoc přijde včas

kandidovat1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(navrhovat) kandidovali ho na poslance

kandidovat2
27×,14× ACT(1) ?PAT(na+4)

zde kandidoval jen jeden poslanec na předsedu; k. do
zastupitelstva.DIR3; k. ve volbách.LOC; k. za
ODS.SUBS

kapat 1× ACT(1)
(tát, téci) voda kape; k. mu.BEN z nosu

kapitalizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(ohodnotit) kapitalizovat majetek; společnost je
kapitalizována na 3,5 mil. dolarů

kapitulovat 7×,2× ACT(1) ?PAT(před+7)
(vzdát se) kapitulovala před nebezpečím

kárat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
(napomenout, peskovat) káral ho; kvůli pozdnímu
příchodu.CAUS

karikovat 1× ACT(1) PAT(4)
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Thurber to karikoval jako válku mezi pohlavími.
kašlat ACT(1) PAT(na+4)
(ignorovat) kašlat na učení

katalyzovat 1× ACT(1) PAT(4)
katalyzovali vůz

katapultovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
katapultoval přední křídlo auta

kát se 1× ACT(1)
hříšník se kaje; za hříchy.CAUS; k. se ze svých
chyb.CAUS

katapultovat se ACT(1)
pilot se katapultoval; DIR1.z ohroženého letadla

kázat 4× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(hlásat) kázal jim o lásce k bližnímu, že je jí potřeba

kazit 8×,8× ACT(1) PAT(4)
(kalit, zhoršovat) kazí kšefty; k. nám.BEN, co se dá

klábosit 1× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)
Smějí se a klábosí.

klamat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(obalamutit, šidit) první pohled nás klame; statistika
klame

klanět se ACT(1) ?PAT(3)
(poklonit se) komise se klaněla ideálu hracích
podmínek

klapat 2× ACT(1)
(fungovat, běžet) všechno klape

klasifikovat15× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

klasifikovali vlákna jako krokydolity
klasifikovat2

6×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;
v+4)

(třídit) klasifikovali počítače podle generací na různé
typy

klasifikovat32× ACT(1) PAT(4)
(ohodnotit) klasifikoval žáka podle výkonu

klást1
9×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(dát) klást jim za cíl zlepšit životní prostředí; kladl si to
jako podmínku, za podmínku

klást2
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

klást systémy do protikladu
klást32× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) klade knihu na stůl

klást4
1× ACT(1) PAT(4)

(určovat) žula si.BEN svou nepoddajností klade
jednoznačný postup.PAT

klást52× ACT(1) PAT(4)

(snášet) slepice kladla vejce
klást6

8×,6× ACT(1) CPHR({cíl,mez,odpor,podmínka,
překážka,…}.4) ADDR(3)

(stavět) nebude zájemcům klást překážky
klást7

16×,12× ACT(1) CPHR({dotaz,otázka,…}.4)
ADDR(3)

(ptát se) kladou si otázky; učitel klade žákovi otázky
klást8

9×,4× ACT(1) CPHR({nárok,omezení,požadavek,
zátěž,…}.4) ADDR(na+4)

klást na firmu nároky na vybavení provozu; k. omezení
na dostupné množství peněz pro náhradu škod, kladl
na něj přílišnou zátěž

klást9
16×,18× ACT(1) CPHR({důraz,…}.4)

(dávat) kladla důraz na valence
klást101× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zařazovat, řadit, umísťovat časově/významově)
klade nízké ceny před staromódní věrnost značce,
klade děj románu do 16. století

klást se ACT(1)
(snášet se) stíny se kladou; soumrak se kladl na krajinu

klátit1 ACT(1) PAT(7;s+7)
(hýbat, pohybovat) klátit nohama

klátit21× ACT(1) PAT(4)
(shazovat) Klátit ovoce ze stromů.; Klátil herce ze
stolů.

klečet 1× ACT(1)
(sedět) dítě už klečí

kleknout 1× ACT(1) DIR3()
(sednout) klekl před kříž a modlil se

klenout se 1× ACT(1)
(zdvíhat se) světelná kopule se klene

klepat1 ACT(1) PAT(4)
klepat koberce

klepat2
4×,3× ACT(1)

(bouchnout) neuměl ani klepat; třetí generace k. na
dveře.DIR3; k. na vrata.DIR3

klepnout 1× ACT(1) PAT(4)
(praštit, uhodit) klepl ho do hlavy

klesat 46×,139× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(padat, klesnout) akcie klesaly ze 4000 na 2000; o 6
procent.DIFF; sportovec k. na spodní příčky žebříčku;
voda během týdne k.

klesnout 80×,826× ACT(1) ?PAT(na+4;pod+4)
?ORIG(z+2)

(padat, klesat) akcie klesly z hodnoty 4000 na 2000; o
6 procent.DIFF; sportovec k. na třetí příčku; voda
během týdne k.; trh klesl pod tuto hranici

klestit ACT(1) DPHR(cesta.S4)
(prorážet) klestit cestu
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kličkovat 2×,2× ACT(1)
(uhýbat, měnit se) cena masa doslova kličkuje

klidit ACT(1) PAT(4)
klidit cestu

klikatit se 1× ACT(1)
(vinout se, kroutit se) cesta se klikatí; jejich život se
klikatí

klít ACT(1) PAT(↓že;↓c)
(nadávat) klel, že nemůže vstát

klonit se 5× ACT(1) PAT(k+3)
(přiklonit se) klonit se k nákupu

klonovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) klonovat ovci z ovce

klopýtat1
1×,1× ACT(1) ?PAT(o+4;přes+4)

(vrávorat) kůň klopýtá o kořeny
klopýtat25× ACT(1)
(potácet se, motat se) vydavatelé klopýtali; na
trhu.LOC

klopýtnout 1× ACT(1) ?PAT(o+4)
klopýtnout o finanční podporu

klouzat 4× ACT(1)
hrábě klouzaly

klouzat se 1× ACT(1)
(smekat se) klouže se příliš rychle

klubat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat) z larvy studené války se klube něco, co…;
klube se nový problém

kmitat ACT(1)
(pohybovat se) obchody prudce kmitaly

knokautovat 1× ACT(1) PAT(4)
(porazit, srazit k zemi) knokautovat soupeře; k. trh

kočkovat se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(škádlit se, hádat se) syn se kočkoval s otcem o míč;
kočky se k. Rcp.ADDR o žrádlo; černá kočka a bílá
kočka se spolu.MANN k. Rcp.ADDR

kočovat 1× ACT(1)
(jezdit) jeho předkové kočovali

kodifikovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(uzákonit) kodifikovat pravidla

kodrcat 1× ACT(1)
(jet) automobil kodrcal; po silnici. LOC

koexistovat ACT(1) PAT(s+7)
oni koexistují s oportunisty

kochat se 1× ACT(1) PAT(7)
(bavit se) kochali se krajinou

kojit 2× ACT(1) PAT(4)

(krmit) kojit děti je zdravé; kojila syna 6 měsíců;
mateřským mlékem.MEANS

koketovat 2×,4× ACT(1) ?PAT(s+7)
(pohrávat si) koketoval s přestupem do mužstva

kolaborovat 1× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)
?PAT(na+6;v+6;při+6)

(spolupracovat) kolaborovat s Němci při vraždění
kolébat se 2× ACT(1)
(houpat se) ona se pomalu kolébá

kolíbat 1× ACT(1) PAT(4)
(houpat) kolíbat děti

kolidovat 1× ACT(1) PAT(s+7)
(křížit se) přednáška koliduje s testem

kolísat 5×,17× ACT(1)
(měnit se) obsah dusičnanů kolísá

kolovat 4×,20× ACT(1)
(kroužit) zvěsti kolovaly hotelem

komandovat 1× ACT(1) PAT(4)
obchodování zhruba 15 velkých institucí komanduje
trhy

kombinovat 11×,7× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(spojovat, spojit, sladit) kombinovali bílou se žlutou

komentovat 38×,99× ACT(1) PAT(4;.s;↓c;↓zda)
komentoval pořad; Odmítl komentovat, zda je nějaké
řízení vedeno proti Trudeauovi/zda byly učiněny
nabídky.

komolit 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zkreslovat) komolit obor polopravdami

kompenzovat1
12×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

?EFF(za+4)
(zaplatit, uhradit) za byt jim kompenzoval všechny
náklady

kompenzovat219× ACT(1) PAT(4)
(vykompenzovat, vyrovnat, nahradit) kompenzoval
únavu; odpočinkem.MEANS

komplikovat 8×,12× ACT(1) PAT(4)
(ztěžovat, problematizovat) zranění komplikuje
situaci; k.BEN nám život

komponovat 1× ACT(1) PAT(4)
(složit) komponoval hudební dílo

komputerizovat ACT(1) PAT(4)
komputerizovat mapy

komunikovat 9×,6× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(mluvit, hovořit) komunikovala s dítětem

konat1
1×,4× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)

konat dobro; k. to s radostí; k. svou povinnost
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konat2
2×,3× ACT(1) CPHR({čin,dozor,krok,pokus,

pozorování,práce,příprava,schůze,skutek,služba,
uzdravování,…}.4)

konat dobré skutky; pro lidstvo.BEN k. pozorování;
představenstvo konalo telefonickou schůzi; dohoda mu
brání konat nepřátelské kroky, k. službu veřejnosti

konat se 97×,44× ACT(1)
(odehrávat se, dít se, uskutečňovat se) příští týden
se koná sjezd spisovatelů

koncentrovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit, soustředit) firma k. většinu výroby v Opavě
koncentrovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(soustředit, umístit) hudebníci koncentrují sílu do
refrénů

koncentrovat se1
2×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(soustředit se) koncentrovala se na problematiku
koncentrovat se2

2×,1× ACT(1) LOC()
(soustředit se, umístit se) na festivalu se
koncentrovala jiná hudební alternativa

koncentrovat se31× ACT(1) DIR3()
(soustředit se, umístit) síla hudebníků se koncentruje
do refrénů

koncertovat 2× ACT(1)
(vystupovat, hostovat) soubor koncertoval pravidelně

koncipovat 9×,1× ACT(1) PAT(4)
(načrtnout) koncipovali program

končit1
10×,1× ACT(1) PAT(4)

(zakončit, dodělat) Petr končí školu;
zkouškou.MEANS; pro nemoc.CAUS; nadaní dyslektici
k. u lopat.LOC svou kariéru

končit2
3× ACT(1) PAT(4)

předseda končí svůj projev poděkováním
končit3

1×,4× ACT(1) PAT(s+7)
Petr končí se školou; pro nemoc.CAUS

končit4
46×,47× ACT(1)

škola končí zkouškou; prázdniny mi.BEN končí
končit5

3×,10× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|
ACMP()|CRIT()

jméno končí písmenem M.MEANS; k. na M.MEANS;
tak.MANN k. páteční úvodníky; dopis k:”Miluji
tě.”.MANN; text k. akademicky.CPR; slovo k. bez
přízvuku.ACMP; věta k. v náš prospěch; paragraf k.
tradičně.CRIT

končit65× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
Společnost ABC končila na 39 3/4. Akcie končily
nepatrně výše. Akcie na zlato končily na nepatrně
pevnější pozici.

končit se ACT(1)
končí se škola

končívat ACT(1)
(končit) v této době obvykle končívají; jejich bitky k.
krvavě.MANN

kondolovat ACT(1) PAT(k+3) ADDR(3)
kondoloval pozůstalým k úmrtí přítele

konejšit 1× ACT(1) PAT(4)
(upokojovat, těšit) konejšili odcházející vládní
garnituru

konferovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uvádět) konferoval představení

konfiskovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)
(zabrat, zabavit) konfiskoval mu všechen majetek

konfrontovat 6×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(porovnat, srovnat) konfrontoval skutečnost s kritérii;
k. jejich názory Rcp. EFF

konkretizovat 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zkonkrétňovat) konkretizovat představu

konkurovat 20×,20× ACT(1) PAT(3)
konkuroval obchodníkům; jakostí zboží.MEANS; v
jakosti.REG zboží

konsolidovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(stabilizovat, upevňovat) konsolidovat společnost

konspirovat 2× ACT(1)
(intrikovat) masy nemohou konspirovat

konstatovat1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(zaznamenat; ) konstatují příliv učitelů; lékařka k.
smrt

konstatovat2
89×,16× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s)

?PAT(o+6)
(prohlásit) konstatoval o trestném činu jen fakta

konsternovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nepříjemně překvapit, zarazit) Událost ho
konsternovala.

konstituovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(ustavit, ustanovit) zákon konstituoval nové
vlastnické vztahy

konstruovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vymýšlet) uměle konstruovat příběh; režisér k. děj
jako pohádku.COMPL

kontaktovat1
1× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)

(seznámit) kontaktovat klienta s bankou; k. se s
Chicagem

kontaktovat2
4×,15× ACT(1) PAT(4)

(seznámit se) kontaktoval v cizině naše občany
kontaminovat ACT(1) PAT(4)
(znečistit, znečišťovat) kontaminovat vodu

kontinuovat 2× ACT(1)
(trvat, pokračovat) český právní řád kontinuuje
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kontrahovat 1× ACT(1) PAT(4)
výrobce kontrahuje zboží

kontrastovat 5×,8× ACT(1) PAT(s+7)
prostota kontrastuje s nádherou

kontrolovat1
55×,41× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(přezkoumávat, revidovat, sledovat) úřad
kontroluje, jak podniky zacházejí s majetkem; Němci
jim.BEN kontrolují pasy

kontrolovat27× ACT(1) PAT(4)
(spravovat) společně kontrolují 40 % společnosti

kontrovat1
1×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;.s) ?PAT(na+4)

(odpovídat) odboráři kontrují firmě na zmrazení
platu, že budou stávkovat

kontrovat2
1× ACT(1)

(vyrovnat) v 17. minutě kontroval Cíger
konvertovat 7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])

(změnit, pozměnit) konvertovat dluh z krátké na delší
půjčku

konverzovat 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(hovořit) konverzovat s tchýní o počasí; s nikým jsem
tam nekonverzoval

konzervovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vařit) konzervovat ovoce jen z čerstvých druhů

konzultovat 14×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(4;o+6;↓jak-2;.s;↓zda;↓jestli;↓c)
(radit se, poradit se) konzultoval s učitelem referát

konzumovat 1× ACT(1) PAT(4)
konzumovat alkoholické nápoje

kooperovat 2× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)
?PAT(na+6;v+6)

(spolupracovat) kooperovat se Slovenskem na vývozu
koordinovat 8×,12× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(sladit, kombinovat) koordinovat metodické úpravy
se slovenským úřadem; k. zemědělskou činnost

kopat1
2× ACT(1) PAT(4)

(hrát) kopat penaltu
kopat22× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopat hráče; k. míč

kopat3
3×,2× ACT(1)

kůň hodně kopal; k. do míče.DIR3
kopírovat1

3×,13× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(napodobovat, imitovat) kopírovali francouzský
vzor; kopíruje, jak to dělá soused; k., co udělali jiní

kopírovat2
4×,4× ACT(1) PAT(4)

(opisovat, xeroxovat, rozmnožovat) kopírovat
učebnici

kopnout 3× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopl jsem špatně míč; k. spoluhráče

korespondovat1
4×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(shodovat se, krýt se) korespondovat s kritériem;
rozpočet plně k. s přísnými kritérii

korespondovat2 ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(dopisovat si) korespondovat s přáteli o studiu v
zahraničí

korigovat 7×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)
(opravit) korigovat cenu na 2000 Kč; k. chování podle
změn.CRIT; podle protokolu.CRIT

kormidlovat 3× ACT(1) PAT(4)
(řídit) kormidlovat loď

korodovat 1× ACT(1)
(rezavět) vybavení koroduje

korumpovat 5× ACT(1) PAT(4)
(podplatit, uplácet) korumpovat poslance

korunovat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.7,na-1[.4],za-1[.4])
korunovali ho za krále

korunovat2
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(dovršit) Vácha korunoval nápor; brankou.MEANS
korzovat 1× ACT(1)
(procházet se) korzovaly po molech při předvádění
šperků

kořenit 1× ACT(1) PAT(4)
(okořenit, ochutit) kořenil jídlo; k. mu.BEN jídlo;
pepřem.MEANS

kotovat 5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
Londýnská burza cenných papírů kotuje pevné
obchodní ceny na zhruba 350 dolarů.; 75 000 akcií bez
hlasovacího práva je kotováno na Milánské burze.LOC
cenný papírů.

kótovat126× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;na+6;v+6)
Obchodníci kótovali cenné papíry.; Pokladniční
poukázky byly kótovány na 22/32.; Místa jsou
kótována 33100 dolarech.; Dluhopisy jsou kotovány v
rozmezí od 5 do 60 centů za dolar.

kótovat2
3×,5× ACT(1) LOC()

(zastavit se) dolar kótoval na 1,4735 DEM; k. na této
výši; k. na pěti dolarech

kotvit12× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připevnit, upevnit) kotvili poslední sloupky do země;
k. skobu do zdi

kotvit2
2× ACT(1)

právě kotvil v přístavu
koukat1

1× ACT(1) PAT(.f)
koukej se uklidnit; koukala pracovat pořádně

koukat2
3× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
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(dívat se, sledovat) obrana jen koukala na další gól;
obrana k., kam letí míč

koukat31× ACT(1) DIR3()
(nahlížet, dívat se) koukat do skříně

koukat se1
1× ACT(1) PAT(na+4;↓jak-2;↓c)

(dívat se) koukat se na představení, na televizi; kouká
se, jak letí míč do branky

koukat se2
1× ACT(1) DIR3()

(nahlížet, pohlížet, dívat se) koukat se na okno; k. do
skříně; k. se na sebe.hidden Rcp.DIR3

kouknout ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(podívat se) kouknout na projev

koupat 1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) koupat hračky; k. panenku ve vaně a sebe taky; k.
se velmi důkladně

koupat se1
3× ACT(1)

(halit se) město se koupe v mlze
koupat se21× ACT(1)
(šplouchat se, plavat) koupali se v jezeře

koupit 106×,344× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(kupovat, pořídit) koupil sestře (pro setru) od
Vietnamců tričko; z posledních peněz.MEANS; za
padesát korun.EXT k. rodičům dárek; za dobré
chování.CAUS k. synovi kolo; za koruny.MEANS mu k.
knihu; za bratra.SUBS k. tatínkovi dárek; k.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; k. si.ADDR kolo

kouřit 5×,8× ACT(1) PAT(4)
kouřit doutníky; asi 40% rodičů alergiků k.

kousat 2× ACT(1) PAT(4)
pes kouše lidi; ten váš nekouše? Gen.PAT

kousat se 1× ACT(1) DPHR(nuda.S7)
(nudit se) kousali se nudou

kouskovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(členit, dělit) kouskovat hru na malé celky

kousnout1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

pes kousl dítě
kousnout21× ACT(1) DIR3()
kousnout do citrónu

kousnout si 2× ACT(1) DIR3()
Jirka si kousl do jablka

kout 1× ACT(1) DPHR(pikle.P4)
(chystat nástrahy) kout pikle

kráčet1
3×,2× ACT(1) DIR2()

(procházet, jít) kráčel naší ulicí
kráčet2

1×,3× ACT(1) DIR3()
(jít) Kam kráčíš?

kráčet3
1× ACT(1) DPHR(v-1[šlépěj.P6[:u#]];

v-1[šlépěj.P6])
syn kráčí ve šlépějích svého otce

kráčet41× ACT(1) DPHR(v-1.6[závěs.S6])
obava kráčí v těsném.RSTR závěsu za střelbou

krachovat 1× ACT(1)
(zhroutit se) podnik krachoval

krájet 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(řezat, dělit, nakrájet) krájet chleba na kousky

krást1
5×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(brát) ona krade dítěti hračku; k. obchodníkovi zboží
krást2

11×,1× ACT(1)
(páchat krádeže, loupit) kradl na venkově i ve městě;
kdo lže, krade

krátit 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zkracovat, zmenšovat, snižovat) krátit úroky z 8 na
6 procent; k. jim.BEN vlasy; k. vinařům.BEN zisky

krčit 1× ACT(1) PAT(7)
Pan George jen krčí rameny.

krčit se1 ACT(1) ?PAT(před+7)
(strachovat se, obávat se) krčit se před představeným

krčit se2
2×,2× ACT(1)

(choulit se) Katka se na schůzích krčí za Jakubem
kreslit 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(malovat) kreslit obraz; k. mu.BEN obrázky

kriminalizovat 2× ACT(1) PAT(4)
kriminalizovat všechna porušení povinností

kritizovat 52×,64× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(hodnotit) kritizovali smlouvu; k., že se schůze konala
pozdě; ministerstvo k. poslance.PAT, že se
vyhýbá.CAUS sdělit

krmit 2×,9× ACT(1) PAT(4)
(cpát) krmit ruskou armádu; horkou kaší.MEANS

krotit11× ACT(1) PAT(4)
(přemáhat, utišovat) krotit svou paniku

krotit21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)
(brzdit, zdržovat) krotili spolupracovníka v jeho
snahách pracovat 24 hodin

kroutit 6×,3× ACT(1) PAT(7;s+7)
(hýbat) kroutit hlavou; k. s kličkou

kroužit 2×,2× ACT(1)
(kolovat) kolem divadla kroužila spousta lidí

kručet1 ACT(3) PAT(1)
žaludek mu kručel

kručet2 ACT(3) LOC()
kručí mu v žaludku

krvácet1 ACT(1)
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rána krvácela
krvácet23× ACT(1)
společnost krvácí; žalem.CAUS

krýt1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(před+7)
(ukrýt) brnění ho krylo před zraněním; obal k. zdroj
před zářením

krýt2
9× ACT(1) PAT(4)

(chytit) krýt 22 střel
krýt3

7×,17× ACT(1) PAT(4)
(zajistit) krýt bankovky; zlatem.MEANS

krýt4
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(uhrazovat) krýt náklady; k. výdaje
krýt se 2×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(shodovat se) nabídka se kryje s požadavky

křečkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(shromažďovat) křečkovat tašky

křepčit 1× ACT(1)
(poskakovat) skoták křepčí

křičet1
5×,14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(volat, pokřikovat) křičíme na ně, aby zastavili; k.
hesla

křičet26× ACT(1)
jejich holčička hystericky křičí

křivit 1× ACT(1) PAT(4)
(poškozovat, ničit) křivit ekonomickou výkonnost

křížit 2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(mísit, kombinovat) křížit jednu rovinu s druhou

křižovat 1× ACT(1) PAT(4)
(jezdit z místa na místo) Dopravníky křižují pláž.

kulminovat 2×,2× ACT(1)
(vrcholit) emotivita kulminuje až na hranici
karikatury

kultivovat 3× ACT(1) PAT(4)
(zušlechťovat, tříbit) kultivovat náš trh; k. národ

kumulovat se 1×,1× ACT(1)
(kupit se, hromadit se) nápor se kumuluje v březnu

kupit se 1× ACT(1)
(hromadit se) kritika se kupila

kupovat 29×,168× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit, pořizovat) kupoval sestře (pro setru) od
Vietnamců tričko; z posledních peněz.MEANS; za
padesát korun.EXT k. rodičům dárek; za dobré
chování.CAUS k. synovi kolo; za koruny.MEANS mu
koupil knihu; za bratra.SUBS k. tatínkovi dárek; k.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; k. si.ADDR kolo

kutálet se 1×,1× ACT(1)
(pohybovat se) koule se kutálely přímo

kvákat 4× ACT(1)
kačer kvákal; MANN.nahlas

kvalifikovat1
3×,2× ACT(1) PAT(na+4;k+3) ADDR(4)

(činit způsobilým k něčemu) kvalifikuje je na
příjemce nadace; k. je k náročnému povolání

kvalifikovat2
2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(hodnotit) kvalifikovali to jako pokusy na lidech

kvalifikovat se11× ACT(1) PAT(na+4)
klienti se kvalifikují pro kreditní karty

kvalifikovat se2
2× ACT(1) DIR3()

(postoupit) kvalifikovat se na halové mistrovství
Evropy; k. se do finále

kvalifikovat se31× ACT(1) DIR3()
(získat způsobilost, oprávnění) kvalifikovat se na
místo ředitele

kvantifikovat 1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, definovat, determinovat) kvantifikovat
toto nebezpečí

kvést1
4× ACT(1)

(růst) rostliny právě kvetou
kvést23× ACT(1)
(rozvíjet se, prosperovat) podnik přímo kvete

kvílet 1× ACT(1)
(ječet) Duchové budou na tomto místě kvílet.

kvitovat 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(vzít na vědomí) kvitovat pozvání; k., že ho pozvali

kydat 1× ACT(1) DPHR(hnůj.S4) PAT(na+4)
kydal hnůj na názory svých protivníků

kymácet se 4× ACT(1)
(pohybovat se) zem se kymácela

kypět 1× ACT(1)
(vřít) kypí v něm vášně

kývat se ACT(1)
vlny se kývají



laborovat 2× ACT(1) PAT(s+7)
(trápit se) laboroval jsem se zraněními

ladit1 ACT(1) PAT(4)
(naladit) ladit kytaru

ladit2 ACT(1) PAT(4)
ladit současná opatření
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ladit3
1×,1× ACT(1) PAT(s+7;k+3)

jednotlivé chody ladily s vínem; kola l. k barvě vozu;
hlasy v písni dobře ladily Rcp.PAT

ládovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nabíjet) ládovat bambitku

lahodit 1× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)
(líbit se) jablka lahodila oku

lákat1
20×,6× ACT(1;.f) PAT(4)

(přitahovat, poutat) láká ho řemeslo
lákat28× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;.s)
(svádět, vábit) láká nás k porušení pravidel; l. voliče
na nezávislost.MEANS

lámat1
2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(zlomit) lámal stromy na malé kousky; l. mu.BEN
ruku; o hranu stolu.MEANS

lámat2
1× ACT(1) DPHR(hůl.S4) PAT(nad+7)

(zlámat) lámat nad nimi hůl
lámat3

1× ACT(1) DPHR(přes-1[koleno.S4]) PAT(4)
lámat to přes koleno

lámat42× ACT(1) DPHR(rekord.P4)
prodeje lámaly rekordy

lámat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4;v+4) ?ORIG(z+2)
(proměnit se) hlas se lámal ze slabého na ještě slabší;
vše se l. v poslední minutě

lámat si 4×,5× ACT(1) DPHR(hlava:4) PAT(7;s+7;↓c;
nad+7)

lámala si hlavu s problémem; podniky si l. hlavy;
Lámal si nad tím hlavu.

lamentovat 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;.s)
(bědovat, naříkat) po utkání zle lamentoval;
Lamentovala: ”Zase je nemocný.”

lapat1
1×,1× ACT(1) DPHR(po-1[dech.S6])

lapat po dechu
lapat21× ACT(1) PAT(4)
Elegantně lapá fly ball.

lapit 2× ACT(1) PAT(4)
(chytit) lapit zloděje

laškovat ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s;↓c) ?ADDR(s+7)
(flirtovat, žertovat) laškovat s ní o hubičku

léčit112×,7× ACT(1) PAT(4)
(hojit) léčit onemocnění; bezlepkovou dietou.MEANS

léčit2
5×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)

(vyléčit, uzdravit) léčil Jirku ze závislosti na
alkoholu; l. pacienty

legalizovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(uzákonit) legalizovat marihuanu

legitimizovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
chtěla jejich vztah legitimizovat

legitimovat 1× ACT(1) PAT(4)
(potvrzovat) To legitimuje lidi jako Daniel Ortega.

lehat si 1× ACT(1) DIR3()
(lehnout si, sednout si) lehal si doprostřed krví
zbrocených záchodků

lehnout 1× ACT(1) DPHR(popel.S7)
les lehl popelem

lehnout si 2×,4× ACT(1) DIR3()
(lehat si, sedat si) lehl si na postel

lekat 1× ACT(1) PAT(4)
(strašit, děsit) lekat malé děti

lemovat1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

stromy lemují řeku; tento úzký pás lemuje bosenské
hranice

lemovat2 ACT(1) PAT(4)
lemovat sukni

lemovat31× ACT(1) PAT(4)
(abstraktně: doplňovat) Souhlas ze zasedaní je
lemován nemocnicemi pro veterány, ekologickými
projekty atd.

lenit 1× ACT(1)
(lenošit, zahálet) tajfun Fred nelenil

lepit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(slepit, přilepit) lepit střepy

lepšit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zlepšit se, vylepšit se) jeho plat se lepšil z
průměrného na nadprůměrný; jeho nálada se rychle
lepšila

lesknout se ACT(1)
jablka se leskla

leštit1 ACT(1) PAT(4)
(urovnávat, zachraňovat, žehlit) leštil své zapletení
do aféry

leštit21× ACT(1) PAT(4)
(čistit) leštit podlahu

létat1
4×,3× ACT(1)

(poletovat) papíry jen létaly
létat2

3×,13× ACT(1)
(cestovat) Z Miami létaly do Havany pravidelné linky

létat31× ACT(1)
(rychle se pohybovat) cyklisté na kolech jen létali

létat41× ACT(1) PAT(4)
Piloti létají přesčasy.

letět1
5×,26× ACT(1)

(cestovat) delegace letí speciálem
letět2

2× ACT(1)
(být moderní) krajinky právě ve světě nejvíc letí;
věděl, co zrovna l.
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letět3 ACT(1)
(hnát, spěchat, pospíchat) letěl, co mu síly stačily

letět41× ACT(1) DIR3()
Obrat společnosti letí prudce nahoru.

lézt1
4× ACT(1) DIR3()

(vniknout, vloupat se, dostat se) bez peněz do
hospody nelez; leze mu.BEN do soukromí; l., kam
nemá

lézt21× ACT(1)
(pohybovat se) lézt pomalu ke kraji; vlak l. jako
hlemýžď

lézt31× ACT(1) DPHR(do-1[zelí.2]) PAT(3)
lezli si do zelí

lézt4
1× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)

lezl mu na nervy
ležet1

1×,2× ACT(1) PAT(na+6)
(spočívat, dopadat, doléhat) veškerá odpovědnost
ležela na veliteli posádky

ležet2
1×,2× ACT(1) PAT(v+6)

(spočívat, tkvít) význam cesty ležel v poznatcích
ležet3

1× ACT(1) LOC(=)
ležel v hlubokém bezvědomí

ležet4
49×,16× ACT(1) LOC()

(nacházet se, rozkládat se) ležet na dně oceánu; l.
jižně od Prahy

ležet51× ACT(1) DIR1(=) DIR3(=)
(STAV) jeho manévrovací prostor leží od vybudování
zóny až po ústupky

ležet6
9×,1× ACT(1)

(odpočívat, hovět si) nemůže ležet, protože ho bolí
záda

ležet7
2× ACT(1) DPHR(na-1[bedra.6];

na-1[bedra.6[.u#]])
leží mu.BEN na bedrech celý podnik

ležet82× ACT(1) DPHR(lad.S7)
všechna půda ležela ladem

lhát1
8×,11× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že) ?ADDR(3)

(zapírat, pololhát) on nám lže o situaci v zemi
lhát2 ACT(1) DPHR(jako[když[tisknout.S]])
lhali jako když tiskne

líbat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(pusinkovat, hubičkovat) Honza se líbá s Marií

líbat22× ACT(1) PAT(4)
(hubičkovat, pusinkovat) kluk líbal ruku děvčátka

liberalizovat 3×,7× ACT(1) PAT(4)
liberalizovat obchod

líbit se 44×,58× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)

(zamlouvat se) to se mi líbí; opozici se nelíbí, že ODS
zadává…; nelíbí se mi, kam si sedáš; nelíbí se jim
pracovat přesčas; v Praze se mi l.

libovat si 8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;v+6)
(pochvalovat si) liboval si dobré jídlo; l. si, že má klid;
l. si v klidu

licencovat 2× ACT(1) PAT(4)
licencovat profesionály

licitovat11× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7)
(dohadovat se) licitovat s nimi o cenu

licitovat2 ACT(1) PAT(4)
(dražit) licitovat starožitnosti

líčit1
10×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(popsat, popisovat) líčil nám nový příběh
líčit2 ACT(1) PAT(4)
(malovat, krášlit) líčit herce před představením

lichotit 1× ACT(1) PAT(3)
(chválit) lichotit výkonu domácích; l. ženě

likvidovat 11×,4× ACT(1) PAT(4)
(ničit, zabíjet) likvidoval nepřátele

limitovat 8×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(omezit, omezovat) ceny limitovaly objednávky na
neuspokojivé hodnoty; limitovat výrobu

linout se 3×,1× ACT(1)
(šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se) z pokoje se line
vůně

listovat 1×,2× ACT(1) PAT(7)
(zběžně prohlížet) listovat osobním svazkem

lišit ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(různit, odlišovat) Petra liší od Pavla jeho povaha; l.
pravdu od lži

lišit se 44×,44× ACT(1) PAT(od+2;oproti+3)
(různit se) Petr se liší od Pavla; důrazem.MEANS na
jiné jevy; l. se ve svém hodnocení.REG; Petr a Pavel se
l. Rcp.PAT; děti se l. Rcp.PAT v jednotlivostech podle
věku; jejich názory se l. Rcp.PAT

lít11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nalívat) Pavel lil vodu do umyvadla

lít22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat) lít peníze do budov

lít3 EMPTY
(pršet) lilo celou noc

lítat 2× ACT(1)
(hovorové, pohybovat se) index celou sobotu jen
lítal; index lítal nahoru.DIR3 dolů.DIR3

litovat1
15×,14× ACT(1) PAT(2;↓že)
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(rmoutit se, zalitovat) litovat každého dne; l., že
neprosadil program A

litovat21× ACT(1) PAT(4)
(politovat) litovat postižené přátele

lízat 1× ACT(1) PAT(4)
lízat lízátko; l. si.BEN tlapku

lkát1 ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c)
(naříkat) lkát na špatné poměry

lkát21× ACT(1)
(plakat, úpět, kvílet) klavírista smutně lkal

lnout1 ACT(1) PAT(k+3)
(přimykat se, milovat) lnout k rodině

lnout2
1× ACT(1) DIR3()

(lepit se, přiléhat) guma lnula k dětskému obličeji
lobbovat1

1×,2× ACT(1)
nikdy nelobbovala; pro nás.BEN

lobbovat22× ACT(1) PAT(za+4;pro+4;proti+3)
Lobbuje proti daňovým pravidlům.

lobovat 8× ACT(1) ?PAT(za+4)
skupiny nepřetržitě lobují za novou verzi

lokalizovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) lokalizovat pracoviště v daných prostorách
lokalizovat22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) lokalizovat děj do budoucnosti

lokalizovat3 ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, určovat) lokalizovat bolest

lokalizovat4
2× ACT(1) PAT(4)

(omezit, zastavit) lokalizovat epicentrum; l. požár,
chorobu

lomcovat ACT(1) PAT(7;s+7)
(pohybovat, hýbat, cloumat) lomcovat dveřmi

lomit 3× ACT(1) DPHR(ruka.P7) ?PAT(nad+7)
Lomili rukama nad blížícími se prezentacemi nových
akcí.

losovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vylosovat) asistentka losuje výherce

loučit se 10× ACT(1) PAT(s+7)
(rozloučit se) loučit se s přítelem; přátelé se
spolu.MANN l. Rcp.PAT; Jirka a Pavel se l. Rcp.PAT

loupit1 ACT(1) PAT(4)
(vylupovat, vykrádat) loupil pokladny

loupit2
3× ACT(1)

(páchat loupeže) loupil nedaleko bydliště
loutkařit 2× ACT(1)
otec loutkařil; samostatně.MANN

lovit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(chytat, střílet) lovit buvoly

lpět1
1×,3× ACT(1) PAT(na+6)

(nevzdat se, držet se) lpět na kvalitním výcviku; l. na
dětech

lpět2 ACT(1) LOC()
(lnout, držet se, přiléhat) zpocená košile lpí na těle

lustrovat 2× ACT(1) PAT(4)
(přezkoumávat, kontrolovat) lustrovat osoby

luxovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(čistit) luxuje koberec od nečistoty

lyžovat 1×,3× ACT(1)
lyžovala dobře

lze 526×,199× ACT(.f;1)
A nelze, aby poplatníci přišli na prověrku a…; Lze
odejít; Nelze nic než očekávat



mačkat 1× ACT(1) PAT(4)
(stlačovat, tisknout) mačkat páčky

mačkat se 3× ACT(1) LOC()
(tlačit se, tísnit se) fanoušci se mačkali na tribunách

máchat1
1×,1× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4)

(mávat, mávnout) máchal na sestru rukou
máchat2 ACT(1) PAT(4)
(prát) máchat prádlo

máchnout 1× ACT(1) PAT(7)
Párkrát máchne pálkou.

makat 1× ACT(1)
(pracovat, dělat) makat spolehlivě; kluci m. s plným
nasazením.MANN

malovat1
12×,1× ACT(1) PAT(4)

(kreslit, portrétovat) Bacon maloval obrazy
malovat22× ACT(1) PAT(4)
(představovat si) situace je hrozná, ale možná
malujeme horší obrázek, než bychom měli, malovat
si.BEN lepší budoucnost

manévrovat 1× ACT(1) LOC()
(pohybovat se) plán manévroval v úzkém koridoru

manipulovat1
6×,4× ACT(1) PAT(s+7;7)

(pracovat, zacházet) Manipuluje s mříží.;
Manipuluje dveřmi od sklepa jen s námahou.

manipulovat25× ACT(1) PAT(s+7;7)
(ovládat, řídit, ovlivňovat) Manipulovat s lidmi je
někdy lehké.; Manipulovat trhem se jim nedařilo.;
Bogartová manipuluje svými herci, jako by to byly
hadrové panenky
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mapovat 11×,1× ACT(1) PAT(4)
mapovat krajinu

mařit 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(kazit, hatit, ničit) vytrvale maří moji snahu
soustředit se na práci

masírovat 1× ACT(1) PAT(4)
masírovat záda

maskovat 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(tajit, zastírat) maskovala před ním obchody; m., že
pracovala

mást 3× ACT(1) PAT(4)
(plést) mást maloobchodníky

maturovat 2×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)
maturovat z dějepisu; m. na gymnáziu.LOC

mávat1
8×,4× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4;3)

(zamávat) kubánští uprchlíci mávají na americké
vrtulníky šátky; m. mamince rukou

mávat21× ACT(1) PAT(7)
útočník mával nožem

mávnout 2×,2× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(3;na+4)
(mávat) mávne na dívku rukou; m. chlapci rukou

maximalizovat 1×,8× ACT(1) PAT(4)
maximalizovat své zájmy

mazat 2× ACT(1) PAT(4)
(stírat, utírat) maže tabuli; m. jména sponzorů z
mantinelů.DIR1

mazlit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
mazlit se s dítětem; děti se m. Rcp.PAT; matka a dcera
se spolu.MANN m. Rcp.PAT

meditovat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli)
(uvažovat, přemítat, přemýšlet) meditoval o životě

měnit1
2×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)

(proměnit, vyměnit, směnit) měnil s ním marky za
dolary; m. peníze v bance; m. s ním byt za menší

měnit2
45×,40× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;

v+4;do+2)
(proměnit) výchova ho měnila z gaunera na slušného
člověka

měnit3
17×,3× ACT(1;↓že) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(ovlivnit) projekt nemění nic na trvání jaderné hrozby;
to na věci nic nemění

měnit413× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(střídat) měnit kytaru za klavír; Litvínov m. trenéry

měnit se1
9×,9× ACT(1) PAT(v+4;na+4;do+2)

?ORIG(z+2)

(proměnit se) měnil se z larvy v brouka; m. se do
podoby otce

měnit se2 ACT(1) PAT(s+7)
(střídat se) voják se měnil s generálem; stráže se m.
Rcp.PAT

měnit se3
16×,27× ACT(1)

(proměňovat se) časy se mění
měřit1

4×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(srovnávat, porovnávat) měřit desku s kazetou; m.
nahrávku s živým vystoupením; matematik se m. s
matematickým standardem; děti se.PAT m. Rcp.EFF ve
znalostech.REG

měřit2
14×,20× ACT(1) PAT(4)

(změřit, zjišťovat velikost) měřit plátno; Gen.ACT
děti.PAT se.hidden u lékaře m.; Jan se.PAT měřil kvůli
přesnosti už podruhé; m. mu.BEN teplotu

měřit3
7×,1× ACT(1) EXT()

(mít míru) stromek měřil 2 metry
metabolizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
metabolizovat lék z plísní

metat 1× ACT(1) DPHR(kozelec.S4)
Dokud se skutečné počty inzertních řádků nezačnou
vracet zpátky nahoru, nemůžeme metat kozelce.

mhouřit 2× ACT(1) PAT(4)
Republikáni mhouří oči nejbolestněji.

migrovat11× ACT(1) PAT(k+3;na+4) ?ORIG(z+2;od+2)
(přecházet) mnoho firem bude migrovat na nové
prostupy ze starých metod

migrovat2 ACT(1) DIR3()
(stěhovat se) migrovat do zahraničí

míhat se 2× ACT(1)
(hemžit se) stín se neklidně míhal; na pódiu se m.
jeden soubor za druhým

mihnout se 1×,1× ACT(1)
(objevit se, ukázat se) motýl se jen mihl a zmizel

míchat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(tvořit, vyrábět) míchat pitnou vodu ze dvou zdrojů
míchat2 ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(zaměňovat) míchat znak s označením; m. dva různé
pojmy Rcp EFF

míchat3
1×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(mísit, smíchat) míchat cement s pískem; m. vodu s
vínem; m. chloristan s pohonnou látkou na raketové
palivo.AIM; m. chloristan a pohonnou látkou, aby
vzniklo.AIM….

míchat4
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dávat, řadit) míchal různé autory do výstavního
koktejlu;

míchat5 ACT(1) PAT(4;7;s+7)
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(promíchat, měnit pořadí, zamíchat) míchat karty;
trenér m. se sestavou

míchat61× ACT(1) PAT(4)
(mísit) míchat kávu; lžičkou.MEANS

míchat7
1× ACT(1) DPHR(pátý:NS4,přes-1[devátý:NS4])

míchal páté přes deváté
míchat se 1× ACT(1) PAT(do+2)
(vměšovat se) Míchají se do volného trhu.

míjet1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(přejít, přejet okolo) průvod míjel ubytovnu pro
dělníky

míjet22× ACT(1) PAT(4)
(nezasahovat, netrefovat) míjet terč

míjet32× ACT(1)
(plynout, utíkat) čas rychle míjel

míjet se 2× ACT(1) PAT(7;s+7)
léčky se míjely účinkem

milovat 21×,11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(mít rád) milovat své děti; m., že se všemu směje

minimalizovat 4×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snížit) minimalizovat ztráty z 8 na 3 tisíce
mínit1

2×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(.a4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(považovat, zamýšlet) míní své příměří jako trvalé
mínit2

3×,5× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

(myslet, pojímat, chápat) míní svá slova vážně,
doopravdy.MANN; m. to s nadsázkou.ACMP; m. to s
ní.REG vážně.MANN

mínit3
20×,2× ACT(1) PAT(.f)

(zamýšlet) země míní omezit dodávky;
mínit4

13×,4× ACT(1) EFF(4;↓že;.s) ?PAT(o+6)
(myslet) míní, že nepřijde; to se mi nelíbí, m. Benda

mínit5
3×,2× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(rozumět, myslit) co tím míníte?; m. tyhle papíry
mínit61× ACT(1) PAT(4) EFF(k+3;na+4)
akcie byly míněny k prodeji

minout1
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(nezasáhnout, netrefit) kulka minula oběť
minout2

2× ACT(1)
(uplynout, uběhnout, utéci) prázdniny minuly
nepozorovaně

minout se 1× ACT(1) PAT(7)
Diskuze se minula účelem.

mírnit 4× ACT(1) PAT(4)
mírnit ziskový tlak

mírnit se 2× ACT(1)

(krotit se, ovládat se) japonské banky se mírní
mířit1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(namířit, zamířit, směřovat) mířil střelu na město;
m. povstání proti vládě

mířit24× ACT(1) PAT(k+3)
(spět, cílit) mířit k nadvládě

mířit3
24×,18× ACT(1) DIR3()

(směřovat, mít namířeno, jít) mířit do Himaláje
mířit4

4×,6× ACT(1) DIR3()
(namířit, zamířit) násilník mířil na muže;
zbraní.MEANS; m. na terč.DIR3; vedle.DIR3; povstání
m. i proti vládě.DIR3

mířit51× ACT(1) DIR3(=)
(stav) Trh míří do bezedného pádu.

mísit1
1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(míchat, smíchávat) autor mísí operu s hororem
mísit2 ACT(1) PAT(4)
(míchat) mísit těsto; vařečkou.MEANS

mísit se1
1× ACT(1) PAT(do+2)

(vměšovat se) mísit se do problému
mísit se2

1×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(prolínat se) okouzlení se mísí s úzkostí; jeho
myšlenky se m. Rcp.PAT

mít1
1× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)

(nutit) má ho ke studiu
mít2

434×,388× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
mít dům od matky; m. zahradu z dědictví; m. angínu;
m. to za pakatel. MEANS; m. peníze za úklid.CAUS;
m. peníze, aby pomáhal.AIM; m. za vítězství.CAUS
nový bod

mít3
1×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) EFF(za+4;7;
:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) ?ORIG(od+2)

má to od nich za úkol; m. od nich úkolem napsat práci
mít4

8×,1× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(za+4;jako[.4])
(považovat, pokládat) Mít ho za blázna.; Má za
povinnost nahlásit zástupce.; Mít prezidenta jako
symbol éry.

mít5
127×,58× ACT(1) PAT(4) EFF(4;zdarma)

má vlasy hladce upravené; m. to s tebou.REG těžké;
novináři to s ním.REG nemají lehké; zimní boty m.
dvoje

mít6
17×,42× ACT(1) PAT(4) LOC(=)

soused má byt v soukromém vlastnictví; m. ho v
pronájmu; m. život za sebou

mít7
58×,116× ACT(1) PAT(4) LOC()

(nacházet se) mít to ve smlouvě; m. v písemce pět chyb
mít8

670×,1007× ACT(1) PAT(4;2)
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mít pravdu; m. zvuk; m. ponětí, potuchu; m. aférku; m.
dost práce; m. svátek; m. premiéru; m. vystoupení; m.
koncert; m. pohřeb; m. obdobu

mít9
523×,268× ACT(1) PAT(4)

(vlastnit) má příbuzné; má image
mít10

13×,21× ACT(1) PAT(.f;↓c)
má co říct; m. co dělat; nemám, co bych řekla

mít11
21×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(zvládnout) on na to má; při hře na něj neměl
mít12

5×,1× ACT(1) PAT(na+4)
(zvládnout pořídit) nemají na chleba; m. na zaplacení
nájmu

mít13
1× ACT(1) PAT(před+7)

má před svatbou
mít14

15×,13× ACT(1) DIR3() EXT()
má do školy daleko; neměl k tomu daleko; m. do Prahy
jen pár kroků; m. k cíli kilometr; m. k radikalismu
blízko, daleko, kousek

mít15
2×,3× ACT(1) EXT()

(vážit) kajak má 9 kilo; on má pět let
mít169× ACT(1) CPHR({podpora,pověření,…}.4)
?ORIG(od+2)

firma měla od zaměstnanců jednotnou podporu;
Thompson má od představenstva pověření podílet se
na …

mít17
5×,1× ACT(1) CPHR({důvěra,respekt,…}.4) LOC()

mít respekt u žáků
mít18

36×,31× ACT(1;.f;↓že;↓aby) CPHR({cena-1,smysl,
význam,…}.4)

nemá smysl polemizovat
mít19

15×,16× ACT(1;.f) CPHR({důsledek,následek,
…}.4)

má to hluboké důsledky
mít20

2× ACT(1) CPHR({dohled,dozor,…}.4)
mít dozor nad skautským oddílem

mít21
38×,33× ACT(1) CPHR({důvod,motivace,

opodstatnění,podklad,prostor,příležitost,uplatnění,
…}.4)

Má důvod zůstat na pracovišti.; Toto chování nemá
žádné opodstatnění.; Zápletka nemá reálný podklad.;
Takový luxus tu nemá uplatnění.

mít22
21×,15× ACT(1) CPHR({námitka,něco,nic,

předsudek,stížnost,výhrada,…}.4;{námitka,něco,nic,
předsudek,stížnost,výhrada,…}.2)

(nesouhlasit) Nemám nic proti myšlence už to
nedodělat.; Měli výhrady k řešení problému.; Protože
teď je to záležitostí soudu, nemáme další komentář.;
Má předsudky proti společnosti Sony.; Neměla moc
komentářů.

mít23
8×,3× ACT(1) CPHR({převaha,…}.4)

mít převahu
mít24

8×,10× ACT(1) CPHR({víra,vztah,…}.4)
má dobrý vztah k matce

mít25
85×,67× ACT(1) CPHR({zájem,…}.4)

má zájem o práci
mít26

4×,6× ACT(1) CPHR({garance,krytí,pojištění,
splatnost,záruka,…}.4)

máme záruku, že svobodu máme zaručenu; emise má
garanci společnosti, mnozí Kaliforňané nemusejí mít
přiměřené pojistné krytí, pojištění proti zemětřesení
má méně než jeden z pěti vlastníků domu v Kalifornii

mít2710× ACT(1) CPHR({aspekt,…}.4)
vládní laxnost má nebezpečné aspekty

mít28
372×,325× ACT(1) CPHR({ambice,cíl,čas,čest,

dovednost,chování,chuť,investice,ambice,kapacita,
monopol,mechanismus,motivace,možnost,naděje,
odvaha,oprávnění,perspektiva,pocit,pochybnost,
ponětí,potenciál,potřeba,pověst,povinnost,právo,
pravomoc,představa,přesvědčení,přístup,řešení,sen,
slabina,schopnost,síla,sklon,snaha,šance,touha,tušení,
úkol,vyhlídka,záměr,závazek,zastoupení,znalost,…}.4;
zapotřebí)

měli možnost pozorovat spoluhráče; kdo financuje, m.
právo…má umělecké ambice, má perfektní chování
George Bushe, má větší kapacitu, než jiné firmy, měli
monopol na obchodování s akciemi, má motivaci
investovat do obchodů, libra má malou perspektivu,
každá z nich má jiná řešení, stát má ve společnosti
vysoké zastoupení, má znalost washingtonských
způsobů.

mít29186× ACT(1) CPHR({bonita,cena,deficit,dluh,
hodnota,kurz,likvidita,míra,náklad,obrat,ohodnocení,
podíl,prospěch,přebytek,příjem,rezerva,sazba,škoda,
tržba,výdaj,výdělek,výnos,zisk,ztráta,zvýšení}.4)

Společnost měla zisk 452 milionů franků.; Tyto dva
subjekty odděleně budou mít vyšší bonitu.; Obligace
měli rostoucí míru neplacení.; Vláda se dostala do
schodku, pak měla v září přebytek.; Mohli mít z
katastrofy prospěch nebo škodu.

mít30
3×,7× ACT(1) CPHR({dohoda,setkání,smlouva,

styk,…}.4)
Měl styk s mafií.; Tyto společnosti mají dohodu.; Má
smlouvu se společností American Express.

mít31
58×,69× ACT(1) CPHR({dojem,nálada,obava,

potěšení,radost,starost,strach,…}.4)
Má strach ze zkoušky; Nemají náladu na uvolnění.

mít32
71×,185× ACT(1) CPHR({dopad,efekt,nárok,

platnost,požadavek,účinek,vliv,…}.4)
Reforma má dopad na obyvatelstvo.; Ekonomika USA
má efekt i na ekonomiku Evropy.; Tento odstavec má
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platnost pouze 1. října 1984.; Soudce měl
megalomanské požadavky na zaměstnance.

mít33
21×,20× ACT(1) CPHR({důvěra,náskok,nedůvěra,

porozumění,priorita,přednost,respekt,…}.4)
Domácí zboží tu má přednost před zahraničním.; Měla
respekt k učitelce.; Prezident by mohl mít porozumění.

mít349× ACT(1) CPHR({funkce,odpovědnost,
zodpovědnost,způsobilost,…}.4)

v této funkci má odpovědnost za vedoucí
administrativu

mít352× ACT(1) CPHR({hovor,…}.4)
ředitelka měla hovor s pracovníky firmy

mít368× ACT(1) CPHR({jistota,volba,volnost,výběr,
…}.4)

Máme jistotu, že to dobře dopadne.; Mají volnost
jednání.; Agentura nebude mít velký výběr.

mít375× ACT(1) CPHR({kontrola,…}.4)
má kontrolu nad výrobou zbraní

mít38
73×,104× ACT(1) CPHR({megaproblém,obtíž,potíž,

problém,pře,spor,střet,těžkost,…}.4)
Má problémy v práci.; Měli obtíže s udržením prodeje.;
Nebyl bych úplně překvapen, kdybychom měli soudní
pře.; Měl i další střety se zákonem.

mít39
20×,25× ACT(1) CPHR({mínění,názor,pohled,

postoj,…}.4)
Má stejný názor.; Měl zvláštní pohled na sex.; Když
máte nějaký postoj, je lepší se ho držet.

mít4023× ACT(1) CPHR({moc,smůla,štěstí,úspěch,…}.4)
(někdo je šťastný, úspěšný, mocný,…) zpěvačka
měla úspěch; při tvorbě reklamy neměl štěstí; po
zastavení obchodování měl smůlu

mít41
4×,6× ACT(1) CPHR({komentář,megaotázka,

nápad,návrh,otázka,poznámka,připomínka,…}.4)
Měl připomínky a komentáře k jeho chování.; Měla
velmi dobrý nápad.; Mám pro pana Labana otázku.

mít4211× ACT(1) CPHR({nevýhoda,výhoda,…}.4)
programoví obchodníci mají výhodu; vítězství by
mohlo mít několik výhod

mít43
47×,57× ACT(1) CPHR({plán,pravděpodobnost,

předpoklad,sklon,strategie,šance,tendence,…}.4)
mít sklon k inflaci; m. tendenci přehánět; Tým má
strategii na zvyšování hodnoty.

mít444× ACT(1) CPHR({pochopení,slitování,…}.4)
vedoucí měl pro zaměstnance pochopení; je to stejné,
jako žádat lišky, aby měly slitování s kuřaty

mít458× ACT(1) CPHR({podezření,…}.4)
mám podezření, že to nedopadne dobře

mít46
23×,32× ACT(1) CPHR({podíl,účast,zásluha,…}.4)

Má podíl na otevření školy.; Mít zásluhu na
vybudování firmy.; Má kapitálovou účast na výrobě
tmelů.

mít472× ACT(1) CPHR({postoj,…}.4)
má k úkolu špatný postoj

mít483× ACT(1) CPHR({přínos,…}.4)
to bude mít pro letecký průmysl přínos

mít497× ACT(1) CPHR({prospěch,užitek,…}.4)
z prezidentova kroku budou mít všichni prospěch

mít5011× ACT(1) CPHR({původ,…}.4)
ztráta zisku měla svůj původ v počítačovém programu

mít511× ACT(1) CPHR({rest,úkol,…}.4)
měl ještě několik restů

mít5215× ACT(1) CPHR({místo,postavení,pozice,role,
úloha,…}.4)

MMF má v rozvojových zemích malou roli; Tohle není
typ trhu, na kterém by se vyplatilo mít velkou pozici.

mít536× ACT(1) CPHR({souvislost,spojitost,…}.4)
Rezignace pana Wilsona má souvislost s prodejem.;
Definice má spojitost s dalšími zákony.

mít543× ACT(1) CPHR({výsledek,…}.4)
Testovací metody již mají výsledky.

mít552× ACT(1) CPHR({využití,…}.4)
tyto programy nemají využití

mít561× ACT(1) CPHR({záliba,…}.4)
má zálibu v brutálních vraždách

mít57
27×,16× ACT(1) CPHR({zdržení,zkušenost,

zpoždění,…}.4)
mít zdržení; měla s tím dobrou zkušenost

mít582× ACT(1) ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4]) PAT(4;↓c)
neměli jsme nic na výběr; měl na výběr, kam jít

mít59
2× ACT(1) DPHR(za-1[zlý.NS4]) PAT(4;↓že;↓když)

ADDR(3)
mít mu za zlé jeho chování; m. mu za zlé, že se chová
špatně

mít60 ACT(1) DPHR(nic[co-1],do-1[činění.2]) PAT(s+7)
—(.∼)

nemá to nic co do činění s podvodem
mít61 ACT(1) DPHR(čest.S4) PAT(s+7)
máme tu čest s hudbou autora, který…

mít626× ACT(1) DPHR(co-5,do-1[činění.2]) PAT(s+7)
má co do činění s podvodem

mít63
1×,2× ACT(1) DPHR(dost) PAT(2)

(mít toho plné zuby) mám toho dost
mít64

52×,19× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
mít něco k dispozici

mít65
18×,17× ACT(1) DPHR(na-1[mysl.S6]) PAT(4;↓že;↓c)

má na mysli jen svůj prospěch
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mít66
3×,8× ACT(1) DPHR(na-1[paměť.6]) PAT(4;↓že;↓c)

má na paměti jejich prospěch
mít67

1× ACT(1) DPHR(na-1[program-1:S6]) PAT(4;.f;↓že)
měl na programu rehabilitaci

mít68
1× ACT(1) DPHR(na-1[program-1.S6]) PAT(4)

mít utkání na programu
mít69

11×,18× ACT(1) DPHR(na-1[starost.S4];
na-1[starost.S6]) PAT(4;.f;↓že)

úřad má na starost země východní Evropy; m. na
starost vyřešit to do týdne

mít70
8×,4× ACT(1) DPHR(na-1[svědomí.S6]) PAT(4;↓že)

má ho na svědomí; m. na svědomí, že je vzduch
znečištěn

mít71
1× ACT(1) DPHR(na-1[zřetel.S6]) PAT(4;↓že;↓c)

měl stále na zřeteli potřeby svých blízkých; m. na
zřeteli, že buduje nový systém; m. na zřeteli, kam se
schová…

mít72 ACT(1) DPHR(po-1[krk.S4]) PAT(2)
m. toho po krk

mít73
1×,1× ACT(1) DPHR(pod-1[dohled.S7]) PAT(4)

mít milence pod dohledem
mít74

3×,2× ACT(1) DPHR(při-1[ruka.S6];po-1[ruka.S6])
PAT(4;2)

mají vše při ruce
mít75

34×,24× ACT(1) DPHR(rád;raději) PAT(4;↓když)
on má rád Kateřinu; ona m. ráda Jakuba; nemá rád,
když se zlobí

mít76
1× ACT(1) DPHR(spadeno) PAT(na+4)

(nemít ho rád, mít zlost) Má spadeno na Ransdorfa.
mít77

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[hra.S6]) PAT(4)
má i další karty ve hře; m. ve hře i jiné věci, například
techniku

mít78
1× ACT(1) DPHR(v-1[krev.S6]) PAT(4)

má to v krvi
mít79

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[obliba.6]) PAT(4)
mít tyto knihy v oblibě

mít80
4×,69× ACT(1) DPHR(v-1[plán:S6]) PAT(4;.f;↓že)

má v plánu čekat
mít81 ACT(1) DPHR(v-1[povaha.S6]) PAT(4)
mít to v povaze

mít82
1× ACT(1) DPHR(v-1[pravomoc.S6]) PAT(4;.f)

má v pravomoci výklad a zahájit proces
mít83

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[provoz.S6]) PAT(4)
kancelář má v provozu vlastní hotel

mít84
1× ACT(1) DPHR(v-1[referát:S6]) PAT(4)

portmonky měla v referátu rodina Dunkových
mít85

6×,6× ACT(1) DPHR(v-1[ruka.P6]) PAT(4)
mají v rukou režii závodu

mít86 ACT(1) DPHR(v-1[úcta.S6]) PAT(4)
lidé mají tuto knihu v úctě

mít87
21×,93× ACT(1) DPHR(v-1[úmysl.S6]) PAT(4;.f;↓že)

měla v úmyslu prodej domu; m. v úmyslu studovat; m.
v úmyslu, že prodá akcie

mít88 ACT(1) DPHR(v-1[užívání.6]) PAT(4)
má statek v užívání

mít89
1× ACT(1) DPHR(z-1[krk.S2]) PAT(4)

m. to z krku
mít90

4×,16× ACT(1) DPHR(za-1[cíl.S4]) PAT(4;.f)
rozsudek smrti má za cíl zaktivizovat masy

mít91
1×,2× ACT(1) DPHR(za-1[důsledek:S4]) PAT(4;↓že)

mají za důsledek pokles
mít92

1×,1× ACT(1) DPHR(za-1[důsledek.S4]) PAT(4;↓že)
má za důsledek pokles produktivity

mít93
8×,30× ACT(1) DPHR(za-1[následek.S4]) PAT(4;↓že)

mít za následek zjištění; m. za následek, že bylo zjištěno
mít94

8×,17× ACT(1) DPHR(za-1[ten.NS4]) PAT(4;↓že)
měl za to, že počítal správně

mít95
1× ACT(1) DPHR(zub:P4[plný:#]) PAT(2)

mít toho plné zuby
mít96 ACT(1) DPHR(klíč.S4) PAT(k+3)
Měli klíč k úspěchu

mít971× ACT(1) DPHR(na-1[krk.S6]) PAT(4)
společnost má na krku dluhy

mít98 ACT(1) DPHR(na-1[vodítko.S6]) PAT(4)
kongres měl prezidenta na vodítku

mít993× ACT(1) DPHR(před-1[se.7]) PAT(4)
měl před sebou dobrou dekádu

mít1001× ACT(1) DPHR(v-1[kapsa.S6]) PAT(4)
měl výhru v kapse

mít1012× ACT(1) DPHR(za-1[výsledek.S4]) PAT(4;↓že)
zemětřesení mělo za výsledek dvoustupňový systém

mít102
1× ACT(1) DPHR(dělat.f[co-1.4]) LOC()

ta cigareta tady nemá co dělat
mít1033× ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4])—(.∼)
museli to udělat, neměli na výběr

mít104
1× ACT(1) DPHR(dno.S4[zlatý.#])

podnikání má zlaté dno
mít105

1× ACT(1) DPHR(hlava:S4[těžký:#])
má těžkou hlavu, že mu úspory žere.CAUS inflace

mít106
3×,1× ACT(1) DPHR(hluboko,do-1[kapsa:S2])

máme hluboko a oni ještě hlouběji do kapsy
mít107

4× ACT(1) DPHR(jasno-1)
měla v tom už jasno
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mít108
1× ACT(1) DPHR(klika.S4)

m. u obhajoby kliku
mít109

1× ACT(1) DPHR(na-1[vybraný.FS4])
studenti nemají na vybranou

mít110
1×,1× ACT(1) DPHR(namále)

měl namále
mít111

1×,1× ACT(1) DPHR(napilno)
měli napilno

mít112
2×,1× ACT(1) DPHR(navrch)

má navrch
mít1131× ACT(1) DPHR(pět-1.S4[všechen.P2],

pohromadě)
má všech pět pohromadě

mít114
1× ACT(1) DPHR(ruka.S4[šťastný.#])

mít šťastnou ruku
mít115

9×,2× ACT(1) DPHR(slovo.S4)
má slovo při výběru firem

mít116
1× ACT(1) DPHR(střecha.S4[nad-1[hlava.S7]])

(bydlet, mít kde bydlet) mít střechu nad hlavou
mít117

6×,5× ACT(1) DPHR(váha.S4)
to mělo váhu v každé diskusi

mít1182× ACT(1) DPHR(zelený.FS4)
nový letoun má zelenou; mládí m. zelenou

mít1191× ACT(1) DPHR(slovo.S4[poslední.@1$11<A>#])
poslední slovo měli finančníci

mít1201× ACT(1) CPHR({účel}.4)
všechno má legální účel

mít1214× ACT(1) DPHR(dělat:f$11<11>[co-1.S4])
PAT(s+7)

(mít dočinění s) Nemá to co dělat s podnikáním.;
Budou mít co dělat s podnikáním.

mít122 ACT(1) DPHR(den.S4)
Nikdy neměla takový den jako včera.

mít1231× ACT(1) DPHR(háček.S4[jen-1,jeden];
háček.S4[jeden];háček.S4)

Má to jen jeden háček.; Má to jeden háček.; Má to háček.
mít1241× ACT(1) DPHR(karta.P4[nějaký.#,v-1[ruka.P6]])
Kvantitativní meze pomoci existují, ale cítíme, že
nějaké karty v rukou máme.

mít1253× ACT(1) DPHR(stránka.S4;stránka.P4)
Krenz má ale i jinou (světlou/stinnou) stránku, situace
má světlé stránky

mít1262× ACT(1) DPHR(v-1[hrst.S6]) PAT(4)
Farmáři mají v hrsti samotné srdce světa.

mít1271× ACT(1) DPHR(vítr.S4[v-1[záda.S6]])
Investoři měli vítr v zádech v podobě rostoucí
ekonomiky.

mít1281× ACT(1) DPHR(ruka.P4[volný.#]) PAT(k+3;
pro+4)

Má volné ruce pro opatření, jež zvýší zisk.
mít1291× ACT(1) DPHR(v-1[paty.P6]) PAT(4)
V patách má svou jasnozřivou přítelkyni.

mít1301× ACT(1) DPHR(žaludek.S4) PAT(na+4)
(vydržet) Nemají na dlouhodobý konflikt žaludek.

mít1312× ACT(1) DPHR(ve-1[zvyk.S6]) PAT(.f)
Spojené státy mají ve zvyku vyjednávat.

mít1321× ACT(1) DPHR(vše.NS4,pohromadě)
Tato dáma, plná inspirace, měla vše pohromadě.

mít1334× ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4])
Příští prezident nebude mít příliš na výběr.

mít1341× ACT(1) DPHR(drzost.S4[ten.FS4]) PAT(.f)
Měli tu drzost odejít před koncem obřadu.

mít1351× ACT(1) CPHR({pokyn,…}.4)
Vojáci mají pokyn nestřílet.

mít se1
4× ACT(1) PAT(k+3)

(hledět si, získat) moc se k tomu neměl; m. se k
příbuzným

mít se2
6×,6× ACT(1)

(žít si) jak se máš?; m. se dobře.MANN
mít se36× ACT(1) DPHR(na-1[pozor.S6]) PAT(před+7)
měl se na pozoru před bankovním úředníkem

mít se4 ACT(1) DPHR(k-1[svět.S3])
(být čilý) mít se k světu

mívat13× ACT(1) PAT(4)
míval jsem dost práce

mívat2 ACT(1) PAT(4)
(vlastnit) mívat rajčata

mívat3 ACT(1;.f;↓že;↓aby) CPHR({cena-1,smysl,
význam,…}.4)

nemívalo smysl polemizovat
mívat41× ACT(1) CPHR({čas,čest,hodnota,chuť,

možnost,naděje,potřeba,povinnost,povolení,právo,
pravomoc,schopnost,snaha,šance,…}.4)

Mívala na něho čas jen zřídka.; Tyto akcie mívají
nízkou hodnotu beta.; Měli právo nevypovídat.

mívat5 ACT(1) CPHR({dopad,vliv,…}.4)
mívat vliv

mívat6 ACT(1) CPHR({důvěra,vztah,…}.4)
mívat důvěru k rodičům

mívat7 ACT(1) CPHR({důvod,motivace,příležitost,…}.4)
mívat příležitost k projevu

mívat8 ACT(1) CPHR({náskok,přednost,respekt,…}.4)
mívat respekt

mívat9 ACT(1) CPHR({obava,potěšení,strach,…}.4)
mívat obavy ze zkoušek

mívat10 ACT(1) CPHR({pocit,představa,vzpomínka,
…}.4)
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lidé mívají falešnou představu o …
mívat11 ACT(1) CPHR({podíl,zásluha,…}.4)
mívat podíl na práci

mívat12 ACT(1) CPHR({porucha,potíž,problém,…}.4)
mívat potíže s lidmi

mívat13 ACT(1) CPHR({poznámka,připomínka,…}.4)
mívat připomínky

mívat14 ACT(1) CPHR({předpoklad,sklon,tendence,
…}.4)

mívat sklon přehánět
mívat15 ACT(1) CPHR({zájem,…}.4)
mívat zájem o přednášky

mívat16 ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
mívají k dispozici odborníka

mívat17 ACT(1) DPHR(rád;raději) PAT(4;↓když)
mívá rád volno

mívat18 ACT(1) DPHR(za-1[následek.S4]) PAT(4;↓že)
mívá to za následek prodlužování pauz

mizet 14×,7× ACT(1)
(ztrácet se) překážky mizely rychle

mlátit1 ACT(1) PAT(4)
(bít, tlouci, bouchat) mlátit kamaráda;
klackem.MEANS; do hlavy.DIR3; m. se. hidden Rcp.
PAT hlava nehlava

mlátit2
1× ACT(1) PAT(7)

(hýbat, pohybovat) mlátil hlavou
mlátit31× ACT(1) DIR3()
(bušit) mlátit do zdí

mlátit4 ACT(1) DPHR(pusa.S7)
jen mlátil pusou

mlčet 10×,4× ACT(1) ?PAT(o+6)
(nemluvit) mlčet o svých potížích

mlít1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

mlít mouku ze zrna na prášek; m. pšenici na zrno
mlít21× ACT(1) DPHR(pusa.S7)
(mluvit) Mlela pusou naprázdno.

mluvit1
2× ACT(1) PAT(do+2) ?ADDR(3)

mluví mi do života; m. mi do toho
mluvit2

113×,83× ACT(1) PAT(o+6;na-1[téma.4];↓jestli;
.s) ?ADDR(s+7)

(hovořit, rokovat) mluvil o těch lidech s nadřízeným;
lidé, o nichž se m.; články, v nichž se m. o zničení
Izraele; m. s ní na téma perspektivy vzniku

mluvit3
2×,8× ACT(1) PAT(o+6;.s) ?ADDR(k+3;na+4)

(hovořit, promluvit) mluví k publiku o svém studiu;
m. na ni o svých problémech; m. na ni: ”Uklidni
se,…!.

mluvit4
4×,6× ACT(1) PAT(4)

(vyřknout, vyslovit) mluví nesmysly; m. čistou
pravdu

mluvit5 ACT(1) PAT(4)
(dabovat) mluví Spejbla i Hurvínka; m. jen hlavní role

mluvit61× ACT(1) PAT(o+6)
(svědčit) o jeho práci mluví výsledky

mluvit7
3×,1× ACT(1) PAT(pro+4;proti+3;{neprospěch,

prospěch}.S4/AuxP[v-1,.2];v-1[{prospěch,
neprospěch}.S4[.u#]])

(svědčit) to mluví pro nás
mluvit8

1×,1× ACT(1) PAT(za+4;místo+2)
(zastupovat) mluví za syna; m. za sebe

mluvit9
33×,19× ACT(1)

(umět mluvit) náš Pepíček už mluví; m.
anglicky.MANN

mluvit10 ACT(1) DPHR(do-1[duše.S2]) PAT(3)
mluví jim do duše

mluvit11
1× ACT(1) DPHR(za-1[všechen.NS4])

to mluví za všechno
mlžit 1× ACT(1) ?PAT(o+6)
každý úředník mlžil o interupcích

mnout 1× ACT(1) PAT(4)
(třít) mnout zmrzlé ruce; m. mu.BEN prsty; m. si čelo

množit se 10×,7× ACT(1)
(rozmáhat se, rozmnožovat se) roztoči se rychle
množí

mobilizovat1 ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)
(štvát, popudit) mobilizovat občany proti gangům

mobilizovat2
1×,4× ACT(1) PAT(4)

(povolat) mobilizovat síly; k obraně.AIM země
moci1

8×,3× ACT(1) PAT(.∼f)
(jen pro zápor) nemohl se nedostavit

moci2
20×,5× ACT(1) PAT(za+4)

(být odpovědný) může za nehodu
moci si 1× ACT(1) PAT(za+4)
(být odpovědný) diváci si mohli za konec vystoupení

modelovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) modelovat společnost z ničeho

modernizovat 5×,10× ACT(1) PAT(4)
modernizovat armádu

moderovat 3× ACT(1) PAT(4)
moderovat nový pořad

modifikovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(obměnit) modifikovat návrh; m. systém

modlit se 4×,4× ACT(1) ?PAT(4) ?EFF(za+4)
(pomodlit se) Modlit se modlitbu za Marrila, aby
přišel domů.AIM; Modlit se otčenáš.; Modlí se velmi
tiše.MANN; Modlil se za mír.AIM
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modulovat ACT(1) PAT(4)
operátory modulují nosný signál

monitorovat 1×,17× ACT(1) PAT(4)
(kontrolovat, sledovat, zaznamenávat) monitorovat
kvalitu výrobků; m. dodržování lidských práv; m.
pondělní události

monopolizovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
monopolizovat činnost pošty

montovat 4×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(sestavit, sestavovat) montovat sedačku ze starých
dílů

monumentalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
monumentalizovat satiru

motat se1
2× ACT(1) LOC()

(objevovat se, vyskytovat se) motá se tam stále
stejná skupina

motat se2 ACT(1)
(potácet se, vrávorat) motal se domů

motivovat1
7×,3× ACT(1) PAT(4)

(zdůvodňovat) m. své rozhodnutí; strachem.MEANS
motivovat2

9×,9× ACT(1;↓že) ADDR(4) ?PAT(k+3;
do+2;na+6;.f;↓aby)

(přimět) motivovat mužstvo k větší výkonnosti; m. mě
to pokračovat; m. je na vydávání průkazů; m. mě, že
jsem v družstvu

mračit se12× ACT(1)
otec se mračil

mračit se2 EMPTY
mračilo se

mrknout 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
Mrkl (okem.MEANS) na příslušnou osobu.

mrštit 1×,1× ACT(1) PAT(4;7)
(hodit) mrštil pařezem

mrzet 15×,1× ACT(4) PAT(1;↓že;.f)
(bolet) mrzí mě, že jsme prohráli

mrznout1 ACT(1)
student mrzl

mrznout2
1× EMPTY

mrzlo
mstít se ACT(1) PAT(3)
(pomstít se) mstila se příteli; za zradu.CAUS

mučit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(trápit) nerozhodnost ho mučí

mumlat si ACT(1) PAT(↓že;.s)
(brumlat si) mumlal si, že nepřijde

mýlit 2× ACT(1) PAT(4)
(klamat, obalamutit) nenechte se mýlit;
vzhledem.MEANS

mýlit se 9×,10× ACT(1)
(plést se, chybovat) ten se nemohl mýlit; ve svých
úvahách.REG

myslet1
4×,10× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(pojímat, chápat, mínit) myslel to vážně; m. to s
ním.REG dobře

myslet2
16×,11× ACT(1) PAT(na+4)

(vzpomínat) myslel na ni celý den
myslet3

4×,132× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(mínit, soudit) myslí o sobě, že je krásná

myslet4
3×,12× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(mínit, rozumět) myslel tím něco jiného; koho jste tím
m.?

myslet5
4×,6× ACT(1)

(uvažovat) kdo jak myslí; m. logicky
myslet si12× ACT(1) PAT(4)
myslet si jen čtyři slova

myslet si2
30×,252× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(vymyslet si) myslel si o něm, že je reálný

myslit1
6× ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
myslí to dobře, vážně; s Pavlem.REG to m. vážně

myslit2
13× ACT(1) PAT(na+4)

(vzpomínat) myslil na odchod; m. na sebe; m. na
matku; m. na jeho schopnosti

myslit3
67× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(mínit) myslil o věci, že je to pravda; m. o něm, že je
hezký

myslit4
5× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(rozumět, mínit) Co tím myslíš?; To myslíš peníze?
myslit5

4× ACT(1)
(uvažovat) myslil logicky; zvířata nemyslí

myslit si1 ACT(1) PAT(4)
myslil si jen čtyři slova

myslit si2
1× ACT(1) PAT(na+4)

(pomýšlet, toužit) Jan si myslil na Marii
myslit si3

97× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(pomyslet si) myslil si o tom své

mýt 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(omývat, umýt) mýt auto; myl se pod horkou sprchou;
mýt si.BEN ruce

mžít1 ACT(1)
mlha mžila

mžít2 EMPTY
mžilo
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mžourat 1×,1× ACT(1) DIR3()
(dívat se) mžourat vlevo


naakumulovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nashromáždit) vláda naakumulovala dluhy

naaranžovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4)

(upravit) naaranžovat kytku z růží do kytice
nabádat 3×,14× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;

.s;↓c;.f)
(přemlouvat) cizinci nás nabádali k zachování
pořádku; nabádala mě: ”Seď klidně”; Nabádá žalobce
nevolit konfiskace.

nabalovat 1× ACT(1) DPHR(na-1[se.4$2<6>]) PAT(4)
(přibírat) skinheadi na sebe nabalují další skinheady;
to na sebe n. další problémy

nabalovat se1
2× ACT(1) PAT(na+4)

(přidávat se) na negativní věci se nabalují další a další
nabalovat se2 ACT(1) DIR3()
(obalovat) nit se nabalovala na první část stroje

nabarvit 1× ACT(1) PAT(4)
(natřít) nabarvit obaly

nabažit se 1× ACT(1) PAT(2)
Už se školní docházky nabažili.

naběhat 2× ACT(1) PAT(4)
(uběhnout) naběhat pět kilometrů

naběhnout 1× ACT(1) PAT(na+4)
naběhl na přihrávku; n. si.BEN na přímý kop

nabídnout 109×,281× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať)
ADDR(3) ?EFF(za+4)

nabídl mu peníze za dům; škola n. studium
absolventům středních škol; n. za auto.EFF pakatel; n.
za vykonanou službu.CAUS odměnu; n. jí peníze jako
odškodné.COMPL; za 100 Kč.EXT jim n. nové zboží; za
poplatek.MEANS jim n. své služby; za dolary.MEANS
jim n. pobyt u moře

nabídnout se 6× ACT(1) PAT(.f;s-1[.7],že[.v]) ADDR(3)
nabídl se kamarádovi, že mu pomůže

nabíhat1 ACT(1) PAT(do+2)
ztráta nabíhá do stovek tisíc franků

nabíhat2
1×,1× ACT(1)

(objevovat se) sazby nabíhají delší dobu; n. mu.BEN
poplatky na účet

nabírat1 ACT(1) PAT(4)
(řasit) nabírat látku

nabírat2
4×,5× ACT(1) PAT(4;na+6)

obor nabíral obrátky; nabíral na rychlosti; n. rychlost;
n. dech

nabírat31× ACT(1) PAT(4)
(nabrat/nabírat nové pracovní síly atp.) Instituce
nabíraly na burze akcie.

nabít ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) nabít sál studenty

nabízet 222×,321× ACT(1) PAT(4;.f;↓že) ADDR(3)
?EFF(za+4)

nabízel mu peníze za dům; škola n. studium
absolventům středních škol; n. za auto.EFF pakatel; n.
za vykonanou službu.CAUS odměnu; n. jí peníze jako
odškodné.COMPL; za 100 Kč.EXT jim n. nové zboží; za
poplatek.MEANS jim n. své služby; za dolary.MEANS
jim n. pobyt u moře

nabízet se1
2×,1× ACT(1;.f;↓c) PAT(3)

nabízí se nám nedělat nic; n. se mu, jak postupovat; co
se nám n.

nabízet se2
5× CPHR({možnost,řešení,spolupráce,

…}.1) ?ACT(3)
(naskýtat se) nabízela se mu možnost

nablít 1× ACT(1) PAT(4)
opilec nablil všechno před práh hospody

nabobtnat 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) deficit nabobtnal z 14,6 na 20 miliard

nabourat11× ACT(1) PAT(4)
(narušit) nabourat zdroje

nabourat2 ACT(1) PAT(4)
(poničit) nabourat auto

nabourat se1
1× ACT(1)

(havarovat, vybourat se) soused se naboural; na
motorce.MEANS

nabourat se22× ACT(1) PAT(do+2)
(poškodit, narušit) naboural se do počítačů, do jejich
plánu

nabourávat 1× ACT(1) PAT(4)
(narušovat) nabourávat výsledný vjem

nabrat1
2×,6× ACT(1) PAT(4;2)

(získat) nabrat sebevědomí, kuráže, odvahy
nabrat21× ACT(1) PAT(4;2)
(nasát) nabrat vzduch

nabrat31× ACT(1) PAT(4)
nabrat obilí rukou.MEANS; n. vodu do ruky.MEANS

nabrat41× ACT(1) DPHR(na-1[roh.P4]) PAT(4)
nabral ho na rohy

nabrat51× ACT(1) PAT(4)
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Společnost nabrala na burze opačný kurz. nabrat nový
směr

nabýt1
10×,27× ACT(1) PAT(4;2)

(získat) zatykač nabyde účinnosti; rozhodnutí dosud
nenabylo právní moci;

nabýt2
1×,2× ACT(1) PAT(na+6)

nabýt na objemu; n. na akceleraci
nabýt3

2×,1× ACT(1) CPHR({dojem,přesvědčení,…}.2;
{dojem,přesvědčení,…}.4) ORIG(z+2)

kamarád z Petrova chování nabyl dojem, že…
nabývat1

8×,4× ACT(1) PAT(2;4)
úsilí nabývá velkých rozměrů; zatykač n. účinnost

nabývat23× ACT(1) PAT(na+6)
nabývat na objemu

nacpat12× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) nacpat záhon květinami

nacpat22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit, vmačkat) nacpat licenci do obchodů

nacvičit 1× ACT(1) PAT(4)
firma nacvičila jednání

nacvičovat 3× ACT(1) PAT(4)
(nastudovat, natrénovat) nacvičit přehlídku

načasovat1
1×,11× ACT(1) PAT(4;↓c)

(časově rozvrhnout) načasovat zprávu; Načasují si,
kdy táhnout.

načasovat2 ACT(1) PAT(4)
(nařídit) načasovat nálož; n. minu

načechrat 1× ACT(1) PAT(4)
načechrat peřinu

načerpat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;od+2)
(získat) načerpat od nich informace

načít 1× ACT(1) PAT(4)
(začít) načít nový úkol

načítat 1× ACT(1) PAT(4)
Načítají data pomalu.

načmárat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) DIR3()
(napsat) načmárat zprávu na zeď

načrtávat 1× ACT(1) PAT(4)
(koncipovat) načrtává portrét americké společnosti

načrtnout 3×,4× ACT(1) PAT(4)
(koncipovat) načrtne portrét

nadat 1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
(obdarovat, obdařit) panovník nadal fundaci
pozemky a dary

nadát se 1× ACT(1) PAT(2) ?ORIG(od+2)
(nadít se, očekávat) mohla se od nich nadát všeho

nadávat14× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)

(brblat, zuřit) nadávala na špatnou organizaci
nadávat2

3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(spílat) tisk nadává demokratům do bláznů

nadbíhat 2× ACT(1) PAT(3)
(podlézat) nadbíhat šéfovi

nadbízet 1× ACT(1) PAT(4)
(oversell, být přeceněný) trh mohl nadbízet akcie

nadcenit 1× ACT(1) PAT(4)
nadcenit statistiku

nadechnout se 2× ACT(1) ?PAT(2)
nadechnout se čerstvého vzduchu; dvakrát se nadechl a
zakřičel

nadejít 5× ACT(1)
(nastat) nadešla nová doba

nadělat1
2×,6× ACT(1;.f) PAT(4) ADDR(3)

(dělat) nadělala pořadatelům starosti; přestoupit mu
nadělalo problémy

nadělat21× ACT(1) PAT(4;2) ?ADDR(s+7)
Ty toho ale naděláš!; Nenadělám nic s výsledky.; Co
naděláš?

nadělat31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
Nadělali ze systému podnikání zmatek.

nadělit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) nadělit Hradci pět branek

nadhazovat 1× ACT(1) ?PAT(4) ?ADDR(3)
Hráči nadhazují míčky.; Protihráč mu míč nenadhodil.

nadhodit1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;.s)

(zmínit, naznačit) nadhodil otázku; n., že by bylo
možno…; n. další problém

nadhodit2 ACT(1) PAT(4)
(hodit) nadhodit míč

nadhodnotit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
nadhodnotili české podniky

nadcházet 1× ACT(1)
(nastat) nadchází nový den

nadchnout 10×,7× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
(zaujmout) nadchl žáka; n. ho, že to může udělat po
svém; n. ho svým vystoupením.MEANS; n. ho, kolik
věcí stihne

nadchnout se 2×,1× ACT(1) PAT(pro+4)
(vzplanout, zapálit se) nadchla se pro hraní na kytaru

nadiktovat 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
nadiktovat nám texty

nadlehčit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zlehčovat, bagatelizovat) nadlehčit červenou
knihovnu

nadnášet1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zveličovat, přehánět) nadnášet výsledky
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nadnášet22× ACT(1) PAT(4)
nadnášet stejné téma

nadnést14× ACT(1) PAT(4)
nadnesl tuto otázku; skandál nadnesl následující
problém

nadnést21× ACT(1) PAT(4)
(nadzdvihnout) Zisk po zdanění nadnesl výsledky.

nadřadit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
nadřadit své zájmy zájmům celku

nadřít se ACT(1)
(napracovat se) nadřel se; při stavbě.TPAR

nadsadit 3× ACT(1) PAT(4)
zpráva nadsadila zdraví ekonomiky; n. cenu akcií

nadsazovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(přehnat, zveličovat) odborník na fresky nadsazuje
barvy

nadskočit 1× ACT(1)
(poskočit) nadskočil; při sebemenším hluku.TWHEN

nadužít 1× ACT(1) PAT(2;4)
(zneužít, využít) nadužít jejich ochoty

nadýchat se 2× ACT(1) PAT(2)
(nalokat se) nadýchat se vzduchu

nadzajistit 1× ACT(1) PAT(4)
Emise je nadzajištěna.

nadzdvihnout 2× ACT(1) PAT(4)
(nadzvednout) nadzdvihnout části dálnic

nadzvednout 1× ACT(1) PAT(4)
(zvednout) nadzvednout střelu

nafackovat 1× ACT(1) PAT(3;4)
(zpolíčkovat) nafackoval dceři, dceru

nafaxovat 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(napsat) nafaxovat jim o návštěvě, že přijede
nafilmovat1

1× ACT(1) PAT(4)
(předstírat) nafilmovat nemoc

nafilmovat2 ACT(1) PAT(4)
(natočit, nahrát) nafilmovat závody na lyžích

nafouknout13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvýšit) nafouknout počet nevyplacených akcií z
desítek na několik set

nafouknout21× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zveličit, přehnat) nafouknout problém

nafouknout31× ACT(1) PAT(4)
(nahustit) nafouknout míč

nafukovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zveličovat, přehánět) nafukovat problémy

nahánět 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nahnat, vystrašit) naháněl jim hrůzu

naházet 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(házet) naházel hlínu na barák

nahazovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(házet) nahazovat spoluhráčům míče

nahlásit1
5×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) ADDR(3)

(ohlásit) nahlásit škole nemoc; n., že je nemocný; n.,
kolik je nemocných

nahlásit2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nahlašovat, ohlašovat) nahlásit programátory na
městský úřad (=úřadu)

nahlašovat1
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) ADDR(3)

(nahlásit, ohlásit) nahlašovat změnu předsedovi; na
městský úřad.DIR3; na poště.LOC

nahlašovat2 ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) DIR3()
(nahlásit, ohlásit) nahlašovat změnu na městský úřad
(=úřadu)

nahlédnout1 ACT(1) PAT(na+4) BEN()|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(dívat se, nazírat, nahlížet, mít názor) nahlédnout
na podmínky našeho přežití s humorem.ACMP

nahlédnout21× ACT(1) PAT(↓že;↓c)
(pochopit) nahlédneme, že je to tak

nahlédnout3
8×,2× ACT(1) DIR3()

(dívat se, podívat se) nahlédl do slovníku, do skříně
nahlížet19× ACT(1) PAT(na+4) BEN()|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(nazírat, dívat se, mít názor) jak.MANN nahlížíte na
tento problém

nahlížet2
3× ACT(1) DIR3()

(dívat se, podívat se) nahlížet do slovníku
nahlodat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(narušit) těžkosti nahlodaly jejich pověst

nahnat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(vystrašit, vylekat, vyděsit) nahnat prodejcům hrůzu
nahnat2

2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zahnat, vehnat) nahnali vězně do táborů

nahodit11× ACT(1) PAT(4)
nahodit zkusmo udičku

nahodit21× ACT(1) PAT(4)
(nastartovat) nahodit počítače

nahodit3 ACT(1) PAT(4)
(omítnout) nahodit stěnu

nahrabat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(shromáždit, získat) nahrabat milióny; n. si.BEN
peníze

nahradit12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
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(vynahradit) nahradila dětem matku
nahradit2

62×,51× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7;za+4)
(nahrazovat, vyměnit, kompenzovat) stát
nenahradí škody novým zákonem; n. člověka strojem;
n. bílou za červenou;

nahradit3
3×,67× ACT(1) PAT(4)

(střídat, vystřídat) Gross v utkání nahradil Oliviera;
hrušky n. švestky; bílá n. černou

nahrát11× ACT(1) PAT(4;v+4) ?ADDR(s+7;proti+3)
?EFF(o+4)

(hrát, sehrát) nahrál s nimi už hodně zápasů o
vítězství

nahrát2
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přihrát, nahrávat, přihrávat) Kuka mu nahrál míč
nahrát3

8×,9× ACT(1) PAT(4)
(natočit) nahrát novou skladbu; n. si.BEN písničku; na
kazetu.DIR3

nahrát4
3×,3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;s+7;v+6)

(pomoci) náhoda mu nahrála toto řešení; n. skupině
lidí

nahrávat1
3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(nahrát, přihrát) Reichel mu nahrával míč; n. mu na
branku.AIM

nahrávat2
5×,6× ACT(1) PAT(4)

(nahrát) skupina Pink Floyd nahrávala skladby; ve
studiu.LOC; n. si.BEN písničku; na kazetu.DIR3

nahrávat3
3×,5× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;s+7;v+6)

(pomáhat) nahrával mu s ukončením programu;
zákony n. spíše zaměstnavatelům

nahrazovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vynahrazovat) nahrazovala dětem matku

nahrazovat2
17×,9× ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(7;za+4)

(nahradit, vyměnit) nahrazovat vzdělání pílí; n.
člověka strojem; n. bílou za černou; n. starý byt za
nový dům

nahrazovat38× ACT(1) PAT(4)
(střídat, nahradit) Gross v utkání nahrazoval
Oliviera; černá n. bílou

nahromadit 2× ACT(1) PAT(4)
(nashromáždit, navýšit) nahromadit kapitál

nahromadit se 2× ACT(1)
starosti se nahromadily

nacházet1
16×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(najít, objevit) nachází zlato; na Aljašce.LOC; n., proč
to je špatně

nacházet2
1×,4× ACT(1) CPHR({odezva,odvaha,

potěšení,příležitost,řešení,uplatnění,východisko,zájem,
…}.4)

(najít) Nacházeli odvahu.; Tato odůvodnění
nenacházejí odezvu.; Učí se nacházet příležitosti ke
zvýšení spokojenosti zákazníka, přesto některé sektory
nacházejí zájem o koupi.

nacházet se1
2×,16× ACT(1) LOC(=)

nachází se ve stavu blízkém šílenství; n. se ve fázi
rozmachu

nacházet se2
26×,39× ACT(1) LOC()

(ležet, rozkládat se, být umístěn) nachází se v Praze
nachmelit se ACT(1)
(zpít se, opít se) nachmelil se a usnul

nachýlit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přiblížit) Exces by nás mohl nachýlit k recesi.

nachystat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(připravit, chystat) nachystá z dárků nadílku; n.
jim.BEN dárky

nachystat2 ACT(1) PAT(4)
(zorganizovat, připravit) nachystat dovolenou; n. ji
pro celou rodinu.BEN

nachytat 2×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)
(nalákat, zlákat) radní nachytají Dunky na ten
smrad.MEANS

nainstalovat 10× ACT(1) PAT(4)
nainstalovat prototyp systému

najet11× ACT(:1) PAT(4) ADDR(na+4)
(předstihnout) najel na něho 40 sekund

najet2
1× ACT(1) PAT(4)

(najezdit) najel stovky km po finském venkově; n. 500
km; n. velký kus cesty

najet3
1× ACT(1) DIR3()

(narazit, vrazit, vjet) najet na hranol; n. do stromu; n.
na rampu

najímat 3×,18× ACT(1) PAT(4)
(najmout, verbovat) najímat lidi; na práci.AIM; pro
zaměstnavatele.BEN

najíst se 3× ACT(1)
(nažrat se, posílit se) dobře se najedl; n. se za
stravenky.MEANS

najít1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(nacházet, objevit) Petr se.hidden našel s Jurou

najít2
218×,115× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(nacházet, objevit) našel botu; n. přítele; n., že
výprava se ruší; n., proč se jim nedaří vyřešit problém;
n. si.BEN hůl; n. si.BEN cestu na stadión

najít3
13×,15× ACT(1) CPHR({bod,důkaz,kompromis,

možnost,odvaha,potěšení,řešení,uplatnění,východisko,
využití,způsob,…}.4)
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(nacházet) najde odvahu k narušení integrity své
osobnosti; n. potěšení; trh našel opěrný bod, najít
dostatečné důkazy, pro kapitál lze najít výhodnější
využití

najít se1
2× ACT(1) LOC()

našel se ve vědecké práci
najít se2

1× ACT(1) LOC()
(objevit se, vyskytnout se) našli se další zájemci

najíždět 1× ACT(1) PAT(na+4)
supermarkety najíždějí na pestrost

najmout 12×,49× ACT(1) PAT(4)
(najímat) prostitutky najaly vysloužilé zabijáky; n.
si.BEN dům; n. schopné lidi na práci.AIM

nakazit 1×,6× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
nakazit další osoby chřipkou; n. své okolí optimismem

nakazit se 5×,4× ACT(1) ?PAT(7) ?ORIG(od+2;z+2)
nakazit se od kolegů chřipkou; n. se od něho nemocí
AIDS; hoši se vzájemně.MANN n. Rcp. ORIG

nakládat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(naložit, položit, dát) nakládají zboží do kamionů; n.
zboží na vůz

nakládat2
13×,7× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(disponovat, zacházet, hospodařit) nakládal s
časem dobře.MANN; n. s klenotem bez problémů.ACMP

nakládat31× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
Nakládá víc a víc papírování na učitele.

nakládat41× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naložit, naplnit) Řidiči nakládají svá vozidla novým
zbožím v depu.

naklánět se 1× ACT(1)
jeho situace se nakláněla

naklást1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(naložit, položit, dát, umístit) naklást dříví do kamen

naklást21× ACT(1) PAT(4)
(klást, snášet) naklást vajíčka; do půdy.DIR3

naklonit 1× ACT(1) PAT(4)
(schýlit) naklonit hlavu

naklonit se11× ACT(1)
(zhoupnout se) burza se naklonila

naklonit se24× ACT(1)
dívka se naklonila; dopředu.DIR3

naklonit si 1× ACT(1) PAT(4)
(získat) naklonit si voliče

nakonfigurovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(nastavit) Stroj lze různě nakonfigurovat. Stanici lze
nakonfigurovat na 8 GB paměti.

nakopat 1× ACT(1) ADDR(3) DPHR(zadek.P4)

Nakopou nám zadky.
nakoupit 29×,102× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit) nakoupit rodičům od překupníka nové zásoby;
n. sestře od Vietnamců tričko; z posledních
peněz.MEANS; za padesát korun.EXT n. rodičům
dárek; za dobré chování.CAUS n. synovi kolo; za
koruny.MEANS mu n. knihu; za bratra.SUBS n.
tatínkovi dárek; n. bratrovi.ADDR pro sestru.BEN
dárek; n. si.ADDR kolo

nakousnout 1× ACT(1) PAT(4)
nakousnout problém

nakrájet 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(krájet, řezat, dělit) nakrájet dva rohlíky na kousky

nakrást 1× ACT(1) PAT(4)
(naloupit) nakrást zboží za čtvrt milionu

nakreslit 2× ACT(1) PAT(4)
(namalovat) nakreslit obrázek

nakrmit 1× ACT(1) PAT(4)
Zvýšená poptávka byla nakrmena.

nakupit1
1× ACT(1) PAT(4)

(nahromadit, nashromáždit, navršit) nakupit
dotazy

nakupit2 ACT(1) PAT(4)
(navršit) nakupit skládku

nakupit se 2× ACT(1) LOC()
(shromáždit se) davy se nakupily v ulicích

nakupovat 37×,137× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit, nakoupit) nakupovat rodičům od překupníka
nové zásoby; n. sestře od Vietnamců tričko; z
posledních peněz.MEANS; za padesát korun.EXT n.
rodičům dárek; za dobré chování.CAUS n. synovi kolo;
za koruny.MEANS mu n. knihu; za bratra.SUBS n.
tatínkovi dárek; n. bratrovi.ADDR pro sestru.BEN
dárek; n. si.ADDR kolo

naladit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(nachystat, připravit) jeho projev všechny dobře
naladil; n. je na jejich příchod.AIM; n. rodiče, že z
jejich dítěte může něco být.AIM

naladit2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(ladit) naladit hudební nástroj
naladit31× ACT(1) PAT(4)
(nastavit, spustit např. televizní stanici) Diváci si
naladí tyto programy.

nalákat 3×,11× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)
(lákat, zlákat, přilákat, svádět) nalákat zájemce ke
koupi; n. je na levné ceny.MEANS

naléhat1
5×,50× ACT(1) PAT(na+4)
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(dotírat, dorážet, útočit) naléhal na pozemkový úřad;
n., že potřebuje.CAUS vrátit pole; n., aby
pracovala.AIM

naléhat21× ACT(1) PAT(na+4)
naléhají na zavedení legislativy

nalepit 1× ACT(1) PAT(4)
(připevnit, upevnit) nalepit kolek; na bankovku.DIR3

nalepovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nalepit, připevnit) nalepovali logo; na kajak.DIR3

naleptávat 1× ACT(1) PAT(4)
(pokazit, kazit) naleptávat koaliční vztahy;
nevhodným chováním.MEANS

naleštit 1× ACT(1) PAT(4)
naleštit nábytek; leštěnkou.MEANS

nalétat 1× ACT(1) PAT(4)
letadla nalétala hodně kilometrů

naletět 5× ACT(1) ?PAT(3)
naletět podvodníkovi; na mazlivá slova.MEANS;
zákazníci n. na reklamu.MEANS

nalévat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(nalít) nalévat hostům pivo; do korbelů.DIR3
nalévat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Nalévají peníze do vývoje.

nalézat 6×,4× ACT(1) PAT(4)
(najít) nalézat poslání; v práci.DIR3; n. staré věci

nalézat se 4× ACT(1) LOC()
(ležet, rozkládat se, být umístěn) nalézat se pod
osmou skruží

naleznout 22×,17× ACT(1) PAT(4)
(najít) naleznout drogu

nalézt1
33×,31× ACT(1) PAT(4)

(najít) nalézt identitu; n. ztracenou knihu
nalézt2

1×,6× ACT(1) CPHR({kompromis,možnost,
odpověď,odvaha,potěšení,použití,řešení,slovo,
uplatnění,východisko,záminka,způsob,…}.4)

Nalézt řešení.; Prostředí, ve kterém lze nalézt
kompromis.; Nalezl pro ně jiné použití.; Nalezl pro ně
málo laskavých slov.

nalézt31× ACT(1) DPHR(klíč.S4) PAT(k+3)
Nemohou nalézt klíč k termonukleární reakci.

náležet1
13×,5× ACT(1) PAT(3;k+3)

(patřit) ke statku náleží 200 hektarů půdy; kniha n.
Karlovi

náležet2
1×,1× ACT(1) DIR3()

(patřit) člověk náleží k určité skupině; n. mezi nejlepší
náležet3

1×,2× ACT(3) CPHR({oprávnění,právo,…}.1)
náleží mu právo dosazovat duchovní

nalíčit1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(nachystat) nalíčil z větévek pasti; n. mu.BEN past
nalíčit2

1×,1× ACT(1) PAT(4)
(natřít, nabarvit) soused nalíčí fasádu domu

nalistovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(najít) nalistovat dvojstranu příštího čísla; n., že odkaz
je pravdivý

nalít1
2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(nalévat) nalil mi víno
nalít22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nastříkat) nalít vodu na podlahu

nalít33× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(investovat) Nalil peníze do společnosti. Miliony nalili
do těchto položek.

nalodit ACT(1) PAT(4) DIR3()
(naložit) nalodili nás na parník; n. zboží

nalodit se 1×,1× ACT(1) DIR3()
(nastoupit) cestující se nalodili na poslední parník

nalomit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(zlomit) nalomil postel na dva kusy; n. mu.BEN duši

naloupit 1× ACT(1) PAT(4)
(nakrást) naloupil poklady

naložit1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) naložili vůz kamením; lopatou.MEANS

naložit21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nakládat, pokládat, položit) naložil náklad na auto

naložit3
5×,1× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(nakládat, disponovat, zacházet) naložil s klenotem
poctivě

naložit41× ACT(1) PAT(4)
(dát do konzervačního prostředku) naložit houby
do solného roztoku.DIR3

naložit51× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(v hojné míře uložit, přidělit) naložit žákům mnoho
úkolů

namačkat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(natlačit) V mřížce bylo neuspořádaně namačkáno 24
těchto komůrek s rostlinami.

namačkat se 2× ACT(1) DIR3()
(natlačit se) namačkat se do kostela

namáhat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
namáhat zrak

namáhat se 1× ACT(1) PAT(.f)
(snažit se) namáhal se vstát

namalovat 3×,5× ACT(1) PAT(4)
(nakreslit) namalovat obraz

naměřit 6×,1× ACT(1) PAT(4)
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(změřit, odměřovat) naměřit nízkou hladinu; n.
mu.BEN vysokou teplotu

namíchat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(připravit, rozmíchat) Wang namíchal z ovoce
výborný koktejl; n. ho Jakubovi.BEN

namíchnout 1× ACT(1) PAT(4)
(naštvat, rozzlobit) Tyto otázky regionálního politika
opravdu namíchly.

namířit1
7×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(mířit, zamířit, nasměrovat) namířil střelu na město;
n. odvetu na tuto oblast; n. opatření proti nim; n.
povstání proti vládě

namířit2 ACT(1) DIR3()
(směřovat, jít) namířit do Bratislavy; z Brna.DIR1 n.
domů. DIR3

namířit3 ACT(1) DIR3()
(mířit, zamířit) násilník namířil na muže;
zbraní.MEANS; mířit na terč.DIR3

namítat 6×,11× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(na+4)
?ADDR(3)

(říkat) namítat kolegyni na stížnosti nové údaje; n., že
neexistuje

namítnout 5×,3× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(na+4;
proti+3) ?ADDR(3)

(říci) namítl mu na to , že nemá pravdu; Allen proti
této analogii namítl, že…

namixovat 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(smíchat, namíchat) namixovat plány s realitou

namluvit 2× ACT(1) PAT(4)
(nahrát) namluvit dotaz; na záznamník.DIR3

namnožit 1× ACT(1) PAT(4)
(rozmnožit, kopírovat) ovečky si namnožíme; n.
formuláře

namoci si 1× ACT(1) PAT(4)
(unavit si) namohl si nohy

namočit se 1× ACT(1) DIR3()
(zaplést se) namočili se do problémů; mužstvo se
namočilo do pásma nejistoty

namontovat1
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) namontovat zařízení v autobusech
namontovat2

3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit) namontovat do autobusu zařízení pro
nevidomé

namotat se 1× ACT(1) DIR3()
(omotat se, ovinout se, obtočit se) úponky hrachu se
namotaly kolem tyčky

nanášet 4× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nanést, umístit) barvu na plátno jemnými pohyby

nandat 1× ACT(1) DPHR(ten.NS4) PAT(3)
(porazit, nabít) nandali nám to

nanést 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nanášet, umístit) nanést barvu na vlasy

naočkovat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(proti+3)
naočkovat děti proti chřipce; n. jedince
bílkovinami.MEANS

naoktrojovat 1× ACT(1) PAT(4)
naoktrojovat etiku trhu; zákonem.MEANS

napadat112× ACT(1) PAT(4)
(atakovat) napadal protivníka

napadat2
4×,4× ACT(4;3) PAT(1;↓že;.f;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)

(napadnout) napadala ho myšlenka; n. ji, že to vyřeší
sama; n. mi kacířská myšlenka

napadat3 ACT(1;2)
napadal sníh

napadnout1
21×,29× ACT(1) PAT(4)

(atakovat) napadl partu, protivníka
napadnout2

13×,11× ACT(4) PAT(1;↓že;.f;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)
(napadat) napadlo ho, že nepůjde; n. nás něco lepšího;
n. je, kam si lehnou večer

napadnout35× ACT(1) PAT(4)
(zpochybnit) novinář napadl legálnost obrany
společností

napadnout4
1× ACT(1;2)

(napadat) napadl sníh; letos n. sněhu!; n. 40 cm sněhu
napáchat 8× ACT(1) PAT(4)
(způsobit) napáchat spoušť

napájet1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(napojit, připojit) napájet vodovod na nový zdroj

napájet2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

napětí napájelo myši a ostatní příslušenství počítače
napájet3 ACT(1) PAT(4)
napájet koně

napálit1
1× ACT(1) PAT(4)

(ošidit, oklamat, podvést) napálit cizince
napálit21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(namířit) Napalte to do problému a neohlížejte se.

napasovat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nastrkat) napasovat vše do mřížky

napěchovat se 1× ACT(1) DIR3()
(natlačit se, namačkat se) lidé se napěchovali do
soudní síně

napichovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Napichuje zuřivě se svíjející smuhu na háček.

napínat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
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(prodlužovat, natahovat) napínat dobu zaměstnanců
z 8 na 9 hodin

napít se 2×,1× ACT(1) PAT(2)
napít se kávy

naplánovat 4×,41× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.f)
(plánovat) naplánovat akci; n., že se vdá; n. si.BEN
turnaj

naplnit17× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naložit) naplnili stodolu senem; pomocí koní.MEANS;
jeřábem.MEANS n. auto zeminou.EFF

naplnit2
22×,8× ACT(1) PAT(4;↓c)

(splnit, realizovat) naplnit záměr
naplnit se 8× ACT(1)
(splnit se, vyplnit se) naplnila se jejich slova; jeho
očekávání se n.; n. se jim.BEN přání

naplňovat1
8× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)

(naplnit) naplňovali lahev vodou; pomocí
trubičky.MEANS; vztah k divadlu ho n. pocitem
uspokojení

naplňovat2
6×,3× ACT(1) PAT(4;↓c)

(splnit, realizovat, naplnit) naplňovat záměr,; n.
vazební důvody

naplňovat se 6× ACT(1)
(naplnit se, splnit se) naplňovala se očekávání; n.se
mu.BEN přání

napnout11× ACT(1) PAT(-4)
(vyostřit) ceny napínají evropský trh

napnout2
1× ACT(1) PAT(4)

(natáhnout) napnout lano
napnout se ACT(1)
(vyostřovat) vztahy mezi společnostmi se napínají

napočítat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
napočítal deset Laponců; n. mu.BEN velkou útratu

napodobit 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(kopírovat, imitovat) napodobil jeho způsob
vyjadřování

napodobovat 5×,9× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(imitovat, kopírovat) napodobovala sousedku; v
chůzi.REG

napojit15× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připojit, napájet) napojit vedení na sítě

napojit2
1× ACT(1) PAT(4)

napojit koně
napojit se 1× ACT(1) PAT(na+4)
společnost RJR se napojila na firmu FCB

napomáhat1
3×,2× ACT(1) PAT(3;k+3)

vláda napomáhá rozvoji území; politika n. k získání
odměny; strana tomu n.

napomáhat24× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(.f;s+7;v+6)
(pomáhat) napomáhala dědečkovi s prací

napomáhat3
1×,1× ACT(1;↓když;↓že) ADDR(3)

?PAT(3;k+3;do+2;od+2;.f)
(pomáhat) napomáhat jim k rozvoji území; společnosti
napomáhá k většímu zisku, že klesají ceny

napomenout 2× ACT(1) PAT(4)
(kárat, peskovat) napomenul děti; za pozdní
příchod.CAUS

napomínat 1× ACT(1) PAT(4)
(napomenout) napomínala děti, aby se
sprchovaly.AIM

napomoci1
5×,15× ACT(1) PAT(3;k+3)

napomoci rozvoji země; n. rekordním příjmům
napomoci24× ACT(1;↓když) ADDR(3) ?PAT(3;k+3;

do+2;od+2;.f)
(pomáhat, napomáhat) skvělý dabing napomohl
filmu k úspěchu

napomoci3
7×,3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(.f;s+7;v+6)

(pomoci) napomohl mu vyřešit nedostatek bytů
napovědět 7× ACT(1) PAT(4;o+6;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;.s) ADDR(3)
(naznačit) napovědět nám může samo počasí, jak se
ohřejeme; jak už n. celkový objem obchodu, …

napovídat1
6×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;

.s) ADDR(3)
(napovědět, naznačovat) index burzy nám
napovídal, že nekončí…; počasí dnes n., jak bude

napovídat21× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(namluvit, nahovořit, nažvanit, nakecat) o dovolené
nám toho napovídala hodně

napovídat31× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(naznačovat) O společnosti to napovídá, že je teď na
koni.

napravit 13×,13× ACT(1) PAT(4)
(odstranit, odčinit) napravit nedostatky; n. chybu

napravovat 3× ACT(1) PAT(4)
(napravit, korigovat) napravovat toleranci;
organizováním.MEANS akcí

naprogramovat 3× ACT(1) PAT(4)
naprogramovat počítač

napřáhnout 1× ACT(1) PAT(4)
napřáhl ruku

napřemýšlet se ACT(1) ?PAT(o+6)
otec se hodně napřemýšlel

napřít1 ACT(1) PAT(4) EFF(na+4;k+3)
(soustředit) napřeli úsilí ke zvládnutí úkolů
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napřít2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) televize napřela reklamy do nejlépe placených
časů

napsat1
1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(3)

(žádat) napsat úřadu o povolení
napsat2 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(psát) napsal mu o New Yorku; n. si o sobě (navzájem)

napsat3
2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) LOC()

(zaznamenat, umístit) napsal zprávu na zdi
napsat4

2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) DIR3()
(vepsat, zapsat) napsal ho do seznamu; n. větu na
tabuli

napsat5 ACT(1) PAT(o+4) DIR3()
(žádat) napsat na úřad o povolení

napsat6
23×,36× ACT(1) PAT(4)

(vyslovit, vyřknout) napsat jen velká písmena; n.
novou skladbu; tečka za případem ještě nebyla n.

napsat7
76×,65× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c)

?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zapsat, zaznamenat) napsal jim o tom zprávu; n. o
sobě (navzájem) zprávy vedení

napsat82× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit dílo) napsat skladbu, román, software

napumpovat 5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit, vměstnat) napumpovat dolary do programu

napustit 1× ACT(1) PAT(4)
napustil plnou vanu

narazit1
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) narazil hráče na mantinel; n. si.BEN klobouk
na hlavu

narazit2
1× ACT(1) PAT(4)

(poškodit, rozbít) narazil vázu; n. si.BEN loket
narazit3 ACT(1) PAT(4)
(načít) narazit sud

narazit4
23×,21× ACT(1) PAT(na+4)

(setkat se, potkat) narazit na postoj, že si vystačí sám;
novinky u něj n. na nezájem; n. na odpor, problémy,
obtíže; n. na nepřítele

narazit51× ACT(1) ?PAT(u+2)
(být odmítnut) dcera u otce se svou prosbou.REG
tvrdě.MANN narazila

narazit6
5×,6× ACT(1) DIR3()

auto narazilo do stromu; n. loktem.MEANS na stěnu; n.
hlavou.MEANS do zdi

narazit si 1× ACT(1) PAT(s+7)
narazil si se Sieglem

narážet1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umísťovat) narážel hráče na mantinel; n. si.BEN
klobouk na hlavu

narážet22× ACT(1) PAT(na+4)
(dělat narážky) naráželi na jeho poslední vyhazov; n.
na krach v říjnu 1987

narážet3
12×,11× ACT(1) PAT(na+4)

(setkávat se, střetávat se) narážet na skutečnost,; n.
na problém

narážet4 ACT(1) DIR3()
auto naráželo na sloup; auto n. do stromu; n.
loktem.MEANS na stěnu; n. hlavou.MEANS do zdi

narodit se1
1× ACT(1) PAT(z+2)

(vzniknout) z těch shluků se narodí strany; nová
myšlenka se n. z přebytku invence

narodit se2
52×,12× ACT(1) ?PAT(3)

narodil se nám syn; dítě se jí n. proti její vůli; n. se v
Mnichově

nárokovat si 1× ACT(1) PAT(4)
společnost si nárokovala penále

naroubovat11× ACT(1) PAT(4)
naroubovat stromy

naroubovat21× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
(nasadit) Snaží se naroubovat fakta na zakořeněné
postoje.

naroubovat se 1× ACT(1) PAT(na+4)
(přizpůsobit se) naroubovali jsme se na strukturu
západu

narovnat 1× ACT(1) PAT(4)
(urovnat) narovnat pozice

narovnávat se 1× ACT(1)
trh se konečně narovnává

narůst 2×,19× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvýšit se, narůstat) cena narostla z 6 na 12 tisíc; o
tisíc korun.DIFF; n. do maxima.EXT, hodně.EXT

narůstat 16×,15× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvyšovat se) hluk narůstal z 60 na 90; n. o jeden
decibel.DIFF

narušit 16×,24× ACT(1) PAT(4)
(narušovat) narušit provoz

narušovat 9×,18× ACT(1) PAT(4)
(narušit) pohledávky narušují vztah

nařezat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(nakrájet) nařezat obaly na kousky

nařídit1
21×,74× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s)

ADDR(3)
(nadiktovat, předepsat, přikázat) nařídili jim
vyhlásit mír; n., aby vyhlásili mír; Peking n., ať
uzavřou dvě společnosti; n. jim, kam mají odejít; n.
mu spánek; ”Udělejte to hned”, nařídil jim.

nařídit2 ACT(1) PAT(4)
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(nastavit, načasovat) nařídit budíka
naříkat 3×,5× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;nad+7)
(bědovat, lamentovat) n. na únavu; n., že mu vadí
alkohol; Poslankyně začala naříkat nad
vyumělkovanými nesmyslnými předpisy.

naříznout 1× ACT(1) PAT(4)
naříznout kůru stromu

nařizovat1
2×,11× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)

ADDR(3)
(nařídit, diktovat, přikázat) nařizoval studiu dabovat

nařizovat2 ACT(1) PAT(4)
(nastavit, načasovat) nařizovat hodiny

nařknout 4×,12× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(obvinit, osočit) nařkli ho z dopingu; n. nás z
prosazování zájmů

nasadit13× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(obléci) nasadit mu sluchátka; n. brejle na nos; n. si
rukavice

nasadit2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nastrčit) nasadil svíčku do svícnu

nasadit3
14×,3× ACT(1) PAT(4)

(použít v akci) nasadit helikoptéru a tanky; na
záchranné práce.AIM

nasadit4
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(začít vytvářet) nasadit vysoké ceny; n. velké tempo;
n. vysoký tón

nasadit51× ACT(1) PAT(4)
(začít chov) nasadit štiky v rybníce; n. vejce pod
kvočnu

nasadit6
2× ACT(1) DPHR(koruna.S4) PAT(3)

nasadit jednání korunu
nasát 2× ACT(1) PAT(4;2)
(nabrat, vtáhnout, načerpat) nasát vzduch

nasázet 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) nasázel gólmanovi 6 branek; n. během utkání 5
branek; n. mu hromadu facek

nasazovat1
3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přiložit, umístit, nasadit) nasazovat lapeným pouta;
n. brejle na nos

nasazovat2
1× ACT(1) PAT(4)

(používat v akci) nasazovat helikoptéru a tanky; na
záchranné práce.AIM; n. poezii k ataku všech met

nasazovat32× ACT(1) PAT(4)
(začít vytvářet) nasazovat vysoké ceny; n. velké
tempo; n. vysoký tón

nasazovat4 ACT(1) PAT(4)
(začít chov) nasazovat štiky v rybníce; n. vejce pod
kvočnu

nasazovat5 ACT(1) DPHR(koruna.S4) PAT(3)

(nasadit) nasazoval vystoupení korunu
nasazovat61× ACT(1) DPHR(krk:S4[svůj-1:#])
Nikdo nechce nasazovat svůj krk.

nasbírat1
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(sbírat) nasbíral jablka, jahody a houby
nasbírat2

1×,1× ACT(1) CPHR({informace,odvaha,
poznatek,zkušenost,…}.4)

(sbírat) nasbíral zkušenosti; Sonda nasbírá informace o
tamních plynech.

nasbírat31× ACT(1) PAT(4)
(získat) V pěti zápasech proti Cubs nasbírali 25
odpalů, 6 homerunů a 24 výběhů z pálky.; Nasbírali
ve hře co nejvíce bodů.

nasčítat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
nasčítat dluhopisy z 5 na 7,8

nasčítat2 ACT(1) PAT(4)
(sečíst) celkovou cenu musíte nasčítat

nasedat 2×,1× ACT(1) DIR3()
(nastoupit, nalodit se, vejít) nasedat do auta; n. na
loď

nasednout 3× ACT(1) DIR3()
(sednout) nasednout na kolo

naservírovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(podat, podávat, předkládat) naservíroval jim
pochoutky; Kuka n. míč Novotnému

nashromáždit 9× ACT(1) PAT(4)
(nahromadit, navýšit) nashromáždit majetek

naskakovat1 ACT(1) DIR3()
(nastoupit) naskakovat do vlaku; n. na led

naskakovat2 ACT(1)
(ukazovat se, objevovat se) na semaforu naskakovala
červená

naskakovat3
1×,1× ACT(3) DPHR(kůže:S1[husí:#])

Bílé paní naskakuje husí kůže
naskicovat 1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(načrtnout) naskicovat portrét

naskočit1
2×,1× ACT(1) DIR3()

naskočit na led
naskočit2

1×,2× ACT(1)
(ukázat se, objevit se) na semaforu naskočila červená;
n. mi.BEN zelená

naskočit3
2× ACT(3) DPHR(kůže:S1[husí:#])

naskočila mi husí kůže
naskýtat se1

1×,1× ACT(1)
naskýtala se následující otázka

naskýtat se2
3×,1× CPHR({možnost,výhled,…}.1)

?ACT(3)
(naskytnout se) nyní se nám naskýtá možnost
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naskytnout se11× ACT(1)
(vyskytnout se) nový výrobek se naskytl dost
neočekávaně

naskytnout se2
2×,3× CPHR({možnost,podívaná,

příležitost,výhled,…}.1) ?ACT(3)
(naskýtat se, nabídnou se) naskytla se jim možnost;
n. se příležitost řídit jiné velké studio

naskytnout se31× ACT(3) CPHR({pochopení}.1)
Mohlo by pomoci, pokud by se naskytlo trochu
pochopení pro jejich chyby.

následovat1
22×,37× ACT(1) PAT(4;za+7;2)

(sledovat) následovat vrstevníky; n. za vrstevníky; n.
příkladu

následovat2
64×,105× ACT(1;.f)

(dostavit se, nastat) v tomto případě musí následovat
likvidace společnosti; n. zkušební provoz

následovat3
3×,16× ACT(1)

(pokračovat) potom následují pastely a tempery
naslouchat 8×,15× ACT(1) PAT(3;↓zda;↓jestli;↓c)
naslouchat hudbě; n., co hrají

nasměrovat1
1×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(namířit) nasměrovat otázku do parlamentu; n.
stížnost proti vládě

nasměrovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(stav) Podnikatel nasměroval svůj podnik přímo do
úpadku.

nasměrovávat 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
nasměrovávat studenty na tuto cestu; n. otázku proti
vládě

nasmlouvat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)
?ADDR(s+7)

(smluvit) nasmlouvat s nimi vystoupení divadelního
souboru

nasněžit 1× ACT(1) PAT(4)
sněhová bouře nasněžila několik palců sněhu

násobit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(stupňovat) to násobilo problémy

násobit se 1× ACT(1) ?ORIG(z+2) ?PAT(na+4)
Možnosti pro zprávy na kabelové televizi se násobí.

nastartovat 3×,7× ACT(1) PAT(4)
(startovat) nastartovat vůz

nastat 69×,104× ACT(1)
(dostavit se) nastane postmodernistická éra; n.
mu.BEN problémy; n. zlaté časy; n. pokrok

nastávat 11×,11× ACT(1)
(nastat, dostavit se) nastává zima; n. nám.BEN zlé
časy; n. nám.BEN povinnost

nastavět 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vystavět) nastavěl z pencí komínek
nastavit1

3×,11× ACT(1) PAT(4)
(zregulovat, seřídit) nastavit zaváděcí ceny; n.
zapalování; n. hodiny

nastavit2
2× ACT(1) PAT(4)

nastavil tvář k políbení; n.BEN mu nohu
nastavit3 ACT(1) PAT(4)
(navázat) nastavit provázek

nastavit4
1× ACT(1) DPHR(zrcadlo.S4) PAT(3)

nastavit zrcadlo tváři našeho bytí
nastavit53× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
Nastavil produkt do krizového módu.; Nastavil cenu na
deset dolarů.

nastavovat1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(nastavit) nastavovat zrcadlo; politice.BEN; n. jí.BEN
nohu

nastavovat2 ACT(1) PAT(4)
(navazovat, prodlužovat) nastavovat provázek

nastavovat31× ACT(1) PAT(4)
Nastavovali zaváděcí ceny.; Akcie nastavují nová
maxima.

nastěhovat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(ubytovat, usadit) nastěhovat rodinu do nového bytu;
n. sebe a bratra do Prahy

nastěhovat se 4×,2× ACT(1) DIR3()
(přistěhovat se, přijít, začít bydlet) nastěhovat se do
nového bytu; n. se k nám podnájemník

nastínit 4×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;.s)
?ADDR(3)

(naznačit) nastínil jim své plány
nastiňovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(naznačovat) Dopis nastiňuje značné pravomoci pro
členy představenstva.

nastolit 13×,3× ACT(1) PAT(4)
(zavést) nastolit otázku; n. podmínky

nastolovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(nastolit, zavádět) nastolovat nové jevy

nastoupit1
32×,14× ACT(1) PAT(4;na+4;do+2;k+3)

(nastupovat) nastoupit dovolenou; n. na dovolenou,
do služby, k zápasu; n. základní voj. službu; n. úřad

nastoupit2
48×,18× ACT(1) LOC()

(začít působit) dělník nastoupil ve fabrice; gólman n.
ve střetnutí; proti Svobodovi.BEN; ve Švýcarsku n.
Hingisová

nastoupit3
26×,3× ACT(1) DIR3()

(nalodit se, vejít) nastoupit do autobusu; n. na parník;
nastoupit4

5×,31× ACT(1) DIR3()
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(začít působit) nastoupit do fabriky; jako
svářeč.COMPL

nastrčit1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podstrčit) nastrčit Jakuba četníkům
nastrčit2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nasadit) nastrčit klíč do zámku

nastřelit 7× ACT(1) PAT(4)
nastřelit břevno; z přímého kopu.MANN

nastříkat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nalít) nastříkat vodu na podlahu; n. jim.BEN látku do
očí

nastříkat2 ACT(1) PAT(4)
(nabarvit, namalovat) nastříkat auto; n. jim.BEN
auto

nastřílet1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(střelit, vsítit, dát) nastřílet Brazílii deset gólů
nastřílet2

1× ACT(1) PAT(4)
(získat) nastřílet body

nastudovat 6×,1× ACT(1) PAT(4)
(nacvičit, natrénovat) Lébl nastudoval novou hru

nastupovat1
6×,4× ACT(1) PAT(4;na+4;do+2;k+3)

(nastoupit) mužstvo nastupovalo k zápasu v sestavě ..;
n. dovolenou

nastupovat2
1×,2× ACT(1) LOC()

(začít působit) nastupovat ve střetnutí; n. ve fabrice
nastupovat36× ACT(1) DIR3()
nastupovat do tramvaje; na zastávce.LOC Malovanka

nastupovat4
1×,14× ACT(1) DIR3()

(začít působit) nastupovat do fabriky; jako
svářeč.COMPL

nasvědčovat 18×,2× ACT(1) PAT(3;↓že;↓c)
jeho úsměv nasvědčuje spokojenosti; vše n. tomu, že..

nasypat 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vpravit, sypat) nasypat výbušninu pod popel; n. obilí
do pytle

nasytit 4× ACT(1) PAT(4)
nasytit trh; zbožím.MEANS

našeptávat 2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(šeptat, říkat) našeptat jim o postupu, že toho mají
nechat

našetřit 1× ACT(1) PAT(4)
(ušetřit) našetřit peníze; n. si.BEN dolary

našlápnout11× ACT(1) PAT(4)
(uvést v chod) našlápnout motor; n. novou sezónu;
Litvínov má skvěle našlápnuto

našlápnout21× ACT(1) DIR3()
(stoupnout, šlápnout) našlápl na minu

našlapovat 1× ACT(1)
našlapovat; opatrně.MANN

naštvat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(rozzlobit, rozhněvat) naštvat komunisty

natáčet 15×,4× ACT(1) PAT(4)
(filmovat, nahrávat) natáčeli poslední scénu

natáhnout 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(napnout) natáhnout ruku

natahovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(prodlužovat) natahovat hru z pěti na deset minut

natahovat2
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(napínat) natahovat ruku; n. obě nohy; n. lano
natahovat31× ACT(1) ?PAT(4)
muž natahoval kouř; zálibně natahoval z cigarety.DIR1

natahovat se 1× ACT(1) DIR1() DIR3()
(roztahovat se) Bulvár se natahuje od okružní dálnice
k restauraci.

natéci1
1× ACT(1) DIR3()

natéci do lodě; n. mu.BEN do bytu
natéci2 ACT(1)
(otéci) noha velmi natekla; n. jí.BEN ruka

natěsnat se1 ACT(1) DIR3()
(namačkat se, napěchovat se) lidé se natěsnali do
soudní síně

natěsnat se21× ACT(1) LOC()
Natěsnali se v předsálí.

natírat 1× ACT(1) PAT(4)
On natírá domy.

natlačit se 1× ACT(1) DIR3()
(namačkat se, natěsnat se) natlačit se do tanečního
sálu

natlouci ACT(1) PAT(3)
(nabít) natloukl kamarádovi

natočit 34×,9× ACT(1) PAT(4)
(nahrát, nafilmovat) natočil celovečerní film; n.
skladbu roku 84

natrénovat 5× ACT(1) PAT(4)
(nacvičit, nastudovat) natrénovat přesnou přihrávku

natrhnout 1× ACT(1) PAT(4)
(roztrhnout) natrhl hedvábný závěs; n. si.BEN šlachu

natřít 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(nabarvit, nalíčit, přetřít) natřít knihu;
barvou.MEANS; Franta a Pavel si.BEN
navzájem.MANN n. plot

naťukat 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(napsat, zaznamenat) naťukal jim o tom pár řádků
naturalizovat se 1× ACT(1)
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cizinec se rychle naturalizoval; n. se v Anglii.LOC
naučit 10×,16× ACT(1) PAT(4;3;.f;↓aby;↓že;↓c)
ADDR(4)

(učit) naučil ho chodit; n. nás matematice; n. je
orientovat se

naučit se 30×,27× ACT(1) PAT(4;3;↓že;.f;↓c)
?ORIG(od+2;z+2)

(učit se, přiučit se) naučit se pracovat od tatínka
naúčtovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3) ?EFF(za+4)
(účtovat) naúčtoval mu přirážku za pokoj

navádět1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přivádět) navádět letadlo na dráhu

navádět22× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;.s;↓c)
(svádět, přemlouvat) navádět řidiče k nezákonné
činnosti

navalit se 1× ACT(1) PAT(na+4)
na skupinu se navalily obavy

navázat1 ACT(1) PAT(4)
(nastavit) navázat přetrženou šňůru

navázat2
16×,3× ACT(1) PAT(na+4)

(navazovat) navázat na tradice; n. na předchozího
řečníka; svým proslovem.MEANS

navázat3
21×,5× ACT(1) CPHR({dialog,kontakt,

přátelství,smlouva,spojení,spolupráce,styk,vztah,…}.4)
(navazovat) navázat styky se stranami

navázat41× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
Budoucí růst společnosti je stále více navázán na
rozhodnutí.

navazovat1 ACT(1) PAT(4)
(nastavovat) navazovat šňůru

navazovat2
22×,3× ACT(1) PAT(na+4)

(navázat) navazovat na diskusi; na svůj debut n.
deskou.MEANS

navazovat3
4×,1× ACT(1) CPHR({dialog,kontakt,

smlouva,spojení,spolupráce,styk,vztah,…}.4)
(navázat) se studenty navazoval kontakty jedině on

navážet se 1× ACT(1) PAT(do+2)
firma se naváží do vyrovnávání úvěrů

navečeřet se 1× ACT(1)
(najíst se) navečeřel se a šel spát

naverbovat 1× ACT(1) PAT(4)
(získat) naverbovat zaměstnance ministerstev; ke
spolupráci.AIM na projektu

navést 1× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(4)
Gorbačov navedl Sovětský svaz na nový směr.

navézt 1× ACT(1) PAT(4)
navézt zboží

navléknout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(nasadit, obléci) navlékla mu dvoje ponožky
navodit1

5×,2× ACT(1) PAT(4)
navodit atmosféru

navodit23× ACT(1) CPHR({dojem,imunita,nostalgie,
pocit,pohoršení,touha,…}.4) LOC()

(vzbudit) navodit pocit neschopnosti; navodit imunitu
proti černému kašli

navozovat 6×,3× ACT(1) CPHR({atmosféra,dojem,
imunita,myšlenka,nestálost,nostalgie,pocit,pohoršení,
představa,touha,…}.4) LOC()

(budit) navozovat myšlenky na smrt; Toxin
nenavozoval imunitu proti černému kašli. Navozuje
nestálost akciového trhu.

navracet1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vracet) navrátit majetek církvi; n. knihy otci do
knihovny

navracet2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vracet) navracet oltář na Slovensko (=Slovensku)

navracet se11× ACT(1) DIR3(=)
situace se navracela do normálního stavu

navracet se21× ACT(1) DIR3()
(vracet se) demokracie se navrací do země

navrátit1
3×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(vrátit) navrátit pozemky vlastníkům; n. majetek
církvi; n. otci věci do police.DIR3

navrátit21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vrátit) navrátit památky na Slovensko (=Slovensku)

navrátit se11× ACT(1) DIR3()
(vrátit se) muž se navrátil po válce zpět

navrátit se22× ACT(1) PAT(k+3)
(vrátit se, obnovit) Navrátil se pevně k moci. Doly se
brzy navrátí k těžbě.

navrhnout1
43×,53× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;

.f;↓c;.s) ADDR(3)
(doporučit) navrhl mu lepší řešení,; n. jim odložit
řešení; n. čerpat dovolenou; za přestupek.CAUS mu n.
pokutu

navrhnout2
26×,44× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(doporučit) navrhl parlamentu nový zákon; ke
schválení.AIM; n. nám poručíka na vyznamenání.AIM

navrhnout3
3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;za+4)

(kandidovat) navrhli ho na poslance
navrhnout4

5×,46× ACT(1) PAT(4)
(projektovat) navrhl dům; n. premiérský systém; n.
jim.BEN bytové zařízení

navrhovat1
62×,39× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;

.f;↓c;.s) ADDR(3)
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(doporučovat) navrhoval nám dohled; n. mu pracovat
víc; strana n. snížit daně;

navrhovat2
8×,15× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(doporučovat) navrhoval parlamentu nový zákon; ke
schválení.AIM; n. nám poručíka na vyznamenání.BEN

navrhovat3 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(kandidovat) navrhovali ho na poslance

navrhovat4
4×,18× ACT(1) PAT(4)

(projektovat) navrhoval dům; n. premiérský systém;
n. jim.BEN bytové zařízení

navršit1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(naklást, umístit) navršit zem na hrob; n. spisy na
stůl

navršit2 ACT(1) PAT(4)
navršit skládku

navršit31× ACT(1) PAT(4)
(zmnožit) sazba navršila hypotéky

navršit se 1× ACT(1)
(nahromadit se) rizika se navršila

navrtat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhloubit) navrtat vrty

navrtávat 1× ACT(1) PAT(4)
Souprava navrtává ložisko zemního plynu.

navštěvovat 23×,13× ACT(1) PAT(4)
(navštívit) navštěvovat univerzitu

navštívit 71×,46× ACT(1) PAT(4)
(navštěvovat) navštívit univerzitu

navýšit1
1×,52× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zvýšit) navýšit věkový průměr hráčů z 25 na 28 let
navýšit21× ACT(1) PAT(4)
(nahromadit, nashromáždit) navýšit kapitál

navýšit se 1× ACT(1) ?ORIG(z+2) ?PAT(na+4)
(stoupnout) Tržby se navýšily z 1.52 miliardy dolarů
na 1.59 miliardy dolarů.

navyšovat 2×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvyšovat) navyšovat jmění z 5 na 8 miliard
nazírat 2× ACT(1) PAT(na+4) DIR1()|MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(pohlížet, dívat se) nazíral na konflikty
kladně.MANN; n. na věc s respektem.ACMP; n. na to
profesorsky.CPR; n. na problém tradičně.CRIT.

naznačit 23×,96× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;
.s) ?ADDR(3)

(napovědět) naznačili jim, kdo bude jejich posilou
naznačovat1

34×,111× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;↓aby;↓ať;.s) ADDR(3)

(napovídat) naznačovala nám, že skončila; n., s čím
začne

naznačovat2
1×,22× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c)

?PAT(o+6) ?ADDR(3)
naznačoval jim o tom jen málo

nazpívat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
nazpíval nové písně; n. jim.BEN nové album

nazrát 1× ACT(1)
(nastat, přijít) nazrál čas pokusit se o analýzu situace

nazvat1
26×,74× ACT(1) PAT(4) EFF(1;7)

(pojmenovat) nazval dílo Matylda; po autorce.HER; n.
desku Údolí smrti; n. ho utrhačem

nazvat2
3×,2× ACT(1) PAT(4) MANN()

(pojmenovat) vláda zákon nazvala originálně.MANN
nazývat1

14×,68× ACT(1) PAT(4) EFF(1;7)
(pojmenovávat) nazývali ulici Jiráskova; po
spisovateli.HER; n. město Koenigsbergem; MANN n.
ji trefně domácí puťka

nazývat2
2×,9× ACT(1) PAT(4) MANN()

(pojmenovávat) nazýval ji hezky.MANN; jak.MANN ji
nazýval?

nazývat se1
3×,13× ACT(1) PAT(1;7)

(slout) nazývá se ulice Tomana; po básníkovi.HER;
strach z neznáma, které se nazývá Evropou

nazývat se22× ACT(1) MANN()
(jmenovat se) jak se nazývá toto náměstí

nažrat se 2×,1× ACT(1)
(najíst se, nasytit se) šiml se nažral dosyta

negovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(popírat, odmítat) nové zákony negují vývoj regionů

nechat1
4×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(vydat, dát, zaplatit) tyto peníze jim nechal za
zařízení kanceláří; za korunu.MEANS mu n. lízátko;
za pomoc.CAUS mu n. přístup na internet; n. mu z
fondu.DIR1 oprav za nový byt.EFF přiměřenou částku

nechat2
2×,2× ACT(1) PAT(4;↓aby) ADDR(na+6)

nechal to na něm; n. na něm, aby rozhodl
nechat3

3×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(předat, odložit) nechal mu to; k uvážení.AIM; n. si to
na později.TOWHN

nechat4
1×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4;7)
nechají funkcionáře jako obětní beránky

nechat5
32×,73× ACT(1) PAT(4;↓jestli) EFF(.a;.f;↓aby)

(dovolit) nechala děti spát; n. otevřené, jestli může
pokračovat; n. vrátka otevřená; n. ho dělat, co chce; n.
těsto kynout; Nechali formuláře, aby se ztratily v
poště. Nechala ho, aby dostál smlouvě.
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nechat6
11×,9× ACT(1) PAT(4) LOC()

(zanechat) nechal stopy na zemi; n. knihu na stole; n.
tu nepořádek po párty

nechat71× ACT(1) PAT(4) ACMP(=)|MANN(=)
Nechala děti bez jídla.; Nechal to bez komentáře.;
Někteří chtějí raději nechat věci, jak jsou.

nechat8
6×,1× ACT(1) PAT(2;4)

(přestat s něčím) nechala ho; n. práce; n. psaní
nechat9

58×,40× ACT(1) PAT(.f)
(dát, způsobit) nechat dítě léčit; n. dětem šít; matka n.
spravit dětem boty; ředitel jim n. přinést snídani do
postele; Honza se n. přesvědčit

nechat101× ACT(1) DPHR(na-1[pochyba.P6]) PAT(4)
EFF(↓že)

nenechala ho na pochybách, že to dopadne dobře
nechat11

1× ACT(1) DPHR(kámen.S4,na-1[kámen.S6])
PAT(z+2)—(.∼)

(negace) nenechal z ní kámen na kameni
nechat12

1× ACT(1) DPHR(na-1[holička.6]) PAT(4)
Unie nechala Francii na holičkách

nechat13
1× ACT(1) DPHR(na-1[pochyba.6]) PAT(4)

nechala ho na pochybách
nechat14

2×,2× ACT(1) DPHR(na-1[pokoj.6]) PAT(4)
nech ho na pokoji

nechat15
7×,2× ACT(1) DPHR(slyšet,se) PAT(↓že;.s)

(dát) nechal se slyšet, že svůj boj nekončí
nechat16

2×,2× ACT(1) DPHR(ujít-2.f[se.S3]) PAT(4;↓že)
takovou příležitost si nenecháme ujít

nechat171× ACT(1) DPHR(lad.S7) PAT(4)
nechat pole ladem

nechat18
1× ACT(:1) DPHR(ten:NS,tak-3.d)

nenecháme to tak
nechat192× ACT(1) DPHR(ruka:S4[volný4.#];

ruka:P4[volný4.#]) PAT(3)
Nechal předsedovi strany volnou ruku.; Nechali
Moskvě volné ruce.

nechat201× ACT(1) DPHR(za-1[se.S7]) PAT(4)
Nechal problémy daleko za sebou.

nechat si1 ACT(1) PAT(2)
(přestat) nech si toho

nechat si21× ACT(1) PAT(4)
(podržet ve vlastnictví) nech si to pro sebe.BEN,
nechte si své svaté Augustiny

nechávat1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(vydávat, dávat) tyto peníze jim nechával za zařízení
kanceláří; za korunu.MEANS mu n. lízátko; za
pomoc.CAUS mu n. přístup na internet; n. mu z
fondu.DIR1 oprav za nový byt.EFF přiměřenou částku

nechávat2
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓aby) ADDR(na+6)

vláda nechává na občanech, aby rozhodli; n. rozhodnutí
na manželovi

nechávat3
3×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přenechávat) nechávat vývozcům šanci
nechávat4

2×,8× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓aby)
(dovolovat) majitelé nechávají domy chátrat; n. děti
spát; Nechává instituce, aby…

nechávat5
1×,4× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4;7)
(nechat) Projevy fašismu nechávají veřejné mínění
lhostejným.; Nechávají otázky otevřené.; Nechává
maloobchodní prostory prázdné.; Nechávají nález
tritia jako jediný důkaz.

nechávat6
1×,3× ACT(1) PAT(4) LOC(=)

počasí nechává sportovce v klidu
nechávat75× ACT(1) PAT(4) LOC()
(zanechávat) nechával stopy na zemi; n. knihu na
stole; n. tu nepořádek po párty

nechávat81× ACT(1) PAT(4) TOWH()
(odkládat) nechával účty na poslední chvíli; n. práci
na jindy

nechávat9
9×,5× ACT(1) PAT(.f)

(dávat, způsobovat) nechává mu vyprávět pohádky;
nechávala si poroučet.PAT od cizinců; n. děti léčit; n.
jim šít věci

nechávat10
1× ACT(1) DPHR(na-1[holička.6]) PAT(4)

nechávat nás na holičkách
nechávat111× ACT(1) DPHR(na-1[pochyba.6]) PAT(4)
nechával nás na pochybách

nechávat12 ACT(1) DPHR(slyšet[se]) PAT(↓že)
nechával se slyšet, že končí

nechávat131× ACT(1) DPHR(v-1[štych.S6]) PAT(4)
Autobusy nechávaly některé dojíždějící ve štychu.

nechávat141× ACT(1) DPHR(ruka:S4[volný4.#];
ruka:P4[volný4.#]) PAT(3)

(nechat) Nechává vládním demokratům volnou ruku.
nechávat si 1×,2× ACT(1) PAT(4)
nechávat si informaci až na tiskovou konferenci; n. si
projev na konec programu

nenávidět 3×,8× ACT(1) PAT(4;↓že)
(nesnášet) nenávidět hráče

nervovat 1× ACT(1) PAT(4)
situace mě nenervují; svou komplikovaností.MEANS

nesnášet ACT(1) PAT(4;↓že)
(nenávidět) nesnášet ho; pro aroganci.CAUS

nést1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(nosit) nést tatínkovi knihy; do knihovny.DIR3; n.
mu.ADDR (kamarádovi) batohy

nést2
1× ACT(1) PAT(4) LOC()
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nést myšlenku v podvědomí; n. si.BEN smutek v srdci
nést3

11×,42× ACT(1) PAT(4)
(vlastnit, mít) nést jméno; zvíře n. zbytky protilátek;
listina n. královskou pečeť

nést4
8× ACT(1) PAT(4)

(podpírat) sloupy nesou střechu
nést5

5×,4× ACT(1) PAT(4)
(vynášet) dobré investice nesou peníze; to mu.BEN
dost n.; pro ní.BEN to n. peníze

nést6
2× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CPR()

(snášet) nese to statečně.MANN; n. svůj úděl
otrocky.CPR; n. to s úsměvem.ACMP

nést7 ACT(1) PAT(4)
(vynášet) nést kartu

nést8 ACT(1) PAT(4)
(klást, snášet) slepice nesou vejce; ta černá slepice
nám.BEN n. několik vajec denně; letošní zimu ta
slepice nenese

nést9 ACT(1) INTT(.f)
nese rozdat handouty

nést10
34×,19× ACT(1) CPHR({dluh,důsledek,míra,

následek,odpovědnost,riziko,spoluodpovědnost,
spoluvina,vina,zodpovědnost,ztráta,…}.4)

nést odpovědnost; společnost je schopná nést dluh,
spoluodpovědnost nesou všichni výrobci

nést116× ACT(1) DPHR(s-1[se.S7]) PAT(4)
dluhopis nese s sebou určitá rizika

nést12 ACT(1) DPHR(kůže:S4,na-1[trh:S4])
nést kůži na trh

nést131× ACT(1) DPHR(ovoce.S4)
Projekt nemusí až do poloviny 90. let nést ovoce.

nést se1 ACT(1) PAT(s+7)
nesl se s těžkou taškou

nést se23× ACT(1) MANN()
myšlenka se nesla se v úplně jiném duchu

nést se3
1× ACT(1)

(vykračovat si) ten se ale nese; n. se pyšně.MANN
nést se41× ACT(1)
(volně se pohybovat) vůně se nesla; kuchyní.DIR2

nést se5
2×,1× ACT(1) DPHR(v-1[znamení.S6]) PAT(2)

sjezd se nesl ve znamení kritiky
neutralizovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
neutralizovali nárůst peněz

ničit 12×,16× ACT(1) PAT(4;↓c)
(devastovat) ničili starou postel; n. tuto zemi; n., co se
dalo

nimrat se 1× ACT(1) PAT(v+6)
Nimral se ve vybraných akciích.

nítit 1× ACT(1) PAT(4)
věčno nítí všeho nerozvití

nocovat 1× ACT(1) LOC()
nocovat pod širým nebem

nominovat 11×,6× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(navrhovat) na pět cen nominovali tato hudební alba

normalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
normalizovat vztahy

nořit ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat, vsunovat) nořit vrtáky do zemského
povrchu

nosit1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(nést) nosit tatínkovi knihy; do knihovny.DIR3; n.
mu.ADDR (kamarádovi) batohy

nosit2
23×,34× ACT(1) PAT(4)

nosit vyznamenání; n. tričko a šortky; n. rád.COMPL
novou tašku

nosit31× ACT(1) PAT(4)
(přenášet) nosit vodu; n. mu.BEN (kamarádovy)
batohy

nosit41× ACT(1) PAT(4)
(vlastnit, mít) Nedovoluje bance nosit jméno
Rothschild.

nosívat 1× ACT(1) PAT(4)
(nosit) nosívat klobouky

notovat si 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(v+6)
s její politikou si v mnohém notoval

novelizovat 15× ACT(1) PAT(4;↓že)
novelizovat zákon

nudit se 4×,3× ACT(1)
nudí se, kdo nepracuje

nutit1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(vnucovat) nutil mu jídlo; n. mu, že má jít na školu

nutit2
48×,116× ACT(1) PAT(do+2;k+3;.f;↓aby;↓ať)

ADDR(4)
(přinutit, donutit, dohnat) nutil syna do práce; n. ho,
aby vzal práci; n. ji k souhlasu; n. se jíst



obalamutit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(oklamat) obalamutili ho; hloupými sliby.MEANS

obalit 1× ACT(1) PAT(4)
obalit řízek

obalovat se 1× ACT(1) PAT(7)
společnost se obaluje pýchou
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obarvit ACT(1) PAT(4)
(nabarvit) obarvit vajíčka

obávat se1
64×,117× ACT(1) PAT(2;↓že;↓zda;↓aby;.f;↓jestli;.v)

(bát se) obávat se rychlého rozvoje; ”chtějí odejít,”
obává se obyvatel…

obávat se23× ACT(1) PAT(o+4)
(bát se, strachovat se) Obávají se o svou kariéru.

obávat se31× ACT(1) PAT(2) ?ORIG(od+2)
(očekávat) Přívrženci Brežněva se mohou od
Gorbačova obávat horších věcí.

občerstvovat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(vysvětlovat) občerstvoval jim svá východiska
občerstvovat2 ACT(1) PAT(4)
občerstvovat hosty; dobrým jídlem.MEANS

obdarovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
obdarovat manželku; šperkem.MEANS

obdarovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(obdarovat) obdarovávat členy klubu

obdařit 1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
(nadat) příroda ho obdařila moudrostí

obdařovat 1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
(obdařit, nadat) obdařovat postavy lidským rozměrem

obdělávat 1× ACT(1) PAT(4)
obdělávat půdu

obdivovat 12×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(cenit si) svět nás obdivuje; o., že dokázala odejít včas

obdržet 70×,183× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
(získat) obdržet od něho souhrn předpisů; o. od nich
povolení a slib; o. z úřadu souhlas

obědvat 1× ACT(1) ?PAT(4)
obědvala kaši; přestala obědvat

obehnat 1× ACT(1) PAT(4)
(ohradit) obehnat zahradu; plotem.MEANS

obejít1
2×,15× ACT(1) PAT(4;↓že)

obejít zákon; o. vyhlášku; o. stanovený limit; o., že
stanovy neplatí

obejít2
7×,3× ACT(1) PAT(4)

(jít kolem) obejít zadáky; o. dům a pole
obejít se 31×,9× ACT(1) PAT(bez-1[.2])
(nepotřebovat) obejít se bez zranění; o. se bez lékaře

obejmout 1× ACT(1) PAT(4)
Semel mě objal.

obelstít 1× ACT(1) PAT(4)
(oklamat, napálit, ošidit, podvést) obelstít učitele

obeplout 1× ACT(1) PAT(4)
cestovatel obeplul Korsiku; na jachtě.MEANS

obesílat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
obesílat podnikatele

oběsit 8×,1× ACT(1) PAT(4)
(zabít) oběsil ho na půdě a sebe taky; o. se

obeslat 2× ACT(1) PAT(4)
obeslat stovky chovatelů

obestírat 2× ACT(1) PAT(4)
(obklopovat) pohoda obestírala mé vystoupení

obestřít 1× ACT(1) PAT(4)
Obchod obestřely nejasnosti.

obětovat 10×,13× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
obětovat zdraví své vášni; o. jistoty a kariéru morálce

obezdívat 1× ACT(1) PAT(4)
obezdívat trezor

obeznámit 2×,10× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)
(seznámit) obeznámit občany se zákonem

obeznámit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
Pan Orr se obeznámil s vnitřními kontrolními postupy
společnosti.

obhájit 7×,3× ACT(1) PAT(4;↓že)
(ochránit, uhájit) obhájit prvenství; o. si.BEN pozici

obhajovat 17×,33× ACT(1) PAT(4)
(ochraňovat) dvojice obhajovala zlatou medaili; o. své
názory proti nepříteli.BEN

obhlédnout 1× ACT(1) PAT(4)
(pohledem obsáhnout pro zjištění něčeho)
Obhlédli škody.

obhlédnout si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c)
(zkontrolovat, prověřit) obhlédnout si místo havárie

obhospodařit 1× ACT(1) PAT(4)
Pole mohla obhospodařit jedna rodina.

obhospodařovat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
obhospodařovat zámek; o. lesy

obcházet1
4×,5× ACT(1) PAT(4;↓že)

(obejít, nedodržovat) obcházet zákon
obcházet2

4×,1× ACT(1) PAT(4)
(obejít) obcházet sousedy; s prosbou.ACMP o pomoc; s
dotazníkem.ACMP

obcházet3
2× ACT(1)

stále tu obchází; Evropou.DIR2 o. strašidlo
obchodovat 57×,243× ACT(1) PAT(4;s+7) ADDR(s+7)
obchodoval se sousedním státem s plodinami; o. akcie;
za kursovní cenu.MEANS; státy spolu.MANN o. Rcp.
ADDR Gen.PAT

obíhat ACT(1)
zpráva obíhá; Berlínem.DIR2

obírat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(okrádat) obírat zákazníka o čas
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objasnit 11×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(3)

(vyjasnit, vysvětlit) objasnil mu celý případ
objasňovat 8×,5× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(vysvětlovat) objasňovali jim situaci

objednat 17×,19× ACT(1) PAT(4)
(objednávat) objednat vývoj programu; o. pro.BEN
nás večeři; o. jim.BEN oběd

objednávat 2×,6× ACT(1) PAT(4)
(objednat) objednávat akcie společnosti; pro
konkurenci.BEN

objet1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(projet, projít, procestovat) objet české pohraničí ze
všech stran

objet2 ACT(1) PAT(4)
(obejít) objet překážku po vyznačené cestě

objevit 42×,57× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(najít, objevovat) objevil boty pod postelí; o. Ameriku;
o. pro sebe.BEN výhody; o., proč jim nic jiného
nezbývá

objevit se1
92×,63× ACT(1) LOC()

(vyskytovat se, ukazovat se) tato rostlina se objevuje
jen v rašeliništích; o. se doma; o. se ve statistických
ročenkách

objevit se2
79×,87× ACT(1;↓že)

(ukázat se, vyskytnout se, naskytnout se)
neobjevilo se tentokrát žádné překvapení; o. se řada
problémů

objevovat 4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(najít, objevit) objevovali staré texty; o., že to tak bylo
vždy

objevovat se1
3×,24× ACT(1) LOC()

(vyskytovat se, figurovat) v novinách se objevovaly
titulky tohoto typu; o. se na obloze; tato rostlina se
objevovala jen v rašeliništích

objevovat se2
39×,28× ACT(1)

(objevit se, vyskytovat se, ukazovat se) o. se
návrhy; o. se problémy

objíždět 1× ACT(1) PAT(4)
(objet) objíždět český venkov

obklíčit 4× ACT(1) PAT(4)
(obléhat) obklíčit území

obkličovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obklíčit) obkličovali nepřítele

obklopit 4×,8× ACT(1) PAT(4)
(obklopovat) plot obklopuje zahradu; o. zahradu
plotem.MEANS; králové jsou obklopeni
služebnictvem.ACT

obklopovat 4×,5× ACT(1) PAT(4)
(obklopit) tyto látky obklopují alergika všude

oblafnout 2× ACT(1) PAT(4)
Nechtěj mě oblafnout!

oblažovat 3× ACT(1) PAT(4)
(obšťastňovat) oblažoval nás; svou
přítomností.MEANS

obléci 5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(obléknout, navléknout) oblékl jim dres prvoligového
týmu

obléhat 2× ACT(1) PAT(4)
(obklíčit) obléhat hrad

oblékat13× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(obléci, navlékat) oblékat dítěti kabátek

oblékat2
10×,1× ACT(1) PAT(4)

obléká celou Prahu; do nových obleků.MEANS
oblékat se1

1×,3× ACT(1)
(nakupovat) oblékal se u Diora

oblékat se2 ACT(1) ?PAT(do+2)
Obléká se do přepychových šatů.

obléknout1
5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(oblékat) obléknout babičce kostým
obléknout2

2×,1× ACT(1) PAT(4)
obléknout kostým

obletět 3× ACT(1) PAT(4)
(obeplout, objet) obletět svět

oblíbit si 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zamilovat si) oblíbit si hory

obložit 1× ACT(1) PAT(4)
obložit stěny; MEANS.dřevem

obměkčit ACT(1) PAT(4)
obměkčit rodiče

obměňovat 3× ACT(1) PAT(4)
obměňovat odrůdy

obmyslet 1× ACT(1) PAT(4)
(obklopit) nelze obmyslet Jelínka; časovým
okolím.MEANS

obnášet14×,7× ACT(1) PAT(4)
(znamenat, jít o něco) to obnášelo velké změny

obnášet2
1×,2× ACT(1) EXT()

(činit) sortiment obnášel deset výrobků
obnažovat 1× ACT(1) PAT(4)
(odkrýt, odhalit) obnažit svou duši; čtenáři.BEN

obnosit ACT(1) PAT(4)
(opotřebovat) obnosit boty

obnovit 39×,122× ACT(1) PAT(4)
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(vzkřísit, oživit, obrodit, inovovat) obnovili
republiku

obnovit se ACT(1)
Víra trhu se obnoví.

obnovovat 4×,8× ACT(1) PAT(4)
(obnovit, vzkřísit, oživit, obrodit, inovovat)
obnovovali stranickou povinnost

obnovovat se 1× ACT(1)
(znovu vznikat) bolesti se obnovovaly

obohacovat 3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4;7)
(obohatit) obohacovat slovní zásobu o nová slova; o. se
novými dojmy

obohatit 11×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4;7)
(obohacovat) obohatil se o nové znalosti; z četby.DIR1
se o.; o. kamaráda novými dojmy; o. knihovnu o nové
svazky; o. písničku o přesahy a šest slok

obořit se 2×,1× ACT(1) PAT(na+4)
(utrhnout se, osopit se) obořil se na vás jako na psa

obouvat 1× ACT(1) PAT(4)
obouvá dítě; o. se do bot.MEANS

obracet11× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
obracela svůj vztek na dávného přítele

obracet2
1×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(v+4)

(proměnit) obracejí naše výroky v pravý opak
obracet31× ACT(1) PAT(4)
(otáčet, převracet) obracet skříň; o. auto; ke zdi.DIR3

obracet4 ACT(1) CPHR({pozornost-1,…}.4) DIR3()
(obrátit, upřít) obracet pozornost jinam

obracet5
1× ACT(1) DPHR(naruby) PAT(4)

obracet vše naruby
obracet se11× ACT(1) PAT(proti+3)
fakta se obracela proti nám

obracet se2
9×,12× ACT(1) ADDR(na+4;k+3)

?PAT(s+7;↓aby;↓zda)
(obrátit se) obracet se na ministra s otázkou

obracet se3
2×,3× ACT(1)

(otočit se, převrátit se) obracel se v hrobě; svižně se
o.; o. se na východ.DIR3

obracet se41× ACT(1)
(měnit se) vítr se obracel

obracet se5
1×,2× ACT(1) DPHR(k-1[dobrý.N3@2])

situace se obracela k lepšímu
obracet se61× ACT(1) DPHR(záda.P7) PAT(k+3)
V umírněném obchodování se dluhopisy obracely zády
k akciím.

obrat 2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(připravit, okrást) obral mě o všechno; zloděj ho úplně
o.

obrátit1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(proti+3)

(obracet) obrátil Pavla proti nim
obrátit21× ACT(1) PAT(4) EFF(v+4)
(obrátit) obracet výrok v pravý opak

obrátit3 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
obrátit pohany na křesťanství

obrátit4
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(otočit, převrhnout) obrátit skříň; o. auto; ke zdi.DIR3
obrátit52× ACT(1)
(začít jednat jinak) Pavel najednou obrátil

obrátit6
1×,3× ACT(1) CPHR({pozornost-1,zájem,…}.4)

DIR3()
(upřít) obrátil pozornost na její stav; o. svůj zájem
jinam

obrátit71× ACT(1) DPHR(naruby) PAT(4)
obrátili všechno naruby

obrátit8 ACT(1) DPHR(list.S4)
(změnit téma) obrátila rychle list

obrátit91× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nasměrovat) ředitel obrátí společnost správným
směrem

obrátit101× ACT(1) DPHR(na-1[pětník.S6])
Co se týče Noriegy, obrátil na pětníku.

obrátit se1
2×,3× ACT(1) PAT(k+3)

kapela se obrátila k rocku; o. se ke starému problému
obrátit se2

2×,4× ACT(1) PAT(proti+3)
fakta se obrátila proti němu;

obrátit se3
34×,19× ACT(1) ADDR(na+4;k+3)

?PAT(s+7;↓aby;↓zda;ohledně[.2])
(obracet se) obrátil se na soud s problémem; o. se na
zahraniční firmy, aby se přestaly podílet na
transplantacích v Číně; o. jsem se na ní, zda by nám
nepomohla; Obrátil se na společnost ohledně koupě její
jednotky.

obrátit se4
4×,4× ACT(1)

(otočit se, převrátit se) obrátil se na záda; DIR3 ke zdi
obrátit se5

2×,7× ACT(1)
počasí se obrátilo; štěstí se obrátilo;

obrátit se6
1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[dobrý.NS4])

všechno se nakonec v dobré obrátilo
obrátit se71× ACT(1) DPHR(k-1[špatný.3@2])
úspěchy se obrátily k horšímu

obrátit se81× ACT(1) DPHR(vzhůru.d,noha.P7)
průmysl se obrátí vzhůru nohama

obrátit se91× ACT(1) ?PAT(na+4)
Chce, aby se obrátili na jeho náboženství.

obrátit se102× ACT(1) PAT(v+4)
Nakonec se to obrátilo v nákupní příležitost.
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obrátit se112× ACT(1) DPHR(k-1[dobrý.N3@2])
Situace se obrátila k lepšímu.

obrátit se121× ACT(1) DPHR(záda.P7) PAT(k+3)
Investoři se včera obrátili zády k prodeji nových
poukázek.

obrážet se 3× ACT(1) LOC()
(odrážet se, projevovat se) problémy se obrážely v
jejich platební neschopnosti

obrnit se 1× ACT(1) ?PAT(proti+3)
Investoři se obrní a jejich důvěra se vrátí.

obrnit si ACT(1) DPHR(nerv.P4)
investoři si obrní nervy

obrodit 1× ACT(1) PAT(4)
(vzkřísit, oživit, obnovit) obrodit masopust

obrodit se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzpružit se, vzkřísit se) jeho síly se obrodily z ducha
kapitalismu; demokracie se o.

obrousit 1× ACT(1) PAT(4)
(ohladit, vybrousit) obrousit kůži; nožem.MEANS

obrůstat1 ACT(1) PAT(4)
trní obrůstalo plot

obrůstat2
1× ACT(1) PAT(7)

(pokrýt se) strom obrůstá novým listím; dům o.
lešením

obsadit1
2×,9× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)

ředitel obsadil místo náměstka svým přítelem; režisér o.
roli vynikajícím hercem,;

obsadit2
29×,9× ACT(1) PAT(4)

(okupovat, zabrat, obšancovat) kočovníci obsadili
opuštěné území; nepřátelé jim.BEN o. město

obsadit3
23×,4× ACT(1) PAT(4)

(umístit se) obsadil páté místo
obsadit44× ACT(1) PAT(4)
(zaplnit) obsadit všechna místa v divadle; o. celý vůz

obsadit52× ACT(1) DPHR(do-1[role-2.2]) PAT(4)
režisér obsadil do role vynikajícího herce;

obsáhnout 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(zahrnout, pojmout) obsáhnout nekonečnost vesmíru

obsahovat 113×,136× ACT(1) PAT(4)
(zahrnovat) látka obsahovala stopové prvky

obsazovat12× ACT(1) PAT(4)
(obsadit, okupovat, zabrat, obšancovat) obsazovat
volná místa

obsazovat23× ACT(1) PAT(4)
společnost obsazuje neznámé tváře

obsloužit 3× ACT(1) PAT(4)
(obsluhovat) obsloužit zákazníky

obsluhovat 9×,4× ACT(1) PAT(4)
(ošetřovat, zaopatřovat) obsluhovat hosty

obstarat 5×,7× ACT(1) PAT(4)
(sehnat, opatřit) obstarali nezbytné potřeby; nám.BEN

obstarávat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(shánět, opatřovat) obstarávat práci
nezaměstnaným.BEN

obstát 14×,7× ACT(1)
(osvědčit se) toto tvrzení neobstojí; o. jako
ředitel.COMPL; kdo o. v této zkoušce?

obstavit 1× ACT(1) PAT(4)
Před rokem 1974 mohl prezident obstavit finanční
prostředky přidělené Kongresem.

obšancovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obsadit, zabrat, okupovat) policie obšancovala hotel
Hilton

obšlápnout 1× ACT(1) PAT(4)
(zařídit, obstarat) všechno stejně obšlápne otec; o.
mu.BEN nezbytná povolení

obšťastňovat 2× ACT(1) PAT(4)
(oblažovat, těšit) obšťastňovat spolubydlící; o. nás
výroky.MEANS o trhu

obtěžkat 1× ACT(1) PAT(4)
(obtížit) obtěžkat diváka symbolismem.MEANS

obtěžovat 6×,6× ACT(1) PAT(4)
(ohrožovat) obtěžovat souseda; o. ji svým
chováním.MEANS; o. se.PAT její přítomností.MEANS

obtěžovat se 2×,5× ACT(1) PAT(.f;s+7)
(dát si práci) obtěžovat se vysvětlit; o. se s vysvětlením

obtížit 1× ACT(1) PAT(4)
(obtěžovat) obtížil čtenáře; světem.MEANS svých
kreací

obveselit 1× ACT(1) PAT(4)
(potěšit, pobavit, rozveselit) jeho humor mě obveselil

obvinit 73×,113× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že;
za+4)

(osočovat, nařknout) obvinili soudce z předpojatosti;
Obvinila společnost za to, že prodávala oblečení podle
jejích návrhů.

obviňovat 15×,32× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(vinit, osočovat) obviňovat ho z trestného činu

obvolat 1× ACT(1) PAT(4)
Obvolala správce systémů.

obvolávat 1× ACT(1) PAT(4)
(obvolat) investoři obvolávali své brokery

obydlet 1× ACT(1) PAT(4)
(osídlit) obydlet novostavbu; dům je obydlen
nájemníky
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obývat 3×,4× ACT(1) PAT(4)
(bydlet) asi 1000 osob obývá Vatikán; o. první patro

obžalovat 19×,13× ACT(1) PAT(4)
(žalovat) obžalovat pachatele; z nedodržení.CAUS
lhůty; o. ho pro křivou přísahu.CAUS

ocejchovat 1× ACT(1) PAT(4)
(označit) ocejchovat zboží; značkou.MEANS

ocenit1
1×,100× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(odhadnout, stanovit) ocenil právo vidět vystoupení
na 1800Kč; o. domek na 2 milióny; o. dům na velkou
sumu; o. dům velkou sumou.MEANS

ocenit2
38×,19× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když;↓c)

(docenit) ocenil výhled; o., že ho nezklamala; o., když
ho chápala; dojemnými slovy.MEANS; vítěze
medailí.MEANS; COMPL jeho gesto jako projev;
Ocení, jakou reakci vytvořil systém.

oceňovat1
10×,12× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(odhadovat, cenit, stanovovat) oceňovat toto
zařízení na tisíc korun; o. dům velkou sumou.MEANS

oceňovat2
3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)

(ocenit, doceňovat) oceňoval jeho snahu; podnikatelé
o., když získají…; o. loňský rok jako čas.COMPL
zotavení

ocitat se11× ACT(1) LOC(=)
ocitala se pod tlakem

ocitat se2
9× ACT(1) LOC()

(ocitnout se) ocital se na křižovatce; o. se v hlubokém
lese

ocitnout se1
6×,10× ACT(1) LOC(=)

ocitla se v jiném stavu; o. se pod tlakem
ocitnout se2

32×,3× ACT(1) LOC()
(stanout) ocitnout se ve městě

ocitnout se3
1× ACT(1) ACMP(=)

ocitnout se bez prostředků
ocitnout se4 ACT(1) DPHR(na-1[led:6[tenký:#]])
ocitl se na tenkém ledě

ocitovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
(citovat) pro osvěžení paměti ocitoval požadavky

octnout se1
6×,1× ACT(1) LOC(=)

octnout se už dnes za hranicí tržeb; o. se na mizině; o.
se v nebezpečí

octnout se25× ACT(1) LOC()
(ocitat se) octnout se v hlubokém lese

očarovávat ACT(1) PAT(4)
(oklamávat) očarovávat ekonomiku

očekávat1
160×,883× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

?ORIG(od+2)

(předpokládat, tušit) očekával od něj odpověď; o.
prudkou reakci

očekávat2
40×,161× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda)

syn očekává svou matku; úkol, který o. nového ředitele;
Srbové o., zda přijede předák…

očekávat31× ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)
Škody, o nichž očekávaly, že se z nich nezotaví během
pár dní.

očernit 1× ACT(1) PAT(4)
(pomluvit) očernit přítomné osoby

očerňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(pomlouvat, očernit) očerňoval tento sport

očesat 1× ACT(1) PAT(4)
(sklidit) očesal tunu jablek

očesávat ACT(1) PAT(4)
očesávat pobřeží

očíslovat 1× ACT(1) PAT(4)
(číslovat) očísloval formuláře; o. mu.BEN stránky

očistit1
3×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(čistit, vyčistit) očistil boty od bláta
očistit22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
očistili vesničanku od všech hříchů

očišťovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(očistit) očišťovali banku od viny

očkovat 1× ACT(1) PAT(4)
očkovat malé děti; proti chřipce.BEN

odbavovat 3× ACT(1) PAT(4)
(vypravit) odbavovat turisty

odblokovat ACT(1) PAT(4)
(uvolnit) odblokovat 70 mil. dolarů

odbočit 1× ACT(1) DIR3()
(zahnout) odbočit na parkoviště

odbočovat 1× ACT(1) DIR3()
(zahýbat) odbočovat do ulice

odbourat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(odstranit, vymýtit) odbourat čtvrtinu platební
neschopnosti

odbourávat ACT(1) PAT(4)
(odstraňovat) odbourávat opatrnost

odbrzdit 1× ACT(1) PAT(4)
odbrzdit auto

odbřemenit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(očistit) vláda odbřemení podnik od majetku

odburácet 1× ACT(1) DIR1()
Sonda odburácela do jasné oblohy nad Floridou.

odbýt1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(ledabyle provést) každou práci odbyl
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odbýt2 ACT(1) PAT(4)
k večeři nás jen odbyla; o. se při snídani

odbýt31× ACT(1) PAT(4)
(odmítnout, odmrštit) odbýt zájemce

odbýt se 1× ACT(1)
(uskutečnit se) revoluce se odbyla v listopadu

odbýt si 1× ACT(1) PAT(4)
(vykonat) odbýt si premiéru

odbývat 1× ACT(1) PAT(4)
Prezident odbývá kritiku poznámkou.MEANS, že…

odbývat se 1× ACT(1)
(uskutečňovat se) koncert se odbývá slavnostně

odcentrovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
odcentrovat míč Kukovi

odcestovat 7×,2× ACT(1) DIR1()
(odjet) ministr odcestoval z republiky

odcizit1
9×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(ukrást, vzít) odcizit kamarádovi kolo
odcizit2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(oddálit) rozloučení odcizilo syna od rodičů; dlouhé
odloučení sourozence o. Rcp. ORIG

odcizit se 1× ACT(1) PAT(3)
Zákazníci se jim snadno odcizí.

odcizit si 1× ACT(1) PAT(4)
odcizit si současného přítele

odcizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(oddalovat) odcizovat je od světa; odloučení je o. Rcp.
ORIG

odčarovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vymanit) odčarovat město ze zakletí

odčerpat11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(odebrat) odčerpat podniku prostředky

odčerpat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstranit) odčerpat naftu z nádrže
odčerpat34× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat) odčerpat peníze ze záložny

odčerpávat1
2×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odebírat) odčerpávat jim zásoby; o. podniku
prostředky

odčerpávat21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstraňovat) odčerpávat vodu ze sudu

odčinit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(napravit) dojem z prohry

odčítat 1× ACT(1) PAT(4)
Nedokáží sčítat nebo odčítat.

oddálit1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(odcizit) rozloučení syna oddálilo od rodičů; Rcp.
ORIG dlouhé odloučení sourozence o.

oddálit2
3×,5× ACT(1) PAT(4)

(odsunout, odložit) oddálit výstavbu; to o. vstup
partnera ochotného investovat

oddálit se ACT(1) PAT(3)
(odcizit se) oddálit se partnerovi

oddalovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(odcizovat) rozloučení oddalovalo syna od rodičů;
dlouhé odloučení sourozence o. Rcp. ORIG

oddalovat2
6×,6× ACT(1) PAT(4)

(odsunout, odložit) oddalovat uzavření smlouvy
oddat 1× ACT(1) PAT(4)
oddat snoubence

oddat se 1× ACT(1) PAT(3)
(věnovat se) oddat se působení prostředí; o. se studiu

oddávat se 2× ACT(1) PAT(3)
(oddat se, věnovat se) oddávat se četbě

oddechnout si1 ACT(1) PAT(od+2)
(zbavit se) oddechla si od učení

oddechnout si2
1×,3× ACT(1)

(vydechnout si, pohovět si) úlevně si oddechl
oddělat11× ACT(1) PAT(4)
(zabít) oddělat vojáka

oddělat2 ACT(1) PAT(4)
(odpracovat) oddělat všechny směny

oddělit 15×,13× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(odloučit) oddělil ho od Sýrie; o. tyč od zdi; o. správu
ekonomickou od duchovní; o. obě vedení Rcp.ORIG

oddělit se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(vzdálit se, odloučit se) cesta se oddělila od silnice;
jejich ruce se o. Rcp. PAT

oddělovat 10×,4× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(oddělit, rozlišovat) oddělovali kluky od holek; o.
hodnocení Rcp. ORIG

oddělovat se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(vzdalovat se) cesta se oddělovala od silnice; jejich
ruce se o. Rcp. PAT

oddychnout si 1×,2× ACT(1)
(vydechnout si, pohovět si) konečně si oddychne

oddychovat1
1× ACT(1)

(dýchat) oddychoval pravidelně
oddychovat2 ACT(1)
(odpočívat) oddychoval na lavičce

odebírat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(sebrat, ukrást, odejmout) odebírat cizince
dokumenty

odebírat2
4×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
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(čerpat, odebírat) stále jen odebírá prostředky z mého
účtu; o. finance z obou účtů najednou; ministerstvo
může o. úspory ještě v roce 2005

odebírat3
5×,1× ACT(1) PAT(4)

odebírat časopis
odebrat1

13×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(sebrat, vzít, ukrást) odebrat nám tři body; za
neoprávněný start.CAUS; o. jim peníze z platu

odebrat2
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

odebrali zařízení ve firmě
odebrat3

5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(přemístit, ubrat) odebrat mouku z pytle; o. vzorek ze
zboží; o. děti od rodičů; o. mu.BEN krev ze žíly

odebrat4
1× ACT(1) PAT(4)

odebral časopis jen jednou
odebrat se 3× ACT(1) DIR3()
(jít) Pavel se odebral do školy; děti se o. k spánku.INTT
do postelí.DIR3

odečíst 4×,10× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odečítat) odečíst daně z příjmů

odečítat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odpočíst) odečítat dané hodnoty z celkové sumy
odečítat22× ACT(1) DIR1()
odečítali ze rtů; o. mi.BEN z úst

odehnat 3× ACT(1) PAT(4)
(odhánět, zahnat) odehnat obchodníky

odehrát 13×,1× ACT(1) PAT(4)
odehrát sezónu ve Spartě; o. zápas

odehrát se 23×,10× ACT(1)
(uskutečnit se, dít se) bitva se už odehrála

odehrávat se 29×,11× ACT(1)
(odehrát se, uskutečňovat se, dít se) řízení se
odehrává; před notářem.LOC

odejít1
98×,100× ACT(1) DIR1()

jakmile UNIFOR odejdou ze země; o. ze šatny; o. se
rozehrát.INTT; o. na jahody.INTT

odejít218× ACT(1) DIR3(=)
(stav) prezident společnosti odešel do důchodu; Jensen
odešel do funkce ředitele

odejít3
1×,2× ACT(1)

(přestat, zmizet, zaniknout) sebevědomí hráčů
odešlo; zima už o.

odejít4
1× ACT(1) DPHR(na-1[odpočinek.S4])

odešli na odpočinek
odejít5 ACT(1)
(přestat fungovat) Řvali, dokud jim neodešly
hlasivky.

odejít62× ACT(1) DIR1(=)

John F. McNair III odejde z funkce prezidenta.
odejmout 4×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(odebrat, ukrást, sebrat) odejmout budovu církvi; o.
jim svobodu

odemknout 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(otevřít) odemkne dveře; o. jim.BEN dveře

odepírat 1× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ADDR(3)
(odepřít) odepírat jim přístup

odepisovat12× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odečítat) odepisovat daně z příjmů

odepisovat22× ACT(1) PAT(4)
(zamítat, zavrhovat) odepisovat sira Jamese

odepisovat3
1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c) ?PAT(na+4)

(odepsat, odpovědět) odepisovala mu na dopis, že
nepřijede v úterý, ale ve středu; o. mu na jeho dopis
těmito řádky/ tyto řádky; o. mu na to, že nekrade

odepřít 2×,6× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ADDR(3)
(odmítnout) odepřel nájemci výměnu bytu; o. jim
právo na užívání cest; o. Petrovi, aby doprovodil Marii

odepsat114× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat) odepsal ze smlouvy částku 5 milionů

odepsat2
5×,6× ACT(1) PAT(4)

(zničit) to auto zcela odepsal
odepsat3

1×,2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓aby;↓ať;
.s;↓c) ?PAT(na+4)

(odepisovat, odpovědět) odepsal mu na to, že
nekrade; o. mu pravdu

odeslat1
3×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(poslat) odeslal stanovisko vlády penzijnímu fondu; o.
mu výtěžek; na konto.DIR3; o. dopis úřadu

odeslat2
5×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(poslat) odeslat výtěžek na konto(=kontu)
odevzdat1

8×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vrátit) odevzdat rodičům vstupenku

odevzdat2
5×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(vrátit) odevzdat knihu v knihovně
odevzdat3

4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vrátit) odevzdat knihy do knihovny

odevzdávat1
5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

odevzdává mi každý týden výplatu
odevzdávat2 ACT(1) PAT(4) LOC()
(vracet, podávat) odevzdávat knihy v knihovně

odevzdávat31× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vracet, podávat) odevzdávat knihy na úřad

odeznít 2×,4× ACT(1)
(přestat) jeho boom odezněl před několika lety;
25.výročí v poklidu o.
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odfrknout si 2× ACT(1) PAT(.s)
odfrkl si: ”Big business”.

odhadnout1
6×,34× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4;

do+2)
(odhadovat, ocenit, otipovat) odhadnout exponát na
100 tisíc; o. náklady do statisíců; o. ho na zloděje

odhadnout2
19×,64× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(pochopit, poznat, tipovat) odhadnout, co je lepší; o.,
zda zhubl; o. schopnosti druhých lidí

odhadovat1
27×,90× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(odhadnout, posoudit, tipovat) odhadovat trh na
trilión dolarů; o. to na lepší výsledek; o. ho na zloděje

odhadovat2
27×,103× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(pochopit, poznat, postihnout) odhadovat, že to
dopadne špatně; na kdy o. dobu zániku konfederace

odhalit1
37×,77× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(odkrýt) odhalit tajemství; všem příchozím.BEN
odhalit2

2×,1× ACT(1) PAT(4)
(odkrýt) odhalit desku; Holanovi.BEN

odhalovat1
12×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(odkrývat) odhalovat množství bomb; o. mu.BEN, že
nemá pravdu; o., co se stalo a kolik je viníků …

odhalovat2 ACT(1) PAT(4)
(odkrývat) odhalovat desku; Holanovi.BEN

odhánět 1× ACT(1) PAT(4)
(zahánět, plašit) odhánět cizí osoby

odházet 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
odházet písek od břehu

odhazovat ACT(1) PAT(4)
(odhodit, zbavovat se) odhazovat věci

odhlásit 1× ACT(1) PAT(4)
(zrušit přihlášku) odhlásit obědy; o. se z turnaje

odhlasovat 10×,14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)
(schválit) odhlasovat zákon; o., kam pojedou

odhlédnout 1×,1× ACT(1) PAT(od+2)
(abstrahovat, nepřihlédnout) odhlédněme od faktu,
že…

odhlížet ACT(1) PAT(od+2)
(odhlédnout) odhlížet od tržní hodnoty

odhodit1
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(hodit stranou) odhodit cigaretu; o. čepici; o. poleno o
kus dál

odhodit21× ACT(1) PAT(4)
(zbavit se, zavrhnout) odhodit černé myšlenky; o.
zátěž; o. milenku

odhodlat se 4×,2× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓že)

(rozhodnout se, osmělit se, odvážit se) odhodlat se
k činu; o. se vstoupit do politické strany

odhodlávat se 1× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓že)
(odhodlat se, osmělovat se, odvažovat se)
odhodlávat se k činu; o. se odejít

odhrnovat 1× ACT(1) PAT(4)
Odhrnují 1 1/2mílový úsek sutin.

odcházet1
38×,51× ACT(1) DIR1()

ze sálu nikdo neodcházel; o. pracovat.INTT do ciziny; o.
na nákup.INTT

odcházet24× ACT(1) DIR3(=)
(stav) Butler odcházel do důchodu; Hessová odchází do
funkce prezidentky společnosti

odchodit 1× ACT(1) PAT(4)
odchodit zápasy; o. celý závod

odchovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vychovat, vypěstovat) odchovat slepice z kuřat

odchýlit se15× ACT(1) PAT(od+2;z+2)
(odlišit se) plán se odchýlil od cíle; Jirka se o. od jeho
názorů; ministerstvo se odchýlí ze svého vlastního
směru vývoje

odchýlit se21× ACT(1) DIR1()
(odbočit, vybočit) dům se odchýlil od základů

odchylovat se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(odlišovat se, lišit se) návrh se odchyluje od starého
zákona; v pěti bodech.REG

odchytit 1× ACT(1) PAT(4)
(přistihnout, dopadnout) odchytit lidi

odírat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(obírat, připravovat) odírat státní kasu o miliardy

odít 1× ACT(1) PAT(4)
(oblékat) odít povídky; v tiskařskou čerň.MEANS; o.
princeznu do krásných šatů.MEANS

odjet 36×,3× ACT(1) DIR1()
zloděj odjel z místa činu; o. na dovolenou.INTT; o. na
nákup.INTT

odjistit 1× ACT(1) PAT(4)
(připravit k použití) odjistit pistoli

odjíždět 15×,6× ACT(1) DIR1()
(odjet, odcházet) odjíždět z hotelu v sobotu; o.
nakupovat.INTT

odkapávat 2× ACT(1)
(téci) voda odkapávala pomalu

odkašlat si 1× ACT(1)
dívka si odkašlala

odkázat1
3×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(zanechat) odkázal mu celou říši
odkázat2

6×,3× ACT(1) PAT(na+4;.f) ADDR(4)
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odkázat lidi na podporu; o. ho na jeho milost; je
odkázán sám na sebe

odkázat3
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(poslat) odkázat milovníky hudby na TV přenosy; o.
žadatele na předpisy; o. je k vedoucímu a na vyšší
orgány samosprávy

odkazovat14× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(4)
(odkázat) odkazovat lidi na podporu; o. ho na jeho
milost

odkazovat2
5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(odkázat, posílat) teorie odkazovala čtenáře mezi
škůdce země

odkazovat3
2×,1× ACT(1) DIR3()

kostýmy odkazují do počátku století
odkazovat42× ACT(1) PAT(na+4;↓že)
(poukazovat) Níže uvedené sazby odkazují na
obecnou úroveň.

odkládat1
9×,11× ACT(1) PAT(4)

(odsunovat, odročovat) odkládat termín
odkládat2 ACT(1) PAT(4)
(svlékat, sundavat) odkládat klenot; o. šaty

odkládat34× ACT(1) PAT(4)
(šetřit) odkládali své peníze stranou.DIR3

odkládat42× ACT(1) PAT(4)
(dávat stranou) odkládat děti do školky, odkládat
tragédii a krizi na smetiště dějin

odklánět 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odklonit) odklánět lety ze Sacramenta

odklánět se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(odklonit se) odklánět se od svých předsevzetí; chuť
zákazníků se o. od smažených jídel

odklidit1
2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstranit) odklidili nečistotu ze dvora; všechno bylo
odklizeno

odklidit2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) odklidili je z funkcí

odklonit1 ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
odklonit stát od současné strategie

odklonit23× ACT(1) PAT(4) DIR1()
společnost odklonila letadlo z dráhy; o. dopravu

odklonit31× ACT(1) PAT(4)
společnost odklonila rostoucí náklady

odklonit se1
1×,2× ACT(1) PAT(od+2)

(odlišit se, odvrátit se) podnikatelé se odkloní od
ODS; ve volbách.TWHEN; o. od původních záměrů

odklonit se21× ACT(1) DIR1()
Odklonil se z cesty vytváření ekonomických systémů
na cestu jinou.

odkopávat 1× ACT(1) PAT(4)
(odrážet) odkopávat míč; o. peřinu

odkopnout ACT(1) PAT(4)
(zavrhnout) odkopnout šance

odkoupit 6×,47× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(koupit) odkoupit od Vietnamců tričko z posledních
peněz; za padesát korun.EXT; za koruny.MEANS o.
knihu; za bratra.SUBS o. pozemky; o. pro sestru.BEN
dárek

odkráglovat ACT(1) PAT(4)
(přebít) odkráglovat akcie

odkroutit ACT(1) PAT(4)
(odsloužit) odkroutit ve vězení několik let

odkroutit si ACT(1) PAT(4)
(odsloužit si) odkroutil si poslední rok

odkrýt 6×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(objevit, najít) odkryl tajná místa; o. mu.BEN úkryty

odkrývat 3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(odkrýt, objevovat, nalézat) odkrývali nová místa; o.
tajemství

odkupovat 3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(odkoupit) odkupoval od obchodníků veškeré zboží

odlákat 2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odvábit, odloudit, odvést) odlákal diváky z kina

odlákávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odlákat, odvést) odlákávat diváky z trhu

odlehčit 2× ACT(1) PAT(3)
(ulevit) odlehčit své základně na Kubě; o. si
slzami.MEANS

odlepit se 1×,1× ACT(1) DIR1()
náplast se odlepila od kůže; o. se ode dna tabulky

odlétat 3×,1× ACT(1) DIR1()
odlétá z Ruzyně; do Paříže.DIR3; o. z Otrokovic
zahájit.INTT provoz

odletět 6×,10× ACT(1) DIR1()
(odlétat, odjet) odletět z Prahy; do Norska.DIR3;
studovat.INTT

odlišit 2×,4× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(rozlišit) odlišil tento krok od předcházejícího

odlišit se 3× ACT(1) PAT(od+2)
(odlišovat se) německý producent se odliší od
francouzského producenta snadno

odlišovat 2× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(odlišit, rozlišovat) odlišovat českou politiku od
společnosti na Západě; o. černé prádlo od bílého

odlišovat se 7×,4× ACT(1) PAT(od+2)
(lišit se, různit se, odchylovat se) tyto domy se
odlišují od jiných staveb; estetikou.MEANS;
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nápadně.MANN; naše názory se o. Rcp. PAT; Jirkův a
Petrův přístup se o. Rcp. PAT

odlít ACT(1) PAT(4)
odlít peníze do jiného portfolia

odloučit 1× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(oddělit) žena byla odloučena od rodiny

odložit1
26×,69× ACT(1) PAT(4)

(odsunout, oddálit, odročit, odkládat) odložit
modernizaci

odložit2
4× ACT(1) PAT(4)

(svléknout, sundat, odkládat) odložit oblečení; o.
si.BEN svršky

odložit34× ACT(1) PAT(4)
(odkládat) odložit si.BEN peníze do banky.DIR3

odlupovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(oddělovat) odlupovat jedno období od druhého; o.
jedno za druhým.MANN od sebe

odmáčet 1× ACT(1) PAT(4)
kampaň nutící zákazníky odmáčet etikety

odmaturovat ACT(1) ?PAT(z+2)
(maturovat) odmaturovat z němčiny

odmávat 1× ACT(1) PAT(4)
(ukončit) odmávat ofsajd

odměnit 4×,7× ACT(1) PAT(4)
(odměňovat, honorovat) odměnili vojáka; za
statečnost.CAUS; vyznamenáním.MEANS; o. žáka za
výborné výsledky.CAUS

odměnit se 1× ACT(1) PAT(3)
(odvděčit se) hráčky se odměnily organizátorům;
kvalitními výkony.MEANS; o. se za kvalitní
výkony.CAUS

odměňovat 6×,7× ACT(1) PAT(4)
(honorovat) odměňovali vojáky; za statečnost.CAUS;
vyznamenáním.MEANS

odměňovat se 1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(za+4)
Ve virtuosních představeních pro sólisty se koncert
bohatě odměňuje.

odměřovat 1× ACT(1) PAT(4)
(naměřit, změřit) odměřovat obranu; o. kus látky

odmítat1
2× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ADDR(3)

(odpírat) odmítal jim právo na užívání cest; o. mu
pomoc,; o. Petrovi doprovodit Marii

odmítat2
41×,20× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓že)

(neuznávat, neakceptovat) autor odmítá kritiku; o.,
aby se za mne bouřili důchodci; o. metody; o., že mají
metody

odmítat3
50×,60× ACT(1) PAT(4;.f)

(bojkotovat, odmítnout) odmítal snídat ovesnou kaši;
o. jim.BEN snídat kaši; o. přiznat,že…; o. užívání léků

odmítat43× ACT(1) PAT(4)
(odbýt, nevyslyšet) Odmítá mnoho potenciálních
předplatitelů.

odmítnout1
3×,3× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ADDR(3)

(odepřít) odmítl mu pomoc,; o. Petrovi doprovodit
Marii

odmítnout2
47×,83× ACT(1;{strana-2}.S2/AuxP[z-1,.2])

PAT(4;.f;↓že;↓aby)
(odmítat, neuznat, neakceptovat, vetovat)
odmítnout praxi socialistického vězeňství; autor o.
kritiku; o., aby se za mne bouřili důchodci; o., že mají
metody

odmítnout3
135×,319× ACT(1) PAT(4;.f)

(bojkotovat) odmítal užívání léků; o. vyjádřit se k
rozvrhu

odmítnout42× ACT(1) PAT(4)
(odbýt, nevyslyšet) Soudce Hancock mockrát odmítl
obžalované muže oblečené v šortkách.

odmlčet se 2×,2× ACT(1)
(přestat mluvit, vysílat) Stanice se odmlčela; Řečník
se odmlčel

odmontovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
odmontovat dva poklopy ze stěny

odmrštit 1× ACT(1) PAT(4)
(odhodit) vetřelec odmrštil útočníka; do křoví.DIR3; o.
kámen

odmyslit si 2× ACT(1) PAT(4)
odmyslit si posledních deset minut; o. si všechny detaily

odnárodnit ACT(1) PAT(4)
odnárodnit Paribas

odnášet1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)

(přinášet) odnášel úřednici dopis; na poštu.DIR3
odnášet2

6×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebírat, sklidit) odnášet nádobí ze stolu; o. sošky z
kostela

odnášet3
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přinášet) odnášet do sběrny(=sběrně) papír; o. psaní
na poštu

odnaučit ACT(1) PAT(4;3;.f;↓aby;↓c) ADDR(4)
(naučit) odnaučil ji kouřit

odnaučit se 1× ACT(1) PAT(3;.f)
odnaučit se kouření; o. se velet

odnést1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(přinést) odnést úřednici dopis; o. pro úřednici dopis;
o. úřednici.ADDR pro zákazníka.BEN dopis; na
poštu.DIR3
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odnést2
18×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odnášet, odebrat, sklidit) odnést nádobí ze stolu; o.
sošky z kostela

odnést31× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přinést) odnést do sběrny(=sběrně) papír; o. psaní na
poštu

odnést4
2× ACT(1) PAT(4)

(odpykat, odskákat) odnesla to za všechny; o. to
vyřazením.RESL

odnést5 ACT(1) PAT(4)
(odvanout) čas odnese křivdy

odnést si 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(získat) největší počet cen si odnesl snímek Praha a já;
o. si dobrý dojem

odolat 6×,21× ACT(1) PAT(3)
(nepodlehnout, ubránit se) Dukla odolala Slovanu;
o. pokušení

odolávat 5×,10× ACT(1) PAT(3)
(nepodlehnout, ubránit se, vzdorovat) dlouho
odolával jejím svodům; o. tlaku politiků

odpadat 1× ACT(1)
(neuskutečnit se, nekonat se) škola dnes odpadá; o.
mu.BEN povinnost platit výživné

odpadnout1
7×,1× ACT(1)

(neuskutečnit se, nekonat se) dnes odpadne koncert;
o. nám.BEN dohadování

odpadnout2
3×,4× ACT(1)

závodník odpadl z prvního místa
odpálit1

1×,8× ACT(1) PAT(4)
(odstřelit) odpálit raketu

odpálit2 ACT(1) PAT(4)
(odstřelit, zbavit se) odpálit nepříjemného ctitele

odpálit34× ACT(1) PAT(4)
(odrazit) Odpálil nadhoz Ricka Reuschela.

odpálkovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Odpálkoval ho z prvního na sedmé místo žebříčku.

odpalovat 2× ACT(1) PAT(4)
(odpálit) odpalovat míček

odpírat 4×,2× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ADDR(3)
(odmítat, upírat) odpírali králům právo na existenci;
o. nájemci výměnu bytu; o. jim právo na užívání cest;
o. Petrovi, aby doprovodil Marii

odpískat 2× ACT(1) PAT(4)
odpískat nepřímý kop

odplavit 1× ACT(1) PAT(4)
(odnést) odplavit písek; voda o. most

odplížit se 1× ACT(1) DIR1()
(odejít) odplížila se od břehu

odplout 1× ACT(1) DIR1()
(odcestovat, odjet) odplout ze sporných vod

odplouvat 1× ACT(1) DIR1()
(odplout, odjíždět) odplouvat z ostrova

odplynout ACT(1)
všechny dolary odplynuly minulý týden

odpočinout si 3× ACT(1) ?PAT(od+2)
(hovět si) málokdy si odpočinul od fotbalu

odpočíst11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odečíst) odpočíst daně z příjmu

odpočíst2
2× ACT(1) PAT(4)

(odměřit) odpočíst peníze; o. školáky po pěti
odpočítávat12× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odečítat) odpočítávat daně z příjmů

odpočítávat2 ACT(1) PAT(4)
(odměřovat) odpočítávat minuty

odpočívat 10×,3× ACT(1)
(hovět si, oddychovat, relaxovat) stařeny
odpočívaly; všichni v létě o.

odpochodovat1 ACT(1) DIR1()
(odcestovat, odejít) vojáci konečně odpochodovali ze
země

odpochodovat21× ACT(1)
(přestat fungovat, zmizet, zaniknout, odejít)
lednice už odpochodovala; nervy mu.BEN o.

odpojit13× ACT(1) PAT(4)
(vypojit) odpojit počítače

odpojit21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
odpojila největšího tahouna od tržního vozu

odpolitizovat 3× ACT(1) PAT(4)
(zbavit politiky) odpolitizovat situaci

odpomoci 1× ACT(1;↓když) ADDR(3) ?PAT(od+2;.f)
(pomoci) odpomohl jim od důsledků krize

odporovat1
6×,7× ACT(1) PAT(3)

(oponovat, vzdorovat) reklama odporuje kodexu; o.
mu ve všem.REG

odporovat21× ACT(1) PAT(3;↓že;.s;↓c)
(oponovat) mluvčí odporuje, že stížnost je neplatná

odposlechnout 1× ACT(1) PAT(4)
odposlechnout telefonní hovor

odposlouchávat 4× ACT(1) PAT(4)
odposlouchávat politiky

odpouštět1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(odpustit) odpouštěl jí nevěru; umíme o.
odpouštět2

1× ACT(1) PAT(4)
(odpustit) odpouštět vodu

odpoutat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
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(odtrhnout) odpoutat pozornost od výkladu
odpoutat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odvázat) odpoutat psa z vodítka

odpoutat se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(odtrhnout se) odpoutal se od rodiny

odpoutávat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(odpoutat, odtrhnout) odpoutávat pozornost od
problémů

odpoutávat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odvazovat) odpoutávat psa z vodítka

odpovědět1
12×,12× ACT(1) PAT(na+4)

(reagovat) organismus odpověděl na zákrok;
tvorbou.MANN maziva; tímto způsobem.MANN o. na
nátlak obyvatelstva

odpovědět2
8×,7× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(na+4)

MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()
takto.MANN jim na otázku odpověděly především firmy;
o. prohlášením.MEANS; o. jim na otázku se
smíchem.ACMP

odpovědět3
66×,63× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;.s;↓c) ?PAT(na+4)

(odepisovat, odvětit, reagovat) odpovědět dítěti na
otázku, že je to jinak; odhady nám o. na tuto otázku; o.
pravdu; o. nám tato slova

odpovídat1
14×,3× ACT(1) PAT(za+4) ?ADDR(3)

(být zodpovědný, zodpovídat) odpovídáš mi za
ztrátu; svým majetkem.MEANS

odpovídat2
85×,51× ACT(1;↓že) PAT(3)

(shodovat se) zaměstnání odpovídá jeho schopnostem;
řešení o. požadavkům

odpovídat3
2×,8× ACT(1) PAT(na+4)

(reagovat, odpovědět) organismus odpovídal na
zákrok; tvorbou.MANN vaziva; tímto způsobem.MANN
o. na nátlak obyvatelstva; USA o. kladně.MANN na
demokratické reformy na Kubě

odpovídat42× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(na+4) BEN()|
MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

odpovídala jim na dotazy takto i čtvrtý den; o. mu
úsměvem

odpovídat5
28×,19× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c) ?PAT(na+4)

(odpovědět, odepisovat) odpovídal mu na jeho
dotaz, že nemá pravdu; o. nám na dotazy; o. pravdu;
o. nám tato slova

odpovídat se 1× ACT(1) PAT(z+2) ADDR(3)
(zodpovídat se) odpovídá se ze ztrát;

odpracovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(oddělat) odpracovat jen 30 dní

odpravit 2× ACT(1) PAT(4)

(odepsat) Televizní stanice odpravila ztřeštěnou
komedii.; takhle odpravili všechny akcie

odprodat 3×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodat) odprodat obraz muzeu; za sto tisíc, po sto
tisících, za pakatel, za 100 Kč, po 6 Kč (vždy
suma).EXT; za otce, místo otce, za něj.SUBS o. věci
maminka; za dolary, v dolarech, za tvrdou
měnu.MEANS; za výpomoc.CAUS mu o. starý kabát

odprodávat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodávat) odprodávat pozemky státu; za sto tisíc, po
sto tisících, za pakatel, za 100 Kč, po 6 Kč (vždy
suma).EXT; za otce, místo otce, za něj.SUBS o. věci
maminka; za dolary, v dolarech, za tvrdou
měnu.MEANS; za výpomoc.CAUS mu o. starý kabát

odpudit ACT(1) PAT(4)
(odpuzovat, odehnat) odpudit kupce

odpustit1
6×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(odpouštět) odpustil mu to
odpustit2 ACT(1) PAT(4)
odpustit vodu

odpuzovat 1× ACT(1) PAT(4)
(odhánět, zahánět, plašit) obraz odpuzuje
návštěvníky; zvuk o. hlodavce

odpykat si 2× ACT(1) PAT(4)
(odbýt si, přestát, odsedět si) odpykat si trest

odpykávat si 5×,3× ACT(1) PAT(4)
(odpykat si, odbývat si, přestát) odpykávat si trest

odradit 9×,35× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2;↓aby)
(odrazovat, odstrašit, odvrátit) odradit lidi od
vstupu do EU

odrazit1
1×,14× ACT(1) PAT(4)

(zneškodnit) jednotky odrazily útok
odrazit22× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(reflektovat) Nárůst cen akcií odrazil pokračující
dohady.

odrazit se1
9×,16× ACT(1) PAT(v+6;na+6)

(projevit se, odrážet se) principy se odrazily ve
vztazích mezi nimi; o. se v jejich reakci a na jejich
dětech

odrazit se2
2× ACT(1) LOC()

(odrážet se, obrážet se, zrcadlit se) obraz se odrážel
ve vodní hladině

odrazit se3
2×,8× ACT(1) DIR1()

(odrážet se) střela se odrazila od tyče; při výskoku se
málo o. od země

odrazit se42× ACT(1) DIR1()
(odrážet se) Komunální termínové obchody se odrazily
od počátečních minim/zpět.DIR3 směrem vzhůru.
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odrazovat 7×,18× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2)
(odradit, odstrašovat, odvracet) odrazuje nás od
vstupu do EU; lidi o. cena; tato otázka investory spíše
o.

odrážet1
15×,203× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(reflektovat, ukazovat) odrážet poměry; o., kam se
jazyk vyvíjí

odrážet22× ACT(1) PAT(4)
odrážet útoky na své postavení

odrážet se1
6×,7× ACT(1) PAT(v+6;na+6)

(odrazit se, projevovat se) úspěchy se odrážejí v
ohodnocení

odrážet se2
2×,2× ACT(1) LOC()

(odrazit se, obrážet se, zrcadlit se) obraz se odrážel
ve vodní hladině

odrážet se3
1×,1× ACT(1) DIR1()

při skoku se odrážel od země; z druhé nohy.MEANS
odrážet se41× ACT(1) DIR1()
(odrazit se) Libra se odrážela nahoru.DIR3 z
minim.DIR1 burzovního dne.

odreagovat se 1× ACT(1)
obránce se odreagoval na mistrovství světa

odročit 9×,1× ACT(1) PAT(4)
(odsunout, odložit) odročit soud

odrovnat 1× ACT(1) PAT(4)
(zlikvidovat, vyřídit, zničit) odrovnat nepřítele

odrůst1 ACT(1) PAT(3)
(vymanit se) dívka odrostla panenkám

odrůst2
1× ACT(1)

(dospět) děti už odrostly
odřeknout1

1× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ADDR(3)
(odmítnout) odřeknout kamarádům pomoc

odřeknout24× ACT(1) PAT(4)
(odmítnout) odřeknout kandidaturu

odřezávat1
1× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(oddělovat, odlučovat) odřezávat se od své
minulosti; o. kamaráda od ostatních členů klubu; o.
nepřítele od zásob

odřezávat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(uřezávat) odřezává větev od stromu; o. plátek ze šišky
salámu

odříci si 1× ACT(1) PAT(2;4)
(nedopřát si, zdržet se) odříci si radovánky

odříkat se 1× ACT(1) PAT(2)
(zříci se, vzdávat se, upouštět) odříkat se pevných
vazeb

odříkávat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(skandovat) odříkávat modlitby; o. hesla

odříznout1
5×,6× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(oddělit, odloučit) odříznout sektu od ostatního světa;
požár o. několik pater; o. nepřítele od zásob potravin

odříznout2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(uříznout, odseknout) odřízl suchou větev ze stromu;
o. oběšence; o. plátek ze salámu

odsát 2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat) diamanty z mořského dna; o. vzduch ze
zkumavky

odsávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odsát, odebírat) odsávat diamanty z moře; o. vzduch

odsedět si 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(odpykat si, přestát, odbýt si) odsedět si trest

odsednout si 2×,1× ACT(1) DIR1()
někdo si odsedl od stolu; o. si od souseda jinam

odsekat ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odseknout) odsekat větve od stromu

odseknout1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odříznout) odseknout údy od těla; o. větev ze stromu

odseknout22× ACT(1) ADDR(3) EFF(↓že;.s)
?PAT(na+4)

Kongresman odsekl, že studií je už dost. Tu kampaň už
neděláme, odsekne Straszheim.

odskákat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(odnést, odpykat) odskáče to pět vesnic

odskakovat 1× ACT(1) DIR1()
Odskakuje od zdi.

odskakovat si 1× ACT(1)
tajně si odskakoval; na toaletu.DIR3

odskočit 1× ACT(1) DIR1()
(uskočit) technici odskočili od stroje; obruč prudce o.

odskočit si 3×,1× ACT(1)
(odběhnout si, vzdálit se) během cesty jsem si
několikrát odskočil

odsloužit 1× ACT(1) PAT(4)
(odbýt, přestát) odsloužit správný počet dnů na
cvičeních

odsloužit si 1× ACT(1) PAT(4)
(odbýt si) odsloužil si vojnu

odsoudit1
51×,34× ACT(1) PAT(4) ?EFF(k+3;na+4;.f)

odsoudil obžalovaného k 5 letům vězení za zločin, pro
krádež.CAUS; Byl odsouzen na doživotí.; nenávistné
řeči sousedů je o. k osamocení; o. toto řešení k zániku;
konečně ho o. je odsouzena si ji zopakovat

odsoudit2
5×,10× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zavrhnout, nesouhlasit) odsoudil zvůli fašismu; o.
jeho chování; o., že se k ní tak choval
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odsouhlasit 11×,32× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;↓c) ?ADDR(3)
(stvrdit, potvrdit) odsouhlasili nám školné

odsouvat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

odsouvat osobnost do zapomnění; o. děti do bezpečí
odsouvat2

1×,1× ACT(1) PAT(4)
(odkládat) odsouvat problémy

odstartovat1
10×,22× ACT(1) PAT(4)

(provést start) odstartovat partii; o. závod
odstartovat25× ACT(1)
(vzlétnout) letadlo odstartovalo

odstartovat34× ACT(1)
(začít) Výroba tepla odstartovala.; Někdy odstartuje
nová nabídka.

odstartovat43× ACT(1) PAT(4)
Odstartovat kariéru a nový život.; Výnosy odstartovaly
zvýšené marketingové úsilí.

odstartovat51× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
Společnost ABC odstartovala na 39 3/4.

odstavit1
2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstrčit, odtáhnout, odšoupnout) odstavit židli od
stolu; když se mléko kratičce povaří, vše se o. z plotny
a nechá půl hodiny uležet

odstavit2
2×,7× ACT(1) PAT(4)

(zrušit, odstranit) reformátoři odstavili současnou
garnituru

odstavit3
1× ACT(1) PAT(4)

(zaparkovat) odstavil vozidlo nedaleko objektu
odstavovat1

1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odsunovat) odstavovat ho od puku

odstavovat22× ACT(1) PAT(4)
odstavovat letadla

odstěhovat ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odvézt) odstěhoval rodinu z Prahy; o. sebe i bratra na
venkov

odstěhovat se 6×,1× ACT(1) DIR1()
(odejít, nebydlet) odstěhovat se z bytu; do nového
bytu.DIR3 se o. dvě matky

odstínit ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(chránit, zajistit) odstínit detektory před zářením

odstoupit1
9×,16× ACT(1) PAT(od+2)

(upustit) odstoupit od pořádání výstavy; o. od
kandidatury

odstoupit21× ACT(1) DIR1()
(odejít) hráč odstoupil od mantinelu

odstoupit3
31×,60× ACT(1)

(rezignovat, abdikovat) hráč odstoupil z druhého
kola; vláda o.

odstranit1
20×,27× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odklidit) odstranili nálepku z krabičky
odstranit25× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(zbavit) odstranili ho z funkce

odstranit3
23×,46× ACT(1) PAT(4)

(vymýtit, setřít) odstranili potíže, chyby, nepřátele
odstraňovat1

4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odklízet) odstraňovali nečistotu z vany

odstraňovat21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odklízet) odstraňovali je z funkcí

odstraňovat3
2×,4× ACT(1) PAT(4)

(vymýtit) odstraňovali zločin, chyby, nepřátele
odstrašit 5× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2;↓aby)
(odradit) odstrašit banky od vystoupení

odstrašovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zahánět, plašit) výlohy odstrašují zákazníky

odstrčit11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstrkovat, odsunout, odtáhnout, odstavit)
odstrčit židli od stolu; o. vagón na vedlejší kolej.DIR3

odstrčit2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(hrubě strčit stranou) při souboji ho prudce odstrčil
odstřelit 1× ACT(1) PAT(4)
(odpálit, zbavit se) šéfka kurtizán odstřelila oplzlého
studenta

odstřelovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zabíjet, střílet) odstřelovat mnoho lidí

odstřihávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstřihnout, odebírat) odstřihávat střapce z rostliny

odstřihnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) odstřihnout prašníky od blizny

odstupňovat 3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
odstupňovat výkon do 3 skupin; o. platy na horší a
ještě horší

odstupovat14× ACT(1) PAT(od+2)
(upouštět, odstoupit) odstupovat od smluv

odstupovat2
1× ACT(1)

(rezignovat, abdikovat) kolegyně odstupovala z
komise; vláda o. z funkce

odsunout1
2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstrčit, odtáhnout, odšoupnout) odsunout židli
od stolu

odsunout2
4×,8× ACT(1) PAT(4) ?DIR3(=)

odsunul děti do bezpečí; o spolužáka na vedlejší kolej
odsunout3

3×,4× ACT(1) PAT(4)
(odložit) rozhodnutí

odsuzovat 5×,8× ACT(1) PAT(4;↓že)
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(odsoudit, zavrhovat, nesouhlasit) odsuzovat
politický tah

odškodnit 11×,6× ACT(1) PAT(4)
odškodnit občana; za ušlý výdělek.CAUS

odškodňovat 2× ACT(1) PAT(4)
(odškodnit) odškodňovat cestující; za zpoždění.CAUS

odškrtávat ACT(1) PAT(4)
odškrtávat hlavní rozdíly

odštěpit se 2× ACT(1) ?PAT(od+2)
(oddělit se, odloučit se) Hnutí samosprávné Moravy
se odštěpilo od ČMSS

odštípnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odseknout) Konkurenti si odštípli pěkný kousek z
podílu burzy.

odtáhnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
Odtáhli své kámoše z utkání do jachtařského klubu

odtáhnout se ACT(1) PAT(od+2)
(odvrátit se) odtáhnout se od chlapce

odtahovat se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(distancovat se) Investoři se začínají odtahovat od
zadlužených firem.

odtajnit 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
odtajnit dohodu

odtéci 1× ACT(1) DIR1()
(odtékat, odejít) z firmy odteklo asi 80 milionů

odtékat 1× ACT(1) DIR1()
(odcházet) odtékají odtamtud peníze

odtrhávat 1× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(odlučovat) odtrhávat děti od matky

odtrhávat se ACT(1) PAT(od+2)
(odtrhnout se) odtrhávat se od tradice

odtrhnout13× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(odloučit) odtrhnout je od rodiny

odtrhnout2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) odtrhnout list z kalendáře

odtrhnout se13× ACT(1) PAT(od+2)
(oddělit se) vlastníci se odtrhli od státu

odtrhnout se21× ACT(1) DIR1()
veranda se odtrhla od hlavní zdi

odtrhovat1 ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(oddělovat) odtrhovat děti od rodičů

odtrhovat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstraňovat) odtrhovat listy z notesu

odtrhovat si 1× ACT(1) DPHR(od-1[ústa.P2])
rodina si odtrhovala od úst

odumřít 1× ACT(1)
(přestat, ztratit se) Šílenství postupně odumřelo.

odůvodnit 8×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
o. změny plánu; změnou techniky.MEANS

odůvodňovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
odůvodňovat návrh zákona; jinými prostředky.MEANS

odvádět1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(zaplatit) za schránku mu odvádíme poplatky

odvádět2
14× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(odevzdat) odvádět úředníkům povinné dávky; o.
daně úředníkům na úřad.DIR3

odvádět3
3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(dostat pryč) odvádí elektřinu z elektrárny; o. mu.BEN
vodu

odvádět4
1×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odlákat, odvést) problémy nás odváděly od práce; o.
pozornost od práce

odvádět5 ACT(1) PAT(4) DIR3()
odvádět daně na úřad (=úřadu)

odvádět6
3×,2× ACT(1) PAT(4)

odvádějí dobré výsledky; o. výkon
odvádět7 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit) za schránku mu odvádíme 100 Kč

odvalit 1× ACT(1) PAT(4)
(odklidit, odsunout, posunout) odvalit kámen

odvanout 2× ACT(1) PAT(4)
(odnést) čas odvane křivdy

odvát ACT(1) PAT(4)
(odvanout, odnést) odvát domněnky

odvážet11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(odvézt, odnášet) odvážet úřednici dopis; na
poštu.DIR3

odvážet2
6× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odvézt, odnášet) odvážet sošky z kostela
odvážet3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(odnášet, odvážet) odvážet do sběrny(=sběrně) papír;
o. psaní na poštu

odvážit 1× ACT(1) PAT(4)
odvážit mouku; o. jim.BEN kilo cukru; o. pro ni.BEN
léky

odvážit se1
5×,3× ACT(1) PAT(2;.f;k+3)

(odhodlat se) odvážit se použít dostupných
prostředků; o. se ke vstupu do klubu

odvážit se21× ACT(1) DIR3()
Odvážila se do domu.

odvažovat se 2×,1× ACT(1) PAT(2;k+3;.f)
(odvážit se, odhodlávat se) odvažovat se znovu
urgovat; o. se velkých činů

odvděčit se 1× ACT(1) PAT(3)
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(odměnit se) oba se mu bohatě odvděčili; za jeho
pomoc.CAUS tím, že….

odvděčovat se 1× ACT(1) PAT(3)
(odměňovat se) odvděčovat se rodičům

odvelet 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(poslat) odvelet jednotku jinam; byl odvelen na
východní frontu

odvést1
4×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odvrátit, odlákat, odvádět) odvést pozornost od
obecných problémů k vlastním zájmům

odvést2
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

odvedli ho do armády; sloužit.INTT vlasti; o. děti na
kontrolu.INTT k lékaři

odvést3
5×,7× ACT(1) PAT(4)

odvést výkon; o. dobré výsledky
odvést4

1× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit kolik) za větší schránku odvedeme 2000 Kč

odvětit 3×,2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓aby;↓ať;
.s;↓c) ?PAT(na+4)

(odpovědět, odepsat) Sládek jim na tuto otázku
odvětil, že je život těžký

odvézt1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přivézt, přinést, odnést) odvezl úřednici dopis; na
poštu.DIR3

odvézt2
11×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odnést) odvezl sošky z kostela
odvézt3

2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(odnést,přivézt, přinést) odvézt papír do
sběrny(=sběrně); o. psaní na poštu; o. matku do
Prahy; na nákup.INTT; aby nakoupila.AIM; o. matku
nakoupit.INTT

odvíjet 3× ACT(1) PAT(4) ORIG(z+2;od+2)
(odvodit, odvozovat, vyvodit, vyvozovat) odvíjet
prognózu z optimistických předpokladů

odvíjet se1
6×,1× ACT(1) PAT(od+2)

(odvozovat se, vyvozovat se) ceny se odvíjejí od
produkce

odvíjet se2
2×,3× ACT(1)

(plynout, utíkat, běžet) čas se odvíjel a nikdo
nepozoroval, že je pozdě; za normálních okolností se
život v Kocourkově o. standardně.MANN

odvinit 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2)
(zbavit) soud ho odvinil od trestného činu; tato slůvka
ho o.

odvinout se 1× ACT(1) PAT(od+2)
(odvíjet se, vyvodit, vyvozovat) od toho se odvinul
další plán

odvodit1
7×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ORIG(z+2;od+2;

odtud;odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;
odkud;odněkud;odnikud;odkudsi)

(odvíjet, vyvodit, vyvozovat) odvodit příjmení od
základu; o. jméno ze základu

odvodit21× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jestli;↓zda) ?PAT(o+6)
(vyvodit, usoudit) o situaci odvodil, že je nebezpečná

odvolat1
28×,13× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(sesadit) odvolat předsedu z funkce
odvolat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(zavolat, povolat) odvolat zaměstnance z dovolené

odvolat3
10×,11× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zrušit, odříci) odvolat omluvu; o. přednášku
odvolat se1

1×,6× ACT(1) PAT(na+4)
(poukázat, odkázat) soud se odvolal na zákon

odvolat se2
10×,12× ACT(1) ?PAT(proti+3)

(odvolávat se) státní zástupkyně se proti rozsudku
odvolá; DIR3 k soudu; LOC u soudu

odvolávat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(sesadit, odvolat) odvolávat ministry z funkce
odvolávat2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(zavolat, přivolat) odvolávat zaměstnance z dovolené

odvolávat3 ACT(1) PAT(4;↓že)
(zrušit, odříci) odvolávat omluvu; o. přednášku

odvolávat se1
7×,6× ACT(1) PAT(na+4)

(apelovat) na původ
odvolávat se2

1×,2× ACT(1) ?PAT(proti+3)
(odvolat se) žalobkyně se odvolávala proti rozsudku
dlouho a opakovaně; u soudu.LOC; k soudu.DIR3

odvozovat 3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ORIG(z+2;od+2;
odtud;odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;
odkud;odněkud;odnikud;odkudsi)

(odvodit, vyvozovat) odvozovat legitimitu z
výsledků voleb

odvracet1
1× ACT(1) PAT(4)

(zabránit, zamezit) odvracet všechny útočné akce; o.
pohromu

odvracet21× ACT(1) ADDR(4) PAT(od+2)
Úřad se snaží odvracet zrak od pozměňovacích návrhů.

odvracet se 4×,4× ACT(1) PAT(od+2)
(odklonit se) odvracet se od původního záměru

odvrátit1
7×,20× ACT(1) PAT(4)

(zahnat, odehnat, zaplašit) odvrátit válku
odvrátit21× ACT(1) PAT(4)
dívka odvrátila zrak

odvrátit3 ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2)
(odradit) odvrátilo nás to od rozhodnutí studovat

odvrátit se 2×,7× ACT(1) PAT(od+2)
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(odvracet se) štěstí se odvrátilo od závodníka
odvrhnout 4× ACT(1) PAT(4)
(nepřijmout) odvrhnout daný systém

odvykat ACT(1) PAT(3)
Jednou vytvořeným zvyklostem se těžce odvyká.

odvyknout 1× ACT(1) PAT(3)
(zbavit se zvyku) odvyknout běžnému výcviku

odvyknout si 1× ACT(1) PAT(↓že;.f)
odvyknou si, že východní trh vezme všechen brak; o. si
chodit pozdě

odvysílat 3×,7× ACT(1) PAT(4;↓že)
(vysílat) Prima odvysílala záznam z koncertu

odzbrojit1
7×,1× ACT(1) PAT(4)

odzbrojit nepřítele
odzbrojit21× ACT(1)
Nikdo nechce odzbrojit.

odzbrojovat 1× ACT(1) PAT(4)
odzbrojovat nepřítele

odzvonit13× ACT(3)
Sňatku odzvonilo.

odzvonit21× ACT(1) PAT(4)
Žádný zvonek ještě neodzvonil konec této epochy.

ofotit 1× ACT(1) PAT(4)
(okopírovat) ofotit texty

ohánět se1
3×,2× ACT(1) PAT(7)

(chlubit se) ohánět se dobrou vůlí; o. se zásluhami
ohánět se2

1× ACT(1)
(pracovat, vést si) ten se ale dovede ohánět; babička se
ještě čile o. hráběmi.MEANS; o. se raketou.MEANS

ohlásit1
24×,165× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) ADDR(3)

(nahlásit) ohlásil jim příměří; o. případ policii
ohlásit2

3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) LOC()
(nahlásit) ohlásil případ na úřadě(=úřadu)

ohlásit3
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) DIR3()

(nahlásit) ohlásil případ na úřad
ohlásit se 2×,1× ACT(1) PAT(3)
(přihlásit se, ozvat se) návštěva se nám patřičně
ohlásila; o. se stará choroba

ohlašovat1
4×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) ADDR(3)

(ohlásit, avizovat) ohlašovat policii změny; o. případy
úřadu

ohlašovat2 ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c) DIR3()
(ohlásit, nahlásit) ohlašovat případy na úřad

ohledat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyšetřit, prozkoumat) ohledat stopu

ohlédnout se 3×,1× ACT(1)

(podívat se) rychle se ohlédl; za sebe.DIR3; po
dívce.DIR3

ohlídat 1× ACT(1) PAT(4)
(pohlídat, ochránit) služba musí ohlídat obě kamery

ohlížet se11× ACT(1) PAT(na+4)
(respektovat) o. se na mínění druhých

ohlížet se2 ACT(1) PAT(o+6)
(shánět se, pátrat) ohlížet se po nábytku

ohlížet se3
2×,3× ACT(1)

když se ohlížíme, zjistíme, že; o. se za sebe.DIR3; o. se
po děvčatech.DIR3

ohlodat ACT(1) PAT(4)
ohlodat prezidentské veto

ohluchnout 1× ACT(1)
chlapec ohluchl

ohmatávat 1× ACT(1) PAT(4)
(osahávat) ohmatávat těleso

ohnout se 1× ACT(1)
ocelová traverza se ohnula

ohodnocovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4;
do+2)

(odhadovat) ohodnocovat splátky na 400 miliónů
ohodnotit1

4×,10× ACT(1) PAT(4) EFF(:4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za-1[.a4])

(hodnotit, prohlásit, označit) ohodnotil výkon na
jedničku; o. výkon jako výborný

ohodnotit26× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(ocenit) ohodnotila svůj návrh na 3 miliardy dolarů

ohodnotit3
3×,13× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(posoudit, kritizovat) bez řečí ji ohodnotil; o.
republiku dobře

oholit11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) oholit 40 miliónů dolarů z majetku

oholit2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

oholit zákazníka; o. Jirkovi.BEN knír
ohořet 1× ACT(1)
(shořet) těla ohořela; o. mu.BEN vlasy

ohradit 2× ACT(1) PAT(4)
ohradit pastviny; plotem.MEANS

ohradit se 9×,5× ACT(1) PAT(proti+3;↓že)
(protestovat, ohrazovat se) ohradit se proti nařčení;
o. se proti tomu, aby jeho jméno takhle používali

ohraničit 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, definovat, určit) ohraničit naše představy

ohraničovat 2× ACT(1) PAT(4)
(vymezovat, definovat, ohraničit) ohraničovat
města duchů

ohrávat 1× ACT(1) PAT(4)
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(hrát) ohrávali neustále dvě skladby
ohrazovat 1× ACT(1) PAT(4)
(oplocovat) ohrazovat kus půdy

ohrazovat se 6×,1× ACT(1) PAT(proti+3;↓že)
(ohradit se, protestovat) ohrazovat se proti nařčení;
ohrazuje se, že nárůst neexistuje

ohrnout11× ACT(1) PAT(4)
ohrnout rukávy

ohrnout2 ACT(1) DPHR(nos.S4)
ohrnout nos

ohrnovat 3× ACT(1) DPHR(nos.S4)
ohrnovat nos

ohromit 1×,12× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)
(překvapit, šokovat) zpráva ministra ohromila; že to
neudělá, ji o.; o. je svým postojem.MEANS

ohromovat ACT(1) PAT(4)
(ohromit, překvapovat, šokovat) ohromovat
posluchače; novým hitem.MEANS

ohrozit 61×,55× ACT(1) PAT(4)
(ohrožovat) ohrozil hráče; tvrdým zákrokem.MEANS

ohrožovat 23×,21× ACT(1) PAT(4)
(ohrozit, obtěžovat) ohrožovat mravní vývoj dítěte; o.
ženu pistolí.MEANS; o. ho na životě.REG

ohřát se 2× ACT(1)
(zahřát se) babička se ohřeje

ohřívat 1× ACT(1) PAT(4)
ohřívat jídlo

ohýbat 1× ACT(1) PAT(4)
dramatizace ohýbá pravdu

ohýbat se 1× ACT(1)
ohýbat se; smíchy.CAUS

ochabnout1
2×,4× ACT(1)

(vychladnout, zeslábnout) zájem ochabl
ochabnout2 ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Ceny ochably na úrovně 70. let.

ochabovat 5× ACT(1)
(slábnout, polevovat) příjmy z daní ochabují

ochladit 3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
ochladit vodu z 10 na 5 stupňů

ochladit se11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zchladit se) venkovní teplota se ochladila z 15 na 10
stupňů; den se o.

ochladit se21× EMPTY
ochladilo se

ochladnout 1×,2× ACT(1)
(ochabnout, zeslábnout) vztahy ochladly

ochlazovat 1× ACT(1) PAT(4)

(chladit) ochlazovat hosty; MEANS. džusem
ochránit 11×,33× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3;

od+2)
(chránit, zajistit, zachránit, ubránit) ochránit
rostliny před zničením; o. děti proti příbuzným; o. je
vysušením.MEANS; ochránit od nabídky

ochraňovat 3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;
proti+3)

(chránit, zabezpečovat, jistit) Slovensko ochraňuje
domácí výrobu před českou konkurencí

ochromit 2×,7× ACT(1) PAT(4)
(narušit, podlomit, paralyzovat) stávka ochromila
život země

ochudit 2×,1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(ožebračit) ochudit med o vzácné látky

ochutnat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(okusit) ochutnal nabízené víno

ochuzovat 1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(ochudit, připravovat) ochuzuje nás o zážitky

okázat se 1× ACT(1) PAT(7;s+7)
(vyznačovat se) okázat se výmluvností

oklamat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(napálit, ošidit, podvést) oklamat rodiče

oklepávat se ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzpamatovávat se) prezident se oklepává z kritiky

oklestit 1× ACT(1) PAT(4)
oklestil svou zásobu cenných papírů

oklešťovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(omezit) oklešťovat pravomoci

okopávat11× ACT(1) PAT(4)
(zkypřit) okopávat stromy a keře

okopávat2 ACT(1) PAT(4)
(ničit) okopávat nábytek

okopírovat1
4×,2× ACT(1) PAT(4)

(oxeroxovat, rozmnožit) okopírovat texty
okopírovat22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(napodobit) Nabídli své řešení komukoliv, kdo ho chtěl
okopírovat.

okořenit 1× ACT(1) PAT(4)
(kořenit, ochutit) okořenit omáčku; pepřem.MEANS

okoukat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
(přejmout, převzít) okoukal chování od přítele; o. tuto
pasáž ze zákona

okoukat se 1× ACT(1)
(zevšednět) dovoz se okoukal

okouknout 1× ACT(1) PAT(4)
(prohlédnout, obhlédnout) okouknout protihráče

okouzlit 4×,1× ACT(1) PAT(4)
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(fascinovat) malířova fantazie vědce okouzlila; o. ji
svým chováním.MEANS

okouzlovat 1× ACT(1) PAT(4)
(okouzlit) pomyšlení na Nobelovu cenu ho okouzluje;
o. ho svým úsměvem.MEANS

okrádat 2×,1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(okrást, připravit) okrádá svou rodinu o čas

okrást 2×,4× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(obrat, připravit) okradl důchodce o peníze; úplně je o.

oktrojovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vnutit) oktrojoval mu způsob života; o. služebnost
literatury; o. ústavu

okupovat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(obsadit, zabrat) okupovat zemi; o. nám.BEN území

okusit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(zakusit, zažít) okusit úplný vrchol
okusit2 ACT(1) PAT(4)
(ochutnat) okusit polévku

oloupat ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) oloupat slupky z banánu

omalovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obarvit) omalovala vejce oranžově; do hněda.RESL

omdlít 1×,1× ACT(1)
(zhroutit se) pobočnice omdlela

omezit1
63×,180× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(redukovat, snížit) omezit rychlost z 90 na 80 km;
Petr o. kouření na minimum; o. kontakty; o.
pravomoce

omezit21× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
(omezit se na něco) dosud byla konkurence omezena
převážně na široký proud počítačového trhu

omezit se1
3× ACT(1) PAT(na+4)

(spokojit se) omezit se na krátké sdělení
omezit se2 ACT(1)
(uskrovnit se) soused se v posledním roce velmi
omezil; v jídle.REG

omezovat1
22×,49× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(snižovat, redukovat) firma omezuje výrobu z 60 na
50 tisíc; o. výrobní kapacity na polovinu; o. kontakty;
o. pravomoce

omezovat23× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)
Ve svobodné zemi by zákon měl omezovat občany pouze
do jisté míry.

omezovat se 3×,4× ACT(1) PAT(na+4)
(spokojit se, omezit se) omezovat se na vydírání

omílat 2× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓aby;↓že;.s;↓c)
?ADDR(3) ?ORIG(po+6)

(opakovat) omílala nám po kamarádce, že nic
neprovedla

omilostnit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(osvobodit) omilostnit vězně před smrtí

omítnout 1× ACT(1) PAT(4)
Lidé si mohou znovu omítnout zdi.

omladit 3× ACT(1) PAT(4)
omladit mužstvo

omlátit1 ACT(1) PAT(4)
(okopat) omlátit nábytek

omlátit21× ACT(1) DPHR(o-1[hlava.S4]) PAT(4)
ADDR(3)

omlátit důstojníkům stížnost o hlavu
omlouvat1

11×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(omluvit) omlouváme své jednání čtenářům; o. se jim;
CAUS[že,za+4,pro+4] o. se hráči, že jej neinformoval;
o. žáka učiteli za pozdní příchod

omlouvat2
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(ospravedlnit) omlouvat proklamace;
originalitou.MEANS; o. jejich arogantnost

omluvit1
20×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

omluvit žáka učiteli; pro nemoc.CAUS; za pozdní
příchod.CAUS; o. ho, protože přišel pozdě.CAUS; o. se
jim ze semináře.DIR1

omluvit2
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(ospravedlnit) omluvit nepřítomnost žáků; o. jeho
nevhodné chování

omráčit1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(praštit) omráčit policistu; lahví.MEANS
omráčit2 ACT(1) PAT(4)
(ohromit) zpráva ho omráčila; o. ho svou
krásou.MEANS

omývat 1× ACT(1) PAT(4)
(mýt, otírat) omývá nádobí; o. si.BEN nohy; o. se pod
sprchou

onemocnět 2×,5× ACT(1) ?PAT(7)
(ochořet) hodně lidí onemocnělo salmonelózou

opáčit 1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;7;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c)
?PAT(na+4)

(odpovědět, odvětit) opáčil jim na přímou otázku, že
nepůjde nikam

opadat12× ACT(1)
(spadnout) opadala omítka

opadat22× ACT(1)
Snaha zvítězit v boji časem opadá.

opadávat 1× ACT(1)
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Odpor k jazyku opadává.
opadnout 2×,6× ACT(1)
(zmizet) napětí už opadlo

opakovat1
21×,11× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓aby;↓že;.s;↓c) ?ADDR(3) ?ORIG(po+6)

po matce opakovala manželovi, aby přišel včas; o. po
sobě věty; o. mu znovu, zda věří…; o. mu: ”Zůstaň!”

opakovat2
6×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓ať)

?ADDR(s+7)
(zopakovat) opakovala s ním školní látku; o. pokusy

opakovat3
2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

?ADDR(3)
(říkat) opakoval jí o své ženě, že je lhářka

opakovat se1
17×,14× ACT(1)

(znovu se stávat) porážky se opakují; krize se o.
opakovat se2 ACT(1)
(znovu říkat totéž) opakoval se

opakovat si 1× ACT(1) PAT(4)
opakovat si násobilku

opálit 1× ACT(1) PAT(4)
(ožehnout) opálit jehlu nad plaménkem

opalovat 1× ACT(1) PAT(4)
Lampa opaluje vrstvy bláta.

opalovat se 1× ACT(1)
(slunit se, opékat se) opalovala se u vody

opařit1 ACT(1) PAT(4)
(odstranit peří, štětiny) opařila husu; o. prase

opařit2 ACT(1) PAT(4)
(zranit) opařila svého syna; o. mu.BEN ruku

opařit se 1× ACT(1)
(popálit se) nešikovně se opařila; čajem.MEANS

opásat 1× ACT(1) PAT(4)
(opatřit) opásali ho; řemenem.MEANS; primátor se o.
pendrekem.MEANS a pouty.MEANS

opatrovat 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit) opatroval jeho klíče před zlodějem

opatřit1
8×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(7)

(vybavit, zaopatřit) opatřit cizince falešným pasem
opatřit2

6×,5× ACT(1) PAT(4)
(obstarat, sehnat) opatřil potřebná povolení; o.
mu.BEN pas

opečovávat 2× ACT(1) PAT(4)
(ošetřovat) opečovávat vztahy

opepřit 1× ACT(1) PAT(4)
(zvýraznit) Opepřil jeho poznámku.

operovat1
7×,1× ACT(1) PAT(4)

operovat pacienta
operovat2

4×,3× ACT(1) PAT(s+7;7)

(používat, zacházet) operovat nepodloženými
informacemi; o. s těmito argumenty

operovat3
5×,3× ACT(1) LOC()

(provádět bojovou činnost) vojenský výsadek
operuje na trase S - O.

operovat42× ACT(1)
(působit) Jako nová firma budou operovat až od září.;
Firma provizorně operuje pod cizím jménem.MANN

opětovat 4× ACT(1) PAT(4)
opětovat palbu

opevňovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(bránit) opevňovat město před nepřítelem

opěvovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
(velebit, vychvalovat) opěvovat jejich hodnoty

opíjet ACT(1) PAT(4)
(zpít, omamovat, obluzovat) opíjel hosty

opíjet se11× ACT(1)
(oddávat se pijáctví) opíjel se často a rád; o. se
pivem.MEANS

opíjet se2 ACT(1)
(omámit se) opíjet se představou.MEANS, že

opírat1
1× ACT(1) PAT(4) EFF(o+4)

(odůvodnit) opírá své stanovisko o nejnovější
informace

opírat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) opírá žebřík o zeď

opírat se1
24×,11× ACT(1) PAT(o+4)

(vycházet z čeho, mít jako základ) opíral se o zásady
opírat se21× ACT(1)
(podpírat se) děda se při chůzi opíral; o hůl.MEANS

opisovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(kopírovat) opisovat texty

opít1
1× ACT(1) PAT(4)

(obalamutit, oklamat) opít studenty;
rohlíkem.MEANS

opít2 ACT(1) PAT(4)
opít hosty i sebe

opít se 3×,1× ACT(1)
(zpít se) raději se opiji; opil se na mol.MANN

oplácet 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Společnost jim oplácí přízeň.

oplakávat 1× ACT(1) PAT(4)
oplakávat ztrátu

oplatit 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(opětovat, splácet) oplatit Plzni porážku

oplodnit 5× ACT(1) PAT(4)
oplodnit vajíčko
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oplotit 1× ACT(1) PAT(4)
(obehnat plotem) oplotit stavbu

oplývat 10×,5× ACT(1) PAT(7)
(hýřit) kajakářské disciplíny oplývají desítkami
soupeřů; o. barvami

opodstatňovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůvodňovat) opodstatňovat rozptýlené příspěvky

opomenout 9×,10× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zapomenout) opomenout spolupráci; o. jsem zmínit;
o., že se spotřebuje…

opomíjet 4×,12× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zapomínat) opomíjet spolupráci

opominout 2× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zapomenout, opomíjet) opominout ztráty

oponovat1
7×,12× ACT(1) PAT(3;↓že;.s;↓c)

(odporovat) oponovat jeho názoru
oponovat21× ACT(1) PAT(4)
oponoval jeho práci; o. mu.BEN diplomku

opotřebovat ACT(1) PAT(4)
(obnosit) opotřebovat šaty

opouštět 15×,17× ACT(1) PAT(4)
(vzdálit se) opouštět Evropu

opovrhovat 5× ACT(1) PAT(7)
(pohrdat, nevážit si) opovrhovat lidmi

opozdit 1× ACT(1) PAT(4)
(zpozdit) opozdit emise

opozdit se14× ACT(1) ?PAT(za+7)
(zpozdit se, zdržet se) opozdil se za Tomášem; o 50
sekund.DIFF

opozdit se22× ACT(1) PAT(s+7)
(pozdě vykonat) opozdila se s platbami, s prací, s
nákupem

opožďovat se 3× ACT(1) ?PAT(za+7)
(pozdit se) Kuba se opožďovala za mimoburzovním
trhem; s dodávkami.REG

opracovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(obrousit, ohladit) opracovávat kůži

oprášit1
3× ACT(1) PAT(4)

(obnovit) oprášit staré vzpomínky
oprášit2 ACT(1) PAT(4)
(zbavit prachu) oprášit knihy; o. mu.BEN kabát

oprašovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obnovovat, křísit, oživovat, obrozovat, inovovat)
oprašovat evakuační plány

opravit1
1×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)

?ORIG(z+2)

(korigovat) Opravit slovo palence na valence.;
Společnost opravila svůj odhad výdělků z 8.20 dolaru
na 7 dolarů.

opravit2
11×,15× ACT(1) PAT(4)

(spravit) opravit poškozené dveře
oprávnit1

4×,5× ACT(1) PAT(k+3;.f) ADDR(4)
(zmocnit, autorizovat) oprávnil ho řídit podnik

oprávnit22× ACT(1) PAT(4)
(ospravedlnit) Fondy nejsou tak přitažlivé, aby
oprávnily vysoké poplatky a provize.

opravňovat1
11×,15× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby)

ADDR(4)
(zmocnit) vítězství opravňovalo Mercera k souboji; o.
je odmítnout žádost

opravňovat2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(odůvodnit, zdůvodnit) jeho vzdělání opravňuje
jejich naděje na zlepšení životní úrovně

opravovat1
12×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)

(korigovat) opravovat texty na bezchybné; o. data v
diáři

opravovat25× ACT(1) PAT(4)
(seřizovat, spravovat) opravovat kolo

opravovat31× ACT(1) PAT(4)
(uvádět správné tvrzení, při ústním projevu)
jemně mě opravuje, přeřekl se a nikdo ho neopravil

oprostit 6×,7× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(zbavit) oprostit SPN od nánosů lží; o. ho od
předsudků; o. se od představ

opřít 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4)
Klient opřel koleno o opěrátko.

opřít se1
6×,3× ACT(1) PAT(o+4)

(zdůvodnit, opírat) režisérka se opírá o zkušenost
opřít se2

1× ACT(:1) DIR3()
vítr se opřel do stromů; slunce se o. do kopule věže

opřít se3 ACT(1)
babička se během cesty ráda opře; o hůl.MEANS

opsat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
opsat úkol od kamarádky

opsat22× ACT(1) PAT(4)
(opisovat, přepsat) opsat scénář

optat se 1× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓zdali;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(4)

(zeptat se) optal se spolužáka na úkol
optimalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
optimalizovat podmínky

opustit1
70×,54× ACT(1) PAT(4)

(vzdálit se) opustit Francii
opustit225× ACT(1) PAT(4)
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(vzdát se, zříci se) opustit ideály
opylit ACT(1) PAT(4)
(opylovat) opylit rostlinu

opylovat 4× ACT(1) PAT(4)
opylovat sad

orat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(brázdit) oral jsem pole

orazítkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(razítkovat) orazítkovat daňové přiznání

ordinovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓jak-2;↓ať)
ADDR(3)

(předepsat) ordinoval mu dietu a užívání léků
organizovat1

46×,13× ACT(1) PAT(4)
(zorganizovat, uspořádat) organizovat program; o.
zábavu

organizovat21× ACT(1) PAT(4)
Organizuje umělce v zábavním průmyslu.

orientovat13× ACT(1) PAT(4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])
(cílit) orientovat žáky na studium

orientovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) orientoval okna na jih

orientovat3
3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zaměřit, zamířit, usměrnit) orientovat politiku
jinam

orientovat se1
18×,4× ACT(1) PAT(na+4;proti+3)

(specializovat se) orientovat se na vývoj a výrobu;
politika se orientovala proti rozvoji

orientovat se2
6× ACT(1) LOC()

(vyznat se) orientoval se ve městě; o. se v nové situaci
orientovat se31× ACT(1) DIR3()
Některé banky se orientují tímto směrem.

orosit se 1× ACT(1)
(zvlhnout) čelo se orosí; potem.MEANS

ořezat1 ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(obrat, připravit) ořezat rozpočet o položky

ořezat22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;v+4;
k+3)

(přeměnit) ořezat společnost z tabákového na finanční
koncern

ořezat3 ACT(1) PAT(4)
(snížit) ořezat odborná místa; o. přístup přes ssh

ořezávat 1× ACT(1) PAT(4)
Umělohmotný model se ořezává.

oříznout ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
oříznout úrokové sazby na minimum

osahat 1× ACT(1) PAT(4)
(otestovat) osahat kvalitu svetru

osahat si 1× ACT(1) PAT(4)

(vyzkoušet si) osahat si nové metody
osahávat 2× ACT(1) PAT(4)
osahávat dívku

osamostatnit se1
1× ACT(1) PAT(od+2)

(zbavit se) JLV se osamostatnily od ČSD
osamostatnit se2

3× ACT(1)
(autonomizovat se) programátoři se osamostatnili;
loutkař se o.

oscilovat 1× ACT(1)
Čára nepatrně osciluje.

osedlat si 1× ACT(1) PAT(4)
(přivlastnit si) osedlali si obrovské továrny

osekat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit) osekat výdaje z 25 na 12

oseknout ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit) oseknout formát ze 720 na 480

osídlit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(obydlit) osídlit nové území

osiřet 1× ACT(1)
(osamět) dítě osiřelo

oslabit1
21×,26× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(snížit, zmenšit) index oslabil svou hodnotu z 500 na
400; o. o 1,2 procenta.DIFF; o. aktivitu na minimum

oslabit2
1×,20× ACT(1) PAT(4)

(zeslabit, podlomit, zkrušit) vývoj oslabil misi OSN;
nemoc ho o.

oslabit3
2×,12× ACT(1)

(zeslábnout) útoky na dolar včera oslabily
oslabit47× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Dolar oslabil z 18 na 17,8.; Trh s kovovým šrotem
výrazně oslabil.

oslabovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(zmenšit, snížit) dolar oslaboval hodnotu ze 33 na
32,90

oslabovat2
1×,5× ACT(1) PAT(4)

(zeslabit, podlomit, zkrušit) nemoc ho oslabuje; trh
o. monopol

oslabovat37× ACT(1)
(slábnout) Ceny začaly oslabovat.; Akcie na burze
oslabovaly.; Ekonomika města oslabuje.

oslabovat se 1×,1× ACT(1)
(slábnout) pozice ODS se mezi důchodci oslabují; jeho
vliv se o.

osladit 2× ACT(1) PAT(4)
(zpříjemnit) osladit podmínky

oslavit 16×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)
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(oslavovat, velebit) oslavil návrat; hlavičkou.MEANS
oslavovat 12×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(slavit, chválit, velebit) oslavovali návrat; o., že už
končí

oslepit 1× ACT(1) PAT(4)
(oslnit) oslepit posádku vozu; slzotvornou
látkou.MEANS

oslnit 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(oslepit) naprosto mě oslnil

oslovit11× ACT(1) PAT(4) EFF(5)
(říkat) oslovit ho soudruhu

oslovit2
20×,14× ACT(1) PAT(4) ?EFF(s+7;↓zda;.s)

(promluvit, obrátit se, nabídnout) Oslovili jsme
všechny společnosti s nabídkou naleziště.MEANS;
Oslovit cizince

oslovit34× ACT(1) PAT(4)
(zaujmout) Oslovil ho balíček služeb.

oslovovat16× ACT(1) PAT(4)
(obrátit se, promluvit) oslovovat národ

oslovovat21× ACT(1) PAT(4) EFF(1)
Nesnáší, když ji oslovují Liz.

oslyšet 1× ACT(1) PAT(4)
(vyslyšet) celníci oslyšeli jejich žadonění

osnovat 1× ACT(1) PAT(4)
(chystat, připravovat) osnovat odpor

osobovat si 2× ACT(1) PAT(4)
(přisvojovat se) stát si osobuje právo

osočovat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(nařknout, obvinit) osočovat vládu z neplnění slibů

osolit 1× ACT(1) PAT(4)
(okořenit) osolit omáčku

ospravedlnit 4×,6× ACT(1) PAT(4;↓že)
(rehabilitovat, omluvit) ospravedlnit redaktora

ospravedlňovat 2×,11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(rehabilitovat, omlouvat) ospravedlňovat státní
intervence

ostřelovat 16×,1× ACT(1) PAT(4)
ostřelovat město

ostřit 1× ACT(1) PAT(4)
(brousit) ostřit nůž

ostýchat se 3× ACT(1) ?PAT(.f)
(stydět se, rozpakovat se) Jarka se velmi ostýchala; o.
se zpívat

osvědčit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(dokázat, prokázat) osvědčila jim svou odvahu;
filharmonie o. svoji profesionalitu; o. rozvahu, talent

osvědčit se 16×,7× ACT(1;.f;↓c) ?PAT(3)

(osvědčovat se, obstát) plán se nám osvědčil;
vstupovat tiše se o.

osvědčovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(dokazovat, prokazovat, osvědčit) osvědčovat jim
právně významné skutečnosti

osvědčovat se 2× ACT(1;.f;↓c) ?PAT(3)
(osvědčit se) postup se nám osvědčuje; nakupovat
tady se nám o.; o. se, když nakoupíte…

osvětlit1
2×,1× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)

(vysvětlit, objasnit, ozřejmit) osvětlil nám tu
myšlenku

osvětlit2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(osvítit) město je osvětleno; tisíci lucernami.MEANS
osvětlovat1

1×,1× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(vysvětlovat) osvětloval nám osudy Matěje K.

osvětlovat21× ACT(1) ?ADDR(3) PAT(4)
Jeden pohled na věc osvětluje divákům i druhý pohled
na věc, který má i Bogartová.; Jeho zvláštní přístup k
problému osvětluje (zúčastněným) zároveň i jeho
řešení tohoto problému.

osvěžit 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(vzpružit) osvěžit tělo; o. si.BEN vzpomínky; o.
nám.BEN paměť

osvítit ACT(1) PAT(4)
osvítit město

osvobodit1
8×,13× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2;z+2)

(zbavit, osvobozovat) osvobodit důchody od daně; o.
zemi od cizí nadvlády; porota ho osvobodila z
obžaloby, osvobodit zemědělce z těchto daňových
srážek

osvobodit2
4×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)

(pustit na svobodu, vysvobodit) osvobodit ptáka
před smrtí; z klece.DIR1; o. vězně

osvobozovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(zbavovat, osvobodit) osvobozovat důchody od daně;
o. zemi od cizí nadvlády

osvobozovat21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(pustit na svobodu, vysvobozovat) osvobozovat
vězně před popravou; o. ptáka z klece.DIR1

osvojit si 5×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(ovládnout, naučit se) osvojit si ty nejlepší metody

osvojovat si 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(ovládnout, naučit se) Jakub si osvojoval základy
finštiny

ošálit 2× ACT(1) PAT(4)
(oklamat, ošidit, napálit, podvést) ošálit nepřítele
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ošetřit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(ošetřovat, zaopatřit, obsloužit) ošetřila zraněného
psa

ošetřit21× ACT(1) PAT(4)
Je nejlépe ošetřit toto téma ve smlouvách.

ošetřovat 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(ošetřit, obsluhovat, zaopatřovat) ošetřovat pacienta

ošidit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(oklamat, napálit, podvést) ošidil ji

oškubat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(obrat, okrást) oškubat společnost o peníze

ošlapat 1× ACT(1) PAT(4)
(sešlapat, ochodit) ošlapat podrážku

ošoustat 1× ACT(1) PAT(4)
ošoustat boty

otáčet 1× ACT(1) PAT(7;4)
(točit, hýbat) otáčet hlavou; Otáčel hlavu.

otálet 4×,2× ACT(1) ?PAT(s+7)
(čekat, váhat) otálet s rekonstrukcí budovy; o. s prací;
ženich dlouho o.

otázat se 1× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(2)

(ptát se, zeptat se) otázal se zástupců na řešení
otéci 1× ACT(1)
(natéci) obličej otekl; o. mi.BEN noha

otěhotnět 2×,4× ACT(1)
žena otěhotněla

oteplit se EMPTY
oteplilo se příliš rychle

oteplovat ACT(1) PAT(4)
slunce oteplovalo vodu

oteplovat se13× ACT(1)
Země se otepluje

oteplovat se2
1× EMPTY

tento týden se otepluje
otesat 1× ACT(1) PAT(4)
(upravit) Frank významně otesal své sny

otestovat 4×,8× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(testovat, vyzkoušet) otestovat nové stroje; o. si.BEN
Martinu

otevírat1
10×,3× ACT(1) PAT(4)

(dát do provozu, zahájit) otevírat nový obor a další
fakultu; o. výstavu; o. restauraci

otevírat2
3×,9× ACT(1) PAT(4)

(otevřít) otevírat dveře; o. nám.BEN dveře;
klíčem.MEANS

otevírat3
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(otevřít) jeho názor otevíral novou otázku
otevírat43× ACT(1)
(otevřít, začít fungovat) papírnictví otevírá, ale
pekárna má zavřeno; Delvita o. v osm.TWHEN

otevírat5
8×,1× ACT(1) CPHR({cesta,možnost,prostor,

přístup,…}.4) ADDR(3;pro+4)
otevírat mu možnost

otevírat61× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Otevírá obchodování zahraničním investorům.

otevírat74× ACT(1) MANN()|LOC()
Cenné papíry otevíraly na 35 dolarech. Většina
termínových obchodů otevírala na nižších hodnotách.

otevírat se1
6×,1× ACT(1)

dvířka se při stěhování otevírala; brány se pro diváky o.
před šestou; trh se o.

otevírat se21× ACT(1) PAT(3)
Japonsko se otevíralo dalším zahraničním převzetím.

otevřít1
77×,84× ACT(1) PAT(4)

(dát do provozu, zahájit, otevírat) otevřít nový obor
na fakultě; o. restauraci; o. výstavu

otevřít2
39×,23× ACT(1) PAT(4)

(otevírat) otevřela dveře; o. nám.BEN dveře;
klíčem.MEANS

otevřít38× ACT(1) PAT(4)
(otevírat) jeho názor otevřel novou otázku

otevřít44× ACT(1) LOC()|MANN()
Americká měna otevřela na 141,95.; Ceny otevřely
růstem

otevřít5
1×,18× ACT(1)

(začít fungovat) papírnictví otevře, ale pekárna
neotevře; Delvita o. v osm.TWHEN

otevřít6
8×,9× ACT(1) CPHR({cesta,možnost,prostor,

přístup,svět,…}.4) ADDR(3;pro+4)
otevřít mu možnost; Prostředí mně otevřelo svět plný
příležitostí.

otevřít72× ACT(1) DPHR(dveře.P4;okno.S4) ADDR(3)
PAT(k+3;do+2)

Otevře to Kongresu dveře ke snižování rozpočtu.
Otevřel mu dveře do nového života.

otevřít se13× ACT(1) PAT(3;před+7)
Marie se mu otevřela

otevřít se2
8×,4× ACT(1)

dvířka se při stěhování otevřela; brány se pro diváky o.
před šestou

otevřít se32× ACT(1)
(naskytnout se) otevřely se nové cesty; občanským
iniciativám.BEN se o. možnosti

otipovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4;do+2)
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(odhadnout, ohodnotit) otipovat ho na lenocha
otisknout1

14×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(přetisknout) otisknout dopis; o., že přijede
velvyslanec

otisknout2 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(publikovat, uveřejnit) otiskli o ní, že se rozvedla

otiskovat13× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(přetisknout) otiskoval tabulku

otiskovat2 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(publikovat, zveřejňovat) otiskovali o ní, že se
rozvedla; Špígl o. nesmysly

otočit1
7×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

vojáci otočili skóre z 3:8 na 12:8
otočit2

1× ACT(1) PAT(4;7)
(hýbat) otočit osudí; o. osudím

otočit31× ACT(1) PAT(4)
(obrátit, převrhnout) otočit auto

otočit41× ACT(1)
(změnit své jednání) Burza na Wall Street otočila.

otočit se1
2×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;v+4) ?ORIG(z+2)

vedení se otočilo v prohru
otočit se2

3×,6× ACT(1)
(obrátit se, převrátit se) otočil se na záda

otočit se31× ACT(1) DPHR(záda.P7) PAT(k+3)
Kupci se k nim otočili zády.

otrávit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zabít) otrávit hosty; špagetami.MEANS

otrávit se 3× ACT(1)
(zabít se) otrávil se při pokusu; kysličníkem
uhelnatým.MEANS

otravovat 7×,1× ACT(1) PAT(4)
(poškozovat) otravovat ovzduší; kysličníkem
uhelnatým.MEANS

otrkat se 1× ACT(1)
(osmělit se) dítě se ve školce brzy otrká

otrnout ACT(3)
otrnulo mi

otřásat1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(setřást, otřepat) otřásat švestky ze stromu

otřásat2
1×,4× ACT(1) PAT(7)

(podlomovat, oslabovat, otřást) otřásal mojí
důvěrou; reklama o. naším postavením

otřásat32× ACT(1) PAT(7)
(vzrušit, zapůsobit) zpráva otřásala světem; zpráva o.
veřejností

otřásat se 3× ACT(1)
(třást se, chvět se) trh se otřásal

otřást1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(setřást, otřepat) otřást sníh z bot a vejít dovnitř; o.
švestky

otřást2
4×,26× ACT(1) PAT(7)

(podlomit, oslabit) reklama otřásla postavením
dosavadní jedničky; o. jeho zdravím

otřást3
2×,7× ACT(1) PAT(7)

(vzrušit, zapůsobit) zpráva otřásla světem; zpráva o.
veřejností

otřást42× ACT(1) PAT(7)
zemětřesení otřáslo celou oblastí u moře

otřást se 2× ACT(1)
Dům se otřásl i při menším zemětřesení

otřepávat se 2× ACT(1) ?PAT(z+2)
otřepávat se z průšvihu

otřít 2× ACT(1) PAT(4)
otřít okraj sklenice; ubrouskem.MEANS

oťukat 1× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda)
(zjistit) oťukal pole i situaci; o. si.BEN soupeře

otupět 1× ACT(1) PAT(4)
(oslabit) otupět jeho zájem

otupit 3× ACT(1) PAT(4)
(oslabit) otupit jeho zájem

otupovat 1× ACT(1) PAT(4)
(oslabit) otupuje ho neustálé sledování televize; únava
o. její soustředění

otužovat ACT(1) PAT(4)
(zocelit) otužovat svůj organismus

otvírat1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(otevřít) otvírá v letu pouzdro uvnitř kabelky; o.
nám.BEN dveře klíčem.MEANS

otvírat21× ACT(1) PAT(4)
(zahájit) otevírat nový obor na fakultě; o. restauraci; o.
výstavu

otvírat31× ACT(1) LOC()
akcie otvíraly v tomto rozpětí

otvírat4 ACT(1)
(zahájit provoz) papírnictví otvírá, ale pekárna
neotvírá; Delvita o. v osm.TWHEN

otvírat5
2× ACT(1) CPHR({co,možnost,prostor,přístup,

…}.4) ADDR(3;pro+4)
(otevřít) otvírat jim přístup ke studiu; o. všem
uchazečům možnost studovat

otvírat61× ACT(1) DPHR(dveře.P4;okno.S4) ADDR(3)
PAT(k+3;do+2)

Přístroj nám otevírá okno k tomu, jak mozek funguje.;
Otevírá nám dveře do nového života.

otvírat se1
1×,1× ACT(1) PAT(3)
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Indie se otvírá novému kapitálu
otvírat se2

1× ACT(1)
co se před ní otvírá; dvířka se při stěhování o.; brány se
pro diváky o. před šestou

ovdovět 1× ACT(1)
žena nedávno ovdověla

ověřit 16×,9× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓že;↓c)
(prozkoumat, zkontrolovat) ověřit jeho tvrzení; o.
si.BEN, zda funguje

ověřovat 11×,1× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓že;↓c)
(přezkoumat, zkontrolovat, ověřit) agentura
ověřuje dobrou znalost jazyka; o. si.BEN data

ověsit 1× ACT(1) PAT(4)
(ozdobit, zkrášlit) ověsit stromek; o. ho
cingrlaty.MEANS na bál

ovládat1
16×,4× ACT(1) PAT(4)

(naučit se, osvojit si) ovládat svůj jazyk; o. počítač
ovládat2

3×,40× ACT(1) PAT(4)
(podmanit si, zmocnit se, vládnout) ovládat území
a stát; o. nepřítele; o. manžela

ovládat3
1×,5× ACT(1) PAT(4)

(řídit) zámek ovládá dva mechanismy elektronicky; o.
svůj vůz za každého počasí

ovládnout1
9×,5× ACT(1) PAT(4)

(osvojit si, naučit se) ovládnout cizí jazyk
ovládnout21× ACT(1) PAT(4)
(řídit) ovládnout své auto v každé situaci; o. přístroj
elektronicky.MANN

ovládnout315× ACT(1) PAT(4)
(podmanit si, vládnout, zmocnit se) ovládnout
území a stát; o. nepřítele; o. manžela šarmem.MEANS

ovlivnit 69×,91× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓c)
(zapůsobit) nízká ziskovost ovlivnila úroveň
produkce; ten snad mohl o., aby se to nestalo; o. ho
svým postojem.MEANS; o., jak řešit otázku….; o. ho v
jeho názorech.REG

ovlivňovat 54×,41× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓c)
(ovlivnit) ovlivňovat jejich životy; o. ji svými
názory.MEANS; o., zda se stav rezerv zvýší

ozářit1
4× ACT(1) PAT(4)

(osvítit, osvětlit) ozářit destičku
ozářit2 ACT(1) PAT(4)
(vystavit radiaci) v nemocnici ho podruhé ozářili;
rentgenem.MEANS

ozbrojit 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(vyzbrojit) ozbrojit spolupachatele pistolí

ozdobit 3×,1× ACT(1) PAT(4)

(ověsit, zkrášlit) ozdobit stromek; cukrovím.MEANS;
o. gól jesličkami.MEANS

ozdravět 1× ACT(1)
Zdravotnické společnosti by měly ozdravět.

ozkoušet ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyzkoušet) ozkoušet trh

označit1
147×,87× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4;
za-1[.a4])

(jmenovat) označit někoho za vraha; o. ho jako blbce; o.
se jim.BEN za škůdce společnosti; o. za nezbytné
usilovat o integraci

označit24× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
(určit, stanovit) označili pořadí; podle
důležitosti.CRIT; o. viníky

označit3
11×,2× ACT(1) PAT(4)

(cejchovat, označovat, opatřit značkou) označil
řádek; křížkem.MEANS; pro dalšího čtenáře.BEN

označovat1
36×,23× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4;
za-1[.a4])

(pojmenovat, prohlásit, hodnotit) označoval někoho
za blbce, jako blbce; o. se jim.BEN jako pracovníci

označovat2
1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(určit, stanovit) označovali pořadí; podle
důležitosti.CRIT; o. viníky; sousloví Fellow traveller o.
v americké angličtině člověka, který…

označovat3
12×,2× ACT(1) PAT(4)

(opatřit značkou, cejchovat) označil tašku;
nálepkou.MEANS; o. hrob křížkem; o. Petrovi.BEN
místo, kde se sejdou

oznámit1
72×,648× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c;.s)

?ADDR(3)
(ohlásit, avizovat) všechny noviny čtenářům
oznámily, že zaznamenaly změnu; trenér o. nominaci
družstva

oznámit2
123×,433× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;

.s;↓c) ?PAT(o+6)
(oznamovat, sdělit) Oznámil jim o tom, že se to stalo
skutkem.; o. nám o Pavlovi špatné zprávy
telefonem.MEANS; o. jim o sobě, že se vzali; o. si nové
zprávy; Ministerstvo čekalo, aby oznámilo, zda budou
akcie přeloženy.

oznámit315× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda)
?PAT(na+4)

(udat) oznámil to na něj policii
oznámit4

1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda) LOC()
?PAT(na+4)

(udat) oznámil to na něj na policii
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oznamovat1
1×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)

?ADDR(3)
(avizovat, ohlašovat) trenér oznamoval nominaci
družstva; o. případ policii

oznamovat2
7×,10× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(oznámit, sdělit) oznamoval jim o katastrofě nové
zprávy

oznamovat3 ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda)
?PAT(na+4)

(udat) oznamoval to na ně policii
oznamovat4 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda) LOC()
?PAT(na+4)

(udat) oznamovali to na ně na policii
ozřejmit 1× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;

.s) ADDR(3)
(vysvětlit, objasnit, osvětlit) ozřejmili nám své
problémy

ozřejmovat 1× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ADDR(3)
(vysvětlovat, objasňovat, osvětlovat) ozřejmovat
jim situaci

ozvat se1
3×,2× ACT(1) PAT(3)

(přihlásit se, ohlásit se) student se ozval svému
profesorovi

ozvat se2 ACT(1) PAT(proti+3)
(ohradit se, protestovat) radikálové se ozvali proti
nespravedlnosti

ozvat se3
14×,2× ACT(1)

(zaznít, projevit se) ozvaly se zvony; o. se mu.BEN
bolest

ozývat se1 ACT(1) PAT(3)
(přihlásit se, ohlásit se, dát o sobě vědět) syn se
ozýval své mamince pravidelně

ozývat se2 ACT(1) PAT(proti+3)
(ohradit se, protestovat) studenti se ozývali proti
novému nařízení

ozývat se3
9×,5× ACT(1;.s)

(znít, ozvat se, projevovat se) Ozývala se střelba.;
Ozývalo se mu.BEN koleno.; Mezi specialisty se
ozývalo: ”Předveďte své nabídky.”

ožebračit 1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(ochudit) Válka lidi ožebračí o všechno.

ožebračovat 1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(ochuzovat, připravovat o) ožebračovat děti o
majetek; válka o. zemi

oženit ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)
oženil syna s dcerou souseda

oženit se 6×,4× ACT(1) ?PAT(s+7)

(ženit se) oženit se s dcerou pláteníka
ožít1

5×,4× ACT(1)
(probrat se, vzchopit se, vzpamatovat se) odpůrci
ožili

ožít21× ACT(1)
(znovu vzniknout) staré zvyky ožily, ve vstupní hale
ožije akvárium o 20000 galonech vody

ožívat1
2×,1× ACT(1)

(obnovit, vzkřísit) kolorit ožíval v knize
ožívat2 ACT(1)
(probrat se, vzchopit se, vzpamatovat se) žák při
jeho výkladu viditelně ožil

oživit1
9×,45× ACT(1) PAT(4)

(vzkřísit, obrodit) oživit mírový proces
oživit21× ACT(1)
akcie oživily

oživnout 1× ACT(1)
Akcie oživly.

oživovat1
1×,4× ACT(1) PAT(4)

(křísit, obrozovat) kurs měny oživuje hospodářství;
Gen.ACT hospodářství se.hidden o.

oživovat22× ACT(1) PAT(4)
herci oživovali program; zpěvem.MEANS


pacifikovat 2× ACT(1) PAT(4)
(urovnat, uklidnit, usmířit) pacifikovat mzdové
požadavky odborů

padat1
1×,13× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(klesat) akcie prudce padaly z vysokých na nízké
hodnoty

padat2
1× ACT(1) PAT(s+7)

(stát a padat) padat s podnikateli
padat31× ACT(1) DIR3()
společnost padala do rukou nepřátel; zisk padal do
společné kasy

padat4
8×,16× ACT(1)

(padnout, spadnout) ovoce padá na zem; p. mu.BEN
hlava

padat5
4× ACT(1)

(nastat) noc padá
padat61×
DPHR(kopat:S$2<B>$8<3>$9<P>$11<A>$12<A>
[kdo:M1,jiný:MS3@1$11<A>,jáma.S4,sám:MS1],
do-1[on-1.FS2$8<3>])

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
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padat71× ACT(1)
Na shromáždění padaly uštěpačné narážky.

padělat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(falšovat) padělali obraz

padnout13× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(klesnout, snížit se) hodnoty padly z 17000 na 15000;
ceny na burze p.

padnout21× ACT(1;↓když;↓že) PAT(3)
(slušet, sedět, hodit se) šaty mu padnou; klobouk mu
p.; p. mu, když se učeše; p. mu, že je pokorný

padnout3
2×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(zasáhnout) vina padla na nevinného
padnout4

1× ACT(1) PAT(na+4)
(připadnout) padla na to celá výplata

padnout5 ACT(1) PAT(na+4)
(narazit) padl na dobráka; p. na sebe v baru

padnout6 ACT(1) PAT(na+4)
(přijít) padl na správné řešení; p. na myšlenku

padnout7
2×,1× ACT(1) DIR3(=)

(upadnout, dostat se) padli do německého zajetí; p.
do rukou kriminalistů; p. do rozpaků; p. do nesnází,
osidel; p. v nemilost; p. nepříteli.BEN do rukou

padnout8
17×,3× ACT(1)

(stát se, uskutečnit se) nepadl dosud jediný výstřel; p.
dva góly; do branky.DIR3 p. dva góly

padnout9
12×,3× ACT(1)

(neuskutečnit se) projekt padl; výlet p.
padnout10

9×,6× ACT(1)
(být poražen, překonán, přestat existovat) starý
rekord padl; hranice 5 tisíc bodů p.; vláda p.

padnout11
3×,1× ACT(1)

na schůzce padne přesné datum
padnout12

2×,1× ACT(1)
(spadnout, upadnout) babička padla na schody.DIR3;
padla na schodech.LOC; p. mu.BEN hlava na ramena

padnout13
1×,1× ACT(1)

(zemřít, uhynout) nepřítel padl; p. kvůli svým
ideálům.CAUS; p. za vlast.CAUS

padnout141× ACT(1)
(zbořila se) stavba padla

padnout15
18×,2× CPHR({návrh,otázka,poznámka,

rozhodnutí,slovo,zmínka,…}.1)
(rozhodnout, zmínit se, zeptat se) padlo rozhodnutí;
p. zmínka

padnout16
1×,1× ACT(1;↓že) DPHR(do-1[oko.S2])

PAT(3)
padlo mu to do oka

padnout17 ACT(1) DPHR(do-1[nota.S2]) PAT(3)
padl Petrovi do noty

padnout18
1× ACT(1) DPHR(jako[ulitý.1];jak-3[ulitý.1])

PAT(3;na+4)
klobouk mu padl jako ulitý; na vystoupení p. refrén
jako ulitý

padnout19
1×,3× ACT(1) DPHR(za-1[oběť.S4]) PAT(3)

mnoho lidí jim padlo za oběť
padnout20

1× DPHR(padnout,kdo.3)
padni, komu padni

páchat 6×,3× ACT(1) PAT(4)
páchat trestnou činnost; p. na nich.REG zvěrstva

páchnout 1×,3× ACT(1) ?PAT(7;po+6)
(vonět, čpět, smrdět) páchne to po česneku; česnek p.

pachtit se11× ACT(1) PAT(za+7)
Instituce se pachtí za likviditou.

pachtit se21× ACT(1)
(namáhat se, plahočit se) pachtil se; celý život.THL

pálit1
4×,3× ACT(1) PAT(4)

(spalovat, upalovat) pálit odpadky; p. města; p.
čarodějnice

pálit2 ACT(1) PAT(4)
(trápit, mrzet) tyhle otázky ho příliš nepálí

pálit31× ACT(1)
Slunce pálí.

pálit si ACT(1) DPHR(prst.P4)
pálila si prsty

pamatovat1
17×,4× ACT(1) PAT(4;na+4;↓že)

Pamatuje lepší časy.; Pamatuj na vychování; Pamatuji
ji jako malou holčičku.COMPL; Pamatujte ale, že vše
má důležité hranice.

pamatovat21× ACT(1) ADDR(na+4) ?PAT(s+7)
Pamatuj na mě s penězi.

pamatovat se 3×,1× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vzpomínat, nezapomínat) nepamatuji se, kdy jsme
vytvořili tolik šancí; p. se na lepší časy

pamatovat si1
13×,20× ACT(1) PAT(4;↓že;na+4;↓když;↓c)

(pamatovat se, nezapomínat) p. si na jednu stovku;
p. si, když se jel závod Praha-Brno; p. si učivo; p., že
to bylo jinak; p., kam to dal

pamatovat si2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(zapamatovat si) pamatoval si o ní, že byla blondýna
panikařit 8× ACT(1)
studentka panikařila

panovat 22×,37× ACT(1)
(existovat, dominovat, vládnout) panuje velký
provoz
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parafovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(signovat, podepsat) parafovat dohodu

paralyzovat 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(ochromit, zneškodnit) paralyzovat ekonomiku

parazitovat1 ACT(1) PAT(z+2)
(těžit, přiživovat se) parazitovat z práce lidu

parazitovat2
1× ACT(1)

(žít) tento živočich jen parazituje; ve střevech.LOC; na
živočiších.LOC

parkovat1
2× ACT(1) PAT(4)

parkovat vozy; p. tam často
parkovat2 ACT(1)
(stát) auta parkují; na chodníku.LOC

parodovat 2× ACT(1) PAT(4)
(napodobovat, kopírovat, imitovat) parodovat kýče

párovat 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(kombinovat) Párovat příkazy s pokynem.; Počítačový
program bude moct párovat kanáry červené s kanáry
žlutými.

participovat 1× ACT(1) PAT(na+6)
(podílet se, zúčastnit se) skupina participuje na
plnění úkolu

pasovat1
4× ACT(1) PAT(4) EFF(do+2;na+4)

(povýšit) pasovali ho do role brankáře; p. ho na rytíře
pasovat2 ACT(1;.f) PAT(3)
(hodit se) to nám nepasuje; nepasuje nám vstoupit do
hnutí

pasovat3
1×,1× ACT(1) DIR3()

(patřit, přináležet) to sem nepasuje
pást ACT(1) PAT(po+6)
(dychtit) Pase po nových autech

pást se1 ACT(1) PAT(4)
pásl se na jeho rozpacích

pást se22× ACT(1)
dobytek se pásl

pašovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(propašovat) pašovat kokain; do země.DIR3

patentovat 3× ACT(1) PAT(4)
patentovat vynález

pátrat 19×,14× ACT(1) PAT(po+6)
(pídit se) policie pátrá po pachateli

patřit1
89×,65× ACT(1) PAT(3;k+3)

(náležet, přináležet, příslušet, být ve vlastnictví)
kniha patří Janovi; ten úsměv k němu p.

patřit2
3×,1× ACT(1) PAT(3)

(dobře ti tak) To ti patří
patřit3

266×,167× ACT(1;↓že;.f) DIR3()

(náležet, řadit se, přináležet, být součást, spadat)
patří k těm nejlepším; p. mezi nejlepší; p. k
populárním spisům; mezi zásady p. nechodit pozdě

patřit42× ACT(1) DIR3()
(dát, umístit) kniha patří do knihovny; zapínání p.
dopředu; značka p. na druhou stranu ulice

patřit se 3× ACT(1;.f;↓že;↓aby) ?PAT(na+4;:3)
(slušet se) patří se jim slušně pozdravit; to se p.

péci 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dopéci, upéci) babička včera z kynutého těsta pekla
vánočku a bochánky

pečovat 15×,4× ACT(1) PAT(o+4)
(starat se, opatrovat, ošetřovat) pečovat o babičku

pelášit 1× ACT(1)
(běžet) hráč pelášil; DIR3.pryč

penalizovat 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(pokutovat) penalizovat podnik

penzionovat 1× ACT(1) PAT(4)
(dávat do penze) penzionovat část generality

perzekuovat ACT(1) PAT(4)
(pronásledovat, stíhat) perzekuovat spoluobčany

perzekvovat 1× ACT(1) PAT(4)
(stíhat, pronásledovat) perzekvovat homosexuály

peskovat 1× ACT(1) PAT(4)
(kárat, napomínat) neustále ho peskoval; za pozdní
příchod.CAUS

pěstovat 15×,23× ACT(1) PAT(4)
(chovat) pěstují hrách a vojtěšku; p. koně

pět1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(zpívat, vyřknout, vyslovit) pět učitelům jen určitý
repertoár písní; p. jen české a ne moravské skladby; p.
jen vysoké tóny

pět2 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zpívat) pěje nám o krásách vlasti

pět31× ACT(1) PAT(na+4) EFF(4)
(oslavovat, chválit) pěl na něj chválu; p. na něj ódy

pět4 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zpívat, zazpívat) pěje mu o jaru píseň

pět5 ACT(1)
(umět pět) Alenka pěje; nádherně.MANN

pídit se 1× ACT(1) PAT(po+6)
(pátrat) pídit se po informacích

píchat1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nasazovat) píchat návnadu na háček

píchat2 ACT(1) PAT(4)
(píchnout, bodnout) píchá ji trn; p. ho
vidličkou.MEANS

píchat3 ACT(4) LOC()
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píchá ho v zádech
píchnout12× ACT(1) PAT(4)
(bodnout, píchat) píchl ho; nožem.MEANS

píchnout2
1× ACT(1) DIR3() ?PAT(4)

(bodnout) píchl jehlu do polštářku; p. do vosího hnízda
pinkat si 1× ACT(1) ?PAT(s+7)
(hrát si) děti si pinkaly s míčem; p. si s ní. ACMP s
míčem. PAT; děti si spolu p. Rcp. PAT

pípat ACT(1)
nový produkt pípá

piplat 1× ACT(1) PAT(4)
(vytvářet) piplat novou verzi programu

pískat1
2× ACT(1) PAT(4)

(soudcovat) pískal zápas; p. faul; na píšťalku.MEANS;
na fotbalovém zápase.LOC

pískat2
1× ACT(1)

(vřeštět, pištět, ječet) děti děsně pískaly
písknout 1× ACT(1) PAT(4)
(soudcovat) sudí pískl ofsajd; p. zápas

pít1
10×,10× ACT(1) PAT(4)

(popíjet, sát) pít whisky; p. mateřské mléko
pít21× ACT(1)
(konzumovat alkohol) Američané pijí méně než
Australané.

pitvat 1× ACT(1) PAT(4)
(do podrobností rozebírat) V nenápadné budově se
pitvá chování lidí.

pitvořit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
(šklebit se) syn se na matku pitvořil

plácat 1× ACT(1) PAT(7)
(mávat) Plácal rukou v prudké gestikulaci.

plácat se 1× ACT(1) LOC()
(pohybovat se) plácá se v horních vrstvách společnosti

plácnout13× ACT(1) PAT(4)
(bouchnout, praštit) plácnout synka; pěstí.MEANS;
do zad.DIR3; p. ho přes ruce.DIR3

plácnout2 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(mluvit) plácl o něm blbosti

plachtit1 ACT(1)
(vznášet se) poslanec plachtil; na pohodlném
vedení.DIR3

plachtit21× ACT(1)
(sportovní aktivita) Chodí často plachtit.

plakat1
8×,2× ACT(1)

(brečet) plakal celý večer; p. nad spouští.CAUS
plakat21× ACT(1) DPHR(na-1[hrob.S6[špatný.#]])
Firmy pláčí na špatném hrobě, protože je to jejich
chyba.

planout1
1×,1× ACT(1)

(plápolat, hořet) pochodně planou; svíčka p. jasným
plamenem

planout2 ACT(1) CPHR({nenávist,touha,…}.7)
(hořet) planul nenávistí

plánovat 41×,265× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.f;.s;.v)
(naplánovat) plánovat setkání; p. provést výstavbu; p.
jim.BEN další postup

plašit se 1× ACT(1)
(zneklidňovat se) Neplaš se!

platit1
176×,142× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit, uhradit, vydat CO) za byt mu platil
všechny poplatky včas; p. účty na poště; p. úřadu
daně; p. náklady na stavbu; p. za úschovu.CAUS
kufrů; za Marii.SUBS p. 60 Kč Tonda; p. vše.PAT z
účtu.MEANS; p. to.PAT z peněz.MEANS poplatníků; p.
korunami, protislužbou.MEANS; p. na děti.AIM
alimenty.PAT; p. se tu rublem.MEANS

platit2
10×,1× ACT(1;↓že) PAT(o+6)

(týkat se, vztahovat se) platí to zejména o téhle písni;
že je hloupá, p. zejména o první skladbě

platit3 ACT(1) PAT(3)
(patřit, náležet, příslušet) potlesk platí Sukovi

platit4
11×,12× ACT(1) PAT(4)

(honorovat, odměňovat) tohoto hráče klub platí dva
roky

platit5 ACT(1) PAT(na+4)
(mít vliv) tohle na něj neplatí

platit6
3×,2× ACT(1) PAT(za+4)

(pykat) za zradu platili všichni; za přeměny se p.
draze.MANN

platit7
2× ACT(1) PAT(za+4)

(být považován za) Jirka platí za odborníka
platit8

19×,21× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit, uhradit, vydat KOLIK) platil mu 1000 Kč
za schránku, za auto, za byt; p. za úschovu.CAUS
kufrů; p. mu, že mu pomohli.CAUS; za Marii.SUBS p.
60 Kč Tonda; p. z účtu.MEANS; p. za 13 dní.THL; p.
6000 na děti.AIM

platit9
134×,73× ACT(1;↓že)

(mít platnost) gól neplatí; pro předchozí faul.CAUS;
zákon p. pro všechny.BEN; p., že přijdu; pro trh.BEN
p., že nabídka je obrovská

platívat 1× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit, hradit) platívat jim za byt 5 tisíc

plavat1
2× ACT(1) PAT(4)

(běhat) plaval 20 bazénů; p. jen krátké tratě
plavat2

1×,2× ACT(1)
(pohybovat se) pstruzi plavou v řece; trámy p. po vodě
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plavit se 2×,1× ACT(1)
(plout) parník se plavil

plazit se 3×,3× ACT(1)
(plížit se, ploužit se) plazit se po výmolech

plédovat 1× ACT(:1) PAT(pro+4)
plédovat pro socialismus

plenit 1× ACT(1) PAT(4)
(ničit) někdo nám.BEN plení zahradu

plést1 ACT(1) PAT(4) EFF(s+7;za+4)
(zaměňovat) plést cokoliv s čímkoliv

plést2
3×,1× ACT(1;↓že) PAT(4)

(klamat, mást) média pletou veřejnost; že jsou nízké
mzdy, p. veřejnost

plést se1
2× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)

cokoliv se plete do sebe s čímkoliv
plést se2

1×,1× ACT(1) PAT(do+2)
(vkládat se, vměšovat se) plete se do všeho

plést se3
1× ACT(1)

(mýlit se, chybovat) ale možná se pletu; ve
výpočtech.REG

plést si1
2×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(zaměňovat) plést si jablka s hruškami
plést si2

1×,1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(mýlit se) rodiče si pletou, jak vypadá jejich syn

plešatět 1× ACT(1)
pacient plešatí; hlava mu.BEN už p.

plísnit 1× ACT(1) PAT(4)
(vyplísnit, vynadat) plísnit kancléře

plivat 2× ACT(1)
plival kolem sebe; p. na lidi.DIR3

plížit se 3× ACT(1)
(pohybovat se) plížil se; za obětí.DIR3

plnit1
2×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(7)

(naplnit, naložit) plnit dort náplní; hadicí.MEANS p.
bazén vodou.EFF

plnit2
37×,24× ACT(1) PAT(4;↓c)

(splnit, realizovat) plnil svou povinnost; p., co
vyžadovali; p. jim.BEN přání

plnit si 1× ACT(1) PAT(4)
plnit si povinnosti

plodit1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(nést plody, rodit) plodit dobré hrušky
plodit2 ACT(1) PAT(4)
(vytvářet, produkovat) firma plodí obrovské sumy
peněz; spisovatel p. román za románem

plodit3 ACT(1) PAT(4)
(působit) plodit zmatky a ostudu

plout 4×,4× ACT(1)
(plavit se) parník plul po řece

plužit ACT(1)
celé družstvo pluží

plynout1
16×,2× ACT(1;↓že;↓c) PAT(z+2)

(vyplývat) kam to dopadne, plyne z následujících
závěrů

plynout2
5×,2× ACT(1)

(utíkat, běžet) voda, čas
plynout3

1×,2× ACT(1)
zisky poplynou; do naší pokladny.DIR3; z jejich
účtů.DIR1; p. nám.BEN dividendy

plýtvat 4×,6× ACT(1) PAT(4;7;s+7)
plýtvat vodu, vodou; plýtvala s jídlem

pobavit 6×,2× ACT(1) PAT(4)
(potěšit, obveselit) jeho humor ji pobavil; p. ho
hrou.MEANS na kytaru

pobavit se 1×,2× ACT(1)
(potěšit se, rozptýlit se) naši posluchači se vždy
pobaví; p. se hrou.MEANS

pobídnout 6× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;.f;.s) ADDR(4)
(pobízet) Pobídl lidi, aby pracovali.; Pobídla je ke
zvýšení cílů; Pobídl ho: ”Jeďte dál.”

pobíhat 3× ACT(1)
(běhat) v zoufalství jen tak pobíhal; p. po úřadech

pobírat 13×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(pobrat, brát) pobírat plat od úřadu

pobít ACT(1) PAT(4)
(předstihnout) pobít vkladové certifikáty

pobízet 1× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;na+4;.f) ADDR(4)
(vyzývat) pobízet lidi ke spěchu

pobláznit 1× ACT(1) PAT(4)
(poblouznit) pobláznit každou holku

pobodat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(popíchat) včely pobodaly každého třetího občana; p. ji
nožem.MEANS

pobouřit 7× ACT(1) PAT(4)
(popudit, rozzlobit) pobouřit hudební elitu

pobrat1
1× ACT(1) PAT(4)

výroky nepobraly moc důvtipu
pobrat21× ACT(1) PAT(4)
(unést) lidé pobrali všechen majetek

pobrukovat si 1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(zpívat si) pobrukovat si o nich píseň
pobuřovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(provokovat, podněcovat) nahé dívky mě pobuřují;
p. náboženské cítění
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pobýt1 ACT(1) LOC(=)
(zůstat, setrvat) pobýt ve stavu bez tíže

pobýt2
1× ACT(1) LOC()

(setrvat, zůstat) pobýt na královském dvoře
pobývat 11×,1× ACT(1) LOC()
(zůstávat, setrvat) pobývat v Maroku

pocítit1
6×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(cítit) pocítit vůni lesa
pocítit2

1×,3× ACT(1) CPHR({nutkání,potřeba,radost,
vina,…}.4)

(cítit, vycítit, ucítit) pocítit potřebu odejít; nemají
smysl, pokud Kongres nepocítí vinu

pocítit33× ACT(1) CPHR({dopad,oživení,poptávka,
…}.4)

Obchody pocítily oživení. faktory ušetřily oblast od
dopadu, jaký pocítili v San Francisku, zvýšenou
poptávku pocítí stavební průmysl

pocítit4
7×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

?DPHR(na-1[kůže:S4[vlastní-1:#]])
pocítili důsledek na vlastní kůži

pociťovat1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;.f) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(cítit, považovat) pociťuji ten problém jako závažný;
p. návštěvu jako povinnost

pociťovat2 ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2)
(cítit) pociťovala vůni jahod

pociťovat3
11×,12× ACT(1) PAT(4;↓že)

(poznat) pociťovat nedostatek; p., že musí odejít
pociťovat4

1×,4× ACT(1) CPHR({averze,nutkání,
potřeba,tlak,…}.4)

(pocítit, cítit) pociťovat potřebu studovat; p. nutkání
zůstat; p. k Bushovým averzi, právní firmy nyní
pociťují tlak

poctít 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(7)
poctít vůdce návštěvou

počastovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
počastovat ho; gestem.MEANS nespokojení

počeštit 1× ACT(1) PAT(4)
kodifikátoři oba termíny počeštili; pravopisně.REG

počíhat si 1× ACT(1) PAT(na+4)
(počkat si, vyčkat) počíhali si na ně

počínat 1× ACT(1;.f)
(začít, začínat) počíná pršet; p. těžké období

počínat si 5×,1× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(vést si) počínáte si dobře.MANN; p. si podle
pravidel.CRIT; p. si hazardérsky.CPR; p. si
bezchybně.ACMP; p. si ku prospěchu věci.BEN

počíst si ACT(1) ?PAT(o+6) ?EFF(4)

početl si o tom v knize.LOC důležité informace
počít11× ACT(1) PAT(4)
(otěhotnět) počít dítě

počít21× ACT(1) PAT(.f)
Trh se počal distancovat.

počítat1
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3) ?EFF(za+4)

(fakturovat, účtovat) počítal mu 100 korun za jídlo;
p. mu 6000 za byt; za měsíc.THL p. pacientovi
stravné; za jeho výpomoc.CAUS mu p. 670 dolarů; za
správu.CAUS naše kancelář p. 100 Kč měsíčně za byt
EFF

počítat2
2×,4× ACT(1) ?PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vypočítat, spočítat) počítá pojistku z hrubého
základu; p. zadané příklady; dobře.MANN; Jirka už p.

počítat3 ACT(1) PAT(4) EFF(za+4;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(považovat, pokládat) počítá rozmařilost za vadu
počítat42× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4)
(více si něco považovat) Čerstvé zboží počítá za víc
než dřív.

počítat5
4×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zahrnovat, patřit, být součást) počítali je mezi
padlé; p. je k padlým; neděle se p. do dovolené; p. se k
místní honoraci

počítat6
21×,13× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;

.v[kolik])
(kalkulovat, vypočítat) počítat úkol; p. si.BEN úkoly;
p. náklady

počítat7
199×,54× ACT(1) PAT(s+7;↓že)

(kalkulovat) počítám s lepším přístupem; p., že
vylepšení pomůže

počít si 2× ACT(1) DPHR(co-1.P4) ?PAT(s+7)
(naložit, zacházet) co si s tím počneš?; co si p. s
těhotnou dcerou?

počkat 13×,21× ACT(1) PAT(na+4;↓jestli;↓až-2;↓zda;↓dokud;↓c;↓než-3)
(čekat) počkat na vyjádření; p. s podpisem.REG na to,
jak se dohodnou; Musíme počkat, dokud nebudeme
inkasovat. Musíme počkat, jak se rozhovory vyvinou.
Musíme počkat, než bude koupě uzavřena.

počkat si 5×,3× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(počíhat si, vyčkat) posluchači si počkali na desku; p.
si, co je napadne

podarovat ACT(1) PAT(4)
(obdarovat) podarovat komisi

podařit se 229×,128× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;.f)
(dařit se, poštěstit se) to se mi podařilo

podat1
2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
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(sdělit, interpretovat) on nám to hezky podal; p. nám
to jako hotovou věc.COMPL

podat2
21×,13× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

podat přiznání úřadu
podat34× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát, servírovat) podat jim samé lahůdky; jako
předkrm.COMPL

podat4 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(podávat) podat kolegovi šroubovák; p. otci tašku; p.
jim jídlo

podat5
6×,12× ACT(1) PAT(4) LOC()

podat listiny na úřadě; p. přiznání
podat6

4×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()
podali své listiny na úřad; p. přiznání

podat7 ACT(1)
(servírovat) Lendl bezchybně podal

podat8
52×,131× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,

komentář,nabídka,námitka,návod,návrh,obvinění,
obžaloba,odvolání,oznámení,podnět,pokyn,protest,
protest,protižaloba,protižaloba,příkaz,registrace,
stížnost,svědectví,výpověď,vysvětlení,zpráva,žádost,
žaloba,…}.4) ADDR(3)

Podat úřadu žalobu na souseda; Podali stížnost na šéfa;
Společnosti podaly nabídku ve výši 866 miliónů
dolarů; Společnost Sony okamžitě podala protižalobu.
vedoucí pracovníci odmítli podat komentář, Japonsko
by mohlo p. námitku proti zákazu obchodu se
slonovinou, podal trestní oznámení, p. mu příkaz, p.
postupnou registraci Komisi

podat9
2×,39× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,námitka,

návrh,obvinění,obžaloba,odpověď,oznámení,podnět,
protest,protest,protižaloba,příkaz,registrace,stížnost,
výpověď,zpráva,žádost,žaloba,…}.4) LOC()

podat důkaz na úřadě (=úřadu); p. žádost na
sekretariátu (=sekretariátu); p. trestní oznámení, p.
protižalobu u státního soudu, p. na burze denní
příkaz, obvinění bylo p. u okresního soudu, p.
postupnou registraci u Komise

podat10
5×,6× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,námitka,

návrh,odvolání,oznámení,podnět,protest,protižaloba,
příkaz,registrace,stížnost,výpověď,zpráva,žádost,
žaloba,…}.4) DIR3()

podat žádost na úřad (=úřadu); p. trestní oznámení, p.
protest na ministerstvo, p. na burzu denní příkaz, p.
postupnou registraci ke Komisi,

podat117× ACT(1) CPHR({demise,odvolání,…})
komise podala odvolání

podat12
10×,1× ACT(1) CPHR({výkon,…}.4)

podat špičkový výkon
podat si1

1× ACT(1) PAT(4)

(potrestat) Hrozili mu, že si ho podají.
podat si21× ACT(1) DPHR(ruka.4) PAT(s+7)
podejte si s kamarádem ruce; Podal si ruku s G.
Orwellem.

podávat1
2×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(sdělovat, interpretovat, prezentovat) podával nám
její životní příběh; p. nám to jako hotovou věc.COMPL

podávat2
4×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podat) podávat mladším osobám tabákové výrobky; p.
tatínkovi kladivo; p. jim jídlo včas

podávat3
4×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

podávat přiznání úřadu; p. jim oznámení (=listina)
podávat41× ACT(1) PAT(4) LOC()
podávat přiznání na úřadě

podávat5
3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

podávat oznámení (=listina) na úřad; p. přiznání na
úřad

podávat6
1× ACT(1) PAT(4)

(jmenovat, udávat) slovník podává řadu synonym
podávat7

2× ACT(1)
(servírovat) Pete podával skvěle

podávat8
13×,28× ACT(1) CPHR({důkaz,hlášení,

informace,nabídka,návod,návrh,odvolání,podnět,
protest,příklad,stížnost,svědectví,výpověď,zpráva,
žádost,žaloba,…}.4) ADDR(3)

(podat) Podávat soudu žalobu na televizi Nova.;
Sternberg podává příklad své integrity.; Nabídku mu
podala společnost NL.; Mohla podávat svědeckou
výpověď.

podávat91× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,
protest,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4) LOC()

(podat) podávat žádost na sekretariátu (=sekretariátu)
podávat10

1×,2× ACT(1) CPHR({důkaz,informace,návrh,
podnět,protest,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,…}.4)
DIR3()

(podat) podávat protest na úřad (=úřadu)
podávat11

2×,6× ACT(1) CPHR({výkon,…}.4)
podávat skvělé výkony

podbarvit ACT(1) PAT(4)
následnost předsedů podbarvila představu, že…

podbízet se 1×,1× ACT(1) PAT(3)
(nabízet se) TV se nám podbízela na inzertním trhu

podcenit 9×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zlehčovat) podcenil vliv krize

podceňovat 17×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zlehčovat, bagatelizovat) podceňovat naši situaci

poddat se 4× ACT(1) PAT(3)
(poddávat se, podrobit se, podvolit se) poddat se
spekulacím
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poddávat se ACT(1) PAT(3)
(podvolovat se, podrobovat se) burza se poddává
tlaku veřejnosti

poděkovat 11×,3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(za+4;↓že)
(děkovat) poděkoval velvyslanci za pomoc a solidaritu

poděkovat se 1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(za+4)
poděkoval se nám za důvěru

podělit se 6×,7× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(s+7)
(rozdělit se) podělit se s nimi o výhru; p. se s novináři
o radost

podepisovat1
11×,4× ACT(1) PAT(4)

(signovat, podepsat) podepisovat smlouvu; p.
mu.BEN pro kolegu.BEN v práci svou novou knihu

podepisovat2 ACT(1) PAT(4)
(podepsat) podepisovat manžela na stvrzenku; p. se
mu.BEN; do knihy.DIR3

podepisovat se 1× ACT(1) PAT(na+6)
(podepsat se, zavinit) podepisovat se na
nekompetentnosti

podepřít1
2×,4× ACT(1) PAT(4)

(podpořit, posílit) LN podepřely názor
podepřít21× ACT(1) PAT(4)
Úsilí podepřít konstrukce považované za zranitelné při
zemětřeseních.

podepsat1
110×,101× ACT(1) PAT(4)

(signovat, podepisovat) podepsat dohodu; p. mu.BEN
pro kolegu knihu

podepsat2
12×,1× ACT(1) PAT(4)

(podpisovat) podepsala manžela na stvrzenku;
konečně se i Jirka p.; p. se mu.BEN do knihy.DIR3

podepsat se 9×,1× ACT(1) PAT(na+6)
(podepisovat se, zavinit) krize se podepsala na
poklesu úrovně

poděsit 1× ACT(1) PAT(4)
Jsem poděšen nepřátelskými zvířaty.

podezírat 3×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(podezřívat, nedůvěřovat) podezírat syna, že
nemluví pravdu; p. celou skupinu lidí

podezřívat 2×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(podezírat, nemít důvěru) podezřívat ho ze
zaujatosti; policista p. oba

podhodnocovat 1× ACT(1) PAT(4)
Oficiální odhady podhodnocují růst.

podhodnotit 4×,11× ACT(1) PAT(4)
(nedocenit) podhodnotit akcie; p., že se mění situace

podchytit 1× ACT(1) PAT(4)
podchytit trh

podílet se 114×,87× ACT(1) PAT(na+6)

(zúčastnit se, participovat) podílet se na výrobě; 40
procenty.MEANS; p. se na vládě

podít se 3×,2× ACT(1) DIR3()
(ztratit se, zmizet) kam se peníze podějí?

podívat se1
9×,33× ACT(1) PAT(na+4;↓c)

(sledovat) podívat se na pořad v TV; p. se, co přinesou
novely zákonů

podívat se2
1×,6× ACT(1) PAT(na+4) DIR1()|MANN()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(nazírat, pohlížet, hodnotit) podívat se na věc
kladně.MANN; p. se na problém s respektem.ACMP; p.
se na řešení masarykovsky.CPR; p. se na problém
tradičně.CRIT; p. se na to z druhé strany.DIR1

podívat se3
1×,2× ACT(1) PAT(po+6)

(vyhledat) podívej se po těch knížkách; p. se jim.BEN
po časopise

podívat se4
16×,13× ACT(1) DIR3()

(dívat se) podívat se k moři,; tam se v životě
nepodívám; p. se na sebe.hidden Rcp.DIR3

podivit se ACT(1) PAT(3;nad+7;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(divit se) podivil se jejich přístupu; p. se, proč to dělali

podivovat se 1×,2× ACT(1) PAT(3;nad+7;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(divit se) podivoval se, kolik toho stihli; p. se jejich
energii

podjet1 ACT(1) PAT(4)
podjet most

podjet2
1× ACT(1)

(uklouznout, ujet) on podjel ve vaně; p. mu.BEN nohy
podkládat 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(přisuzovat) podkládat ekologům nevhodné záměry

podkopat 1×,11× ACT(1) PAT(4)
(podlomit, ohrozit) podkopal naši důvěru

podkopávat 1×,7× ACT(1) PAT(4)
(podlomit, ohrozit) podkopávat demokratický systém

podléhat 23×,41× ACT(1) PAT(3)
(být podřízen) výrobky podléhají zdanění a zákonům

podlehnout1
31×,3× ACT(1) PAT(3)

(prohrávat) podlehnout týmu; 2:4.EXT v minulém
zápase

podlehnout27× ACT(1) PAT(3)
(poddávat se, podvolovat se, propadnout)
podlehnout zraněním; p. svodům

podlézat 4× ACT(1) PAT(3)
(nadbíhat) podlézat šéfovi

podlomit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(ohrozit, podkopat) politický režim podlomil
kulturní tradici
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podložit1
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

(podkládat, přisuzovat) neoliberální doktrína může
této povinnosti podložit různý výklad

podložit2
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(podepřít) podložit hrníček; talířkem.MEANS; p. akcii
majetkem.MEANS; p. nemocnému.BEN hlavu

podmalovávat 1× ACT(1) PAT(4)
varhany podmalovávaly řadu písní; hudbou.MEANS

podmanit si 1× ACT(1) PAT(4)
(okouzlit, zaujmout) film si okamžitě podmanil
diváky tím, že..

podmaňovat si 2× ACT(1) PAT(4)
podmaňovat si ceny zlata

podmínit1
15×,16× ACT(1) PAT(4) EFF(7)

podmínit vstup schválením vyhlášky; p. jím schválení
zákona

podmínit2
3× ACT(1;↓že) PAT(4;↓že)

(způsobit) rozhodnutí soudu o udělení trestu
podmínilo to, že se pachatelé přiznali; že to nedopadlo,
p., že to dopadne

podminovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
podminovat mosty

podmiňovat1
7×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(7)

(podmínit) podmiňovat registraci podepsáním spisu;
p. jeho uplatnění ustanovením; p. zákon ustanovením

podmiňovat2
2×,1× ACT(1;↓že) PAT(4;↓že)

(podmínit, způsobovat) rozhodnutí soudu o udělení
trestu podmiňovalo to, že se pachatelé přiznali; že to
nedopadlo, podmiňovalo, že to dopadne

podněcovat1
4×,4× ACT(1) PAT(k+3;↓aby) ADDR(4)

(podnítit, inspirovat) hudba podněcovala posluchače
k naplnění spektra…; p. celníka, aby otevřel kufr

podněcovat210× ACT(1) PAT(4)
podněcovat rasovou nenávist

podnikat1
7×,3× ACT(1) PAT(4)

(dělat, činit) podnikal to rád
podnikat2

43×,16× ACT(1)
(provozovat hosp. činnost) má živnostenský list a
podniká

podnikat3
3×,11× ACT(1) CPHR({krok,opatření,…}.4)

(podniknout) p. kroky k záchraně krajiny
podniknout1

6×,8× ACT(1) PAT(4)
(udělat, učinit) podnikla to ráda

podniknout2
6×,4× ACT(1) CPHR({cesta,invaze,mise,

nájezd,obsazení,útok,výprava,zájezd,…}.4)
podnikl vojenské obsazení Těšínska; podnikli cestu
tryskovým letadlem, podnikl diplomatickou misi

Střední Amerikou, Bourbon p. největší nájezdy,
podnikla výpravu v rámci organizace USO

podniknout3
6×,43× ACT(1) CPHR({aktivita,krok,

opatření,operace,pokus,restrukturalizace,…}.4)
(podnikat) Podnikne patřičné kroky; P. opatření k
záchraně města; Podnikla četné finanční aktivity.
Podniknout dobře plánované operace, města podnikla
pokusy se zvláštními daňovými okrsky, banka
podnikla rozsáhlou restruktualizaci

podnítit1
2×,13× ACT(1) PAT(k+3;proti-1[.3],aby[.v])

ADDR(4)
(inspirovat, popudit, povzbudit, mobilizovat)
podnítil známého k pokusu o loupež; p. ho, aby
pracoval na slovníku

podnítit2
3×,64× ACT(1) PAT(4)

(iniciovat, roznítit) podnítil cestovní ruch v oblasti
podnítit31× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
podnítil trh s kožichy až na nynější 1.8 miliardy ročně

podobat se 17×,21× ACT(1;.f) PAT(3)
(být podobný) písně se podobají baladám; p. se matce

podotknout 25×,6× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;
.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)

(poznamenat) podotkl o něm několik zajímavostí; k
námitce p. krátké vysvětlení; ministr k otázce.REG
životního prostředí p. o emisích.PAT, že klesají.EFF

podotýkat 9×,9× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)
(poznamenávat) podotýkal o něm, že se snaží;
ministr k otázce.REG životního prostředí p. o
emisích.PAT, že klesají

podpírat 2× ACT(1) PAT(4)
podpírat patra domu

podpisovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(podepisovat, signovat) podpisovat knihu; p.
mu.BEN pro kolegu knihu; p. smlouvu

podpisovat2 ACT(1) PAT(4)
podpisovat manžela na úřední doklad

podpisovat se1
1× ACT(1) PAT(na+6)

(podepsat se, zavinit) ovzduší se podpisovalo na
zdraví

podpisovat se2 ACT(1)
(podepsat se) Jirka se podpisoval včera; p. se mu.BEN;
do knihy.DIR3

podplácet 2× ACT(1) PAT(4)
(korumpovat, podplatit) podplácet hlavního
rozhodčího

podplatit 4×,3× ACT(1) PAT(4)
(korumpovat) podplatit náměstka; p. někoho, aby
sepsal.AIM smlouvu
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podporovat1
87×,153× ACT(1) PAT(4)

(protežovat, podepřít, posilovat) podporovat příliv
kapitálu; p. jeho koncepci

podporovat2
6×,17× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)

(pomáhat) podporoval syna v jeho úsilí
podpořit1

83×,165× ACT(1) PAT(4;↓aby)
(podepřít, posílit) podpořit příliv kapitálu

podpořit2
2×,21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6;↓aby)

(podporovat, pomáhat, podržet) podpořil syna v
úsilí; podpořit prokurátory, aby omezili zabavování
majetku

podrazit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(porazit) Pavelka podrazil Nedvěda; p. mu.BEN nohy
podrazit2

1× ACT(1) PAT(4)
(opatřit podrážkou) podrazit boty; p. jim.BEN boty

podráždit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(rozčílit, vzrušit) podráždit unii fotbalu

podražit 4×,3× ACT(1)
(zdražit se) kovy podraží

podrobit 5×,6× ACT(1) PAT(3) ADDR(4)
podrobit Matouše zkoušce

podrobit se 18×,3× ACT(1) PAT(3)
(podřídit se, poddat se, podstoupit) podrobit se
trestu

podrobovat 3× ACT(1) PAT(3) ADDR(4)
podrobovat automobil zkoušce; p. ji výslechu

podrobovat se 2× ACT(1) PAT(3)
(podřídit se, poddat se) podrobovat se technologii

podrýt 3× ACT(1) PAT(4)
(zeslabit, poškodit) podrýt jeho autoritu

podrývat 1× ACT(1) PAT(4)
(zeslabovat, poškozovat, podrýt) podrývat nadaci

podržet1
4×,9× ACT(1) PAT(4)

(uchovat) podržíme místo
podržet2

6×,1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)
(podpořit) podržel nás v zápase svým výkonem
brankař

podřadit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zařadit) mnohdy lze podřadit jeden právní vztah pod
působnost obou zákoníků

podřezávat 1× ACT(1) DPHR(se.3$2<7>,
pod-1[se.7$2<6>],větev.S4)

Podřezával si pod sebou větev.
podřídit 16×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
podřídit kvalitě veškerou činnost

podřídit se 6×,3× ACT(1) PAT(3)

(podrobit se, poddat se, podvolit se) podřídit se
konečnému rozhodnutí; p. se autoritě

podřimovat 1× ACT(1)
(spát) podřimoval celé odpoledne

podříznout ACT(1) PAT(4)
(uříznout) podříznout větev; p. nám.BEN krk, žíly

podřizovat 1×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
podřizovat figuru skladbě programu

podřizovat se 1× ACT(1) PAT(3)
(podřídit se) Časopis se neochotně podřizoval cizí
firmě.

podsekat 1× ACT(1) PAT(4)
(oslabit) podsekat silnou tradici

podsouvat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přisuzovat) podsouvají nám nečestné úmysly

podstoupit 6×,7× ACT(1) PAT(4)
(podrobit se) kolega podstoupil operaci

podstrčit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nastrčit) podstrčit referentovi falešné doklady

podstrojovat ACT(1) PAT(3)
(přilepšit) podstrojovala manželovi

podstupovat 3×,8× ACT(1) PAT(4)
(podstoupit, podrobit se) podstupovat zkoušku

podtrhávat 1× ACT(1) PAT(4)
Podtrhává hlavní rozdíly.

podtrhnout1
5×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;:s;↓c)

(zdůraznit) podtrhnout význam oslav
podtrhnout22× ACT(1) PAT(4;↓že)
(podškrtnout) podtrhnout slova v textu

podtrhovat 2×,8× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zdůrazňovat, podtrhnout) podtrhovat atmosféru

podupávat 1× ACT(1)
(dupat, přešlapovat) podupával na ulici

podvádět 5× ACT(1) PAT(4)
(šidit, klamat, podvést) podvádět rodiče

podvazovat 1× ACT(1) PAT(4)
(znemožnit, omezit) rozpočet podvazoval možnosti

podvést 3×,5× ACT(1) PAT(4)
(převézt, ošidit, oklamat, napálit) kamarád ho
podvedl; v té věci.REG ho p.

podvolit se 3×,3× ACT(1) PAT(3)
(podřídit se, podrobit se) podvolila se rozhodnutí
soudu

podvolovat se 1×,1× ACT(1) PAT(3)
(podřizovat se, podrobovat se) podvolovat se tlaku

podvrhnout11× ACT(1) PAT(4)
(podstrčit, zaměnit) podvrhli kartu; p. mu.BEN stroj
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podvrhnout2 ACT(1) PAT(4)
(padělat) podvrhnout zprávu

pohádat se 2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
zákonodárci se pohádali, zda přijmou dodatek zákona

pohánět1
2×,7× ACT(1) PAT(4)

(hnát) pohánět stroje; elektřinou.MEANS; p. loďku
vesly.MEANS

pohánět2
1×,8× ACT(1) PAT(4)

(pobízet, popohánět) pohánět koně; bičem.MEANS;
stesk ho p. domů.DIR3; vidina ocenění ho p.
vpřed.DIR3

pohasnout 3× ACT(1)
(zmizet, ztratit se) naděje pohasla

pohladit 1× ACT(1) PAT(4)
pohladit kocoura

pohladit si 1× ACT(1) PAT(4)
(pohladit) pohladit si králíčka

pohlcovat 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(absorbovat, nepropustit) pohlcovat radarové vlny

pohledávat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(hledat) pohledává to, co ztratil

pohlédnout1 ACT(1) PAT(na+4) MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(nazírat, dívat se) pohlédni na to rozumně
pohlédnout2

2×,3× ACT(1) DIR3()
(nahlédnout, dívat se) pohlédl do skříně, do jeho očí

pohlídat 2× ACT(1) PAT(4)
(ohlídat, ochránit) pohlídat dítě

pohlížet1
3×,13× ACT(1) PAT(na+4) EFF(na-1[.4[{jako,

jakožto}:/AuxY]];na-1[.a4[{jako,jakožto}:/AuxY]])
pohlíží na zemi jako na reálnou hrozbu

pohlížet2
10×,11× ACT(1) PAT(na+4) MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(dívat se, nazírat) pohlížel na sektor s
respektem.ACMP; jak.MANN na ně pohlížel?; p. na to
vědecky.CPR; p. na problém tradičně.CRIT

pohlížet3
1× ACT(1) DIR3()

(dívat se) pohlížel do jeho očí
pohltit 4×,14× ACT(1) PAT(4)
(spolknout) pohltit zbytky opevnění

pohnat 2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(úředně předvolat) pohnat pachatele před soud

pohnout 3×,8× ACT(1) PAT(7;s+7)
(hnout) pohnul sousedem; p. s problémem; p. skříní

pohnout se 5×,21× ACT(1)
(hnout se, posunout se) diplomatická jednání se
pohnula pomalu kupředu; věci se p.

pohodit 1× ACT(1) PAT(4)
Pohodíte zlaťáky na ulici.

pohoršit1 ACT(1) PAT(3)
(uškodit, ublížit) situace mu pohoršila

pohoršit21× ACT(1) PAT(4)
(urazit, pobouřit) pohoršit ministra; MEANS.
vystupováním

pohoršit si1
1×,1× ACT(1)

(uškodit si, ublížit si) raději mlčel, aby si nepohoršil
pohoršit si22× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Nejvíce si pohoršila společnost Nelson Holdings, a to z
255 923 na 1000 akcií.

pohořet1 ACT(1) PAT(s+7)
(neuspět) pohořeli s nápadem dokončit slovník

pohořet2
1× ACT(1)

(neuspět) všichni žáci u zkoušek pohořeli; v písemných
testech.REG p. i v Praze; znalci p. na padělku.CAUS

pohostit 1× ACT(1) PAT(4)
(uctít) pohostit hosty

pohovořit11× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(k+3)
(mluvit) pohovořit k nim o výživě

pohovořit2
1× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)

(mluvit) pohovořil s nimi o současné situaci
pohrávat si 3×,4× ACT(1) PAT(s+7)
(hrát si) pohrávat si s pistolí

pohrdat 4×,4× ACT(1) PAT(7)
(opovrhovat, nevážit si) pohrdala námi

pohrdnout ACT(1) PAT(7)
(opovrhovat) pohrdnout jeho portrétem

pohroužit se 1×,1× ACT(1) PAT(do+2;v+4)
(zahloubat se, pohřížit se) pohroužili se v snění; p. se
do četby

pohrozit 16×,11× ACT(1) PAT(7;↓že;.s;↓c) ADDR(3)
(hrozit, vyhrožovat) pohrozil nám, že se zřekne syna

pohřbít1
12×,6× ACT(1) PAT(4)

(pochovat) pohřbili dědu
pohřbít24× ACT(1) PAT(4)
(zmařit, zničit) pohřbili smělou myšlenku

pohřbívat 1× ACT(1) PAT(4)
(pohřbít, pochovat) pohřbívat zesnulé je starý zvyk;
p. se zase více přímo do země

pohřešovat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
pohřešovat 40 lidí

pohupovat 1× ACT(1) PAT(7)
(hýbat, houpat) pohupovat pendrekem

pohvizdovat si 1× ACT(1) ?PAT(4;.s)
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(hvízdat si) Pohvizdovali si hit z 80. let.; Pohvizdoval
si: ”Všechno jde.”

pohybovat ACT(1) PAT(7)
(hýbat) pohybovat klikou a rukou

pohybovat se1
80×,118× ACT(1) LOC()

cena se pohybuje kolem 6 miliard; provize se p. od dvou
do šesti procent; p. se pod hodnotou; p. se mezi deseti
korunami; cena se p. v závratné výši; délka se p. do
pěti let

pohybovat se2
10×,7× ACT(1) LOC()

(vyskytovat se, objevovat se, točit se) pohybovat se
mezi smetánkou; p. se v této problematice; p. se na
trhu s počítači

pohybovat se3
7×,23× ACT(1)

Pavel se pohyboval rychle; po náměstí.LOC;
cestou.DIR2 kolem plotu; do kopce.DIR3; po čtyřech
nohách.MEANS; Pohybovala se velmi ladně.; po dvou
kolech.MEANS

pohybovat se44× ACT(1) DIR3()
cena se pohybuje vzhůru/dolů, opačně/opačným
směrem.DIR3

pocházet1
13×,35× ACT(1) PAT(z+2;od+2)

(pramenit) zvuky pocházejí z různých nástrojů; zboží
p. od tuzemských výrobců

pocházet2
37×,42× ACT(1) DIR1()

(mít původ) ona pochází z Prahy
pocházet3

6×,2× ACT(1) TFRWH()
(vznikat) památka pochází z roku 1595

pochlubit se 6×,4× ACT(1) PAT(7;↓že;.s) ?ADDR(3;
před+7)

(chlubit se, blýsknout se, vytahovat se) pochlubit se
novým milencem starému manželovi; p. se mu, že si
koupí auto; Pochlubila se: ”Zabývala jsem se
zahradami.”

pochodit1
1×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(uspět) pochodit s návrhem
pochodit21× ACT(1) PAT(z+2)
(pocházet) tato myšlenka pochodí z Boha

pochodit31× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|CRIT()
(dopadnout) Společnost pochodila dobře.

pochodovat 1×,3× ACT(1)
(defilovat) pochodovali pod prapory

pochopit 66×,34× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c;.v)
(chápat) hráčky pochopily, že udělaly chybu; p., jak
bude vypadat

pochroumat 3× ACT(1) PAT(4)
(poničit, pokazit, rozbít) pochroumal blatník; p.
si.BEN rameno

pochutnat si 1× ACT(1) ?PAT(na+6)
(pošušňávat si) Pavel si moc pochutnal na tvém obědě;

pochválit 3×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
(chválit, velebit) pochvalte Jakuba; pochválila, že
přišel; p. ho za dobrou práci.CAUS

pochvalovat si 8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(libovat si, chválit) Trautenberg si pochvaloval
pečínku z Krakonošova lesa

pochybit 1×,6× ACT(1)
(plést se, mýlit se, chybovat) premiér pochybil; ve
výpočtu.REG

pochybovat 19×,44× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(mít pochybnosti, zapochybovat) pochybovala o
věrohodnosti dokumentu

pochytat 1× ACT(1) PAT(4)
(chytat) pochytat všechny góly

pochytit ACT(1) PAT(4)
(slyšet, zaznamenat, postřehnout) pochytit jeho
poslední slova

pojednat1
2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(chápat) film je pojednán jako komedie

pojednat2
1× ACT(1) PAT(4)

(popsat) pojednat Jelínka v rámci okruhu.REG
katolického

pojednat3
1× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(pojmout, chápat) pojednat expedici dvěma
způsoby.MANN; p. tento problém podle tradice.CRIT;
p. to s nadsázkou.ACMP; p. to vědecky.CPR

pojednat4
1× ACT(1) PAT(o+6)

(podat výklad) pojednat o nové terminologii; p. o
nových objevech

pojednávat 6×,1× ACT(1) PAT(o+6)
(podávat výklad) pojednává o nezaměstnanosti

pojídat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(jíst) pojídat steaky z krokodýla

pojímat1
2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(chápat) pojímat knihu jako studii

pojímat2
2×,2× ACT(1) PAT(4) LOC(=)|MANN()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(myslet, mínit, chápat) pojímat legislativu
technologicky

pojistit 21×,27× ACT(1) PAT(4)
(pojišťovat, chránit, zabezpečovat) pojistit dům;
před ztrátou.AIM; proti nepříteli.BEN

pojišťovat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
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(chránit, zabezpečovat) pojišťovat domácnosti; před
ztrátou.AIM; proti nepříteli.BEN

pojit1
1× ACT(1) PAT(4) EFF(k+3)

(vázat) jediné, co ho ke Slovensku pojí; historikové pojí
tuto pověst ke zdejšímu hradu

pojit2
2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(ztotožňovat, kombinovat) pojit potlačovaná témata
s intelektualizací; p. formu s obsahem; přátelství p.
Jirku s Pavlem

pojit se 2×,5× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojovat se) pojí se se zdejším klubem v novou
organizaci; alergie se p. s onemocněním dýchacích cest

pojmenovat1
7×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(1;7)

(nazvat, pokřtít) pojmenovat syna Karel; po
dědečkovi.HER; p. svůj kraj Českou Sibiří

pojmenovat2
1×,3× ACT(1) PAT(4) MANN()

(nazvat) vláda zákon pojmenovala originálně; p. ji
správně

pojmenovat3 ACT(1) PAT(4;↓c)
(označit) pojmenovat zlo

pojmenovávat1 ACT(1) PAT(4) EFF(1;7)
(nazvat) naše texty pojmenovával zlo; p. své děti po
rodičích.HER

pojmenovávat2 ACT(1) PAT(4) MANN()
(nazvat) vláda zákon pojmenovávala originálně; p. vše
správně

pojmenovávat3
1× ACT(1) PAT(4)

(označovat) pojmenovávat zlo
pojmout1

2×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(chápat, pojednat) pojal závod jako generálku na…
pojmout2

2×,7× ACT(1) PAT(4)
(obsáhnout) Gymnázia pojmou osmnáct procent
populačního ročníku.

pojmout3
2×,5× ACT(1) PAT(4) BEN()|LOC(=)|MANN()|

MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()
(chápat) pojal naši licenci široce; p. Šumavu v
autenticky prostých kulisách

pojmout41× ACT(1) CPHR({podezření,…}.4)
pojmout podezření, že to nestihne

pokácet 1× ACT(1) PAT(4)
Hugo pokácel rozsáhlé lesní plochy.

pokárat 2× ACT(1) PAT(4)
pokárat Koreu za kursovní strategii

pokašlávat 1× ACT(1)
(kašlat) děti pokašlávají

pokazit 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(zhoršit) pokazila poslední večer; p. si.BEN jméno;
svým chováním.MEANS

pokazit se 2×,6× ACT(1)
(zničit se, porouchat se, poškodit se) motor se
pokazil

pokládat12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat, klást, položit) pokládat poslancům dotěrné
otázky

pokládat2
41×,25× ACT(1) PAT(4;.f;↓když;↓že;↓aby)

EFF(za+4;za-1[.a])
(považovat) pokládali církev za zločineckou; p. lesy za
výhodný majetek; nepokládá statistiky za věrohodné;
p. dělníka za mistra; p. za výhodnější vstoupit do
strany

pokládat3
3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(položit, dát) pokládat růže na hroby
pokládat4

1×,1× ACT(1) PAT(4)
pokládá základní kameny autobiografického materiálu

pokládat5
1×,3× ACT(1) CPHR({dotaz,otázka,…}.4)

ADDR(3)
pokládali jim otázky

pokládat6 ACT(1) CPHR({důraz,…}.4)
pokládal důraz na zajištění bezpečnosti

poklepat 1×,1× ACT(1) DIR3()
(sáhnout) poklepat na základní kámen; p. příteli.BEN
na rameno

poklesnout1
41×,277× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(klesnout) poklesl z jednoho na pět procent; v Belgii
prodej p. o 5 procent.DIFF

poklesnout21× ACT(1) DIR3()
(pozbýt hodnoty) Poklesne až do sféry otřepaných
karikatur.

poklonit se1
1× ACT(1) PAT(3)

(vzdát poctu) poklonil se vyšším silám; p. se památce
padlých

poklonit se2 ACT(1) ?PAT(3)
(uklonit se) herec se poklonil publiku

pokořit1
1×,4× ACT(1) PAT(4)

(podmanit, ovládnout) pokořit nepřítele
pokořit21× ACT(1) PAT(4)
(ponížit, potupit) pokořit spolužáka

pokořit se 2× ACT(1) PAT(před+7)
(ponížit se) pokořil se přede mnou

pokousat 3× ACT(1) PAT(4)
(poranit) pes pokousal policistu

pokoušet12× ACT(1) PAT(4)
(spoléhat se) Petr svou tvrdohlavostí pokouší osud a
štěstí

pokoušet21× ACT(1) PAT(4)
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(škádlit, dráždit) Petr a Marie se pokoušejí; ďábel p.
Fausta

pokoušet se 53×,88× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓aby)
(snažit se, pokusit se) Marie se pokouší o zpěv

pokračovat1
66×,158× ACT(1) PAT(v+6;s+7;na+6)

(dál konat) Pokračovat v práci.; Pokračovali na dalších
projektech.

pokračovat2
7×,11× ACT(1) EFF(.s;↓že;↓c) ?PAT(o+6)

(říkat) pokračoval o přípravě: ” Bude letos třeba…”
pokračovat3

2×,1× ACT(1) DIR3()
(jít, postupovat) pokračuje dál do města

pokračovat4
104×,138× ACT(1)

(trvat, držet se) válka pokračuje; nátlak p.; hluboký
útlum bytové výstavby p.; kvalifikace turnaje p.
dalším kolem.MEANS; neadresná politika p.; kniha p.
dalším dílem.MEANS

pokrčit1 ACT(1) PAT(4)
(skrčit) pokrčil čelo; p. nohu

pokrčit2
2× ACT(1) DPHR(rameno.P7)

pokrčit rameny
pokročit11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
společnost AT&T pokročila ze 150 na 220

pokročit2
4×,11× ACT(1) ?PAT(s+7)

(postoupit, udělat pokrok) technika daleko
nepokročila; Pokročil s decentralizací obchodu.; Velmi
pokročila se svou diplomovou prací.

pokropit 1× ACT(1) PAT(4)
Pokropil rozpustnou látkou 11 milionů galonů ropy.

pokrýt1
12×,9× ACT(1) PAT(4)

(rozprostřít se) mlha pokryla tři procenta území
pokrýt2

7×,36× ACT(1) PAT(4)
(zajistit) vláda pokryla vyšší výdaje; zvláštními
příjmy.MEANS; mlékárny p. spotřebu

pokrýt35× ACT(1) PAT(4)
(přikrýt) pokrýt hrob; chvojím.MEANS

pokrýt42× ACT(1) PAT(4)
(zahrnout) Zákazem budou pokryty téměř všechny
lety.

pokrývat1
4×,5× ACT(1) PAT(4)

(rozprostřít se) signál pokrýval celé území; mlha p.
údolí

pokrývat21× ACT(1) PAT(4)
(přikrývat) pokrývat hrob; chvojím.MEANS

pokrývat317× ACT(1) PAT(4)
(zajistit) vláda pokrývala vyšší výdaje; zvláštními
příjmy.MEANS; mlékárny p. spotřebu

pokrývat42× ACT(1) PAT(4)

(zahrnovat) Částka pokrývá daně, úrok, penále.; Tyto
funkce pokrývají asi třetinu trhu.

pokřikovat 4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;
.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(křičet, volat) pokřikoval na něho ”Lange” (dlouhý)
pokřtít 5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(1;7)
(nazvat, pojmenovat) pokřtil syna trefně.MANN
jménem.EFF Klaus; po dědovi.HER

pokulhávat11× ACT(1) PAT(za+7)
Produkt naší firmy pokulhával za ostatními.

pokulhávat2
2× ACT(1)

(zaostávat, nebýt přesný) pointování tu pokulhává
pokulhávat3

1× ACT(1)
(kulhat, belhat se) chlapec pokulhává

pokusit se 82×,115× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓aby)
(snažit se, pokoušet se) pokusil se o záchranu

pokutovat 3×,42× ACT(1) PAT(4)
(penalizovat) pokutovat řidiče; za rychlou
jízdu.CAUS; dvěma tisíci.MEANS korun

pokvasit ACT(1) PAT(4)
pokvasit rozdíly

pokydat 1× ACT(1) PAT(4)
(umazat, pošpinit) pokydat poslance; politickou
špínou.MEANS; p. si.BEN tričko

pokynout 1× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(3;na+4)
(mávnout) pokynout poslancům rukou

pokývnout 1× ACT(1) ?PAT(7)
pokývnout hlavou; nad jeho velkorysostí.REG

polapit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(chytit, přistihnout, dopadnout) polapit člena
parlamentu

polarizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozrůznit) polarizovat současnou výtvarnou scénu

polehávat 1× ACT(1)
(ležet, odpočívat, hovět si) babička polehávala

polekat se 2×,4× ACT(1) ?PAT(2;↓že)
(leknout se, uleknout se, zaleknout se) polekat se
rány

polemizovat1
3× ACT(1) PAT(o+6;.s;↓c) ADDR(s+7)

(diskutovat, přít se) polemizovali s nimi o zákonu
polemizovat2

3×,1× ACT(1) PAT(s+7)
polemizovat s novelou zákona; p. s tvrzením o vině; p. s
jejich názory

polepit 2× ACT(1) PAT(4)
(polepovat) polepit stěnu; plakátem.MEANS

polepšit si 7×,5× ACT(1)
někdo si polepšil, někdo ne

poletovat 1×,2× ACT(1)
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(létat) poletuje peří
poletovat si 1× ACT(1)
Vydělává miliony a poletuje si ve firemních tryskových
letadlech.

polévat11× ACT(1) PAT(4)
(zasáhnout) polévá nás hrůza

polévat2 ACT(1) PAT(4)
polévat knedlíky; omáčkou.MEANS

polevit1
4×,1× ACT(1) ?PAT(v+6)

(ochabnout, zeslábnout) po poločase mužstvo
polevilo; p. v nasazení; p. v úsilí

polevit2
5×,5× ACT(1)

(zeslábnout, zmírnit se, povolit) mráz polevil;
bolesti p.

polevit32× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Firma Shell polevila z 512 na 416.

polevovat 1×,2× ACT(1)
(slábnout) jejich odolnost polevuje

políbit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
políbit kluka

polít 1× ACT(1) PAT(4)
Dívka polila chlapce.; Akcie byly polity ledovou vodou.

politizovat 3× ACT(1) PAT(4)
politizovat nepolitické problémy

pololhát 1× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že) ?ADDR(3)
(lhát) pololhal jsem mu o své práci

položit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát) položil stranám určité podmínky
položit2

1×,2× ACT(1) PAT(4) LOC()
položit věnce na hrobě

položit3
8×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(pokládat, dát) položit věnec na hrob
položit4

5×,2× ACT(1) PAT(4)
(vybudovat) přijetí rozpočtu položilo základy pro
jednání

položit52× ACT(1) PAT(4)
(složit) položil funkci

položit62× ACT(1) PAT(4)
(zničit) Politické výkyvy mohou fondy položit

položit7
10×,7× ACT(1) CPHR({dotaz,otázka,…}.4)

?ADDR(3)
položili jim záludnou otázku

položit8
1× ACT(1) CPHR({důraz,důraz,…}.4)

položil důraz na zajištění bezpečnosti
položit9

1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[lopatka.P4]) PAT(4)
položil protivníka na lopatky

položit10
1× ACT(1) DPHR(život.4) PAT(za+4)

položit život za vlast

položit se1
1×,1× ACT(1) DIR3()

(lehnout si, sednout si) položila se na lehátko
položit se2

1×,1× ACT(1)
(přestat fungovat) mužstvo se úplně položilo…; tento
podnik se nemůže jen tak p.

polykat11× ACT(1) PAT(4)
Tyto postupy polykají miliony hodin práce.; Polykat
kilometry.

polykat21× ACT(1) PAT(4)
(ničit) Větší vydavatelské skupiny polykají ty menší.

pomačkat ACT(1) PAT(4)
(poškodit) pomačkat strop

pomáhat1
2× ACT(1) PAT(na+4;proti+3) ADDR(3)

plavání mu pomáhá na všechny neduhy; první lék mu
nepomáhal, ale ten druhý mu p. na bolest; p. proti
bolesti

pomáhat2
1×,12× ACT(1;↓když;↓že) ADDR(3)

?PAT(k+3;do+2;od+2;.f)
(dopomoci, zajišťovat, napomáhat) pomohla mu do
funkce; p. jim k lepšímu bytu; p. nám od starosti o
dceru; mužstvu p. vylepšit fyzičku, když trénuje
denně; údržba zeleně alergikům p. (lépe dýchat); Také
pomáhá, že jazyk Roseové občas nepřináší zamýšlený
efekt.

pomáhat3
62×,113× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;.f;s+7;

v+6;při+6)
(napomáhat) pomáhá dědečkovi práci, s prací,
pracovat, v řešení životní situace; velvyslankyně mu
p. při práci na problematice nezaměstnanosti; bylina
p. při léčení zánětů; p. dobré věci (dostat se na světlo)

pomalovat 1× ACT(1) PAT(4)
(počmárat, popsat) pomalovat auto; tužkou.MEANS

pomazávat 1× ACT(1) PAT(4)
Samuel pomazává Davida

poměřit 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(změřit, porovnat) Poměřit nové ceny se starými.

poměřovat12× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(konfrontovat, srovnávat, porovnávat) poměřovat
zpěváka se vzory

poměřovat2
3×,4× ACT(1) PAT(4)

poměřovat protest; uvedenou otázkou.MEANS; p.
kvalitu výrobku; podle jeho vlastností.CRIT

pomíjet1
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(ignorovat, nevšímat si, nedbat) zcela pomíjí
filozofické a etické aspekty

pomíjet2
1×,1× ACT(1)

(mizet, zanikat, ztrácet se) tak pomíjí sláva světa;
bolest pomalu p.

pomilovat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
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Pomiloval se s ní. Nemáte čas pomilovat se.
pominout1

7×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(ignorovat, nevšímat si) autor pominul jeden
paradox; jeho zcela p.

pominout2
8×,4× ACT(1)

(zmizet, přestat existovat) vlna grunge pomine
pomlouvat 1× ACT(1) PAT(4)
(očerňovat, špinit) článek pomlouval sportovce;
sousedé se. hidden vzájemně. MANN p. Rcp. PAT

pomluvit ACT(1) PAT(4)
(pomlouvat, očernit, pošpinit) pomluvit kolegu

pomoci1
2× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(3)

(pomáhat) plavání mu pomohlo na všechny neduhy;
první lék mu nepomohl, ale ten druhý mu jistě
pomůže na bolest

pomoci2
115×,344× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;s+7;.f;

v+6)
(pomáhat) pomoci jí úkol; p. jí udělat úkol; p. si s
úkoly; p. nám v řešení úkolu, řešit úkol

pomoci3
37×,26× ACT(1;↓když;↓kdyby) ADDR(3)

?PAT(do+2;k+3;od+2;.f;↓aby;z+2)
(pomáhat) pomohl mu k práci; p. si do další funkce; p.
si od starostí; mužstvu p. vylepšit fyzičku, když
trénuje denně; údržba zeleně alergikům p. (lépe
dýchat); Pomohla mu z nesnází.; Pomohlo by nám,
kdyby se akce konala v termínu.

pomoci4
1× ACT(1) DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#]])

PAT(3)
pomohl jí na vlastní nohy

pomoci51× ACT(1) PAT(3)
(prospět) Moc tomu nepomohl.

pomoci si 1× ACT(1)
(zbohatnout) pomohl si a koupil vilu

pomočit se 1× ACT(1)
(vymočit se) stařec se pomočil

pomodlit se 1× ACT(1) ?PAT(4)
(modlit se) pomodlí se otčenáš; tiše.MANN; za mír.AIM

pomrznout 1× ACT(1)
(zmrznout, zemřít) my bychom tu v zimě pomrzli

pomstít 2× ACT(1) PAT(4)
(potrestat) pomstít přítele; za urážku.CAUS

pomstít se 5×,1× ACT(1) PAT(3)
(mstít se) pomstí se mi; za nevěru.CAUS

pomuchlat 1× ACT(1) PAT(4)
(zmuchlat) pomuchlal vysvědčení

pomyslet1
5×,3× ACT(1) PAT(na+4)

(myslet) pomyslet na výměnu bytu
pomyslet21× ACT(1) EFF(4;↓že;↓c;.s) ?PAT(o+6)

(myslet) pomyslí o sobě, že je krásná
pomyslet si 1×,5× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(myslet si, pomyslit si) pomyslí si o sobě, že je krásná
pomyslit 1× ACT(1) PAT(na+4)
(pomyslet, myslet) pomyslit na druhou stranu mince

pomyslit si 1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(myslet si, pomyslet si) co si o nás pomyslí
pomýšlet 5×,8× ACT(1) PAT(na+4)
(myslet, pomyslet) pomýšlela na změnu

ponaučit 1× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c)
ADDR(4)

(poučit) ponaučit syna o chování
ponechat1

2×,7× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓c) ADDR(na+6)
(nechat) ponechat na vůli stran právního vztahu, jak
své povinnosti upraví

ponechat2
22×,54× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(nevzít) ponechat jim většinový podíl; p. si naději; p.
mamince šátek; p. si právo

ponechat3
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

ponechali to osudu; p. to náhodě
ponechat410× ACT(1) PAT(4) EFF(.a;.f;↓aby)
(nechat) ponechat zákon platit; p. děti spát; p. vrátka
otevřená; p. to doschnout; Správní rada ponechá
dvojici (vládnout), než jmenuje.TTILL nového šéfa
exekutivy.; Ponechal devizový kurz, aby ovládl
politiku.

ponechat5
5×,9× ACT(1) PAT(4;↓zda) LOC(=)

ponechat zákon v platnosti; p. děti v bezvědomí
ponechat6

9×,9× ACT(1) PAT(4) LOC()
(nechat, zanechat) ponechat knihu na stole

ponechat7
1×,1× ACT(1) PAT(4) ACMP(=)

ponechal debatu bez komentáře; p. děti bez jídla
ponechat8

1× ACT(1) DPHR(napospas;na-1[pospas.S4])
PAT(4) ADDR(3)

zemi vraždění napospas
ponechat91× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
Ponechali soudy jako jediné fórum.

ponechávat1
2×,1× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)

ADDR(na+6)
(nechat) ponechávat na ní, kam to zapíše

ponechávat2
6×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(nevzít) ponechávat moc radě
ponechávat3

1×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(.a;.f)
ponechávat vrátka otevřená; p. stěnu uschnout

ponechávat4
3×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()
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(nechat) ponechávat knihu na stole
ponechávat51× ACT(1) PAT(4) ADDR(napospas-1[.3])
Ponechává Střední Ameriku napospas sovětskému
avanturismu.

poněmčovat 1× ACT(1) PAT(4)
poněmčovat mladou generaci

poničit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zničit) poničit vazbu knihy

ponížit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(pokořit, potupit) ponížit spolužáka

ponižovat se ACT(1) ?PAT(před+7)
(pokořovat se) ponižoval se před uměleckými agenty

ponořit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Ponořila chlapce do vody

ponořit se11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(klesnout) společnost se ponořila z 35 na 25

ponořit se24× ACT(1) PAT(do+2)
(zabrat se) Ponořil se do četby nové knihy.; P. se do
doktríny.

poobědvat 1× ACT(1) ?PAT(4)
Poobědval v hotelu Savoy velmi chutné jídlo.

poodhalit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(odhalit) poodhalit roušku tajemství

poodhalovat 1× ACT(1) PAT(4)
Případ poodhaluje temnou stránku školské reformy.

poohlédnout se 4× ACT(1) PAT(po+6)
(podívat se) poohlédnout se po lepší variantě

poohlížet se 3× ACT(1) PAT(po+6)
(ohlížet se) poohlížet se po akvizicích

pookřát 2× ACT(1)
(okřát) po příchodu rodičů dítě pookřálo

poopravit 2× ACT(1) PAT(4)
(spravit) poopravit poškozené dveře; p. nám.BEN dveře

pootáčet 1× ACT(1) PAT(4;7)
(točit, hýbat) pootáčet desku; tím či oním
směrem.DIR3

popadat1
2× ACT(1) PAT(4)

(chytit, uchopit) popadala ho, jakmile přišel; za
ruku.MANN

popadat21× ACT(1)
(spadnout) V továrně popadaly kovové regály.

popadnout1
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(sebrat, vzít) popadla jsem boty a upalovala pryč
popadnout2

1× CPHR({vztek,…}.1) PAT(4)
popadl ho vztek

popadnout3 ACT(1) DPHR(dech.S4)
Obchodníci potřebovali po jednání popadnout dech.

popásat 1× ACT(1)
popásat spořádaně louku

popíchnout ACT(1) PAT(4)
(popichovat, dráždit) popíchnout posluchače

popichovat 1× ACT(1) PAT(4)
(dráždit) popichovat kolegy

popíjet 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(pít, sát) popíjet alkohol

popírat 26×,36× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(popřít, dementovat) ministerstvo popřelo tuto
možnost; p. novinářům.BEN zprávu

popisovat 17×,42× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;↓jak-2)
?ADDR(3)

(líčit) popisoval nám svůj střet s policií; p. dopodrobna
první scénu; p., jak vládne; Popisuje, jak žebral o jídlo
a přebýval ve špinavých putykách.; Popisovali své
návštěvy kanceláří jako oživující přestávky.COMPL

poplácávat 1× ACT(1) PAT(4)
Poplácával obchodníka po zádech.

poplakat si 1× ACT(1)
lidé si popláčou

popleskat 1× ACT(1) PAT(4)
popleskala ho po zádech

poplést 1× ACT(1) PAT(4)
(splést, zkazit) poplést domácí úkol; p. zprávu

poplést se1
1× ACT(1)

(splést se) při zkoušce se popletl
poplést se21× ACT(1) PAT(3)
všechno se jí v hlavě popletlo, některým se popletou
priority

poplést si 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(s+7)
(zaměnit, splést si) poplést si Marii s Márií; p. si dva
typy účtu; při zkoušce si vše p.

poplivat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(znečistit) poplivat diváka

popobíhat 1× ACT(1)
popobíhal; k čáře.DIR3

popohnat 6× ACT(1) PAT(4)
(uspíšit) popohnat vydávání zákonů

popojít 1× ACT(1)
(popojet) soudce popošel; dva kroky.EXT

popojíždět 1× ACT(1)
(jet) návštěvníci popojíždějí svými auty strmými
uličkami

poporůst 2× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) poporůst z pěti na deset cm

popouzet 1× ACT(1) PAT(4)
(popudit, naštvat) To popouzí mnoho žen.
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popovídat si1
3×,2× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(s+7)

(bavit se) popovídala si s ním o situaci v zemi;
spolužačky si p. o životě Rcp. ADDR

popovídat si2 ACT(1) ADDR(s+7) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(povídat si) popovídala si s ním o svém synovi, že je
neposlušný

popraskat1 ACT(1) PAT(4)
vedení vody popraskalo

popraskat22× ACT(1)
Vodovodní potrubí popraskalo.

poprat se 1×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(prát se, zápasit, bojovat) popral se s pořadateli o
vstup do sálu; děti se p. Rcp.ADDR; Jan a Jirka se p.
Rcp.ADDR

popravit 10×,3× ACT(1) PAT(4)
(zabít) popravit manžela

poprosit 1× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c)
ADDR(4)

(prosit, žádat) poprosil nás o shovívavost
popřát 1× ACT(1) PAT(2;4;↓aby;↓ať;.s;↓c) ADDR(3)
(přát) popřát podniku úspěšný start; p. Lidce hodně
zdraví k narozeninám.AIM

popřávat 2× ACT(1) DPHR(sluch.2) PAT(3)
vláda popřává sluchu teroristům; p. sluchu jejich
nárokům

popřemýšlet 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
(přemýšlet, rozmýšlet) popřemýšlet o náhradním
rodičovství

popřít 24×,43× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(dementovat) popřel tuto možnost; p. jim.BEN vše, co
věděl

popsat1
8×,28× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(charakterizovat, popisovat, líčit) popsal nám
skutečnou situaci; p. jim, kudy dojít; p. mi svou
matku; jako světici.COMPL

popsat2
13×,9× ACT(1) PAT(4)

popsala gramatiku znakové řeči
popsat31× ACT(1) PAT(4)
(pomalovat, počmárat) popsala novou lavici; p.
nám.BEN v obýváku celou stěnu

poptávat 2× ACT(1) PAT(4)
poptávat členství; p. akcie

popudit1 ACT(1) PAT(k+3;↓aby) ADDR(4)
(pobídnout, podnítit) popudil ho k lepšímu výkonu

popudit2
1×,1× ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)

(poštvat) popudil proti nám klérus

popudit31× ACT(1) PAT(4)
(naštvat) reklama ho popudila

popularizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
popularizovat jeho názory

poputovat 7× ACT(1)
(putovat, cestovat, pohybovat se) výstava poputuje
do Bratislavy

popuzovat 1× ACT(1) PAT(4)
(štvát) Byrokracie podnikatele popuzuje.

poradit 19×,8× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;s+7;↓c)
ADDR(3)

(radit) poradil Petrovi, aby se myl pravidelně; p. mu se
vším; p. mi, podle čeho se mám rozhodnout

poradit se 3×,2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(radit se) poradil se s ní o postupu; syn a dcera se p.
Rcp. ADDR

poradit si 13×,6× ACT(1) ?PAT(s+7)
(vědět si rady) poradit si s prudkými střelami; p. si na
hrbolech.LOC; p. si s úlohou; p. si v každé
situaci.TWHEN

poranit 4× ACT(1) PAT(4)
(zranit) poranit kamaráda; p. mu.BEN játra; p. sebe i
přítele

poranit se 2×,1× ACT(1)
(zranit se) policista se poranil

porazit1
65×,25× ACT(1) PAT(4)

(přemoci, zdolat, překonat) porazit Spartu; ve
fotbale.REG 3:0.EXT; p. ho hravě.MANN

porazit2
10× ACT(1) PAT(4)

(povalit, převrhnout, srazit) Petr porazil židli; na
zem.DIR3; dřevorubec p. strom sekerou.MEANS; auto
p. chodce

porazit38× ACT(1) PAT(4)
(zabít) řezník porazil prase; palicí.MEANS

porážet1
5×,3× ACT(1) PAT(4)

(porazit, zdolávat, překonávat) porážela jsem
všechny; p. nás v souboji.REG; p. je 3:1.EXT

porážet2
2× ACT(1) PAT(4)

(zabíjet) porážet dobytek
porážet3 ACT(1) PAT(4)
(povalovat, srážet) Petr porážel židli; na zem.DIR3;
dřevorubec p. strom sekerou.MEANS; auto p. chodce

porcovat 1× ACT(1) DPHR(medvěda.S4)
Poslanci porcují medvěda.

porodit 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(rodit) porodit dítě; p. nám.BEN syna

poroučet 2×,1× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s)
ADDR(3)
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(nařizovat) poroučel nám, co máme dělat; p. větru
porovnat 5×,15× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(srovnat, konfrontovat) porovnali tenisovou kariéru s
uměleckou; p. otázky s fotografií; p.
dokumenty.Rcp.EFF

porovnávat 6×,18× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(srovnávat, konfrontovat) porovnávali Německo s
Koreou; p. Pavlovy a Petrovy výsledky Rcp. EFF

porozhlédnout se11× ACT(1)
(jen tak se rozhlížet) Musíme se porozhlédnout.

porozhlédnout se21× ACT(1) PAT(po+6)
Chtěl se ještě porozhlédnout po nové televizi.

porozhlížet se 1× ACT(1) PAT(po+6)
(rozhlížet se) porozhlížet se po lepším bydlení

porozmýšlet ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
(popřemýšlet) porozmýšlet, jak užívat písně v
reklamách

porozumět1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda) ADDR(3)
(rozumět) porozuměl nám každé slovo

porozumět2
2× ACT(1) PAT(3;s+7)

(rozumět, chápat jeden druhého) Jakub mu konečně
porozuměl; herci si. hidden p. s režisérem; všichni si.
hidden dobře p. Rcp. PAT

porozumět3
8×,13× ACT(1) PAT(3;↓že;↓zda;↓c)

(rozumět, chápat) porozumět podmínkám
portrétovat 1× ACT(1) PAT(4)
(malovat, kreslit) Jakub portrétoval Patrika

poručit1 ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s) ADDR(3)
(nařídit, rozkázat) poručil nám odejít

poručit2
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?BEN(3;pro+4)

(objednat) táta hned poručil oběd; p. jim.BEN jídlo
porušit1

45×,53× ACT(1) PAT(4)
(nedodržet, nerespektovat) porušit tradici

porušit23× ACT(1) PAT(4)
(poškodit, pokazit) porušit malbu; p. tkaninu

porušovat1
23×,32× ACT(1) PAT(4)

(nedodržovat, nerespektovat) podniky porušují
autorská práva

porušovat2 ACT(1) PAT(4)
(poškozovat, kazit) porušovat tkaninu; p. tkáň

porvat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(bojovat) porvat se s nemocí

pořádat 58×,29× ACT(1) PAT(4)
(připravovat, chystat) pořádat semináře; p. je pro nás

pořezat se ACT(1)
pacient se pořezal

pořídit1
34×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

?ORIG(od+2;z+2)
(koupit) pořídil sestře (pro setru) od Vietnamců tričko;
z posledních peněz.MEANS; za padesát korun.EXT p.
rodičům dárek; za dobré chování.CAUS p. synovi kolo;
za koruny.MEANS mu p. knihu; za bratra.SUBS p.
tatínkovi dárek; p. bratrovi.ADDR pro sestru.BEN
dárek; p. si.ADDR kolo; p. si razítko do občanského
průkazu

pořídit21× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(dopadnout) pořídit dobře
pořídit3 ACT(1) CPHR({zápis,záznam,…}.4)
(udělat, vytvořit) pořídit zápis ze schůze

pořizovat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

?ORIG(od+2)
(kupovat) pořizoval mu od prodejců nový model

pořizovat2
2×,2× ACT(1) CPHR({fotografie,kopie,

výstup,zápis,záznam,…}.4)
(dělat, tvořit) z výslechů pořizovali písemné záznamy;
Pořizují rodinné fotografie. Pro přenos informací
pořizují zaměstnanci tiskové výstupy.

posadit1
1× ACT(1) PAT(4) LOC(=)

film je posazen v tónině podzimu
posadit2

4×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit, usadit) posadit opilého Jakuba na lavičku

posadit se 1×,2× ACT(1) DIR3()
(sednout si) posadil se do křesla

posbírat12× ACT(1) PAT(4)
(nasbírat) posbírat šišky

posbírat2
1× ACT(1) CPHR({odvaha,vědomost,

zkušenost,…}.4)
(sbírat, sebrat) posbírat zkušenosti

posečkat 1× ACT(1) PAT(s+7)
(čekat) posečkat s kolapsem

posedávat 2× ACT(1)
(sedět) stařík už jen posedává; p. v parku.LOC

posedět 2× ACT(1)
večer spolu posedíme

posílat1
4×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odesílat) posílala mu knihu; p. úřadu potvrzení
posílat2

13×,7× ACT(1) PAT(4) DIR3()
posílat Nedvěda na led; p. ho hrát.INTT přesilovku; p. je
tam.DIR3 na převýchovu.INTT

posílat3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(odeslat) posílat dopis na úřad (=úřadu); p. balík na
poštu (=poště)

posílit1
3×,31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
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(zvýšit) dolar posílil svou hodnotu z 101,31 jenu na
101,48 jenu

posílit277× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout) Koruna určitě posílí z 19 na 24; Výrobní
sektor posílil.

posílit3
3×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(o+4;7)

(doplnit) posílit nabídku o byty
posílit4

34×,62× ACT(1) PAT(4)
(podpořit, podepřít) posílit naděje týmu

posílit se1
2×,1× ACT(1)

(najíst se, nažrat se) Jirka se posílil; na cestu.AIM
posílit se21× ACT(1)
V otrocích se posílila zášť a hněv.

posilnit 1× ACT(1) PAT(4)
(posílit, upevnit) posilnit rozpočet měst

posilovat1
13×,13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(posílit, zvyšovat) spekulace posilují marku z 16 na
20

posilovat26× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(posílit) Koruna posilovala z 19 na 25.; Trh opět
posiloval.

posilovat3
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(posilňovat, cvičit) posilovat svaly
posilovat41× ACT(1) PAT(4)
(rozvíjet, upevňovat) posilovat v dětech/u dětí.LOC.
kreativitu,; posilovat talent, autoritu

poskakovat 1×,1× ACT(1)
(hopsat) děti poskakují

poskládat 3×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(do+2;.d)

(složit, vytvořit) Poskládat mozaiku z kousků do
nového tvaru.; Trenér p. sestavu jinak.; Poskládal
dohromady několik okamžiků.

poskočit 39× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
libra poskočila ze 40 na 43

poskvrnit 1× ACT(1) PAT(4)
(poškodit) poskvrnit jeho pověst

poskytnout1
84×,156× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(půjčit) ministerstvo nám poskytuje údaje; hejna much
p. vlaštovkám dostatek potravy; poskytl domov pro
piraňu.BEN; p. za peníze.MEANS svůj byt; p. jim za
výpomoc.CAUS jen některé místnosti

poskytnout2
39×,128× ACT(1) CPHR({čas,definice,

dotace,důkaz,flexibilita,garance,hodnota,informace,
komentář,kompenzace,kontrola,léčení,likvidita,
možnost,nabídka,nárok,odlehčení,odpověď,odškodnění,
ochrana,oprávnění,páka,péče,platba,podpora,pojištění,

pomoc,poradenství,právo,pravomoc,příležitost,
příspěvek,půjčka,rada-1,rozhovor,sleva,služba,
statistika,subvence,svoboda,ubytování,upřesnění,
útěcha,úvěr,výhoda,výchova,vyjádření,výmluva,
vysvětlení,vzdělání,zajištění,záminka,záruka,zaškolení,
…}.4) ADDR(3;pro+4)

(poskytovat) Poskytnout jim možnost zhlédnout
premiéru.; Poskytla pro Aisna úvěr.; Stát neposkytne
finanční pomoc. p. agentuře větší pravomoci a
flexibilitu, p. akcionářům možnost volby a hodnotu,
odmítl p. komentář, akcie jí p. kontrolu nad
společností, poskytnout čtenáři odlehčení, společnost
p. úplnou a špatnou odpověď, prezidentovi by to
mohlo při jednání p. páku, p. zvláštní příspěvky,
poskytli slevy svým zákazníkům, p. agentuře svobodu
v rozhodování, odmítl podniknout upřesnění, klid v
Tokiu poskytl útěchu trhům, neposkytneme žádná
další vyjádření, neposkytl nám vysvětlení, veřejné
školy p. vzdělání netečným studentům, p. zaškolení
pro kriminalistickou laboratoř

poskytovat1
64×,97× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)

(půjčovat) poskytovat mu bydlení a pro Alenu taky; za
dobré chování.CAUS; p. mu pro dceru..BEN knihy;
úvěry bude IPB p. za minimální úroky.MEANS; za
tisíc.EXT měsíčně mu p. garáž

poskytovat2
45×,121× ACT(1) CPHR({činnost,dotace,

informace,jistota,krytí, léčba,léčení,možnost,nárok,
ochrana,oprávnění,péče,pobídka,podpora,pojištění,
pomoc,poradenství,právo,pravomoc,problém,příklad,
příležitost,příspěvek,půjčka,rada-1,sleva,služba,
subvence,školení,údržba,úhrada,úleva,vodítko,výhoda,
výkon,výnos,výuka,zajištění,záloha,záruka,způsob,
…}.4) ADDR(3;pro+4)

(poskytnout, skýtat) poskytovat jim možnost dojíždět
jen občas; p. nám poradu; společnosti s nemovitostmi
poskytují jistotu, p. provozovatelům trhů oprávnění
pozastavit obchody; p. daňové pobídky, p. poradenství
Radě státních obchodních komor; p. jí výhodu, ale také
spoustu problémů; p. příležitost koupit podíl, firmy
nám neposkytují žádné školení, firma p. údržbu pro
jiné výrobce, neposkytuje k tomu mnoho vodítek,
emise poskytovala výnos 8.36 %

poslat1
17×,29× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odeslat) poslal babičce dárek; poštou.MEANS; po
matce.MEANS; p. nám dopis

poslat2
2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

poslali ho do bezvědomí; p. ji do kolen
poslat3

27×,19× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(odeslat) p. dopis na poštu (=poště); p. dopis na úřad
(=úřadu); poštou.MEANS; p. vše po matce.MEANS

poslat4
10×,28× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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poslal novináře do Konga; za nevhodný článek.CAUS;
p. ho do Delvity nakoupit.INTT; p. ji na jahody.INTT

poslat51× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Velké ztráty poslaly zisk prudce dolů.DIR3 z 859 na
516 milionů dolarů.

poslechnout 8×,1× ACT(1) PAT(4;2)
(být poslušný, poslouchat, uposlechnout) poslechl
mě; p. příkazu

poslechnout si 6×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyslechnout si) poslechnout si desku; p. si, kam jde

poslouchat1
19×,20× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(vyslechnout,slyšet, naslouchat) poslouchat
politický ryk

poslouchat21× ACT(1) PAT(4)
(být poslušný) poslouchat rodiče

poslouchat32× ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)
?ORIG(od+2)

(slyšet) Stále jsme o zemětřesení poslouchaly.
posloužit 19×,11× ACT(1;↓že;.f) PAT(3;k+3)
?EFF(.1[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)

(sloužit) jako zkušený pilot.COMPL jim.PAT posloužil
za příklad.EFF; reklama p. zákazníkovi; p. jim
poskytnutím.MEANS informace; p. k dorozumění;
kostky p. demonstrantům k útoku.AIM

posmívat se 2×,1× ACT(1) ?PAT(3)
(vysmívat se, pošklebovat se, smát se) posmívala se
nám; v duchu se škodolibě p.

posoudit 30×,28× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓zdali;↓jestli;↓c)
(hodnotit, kritizovat) posoudili přiměřenost slevy; p.
sami, jakou cestu musel absolvovat

posouvat1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(umístit, přesunout) posunout hranici; k
Berlínu.DIR3; p. židli

posouvat22× ACT(1) PAT(4)
(odkládat) posouvat termín; ze čtvrtka.TFRWH na
pátek.TOWH

posouvat se 4×,4× ACT(1)
(hýbat se) autobus se posouval pomalu; do centra.DIR3

pospíchat12× ACT(1) PAT(s+7;.f)
(spěchat) pospíchat s reformami; Pospíchal podepsat
návrh zákona.

pospíchat22× ACT(1) DIR3()
(spěchat) pospíchat domů

pospíšit si1
1×,2× ACT(:1) ?PAT(s+7)

(vyvinout spěch) pospíšil si s prací
pospíšit si21× ACT(1)

(jít rychle) pospíšil si domů
postačit 6× ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když) PAT(3)
(stačit, dostačovat) postačilo by nám zamykat dveře;
p. nám, když vytvoříte program

postačovat 5×,1× ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když) PAT(3)
(stačit, dostačovat) částka nám postačuje; k
pokrytí.AIM výdajů; naší republice p. poloviční počet
mlékáren

postarat se 35×,9× ACT(1) PAT(o+4;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby)
(starat se) postarat se o pořádek; p. se, kam dát knihy

postát1
1× ACT(1) PAT(4)

(ustát) lyžařka tuto trasu nepostála
postát2

1× ACT(1)
rád postojím, nesednu si

postávat 6×,1× ACT(1)
(stát) není pěkné jen tak postávat; p. na mezinárodních
silnicích.LOC

postavit1
16×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(vybudovat) Postavit kariéru a úspěch na cizí práci.;
Postavit svou teorii na studii.; Postavila dohodu na
výmyslech.

postavit2
40×,76× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vybudovat, stavět) postavit věž z kostek; p.
dětem.BEN pro kamarády.BEN altánek; p. z balzy
model letadla

postavit31× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(považovat) postavil tuto snahu jako antipod
postavit4

10×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit) postavit židli v koutě

postavit5
4×,21× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

někdo postavil policisty mimo službu; p. tento mýtus
do reálného světla; p. je do jiné situace

postavit6
11×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) postavit něco do kouta; p. žáka do řady
postavit7

5×,2× ACT(1) PAT(4)
postavit vodu na čaj

postavit8
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(nominovat) trenér mě postaví
postavit91× ACT(1) PAT(4)
(nastavit) Postavit podmínky tak, aby vyhovovaly
všem.

postavit10
1×,1× ACT(1) DPHR(překážka.P4) PAT(3)

DIR3()
postavil jim do cesty překážky

postavit11
3×,2× ACT(1) DPHR(na-1[noha.P4]) PAT(4)

postavit průmysl na nohy
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postavit se1
12×,31× ACT(1) PAT(3;proti+3)

(vzepřít se) postavit se nepříteli; p. se proti nepříteli
postavit se2

4×,3× ACT(1) PAT(k+3) MANN()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

(zaujmout stanovisko) postavit se k problému
čelem.MANN; p. se k řešení chlapsky. CPR; p. se k
tomu podle pravidel.CRIT; p. se k úkolu s
rozmyslem.ACMP

postavit se3
4×,4× ACT(1) PAT(za+4)

(zastat se) postavit se za kamaráda
postavit se4

5×,5× ACT(1) DIR3(=)
Rada se postavila do čela státu; tím se p. mimo zákon

postavit se5
4×,4× ACT(1)

(vztyčit se) pes se znenadání postavil
postavit se6

2×,1× ACT(1)
DPHR(na-1[noha:P4[vlastní-1.#]];na-1[noha:P4])

Evropa se postavila na vlastní nohy
postavit se72× ACT(1) DIR3()
Kupující se postavili do řady/stranou/do fronty.

postavit se81× ACT(1) DPHR(na-1[hlava.S4])
Trh se kvůli tomu nepostaví na hlavu.

postavit si 1× ACT(1) DPHR(hlava.S4)
postavit si hlavu

postesknout si 5× ACT(1) ?PAT(na+4;nad+7;↓že;.s;↓c) ?ADDR(3)
(stěžovat si) posteskl si nám, že nemůže

postěžovat si 4×,5× ACT(1) PAT(na+4;↓že;.s;↓c)
?ADDR(3)

(stěžovat si, postesknout si) postěžovala si kolegovi
na nová pravidla

postihnout1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓c)
(postřehnout, pochopit) postihli jeho přihrávku

postihnout2
41×,57× ACT(1) PAT(4)

(zasáhnou, potkat) opatření postihlo pojišťovny
postihovat1

4×,6× ACT(1) PAT(4)
(zasahovat) dohoda postihuje firmy

postihovat2
4× ACT(1) PAT(4)

(vystihovat, zaznamenat) obraz postihuje Petrovo
zrání

postoupit1
1×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;na+4)

(přenechat, odevzdat) Postoupit žádost příslušnému
úřadu.; Postoupila byt dětem.; Postoupili svá práva na
někoho jiného.

postoupit21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Společnost postoupila z 34 na 38 7/8.

postoupit3
42×,13× ACT(1) DIR3()

(povýšit) postoupit do finále; p. do dalšího ročníku
postoupit4 ACT(1) DIR3()

(popojít) postoupit do vlaku
postrádat1

2×,17× ACT(1;.f) PAT(4)
(nemít) postrádat humor; p. smysl pro legraci

postrádat2
31×,11× ACT(1) PAT(4)

(nemít) postrádat dva hráče
postrašit 2× ACT(1) PAT(4)
(zastrašit) pokles cen akcií postrašil investory

postrčit1
2×,6× ACT(1) PAT(4)

(posunout) postrčit ručičku hodin; dopředu.DIR3
postrčit21× ACT(1) PAT(4)
Nakupovaní index trošku postrčilo k malému
zisku.DIR3.

postrkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(posunovat) postrkovat vědu

postřehnout 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zpozorovat, všimnout si) postřehl i to, že udělal
chybu

postřelit 7× ACT(1) PAT(4)
(zastřelit, zabít) postřelili policistu

postříkat 1× ACT(1) PAT(4)
(pošpinit, umazat) postříkal mě; vínem.MEANS

postřílet 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zastřelit) postřílet muslimy

postupovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přenechávat) postupoval případ soudu
postupovat2

6×,3× ACT(1) DIR3()
(povýšit, dostat se dál) postoupit do finále; p. do
třetího semestru

postupovat3
3×,6× ACT(1) DIR3()

(popojít) postupovat kupředu; p. za nepřítelem
postupovat4

35×,23× ACT(1) BEN()|LOC(=)|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(jednat, vést si, počínat si, chovat se) postupovat
správně; p. podle regulí.CRIT; p. proti rozhodnutí
úřadu.BEN; p. v zájmu zákonného postupu.BEN; p.
spravedlivě.MANN a ve prospěch firmy.BEN; p. s
razancí.ACMP a bez diskutování.ACMP; p.
otrocky.CPR; p. stejnou metodikou.MEANS; p. v dobré
víře.LOC(=)

posunkovat 1× ACT(1)
(gestikulovat) děti budou takhle posunkovat

posunout1
9×,14× ACT(1) PAT(4)

(přemístit, hýbat) musíš posunout auto; to ji p. na
třetí místo.DIR3

posunout2
7×,3× ACT(1) PAT(4)

(odložit) zácpa posunula začátek; z 8 hodiny.TFRWH
na 8.30.TOWH

posunout se 8×,12× ACT(1)
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(pohnout se, hnout se) mrak se konečně posunul;
stroj se p. vzhůru

posunovat 3× ACT(1) PAT(4)
(přemísťovat) posunovat vrchol hromady

posunovat se 1×,1× ACT(1)
(pohybovat se) vozidlo se posunovalo jen pomalu; na
Prahu.DIR3

posuzovat 37×,23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(hodnotit, kritizovat) posuzovali, zda je smlouva
platná; p., kam má jít

posvěcovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(posvětit, požehnat) posvěcovat žvanění

posvětit 2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(požehnat) posvětit novelu

posvítit ACT(1)
(svítit) syn dobře posvítil; p. mu.BEN baterkou; p.
si.BEN sám, aby lépe viděl.AIM

posvítit si 1×,1× ACT(1) PAT(na+4)
(přezkoumat) posvítí si na problém

poškodit 30×,117× ACT(1) PAT(4)
(pokazit) poškodit trh; kámen p. závodníkovi.BEN
rozdělovač; p. si.BEN pověst nevhodným
přístupem.MEANS

poškozovat 10×,22× ACT(1) PAT(4)
(poškodit, kazit) poškozovat životní prostředí;
výfukovými plyny.MEANS

poškrábat 2× ACT(1) PAT(4)
(poničit) poškrábat negativ

pošlapávat 1× ACT(1) PAT(4)
(mařit, deptat) pošlapávat lidská práva

pošpinit 2× ACT(1) PAT(4)
(zašpinit) pošpinit její reputaci

pošramotit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(poničit, pokazit) jejich vztah pošramotily jeho
nedávné výroky

poštěstit se 2× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;.f)
(podařit) poštěstilo se mu vyhrát; p. se mu, že vyhrál

poštvat 1×,2× ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)
(popudit) poštvala je proti nám

poštvávat 1× ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)
(popuzovat, poštvat) poštvávat dopravce proti
majiteli

pošupovat 1× ACT(1) PAT(7)
(pohybovat) pošupovat nohou

pošušňávat si 1× ACT(1) ?PAT(na+6)
(pochutnávat si) čtenář si pošušňával na líčení…

potácet se 1×,4× ACT(1)

(vrávorat, motat se) potácel se po ulici; od
výčitek.DIR1 k depresím.DIR3

potáhnout 1× ACT(1) PAT(4)
(polepit) potáhnout křeslo; kůží.MEANS; p. vrak gelem

potahovat 1× ACT(1) PAT(4)
potahovat kouř; DIR1.z cigarety

potápět1
1× ACT(1) PAT(4)

(potopit) potápět lodě
potápět21× ACT(1) PAT(4)
(znemožňovat, škodit) potápět studenta

potápět se 1× ACT(1)
trh se tento týden potápěl

potěšit 20×,32× ACT(1;↓že;.f) PAT(4)
(obšťastňovat, oblažovat) setkání ji potěší; p. ho tato
slova; p. ji, že přestane anotovat; p. ji květinou.MEANS

potěžkávat 1× ACT(1) PAT(4)
potěžkávat tvrdou marku

potírat1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(ničit, odstraňovat) potírat zločinnost velmi razantně;
p. nepřátele; p. hranice vkusu

potírat21× ACT(1) PAT(4)
(natírat) Potírali podlahu voskem.MEANS

potisknout 1× ACT(1) PAT(4)
(pomalovat, popsat, počmárat) potisknout papír

potit 1× ACT(1) DPHR(krev.S4)
Dojná kráva na Wall Street teď potí krev.

potit se 1×,6× ACT(1)
potí se; strachy.CAUS

potkat12× ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(střetnout) Karel.ACT se potkal s Michalem.PAT

potkat2
23×,13× ACT(1) PAT(4)

(postihnout, zasáhnout) potkala ho nehoda; p.
přítele; mohou nás p. sankce

potkat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(okusit, zažít, setkat se) potkat se s nezájmem

potkávat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(střetávat) Karel se potkával s Michalem.PAT v bufetu

potkávat2
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(střetávat) potkávat arogantní dvojici
potlačit 6×,12× ACT(1) PAT(4)
(potlačovat, umlčet) potlačit svá přání

potlačovat 3×,6× ACT(1) PAT(4)
(potlačit, umlčovat) potlačovat výčitky svědomí

potloukat se 1× ACT(1)
(toulat se) kreslíř se celý den potloukal

potopit1
2× ACT(1) PAT(4)

ponorka potopila křižník
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potopit2
2×,5× ACT(1) PAT(4)

(zneškodnit) potopil přítele při jednání
potopit se 3× ACT(1)
(klesnout) Texaský trh se potopil.

potrápit 2× ACT(1) PAT(4)
(trápit) potrápit pacienta

potratit 1× ACT(1) PAT(4)
(ztratit) potratit dítě

potrefit 3× ACT(1) PAT(4)
(postihnout, zasáhnout) nařčení ho potrefila

potrestat 24×,13× ACT(1) PAT(4)
(trestat) potrestat pachatele; za zločin.CAUS

potrhat se ACT(1) DPHR(smích.P7)
potrhat se smíchy

potrpět si 2× ACT(1) PAT(na+4)
(trpět, mít v oblibě) potrpět si na dobré vozy

potrvat 31× ACT(1)
(existovat, trvat) tento stav ještě potrvá; výstava p. do
17. srpna

potřást 2×,1× ACT(1) PAT(7;4) ?ADDR(:3;s+7)
potřást kolegovi rukou; p. si.hidden pravicí.PAT
Rcp.ADDR

potřebovat1
33×,73× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby)

?ORIG(od+2)
(pociťovat potřebu) potřebují od státu peníze; p. od
nich, aby se už rozhodli; p. od něj poznámky, abych
prošla zkouškou

potřebovat2
183×,203× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby;↓c)

(vyžadovat, zasluhovat si, vynucovat si)
nepotřebuje, co vidí; p. se k životu.AIM; to p. čas; ta
věc p. uvážit

potřebovat3
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(nehodit se, překážet) tebe nepotřebujeme; to teď
nemůžeme p.

potřísnit 1× ACT(1) PAT(4)
(umazat) potřísnit ubrus

potulovat se 1× ACT(1)
(toulat se) šakalové se potulují; po poušti.LOC

potupovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(zostouzet, hanět) potupovat syna před kamarády; p.
slovenskou minulost; tímto vystoupením.MEANS

potvrdit1
220×,125× ACT(1;z+2;↓c) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?ADDR(3)

(potvrzovat, stvrzovat) potvrdil jim, že vyhráli;
nahrávkou p., proč jsou tak respektovaní; chtěli mít
potvrzeno, zda vyhráli; p. údaje novinářům;
nájemníci u soudu shodně p., že soužití …; jména
nejsou potvrzena z jiných zdrojů; to potvrdilo jejich
kvalitu

potvrdit2
2×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(v+6)

(schválit) potvrdil prezidenta ve funkci; p. se ve funkci
(navzájem)

potvrdit se 5×,1× ACT(1;↓že)
prognóza se potvrdila; p. se, že neměl pravdu

potvrzovat1
39×,27× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;

.s) ?ADDR(3)
(potvrdit) potvrzoval údaje novinářům

potvrzovat2 ACT(1) PAT(4) EFF(v+6)
(schválit, potvrdit) potvrzovali prezidenta ve funkci

potvrzovat se 3× ACT(1;↓že)
v tomto čase se potvrzuje, že měl pravdu; p. se
nám.BEN, že bude mrznout

potýkat se 7×,17× ACT(1) PAT(s+7)
(zápasit) potýkal se s potížemi; p. se s pohromou

potýrat 1× ACT(1) PAT(4)
(trápit) potýrat mozek

poučit 5×,3× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+6;↓že;↓aby;↓ať;
.s;↓c)

(instruovat, školit) poučil syna o chování; na tom
nezáleží, p. ho kolega

poučit se 6×,13× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓c) ?ORIG(z+2;
na+6;od+2)

(poučovat se, učit se) na tomto příkladu se lidstvo
poučilo o nesmyslnosti válek; p. se, jak je nebezpečné
….; p. se z předchozích zkušeností

poučovat 4×,4× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+6;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c)
(instruovat, školit) poučoval žáky o správnosti své
teorie

poučovat se ACT(1) PAT(o+6;↓že) ?ORIG(z+2;na+6;
od+2)

(poučit se) poučoval se z pokut, že nemá jezdit rychle;
p. se od otce o výsadbě

poukázat1
3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát) poukázat peníze správnému majiteli; p. peníze
adresátovi

poukázat2
12×,23× ACT(1) PAT(na+4;↓že;.s)

(ukázat, odvolat se, odkázat) poukázat na nové
možnosti

poukazovat 20×,38× ACT(1) PAT(na+4;↓že;.s)
firma poukazovala na podhodnocení

pousmát se 2× ACT(1) ?PAT(3;nad+7)
(smát se, usmát se) ten se pousmál jeho přání

pouštět1
5×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(napouštět, vpustit) pouštět vodu do vany
pouštět2

2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(rozšířit) pouštět informace do sdělovacích prostředků;
p. peníze do oběhu; p. zprávu do světa

pouštět3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dovolovat) pouštět děti do kina; p. jim.BEN tam
zájemce

pouštět4 ACT(1) PAT(4)
(propouštět, uvolňovat) pouštět zaměstnance

pouštět se1
1×,4× ACT(1) PAT(do+2)

pouštět se do koláčů
pouštět se21× ACT(1) DIR3()
(vydat se, jít, jet, pustit se) pouštěla se sama do
Prahy; na výlet.INTT

pouštět se3
4×,2× ACT(1) CPHR(do-1[{hospodaření,

kontakt,počet,podnik,polemika,popis,práce,výklad,
výroba,…}.2])

(začít s něčím) pouštěl se do podrobnějšího výkladu;
Pouštěli se do zámořských podniků.

pouštět se41× ACT(1) PAT(do+2)
(začít s něčím něco dělat) pustil se do posvátných
textů

poutat1
2× ACT(1) PAT(4)

(přitahovat, lákat) vůz poutá pozornost
poutat2

2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3)
(přitahovat, svádět, lákat, vábit) poutal ho k ní
vášnivý vztah

použít 99×,206× ACT(1) PAT(2;4)
(aplikovat) použít postřik, postřiku; p. k hubení
slimáků.AIM nový druh postřiku

používat 95×,232× ACT(1) PAT(2;4)
(použít, vyžít) používat postřik; p. účet pro
nákup.AIM; p. auto jako taxi.COMPL

povalit 2× ACT(1) PAT(4)
(porazit, srazit) povalit plot; p. ho auto

povařit 1× ACT(1) PAT(4)
povařit mléko a omáčku

povážit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c;.f)
(uvážit) považte jeho situaci

považovat 301×,244× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓když;↓c) EFF(za+4;za-1[.a4];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(pokládat) považoval ho za přítele; p. za nezbytné
prodloužit mandát; nepovažuje za korektní, aby
reagoval

považovat se 1× ACT(1) PAT(7;být[.1];být[.7];.a1;.a7;
.f)

(cítit se) Francie se považuje povinna poskytnout
ochranu; od té chvíle se p. ve válečném stavu

považovat si ACT(1) PAT(2;↓že)
(vážit si) považoval si jeho přátelství; p. si, že s ní
přátelí

povědět 2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(povídat, vyprávět) povědět jim o setře, že utekla
pověřit 27×,16× ACT(1) PAT(7;.f;k+3;↓aby) ADDR(4)
(zmocnit) pověřil ho úkolem; p. ho jednat s šéfem; p.
nás k jednání se šéfem

pověřovat 2× ACT(1) PAT(7;k+3;↓aby;.f) ADDR(4)
(zmocnit) pověřovat notáře provedením úkonů; p. ho
podnikat

pověsit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zavěsit) pověsit kola; na strop.DIR3; p. záclony

pověsit se 1× ACT(1) DPHR(na-1[krk.S4]) PAT(3)
pověsila se muži na krk

povést se 20×,7× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;.f)
(podařit se) povedla se mu zkouška

povídat12× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(vyprávět) povídala dětem o strašidlech

povídat2
3×,2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(říkat, vyprávět) povídal nám o ní, že je nespolehlivá

povídat si1
4× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓c)

(bavit se) povídal si s ním o prázdninách; p. si s ním,
jak probíhají prázdniny; Jan a Marie si p. Rcp. ADDR
o počasí.PAT

povídat si2 ACT(1) ADDR(s+7) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(vyprávět si, popovídat si) povídal si s ním o Marii,
že je velmi schopná

povinovat 1× ACT(1) PAT(k+3;.f) ADDR(4)
Nová pravidla povinují záložny snížit hodnotu
obligací.

povolat 9×,17× ACT(1) PAT(4)
(povolávat, pozvat, zvát) povolali vojáky; k
boji.INTT; p. je do zbroje.INTT; p. ho k soudu.DIR3

povolávat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(povolat) povolávali hráče; do Prahy.DIR3; p. je k
plnění.AIM vojenské služby; p. je plnit.INTT povinnost

povolit1
49×,67× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby;↓ať;↓že)

ADDR(3)
(dovolit) povolit jim studium; p. nemocnému sport; p.
mu, aby sportoval; vláda p. penzijní fondy

povolit21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se) Společnost povolila z 28 na 25.

povolit3
1×,2× ACT(1) ?PAT(3)

(ustoupit, neklást odpor) povolil naléhání; vládní
koalice v jednu chvíli p.

povolit4 ACT(1)
(polevit) mrazy povolily
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povolovat 17×,11× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f;↓že;↓c)
ADDR(3)

(dovolovat) povolovat pacientkám interrupci; p. jim,
že mohou studovat; vyhláška p. 30 žáků ve třídě

povozit 1× ACT(1) PAT(4)
(vozit) povozit hosta

povstat1
3×,1× ACT(1) ?PAT(proti+3)

(bojovat, vzbouřit se) ve státě Chiapas povstali
Indiáni

povstat2 ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzniknout) spor povstal z nedorozumění

povstat3 ACT(1) DIR1()
(vymanit se) Etiopie naráz povstane z pekla
hladomoru

povstat4
1× ACT(1)

(zdvihnout se, vztyčit se) každý žák povstal
povstávat 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat) spor povstával z nedorozumění; chrám p.
znovu

povšimnout si 5×,6× ACT(1) PAT(2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(všimnout si) policisté si povšimli vozidla; p. si, kam
umístili vozidlo

povyrůst1
1× ACT(1)

(vyrůst) dítě povyrostlo; p. mu.BEN vousy
povyrůst21× ACT(1) ?ORIG(z+2) ?PAT(na+4)
Společnost povyrostla o na 23 1/2.

povýšit1
10×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)

(pasovat) povýšili ho na majora; p. ho do hodnosti
majora

povýšit2
1× ACT(1) PAT(na+4)

premiér povýšil na majora
povyšovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(povýšit) povyšovat porušení pravidel na těžký zločin;
p. ho do jiné hodnosti

povzbudit1
1×,11× ACT(1) PAT(k+3;↓aby) ADDR(4)

(podnítit) povzbudit podnikatele k odhodlanosti; p. ho,
aby pracoval na slovníku

povzbudit2
5×,31× ACT(1;↓že) PAT(4)

(dodat odvahu) povzbudit jeho odvahu; p. turistický
ruch; p. vymycovače zločinu; jeho slova nás p.; Petr p.
Pavla svými slovy.MEANS; Povzbudilo je, že
společnost zvýšila své rezervy.

povzbuzovat15× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;.f;v+6)
ADDR(4)

(podněcovat) povzbuzovala ho, aby složil zkoušku; p.
investory zůstat na trhu; Povzbuzoval je v podávání
stížností.

povzbuzovat2
1×,7× ACT(1) PAT(4)

(dodávat odvahu) povzbuzovat hráče; p. jeho odvahu;
p. turistický ruch; p. vymycovače zločinu; jeho slova
nás p.; MEANS Petr p. Pavla svými slovy

povzdechnout si 3× ACT(1)
(vzdychnout si) zhluboka si povzdechla a odešla; p. si,
že nemá.CAUS čas; p. si nad svou tloušťkou.CAUS; p.
si, že tloustne.CAUS

povzdychnout si11× ACT(1)
(povzdechnout si) zhluboka si povzdychl

povzdychnout si21× ACT(1) ADDR(3) EFF(↓že;.s)
?PAT(o+6)

Povzdychla si kamarádce o příteli, že se vrací pozdě z
práce.; Povzdychl si svému asistentovi: Tak zase
zpátky v Keatinglandu.

povznést se 3× ACT(1) DIR3()
(pozvednout se) povznesl se až k branám
motoristického ráje; jeho oči se p. vzhůru

pozapomenout 1×,1× ACT(1) PAT(4;na+4;↓že;↓zda;↓c;.f)
(zapomenout) vláda pozapomněla na své závazky

pozastavit 14×,51× ACT(1) PAT(4)
(pozdržet) pozastavit podání žádosti; p. mu.BEN
členství

pozastavit se1
3× ACT(1) PAT(nad+7)

(divit se) pozastavit se nad jejím přístupem
pozastavit se2

1× ACT(1) LOC()
(všimnout si) pozastavil se u tohoto problému

pozastavit se3 ACT(1)
(zastavit se, pozdržet se) na chvíli se pozastavil; u
stromu.LOC

pozastavovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(zastavit, stopnout) pozastavovat básníka
pozastavovat21× ACT(1) PAT(4)
(suspendovat) Obchodní komora uvedla, že
pozastavuje činnost společnosti Capcorn Financial.

pozastavovat se 4× ACT(1) PAT(nad+7)
(divit se) pozastavovat se nad porušováním lidských
práv

pozatýkat 1× ACT(1) PAT(4)
(zatýkat, zatknout) pozatýkat pět mírových aktivistů

pozbýt1
1× ACT(1) PAT()

obce pozbyly hodně ze svých pravomocí
pozbýt2

1× ACT(1) CPHR({naděje,odvaha,smysl,
vtipnost,…}.2;{naděje,odvaha,smysl,vtipnost,…}.4)

(ztratit) průpovídka pozbyla vtipnosti
pozbývat 1×,1× ACT(1) CPHR({naděje,odvaha,

platnost,smysl,vtipnost,…}.2;{naděje,odvaha,platnost,
smysl,vtipnost,…}.4)

(ztrácet) kapitálový trh pozbýval smyslu
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pozdravit 2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
pozdravuj od nás každého; p. učitelku

pozdravovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(pozdravit) pozdravovat od nás Klause

pozdržet 1×,20× ACT(1) PAT(4)
(pozastavit) pozdržet platnost zákona; p. nám.BEN
vydání průkazu

pozdržovat ACT(1) PAT(4)
(pozdržet) pozdržovat souhlas

pozdvihnout 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(zlepšit, povznést) pozdvihl předmět zábavy; na vyšší
úroveň.DIR3; p. jim.BEN pracovní morálku

pozměnit 3×,16× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4)

(změnit, obměnit) pozměnit vyjádření z krátké věty
na malou pasáž; p. posvátný a nedotknutelný korán;
p. název

pozměňovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4)

(změnit, obměnit) pozměňuje svou tvář z roztomilé v
děsnou masku; p. název

poznamenat1
9× ACT(1) PAT(4)

(označit) poznamenal kámen; křídou.MEANS
poznamenat2

5×,8× ACT(1) PAT(4)
(ovlivnit) série nepřesností poznamenala utkání; Petr
p. utkání svou nepozorností.MEANS

poznamenat3
15×,87× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓zda;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)

(podotknout) poznamenala o něm několik jedovatostí;
ministr k otázce(=o otázce).PAT p. několik slov;
ministr k otázce.REG životního prostředí p. o
emisích.PAT, že klesají

poznamenat4
21×,60× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)

(zapsat, zaznamenat) poznamenala mu o tom do
zápisníku, že to byl dobrý výkon; p. si.BEN něco o
sobě; p. to do kroniky.DIR3

poznamenávat1
1× ACT(1) PAT(4)

(ovlivňovat) jeho neúspěch poznamenává úroveň celé
akce

poznamenávat2 ACT(1) PAT(4)
(označit) poznamenávat stěnu; křídou.MEANS

poznamenávat3
3×,76× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)

(podotýkat) poznamenával o tom jen několik slov;
ministr k otázce.REG životního prostředí p. o
emisích.PAT, že klesají

poznamenávat41× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓zda;
.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)

(zapsat, zaznamenat) poznamenával o akci do
kroniky, že nebyla vydařená

poznat1
1× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(rozpoznat, rozlišit) poznal dobro od zla
poznat2 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(seznámit se) Karel se potkal s Jitkou.PAT před
rokem.TWHEN v Praze.LOC

poznat3
23×,10× ACT(1) PAT(4;2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(dozvědět se) Petr poznal mnoho zemí; p., proč s ním
nikdo nemluví

poznat4
23×,8× ACT(1) PAT(4;↓c)

(označit, určit) pozná ho; po hlase.CRIT; Petr poznal
Pavla v davu.LOC; p., kdy má odejít

poznat5
12×,4× ACT(1) PAT(4)

(seznámit se) Petr poznal Pavla před pěti
roky.TWHEN; v Praze.LOC

poznávat1
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(dozvědět se) poznává, že poctivost je jim k smíchu
poznávat21× ACT(1) PAT(4)
(určit) poznával ho; po hlase.CRIT; Petr p. Pavla v davu

pozorovat1
18×,24× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(sledovat, dívat se) pozoroval Zemana
pozorovat24× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zaznamenat, všimnout si) Nepozorují žádný dopad
změny. Pozoruje, že makléři vydělávají, když
programové obchodování tlačí ceny nahoru.

pózovat 2× ACT(1)
herečka legračně pózovala; na jevišti.LOC; p.
komisi.BEN před zrcadlem.LOC

pozřít 1× ACT(1) PAT(4)
(pohltit) sesuv půdy pozřel chudinskou čtvrť

poztrácet 1× ACT(1) PAT(4)
(ztratit) poztrácet kredibilitu

pozůstavit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
pozůstavili nám bibli

pozvat 40×,13× ACT(1) PAT(4)
(zvát) pozvat přítele; na návštěvu.INTT do Prahy.DIR3;
ke známým.DIR3; p. ho, aby zpíval.AIM

pozvedat 1× ACT(1) PAT(4)
(zvedat, pozdvihnout) pozvedá svůj hlas; na naši
obranu.AIM

pozvedávat1 ACT(1) PAT(4)
(zvedat) pozvedávat obočí

pozvedávat2 ACT(1) PAT(4)
(pozvednout) pozvedávat vlastní konkurenty

pozvednout1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(sebrat, zvednout) pozvedla předmět z podlahy; do
úrovně očí.DIR3
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pozvednout2
2×,11× ACT(1) PAT(4)

(zlepšit, pozdvihnout) pozvednul firmu; na
žebříčku.LOC; mezi nejúspěšnější.DIR3

pozvednout31× ACT(1) DPHR(obočí.S4)
(podivit se) Znalci pozvedli obočí, když divadlo
jmenovalo Bogartovou ředitelkou.

pozvednout se 1× ACT(1)
(stoupnout, pozdvihnout se) Jeho husté obočí se při
pouhé zmínce o duchovi pozvedne.

požádat 130×,159× ACT(1) PAT(o+4;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;.s) ADDR(4)
(žádat, prosit) požádat úředníka o razítko; p. nás o
souhlas; p. ji, jestli může přijít

požadovat 96×,210× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓ať;.f)
?ORIG(od+2;po+6;na+6)

(žádat, vyžadovat, chtít) požadovat informace od
úředníka; p. na někom písemné vyjádření; p. za
výpomoc.CAUS nový byt; p. za podnájem.SUBS nový
byt; co za to.SUBS (místo toho) ode mně p.; p. za deset
korun.EXT los; p. dopracovat variantu

požehnat1
1× ACT(1) PAT(3)

požehnat nové vládě
požehnat21× ACT(1) PAT(4)
kněz požehnal věřící

požírat1
1× ACT(1) PAT(4)

(pojídat, pohlcovat) požírat zbytky jídla
požírat2 ACT(1) PAT(4)
(ničit) oheň požíral, na co přišel

požít ACT(1) PAT(4)
(sníst, vypít) požít alkohol

požívat1
10×,5× ACT(1) PAT(2;4)

(těšit se) požívat důvěry
požívat22× ACT(1) PAT(4)
Požíváte plody své práce.

pracovat1
26×,70× ACT(1) PAT(na+6)

(dělat) pracoval na opravě kostela
pracovat2

12×,7× ACT(1) PAT(s+7)
(zacházet, manipulovat) pracoval se dřevem

pracovat3
3×,10× ACT(1) PAT(s+7)

(zacházet) výzkum pracuje se 758 respondenty
pracovat4

123×,154× ACT(1)
(fungovat, sloužit) syn již několik let pracoval; p. jako
učitel.COMPL; p. pro mezinár. společnost.BEN; p. ve
fabrice.LOC; p. proti nepříteli.BEN

pracovat5
39×,62× ACT(1)

(konat práci, dělat) pracoval rychle; na
počítači.MEANS

pracovat6
15×,1× ACT(1)

(podléhat vnitřním procesům) dřevo pracuje
prahnout 1×,5× ACT(1) PAT(po+6;.f)
(dychtit, toužit, hladovět) prahnout po vstupu do
aliance

praktikovat 4×,4× ACT(1) PAT(4)
(uskutečňovat) praktikovat metodu

pramenit1
9×,19× ACT(1) PAT(z+2;od+2;odtud;odsud;

odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;
odnikud;odkudsi)

(vycházet) jeho teorie pramení z názoru; postavení
marky p. ze zvýšení

pramenit2 ACT(1)
Vltava pramení na Šumavě

pranýřovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(kárat, kritizovat, odsuzovat) pranýřovat vesnické
boháče; p. je pro neplnění.CAUS dodávek

praskat1
1×,3× ACT(1)

(pukat, trhat se, zapraskat) kajak praská
praskat2

3× ACT(1) DPHR(v-1[šev.P6])
budova praská ve švech

prasknout 5×,5× ACT(1)
(roztrhnout se) praskla guma; p. mu.BEN brzdová
hadička

praštět 1× EMPTY
(mrznout) venku jen praštělo

praštit11× ACT(1) PAT(4)
(bouchnout) praštit souseda; pěstí.MEANS; do
zad.DIR3; přes ruce.DIR3

praštit21× ACT(1) PAT(7)
(bouchnout) praštil pěstí; do stolu.DIR3

prát12× ACT(1) DPHR(peníze.P4;peníze.P4[špinavý.#])
Perou peníze přesouváním karet.; Banky perou špinavé
peníze.

prát21× ACT(1) PAT(4)
Barevné prádlo vyperte na 40 stupňů Celsia.

prát se 3×,3× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(rvát se, zápasit) pral se s námi o ideu; děti se p.
Rcp.ADDR; Jan a Jirka se p. Rcp.ADDR

pravit1 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říci) pravil mu o katastrofě

pravit2
1× ACT(1) PAT(tak-3) ?ADDR(3)

tak nám praví rozum
pravit3

23×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;tak.d;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(říci) pravil jim o děkanovi, že odstupuje; jak p. hlasatel

predisponovat 1× ACT(1) PAT(4)
(předurčovat) Predisponovat okolí; Zdravotní
problémy je predisponovaly k bezdomovství.AIM
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preferovat 20×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;
proti+3;oproti+3)

(upřednostňovat) preferovat vědu před sportem; p.
právo mluveného; p. strany oproti nezávislým
kandidátům

prezentovat1
5×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(podávat, předkládat) prezentovali přítomným svou
koncepci; p. událost jako porážku.COMPL

prezentovat2
14×,5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;před+7)

(demonstrovat, představovat) vystavovatelé budou
prezentovat účastníkům své projekty

prezentovat se1
3×,2× ACT(1) ?PAT(3)

(představovat se) prezentovat se jim; jako
zastánce.COMPL práva; p. se svými dobrými
výsledky.MEANS; Slovensko se svými
vyslanci.MEANS p. všude

prezentovat se2
3×,1× ACT(1) MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(projevovat se) firmy by se měly prezentovat
agresivněji.MANN; p. se bezchybně.ACMP; p. se podle
schématu.CRIT; p. se reklamou.MEANS; p. se
janáčkovsky.CPR

prchat 5×,1× ACT(1) ?PAT(3;před+7)
(utéci) člověk prchá před nepřítelem; p. jim domů; p. z
Anglie.DIR1; do Francie.DIR3

prchnout 1× ACT(1) ?PAT(3;před+7)
(utéci) Po varování, že bude opět uvězněn, prchl na
venkov.

privatizovat 21×,4× ACT(1) PAT(4)
(zprivatizovat) privatizovat podnik

probádat 1× ACT(1) PAT(4)
(prozkoumat) Probádá propletená domácí témata.

probdít 1× ACT(1) PAT(4)
Probděl celou noc.

proběhnout11× ACT(1) PAT(4)
Turista proběhne 10 měst.

proběhnout2
2×,2× ACT(1) DIR2()

(projít) zpráva proběhla tiskem
proběhnout3

65×,57× ACT(1)
(uskutečnit se) zkouška proběhne; zítra.TWHEN

probíhat1
1× ACT(1) DIR2()

(procházet) hranice probíhá písečnými dunami
probíhat2

75×,82× ACT(1)
(uplynout) konference probíhá úspěšně; hovor p.
E-mailem.MEANS

probíhat31× ACT(1) DPHR(jako[po-1[máslo.S6]])
akce probíhala jako po másle

probírat1
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(s+7)

(projednávat) probíral s ním, že neodcestují
probírat2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(budit) probírat děti ze spánku

probírat3
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(přebírat, vybírat) probírat záznamy; p. poznámky
probírat41× ACT(1) PAT(4)
Probírat novou látku, násobilku.; V jednom článku
redaktoři probírají výrobek, který…

probírat se 1× ACT(1) PAT(7)
(procházet) probírat se produkcí

probít se 1× ACT(1) DIR2()
(proniknout, probojovat se, prodrat se, prosekat
se) vojsko se probilo středem; na konec lesa.DIR3

problematizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(ztěžovat, komplikovat) problematizovali přístup k
internetu; p. jim.BEN studium

problesknout 1× ACT(1)
probleskla cena

probleskovat 2× ACT(1)
(objevovat se) probleskovaly snahy

probodnout 1× ACT(1) PAT(4)
(zabít, propíchnout) probodla ho; nožem.MEANS

probojovat se 6×,1× ACT(1) DIR3()
(dostat se) probojovat se do finále; z pátého místa.DIR1

probouzet 1× ACT(1) CPHR({dojem,nostalgie,pocit,
pohoršení,touha,zájem,žárlivost,…}.4)

jeho postoj probouzel pohoršení
probouzet se 6×,3× ACT(1) ?PAT(z+2)
(budit se, probrat se, vzbudit se) z tvrdého spánku
se probouzí nacionalismus; p. se z mrákot

probrat12×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)
(prodiskutovat, prodebatovat, prohovořit) probral
svou situaci s psychologem; ministři p. nový zákon
Rcp. ADDR

probrat2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(probudit, vyburcovat) probrat děti ze spánku

probrat3
1× ACT(1) PAT(4)

probrat školní látku
probrat41× ACT(1) PAT(4)
(prohrabat) Probrat si.BEN vlastní šatník.

probrat se1
2×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vzpamatovat se, probudit se) na konci utkání se
domácí probrali ze spánku

probrat se22× ACT(1) DIR2()
(prohrabat se) probrali se rumištěm

probudit1
2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(probrat, vzbudit) probudit děti ze spánku
probudit2

1× ACT(1) PAT(4) LOC()
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probudili v něm skutečného tvůrce
probudit3

2×,2× ACT(1) CPHR({dojem,nostalgie,pocit,
pohoršení,povaha,touha,zájem,zdání,zvědavost,…}.4)
LOC()

(vzbudit) probudit v nich zájem o studium; bude
probuzeno zdání důvěry, akvizice p. u mnoha lidí
zvědavost

probudit se1
4×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)

(probrat se, vzbudit se) společnost se probudila z
nostalgie; fotbalová župa se p.

probudit se2
1×,3× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vzbudit se) několikrát za noc se probudil ze spánku
probudit se31× ACT(1) DPHR(k-1[život.S3])
Eurodolarový trh se probudil k životu v pozdních
hodinách burzovního dne.

procedit1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(říci) procedili nám nějaké zprávy
procedit2 ACT(1) PAT(4)
procedili polévku

procitnout 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(probrat se, vzbudit se) procitnout ze spaní

proclít 2× ACT(1) PAT(4)
(proclívat, clít) proclít cigarety

proclívat 1× ACT(1) PAT(4)
(clít) proclívat poslance; p. zavazadla

procvičovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(cvičit) procvičovat činnost patrol

pročesat11× ACT(1) PAT(4)
(prohledat) pročesat les

pročesat2 ACT(1) PAT(4)
(pročesávat) pročesat vlasy babičce.BEN

pročesávat1
1×,4× ACT(1) PAT(4)

(prohledat) pročesávat les
pročesávat2 ACT(1) PAT(4)
(česat) pročesávat vlasy; babičce.BEN

pročistit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(vyčistit, očistit) pročistit administrativu od
nepravostí

pročítat 2× ACT(1) PAT(4)
Pročítáte si titulek, ale již ne příběh.

prodat 174×,670× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodávat) prodal zájemci auto; za sto tisíc, po sto
tisících.EXT; za otce, místo otce.SUBS; za dolary, v
dolarech.MEANS; za zásluhy.CAUS

prodávat 151×,461× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodat, odprodávat) prodával mu auto; za sto tisíc,
po sto tisících, za pakatel, za 100 Kč, po 6 Kč (vždy
suma).EXT; za otce, místo otce, za něj.SUBS p.

maminka; za dolary, v dolarech, za tvrdou
měnu.MEANS; za výpomoc.CAUS mu p. starý kabát

prodělat1
4×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(prodělávat, tratit) prodělal velké peníze na
transakcích; na burze.LOC tolik neprodělal

prodělat2
6×,7× ACT(1) PAT(4)

(vydržet, přestát) prodělal dvě operace
prodělávat1

4×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(prodělat, tratit) na obchodu s akciemi prodělával
permanentně velké peníze; na burze.LOC p. zřídka

prodělávat2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(prožít, zažít) prodělával tento příběh
prodchnout 1× ACT(1) PAT(4)
Úcta k zemřelému prodchla všechny zúčastněné.; Jsou
prodchnuti slavnostním opojením.

prodírat se 1× ACT(1)
(brodit se) prodíral se; křovím.DIR2; na vedlejší
louku.DIR3

prodiskutovat 2×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(prodebatovat, projednat, rozebrat) prodiskutovat
kandidaturu s vedením strany; ministři p. nový zákon
Rcp. ADDR

prodiskutovávat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(projednávat, prodiskutovat) Prodiskutovávali s
nimi klauzuli o dotacích.

prodloužit 29×,63× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(prodlužovat) prodloužit sérii z 10 na 15 zápasů; p.
Rajmontovi.BEN funkční období; p. účet o další
rok.DIFF

prodloužit se 2×,1× ACT(1)
(protáhnout se) den se prodloužil

prodlužovat 5×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(prodloužit, zkrátit) prodlužovat lhůtu z 5 na 7 dnů;
p. mu.BEN lhůtu o 4 dny.DIFF

prodlužovat se 2×,1× ACT(1)
(protáhnout se) dny se prodlužují

prodrat se11× ACT(1) DIR2()
(projít) prodrat se problémy

prodrat se2
2× ACT(1) DIR3()

(dostat se) prodrat se na třetí místo
prodražit 2× ACT(1) PAT(4)
(zdražit) výměna oken by rekonstrukci prodražila

prodražit se 1× ACT(1)
zrušení účtu se prodraží; nejen nám.BEN

prodražovat 1× ACT(1) PAT(4)
dovoz prodražuje náklady
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prodražovat se 1× ACT(1)
stavební práce se prodražily

produkovat 24×,56× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyrábět) produkovali z této suroviny velké množství
piva; Walt D. p. film

profanovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zneuctívat, znesvěcovat) profanuje obor;
nevhodnými aktivitami.MEANS

profesionalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
profesionalizovat armádu

profilovat 5× ACT(1) PAT(4)
Česká republika jasně profilovala svůj postoj; drobná
vrstva se p. vůči šlechtě.REG; časopis se teprve p.

profitovat 2×,18× ACT(1) PAT(z+2;na+6)
(těžit) firma profituje z neopatrnosti konkurence; p. na
prodeji koláčů

profrčet 2× ACT(1) DIR2()
(proběhnout, projít) rychlík profrčel vesnicí; útočník
p. středem obrany

prognózovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(předpovídat) prognózovat vývoj; p. nám.BEN
budoucnost

programovat 2× ACT(1) PAT(4)
programovat nový projekt

prohazovat 2× ACT(1) PAT(4)
prohazovat spoluhráče

prohlásit1
11×,19× ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;

za-1.4[.a4])
(označit, nazvat, jmenovat) prohlásil ho za svého
nástupce, svým zástupcem; p. se za své zástupce; p.
výsledek za neplatný

prohlásit2
1× ACT(1) PAT(4)

(vyhlásit, deklarovat, vyřknout) soud prohlásil jeho
nevinu

prohlásit3
200×,463× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c)

?PAT(o+6;k+3)
(konstatovat, podotknout) prohlásili o sobě
nevhodné věci; p. o něm, že je nevychovaný; p. o
životním prostředí.PAT, že je nevyhovující; ministr k
otázce.REG životního prostředí p. o emisích.PAT, že
klesají

prohlašovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4)

(deklarovat) prohlašovali ho šampiónem
prohlašovat2 ACT(1) PAT(4)
(vyhlašovat, vyřknout) soud prohlašoval jeho nevinu

prohlašovat3
20×,67× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c)

?PAT(o+6;k+3)
(konstatovat, podotýkat, poznamenávat)
prohlašovali o sobě nevhodné věci; p. o něm, že je

nevychovaný; p. k životnímu prostředí.PAT, že je
nevyhovující; ministr k otázce.REG životního
prostředí p. o emisích.PAT, že klesají

prohledat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(prozkoumat) prohledat jejich osobní věci

prohledávat 4× ACT(1) PAT(4)
(prohrabávat) prohledávat kufr

prohlédnout 4× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c)
(obhlédnout, okouknout) prohlédnout celý objekt; p.,
kam si lehnou

prohlédnout si 7×,7× ACT(1) PAT(4)
(okouknout) prohlédnout si citadelu

prohlížet1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(zkontrolovat, prozkoumat) prohlížet koše
prohlížet21× ACT(1) PAT(4)
prohlížet staré fotky

prohlížet si 3×,6× ACT(1) PAT(4)
(obhlédnout, okouknout) prohlížet si model

prohloubit1
4×,4× ACT(1) PAT(4)

(zvětšit) prohloubit animozitu; p. nepřátelství
prohloubit2 ACT(1) PAT(4)
(vyhloubit) prohloubit studnu

prohloubit se 5×,7× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) deficit se prohloubil z 19 na 44 mil.;
sestupný trend se p.

prohlubovat1
4× ACT(1) PAT(4)

(zvětšovat) prohlubovat propast; p. nepřátelství
prohlubovat2 ACT(1) PAT(4)
(vyhloubit) prohlubovat řečiště

prohlubovat se 6×,1× ACT(1) ?PAT(na+4)
?ORIG(z+2)

(zvětšovat se) deficit se prohluboval z 19 na 44 mil.;
propast se p.

prohnat se 2× ACT(1) DIR2()
(prořítit se) hurikán se prohnal přímořskými státy

prohnout se 1× ACT(1)
(ohnout se) sloupek se prohnul; pod tíhou.CAUS patra

prohodit1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(promluvit, pronést) prohodila s ním jen pár slov
prohodit2 ACT(1) PAT(4) EFF(s+7;za+4)
(zaměnit) prohodil ojetou pneumatiku za novou

prohodit3 ACT(1) PAT(4)
prohodil hráče

prohodit si ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)
společnost si prohodila s firmou akcie za podílové listy

prohrabávat 1× ACT(1) PAT(4)
(prohledávat) prohrabávat trosky
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prohrát 79×,38× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;
proti+3)

(vyhrát) prohráli s Evertonem zápas; 1:2.EXT
prohrávat 12×,5× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;

proti+3)
(prohrát, vyhrát) prohrávali s nimi i v tomto utkání;
p. se Slavií 0:2.EXT; vůdce nerad p.

prohřešit se 1×,2× ACT(1)
(provinit se) prohřešit se nejen on, ale i ostatní; proti
ústavě.REG; p. se vzhledem ke své ženě.REG; p. se na
svém zdraví.REG

procházet1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(projít) procházet výstavu a knihovnu
procházet22× ACT(1) PAT(4)
(prolistovat) Účetní procházel jednotlivé položky
evidenčního listu.

procházet3
33×,19× ACT(1) DIR2()

(absolvovat) vývoj prochází několika stádii; banka p.
operací

procházet49× ACT(1) DIR2()
(vstupovat, jít skrz, vést) prochází dveřmi; k
nám.DIR3; p. korytem řeky

procházet51× ACT(1) DPHR(zkouška.S7[oheň.S7])
Všechno prochází zkouškou ohněm.

procházet se 1×,5× ACT(1)
(projít se) procházet se sám; po ulici.LOC; s
kamarádem.ACMP

proinvestovat 1× ACT(1) PAT(4)
proinvestovat zbytek peněz

projednat1
18×,15× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(prodiskutovat, prodebatovat, vyřídit) projednat s
prodavačem stížnosti na reklamu; ministři p. nový
zákon Rcp. ADDR

projednat2
20×,16× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓c)

(úředně probrat, zabývat se) porada ministrů
projedná program; p. zákon na zasedání.LOC vlády

projednávat1
12×,16× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(prodiskutovat, prodebatovat, prohovořit)
projednávat problém se sestrou; ministři p. nový
zákon Rcp. ADDR

projednávat2
16×,42× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓c)

(úředně probrat, zabývat se) projednat zákon; v
parlamentu.LOC; příští měsíc.TWHEN

projektovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(navrhovat) rekonstrukci sněmovny projektovala tato
firma; p. jim.BEN dům

projet1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(brázdit, projít) projet celou trasu; se
sousedem.ACMP; rychle.MANN

projet2
1× ACT(1) PAT(4)

(spotřebovat) projet hodně benzínu
projet3

15×,4× ACT(1) DIR2()
(projít, procházet) sportovci projedou řekou; p. na
naše území.DIR3

projet se 1× ACT(1)
(užít jízdy) večer se ještě projel; s přítelem.ACMP;
autem.MEANS

projevit1
1×,7× ACT(1) PAT(4;↓c)

projevil, co si myslí; p. kus statečnosti
projevit2

3×,1× ACT(1) CPHR({důvěra,náklonnost,
nedůvěra,soustrast,úcta,uznání,…}.4) ?ADDR(3)

(vyjádřit) Projevil mu důvěru.; Projevila nám
soustrast.; Projevili náklonnost společnosti GM.

projevit3
44×,14× ACT(1) CPHR({lítost,nadšení,

náklonnost,náznak,názor,nesouhlas,nezájem,obava,
ochota,přání,souhlas,zájem,zdvořilost,…}.4)

(projevovat) projevit zájem startovat letos; vláda
nechce projevit náklonnost společnosti GM, projevil
nadšený souhlas s mírovým úsilím, neprojevila ani
náznak ústupu

projevit se1
14×,3× ACT(1) PAT(7;v+6)

nemoc se projevuje těmito příznaky; jeho povaha se p. v
maličkostech; p. se to u něj v tom, že přišel pozdě

projevit se2
31×,23× ACT(1)

(ukazovat se, vyjít najevo) separatistické tendence se
opět projevily; p. se náznaky ekonomického oživení

projevit se3
3×,4× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(chovat se, vést si) ten hoch se projevuje
živelně.MANN; p. se v cizím jazyce.MEANS; p. se podle
pravidel.CRIT; p. se hazardérsky.CPR; p. se
bezchybně.ACMP; p. se ku prospěchu věci.BEN

projevovat1
5×,3× ACT(1) PAT(4;↓c)

projevoval, co si myslí; p. určitou míru pokory
projevovat2 ACT(1) CPHR({důvěra,soustrast,úcta,

uznání,…}.4) ADDR(3)
(vyjadřovat, vzdávat) projevoval nám soustrast; p.
jim důvěru

projevovat3
7×,4× ACT(1) CPHR({lítost,nadšení,

nesouhlas,odolnost,přání,zájem,…}.4)
(projevit) projevovat nesouhlas s reformou financí;
projevuje odolnost vůči pesimistickým titulkům

projevovat se1
17× ACT(1) PAT(v+6;7)

(vyznačovat se, být typický) nemoc se projevovala
vysokou horečkou; jeho povaha se p. v neschopnosti
dostát slibu

187



4 PDT-VALLEX

projevovat se2
25×,8× ACT(1;↓že)

(vyjít najevo, projevit se, ukazovat se) projevovaly
se alergie; v podniku.LOC se p. nedostatky

projevovat se3
4×,4× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()|COMPL()
(počínat si, vést si) nedostatek se projevoval
živelně.MANN; p. se podle pravidel.CRIT; p. se
hazardérsky.CPR; p. se bezchybně.ACMP; p. se ku
prospěchu věci.BEN; M.A. se projevuje jako
nejvýraznější postava.COMPL týmu

projít1
3× ACT(1) PAT(4)

(brázdit, procházet) projít les; se sousedem.ACMP;
rychle.MANN

projít2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(probrat, prohlédnout) projít poznámky; p. si.BEN
poznámky; p. včerejší události

projít3
1×,15× ACT(1) PAT(7)

(zažít, prodělat) projít výcvikem, utrpením; p.
opravou

projít4
6×,8× ACT(1;↓že) ?PAT(3)

(proběhnout bez následků) u rodičů.LOC mu.PAT
to.ACT prošlo hladce

projít5
33×,17× ACT(1) DIR2()

(proběhnout, procházet) projít lesem a zahradou
projít6

15×,47× ACT(1)
(obstát) zákon prošel; parlamentem.DIR2; v
parlamentu.LOC; během zkoušky.TPAR student p.

projít7 ACT(1)
(přestat platit) pas prošel; p. mu.BEN průkaz

projít8 ACT(1)
(uplynout) záruční doba prošla; den p. v klidu

projít9
1×,1× ACT(1) DPHR(ruka.P7) PAT(3)

bankovky mu prošly rukama
projít se 1×,1× ACT(1)
(procházet se) projít se; lesem.DIR2; s
kamarádem.ACMP; rychle.MANN

projít si 1× ACT(1) DIR2()
prošel si podobnou zkušeností

projíždět1
7×,4× ACT(1) DIR2()

(projít, projet) projíždět lesem; auto p. Mánesovou
ulicí

projíždět21× ACT(1) PAT(4)
(projet nějakou trasu) Kandidáti projíždějí tuto
obrovskou zemi.; Na čas projíždíme kuželky (tj. trasu
mezi kuželkami).; Projíždíme vyznačenou trasu,
Mánesovu ulici.

prokázat1
55×,26× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

?ADDR(3)

(dokázat) prokázal jim, že se dopustil přestupku; p.
bikerům svůj zájem o situaci

prokázat2
2×,26× ACT(1) PAT(4;↓že)

(dokázat) prokázat účinnost; p. větu
prokázat31× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
prokázat někomu laskavost

prokázat se1
1× ACT(1) PAT(7)

(vykázat se) občan se prokazuje dokladem
prokázat se21× ACT(1) PAT(7;.a1;.1[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,jakožto}:/AuxY])
(ukázat se) Prokázal se jako potenciální zákazník.

prokázat se3
2×,1× ACT(1;↓že;↓zda;↓jak-2)

(ukázat se) prokázala se tendence; p. se vina; p. se, že
mám pravdu

prokazovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Prokazoval jim laskavost.

prokazovat2
10×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

?ADDR(3)
(dokazovat) prokazoval jim své kvality; p. ostatním
svůj zájem o situaci

prokazovat3
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)

prokazovat větu
prokládat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(plnit) prokládat vysílání novinkami

proklamovat 4× ACT(1) PAT(4;↓že)
(hlásat, provolávat) proklamovali svou neutralitu; p.
kladný vztah k životu

proklestit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(prorazit) proklestit cestu; p. si.BEN cestu

prokličkovat ACT(1) DIR2()
(proběhnout) prokličkovat uličkou

proklouznout 2× ACT(1) DIR3()
proklouznout do země

prokňučet 1× ACT(1) PAT(4)
(proplakat) prokňučet celou noc; p. 5 hodin

prokopat se 1× ACT(1)
(projít, prokopnout se) Všechny obchody se tím
prokopaly.

prokopnout se ACT(1)
(projít, povést se) obchody se prokoply

prokouknout 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(odhalit, odkrýt, rozpoznat) novináři prokoukli jeho
mazané plány

prokousat se 1×,1× ACT(1) DIR2()
(probít se) prokousal se jen těžko učební látkou;

prokousávat se 1× ACT(1) DIR2()
(prokousat se) prokousávat se seancí

prokrvovat se 1× ACT(1)
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hlava se prokrvuje
prokřičet se ACT(1) DIR2()
(projít) prokřičeli se přes vražedné rytmy

prolamovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(prolomit, odstraňovat, překonat) argumenty
prolamují odpor

proletět 1× ACT(1) DIR2()
Letadla proletěla kolem letiště.

proležet1
2× ACT(1) PAT(4)

proležel celé dny; p. vyšetřenou hodinku ve vaně.LOC;
p. daný termín v nemocnici.LOC

proležet2 ACT(1) PAT(4)
proležet matraci

prolínat se 4× ACT(1) PAT(s+7)
(mísit se) vzpomínky na dětství se prolínají s dojmy z
cest; záběry se p. s makroprůhledy; naše názory se p.
Rcp.PAT

prolistovat 2× ACT(1) PAT(4)
(projít) prolistovat noviny

prolnout 2× ACT(1) PAT(4)
(prostoupit) lidové melodie jsou prolnuty písněmi…

prolomit16×,7× ACT(1) PAT(4)
(prorazit, probořit) prolomit hranici; p. stěnu

prolomit21× ACT(1) PAT(4)
Kemp prolomil veřejné mlčení vlády.

prolomit se 1× ACT(1) DIR3()
Prolomil se přes účet oprávněného uživatele.

prolongovat ACT(1) PAT(4)
prolongovat zisk

promáčet 1× ACT(1) PAT(4)
(promočit) promáčet koberec

promarnit 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(promeškat, promrhat) promarnit příležitost

promarodit 1× ACT(1) PAT(4)
(prostonat) promarodit celou dovolenou promarodil

proměnit1
1×,11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])
(měnit) výchova ho proměnila z gaunera na slušného
člověka

proměnit2
39×,6× ACT(1) PAT(4) EFF(v+4;do+2)

proměnit touhu v tlak; Juska ani jednou neproměnil;
Straka p. šanci v gól; p. naše vidění světa; Kovanda p.
sólový nájezd v branku

proměnit31× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4;
na+4)

(vyměnit) Proměnil s nimi marku za koruny.;
Proměnil stokorunu (na drobnější peníze/za drobné).;
Budu muset proměnit za hotové jejich portfolio hraček.

proměnit se 8×,10× ACT(1) PAT(na+4;v+4)
?ORIG(z+2)

(změnit se) těla se proměnila ze současné podoby na
popel

proměňovat12× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])

(měnit) proměňoval barvu ze žluté na zelenou;
výchova ho p. z gaunera na slušného člověka

proměňovat2
3× ACT(1) PAT(4) EFF(v+4)

(proměnit) Kuka proměňoval šance v gól
proměňovat se 4×,1× ACT(1) PAT(na+4;v+4)
?ORIG(z+2)

(proměnit se) vyprávění se proměňovalo ze suchého
textu v živý obraz; inscenace se p.

promeškat 1× ACT(1) PAT(4)
(nestihnout, zmeškat) promeškat lhůtu

promíchat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(míchat) stát promíchal ceny ve spotřebním koši

promíjet 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(prominout, odpouštět) promíjet jim splátky

prominout 2×,5× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(odpustit) prominul mi to

promítat 6×,6× ACT(1) PAT(4)
(zobrazovat) promítat němé filmy; obecenstvu.BEN

promítat se1
1× ACT(1) LOC()

(projevovat se, umístit se) naše nejistota se promítá i
na ledě

promítat se2
9×,2× ACT(1) DIR3()

(umístit se, projevit se) do nízkého odhadu se promítá
pokles ploch výsadby

promítnout11× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit) promítli princip v zákoně

promítnout2
10× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) promítnout řadu faktorů do ceny bytu
promítnout3

3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zobrazit) promítnout film; divákům.BEN; p.
diapozitivy

promítnout se1
5×,1× ACT(1) LOC()

(projevit se, umístit se) nová koncepce se promítne v
naší legislativě

promítnout se2
11×,4× ACT(1) DIR3()

(umístit se, projevit se) návrh se promítne do cen
promlčet 6× ACT(1)—(.$2<s>;.v[se:/AuxR])
trestný čin se promlčel; osobám.BEN mladším…

promlouvat 1×,1× ACT(1) PAT(o+6;.s;↓c)
?ADDR(k+3;s+7)

(promluvit) Jelcin promlouval k lidu o situaci v zemi
promluvit1

6×,8× ACT(1) ?PAT(o+6) ?ADDR(k+3;s+7)
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(hovořit, mluvit) Jelcin promluvil k lidu o situaci; p. o
situaci na shromáždění; p. se synem o dalším postupu;
p. s ní o tom včera

promluvit2
3× ACT(1) PAT(do+2)

promluvil do věcí veřejných
promluvit3

1× ACT(1) PAT(na+4)
promluvit na ni jen občas

promluvit4 ACT(1)
(umět mluvit) němý promluvil

promluvit si 3×,4× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(s+7)
promluvila si s ním o dalším postupu; Karel a Tonda si
p. Rcp. ADDR

promrhat 3× ACT(1) PAT(4)
(promarnit) promrhat fondy

promrhávat 1× ACT(1) PAT(4)
(promrhat, promarňovat) promrhávat čas

promyslet 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
promyslel všechny možnosti

promyslit 1× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
promyslil důkladně všechny souvislosti

promýšlet 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
promýšlel nové písničky

pronajímat1
8×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(pronajmout, dát, půjčit) pronajímat podniku byt; p.
jim.ADDR pro příbuzné.BEN byt

pronajímat2
4×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(pronajmout, vypůjčit, vzít) klubovna pronajala od
firmy bagr; p. si byt pro kolegu.BEN; p. od něho byt
cizím osobám.BEN

pronajmout1
21×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(pronajímat, dát) pronajme jim byt; dům p. za
symbolickou cenu.MEANS další firmě

pronajmout2
2×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(pronajímat, vypůjčit, vzít) pronajme od podniku
byt; pro zaměstnance.BEN; dům p. za symbolickou
cenu.MEANS; za kolik.EXT si chce klient pronajmout
byt

pronásledovat 3×,10× ACT(1) PAT(4)
(honit, stíhat, hnát, perzekvovat) vláda
pronásledovala kritiky

pronášet1
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(vyslovovat, proslovit) pronášet slovo s přízvukem
na konci; p. přípitek

pronášet2
1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(říkat) pronášet nám o tom podobné úvahy; p. o
ekonomice projevy

pronést1
12×,5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(k+3)

(proslovit, vyslovit) pronést projev k publiku; p.
přípitek; p. k této příležitosti.REG přípitek

pronést26× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(říci, dít) prezident pronesl o této otázce jen několik
slov

pronikat 5×,8× ACT(1) DIR3()
(rozšířit se, dostat se) voda pronikala do vnitřku lodi

proniknout1
1× ACT(1) PAT(4)

(prostoupit) kultura pronikla jeho dílo
proniknout21× ACT(1) DIR2()
(projít, prorazit) pronikla hustou mlhou

proniknout3
18×,19× ACT(1) DIR3()

(rozšířit se, dostat se) voda pronikla do lodi; bacil p.
do potravinového řetězce

proniknout41× ACT(1) PAT(do+2)
Pronikli jsme do jeho teorie.

propadat1
7×,1× ACT(1) PAT(3)

(podléhat) propadat radovánkám
propadat2

1×,1× ACT(1)
(pozbýt platnosti) všechny pasy propadaly; p.
mu.BEN všechny úspory

propadat31× ACT(1)
(neuspět) Propadá ve zkoušce.REG sledovanosti.

propadat se19× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2) ?ORIG(z+2)
(klesat) Akcie se dále propadaly ze 400 na 345.;
Rozpětí mezi kontrakty a termínovými obchody se
propadá do záporných hodnot.

propadat se23× ACT(1)
Benátky se v průběhu příštího století budou propadat
rychleji.

propadnout137× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Společnost propadla z 5 bodů na 10.

propadnout2
2×,2× ACT(1) PAT(3)

(podlehnout) propadnout uspokojení
propadnout3

4×,4× ACT(1)
(pozbýt platnosti) pas propadne; složená záloha p.
obvodnímu úřadu.BEN

propadnout4
1×,14× ACT(1)

hřebíček snadno propadl; p. až na druhou stranu.DIR3
propadnout55× ACT(1)
(neuspět) Kandidát ve volbách propadl.

propadnout se 2×,103× ACT(1) ?PAT(na+4)
?ORIG(z+2)

(klesnout) Saldo zahraničního obchodu se propadlo ze
450 na 200, tj. do pasíva.DIR3(=); Zisk se propadl o
3.1 %.DIFF z 501.61 miliardy jenů na 486.1 miliardy
jenů.

propagovat 11×,43× ACT(1) PAT(4;↓že)
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propagovat alkohol
propálit ACT(1) PAT(4)
(proděravit) propálit ubrus

propálit se1
1× ACT(1)

(proděravit se) trouba se propálila
propálit se2 ACT(1)
(propadnout se) propálil se na sedmé místo

propásnout 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(promeškat, zameškat) propásnout vhodnou dobu

propást 2× ACT(1) PAT(4)
(promeškat, propásnout) propást příležitost

propašovat 3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(pašovat) propašovat cigarety; do Německa.DIR3

propíchat 1× ACT(1) PAT(4)
(probodnout, perforovat) propíchnout podobiznu;
špendlíkem.MEANS

propíchnout 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(probodnout, perforovat) nosorožec propíchne auto;
rohem.MEANS

propírat ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(hodnotit) propírat vztahy na pracovišti

propít 1× ACT(1) PAT(4)
(prohýřit, prochlastat) propít peníze

proplácet 2×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(proplatit, vyplatit) proplácet firmě náklady

proplachovat 1× ACT(1) PAT(4)
Odvětví se právě proplachuje.

proplatit 2×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(proplácet, vyplatit) proplatit klientovi nekryté šeky

proplést 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;
v+4)

(spojit, skloubit) proplést svůj život s tvým do
jednoho

proplétat ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(kombinovat) proplétat smutné okamžiky s veselými
okamžiky

proplétat se 3× ACT(1) DIR2()
(projíždět) slalomáři se proplétali brankami

proplížit se 1× ACT(1) DIR3(=)
(dostat se) firmy se proplížily do obchodování

proplýtvat ACT(1) PAT(4)
(prohýřit) proplýtvat miliardy

propočíst 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(propočítat, vypočítat) propočíst cenu z uvedených
sum na 274 Kč; p. fond pracovní doby

propočítávat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2)

(propočíst, vypočítat) propočítávat úrokové sazby z
daných hodnot; p., jak to dopadne

propojit11× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do-1[.4];
v+4)

(spojit, sloučit) propojit film s předchozími snímky ve
volný seriál

propojit2
3×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(spojit) propojit procesor s pamětí; p. sítě
propojit3

4× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(spojit, vykonat současně) propojit procházku s
nákupem

propojit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(spojit se) myšlenka státnosti se propojila s
konkrétním režimem; potok se p. s řekou

propojovat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

?EFF(do+2;v+4)
(spojovat) propojovat film s předchozími snímky ve
volný seriál

propojovat2
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(spojovat) sběrnice propojovala procesor s pamětí
propouštět1

5×,10× ACT(1) PAT(4)
(uvolnit, pustit) propouštět zaměstnance

propouštět2 ACT(1) PAT(4)
Okna mají propouštět světlo.

propracovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vypracovat) propracovat roli Nabucca

propracovat se1 ACT(1) PAT(na+4)
(vypracovat se) propracoval se na šéfa výroby

propracovat se2
2× ACT(1) DIR3()

(postoupit, dostat se) propracovat se na desáté místo;
p. se do finále; p. se k jazyku; p. se na jeho místo

propracovávat se 1× ACT(1) DIR3()
(posunovat se, dostat se) soubory se propracovávaly
ke špičce spektra

propůjčit 2×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(poskytnout, udělit) město propůjčilo zaměstnancům
byty; p. jim vyznamenání

propůjčovat 4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(poskytovat, udělovat, propůjčit) propůjčovat jim
práva

propukat 1× ACT(1)
(náhle vzniknout) Skandál znovu propukal.

propuknout 3×,6× ACT(1)
(vypuknout) propukla panika

propustit1
26×,48× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(propouštět) propustit pachatele z vězení; p. pacienta;
p. zaměstnance

propustit2 ACT(1) PAT(4)
(nechat projít) propustit světlo
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prorazit1
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(rozbít, prolomit) nedočkavci prorazili bránu; p.
výlohu kamenem.MEANS

prorazit21× ACT(1) PAT(4)
(proniknout) slunce prorazilo mlhu

prorazit3
4×,4× ACT(1) PAT(7;s+7)

(uplatnit se, vyniknout) prorazil se svými názory; p.
svým nadáním v Hollywoodu

prorazit4
1× ACT(1) DIR2()

(prostoupit, proniknout) clonou prorazí lepší debata;
p. houštím

prorazit52× ACT(1) DIR3()
(dostat se) názor prorazil do světa

prorážet1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(rozbíjet) prorážet obrannou hradbu
prorážet2 ACT(1)
(prosadit se) jeho nová hra prorazila

prorezavět ACT(1)
karosérie prorezavěla

prorokovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(předpovídat, věštit) prorokovat budoucnost

prorůstat1 ACT(1) PAT(4)
nádor prorůstá okolní tkáň; plevel p. řepu

prorůstat2
2× ACT(1) DIR3()

zločin prorůstá do vlády; nádor p. do tkáně
prorůstat31× ACT(1) DIR2()
(prorážet) Plevel prorůstá puklinami.

prořeknout se 1×,1× ACT(1)
(prozradit se) předseda výboru se prořekl

prořídnout 1× ACT(1)
Řady lidí této skupiny prořídnou kvůli vysokému věku.

prořítit se ACT(1) DIR2()
(prohnat se) prořítit se přímořskými státy

prosadit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vymoci uplatnění) prosadit přítele na vedoucí místo;
p. se do funkce.DIR3; p. ho na druhé místo.DIR3

prosadit2
52×,23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)

(vymoci, dosáhnout) prosadit cenu; p., že přijedou;
p., aby dostali odměnu; p., kde bude spát; p. do
zákona.DIR3, aby matky měly.PAT desetkrát vyšší
platy

prosadit3
1×,3× ACT(1) DPHR(svůj-1.FS4)

prosadili svou
prosadit se 29×,7× ACT(1)
(uplatnit se) konečně se prosadila; hosté se neprosadili;
p. se proti deseti domácím.BEN; p. se mezi
konkurencí.LOC; Katka se p. v mariáši.REG; p. se
koncertní činností.MEANS; p. se jako trenér.COMPL

prosáknout1 ACT(1) PAT(7)
(nasáknout) šaty prosákly vůní levandule

prosáknout2
1× ACT(1) DIR2()

(pronikat) pohoda prosakuje celou nahrávkou
prosáknout3

1×,1× ACT(1) DIR3()
(šířit se, proniknout) do půdy prosakují škodlivé látky

prosakovat 1× ACT(1) LOC()
(pronikat) informace prosakovaly po celém městě

prosazovat 44×,43× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓že;↓c)
(vymáhat, domáhat se, razit) prosazovat rozpočet;
p., aby se zlevnilo; p., kam si sednou

prosazovat se 8×,2× ACT(1)
hosté se úspěšně prosazovali; p. se proti deseti
domácím.BEN; p. se mezi konkurencí.LOC; Katka se p.
v mariáši.REG; p. se koncertní činností.MEANS; p. se
jako trenér.COMPL

prosedět 1× ACT(1) PAT(4)
prosedět hodinu; na prezentaci.LOC

prosekat ACT(1) PAT(4)
(prosekávat, prorážet) prosekat cestu; p. BEN.jim
cestu

prosekat se 1×,1× ACT(1) DIR2()
(proniknout) prosekal se pralesem; p. se houštinou
vojenských hlášení

prosekávat 1× ACT(1) PAT(4)
(prorážet, prosekat) prosekávat cestu; p. BEN.jim
cestu

prosit 12×,7× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c)
ADDR(4)

(žádat, poprosit) prosím vás o shovívavost; p. tě,
postarej se o ni

prosít 1× ACT(1) PAT(4)
Obal semen se proseje, rozdrtí…

proskočit1 ACT(1) PAT(4)
(prorazit) proskočit sklo

proskočit2
1× ACT(1) DIR2()

(projít, proniknout) proskočit dveřmi do pokoje.DIR3
proslavit 3×,4× ACT(1) PAT(4)
film proslavil i tohoto umělce

proslavit se 4×,4× ACT(1)
předseda se proslavil; svými názory.MEANS

proslechnout se 1× ACT(↓že)
proslechlo se, že společnost krachuje

proslout 6× ACT(1)
(proslavit se) politik proslul ve světě; svým
přístupem.MEANS

proslovit 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(k+3)
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(pronést) proslovil přednášku k publiku; k této
příležitosti.REG

proslýchat se 3×,1× ACT(1;↓že) ?PAT(o+6)
Proslýchá se o něm, že se rozvádí; Proslýchá se, že je to
zase jinak

prosmát se 1× ACT(1) DIR2()
Prozpívali se a prosmáli přes vražedné polorytmy.; Je
lepší se životem prosmát, než proplakat.

prospat 1× ACT(1) PAT(4)
prospat celé utkání

prospat se 1× ACT(1)
(vyspat se) slůně se prospí

prosperovat 6×,10× ACT(1) ?PAT(z+2;na+6)
(vzkvétat, rozvíjet se) Podnik prosperuje.; Trh
prosperuje ze špatných zpráv.

prospět1
22×,6× ACT(1;↓když) PAT(3)

(posloužit, přinést prospěch) hostům prospěla
změna; mužstvu p., když poletí trénovat na Mars

prospět2
1× ACT(1)

(uspět, pohořet, být úspěšný) Jirka prospěl; v
testu.REG zdatnosti; proti družstvu.BEN Bohdanovic

prospívat1
6× ACT(1;↓když) PAT(3)

(prospět) konkurence prospívá kvalitě; p. nám, když
trénujeme

prospívat2 ACT(1)
(dařit se) na jihu prospívá víno; p. mu.BEN pšenice

prostavět1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(utratit) prostavěl vlastní majetek za nové stavby

prostavět2 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4)
(utratit) prostavěl tisíce za nové ploty

prostavět se 3× ACT(1) DIR3()
(dostat se) prostavět se do budoucnosti

prostituovat se 1× ACT(1)
pokrevní rodiče se prostituují a náhradní se starají

prostoupit1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(proniknout) plejáda odpisů prostoupila program
prostoupit2 ACT(1) DIR2()
(proniknout) jen on prostoupil houštím

prostrčit1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podat) prostrčit míč Pukartovi
prostrčit2

1× ACT(1) PAT(4) DIR2()
(protáhnout, strčit skrz) prostrčit ruku mřížemi; p.
dovnitř.DIR3 hlavu

prostrkat ACT(1) PAT(4) DIR2()
(prostrčit, protáhnout) prostrkat film tuctem
scénářů; p. papírky otvorem

prostřelit 9× ACT(1) PAT(4)
(prorazit) doslova prostřelil brankáře; p. stěnu

prostřídat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(vystřídat se) první politik se prostřídá s druhým
politikem

prostříhat1
1× ACT(1) PAT(4)

(proděravět) prostříhat díru; p. látku
prostříhat21× ACT(1) PAT(4)
Nařídil, aby film prostříhali.

prostudovat 5×,10× ACT(1) PAT(4)
(probrat) prostudovat spis

prostudovávat 1× ACT(1) PAT(4)
Je to to samé, co jsem prostudovával dříve.

prostupovat1 ACT(1) PAT(4)
(pronikat) láska prostupovala jeho dílo

prostupovat2
1×,1× ACT(1) DIR2()

(procházet) láska prostupovala jeho dílem; chlapec p.
houštím

prosvětlit 1× ACT(1) PAT(4)
(zesvětlit) prosvětlit byt; p. okolí očí

prosvištět ACT(1) DIR2()
(projet) prosvištět kolem školy

prosvítat 2× ACT(1) DIR2()
měsíc prosvítal korunou stromu

prošetřit 2×,6× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(zjistit, vyšetřit, vypátrat) prošetřit tuto záležitost

prošetřovat 2×,6× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyšetřovat, vypátrat, prošetřit) pátrání prošetřuje,
zda došlo k vraždě

proškolit 1× ACT(1) PAT(4)
(školit) proškolili lékaře

prošlapat 1× ACT(1) PAT(4)
Jacobson prošlapal své nové tenistky.

prošoupat 1× ACT(1) PAT(4)
prošoupat kabát

prošoupávat ACT(1) PAT(4)
(prošoupat) prošoupávat kabát

protáhnout1
4×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(prodloužit) protáhli pracovní dobu z 8 na 8 a půl
hodiny; p. všem.BEN přednášky; p. dálnici až do
Jaroměře.DIR3

protáhnout2
1× ACT(1) PAT(4) DIR2()

(prostrčit) protáhnout hlavu plotem
protáhnout se1

5×,5× ACT(1) ?PAT(z+2) ?EFF(na+4)
(prodloužit se) Dokončení trasy se protáhlo ze tří na
pět týdnů.

protáhnout se21× ACT(1)
(zacvičit si, napřímit se) po dlouhém sezení se protáhl

protáhnout se31× ACT(1) ?PAT(z+2) ?EFF(na+4)
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Hranice právní absurdity se tento týden protáhly z
nejistého na nemožné, tj. o další stupeň.

protahovat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(prodlužovat, natahovat, zdržovat) protahovali
dovolenou ze dvou na tři týdny; ústupky případ p.

protahovat21× ACT(1) PAT(4)
(narovnat) Protahuje si.BEN ruce.

protéci 1× ACT(1) DIR2()
(protékat) sprchou proteče 6 - 12 litrů vody

protékat 4× ACT(1) DIR2()
(procházet) půdou protéká voda; Vltava p. Prahou

protestovat 21×,25× ACT(1) PAT(proti+3;oproti+3;↓že;
za+4)

(ohradit se) Protestoval proti výkonu rozhodčího.;
Protestovali, že podvýbor pracuje špatně.; Protestovali
za požadavky demokratických svobod.

protežovat 1× ACT(1) PAT(4)
(podporovat) firma protežuje svoje lidi

protínat 2× ACT(1) PAT(4)
(překřížit, přetnout) řeka protíná hranici

protiřečit 1× ACT(1) PAT(3)
protiřečit její teorii

protkat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyzdobit) protkat závěs; p. film písničkami.MEANS

protkávat ACT(1) PAT(4)
protkávat dva světy

protlačit 8× ACT(1) PAT(4)
protlačit novelu; do sbírky.DIR3 zákonů

protlačovat 1× ACT(1) PAT(4)
(prosazovat, propagovat) protlačovat výstavní
místnosti

protnout1 ACT(1) PAT(4)
(přetnout) kružnice protne přímku

protnout21× ACT(1) PAT(4)
Jeden trh se zdravím protne druhý.

protrhávat ACT(1) PAT(4)
(trhat) protrhávat sítě

protrhávat se 1× ACT(1)
(protrhnout se, dostat trhliny) ozónová vrstva se
protrhává

protrhnout1
4× ACT(1) PAT(4)

(překonat, zbavit se) protrhnout smůlu
protrhnout2 ACT(1) PAT(4)
(proděravit) protrhnout sítě

protrhnout3 ACT(1) PAT(4)
(vyjednotit) protrhnout řepu

protrhnout se 1× ACT(1)

(protrhávat se, dostat trhliny) zábrana se protrhla;
mračna se p.

protrpět 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vydržet, prodělat, překonat, přestát) protrpět
trnitou cestu

protřídit 1× ACT(1) PAT(4)
(uspořádat) Produkt všechny informace protřídí.

proudit 8×,11× ACT(1)
(téci, valit se, pohybovat se) vzduch proudí rychle; p.
korytem.DIR2 řeky; p. přes hranice.DIR3 zbraně;
fluidum p. v jeho básních.LOC

proukázat 4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;↓c) ADDR(3)
(ukázat) proukázal mu předky

provádět1
25×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;s+7)

(udělat, způsobit) prováděl mu nepěkné věci; p. s
postiženými skupinovou terapii

provádět2 ACT(1) PAT(4) DIR2()
(provést) prováděl nás městem

provádět3
30×,39× ACT(1) PAT(4)

(vykonávat) prováděl to nerad
provádět43× ACT(1) CPHR({operace,…}.4) ?ADDR(3)
lékaři mu prováděli operaci

provádět51× ACT(1) CPHR({debata,dialog,hovor,
rozhovor,…}.4)

(vést) provádět s nimi rozhovor
provádět6

10×,89× ACT(1) CPHR({aktivita,aktualizace,
arbitráž,barvení,cvičení,čin,činnost,dozor,hodnocení,
instruktáž,kontrola,nabídka,nábor,obchod,obchodování,
odběr,odkup,odpis,ohledání,opatření,operace,oprava,
platba,pozorování,práce,prodej,průzkum,přeceňování,
přehodnocení,přepadení,přesměrování,převzetí,příkaz,
půjčování,reorganizace,restrukturalizace,rozhodnutí,
servis,studie,test,testování,transakce,údržba,úkon,
úpis,úprava,vklad,vyhledávání,výkop,výpad,výpočet,
vyšetřování,vývoj,výzkum,zápis,změna,zpracování,
zpracovávání,…}.4)

(provést) Prováděli aktualizaci údajů k 2. září.;
Prováděl pro ně.BEN testy DNK; p. indexovou
arbitráž, p. evakuační cvičení, banka tyto činnosti
neprovádí, obchodování se p. přes překážku, mohla p.
odpisy v problematických oblastech, p. ochranná
opatření, naše země provádí utajované zpravodajské
operace v zahraničí, provádí potřebné opravy, nebudu
p. platby v hotovosti, úředníci p. pozorování, každý
den provádí přeceňování, přepadní provádí skupina
dvou až pěti mužů, mohl by p. příkazy, půjčování p.
pobočka v Atlantě, p. servis produktů, ministerstvo
energetiky provádí testování jaderných zbraní, nová
jednotka může p. úpisy, společnost zde prováděla
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výkop, společnost p. výpady již dříve, komise
prováděla vyšetřování, p. vývoj technologií,
neprovádějí se žádné zápisy

provádět71× ACT(1) CPHR({pokus}.4)
Letoun prováděl první pokus o přistání.

provalit 1× ACT(1) PAT(4)
(prorazit) voda provalila hráz; útočník p. hráz maltské
obrany

provalit se 1× ACT(1)
(prozradit se) všechno se provalilo

provázet1
16×,5× ACT(1) PAT(4)

(doplňovat) chřipku provází slabost
provázet2

14×,3× ACT(1) PAT(4)
(doprovázet) provázel návštěvníky; městem.DIR2; do
města.DIR3

provdat ACT(1) PAT(4) ?ADDR(za+4)
provdala dceru za hrubiána

provdat se 2× ACT(1) ?PAT(za+4)
(vdát se) provdala se za spolupracovníka

prověřit 15×,10× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(přezkoumávat, kontrolovat, lustrovat) prověřovat
osoby; p., kolik toho udělá; rozhodnutí p. jako
prozřetelná.COMPL

prověřovat 14×,8× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(přezkoumávat, kontrolovat, lustrovat) prověřovat
zaměstnance; p., jestli chodí včas

provést1
2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR2()

(provádět) provedl nás novým domem
provést2

54×,73× ACT(1) PAT(4)
(vykonat) provedl to nerad

provést33× ACT(1) CPHR({operace,…}.4) ?ADDR(3)
(operovat) provedl mu operaci; všechny operace p.
primář

provést4
25×,103× ACT(1) CPHR({aktualizace,akvizice,

fixace,hodnocení,instruktáž,jmenování,kontrola,krok,
likvidace,modernizace,nabídka,náhrada,nákup,
navýšení,obnova,obrat,odhad,odpis,odškodnění,
ohledání,opatření,operace,oznámení,platba,platba,
podání,prodej,průzkum,převzetí,redukce,reforma,
reorganizace,restrukturalizace,revize,rozbor,
rozhodnutí,sběr,snížení,snižování,spekulace,
spravedlnost,srovnání,statistiku,střídání,studie,test,
testování,transakce,transformace,údržba,úprava,vklad,
výměna,vyplacení,vyšetření,výzkum,změna,
znárodnění,zrušení,zvrat,…}.4)

(provádět) Provedl údržbu pozemku.; Programátor
provedl na počítači zajímavé operace.; Neprovedl
fixaci na vhodnou měnu.; Jmenování provede soudce
Merhige.; Kontrola byla p. v září.; Fond provedl

podobný krok, investoři p. obrat, společnost
neprovedla adekvátní odpisy, není možné p.
nepřátelské převzetí, provést redukce provozních
nákladů, provede konečné rozhodnutí o postupu,
neprovedli jsme sběr dat, provedli spekulaci se
společností Bally, obchodní transakce neměly být
provedeny, střídání nebo výměna může být p. jen
jednou, musí p. snížení o 100 milionů dolarů

provést51× ACT(1) CPHR({debata,dialog,hovor,
rozhovor,slyšení,…}.4)

(provádět, vést) Provedl s ním debatu.; Úřady
provedly slyšení minulé jaro.

provětrat1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(vyvětrat) provětrat pokoj
provětrat2 ACT(1) PAT(4)
Při nákupu provětrali své kreditní karty.

provětrávat 1× ACT(1) PAT(4)
(provětrat) provětrávat chodby

provézt 2× ACT(1) PAT(4)
(propašovat) ne každý uvedené zboží provezl; p. z
Německa.DIR1 všechno zboží

provinit se 7×,2× ACT(1)
(prohřešit se) velmi se provinil; svým
přístupem.MEANS; p. se proti zákonu.REG; p. se
vzhledem ke své ženě.REG; p. se na svém zdraví.REG

provokovat 8×,2× ACT(1) PAT(4)
(rozčilovat, dráždit) rád provokuje lidi; svým
přístupem.MEANS; výstava p. návštěvníka svou
neuchopitelností

provolat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Senátor mu provolal slávu.

provolat21× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(k+3)
(prohlásit) provolat k davu své myšlenky

provolávat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vyhlašovat) provolávat hesla proti rasismu; p. slávu

provozovat1
45×,121× ACT(1) PAT(4)

(spravovat) provozovat telefony
provozovat21× ACT(1) CPHR({podnikání,…}.4)
Podnikoví maséři provozují své podnikání raději v
tichosti.

provrtat ACT(1) PAT(4)
(prostřelit) provrtat tělo

prozkoumat1
5×,15× ACT(1) PAT(4)

(prohledat) prozkoumat oblast
prozkoumat26× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓c)
(prostudovat) Ministerstvo prozkoumalo, zda
neporušili zákon.; Měli by prozkoumat, jak by scénář
změnil program.
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prozkoumávat 1× ACT(1) PAT(4)
(prozkoumat) prozkoumávat transakce

prozpěvovat ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(zpívat) prozpěvovat jim o postavičce, že kraluje
prozpívat se 1× ACT(1) DIR2()
(prosmát se, proplakat se) Prozpívali se životem.

prozradit 21×,34× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c;.s) ?PAT(na+4;o+6)
(vyzradit) Na otázku, jak sehnal tolik peněz, nám
prozradil, že si musel vypůjčit.; p. o ní, že kouří

prozradit se 1× ACT(1) ?PAT(↓že)
Špatný výrobek se vždy prozradí.; Prozradíte se, že do
jejího okruhu nepatříte.; Výrazem tváře.MEANS se
prozradil, že o tom ví.

prozrazovat 6×,5× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(na+4;o+6)
(vyzradit) prozrazoval nám o ní tajné údaje; p., kam
půjdou

prožít1
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(strávit) prožila volný čas na chatě
prožít2

23×,8× ACT(1) PAT(4)
(zažít) prožila léta hrůzy

prožít3 ACT(1) PAT(4) BEN()|LOC(=)|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(strávit) prožila prázdniny v nečinnosti.LOC(=); p.
týden hledáním.MEANS; p. čas příjemně.MANN; p.
hodinu dost hazardérsky.CPR; p. prázdniny podle
plánu.CRIT; p. hodinu v souladu s předpisy.ACMP; p.
den ku prospěchu věci.BEN

prožít4 ACT(1;↓že;↓c)
DPHR(na-1[kůže:S4[vlastní-1:#]]) PAT(4;↓že;↓c)

prožila to na vlastní kůži
prožívat 23×,6× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zažít, zakusit) prožívat nadšení nad sjednocením

prožrat ACT(1) PAT(4)
(prokousat) červotoč prožral dřevo

pršet1
1×,1× ACT(1)

pršelo listí
pršet2

9×,2× EMPTY
(pršet) pršelo včera a zítra taky bude

prýštit 1× ACT(1)
(proudit, téci) všude prýštila krev

přát11× ACT(1) PAT(2;4;↓aby;↓ať;.s) ADDR(3)
(blahopřát, gratulovat, popřát) přát matce dobrého
jitra; p. jí, aby byla zdráva; p. mu k Vánocům.AIM; p.
jí k narozeninám.AIM hodně zdraví; přáli si k
úspěchu.AIM

přát2
5×,3× ACT(1) PAT(2;4;.f;↓aby;↓ať;.s) ADDR(3)

(nadržovat, stranit) přáli kolegům jejich úspěšnost; p.
bych vám vidět tu krajinu

přát3
4× ACT(1) PAT(3)

štěstí mu přálo
přátelit se 1×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(družit se, kamarádit se, spřátelit se) přátelit se se
Zdenkou Braunerovou

přát si1
6×,3× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓ať) ?ORIG(od+2)

(žádat) přeje si od něj, aby to udělal; p. si kávu
přát si2

51×,38× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓ať;.f;být[.a];2)
(toužit) přeje si úspěch; p. si být úspěšný

přebásnit ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(v+4;do+2)
(přetvořit) přebásnit Villonovo dílo z prvního vydání
do nové podoby

přeběhnout11× ACT(1) PAT(4)
p. silnici

přeběhnout2
1×,2× ACT(1) DIR1() DIR3()

(přejít) data přeběhla z počítače na počítač; p. k
nepříteli

přebíhat1 ACT(1) PAT(4)
p. silnici

přebíhat2
1×,3× ACT(1) DIR1() DIR3()

(přecházet) přebíhá z jedné strany na druhou
přebíhat31× ACT(1) DIR2()
Raederův duch přebíhá okruhem E převlečený za
generála.

přebíjet 1× ACT(1) PAT(4)
(přebít) přebíjet návrh

přebírat1
11×,18× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(přebrat) přebírat od nich cenu
přebírat21× ACT(1) DPHR(na-1[se.4]) PAT(4;↓že)
(vzít, převzít) Přebíral na sebe dlouhodobý dluh.

přebít 1×,3× ACT(1) PAT(4)
aféra přebije aféru

přebolet 1× ACT(1)
(přestat bolet) jednou vše přebolí

přebrat 3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(vzít) přebrat tyto prvky od sousedů

přebudovat 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(přestavět) přebudovali dům z malého na větší; p.
mužstvo

přebudovávat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(přehodnocovat) přebudovávat existující plány na
nové

přebývat1
1× ACT(1) ?PAT(3)

přebývaly mu peníze
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přebývat21× ACT(1) LOC()
(bývat, vyskytovat se, nacházet se) přebývat v
putykách

přecedit 1× ACT(1) PAT(4)
přecedit omáčku

přecenit 3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(přeceňovat) přecenit výsledky referenda

přeceňovat 7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(přecenit) přeceňovat výzkumy

přečerpat1
5× ACT(1) PAT(4)

přečerpat konto
přečerpat21× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesunout čerpáním) Sindona přečerpal 45 milionů
dolarů z fondů Franklinovy banky do jiných svých
podniků.

přečíslit 3× ACT(1) PAT(4)
(přečíslovat) přečíslit emise

přečíslovat 1× ACT(1) PAT(4)
(očíslovat jinak) přečíslovat stránky

přečíst1
9×,18× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

přečetl mu článek o vinárně; p. Babičku; p. celý rukopis
přečíst2 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(číst) přečetla mu o katastrofě

přečíst3 ACT(1) PAT(4)
(pročíst) slalomáři přečetli divokou vodu

přečíst4
14×,3× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(číst) přečte nám o Budulínkovi, že je zlobivý; p. si
vědecká vysvětlení

přečistit ACT(1) PAT(4)
(pročistit) přečistit krev

přečkat 3×,12× ACT(1) PAT(4)
(přetrpět, přežít, vydržet) přečkali zimu; ve
zdraví.MANN.ST

přečkávat 1× ACT(1) PAT(4)
(přetrpět, přežít, vydržet) Velké licenční skupiny
mohou tuto bouři přečkávat lépe.

předat1
78×,44× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podat) předat spor soudnímu dvoru; experti p.
padělky laboratoři.ADDR k laboratorní analýze.AIM; p.
informace (=listina) kolegovi

předat2
11×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(podat) předat žádost (=listina) na ministerstvo; p.
správu do palestinských rukou; p. dítě do náhradní
rodiny; experti p. padělky do laboratoře.DIR3 k
laboratorní analýze.AIM

předat3
1×,3× ACT(1) CPHR({informace,podnět,

tajemství,zpráva,…}.4) ADDR(3)

(informovat…) předávat informace soudnímu dvoru;
předal tajemství zpravodajské službě

předat se 1× ACT(1)
dával dával, až se předal; p. se o stovku.DIFF

předávat1
9×,9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podat, dát) předával jí talířek; p. jim oznámení
(=listina); p. zkušenosti partnerům.ADDR do
zahraničí.DIR3

předávat2
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(podat) předal zkušenosti do zahraničí; p. spor k
soudnímu dvoru; p. informace (=listina)

předávat3
2×,1× ACT(1) CPHR({informace,podnět,

zpráva,…}.4) ADDR(3)
(informovat…) předávat úřadu informace

předávat4 ACT(1) CPHR({informace,podnět,zpráva,
…}.4) DIR3()

(informovat…) předávat informace na úřad(=úřadu)
předávkovat 1× ACT(1) PAT(4)
předávkovat pacientku; léky.MEANS

předávkovat se ACT(1)
kamarád se předávkoval

předběhnout1
2×,1× ACT(1) PAT(4;3)

(předejít) předběhnout událostem
předběhnout2

1×,3× ACT(1) PAT(4)
(předstihnout) předběhl nás

předbíhat 3× ACT(1) PAT(4)
(předstihnout) předbíhal svého kolegu

předbíhat se ACT(1)
hodinky se předbíhaly; p. se jim.BEN čas

předčit 8×,19× ACT(1) PAT(4)
(překonat, převyšovat) výroba předčila očekávání;
akce p. svou intenzitou.MEANS vše

předčítat 1×,4× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(číst) předčítal mu o Heleně, že je šikovná; p. mu
stížnost

předehnat 1× ACT(1) PAT(4)
(předstihnout, předběhnout) předehnat úředníky

předejít1
11×,10× ACT(1) PAT(3)

(vyvarovat se) předejít hořkým slzám
předejít21× ACT(1) PAT(4)
(předběhnout) osud předešel ruku spravedlnosti

předejmout ACT(1) PAT(4)
(předjímat, anticipovat) předejmout debatu

předělat 1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(změnit) předělat šaty z dlouhých na krátké; p. historii

předělávat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)
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(předělat, měnit) předělávat šaty z dlouhých na
krátké; p. ústavu

předepisovat 7×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať)
ADDR(3)

(předepsat) předepisovat pacientovi léky
předepsat 8×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(předepisovat) předepsal jim, že se mají připoutat
předestřít 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(předložit) předestřít poslancům ucelenou vizi

předhánět 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(předstihovat, předbíhat) tento výrobek předhání
ostatní; v praktičnosti.REG

předhánět se 4× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4;v+6)
(přetahovat se) Předhánět se s firmou o trhy;
Dramaturgové se předhánějí v tom, kdo dokáže využít
lépe dané možnosti.

předhazovat ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.v) ADDR(3)
(vyčítat, vytýkat) předhazovat straně, že nemá dobrý
program

předcházet1
39×,13× ACT(1) PAT(3)

(být před něčím) diskuse předcházela schválení
předcházet2

1× DPHR(pýcha.S1,pád.S4)
pýcha předchází pád

předcházet31× ACT(1) PAT(4)
(dělat známým) Společnost předchází pověst, že je v
propojování různých počítačů lepší než IBM.

předcházet41× ACT(1) PAT(3)
(vyvarovat se) Způsob, jak předcházet podobným
případům.

předimenzovat 2× ACT(1) PAT(4)
(přehnat) předimenzovat konstrukci stavby

předjímat 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(předvídat, anticipovat) Předjímali rozhodnutí.;
Obchodníci předjímají, že americká měna klesne.

předjíždět ACT(1) PAT(4)
(předstihnout) předjíždět velké auto

předkládat 24×,12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
ADDR(3)

(podávat) autor předkládá čtenářům návod; k
posouzení.AIM; p. nám nesmyslná tvrzení; že je
vzorem, p. veřejnosti k úvaze

předklonit se 1× ACT(1)
klient se předklonil

předložit1
104×,105× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podat) předložit policistovi řidičský průkaz; p. to
soudu jako důkaz.COMPL

předložit2
9×,11× ACT(1) PAT(4) LOC()

předložit důkazy před soudem
předložit3

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(podat) předložil návrh před publikum

přednášet1
1×,1× ACT(:1) PAT(o+6;na-1[téma.4])

?ADDR(3)
přednášel jim o Egyptu; p. na téma Egypt

přednášet2
6×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

přednáší posluchačům hebrejskou literaturu
přednášet3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(říkat) přednášel jim o drogách, že jsou nebezpečné
přednést 12×,14× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
přednesl nám své básně; p. poslední přednášku

předpisovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓jak-2;↓ať)
ADDR(3)

(předepsat, ordinovat) předpisoval mu, jak se má
chovat; p. mu léky

předplácet 2× ACT(1) PAT(4)
(předplatit) předplácet jim noviny; p. si.BEN časopis

předplatit 2×,3× ACT(1) PAT(4)
předplatil noviny na celý rok; p. si.BEN časopis

předpokládat1
130×,76× ACT(1;.f;↓aby;↓že) PAT(4;↓aby;↓že;.f)

(vyžadovat) tato práce předpokládá jistou zručnost;
být úspěšný p. výrazné změny; tahle věc p. přetvořit
stranu

předpokládat2
24×,113× ACT(1) EFF(4;↓že;.s)

?PAT(o+6)
(myslet si) předpokládali o nich, že nelžou; p. o
historce, že je pravdivá

předpovědět 6×,63× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
(předpovídat, prognózovat) předpovědět počasí; p.
jim.BEN budoucnost

předpovídat 8×,99× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(prognózovat, věštit) předpovídal srážky; p. pro
letošní rok.BEN deficit; p. jim.BEN budoucnost

předražit 1× ACT(1) PAT(4)
předražit jízdné

předražovat 1× ACT(1) PAT(4)
předražovat jízdné

předřadit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
předřadit svůj návrh jinému návrhu; schůzi byla
předřazena novelizace zákona

předříkávat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(říkat, vyslovovat) předříkával posluchačům
hebrejský text

předsedat 6×,9× ACT(1) PAT(3)
(řídit) předsedat sněmu
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předsevzít si 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.f)
(umínit si) předsevzal si těžký úkol; p. si, že už nebude
kouřit

představit1
28×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(seznámit) představil nám svou manželku; p. muže
jako přítele.COMPL

představit2
31×,74× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ADDR(3)

(prezentovat, předvést) představil veřejnosti svou
práci; výstava p. malířovo dílo

představit3 ACT(1;.f;↓že) PAT(4;.f;↓že;↓aby)
(znamenat) sportovat představuje náročnost; to pro
nás.BEN p. konec

představit4 ACT(1) PAT(4)
(zahrát) herec skvěle představil Harpagona

představit se 30×,6× ACT(1) PAT(3)
(seznámit se) představil se nám; p. se svým
vystoupením.MEANS; krasobruslařka se p. publiku
první jízdou.MEANS

představit si1 ACT(1) PAT(7;pod+7) EFF(4;↓že)
(mínit, rozumět) co si představíte pod pojmem
reforma

představit si2
44×,23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)

(vybavit si) představil si, jak přichází; p., kdo přijde; p.
si tuto smlouvu jen těžko; p. si sebe jako
pilota.COMPL; p. si Jirku, že přichází.COMPL

představit si31× ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)
Dovedu si o tom představit, že to bude mnoho lidí
používat.

představovat1
24×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(seznámit) představovali nám své přátele; p. muže
jako přítele.COMPL

představovat2
4×,4× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ADDR(3)

(prezentovat) představuje veřejnosti své práce; p. svou
práci dobře

představovat3
164×,260× ACT(1;.f;↓že) PAT(4;.f;↓že;↓aby)

(znamenat, symbolizovat) USA představovaly
giganta na světové scéně; zátěž p. pro pětinu.BEN
obyvatel ohrožení; plat p. jediný příjem; výroba p. 11
procent nákladů

představovat se 6× ACT(1) PAT(3)
představoval se publiku; písničkami.MEANS na
koncertech

představovat si1
2× ACT(1) PAT(7;pod+7) EFF(4;↓že)

(mínit, rozumět) co si představujete pod pojmem
reforma?

představovat si2
14×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)

(vybavovat si) představoval si, jak přichází;
nepředstavoval si už radši nic; p.si vysokou

blondýnku, jak přichází.COMPL; p. si sebe jako
pilota.COMPL

představovat si3
9×,2× ACT(1) PAT(4) MANN()|

ACMP()|CPR()
(dělat si představu) představoval si to jinak.MANN; p.
si využití strojů jinak; p. si to s problémy.ACMP; p. si
to šalamounsky.CPR

předstihnout 3×,12× ACT(1) PAT(4)
(předběhnout) předstihnout soupeře

předstihovat 3× ACT(1) PAT(4)
(předbíhat) předstihovat cíl inflace

předstírat 4×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(maskovat, hrát) J. předstírá, že rozumí Patrikově
angličtině; p. práci

předstoupit 6×,4× ACT(1) DIR3()
(veřejně vystoupit) předstoupit před radu; s
prohlášením.ACMP

předstupovat 1× ACT(1) DIR3()
(veřejně vystupovat) předstupovat před radu; s
prohlášením.ACMP

předtočit 1× ACT(1) PAT(4)
předtočit přenosy

předurčit1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)
(určit, přidělit) bohové mu předurčili osud vyhnance;
p. mu studovat práva

předurčit2 ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(určit, jmenovat) předurčilo ho za svého zástupce
předurčit3

4×,2× ACT(1) PAT(4)
(určit, označit) židovský původ předurčil ladění jeho
literárních děl; pro tuto činnost.AIM p. Ferdu; p. ji
jako jedinou kandidátku.COMPL

předurčovat1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

(předurčit, určit) předurčovali jí tento osud
předurčovat2 ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
(jmenovat, určovat) předurčovali je za své nástupce

předurčovat3
3× ACT(1) PAT(4)

(předurčit, určovat, označovat) židovský původ
předurčoval ladění jeho literárních děl; p. je k
použití.AIM; p. je, aby studovali.AIM práva

předvádět 17×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓c) ADDR(3)
(demonstrovat, ukazovat) předvádět divákům
atraktivní hokej

předvádět se 2×,2× ACT(1) ?PAT(3)
(chovat se, počínat si, vést si) předváděl se jim; tímto
způsobem.MANN
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předvést1
27×,34× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓c)

ADDR(3)
(demonstrovat, ukázat) předvedl kolegům výkon; p.,
že dokáže něco udělat; p., jak se to dělá

předvést2
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dovést, přivést) předvést pachatele před soud; p. je na
policii

předvést se1 ACT(1;↓že;↓jak-2) PAT(7;.1[{jako,
jakožto}:/AuxY];být[.7])

(ukázat se) předvedl se jako popleta
předvést se2

2× ACT(1) ?PAT(3)
(projevit se) předvedl se nám

předvídat 8×,44× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(předpovídat, tušit) předvídal nepříjemnosti; p.
Německu.BEN desetiprocentní míru nezaměstnanosti

předvolat 2×,13× ACT(1) PAT(4)
(povolat) předvolat ho; před soud.DIR3; p. ho
hájit.INTT naše zájmy

předvolávat 1× ACT(1) PAT(4)
předvolávat svědky; k soudu.DIR3; p. ji hájit.INTT naše
zájmy

předznamenat 6×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli)
(předznamenávat) události předznamenaly léta
následující

předznamenávat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli)
(předznamenat) úvodní článek předznamenával téma

přefilmovat 1× ACT(1) PAT(4)
(přehnat, zveličit) fotbalista přefilmoval faul

přeformulovat 3× ACT(1) PAT(4)
přeformulovat výsledky

přehánět 7×,7× ACT(1) PAT(4)
(zveličovat, nadnést) rodiče to někdy přehánějí

přehazovat1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4) ORIG(z+2)

(převádět) přehazovat povinnost z prodávajícího na
kupujícího; p. odpovědnost z jednoho na druhého

přehazovat2 ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit, přeložit, přesunout) přehazovat uhlí z
hromady na hromadu

přehlasovat 4×,7× ACT(1) PAT(4)
(překonat) přehlasovat prezidentovo veto

přehlavičkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(přestřelit) přehlavičkovat branku

přehlcovat 1× ACT(1) PAT(4)
(přehltit) přehlcovat trh; opiátem.MEANS

přehlédnout1
13×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓kdyby;↓c)

(nevšimnout si, opomenout) přehlédla, že odjela

přehlédnout2
1× ACT(1) PAT(4)

(prohlédnout, vidět) přehlédnout krajinu jedním
pohledem

přehlížet 5×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(opomenout, nevšímat si) politici přehlížejí zmínky

přehltit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(přehlcovat) přehltit střed města; dopravou.MEANS

přehlušit 2× ACT(1) PAT(4)
(přemoci, překonat) přehlušit skeptické hlasy;
hlasitou odpovědí.MEANS

přehnat 2× ACT(1) PAT(4)
Společnosti přehnaly přesun peněz do kuponů a slev.

přehnat se15× ACT(1) DIR2()
(projít) Hurikán se přehnal přes karibskou oblast.; Přes
trh se přehnala prodejní horečka.

přehnat se22× ACT(1)
(skončit, přejít) přehnala se bouře

přehodit1
2× ACT(1) PAT(4)

(přestavět) přehodit výhybku
přehodit2 ACT(1) PAT(4)
(překonat hodem) přehodit vrata

přehodnocovat1
3×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(přehodnotit, ocenit, zhodnotit) přehodnocovali
stávající koncepci na novou

přehodnocovat23× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(posoudit, zhodnotit) přehodnocovali svá stanoviska

přehodnotit14× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(změnit, přehodnocovat) přehodnotili stávající
situaci na další koncepci

přehodnotit2
6×,11× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(posoudit, zhodnotit) přehodnotit stav hospodářství;
p., zda jsou tyto požadavky reálné

přehoupnout se 1× ACT(1) DIR3(=)
(dostat se) přehoupnout se do druhé čtvrtiny

přehrabovat se ACT(1) PAT(v+6)
přehrabovat se v minulosti

přehradit 1× ACT(1) PAT(4)
(zahradit, zablokovat) přehradit řeku; p. jí.BEN cestu

přehrát1
3× ACT(1) PAT(4)

(vyhrát, zvítězit) Milán přehrál Spartu; 3:1.EXT
přehrát2

1×,1× ACT(1) PAT(4)
(pustit někomu) přehrát desku; pro posluchače.BEN;
p. soudu.BEN záznam

přehrát3 ACT(1) PAT(4)
(zahrát přemrštěně) přehrát komičnost role

přehrát4 ACT(1) PAT(4)
(zahrát) přehrát skladbu; na kytaru.MEANS;
žákům.BEN
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přehrávat1
2× ACT(1) PAT(4)

(zvítězit, vyhrát) přehrávali domácí hráče; 4:1.EXT
přehrávat21× ACT(1)
(hrát přemrštěně, afektovaně) Když svádí manželku
souseda, přehrává.

přehrávat31× ACT(1) PAT(4)
(znovu hrát) Přehrávají cizí muziku. Houslista
přehrává skladbu.

přehrávat se 2× ACT(1) PAT(v+4;na+4;do+2)
?ORIG(z+2)

(měnit se) přehrává se z tatínka do role strýčka
přehřát ACT(1) PAT(4)
(příliš zahřát) přehřát pokoj

přehřát se 1× ACT(1)
nádrž se přehřála

přehustit 1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) přehustit míč vzduchem

přehustit 2 ACT(1) PAT(4)
(zaplnit) lidé přehustili jeviště

přecházet1
8×,6× ACT(1) PAT(k+3;na+4;v+4)

?ORIG(z+2;od+2)
(změnit, měnit) firma přechází ze starého k novému
uspořádání výroby; p. na nové podmínky; p. na
třísměnný provoz; neony p. v barevné škály

přecházet2
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)

(nevšímat si) šéf její nedochvilnost přechází;
mlčky.MANN; p., že chodí pozdě

přecházet3
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(jít přes) přecházet ulici
přecházet4 ACT(1) PAT(4)
přecházet chřipku

přecházet5 ACT(1) ?PAT(4)
(ustávat, končit) rýma ji přecházela; déšť p.; žízeň
mu.BEN p.

přecházet6
9×,5× ACT(1) DIR1() DIR3()

(přejít, přemístit se) přešel z jedné strany na druhou;
p. k nepříteli

přecházet7
7× ACT(1) DIR2()

(jít skrz) běženci přecházeli přes jih Moravy
přecházet8

1×,2× ACT(1) DIR3(=)
(stav) prostory družstev přecházejí do spoluvlastnictví

přecházet9
1× ACT(1)

(pocházet) před venkovskou chalupou přechází muž
přechovávat 1× ACT(1) PAT(4)
přechovávat kokain

přechytračit 2× ACT(1) PAT(4)
(přelstít, převézt, vyzrát) Nepodařilo se mu
přechytračit systém.

přejet1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(zabít) auto přejelo člověka
přejet22× ACT(1) PAT(4)
(projet) přejet republiku

přejet3 ACT(1) DIR1() DIR3()
(přejít) přejel z jedné strany na druhou; p. k nepříteli

přejet4
1×,2× ACT(1) DIR2()

(jet skrz) transport přejel přes naši republiku
přejímat 3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(převzít, přebírat) přejímat vyznamenání od vlády

přejít1
15×,26× ACT(1) PAT(v+4;na+4;k+3)

?ORIG(z+2;od+2)
(změnit) přešel od jednoho názoru k druhému; p. na
nové podmínky; p. z dvousměnného na třísměnný
provoz; p. na jiné metody; konflikt p. v otevřený boj

přejít2
2× ACT(1) PAT(4;↓že)

(nevšimnout si, nezaznamenat) přejít problém; p.
vtip mlčením.MANN

přejít3 ACT(1) PAT(4)
(jít přes) přejít hranici; p. les

přejít4
4×,3× ACT(1) PAT(pod+4;do+2;na+4;k+3)

Jericho přejde pod palestinskou správu.; Přejde do
palestinských rukou.; Majetek přešel na nového
vlastníka.; Odvoláním přešel případ k druhému
obvodnímu soudu.

přejít5
1×,1× ACT(1) ?PAT(4)

(skončit, ustat) nemoc mě už přešla; vztek ho p.
přejít6

23×,13× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přeběhnout) přešel z jedné strany na druhou; p. k
nepříteli

přejít7
3×,1× ACT(1) DIR2()

(jít skrz) přešel zahradou a lesem
přejít8

3×,4× ACT(:1) DIR3(=)
lidi přejdou do nucené odstávky

přejít9
1× ACT(1) DPHR(do-1[zbraň.S2])

IRA přejde do zbraně
přejíždět ACT(1) PAT(4)
přejíždět most

přejmenovat 5×,9× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(překřtít, změnit) přejmenoval psa z Alíka na
Hektora; p. loterii

přejmout1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(převzít) přejmout od hráče putovní pohár

přejmout2
4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(převzít) přejmul tuto pasáž ze zákona
překazit 5×,10× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
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(zkazit, zmařit, znemožnit) překazil nám
vystoupení; pád p. plán

překážet1
6×,1× ACT(1) ?PAT(v+6;.f;↓aby) ?ADDR(3)

(bránit) zranění mu nepřekáží v práci
překážet2

1×,2× ACT(1) PAT(3)
(vadit) překážet jejich mocenským ambicím

překládat 4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
(překládat) překládat básnickou sbírku ze španělštiny
do češtiny

překlápět se ACT(1)
vlny se překlápějí

překlasifikovat1 ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(přehodnotit) překlasifikovat stav podniku

překlasifikovat21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

Překlasifikovali 56000 pracovníků na zaměstnance z
osob samostatně výdělečně činných.

překlenout1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(překonat) překlenout krizi; pomocí půjčky.MEANS
překlenout2 ACT(1) PAT(4)
(přemostit) překlenout údolí

překonat1
42×,58× ACT(1) PAT(4)

(přemoci, zdolat) překonal ostatní; v běhu.REG; p. je
svou houževnatostí.MEANS; p. nemoc silou.MEANS
vůle

překonat24× ACT(1) PAT(4)
Díla žáků překonala očekávání.

překonat310× ACT(1) PAT(4)
(předstihnout) Letošní zisk překonal zisk z loňského
roku.

překonat se 1× ACT(1)
hráči se dnes překonali; p. se v pohostinství.REG

překonávat 4×,6× ACT(1) PAT(4)
(překonat, zdolat) překonávat hranici; p. stoupání a
únavu; p.ostatní v běhu.REG; svou
houževnatostí.MEANS

překonávat se 1× ACT(1)
(překonat se) hráči se překonávali; v běhu.REG

překontrolovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)
(zkontrolovat) překontrolovat podmínky

překopnout1
1× ACT(1) PAT(4)

(překonat) překopnout branku
překopnout2 ACT(1) PAT(4)
(zničit) překopnout kořen

překousnout 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(přemoci, zdolat, překonat) překousnout nezdar;
ligovou výhrou.MEANS

překračovat1
17×,10× ACT(1) PAT(4)

(porušit) překračovat mez a limity; p. zákon
překračovat23× ACT(1) PAT(4)
(přestoupit, převýšit) Produkce překračuje poptávku.

překračovat31× ACT(1) PAT(4)
(překročit nějakou mez) Problémy překračovaly
hranice jednotlivých odvětví.

překreslovat 1× ACT(1) PAT(4)
(kreslit) překreslovat mapu

překrmovat 1× ACT(1) PAT(4)
(krmit) překrmovat své děti

překročit1
37×,5× ACT(1) PAT(4)

(porušit) překročit zákon a pravidla
překročit2

18×,37× ACT(1) PAT(4)
(přestoupit) překročit povolené hodnoty; o 10
procent.DIFF

překroutit 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že)
(komolit, zkreslit) překroutit historii

překrucovat 2× ACT(1) PAT(4)
překrucovat spisy

překrýt1
3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zakrýt, schovat) překrýt záporné vlastnosti; p., že se
chovala nevhodně

překrýt2 ACT(1) PAT(4)
p. postel; dekou.MEANS

překrývat11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zakrývat, schovávat) překrývat slohovou nabubřelost

překrývat21× ACT(1) PAT(4)
(překrýt) překrývat stůl; ubrusem.MEANS

překrývat se 2× ACT(1) PAT(s+7)
další dvě hry se překrývají s inscenací pana Boyda

překřikovat 1× ACT(1) PAT(4)
(překonat) překřikovat rachot strojů

překřížit11× ACT(1) PAT(4)
překřížit ruce

překřížit21× ACT(1) DPHR(cesta.4) PAT(3)
(zabránit) Demokraté překřížili cestu prezidentským
návrhům.

překřtít 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(přejmenovat) překřtít syna z Petra na Pavla; p. název
na The Republic of Whores

překulit se11× ACT(1) DIR3(=)
překulit se přes svůj dluh

překulit se21× ACT(1) DIR3()
(dostat se) dítě se překulí na druhou stranu postele

překvapit1
44×,56× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)
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(šokovat, ohromit, udivit, zarazit) překvapilo ho,
kolik přišlo lidí; jak reagovala, ho p.; p. ho svým
postojem.MEANS; jeho chování ho p.

překvapit2
1× ACT(1) PAT(4)

(přistihnout) překvapil pachatele
překvapovat1

5×,3× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)
(ohromovat, šokovat) překvapilo nás, že k tomu
došlo; p. ji, kolik přišlo lidí; stále mě p., jak mu to pálí

překvapovat21× ACT(1) PAT(4)
(přistihovat) překvapovali pachatele při činech

překypět ACT(1)
(přetéci) hrnec překypěl

překypovat14× ACT(1) PAT(7)
(přetékat) překypovat zlostí

překypovat2 ACT(1) ?PAT(nad+7)
(převládat) překypovala zde úleva nad obavami

přeladit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(změnit se) vláda se přeladila ze starého na nový
způsob vedení

přelaďovat 1× ACT(1) PAT(4)
(znovu naladit) přelaďovat ekonomiku; p. klavír

přeletět1
1× ACT(1) PAT(4)

(přejet, přejít) přeletět bariéru; p. les
přeletět22× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přejet) přeletět z jedné strany na druhou

přelévat ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
přelévat dolary z oblasti výroby do obchodu

přelévat se 2× ACT(1) DIR1() DIR3()
Neklid na trhu se přelévá do akcií.

přelézt 1× ACT(1) PAT(4)
(překonat, přejít) přelézt plot

přelidnit ACT(1) PAT(4)
přelidnit města

přelidnit se ACT(1)
země se přelidnila

přelít 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit) přelít vodu z umyvadla do vany

přeložit1
22×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(do+2)
(překládat) přeložit publikaci ze španělštiny do
češtiny

přeložit21× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.s)

(chápat, považovat) přeložili jeho slova jako výzvu k
činu; p. si to jako úkol

přeložit33× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit, přesunout) Letecká společnost přeložila
pasažéry ze společnosti Delta ke společnosti ČSA.;

Sekretářka bude přeložena do funkce asistentky
ředitele.

přeložit4
4×,2× ACT(1) PAT(4) TFRWH() TOWH()

(přesunout) trenéři přeložili první ligu z dubna na
květen

přelstít 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(obalamutit, oklamat) přelstít rodiče

přemalovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(předělat, změnit) přemalovat pokoj z tmavého na
světlý

přeměnit 10×,30× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;k+3)

(změnit) přeměnit účes z mikáda na drdol; p.
nám.BEN plavidlo na plovoucí důl

přeměnit se 3× ACT(1) ?PAT(v+4;na+4;do+2;k+3)
?ORIG(z+2)

(změnit se) Jeho vztah k agenturám se přeměnil z
vlastnického na smluvní.

přeměňovat 3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;k+3)

(změnit) přeměňovat stavbu z vilky na palác; p.
nám.BEN svět v tržiště

přeměřit 1× ACT(1) PAT(4)
(zkontrolovat) přeměřte délku místnosti

přeměřovat 1× ACT(1) PAT(4)
(měřit pohledem) Hosté přeměřovali nové příchozí.

přemístit1
6×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přeložit) přemístit sympózium z Brna do Prahy
přemístit25× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesunout, přendat, přenést, přestěhovat)
přemístit stůl od zdi do středu místnosti

přemístit se 3×,3× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přestěhovat se, přesunout se) přemístil se z Prahy
do Brna; sarančata se p. na jiná pole

přemisťovat 3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přenášet) přemisťovat skříň od zdi ke zdi

přemítat 6× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli)
(přemýšlet, uvažovat, meditovat) přemítal o
nesmyslnosti jeho počínání

přemlouvat 2×,3× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;.s)
(nabádat) přemlouval mě, abych za ním přijela

přemluvit 9×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;
.s)

(nabádat) já bych ji nepřemluvil, aby šla
přemoci 1×,3× ACT(1) PAT(4)
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(překonat, zdolat) přemohl nepřítele; v boji.REG; p.,
co ji děsí

přemostit 1× ACT(1) PAT(4)
(překlenout) přemostit propast

přemýšlet 22×,23× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
(popřemýšlet, rozmýšlet) nepřemýšlel jsem o tom;
p., kam půjdou; p. nad tím dlouho

přenášet1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(převádět) přenášet jejich financování z krajů na
města

přenášet2
7×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přesunovat, přemísťovat) přenášet věci z ložnice do
obýváku

přenášet3
5×,5× ACT(1) PAT(4)

(vysílat) televize přenáší jen určité programy; p. zvuk
přenášet41× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4) ?ORIG(z+2)
(převézt) Tuto bakterii přenáší slepice.

přenášet se 4× ACT(1) DIR1() DIR3()
zaujetí se přenáší z trenéra na hráče

přenechat1
5×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odstoupit) přenechat míč Navrátilovi; za jeho
ochotu.CAUS

přenechat21× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+6)
přenechat břemeno za negativní reklamy na
Colemanovi

přenechávat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přenechat, odstoupit) přenechávat práci někomu
jinému

přenést1
4×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(převádět) přenést jejich financování z krajů na města

přenést2
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(převézt) klíšťata přenesla borreliózu ze zvířat na
člověka

přenést3
16×,7× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přesunout, přemisťovat) přenést postel od stěny pod
okno

přenést4 ACT(1) PAT(4) TFRWH() TOWH()
(přeložit) přenést jednání z pondělí na úterý

přenést51× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit přeneseně) jejich množství přeneslo
společnost přes hranici 12 milionů

přenést se1
1×,2× ACT(1) PAT(přes+4)

(přejít) přenést se přes denní starosti
přenést se2

4×,2× ACT(1) DIR1() DIR3()

(přemístit se) neklid se přenesl z jihu země do
hlavního města

přenést se3 ACT(1)
(šířit se) požár se rychle přenesl

přeorganizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

Je připraven přeorganizovat kapacitu.
přeorientovat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zaměřit) přeorientovat pozornost jinam

přeorientovat se1
1×,4× ACT(1) PAT(na+4)

(soustředit se) přeorientovat se na jiné zboží
přeorientovat se2 ACT(1)
(změnit se) úplně se názorově přeorientoval

přepadat 1× ACT(1) PAT(4)
(napadat, atakovat) přepadat lidi

přepadnout 13×,3× ACT(1) PAT(4)
(napadnout, atakovat) přepadnout státy

přepínat 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesouvat) přepínat program z prvního na druhý
kanál

přepisovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(přepsat, přepracovat) přepisovat slovesné dílo

přeplácet 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(přeplatit) přeplácet hráče; o tisíce.DIFF

přeplánovat ACT(1) PAT(4)
přeplánovat program

přeplatit 1× ACT(1) PAT(4)
(přeplácet) přeplatit konkurenty

přeplnit1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) přeplnit stodolu senem

přeplnit2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(zaplnit) lidé přeplnili tržiště
přepnout1 ACT(1) PAT(na+4;k+3) ?ORIG(z+2)
(přejít) přepnout z nízkého na vyšší výkon

přepnout2 ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přepínat) přepnout televizi z druhého na první
program

přepnout se 1× ACT(1) PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Všechny počítačové rozbočovače se ve chvíli, kdy město
ztratilo elektrickou energii, přepnuly na bateriové
napájení.

přepočíst 3× ACT(1) PAT(4;↓že)
(přepočítávat) přepočíst hodnotu aktiv

přepočítat13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(převést) Banka přepočítala zisk z korun na dolary.

přepočítat23× ACT(1) PAT(4)
(znovu spočítat) číslo za předchozí rok je přepočítáno
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přepočítat se 2×,2× ACT(1)
(splést se) žák se přepočítal

přepočítávat 3× ACT(1) PAT(4;↓že)
(znovu počítat) přepočítávat hodnotu aktiv

přepojit 2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(spojit) přepojit telefonní hovor z ústředny na linku

přeposílat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(předávat) přeposílat dopisy klientům

přepracovat 2×,19× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(přepsat, předělat) přepracovat návrh zákona
přepracovávat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(přepisovat, předělávat) přepracovávat směrnice
přepravit 4×,12× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(převézt, převážet) přepravit cestující z Prahy do
Bratislavy

přepravovat 9×,8× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(převážet, transportovat) přepravovat radioaktivní
materiál od nás na Slovensko; p. zboží z místa na
místo

přepsat1
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4;3) ORIG(z+2)

(převést, přesunout) přepíšou objekt z tebe na
původního majitele; p. vlastnické právo k tomuto
majetku firmě Pech s. r. o.

přepsat23× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(předělat) Přepsali scénář filmu ze staré neučesané
podoby na novou.

přepustit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přenechat, pustit) přepustit svůj podíl slovenským
občanům

přerazit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(zlomit, rozbít) přerazit závoru na malé kousky

přerazítkovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(změnit) přerazítkovat společnost z Telefunken na
Philips

přeregistrovat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(přepsat, převést) přeregistrovat objekty ze starých na
nové; strany se p. na občanská sdružení

přeregistrovat2
1× ACT(1) PAT(4)

(znovu zapsat) přeregistrovat koně
přeregistrovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(znovu zapisovat) přeregistrovávat majetek

přerozdělit 2×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4)
přerozdělit peníze mezi pojišťovny

přerozdělovat 4×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;
mezi+4)

(rozdělovat) přerozdělovat poplatky nájemníkům
přerůst1

3×,1× ACT(1) PAT(4;nad+7)
jiná populace přerostla populaci původní; o hodně.DIFF

přerůst2
4×,1× ACT(1) PAT(v+4)

(změnit se) nepříjemnost přerostla v pohromu
přerůst3

2×,1× ACT(1) DPHR(přes-1[hlava.S4]) PAT(3)
světovláda nám přerostla přes hlavu

přerůstat 3× ACT(1) PAT(v+4)
(změnit se) šarvátka přerůstala v boj

přerušit1
30×,48× ACT(1) PAT(4)

(zastavit) přerušit lety
přerušit23× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) Pěstitel přerušil vazbu se
spotřebitelem.PAT(aktant substantiva)

přerušit33× ACT(1) PAT(4)
(porušit souvislý celek) Úlomky kovu přerušily
hydraulické systémy letounu.

přerušovat 2× ACT(1) PAT(4)
přerušovat oběd

přervat 1× ACT(1) PAT(4)
(zpřetrhat, přetrhnout) tragédie přervala rodinné
svazky

přeřadit11× ACT(1) ?PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Přeřadili své tempo z rychlosti 6 km za hodinu na
nejvyšší výkon.

přeřadit2
7×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přesunout) přeřadit výrobky ze skupiny A do
skupiny B

přeřazovat ACT(1) PAT(na+4)
(zvyšovat úsilí) přeřazoval na vyšší rychlost

přeřeknout se 1× ACT(1)
Lidé se nemusejí obávat, že se někde přeřeknou.

přeříznout 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(rozříznout) přeříznout řetěz na kousky

přesadit 1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit) přesadit portréty z minulosti do
přítomnosti; p. květiny

přesáhnout 37×,42× ACT(1;.f) PAT(4)
(převýšit) příjem přesáhl 6000 Kč; plat p. o
tisícovku.DIFF; analyzovat příčiny by p. rámec úvahy

přesahovat1
18×,30× ACT(1) PAT(4)

(přestoupit) využití přesahuje možnosti; škoda p. tisíc
korun

přesahovat2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(sahat přes) rámy často přesahují konstrukci
přesahovat3

1× ACT(1) DIR3()
(sahat přes) rámy přesahují přes okraj
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přesedlat1
1×,1× ACT(1) PAT(na+4) ?ORIG(z+2;od+2)

(přestoupit) přesedlat z historie na filozofii
přesedlat2 ACT(1) PAT(4)
přesedlat koně

přesedlávat 1× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přecházet) Číňané přesedlávají z kol na auta

přesídlit 2×,3× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přestěhovat se) přesídlit z USA do Polska

přesílat ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesouvat, přesměrovávat) přesílat data z domova
do práce

přeskakovat11× ACT(1) PAT(4)
(přeskočit) přeskakovat obrubníky

přeskakovat21× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přesunovat se) přeskakovat od vražd k
protimonopolním případům

přeskočit1
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(skokem se dostat přes) Novotná přeskočila
Sukovou; p. plot

přeskočit24× ACT(1) PAT(4)
Žák přeskočil třídu, šel z 5. rovnou do 6.

přeskočit33× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přesunout se) přeskočit z trabantů do mercedesů

přeskočit4 ACT(3)
přeskočilo mi

přeskupit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(přerovnat) přeskupit síly

přeskupovat 1× ACT(1) PAT(4)
přeskupovat tým

přeskupovat se 1× ACT(1)
Mozek pacientů po mrtvici se přeskupuje.

přesměrovat 8× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesunout, přeslat) přesměrovat data z domácího
počítače do práce

přesměrovávat 2× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přesílat, přesouvat) přesměrovávat data z domova do
práce

přesouvat1
7×,10× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přesunovat) přesouvat podíl přepravy ze silnic na
železnici

přesouvat2
1×,1× ACT(1) PAT(4) TFRWH() TOWH()

(přeložit) přesouvat zápas z pondělí na úterý; p.
program na pozdější dobu

přesouvat31× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(předávat, dávat) Společnost nezákonně přesouvala
peníze politikům.

přesouvat se 1×,4× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přejít) přesouvat se od rozběhů na skok daleký

přespat 2× ACT(1) LOC()
(nocovat) přespal v hotelu

přespávat 2× ACT(1) LOC()
(nocovat) přespával na chatě

přesprintovat 1× ACT(1) PAT(4)
(předběhnout, předstihnout) Skotka přesprintovala
Jihoafričanku

přestat1
44×,74× ACT(1) PAT(s+7;.f)

(skončit) přestal pracovat; p. s prací v pátek.TWHEN;
p. dostávat příspěvek

přestat2
3×,1× ACT(1;.f)

(zaniknout, minout, vytratit se) přestalo pršet;
vysílání ještě nepřestalo

přestát 1×,8× ACT(1) PAT(4)
(vydržet, prodělat, protrpět) přestáli jsme obrovský
tlak; p. obě operace

přestávat1
9×,7× ACT(1) PAT(s+7;.f)

(skončit) přestával být přehledný; p. se studiem
přestávat22× ACT(1;.f)
(zaniknout, vytratit se, minout) vysoké nasazení
nepřestává; p. sněžit; zima p.

přestavět 1×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4) ?ORIG(z+2)
(upravit) přestavět Temelín z malé elektrárny na
elektrárnu se špičkovými parametry; p. jim.BEN byt

přestavovat 2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;do+2)

(upravovat) přestavovat dům z malého na větší; p.
jim.BEN školu

přestěhovat 4×,9× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit) přestěhovat Jakuba z pokoje do kumbálu

přestěhovat se 12×,10× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přesídlit) přestěhovat se z kasáren na zelenou louku

přestoupit 10×,2× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přesunout se, přemístit se) přestoupit z metra do
tramvaje č.18; p. do Sparty

přestrukturovat ACT(1) PAT(4)
přestrukturovat nabídku

přestřelit 2× ACT(1) PAT(4)
přestřelit branku

přestřihnout1 ACT(1) PAT(4)
(rozstřihnout) přestřihnout pásku

přestřihnout21× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) přestřihnout spojení

přestupovat 2× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přemístit se) přestupovat z ODS do ODA; p. do
tramvaje č. 18

přesunout1
3×,7× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
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(převést) přesunout povinnost ze spolupracovníka na
vedoucího

přesunout22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(k+3;
na+4)

Dívka přesunula svůj zájem z historie na hudbu.
přesunout3

14×,41× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit, přeložit) přesunout zboží ze skladu na
regály

přesunout4
2×,4× ACT(1) PAT(4) TFRWH() TOWH()

(přeložit) přesunout test z pondělí na úterý
přesunout se 5×,7× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přemístit se) problémy se jen přesunou z oblasti do
oblasti

přesunovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
(převádět) přesunovat odpovědnost na kolegu

přesunovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přemísťovat) přesunovat opravy ze sazby A do sazby
B

přesunovat se 4×,1× ACT(1) DIR1() DIR3()
(přemístit se) vojáci se přesunovali z nížiny do
Smolenské oblasti

přesvědčit 61×,68× ACT(1) PAT(o+6;k+3;.f;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c) ADDR(4)
(přesvědčovat) nikoho o svém názoru nepřesvědčil; p.
je přijmout dokument; p. je k přijmutí dokumentu

přesvědčit se1
12×,3× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓c)

(přesvědčovat se) přesvědčil jsem se o tom; na vlastní
oči.MANN; p. se o jejich nezbytnosti; p. se, že
neexistuje riziko

přesvědčit se2
3× ACT(1) EFF(↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

?PAT(o+6)
přesvědčil jsem se o něm, že je spolehlivý;

přesvědčovat 7×,11× ACT(1;↓že) PAT(o+6;.f;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c;k+3) ADDR(4)
(přesvědčit) přesvědčuje mě o správnosti dat; Byly
přesvědčovány k vyrovnání náhrady.

přesvědčovat se1 ACT(1) PAT(o+6)
přesvědčoval se o této skutečnosti; na vlastní oči.MANN

přesvědčovat se2
1× ACT(1) EFF(↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

?PAT(o+6)
přesvědčoval se o něm, že je spolehlivý

přesytit 3×,1× ACT(1) PAT(4)
přesytit trh; zbožím.MEANS

přesytit se 1× ACT(1)
člověk se informacemi.MEANS přesytí

přešetřovat 1× ACT(1) PAT(4)
Nejvyšší soud bude přešetřovat kauzu penzijního
pojištění.

přeškolit ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

přeškolit kolegyni na jinou funkci; p. zaměstnance
přeškrtnout 1× ACT(1) PAT(4)
Přeškrtl MGM červenou propiskou.

přešlapovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(přejít, překročit) přešlapovat odrazovou čáru
přešlapovat22× ACT(1)
přešlapoval bezradně.MANN na místě.LOC

přetáhnout 2×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přebrat, odloudit) přetáhla je na svoji stranu

přetahovat se1
2×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)

(dohadovat se, prát se) přetahovat se s manželem o
dítě; manželé se p. o děti.PAT Rcp. ADDR; Jan a Jirka
se o ni.PAT p. Rcp. ADDR

přetahovat se2 ACT(1)
(namáhat se) v práci se neustále přetahovala

přetápět 2× ACT(1) PAT(4)
přetápět byty

přetavit se 1×,1× ACT(1) PAT(v+4;na+4)
(přeměnit se) záležitost se přetavila v problém; rutina
se p. v náskok

přetavovat 3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)
přetavovat zvony na děla; p. hliníkový odpad

přetéci ACT(1)
(přetékat) voda přetekla

přetékat1
1×,3× ACT(1) PAT(7)

učitel přetéká štěstím; p. smutkem a nadšením
přetékat2 ACT(1) DIR1() DIR3()
(přemístit se) voda přetekla z okapu do sudu

přetékat3 ACT(1)
(naplnit se) nádoba rychle přetekla

přetěžovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zatěžovat, přetížit) učitelé je přetěžovali;
úkoly.MEANS

přetisknout 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(otisknout) přetisknout článek; v jiných novinách.LOC

přetížit 5× ACT(1) PAT(4)
(přetěžovat) přetížit kapacitu závodu

přetlumočit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(do+2)

(přeložit) přetlumočit knihu z němčiny do češtiny
přetočit 1× ACT(1) PAT(4)
(poškodit, překroutit) řidič přetočil motor; p. závit

přetransformovat 1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;do+2)

(přestavět) přetransformovat stanici z pobočky na
společnost

přetrhnout1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(roztrhnout) přetrhnout papír na dva kusy
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přetrhnout2 ACT(1) PAT(4)
(zastavit) přetrhnout šňůru poklesů

přetrhnout se 3× ACT(1)
(přerazit se) běžela, div se nepřetrhla

přetrvat11× ACT(1) PAT(4)
(přežít) dílo přetrvalo jeho smrt

přetrvat2
3×,4× ACT(1)

(dochovat se, udržet se, zachovat se) letargie na
trhu přetrvala; zvyky dodnes p.

přetrvávat 7×,18× ACT(1)
(zachovat se, udržet se, přetrvat, dochovat se)
nevraživost přetrvává dodnes

přetřásat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(probrat) přetřásal případ v tisku; p., že se to stalo a
jak se to stalo

přetřít 1× ACT(1) PAT(4)
(natřít) povrch přetřeme; máslem.MEANS

přetvářet 2×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;do+2)

(tvořit, měnit) přetvářeli společnost ze staré na novou
přetvořit 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(v+4;

do+2;na+4)
(přetvářet) Přetvořit společnost z kapitalistické na
socialistickou; Přetvořili podnik ve společnost.;
Přetvořili zákon na protirasistický program.

převádět1
7×,9× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(převést) převádět objekty ze starého na nového
majitele

převádět25× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
v+4;do+2)

(měnit identitu) Tímto převádíme programy z
půjčování na výdaje.

převádět3
5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()

(přemístit) převádět peníze z Brna do Prahy
převálcovat 4× ACT(1) PAT(4)
(překonat, přemoci) touha převálcovala odpovědnost

převalit se1 ACT(1) DIR1() DIR3()
lenoch se převalil ze strany na stranu

převalit se2 ACT(1) DIR2()
(projít) zemětřesení se převalilo skrz město

převalovat se 1× ACT(1)
(válet se) pacient se líně převaloval

převážet 8×,5× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přenášet, přemístit) převážet arzenál z podniku do
skrýší; p. peníze do zahraničí

převážit1
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(překonat) rozum převážil cit; míra vzestupu akcií p.
pokles emisí

převážit2
5×,11× ACT(1) ?PAT(nad+7)

(převládat) převažuje zde rozum nad citem; p.
hospodářské aktivity; ekonomika p. nad politikou

převažovat11× ACT(1) PAT(4)
(překonat) rozum převažoval city

převažovat2
18×,3× ACT(1) ?PAT(nad+7;před+7)

(převládat) převažují klidné skladby nad ostatními
převelet 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přestěhovat) převelet jednotky od moře do enklávy

převést1
20×,16× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(na+4)

?ORIG(z+2)
(převádět) převést pravomoce ze stávajících závodů na
nové subjekty; p. správu na jinou osobu

převést2
1×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přidělit) převést akcie fondům
převést3

2×,18× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
v+4;do+2)

(změnit) převedl čísla ze zlomků na desetinná
převést4

20×,34× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(přemístit) převést peníze z fondů na konto

převést5
3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR2()

(projít skrz) převést lidi přes hranice; p. je přes les
převézt1

26×,6× ACT(1) PAT(4) DIR1() DIR3()
(převážet, přenášet) převézt fotbalistu ze hřiště do
nemocnice

převézt2 ACT(1) PAT(4)
(podvést) kamarádi ho ošklivě převezli

převládat 18×,6× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(převažovat) studenti převládají nad studentkami;
mezi návštěvníky p. Němci; v bosenské armádě p.
Muslimové;

převládnout 8×,5× ACT(1) ?PAT(nad+7)
v našich pocitech převládne mír nad strachem;
Necháme zdravý rozum převládnout nad iluzemi.

převléci1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(obléci, navléci) převléci děcku šaty

převléci21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(přestrojit) převlékli ho za pierota

převlékat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(oblékat, navlékat) převlékat dětem šaty

převléknout 1× ACT(1) DPHR(kabát.S4)
(změnit postoj) převléknout kabát

převrátit 2× ACT(1) PAT(4)
(změnit) Převrátila historii, aby vysvětlila, proč s nimi
otec nežije.

převrátit se1
2× ACT(1)
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(otočit se, obrátit se) vozidlo se převrátilo
převrátit se2

1× ACT(1)
(obrátit se) sebehodnocení se převrátilo

převrhnout 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(obrátit, otočit) převrhnout láhev

převrhnout se 1× ACT(1)
(převrátit se, otočit se) loďka se převrhla

převychovat 1× ACT(1) PAT(4)
převychovat vězně

převychovávat 1× ACT(1) PAT(4)
převychovávat lidi

převyprávět 1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4) ?PAT(o+6)
(vyprávět.) Pan Stone mu převyprávěl o manželce celý
příběh.

převýšit 7×,26× ACT(1) PAT(4)
(přesáhnout) převýšit uvedenou částku; o tisíce.DIFF

převyšovat 9×,18× ACT(1) PAT(4)
(přesahovat) 110 dolarů převyšovalo denní plat; o
30.DIFF

převzít1
38×,158× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;po+6)

(ujmout se) převzít štafetu od Hlaska; p. velení po
Hlaskovi; p. velení po šéfovi

převzít2
28×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(přebírat) převzít od ředitele ocenění; za nejlepší
film.CAUS p. ocenění

převzít3
5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(přejmout) převzít jméno z řečtiny; p. pasáž ze zákona
převzít4

1× ACT(1) PAT(4) TFRWH()
převzít teorii z dob komunismu

převzít51× ACT(1) DPHR(na-1[se.S4]) PAT(4)
?ORIG(od+2)

Společnost na sebe od jiné firmy převezme pasiva.
převzít61× ACT(1) CPHR({odpovědnost,zodpovědnost,

…}.4) ?ORIG(od+2)
Asistentka ředitele převzala odpovědnost.; Islámský
džihád převzal zodpovědnost za vraždu.

převzít si 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
převzala si od manžela děti

přezbrojit 1× ACT(1) PAT(4)
(ozbrojit) armády přezbrojily letectvo

přezdívat 2×,8× ACT(1) PAT(3;4) EFF(1;7)
(pojmenovat) přezdívají mu dlouhán; po tátovi.HER;
p. mu přiléhavě.MANN elektrická myš.EFF; p. ho
elektrická myš

přezkoumat 3×,18× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(revidovat, kontrolovat, sledovat) přezkoumali
aktuální stav

přezkoumávat 10× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(přezkoumat, kontrolovat) přezkoumávat žalobu
přezkušovat 1× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c)
(kontrolovat, revidovat, přezkoumávat)
přezkušovat všechno zboží

přezouvat 1× ACT(1) PAT(4)
(obouvat) přezouvat děti; p. se u vchodu

přežít1
31×,12× ACT(1) PAT(4)

(zůstat naživu) všichni přežili válku; p. havárii
přežít2

4×,12× ACT(1) PAT(4)
(přečkat, vydržet, přetrpět) přežil nudnou
přednášku

přežít3
8×,21× ACT(1)

(vydržet, zůstat naživu) tento symbol přežil dodnes
přežít se 1× ACT(1)
(zastarat) komise se přežily

přežívat11× ACT(1) PAT(4)
(zůstat na živu) přežívat válku; p. havárii

přežívat2 ACT(1) PAT(4)
(přečkat, vydržet, přetrpět) přežívat nudné
přednášky

přežívat3
8×,1× ACT(1)

(přežít, vydržet, zůstat naživu) zloděj přežíval, jak
se dalo

přežvykovat 1× ACT(1) PAT(4)
(přetřásat, probírat) Na konferenci přežvykovali stále
stejná témata.

přibarvovat ACT(1) PAT(4)
(přikrášlovat) přibarvovat jednotlivé scény

přiběhnout 2× ACT(1) DIR3()
(přijít) přiběhne domů

přibíjet ACT(1) PAT(4)
(přibít) přibíjet obrazy

přibít 1× ACT(1) PAT(4)
(připevnit, ukotvit) přibít podrážku; na botu.DIR3; p.
obraz na stěnu

přiblížit1
8×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(objasnit, vyjasnit, vysvětlit) přiblížit zájemcům
možnosti

přiblížit2
1×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(3;k+3)

(připodobnit) přiblížit skladbu k rockové hudbě
přiblížit31× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dát do blízkosti) přiblížit dopis k očím

přiblížit se1
1×,7× ACT(1) PAT(3;k+3)

(blížit se) velikost dluhu se přiblížila 7 miliardám, k 7
miliardám

přiblížit se2
6×,2× ACT(1) PAT(3)

(být podobný) Jitka se přiblížil své sestře;
chováním.MEANS
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přiblížit se3
4×,3× ACT(1) DIR3()

(přijít) on se přiblížil k hranici; Honza a Kuba se k
sobě.hidden p. Rcp DIR3

přiblížit se4
3× ACT(1)

(nastat) termín voleb se přiblížil
přibližovat1

8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(objasnit, vyložit) přibližovat literaturu čtenáři

přibližovat2 ACT(1) PAT(4) EFF(3;k+3)
(připodobnit) skladba přibližovala skupinu až k
rockové hudbě

přibližovat3
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dát do blízkosti) přibližovat ruce k sobě; p. dopis k
očím

přibližovat se1
1×,1× ACT(1) PAT(3;k+3)

(blížit se, přiblížit se) velikost dluhu se přibližovala 7
miliardám, k 7 miliardám

přibližovat se2
3× ACT(1) PAT(3)

(být podobný) skladba se přibližovala hře; svým
úvodem.MEANS

přibližovat se3
2×,2× ACT(1) DIR3()

(přicházet, blížit se) přibližovat se k hranici; Honza a
Kuba se k sobě.hidden p. Rcp. DIR3

přibližovat se41× ACT(1)
(blížit se, nastávat) očekávaný den se kvapem
přibližoval

přibrat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
vlak přibral lidi; p. dalšího člena do komise.DIR3; p. lidi
na práci.AIM

přibrzdit1
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(zpomalit, ztlumit, zabrzdit) přibrzdit plýtvání
přibrzdit2 ACT(1) PAT(4)
(zastavit, zabrzdit) přibrzdit auto

přibrzdit31× ACT(1) ?PAT(4)
(zpomalit) Ekonomika přibrzdí své tempo.

přibýt1
8× ACT(1;2) DIR3()

(přistoupit) k městům přibyly Litoměřice; mezi staré
členy p. noví

přibýt2
24×,6× ACT(1;2)

(zvětšit množství) vlastníků přibývá; voda p.
přibývat1

2×,1× ACT(1;2;na+6) PAT(3)
(zvětšovat se) přibývá jí vrásek; p. jí na lačnosti; p.
nám starosti

přibývat2
30×,4× ACT(1;2)

(zvětšovat množství) přibývá vody; p. nové
společnosti

přicestovat 20× ACT(1) DIR3()
(přijet) přicestovat na letiště

přičinit se 2× ACT(1) PAT(o+4;↓aby;.f)

(usilovat, zasloužit se) výroba se přičinila o zvýšení
cen; p. se, aby se to podepsalo

přičíst1
4×,5× ACT(1;↓že) PAT(4) ADDR(3;

na-1[vrub.4[.2]];na-1[vrub.4[.u#]])
(přisoudit, přiznat) to přičteme skutečnosti; že se
opozdil, p. jeho neschopnosti; na vrub reformy lze p.
deset procent

přičíst2
6×,10× ACT(1;↓že) PAT(4;↓že) DIR3()

(připočítat, připojit) přičteme k tomu ztráty
příčit se 1× ACT(1) PAT(3)
(nevyhovovat) změny se zákazníkovi příčí

přičítat1
4×,19× ACT(1;↓že) PAT(4) ADDR(3)

(přisuzovat, přiznat) přičítat význam této oblasti; p.
bratrovi vinu

přičítat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připočítat, přidat, připojit) přičítáme k výsledku
tato čísla; p. další země mezi skupinku států

přičlenit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přibrat) přičlenit základnu k brigádě; p. je mezi nás

přidat1
9×,17× ACT(1) PAT(4;na+6) ADDR(3)

(přispět) přidal mu plat; p. rozpočet na druhé straně;
p. mu peníze na studia.AIM; p. jim na platě

přidat29× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
Akcie firmy Nippon Mining přidaly 15 na 960.

přidat3
17×,85× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přidávat, připojit, vložit) přidat k předmětům
statistiku; p. koření do jídla

přidat4
2×,6× ACT(1) PAT(4;na+6)

(zvětšit, znásobit) Přidat plyn, rychlost, intenzitu a
sílu; Přidali na agresivitě.

přidat se1
6×,5× ACT(1) PAT(k+3)

(připojit se, přidávat se) k zánětu pohrudnice se
přidal zánět plic

přidat se2
8×,18× ACT(1) DIR3()

(přibýt, přidávat se, připojit se) přidat se ke světové
špičce; p. se na jejich stranu; p. se k poslancům; p. se
mezi poslance

přidávat1
3×,2× ACT(1) PAT(4;na+6) ADDR(3)

(přidat, přispět) přidával mu peníze; na studium.AIM;
p. mu tisíc korun; p. nám starosti; p. jim na výplatě

přidávat2
6×,17× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přidat, připojit, vložit) přidávat nový rámec do
slovníku; p. k úsměvu milý pohled

přidávat35× ACT(1) PAT(4)
(zvětšit, znásobit) přidávat rychlost, plyn a tlak;
většina divadel se podvoluje tlaku ubírat, my ale p.

přidávat se1
5×,4× ACT(1) PAT(k+3)

(připojovat se, družit se) k zánětu se přidávala rýma
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přidávat se2
2×,1× ACT(1) DIR3()

(přidat se) přidával se mezi účastníky; p. se ke
skupině…

přidělat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přidělávat, přidávat) přidělat rodičům zbytečné
starosti

přidělávat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
přidělává matce starosti; případ mu p. vrásky

přidělit1
12×,24× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(určit) přidělí jim pořadatelství
přidělit22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Veterán byl přidělen ke hnutí za občanská práva.

přidělovat1
3×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přidělit, určit) přiděloval mu peníze
přidělovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Přidělují větší část svých zaměstnanců do obvodních
úřadů.

přidružit se ACT(1) PAT(k+3)
(připojit se) přidružit se k ostatním

přidržet se1
2×,1× ACT(1) PAT(2)

(řídit se, držet se) přidrželi se pravidel
přidržet se2 ACT(1) PAT(2)
(držet se) přidrželi se zábradlí

přihazovat 1× ACT(1) ?PAT(4)
přihazovat několik dolarů

přihlásit1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3) ?EFF(za+4;

za-1[.a4];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];.4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(nahlásit) Přihlásit zboží celnímu úřadu jako již
zkontrolované; Přihlásila ho jako člena.EFF; přihlásit
psa úřadu za člena.EFF spolku

přihlásit2
4× ACT(1) PAT(4) LOC()

přihlásit zboží u státní zkušebny
přihlásit3

10× ACT(1) PAT(4) DIR3()
přihlásit vozy na úřad

přihlásit se1
3×,2× ACT(1) PAT(3)

(ohlásit se, ozvat se) obecnímu úřadu se zatím
přihlásil jeden zájemce

přihlásit se2
18×,4× ACT(1) PAT(k+3)

(znát se, hlásit se) přihlásili se k památce zesnulých;
p. se k programu, ke svým názorům, k odpovědnosti;
p. se ke známým (poznat je)

přihlásit se3
3×,2× ACT(1) PAT(o+4)

přihlásit se o slovo; p. se o půjčku
přihlásit se4

6× ACT(1) LOC()
(hlásit se, zapsat se) přihlásila se na policii, na úřadě

přihlásit se5
17×,3× ACT(1) DIR3()

(zapsat se, hlásit se) přihlásila se do programu; za
zdravotní sestru.COMPL; do školy.DIR3

přihlašovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
přihlašovat závod do nejvyšší kategorie

přihlédnout 4×,1× ACT(1) PAT(k+3)
(všimnout si, brát ohled na) přihlédnout k platbám

přihlížet1
18×,5× ACT(1) PAT(3;↓že;↓když)

(sledovat) přihlížet zápasu; vzadu p. rozhodčí; on p.
většině těchto střel; p., že někdo na to má

přihlížet2
4×,2× ACT(1) PAT(k+3)

(všímat si, brát ohled na) přihlížet k podmínkám
přihnat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nahnat, přivést) přihnat dobytek na farmu

přihnat se 1× ACT(1) DIR3()
Přihnala se dovnitř.

přihodit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přidat) přihodil na účet další peníze

přihodit se1
6×,1× ACT(1;↓že) ?PAT(3)

(stát se) to se mu opravdu přihodilo; kamarádovi se p.,
že ho nevzali na školu

přihodit se2
2×,1× ACT(1)

(udát se, odehrát se, dít se) to se přihodilo včera v
Alsasku-Lotrinsku

přihoršit 1× ACT(1) PAT(3)
(ublížit, uškodit) přístup mu jen přihoršil;
protestující si p.

přihrát 9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nahrát, přihrávat) Svoboda mi přihrál míč; na
gól.AIM

přihrávat 9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přihrát, nahrát, nahrávat) Hamrlík mi přihrával
míč; na jedinou branku.AIM domácích

přihrnout ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přidat) přihrnout bavlněná vlákna do směsi

přihřát 1× ACT(1) PAT(4)
přihřát oběd; p. si.BEN večeři

přihřát se ACT(1)
(zahřát se) přihřát se příliš; p. se na slunci.LOC; p. se
teplem.MEANS z krbu

přihřát si ACT(1) DPHR(polívčička.S4)
přihřát si polívčičku

přihustit 1× ACT(1) PAT(4)
přihustit kolo

přicházet1 ACT(1) PAT(na+4) ADDR(4)
(přijít) přicházelo ho to na velké peníze

přicházet2
1× ACT(1) PAT(k+3)

(získat, mít) přicházet k rozumu; p. k majetku
přicházet3

1×,1× ACT(1) PAT(na+4)
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(vymyslet) přicházet na závažné skutečnosti
přicházet4

6×,10× ACT(1) PAT(o+4)
přicházet o peníze

přicházet5
1×,3× ACT(1) PAT(o+6)

USA přicházejí ročně o miliardu dolarů; p. o věci
přicházet6

1×,9× ACT(1) PAT(s+7)
přicházel s námětem na diplomové práce

přicházet75× ACT(1) PAT(z+2;od+2)
(pocházet) Návrh přichází od ministerské
předsedkyně.; Peníze přichází z různých zdrojů.

přicházet8
14×,48× ACT(1) DIR3()

(jít, přijít) přicházel do Prahy; p. z Vinohrad.DIR1; p.
přes most.DIR2; p. do obchodu nakoupit.INTT; p. do
státu investovat.INTT do výroby; p. do ulic
protestovat.INTT

přicházet93× ACT(1) DIR3(=)
(stav) Přicházejí do věku, kdy se rozhodují mít děti.;
Sukně znova přicházela do módy.

přicházet10
45×,44× ACT(1)

(nastat, přijít) přicházela bouřka; p. nová doba
přicházet113× ACT(1) CPHR(do-1[{kontakt,styk,…}.2])
přicházet do styku s novými metodami práce

přicházet12 ACT(1) CPHR(na-1[{nápad,řešení,…}.4])
(přijít, napadat, řešit) přicházela na nápad zařadit
nové funktory

přicházet13 ACT(1) CPHR(o-1[{iluze,možnost,právo,
…}.4])

(přijít) přicházet o možnost nastoupit k zápasu
přicházet14

3× ACT(1) CPHR(s-1[{nápad,návrh,
opatření,…}.7])

(přijít) přicházet s nápadem napsat manuál
přicházet15

6×,5× ACT(1;↓že) DPHR(v-1[úvaha.S4])
(přijít) přichází v úvahu, že i zde jde o široké chápání
směrovosti; aktor nepřichází v úvahu

přicházet161× ACT(1) DPHR(na-1[přetřes.4])
při tlumeném světle přicházela na přetřes politická
situace

přicházet17
3×,1× ACT(1) DPHR(na-1[řada.4])

(přijít) postupně přicházeli na řadu
přicházet18 ACT(1) DPHR(zkrátka)
(přijít) student přicházel zkrátka

přicházet19 ACT(na+4) DPHR(řeč.S1)
(přijít) na projekt nepřicházela řeč

přicházet201× ACT(1) DPHR(k-1[slovo.S3])
Ke slovu přicházejí staré připomínky.

přicházet211× ACT(1) DPHR(na-1[svět.S4])
(rodit se) Nová řada společnosti Digital přicházela na
svět dlouho.

přicházet221× ACT(1) PAT(od+2;z+2)

(pocházet, přijít) Návrh přichází od neznámých
podnikatelů.; Pošta přichází od jistých označených
odesílatelů.

přicházet si ACT(1) DPHR(na-1[svůj-1.NS4])
(přijít si) každý si přicházel na své

přichystat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(chystat) přichystal z daných surovin oběd; p. jim.BEN
večeři

přichystat2
6×,3× ACT(1) PAT(4)

(chystat, připravit) Přichystal nový program;
Přichystal trh na nový obrat.AIM; p. ho celé
rodině.BEN; p. pro MFF.BEN semináře

přichystat se 1× ACT(1) PAT(.f;na+4;k+3)
(připravit se) přichystat se na kariéru; p. se odejít v
poledne

přijet 106×,24× ACT(1) DIR3()
(přijít) přijet do ČR; p. zachránit.INTT člověka; p. na
návštěvu.INTT

přijímat1
10×,24× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)

?ORIG(od+2)
(brát, dostávat) přijímal od ní dary; jako milou
pozornost.COMPL; p. od vedení opatření jako
nutnost.COMPL

přijímat2
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4)
(angažovat) přijímat ho za člena, jako člena; jako
začátečníka.COMPL ho p. dobře

přijímat3
6×,13× ACT(1) PAT(4;↓že)

(akceptovat, uznávat) přijímá princip demokracie
přijímat4

18×,8× ACT(1) PAT(4)
(pít, jíst) pacient může přijímat mléko

přijímat5
4×,5× ACT(1) PAT(4)

(angažovat) přijímají zaměstnance; jako stálé
pracovníky.COMPL; p. dělníky na práci.AIM; p. je do
EU.DIR3

přijímat6
4×,5× ACT(1) PAT(4)

(chytat) přijímat signál, Evropu 2, kabelovou televizi
přijímat7

2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vítat) přijímat hosty; p. návštěvu

přijímat8
6×,1× ACT(1) CPHR({návrh,opatření,

rozhodnutí,řešení,…}.4)
(přijmout) přijímali tato opatření; Nepřijímal návrh
zákona.

přijít1
43×,10× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(4)

(stát) přišlo mě to na 1000 Kč; sukně p. na 1000 Kč;
porušení p. banky na milióny korun

přijít2
2× ACT(3) PAT(1;↓že) EFF(.1[{jako,

jakožto}:/AuxY];být[.7];.a1;.a7;.a1[{jako,
jakožto}:/AuxY];↓že)
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(zdát se) přišlo mi to hloupé; že plakal, jí p. jako ironie;
slunce mi p. jako umrlec

přijít3
6×,1× ACT(1) PAT(k+3)

(získat, přicházet) přišel k penězům, zápalu plic
přijít4

4×,11× ACT(1) PAT(na+4)
(přicházet, vymyslet) přišel na skvělou myšlenku

přijít5
1×,5× ACT(1) PAT(na+4)

(najít) autor přišel na vraha
přijít6

60×,67× ACT(1) PAT(o+4)
(ztratit) přišel o hodinky

přijít7
13×,38× ACT(1) PAT(s+7)

přijít s něčím převratným
přijít8 ACT(3) PAT(↓že)
(zdát se, připadat) přišlo nám, že je to nesmysl

přijít99× ACT(1) PAT(od+2;z+2)
(pocházet) Návrh přišel vládě.BEN do rukou.DIR3 od
profesionálů.; Fáma přišla z různých zdrojů.

přijít10
177×,99× ACT(1) DIR3()

(přicházet, jít) přišel do Prahy; p. z Vinohrad.DIR1; p.
přes most.DIR2; p. do obchodu nakoupit.INTT; p. do
státu investovat.INTT do výroby; p. do ulic
protestovat.INTT

přijít116× ACT(1) DIR3(=)
(stav) Přišla do jiného stavu; P. do bezvědomí; Manžel
přišel do věku, kdy nastávají zdravotní komplikace.;
Svetr zase přijde do módy.

přijít12
3×,1× ACT(1) MANN() ?PAT(4)

přišlo mě to draho; pronájem p. levněji v Brně
přijít13

44×,97× ACT(1)
(nastat, přicházet) přišla bouřka; p. krutá zima

přijít142× ACT(na+4)
Když přijde na atletiku,….

přijít15
5×,1× ACT(1) CPHR(do-1[{kontakt,styk,…}.2])

přijít do styku s teorií relativity; p. do kontaktu s
nemocemi

přijít16
2× ACT(1) CPHR(na-1[{nápad,řešení,…}.4])

(přicházet, napadnout, vyřešit) přišla na nápad
zařadit nový funktor CPHR

přijít174× ACT(1) CPHR(o-1[{iluze,možnost,právo,
výhoda,…}.4])

(přicházet) přišel o iluze, o možnost
přijít18

10×,3× ACT(1) CPHR(s-1[{myšlenka,nápad,
návrh,požadavek,prohlášení,řešení,tvrzení,…}.7])

přišel s nápadem dopsat diplomku
přijít191× ACT(1) CPHR(s-1[{nápad,…}.7])
Poradci přišli s novým nápadem.

přijít20
2×,2× ACT(:1) DPHR(na-1[pomoc.S4]) PAT(3)

přišel mu na pomoc
přijít21

2×,1× ACT(1) DPHR(na-1[chuť.S4]) PAT(3)

nemohu tomu přijít na chuť
přijít22

1× ACT(1) DPHR(na-1[mysl.S4]) PAT(3)
taková domněnka nepřišla občanům na mysl

přijít23
1× ACT(3) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(1;↓.f,že)

přijde mi na mysl tento projekt
přijít24 ACT(1;↓že) DPHR(vhod)
odlehčení přijde vhod

přijít25
1× ACT(1) DPHR(k-1[čest:S3])

slovo přišlo ke cti
přijít26 ACT(1) DPHR(k-1[rozum.S3])
konečně přišel k rozumu

přijít27 ACT(1) DPHR(k-1[se.3])
přišel k sobě

přijít28
5× ACT(1) DPHR(k-1[slovo.S3])

ke slovu měly přijít zbraně
přijít29

1× ACT(1) DPHR(na-1[pořad:S4[den.S2]])
konkordát přišel na pořad dne

přijít301× ACT(1) DPHR(na-1[přetřes.4])
přišel na přetřes

přijít31
3×,3× ACT(1) DPHR(na-1[řada.4])

(přicházet) scénář už přišel na řadu
přijít322× ACT(1) DPHR(na-1[svět.S4])
přišel na svět v Americe

přijít33
1× ACT(1) DPHR(nazmar)

všechna práce přijde nazmar
přijít34

2×,2× ACT(1) DPHR(vhod)
přišel vhod

přijít35
1×,2× ACT(1) DPHR(vniveč)

vše přijde vniveč
přijít36

3× ACT(1) DPHR(zkrátka)
(přicházet) zkrátka nepřijde ani kultura

přijít371× ACT(na+4) DPHR(řeč.S1)
(přicházet) na projekt vůbec nepřišla řeč

přijít381× ACT(1) DPHR(na-1[program.S4])
(probírat) Na program přijde návrh zákona.

přijít391× ACT(1) PAT(na+4)
(připadnout) 1.3 milionu dolarů přijde na podporu
podnikání.

přijít401× ACT(1) DPHR(do-1[šrot.S2])
Divize Edsel i se svým nemotorným vozem přijde do
šrotu.

přijít411× ACT(1) DPHR(k-1[úhona.S3])
Investoři by mohli přijít k úhoně.

přijít si1
5×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(získat) přijít si na pěknou sumu
přijít si2

5× ACT(1) DPHR(na-1[svůj-1.NS4])
na výstavě si přijdou na své

přijíždět 12×,3× ACT(1) DIR3()
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4 PDT-VALLEX

(přijet) přijíždět do republiky; p. sem studovat.INTT
přijmout1

34×,47× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
?ORIG(od+2)

(vzít, dostat) přijal od něj dar k Vánocům; jako milou
pozornost.COMPL; p. od vedení opatření jako
nutnost.COMPL; p. jeho slovo jako pravdivé.COMPL;
p. od nich toto řešení jako poslední.COMPL

přijmout2
20×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4)
(angažovat, vzít) přijmout někoho za člena, jako
člena; jako začátečníka.COMPL ho p. dobře

přijmout3
107×,136× ACT(1) PAT(4)

(akceptovat, uznávat) přijmout jeho teorii; p. ji jako
urážku.COMPL; p. ji s nadhledem.MANN

přijmout4
34×,25× ACT(1) PAT(4)

(brát) přijmout dělníka na práci; p. brigádníky na
česání.AIM jablek; p. studenty

přijmout5
21×,29× ACT(1) CPHR({krok,nařízení,návrh,

opatření,plán,postup,reforma,rozhodnutí,strategie,
usnesení,závazek,závěr,změna,…}.4)

(přijímat) přijmout rozhodnutí zrušit zbrojní výrobu;
Čtyři státy přijaly nařízení, podle něhož musejí
všechny strany souhlasit, společnost přijala strategii
nízké ceny, p. závazky

přijmout6
1× ACT(1) DPHR(na-1[se.S4]) PAT(4)

přijmout na sebe odpovědnost
přijmout7

2× ACT(1) DPHR(za-1[svůj-1.4]) PAT(4;↓že;↓c)
přijmout za své principy

přijmout81× ACT(1) PAT(4)
Linka přijala zhruba dvojnásobek obvyklého množství
hovorů.

přikázat 3×,11× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(diktovat, nařídit, předepisovat, zakázat) vůdce mu
přikázal, aby zabránil …

přikazovat 6×,3× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(přikázat, nařizovat, diktovat) vyrovnaný rozpočet
jim přikazovala ústava Texasu

přikládat1
5×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(připisovat) přikládat tomuto faktu důležitost
přikládat2

3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přiložit) přikládat materiál na původní místo

přiklánět se1
8×,4× ACT(1) PAT(k+3)

(rozhodovat se pro) přiklánět se k řešení
přiklánět se2

1× ACT(1) DIR3()
(souhlasit) přiklánět se na naši stranu

přiklánět se3 ACT(1) DIR3()

(naklánět se) přiklánět se k Marii
přiklonit se1

4×,3× ACT(1) PAT(k+3)
(rozhodnout se pro) přiklonit se k řešení

přiklonit se2
2×,3× ACT(1) DIR3()

(souhlasit) štěstí se přiklonilo na naši stranu
přiklonit se3 ACT(1) DIR3()
(naklonit se) přiklonil se k ní v divadle a šeptal

přikoupit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit) přikoupit jim od výrobce ještě několik kusů
přikovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připevnit) přikovat nohy hráčů k zemi

přikráčet 1× ACT(1) DIR3()
(přijít) pes přikráčel ke stolu

přikračovat 1× ACT(1) PAT(k+3)
(přikročit, začít) přikračovat k vyjednávání

přikrčit se 1× ACT(1)
chlapec se přikrčil

přikrmit 1× ACT(1) PAT(4)
(krmit) přikrmit firmu; MEANS.spekulacemi

přikročit1
2×,12× ACT(1) PAT(k+3)

(pustit se do, začít) přikročit k odvetnému opatření
přikročit2 ACT(1) DIR3()
(přijít) přikročit ke stolu

přikusovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(k+3)
(jíst zároveň) přikusovat rohlík k párku

přikývnout 1× ACT(1) ?PAT(na+4;k+3) ?ADDR(3)
chlapec nám na to přikývl

přikyvovat12× ACT(1) DPHR(na-1[souhlas.S4]) PAT(3)
(přitakávat) přikyvovat mu na souhlas

přikyvovat21× ACT(1) ?PAT(na+4;k+3) ?ADDR(3)
(přikývnout) Bush přikyvoval všem voličům.

přilákat1
13×,20× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivábit) přilákat firmy do města
přilákat2

1×,32× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)
(lákat, zlákat, nalákat, svádět) přilákali voliče k
volbě; na laciné sliby.MEANS

přiléhat 1× ACT(1) DIR3()
(sousedit, být vedle) země přiléhá k Německu

přilepit 2× ACT(1) PAT(4)
(připevnit) přilepit známku; p. koberce na zem.DIR3

přilepšit 2×,1× ACT(1) PAT(3)
(podstrojovat) mohli by jim přilepšit; p. dětem

přiletět 19×,7× ACT(1) DIR3()
(přijet, přijít) přiletět do Prahy

přilévat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(přidávat) přilévat olej do ohně
přilévat21× ACT(1) DPHR(olej.S4,do-1[oheň.S2])
Přilil olej do ohně.

přilít1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přilévat, přidávat) přilít vodu do hrnce

přilít24× ACT(1) DPHR(olej.S4,do-1[oheň.S2];olej.S2,
do-1[oheň.S2])

(zhoršit) Další krok jen přilil olej do ohně.; Oleje do
ohně už tím nepřilili.

přilívat ACT(1) DPHR(olej.S4,do-1[oheň.S2])
přilívat olej do ohně

přilnout 1× ACT(1) DIR3()
(přilehnout) Čočka dobře přilne k rohovce.

přiložit1
1× ACT(:1) PAT(4) LOC()

(umístit) přiložil jsem ho zde
přiložit2

5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přikládat) přiložte k žádosti doklad o zaplacení (k
žádosti)

přiložit3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(položit něco na něco nebo k něčemu) přiložili mu
pušku ke spánku, obvaz na ránu

přimáčknout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přitisknout, přitlačit) Kladno přimáčklo hosty do
obranné třetiny

přimět 19×,71× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)
(přinutit, burcovat, motivovat) přimět Jakuba k práci

přimhouřit 4× ACT(1) DPHR(oko.S4,oko.P4)
?PAT(nad+7)

Přimhouřil oko na užíváním chemikálií.; Přimhouřit
oči nad šlendriánem není v pořádku.

přimíchat se 1× ACT(1) DIR3()
(vmísit se) lidová mystika se přimíchala do zvyků; p.
se do davu

přimknout se1
1× ACT(1) PAT(k+3)

(připojit se, lnout, přidružit se) přimknout se k
Turecku

přimknout se2 ACT(1) DIR3()
(přitisknout se, přivinout se) jazyk se přimkl k
patru; p. se k tanečnici

přimlouvat se 2× ACT(1) ?PAT(za+4)
obhájci se přimluvili za odstoupení

přimluvit se 1× ACT(1) ?PAT(za+4)
přimluvil se za svého bratra

přimontovat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připevnit) přimontovat plech k pružině

přináležet1
1× ACT(1) PAT(3)

(příslušet, patřit) oprava sdělení přináleží tisku
přináležet2

1× ACT(1) DIR3()

(patřit, být součást) přináležet ke společenství; p. do
jiné do skupiny; p. mezi nejlepší

přinášet1
14×,22× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)

(přinést, odnést, odvézt) přinášet dopis úřednici; p.
pro něho.ADDR dopis; na poštu.DIR3; p. jí.ADDR pro
něho.BEN dopis

přinášet23× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přinést, odnést, odvézt) přinášet daně na úřad
(=úřadu); p. knihy do knihovny (=knihovně)

přinášet3
52×,44× ACT(1) PAT(4)

(způsobit, mít za následek) válka přináší první
oběti; nemoci p. problémy; práce p. plody

přinášet42× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(přijít s nějakým sdělením) Wall Street Journal bude
celému světu přinášet události z minulého století.; Tu
zprávu přinesla z města.

přinést1
75×,40× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)

(odnést, odvézt) přinesl mu dárek; p. pro něho.ADDR
dárek; p. úřednici dopis; na poštu.DIR3

přinést2
43×,95× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(způsobit, mít za následek) V Norsku epidemie
přinesla lidem mnohá neštěstí.; Plná práce přinesla
plody.; Může nám přinést dobrou kondici a úspěch;
Napumpování více peněz do ekonomiky by přineslo
mnoha odvětvím úlevu.; Výzkum Jupiteru může
přinést vysvětlení kosmického paradoxu života.

přinést3
7×,14× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivézt, odvézt, odnést) přinesl krabici na poštu
(=poště)

přinést4
1× ACT(1) DPHR(jasno-1)

jednání přineslo jasno
přinést5

1× ACT(1) DPHR(ovoce.4[svůj-1.#])
politika přinesla své ovoce

přinutit 13×,40× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f)
ADDR(4)

(přimět, donutit, dohnat) přinutil dvojici k ústupu
přiostřit1 ACT(1) PAT(4)
(ostřit) přiostřit nůž

přiostřit22× ACT(1) PAT(4)
(přitvrdit) přiostřit vztahy

přiostřit se 4× ACT(1)
Konkurence se přiostřila.; Jednání se může ještě
přiostřit.; Boj o moc se výrazně přiostřil.

přiostřovat 1× ACT(1) PAT(4)
(přitvrzovat) Boj přiostřuje vztahy mezi celostátními
řetězci.

připadat1
22×,18× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;↓kdyby;.f)

EFF(.a1;.a7;.1[{jako,jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,
jakožto}:/AuxY])
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4 PDT-VALLEX

(zdát se, jevit se, pokládat) on.PAT připadá mi.ACT.
neohrabaný.EFF; jako učitel.COMPL mi.ACT připadá
dobrý.EFF; že plakal, jí p. jako ironie; psát mi p. zrádné

připadat2 ACT(1) PAT(3)
(patřit) majetek připadá obci

připadat3
38×,8× ACT(1) PAT(na+4)

na 10 losů připadá jedna výhra; na každého p. značná
částka

připadat4
4×,2× ACT(3) PAT(↓že)

(zdát se) připadá mu, že to tak není
připadat5

4×,1× ACT(1) TOWH(na+4)
(vycházet na kdy) Vánoce letos připadají na pondělí;

připadat6 ACT(1;2)
připadal sníh

připadat7
8×,1× ACT(1;.f) DPHR(v-1[úvaha.S4])

to nepřipadá v úvahu; v úvahu p. vymáhat škodu
připadat si1

1× ACT(1) PAT(být[.1];být[.7];.a1)
(cítit se) připadá si být nezranitelný

připadat si2
20×,7× ACT(1) MANN()|CPR()

(cítit se) připadám si hloupě.MANN; p. si
plebejsky.CPR; p. si jako mladík: p. si Stejně.MANN
jako připadat.CPR si mladík.ACT Tak.MANN

připadnout11× ACT(3) PAT(1;↓že) EFF(.1[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,jakožto}:/AuxY];.a1)

(pokládat, zdát se, připadat, přijít) připadl mi
šikovný; p. nám logické, že se vrátí; že plakal, jí p. jako
ironie

připadnout2
12×,5× ACT(1) PAT(3)

(patřit) zbylá procenta připadla nám
připadnout3

11×,2× ACT(1) PAT(na+4)
(připadat) na každého připadla jedna žena; na tisíc
obyvatel p. 14,7 narozených

připadnout4 ACT(3) PAT(↓že)
(zdát se) připadlo mu, že to tak není

připadnout5
1× ACT(1) DIR3()

(patřit) 10 procent z daní připadne do státního
rozpočtu

připadnout6
1×,3× ACT(1) TOWH(na+4)

(vycházet na, připadat) devadesátiny vládce připadly
na konec týdne

připevnit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(kotvit, upevnit) připevnit vlajku; na plot.DIR3; p.
skobu ve zdi.LOC

připevňovat 1× ACT(1) PAT(4)
Koučové připevňují své poznámky na nástěnku.

připíchávat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připevňovat, připíchnout) připíchávat papír na zeď

připíchnout 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přidat, vložit) připíchnout motýla na sklo

připíjet 2× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(na+4)
připíjet novomanželům na zdraví

připisovat1
6×,33× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

(přisuzovat, přiřknout) připisoval to otázce vztahů
připisovat2

1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přidat, připsat, připojit) akcie z druhé vlny
připisujeme na účty klientů

připlácet 2× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit) za byt mu připlácel 2000 Kč; p. si na
stravu.AIM; p. za úschovu.CAUS kufrů; p., že mu
pomohli.CAUS; za Marii.SUBS p. 60 Kč Tonda

připlatit 3×,3× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(platit) připlatil mu 1000 Kč za schránku, za auto, za
byt; p. mu za úschovu.CAUS kufrů; p., že mu
pomohli.CAUS; za Marii.SUBS p. 60 Kč Tonda

připlést se 1× ACT(1) DIR3(=)
politika se připletla do cesty

připlout 3× ACT(1) DIR3()
(přijet) připlout do přístavu

připlouvat 1× ACT(1) DIR3()
(připlout) Do zálivu připlouvají ruské lodě.

připlynout 1× ACT(1) DIR3()
(přijet) dolary připlynuly do země; p. lodě

připočíst1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

připočíst zákazníkovi daň
připočíst2

3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připočítávat, připojovat, přidávat) k tomu
připočteme tyto hodnoty; p. Rusko k zemím; p. ho
mezi země

připočítávat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přičíst, připojit) připočítávat úrokový výnos k ceně
obligace

připodobňovat 1× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
(přirovnávat) Připodobňuje jeho část k srdci zvířete.

připojistit 8× ACT(1) PAT(4)
(pojistit, zabezpečit) připojistit děti; před ztrátou.AIM

připojit1
11×,21× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přidat, připsat) připojit k projektům stanovisko
připojit21× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)
(říci) připojil k problematice stěhování pár slov

připojit33× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Nyní je do kanceláře připojeno více linek.; V USA je
pětina kancelářských počítačů připojena do nějaké sítě.

připojit se1
8×,19× ACT(1) PAT(k+3)

(přidat se, družit se, přimykat se) připojil se k ní v
debatě; k únavě se p. nemoc

připojit se2
13×,30× ACT(1) DIR3()

(přidat se) připojil se k poslancům; p. se mezi ostatní
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připojovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přidávat) připojovat k tomu své mínění
připojovat2

1×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(napojovat, napájet) připojovat zařízení na sběrnici

připojovat31× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)
(říci) připojoval k problematice, že nemůže stačit…

připojovat se 1×,10× ACT(1) PAT(k+3)
(přidávat se, družit se) každý týden se připojuje k
výpravě

připomenout1
46×,16× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓c;.s) ADDR(3)

(říci, upozornit) je třeba připomenout novinářům, že
existují pravidla

připomenout2
47×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c) ?ADDR(3)

(vzpomínat, připamatovávat) připomenul nám, že
počet poklesl; p., kam odešel a jestli vůbec; p. vesnické
faráře; Plzeň si p. výročí konce války

připomínat1
16×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓c;.s) ADDR(3)

(říkat, upozorňovat) jak rychle pracují, není třeba
nikomu připomínat; on za to nemohl, p. babička; p. mi
to zítra

připomínat2
79×,41× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?ADDR(3)

(vzpomínat, připamatovat, upamatovat) celý film
divákům připomíná několik epizod; p. mi otce; p., že
zde žili vesničtí faráři; Brno si p. výročí

připouštět1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připustit, napustit) připouštěla vodu do vany

připouštět2
1× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby)

(dovolovat) připouštěli studium na střední škole; p.
dokončit studium do roka

připouštět3
34×,39× ACT(1) PAT(4;↓že;.s)

(uznat) připouštěla, že to není pravda; p. jejich výhru
připouštět4 ACT(1) PAT(4)
připouštěli býky

připouštět si 2× ACT(1) PAT(4)
(vzít v úvahu, k srdci) nepřipouštěla si starosti

připoutat 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(připevnit, přivázat, upoutat) připoutat zajatce; ke
stromu.DIR3; u stromu.LOC; p. děti pásy.MEANS

připoutávat1
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivábit) připoutávat zemědělce k půdě; příliš ji k
sobě p.

připoutávat2 ACT(1) PAT(4)
(připevnit, uvázat) připoutávali loďku; ke
břehu.DIR3; u břehu.LOC

připravit1
20×,10× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)

(obrat, okrást) připravili ho o slávu
připravit2

106×,17× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(nachystat) připravili z vajec omeletu; p. jí.BEN pro
maminku.BEN oběd; připravit si.BEN omeletu;
fakultě.BEN p. pro nové studenty.BEN ze starých
programů podklady; z nových přednášek p. pro
zahraniční zájemce.BEN letní školu slovanských studií

připravit3
27×,9× ACT(1) PAT(4)

(zorganizovat, nachystat, pořádat) připravit
dovolenou; p. ji.BEN pro zahraniční zájemce

připravit4
16×,44× ACT(1) PAT(4)

(nachystat, přichystat) připravit rukopis; k tisku.AIM;
p.dítě na pobyt.AIM v nemocnici; p. pacienta k
operaci.AIM; p. ho na práci.AIM; Připravil Wall Street
na špatné čtvrtletí.AIM

připravit se 6×,12× ACT(1) PAT(.f;na+4;k+3)
(chystat se, přichystat se) připravil se na výlet

připravovat1
2×,1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)

(obrat, ukrást) připravovat zaměstnance o prémie
připravovat2

27×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(chystat) připravovat z masa večeři; p. jim.BEN dobré
pracovní podmínky

připravovat3
69×,25× ACT(1) PAT(4)

připravovat auto na technickou kontrolu.AIM; p. děti na
přijímací zkoušky.AIM; p. vojáky na frontu.DIR3

připravovat4
16×,15× ACT(1) PAT(4)

(organizovat, chystat, pořádat) squateři připravují
demonstraci; p. nám.BEN pěknou dovolenou

připravovat se1
17×,29× ACT(1) PAT(.f;na+4;k+3)

(chystat se) farmář se připravoval na sezónu
připravovat se2

1× ACT(1) PAT(o+4)
(zbavovat se) odbory se připravují o zbraň tím, že…

připsat1
20×,29× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3;na+4)

(přisoudit, přiřknout) připsal gól Šlechtovi; p. na
dceru/dceři majetek

připsat2
2×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přidat) připiš si poznámku; do sešitu.DIR3; p. si
porážku na své konto

připsat32× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připojit, přidat) připsal na seznam naše jméno

připsat41× ACT(1) DPHR(k-1[dobro.3]) PAT(4;↓že)
ADDR(3)

připiš si to k dobru
připustit11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(napustit) připustila vodu do vany

připustit2 ACT(1) PAT(4) DIR3(k+3;↓aby;)
připustili ho ke zkoušce

připustit3
2×,5× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby)
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(dovolit) připustila prohlubování krize; p. nestudovat
krátce

připustit4
49×,44× ACT(1) PAT(4;↓že;.s)

(uznat) připustila, že to nezvládne; p. svou porážku
připustit5 ACT(1) PAT(4)
připustili býka

připustit si11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(přiznat si) připustil si chybu; p. si, že je to pravda

připustit si2 ACT(1) DPHR(k-1[tělo.S3]) PAT(4)
připustila si ho příliš k tělu

přirovnat 5×,8× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
(přirovnávat) přirovnat Petra k Pavlovi; p. usnesení
ODS k praxi KSČ; p. aktivity k činnostem

přirovnávat 8×,4× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
(přirovnat) přirovnávali ho k fašistům

přirůstat 1× ACT(1;2)
(přibýt) přirostly lesy

přiřadit13× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) přiřadit slovesu správný rámec

přiřadit2
4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zařadit) přiřadit malíře k impresionistům; p.autora k
dílu

přiřadit3
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) přiřadit lístky do kartotéky
přiřadit se1

1× ACT(1) PAT(k+3)
(přidat se, připojit se) k chytrosti se přiřadila
zkušenost

přiřadit se2 ACT(1) DIR3()
(přidat se) přiřadili se mezi povstalce

přiřazovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat) přiřazovat jim jména

přiřazovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zařadit) přiřazoval je k historikům; p. je mezi hmyz
přiřazovat se1 ACT(1) PAT(k+3)
(přidávat se, přidružovat se, připojovat se) k
nezkušenosti se přiřazovala zkušenost

přiřazovat se2
1× ACT(1) DIR3()

(přidávat se) přiřazovat se mezi jeptišky, …
přiřítit se 1× ACT(1) DIR3()
(přijít, přiběhnout) hráč se přiřítil na hřiště o deset
minut později

přiřknout 5×,1× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(přisoudit) přiřkne mu první místo

přisadit si ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
přisadila si peníze na koně

přísahat 1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;.f) ADDR(3)
(přislíbit) přísahal jim věrnost; p., že zůstanou věrní

přiskakovat 1× ACT(1) DIR3()

(přibližovat se) chlapec přiskakoval k babičce,; aby
pomohl. AIM

přiskřípnout 1× ACT(1) PAT(4)
Změny v produktech přiskříply marže.

přisladit 1× ACT(1) PAT(4)
přisladit jeho nabídku; našimi zárukami.MEANS

přislíbit 22×,14× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;.s) ADDR(3)
(slíbit, slibovat) přislíbil resort ministrovi

příslušet1
4×,3× ACT(1) PAT(3;k+3)

(patřit) přísluší jí bohatství; to p. k Janovi
příslušet2

1×,1× ACT(3) PAT(1;.f)
(náležet) přísluší jí rozhodovat; rozhodování p. soudu;
p. jí soudit

příslušet34× ACT(1) DIR3()
(náležet, patřit) přísluší do kruhu obdivovatelů; p.
mezi obhájce; p. k dělnické třídě

příslušet41× ACT(3) CPHR({oprávnění,právo,…}.1)
(náležet) přísluší jí právo rozhodovat

příslušet se 1× ACT(1;.f;↓že;↓aby)
(být vhodné, patřit se) říhat se nepřísluší; pro ni.BEN
se to nepříslušelo

přisoudit 5×,11× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(přiřknout, připsat) přisoudila vedoucí úlohu sama
sobě; p. budovu Národnímu divadlu; p. mu, že spáchal
přestupek

přispěchat 4×,3× ACT(1) DIR3()
(přijít) přispěchal domů; p. na pomoc.INTT; p., aby
nám poradil.AIM

přispět1
5×,7× ACT(1) PAT(4;7) ADDR(3)

(přidat) přispěl městu 800 tisíc; na výstavbu.AIM; p.
nám na studia; Přispěl vůdci Contras 100000 dolary.

přispět2
73×,97× ACT(1) PAT(k+3;na+4)

(napomoci) přispěl k dosažení výsledku; p. k
obnově/na obnovu 30 procenty.MEANS; p. k vyřešení
problému

přispět3
3×,32× ACT(1) DIR3()

(přidat) do programu přispěla i opera
přispívat1

9×,5× ACT(1) PAT(4;7) ADDR(3)
(přidávat) přispívat školám tisíce; na projekty.AIM; p.
na udržování.AIM rezerv; p. z fondů.DIR1
ministerstva

přispívat2
34×,32× ACT(1;.f) PAT(k+3;na+4;3)

(přispět) Přispívá k rychlejšímu vývoji.; Přispívají k
obnově/na obnovu 30 procenty.MEANS; Umět
rozeznávat typy lidí k tomu přispívá.; Zaostalá
omezení přispívají převzetí amerických studií.

přispívat3
5×,2× ACT(1) DIR3()

Helena přispívá do časopisu; studenti p. do programu
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příst1
1× ACT(1) PAT(4)

příst nitě
příst2

1× ACT(1)
(vrnět) kočka přede

přistát1
6×,5× ACT(1) LOC()

letadlo přistálo v Praze; nakonec přeci jen p.
přistát2 ACT(1) DIR3()
přistávat na letiště

přistávat11× ACT(1) LOC()
(přistát) přistávat v Rusku

přistávat21× ACT(1) DIR3()
(přistát) přistávat na letiště

přistavět 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(stavět) přistavět podlaží ze dřeva

přistavovat 3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(stavět) přistavují patro ze dřeva

přistěhovat se 2×,1× ACT(1) DIR3()
(nastěhovat se) přistěhovat se do města

přistihnout 4×,10× ACT(1) PAT(4)
(dopadnout, chytit) trenér přistihl hráče

přistoupit1
6×,8× ACT(1) PAT(k+3)

přistoupit k zahlazovací fázi
přistoupit2

26×,10× ACT(1) PAT(na+4)
(souhlasit) přistoupit na změnu

přistoupit3
9× ACT(1) DIR3()

(nastoupit) přistoupit na parník; p. do tramvaje
přistoupit4

3×,3× ACT(1) DIR3()
(přijít) přistoupit ke zdi; p. blíže; p. mezi ně

přistoupit5
14×,5× ACT(1) CPHR(k-1[{hlasování,

jednání,kontrola,krok,likvidace,nařízení,opatření,plán,
použití,přeměna,realizace,řešení,řízení,stimulace,
udělení,uhrazení,utahování,vypovídání,změna,…}.3];
{řízení})

(začít) přistoupil k plánu dodělat soupis prací; p. k
realizaci plánu; sdružení přistoupí ke kárnému řízení

přistoupit61× ACT(1) PAT(k+3;vůči+3) MANN()|
ACMP()|CRIT()|CPR()|COMPL()

Přistoupí k tomu velkoryse a nesobecky.
přistřihnout 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zkrátit) přistřihla látku ze dvou metrů na metr a půl;
p. mu.BEN vlasy

přistupovat1
10×,7× ACT(1) PAT(k+3;vůči+3;stran[.2])

MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()|COMPL()
(stavět se) přistupují k dlužníkům
individuálně.MANN; p. k věci podle schématu.CRIT; p.
vůči nim bez servítků.ACMP; p. ke zkoušce

teenagersky.CPR; p. k otázce prost.COMPL emocí; p. k
nim jako přátelé.COMPL

přistupovat2
2×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(dát souhlas, svolit) přistoupili na naše podmínky
přistupovat3

4× ACT(1) DIR3()
(přibýt, přidat se) mezi výzkumné týmy přistupuje
skupina pracovníků…

přistupovat41× ACT(1) DIR3()
(přicházet) přistupoval ke stěně

přistupovat5 ACT(1) DIR3()
(nastupovat) přistupovat do vagónu; p. do tramvaje

přistupovat6
1× ACT(1) CPHR(k-1[{hlasování,

modernizace,obnova,plán,realizace,udělení,změna,
…}.3])

(začít) banka přistupuje k rozsáhlým změnám; p. k
hlasování

přisunout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) přisunout židli ke stolu

přisuzovat 9×,21× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(podkládat, podsouvat, přiřknout) jakou úlohu mu
přisuzujete?; p. nám úspěch

přisvojit si 3× ACT(1) PAT(4)
(přivlastnit si, ponechat si, osobovat si) poslanci si
přisvojili imunitu

přisypávat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přisypat, přidávat) přisypávat peníze do rozpočtu

přišít1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(uštědřit, přisoudit) přišít dítěti tuto diagnózu; p. jí
facku

přišít2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(připevnit, přistehovat, našít) přišil krajku na
límeček; p. mu.BEN knoflík

přišroubovat 1× ACT(1) PAT(4)
přišroubovat stroje; k podlaze.DIR3

přitáhnout1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přivléci, umístit) přitáhnout auto do garáže

přitáhnout2
3×,41× ACT(1) PAT(4)

(lákat) přitáhnout zájemce; p. turisty do areálu.DIR3
přitáhnout3

1× ACT(1) PAT(4)
(utáhnout) přitáhnout dveře

přitáhnout41× ACT(1) CPHR({pozornost}.4)
Otevření kanceláře by nemělo přitáhnout tolik
pozornosti.

přitáhnout51× ACT(1) DPHR(uzda.S4) PAT(3)
Přitáhli uzdu černému trhu.

přitahovat 14×,29× ACT(1) PAT(4)
(lákat, poutat, táhnout) přitahovat několik generací

přitéci 1× ACT(1) DIR3()
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(natéci) voda přiteče do bytů
přitékat 2×,1× ACT(1) DIR3()
(téci) řeka přitéká do Čech; z Německa.DIR1

přitěžovat 2× ACT(1) PAT(3)
(uškodit, zhoršit) přitěžovat vztahům

přitížit 1× ACT(1) PAT(3)
(uškodit, zhoršit) ještě mu přitížil

přitížit se ACT(3)
přitížilo se mi

přitlačit 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přimáčknout) přitlačil ho ke zdi

přitopit 1× ACT(1)
Společnost ještě přitopila svoláním valné hromady.

přít se 2×,8× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4;o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓že)
(hádat se) přel se s ní o slovo; kamarádi se p. Rcp.
ADDR; Jiní se přou, že prodej aktiv odčerpal
potenciální kupce.

přituhnout 2× EMPTY
v noci přituhlo

přituhovat 1× EMPTY
(přituhovat) přituhovalo hlavně k ránu

přiťuknout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nahrát, přihrát) přiťukl puk spoluhráči; Suchopárek
p. Bergerovi

přitvrdit 7×,3× ACT(1) PAT(4;v+6)
Přitvrdit hru.; Přitvrzovali ve hře.; Přitvrzovali v
omezování potratů.

přitvrzovat 2× ACT(1) PAT(4;v+6)
Přitvrzovat podmínky.; Přitvrzovali v prodeji.;
Přitvrzovali prodej.

přiučit se 1×,3× ACT(1) PAT(4;3;↓že;.f;↓c)
?ORIG(od+2)

(naučit se, učit se) přiučí se etice od zahraničních
firem

přivábit ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přilákat) přivábit je do Nevady

přivádět11× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)
(přimět) přivádět je k realizaci myšlenky

přivádět2
1×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

přiváděl je k šílenství; p. nás k názoru
přivádět3

4×,8× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dovést) přivádět kosy do měst

přivádět41× ACT(1) DPHR(na-1[svět.S4]) PAT(4)
přivádět děti na svět

přivázat 2× ACT(1) PAT(4)
(připevnit) přivázat zajatce

přivážet 2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dovézt) přivážet zásoby na oběžnou dráhu
přivést1

4×,5× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)
(přimět) přivedl nás k vydání kazety

přivést2
18×,22× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

přivést obchodníka k bankrotu; p. tuto ideu k životu; p.
ji do jiného stavu; p. je na mizinu; p. policii na
myšlenku; p. je na stopu

přivést3
16×,15× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dovést) přivedl kocoura domů
přivést4

2× ACT(1) DPHR(na-1[svět.S4]) PAT(4)
přivedla na svět syna

přivést5
1× ACT(1) DPHR(vniveč) PAT(4)

přivedli jejich úsilí vniveč
přivézt1

8×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(přinést, dodat) přivezl mu dárek a pro svou
přítelkyni také; p. si vítězství

přivézt2
15×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přinést, dodat) přivezl auto do republiky
přivítat1

2×,7× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓jestli;↓že;↓kdyby;↓c)
(přijmout, uvítat) přivítat výsledek referenda; p. by,
kdyby to tak bylo

přivítat2
18×,3× ACT(1) PAT(4)

(uvítat) přivítat prezidenta
přivlastnit si 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(přisvojit si, ponechat si) přivlastnil si jeho auto

přivlastňovat si 2× ACT(1) PAT(4)
(přisvojovat si) přivlastňovat si majetek

přivodit 9×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(způsobit) přivodit mu újmu na zdraví; p. si zranění

přivolat 6× ACT(1) PAT(4)
(volat, povolat, zavolat) přivolali lékaře

přivolit 2× ACT(1) PAT(3;k+3)
(svolit, připustit, souhlasit) státní orgán výměně
nepřivolil

přivrhnout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
přivrhl jsem ti list

přivřít1
1× ACT(1) PAT(4)

(zavřít) přivřít oči; p. dveře
přivřít21× ACT(1) PAT(4)
(zavřít) úředníci přivřeli pokladnice

přivydělat si 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vydělat si) přivydělat si peníze na projektu; p. si
sběrem.MEANS papíru

přivydělávat si 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vydělat si) přivydělávat si na studentském projektu
peníze

přivyknout 3×,1× ACT(1) PAT(3;.f;↓že)
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(zvyknout si) přivyknout napětí
přizdobit 1× ACT(1) PAT(4)
(ozdobit, zkrášlit) mírně přizdobí fasádu

přiznat1
4×,11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přisoudit, přiřknout) přiznali mu stipendium;
přiznat2

48×,52× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c)
?ADDR(3)

(uznat, připustit) přiznal mu svou chybu; p., že se
přepočítal

přiznat se 11×,24× ACT(1) PAT(k+3;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
?ADDR(3)

(doznat se) přiznal se mu ke krádeži; p. se, jak to
udělal a proč to udělal

přiznávat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přisoudit, přiřknout) přiznávali nám různá
privilegia

přiznávat2
20×,39× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?ADDR(3)

(doznat, uznat, nezatajit) Mám strach, přiznával
nám Uhrin

přiznávat se 1×,1× ACT(1) PAT(k+3;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
?ADDR(3)

(doznávat se) přiznával se jim, že v češtině nemáme
tato slova

přizpůsobit 8×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
přizpůsobil jim své požadavky; p. šaty postavě

přizpůsobit se 12×,19× ACT(1) PAT(3)
my jsme se přizpůsobili tržní filozofii; p. jim v
oblékání.REG

přizpůsobovat 5×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
přizpůsobovat zábavu dětem; p. sortiment standardům

přizpůsobovat se 5×,6× ACT(1) PAT(3)
(přizpůsobit se) přizpůsobovat se poměrům; p. se
standardu

přizvat 8×,4× ACT(1) PAT(4)
(pozvat) přizvali jsme všechny hosty; p. je k
nám.DIR3; p. stranu k řešení.INTT problému; p. je ke
konzultaci.INTT

přiženit se 1× ACT(1) DIR3()
přiženil se do rodiny

přiživit 3× ACT(1) PAT(4)
přiživit jeho cítění

přiživit se 1× ACT(1) PAT(na+6;z+2)
(přiživovat se, cizopasit) přiživit se na naší pověsti

přiživovat se 3×,1× ACT(1) PAT(na+6;z+2)
(obohacuje se, těžit, cizopasit, parazitovat)
přiživovat se na práci ostatních

psát1 ACT(1) PAT(o+4) ADDR(3)

(žádat) psát úřadu o uznání zkoušek
psát22× ACT(1;.s) PAT(4;↓že;↓aby;.s) LOC()
(napsat) píše příklad v záhlaví dopisu; ”Ve vašem
článku se píše: Společnosti ohrožují ekonomiku.”

psát3
26×,17× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)

(říkat, napsat) psal mu o New Yorku; p. si o sobě
psát4

1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) DIR3()
(napsat) psal zprávu na zeď, na seznam, do seznamu

psát5 ACT(1) PAT(o+4) DIR3()
(žádat) psát na úřad o povolení

psát6
37×,15× ACT(1) PAT(4)

(sepisovat, zaznamenat) psali rok l918; může se p.
třech vedle tří; podmínky, které jsou psány v cizím
jazyce; p. tvrdé y a velká písmena; naučila se psát své
jméno správným způsobem.MANN; p. román

psát7
62×,29× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c) ?PAT(o+6)

?ADDR(3)
(napsat, říkat, vyprávět) psal jí o táboře, že byl moc
pěkný

psát8
5×,2× ACT(1)

(umět psát) to dítě už píše; p. bez chyb.ACMP; p.
úhledně.MANN; na psacím stroji.MEANS

psávat ACT(1) PAT(4)
(psát, sepisovat) kdysi psával básně

ptát se1
70×,60× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jestli;↓c;.s)

ADDR(2)
(zeptat se, otázat se) ptát se dcery na známky; p. se
na děti

ptát se2 ACT(1) PAT(po+6) ?ADDR(2)
(shánět, zajímat se) ptát se ho po dětech; p. se po sobě

publikovat1
16×,14× ACT(1) PAT(4)

(vydat, uveřejnit) publikovat údaje; p. knihu,
dokumenty

publikovat2
1× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)

(uveřejnit, vydat) publikoval o ní, že…
půjčit 16×,14× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) půjčí nám někdo peníze?; p. dceři 600 Kč na nové
knihy.AIM; p. nám ze starého bytu.DIR1 nábytek

půjčit si 8×,15× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
(vydlužit si) půjčil si spoustu peněz od kamarádů; p.
si z banky

půjčovat 7×,15× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat, půjčit) škola dětem půjčuje učebnice; banky si
p. navzájem volné prostředky

půjčovat si 12× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
banky si půjčovaly volné prostředky od jiných ústavů

pukat 1× ACT(1)
pukat vzteky.CAUS, srdce mi.BEN puká žalem.CAUS

221



4 PDT-VALLEX

puknout 1× ACT(1)
(zlobit se) pukne celý grunt

pulsovat 1× ACT(1)
V současnosti to v něm pulsuje.

pumpovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Pumpují do tohoto regionu svůj kapitál.

pusinkovat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(líbat) Jan se.hidden pusinkoval s Janou

pusinkovat2
1× ACT(1) PAT(4)

(líbat) děcko pusinkovalo dědečka
působit1

11×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(způsobit, udělat) působil mu bolest; p. si problémy

působit2
3×,1× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;vůči+3)

působit proti kriminalitě
působit3

25×,26× ACT(1;↓když) PAT(na+4)
(zapůsobit, ovlivnit) Působil na všechny okolo svým
příkladem.MEANS; Působil magnetickým
polem.MEANS na vodič

působit4
103×,59× ACT(1) LOC() ?PAT(na+6)

(vystupovat, fungovat, pracovat) centrum působí v
České republice na nových projektech; herečka p. v
našem divadle; p. jako učitel.COMPL

působit527× ACT(1) MANN() ?PAT(na+4)
Soudci Brennan a Stevens na nás působí v této věci
vyrovnaně.MANN; Ona působila konzervativně.

působit6
69×,9× ACT(1)

(účinkovat, fungovat) ten lék opravdu nepůsobí
pustit1

1× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)
pustili nás k řešení případu

pustit2
13×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vpustit) pustili nás do druhého kola; obhajovat.INTT
pohár; p. je do sálu

pustit3
4×,3× ACT(1) PAT(4)

(vzdát se, přenechat, přepustit) pustit kolonii
pustit42× ACT(1) PAT(4)
(uvést do chodu, spustit) pustit rádio

pustit5 ACT(1) PAT(4)
(upustit) pustit talíř; na zem.DIR3; z ruky.DIR1

pustit61× ACT(1) DPHR(k-1[slovo.S3]) PAT(4)
pustili ji ke slovu

pustit7 ACT(1) DPHR(k-1[voda.S3]) PAT(4)
pustila ho k vodě

pustit se1
1×,9× ACT(1) PAT(do+2)

pustit se do koláčů
pustit se2 ACT(1) DIR3()
(vydat se, jít, jet) pustit se do Prahy; na cesty.INTT; na
výlet.INTT vlakem.MEANS; p. se na představení.INTT

pustit se3
9×,13× ACT(1) CPHR(do-1[{akce,boj,bojkot,

čtení,hospodaření,hra,investice,obchodování,podnikání,
polemika,práce,projekt,příprava,psaní,řešení,
spekulace,testování,výklad,výroba,vývoj,výzva,…}.2])

(začít s něčím) Pustili se do výroby nových produktů.;
Pustili se do obchodování, pustily se do řešení
problému.

putovat 10×,4× ACT(1)
(cestovat, pohybovat se) v počítači putují data; p. po
celé zemi

pykat 3× ACT(1) ?PAT(za+4)
(platit) tentokrát pykal jiný hráč za jeho chybu

pyšnit se 4×,6× ACT(1) PAT(7)
(honosit se, vytahovat se) pyšnit se svou kulturností

pytlačit 1× ACT(1)
japonské lodě pytlačí; v ruských vodách.LOC


rabovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nehospodárně, bezohledně těžit, drancovat)
rabovat lesy, doly, uhlí

racionalizovat ACT(1) PAT(4)
racionalizovat výrobu

ráčkovat 1× ACT(1)
(špatně vyslovovat r) Řehoř při řeči ráčkuje

radikalizovat 2× ACT(1) PAT(4)
radikalizovat studenty

radit1
11×,33× ACT(1) PAT(4;k+3;s-1[.7],.f;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c) ADDR(3)

(poradit) Radit svým věrným, aby odešli včas.; Radila
mu s nákupy.

radit2
1×,1× ACT(1) PAT(3) BEN()|MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
radil mu dobře.MANN; r. nám s rozmyslem.ACMP; r.
mu podle tradice.CRIT; r. mu otrocky.CPR; r. nám v
náš prospěch.BEN

radit se 3×,7× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓c)
(poradit se) radit se s vedením o dalších krocích;
učitelé se r. Rcp. ADDR; budou se radit, jaký by byl
nejlepší způsob ochrany

radovat se 11×,7× ACT(1) ?PAT(z+2;↓že)
(těšit se) raduje se, že si něco koupí

rachotit ACT(1)
háček rachotil; hrom. rachotil

rámovat 4× ACT(1) PAT(4)
rámovat obraz; r. scénu
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ranit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(zranit) ranit vojáka; puškou.MEANS
ranit2 ACT(1) PAT(4)
(dotknout se) ranil jeho city

ratifikovat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(schválit) ratifikovat asociační dohodu

razit1
3×,2× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓že)

(prosazovat) razit taktiku, aby se postupovalo; r.
novou taktiku

razit21× ACT(1) PAT(4)
(uvolnit) Obyvatelé města si razili cestu ulicemi
zasypanými sklem.

razítkovat ACT(1) PAT(4)
razítkovat dopisy

reagovat 88×,118× ACT(1) PAT(na+4)
(zareagovat, odpovědět) organismus reagoval na
zákrok; tvorbou maziva.MANN; tímto
způsobem.MANN r. na nátlak obyvatelstva; r.
úsměvem.MANN na pokus vytvořit rámec; r.
rozhořčenými slovy.MEANS

realizovat1
39×,11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit, postavit) realizovat další výrobu jen z
dodaného materiálu

realizovat223× ACT(1) PAT(4;↓c)
(plnit, splnit) realizoval jejich požadavky; r. jim.BEN,
co požadovali

realizovat se 2×,1× ACT(1)
(uplatnit se) realizovat se co nejlépe; r. se v
zaměstnání.LOC; jako odborník.COMPL;
profesionálně.MANN

recenzovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(posuzovat, kritizovat) recenzovat novou edici

recitovat ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(přednášet) recitovala mu básně

recyklovat 1×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
Recyklovat zdroje.; Recykluje plasty na syntetická
vlákna.

redefinovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(definovat, určit) redefinovat, co je nutná péče

redukovat 4×,11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zmenšit) redukoval počet z tisíce na minimum
referovat1

3×,4× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říci) referoval vládě o nesrovnalostech rozpočtu

referovat2 ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(sdělit, oznámit) referoval lékaři o pacientovi, že je
připraven k operaci

refinancovat 4× ACT(1) PAT(4)
(financovat) refinancovat půjčky

reflektovat 5×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(odrážet) reflektovat vývoj jazyka

reformovat 4×,4× ACT(1) PAT(4)
(upravit) reformovat unii; r. školství

regenerovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(oživovat) regenerovat vžité názory

registrovat1 ACT(1) PAT(4;↓zda;↓že;↓c)
(všímat si, zaznamenávat) registrovali, že přišel i
král

registrovat2
24×,20× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(evidovat) ústav registroval dvacet případů
regulovat 13×,24× ACT(1) PAT(4)
(usměrnit) regulovat těžbu; r. odběr

rehabilitovat 2× ACT(1) PAT(4)
(ospravedlnit) rehabilitovat nás

reinvestovat 1×,6× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(utratit, investovat) podnik reinvestoval zisk za nové
domy; r. peníze do výroby.DIR3; r. peníze na
stavbu.AIM domu

rekapitalizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(kapitalizovat) Chtěl by rekapitalizovat všechny akcie.

reklamovat 4× ACT(1) PAT(4)
(požadovat opravu) reklamovat zboží

rekonstruovat1
12×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(přestavět, vybudovat) rekonstruovali sídlo z nových
materiálů na krásnou vilu

rekonstruovat2
1×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(procházet znovu) rekonstruovat soudní případ z
daných poznatků

rekrutovat 1× ACT(1) PAT(4)
(verbovat) Nejvyšší soud rekrutuje své talenty.

rekrutovat se 2× ACT(1) PAT(z+2)
(pocházet, pramenit) neplatiči se rekrutují z klientů

rekvalifikovat se 1× ACT(1)
lidé se rekvalifikují

relativizovat 1× ACT(1) PAT(4)
soud relativizoval právo

relaxovat 1×,1× ACT(1)
(odpočívat, hovět si) relaxuje v sedle

remizovat 16× ACT(1) PAT(s+7;proti+3)
remizovat se Spartou 3:3; ve fotbale.REG; ve
finále.LOC; proti pěšcům může věž r. pomocí
matových hrozeb.MEANS

remízovat 1× ACT(1) PAT(s+7)
Blackburn remízoval s Norwich City
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renovovat 3× ACT(1) PAT(4)
(obnovovat) renovovat ekonomiku

reorganizovat 9× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(přeuspořádat) reorganizovat systém lékařských
služeb; Reorganizuje hypoteční sekci na samostatnou
jednotku. Reorganizuje všechny provozy na komerční
divize.

repatriovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vrátit) repatriovat zajatce domů

reprezentovat 26×,26× ACT(1) PAT(4)
(zastupovat) reprezentovat pracovníky

reprodukovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(zobrazovat) obraz reprodukuje jeho rodný dům
reprodukovat21× ACT(1) PAT(4)
reprodukovat geny

reprodukovat3 ACT(1) PAT(4)
reprodukovat zboží

reprodukovat se ACT(1)
(rozmnožovat se) tito jedinci se reprodukují jen v
přírodě

reptat 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(nadávat, brblat) reptat na nehorázné ceny

respektovat 42×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(uznávat, vážit si) respektovat myšlenku

restrukturalizovat 1×,17× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
restrukturalizovat podnik; restrukturalizovat dluh na
půjčku

restrukturalizovat se 2× ACT(1) PAT(v+4;na+4;
do+2) ?ORIG(z+2)

(měnit se, přeměnit se) firma se restrukturalizovala z
malé společnosti na korporaci

restrukturovat 6× ACT(1) PAT(4)
restrukturovat obchody

retardovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zpomalovat, zpožďovat) špatné prostředí retarduje
nadané děti; dítě je mírně retardováno tímto špatným
prostředím

revalvovat1 ACT(1) PAT(4)
Česká republika revalvovala korunu

revalvovat2
1× ACT(1)

(zhodnotit se) koruna revalvovala; vůči SK.REG; o
několik procent.DIFF

revidovat 7×,14× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(kontrolovat, přezkoumávat) revidovat údaje; r.,
kolik zbylo

revokovat 1× ACT(1) PAT(4)
soud revokoval rozhodnutí

rezavět 1× ACT(1)

(korodovat) litinové roury rezavěly
rezervovat 1×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(zajistit) rezervoval mu letenku; r. pro něho letenku

rezignovat 13×,54× ACT(1) PAT(na+4;z+2)
(zříci se) poslanec rezignoval na funkci; r. z funkce

rezonovat12× ACT(1) PAT(s+7)
rezonovat s dynamikou válek

rezonovat21× ACT(1)
Jeho herectví rezonovalo v tichu.

rezultovat 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(mít prospěch) z bojovnosti mužstva rezultovalo
břevno

režírovat 6×,4× ACT(1) PAT(4)
(mít režii) režírovat inscenaci

riffovat 1× ACT(1) ?PAT(o+6) ?EFF(4)
(variovat na téma) Jeho cynizmus je zábavný, zvláště
když riffuje o sociálních vztazích v Hollywoodu, že
jsou podivné.

riskovat 20×,36× ACT(1) ?PAT(4;↓že)
neriskuji často ztrátu soukromí; r. přitom život

rmoutit 1× ACT(1;↓že) PAT(4)
(trápit, soužit) rmoutil ji jeho přístup

rodit se 12×,4× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat) ze starých poměrů se rodí nový řád

rojit se1 ACT(1) LOC()
včely se rojí na zahradě

rojit se2 ACT(1) MEANS(7)
zahrada se rojí včelami

rokovat 1× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(s+7)
(mluvit, hovořit) rokovali o této situaci s nadřízenými

rotovat ACT(1)
(pohybovat se) rotovat velkou rychlostí

rovnat se1
1×,12× ACT(1;.f;↓že) PAT(1;.f;↓že;↓aby)

drahý úvěr rovná se vysoké riziko
rovnat se2

11×,25× ACT(1) PAT(3)
(být podobný) rovnat se ostatním; svým
vzděláním.REG

rovnat se34× ACT(1) PAT(3)
Cenné papíry se rovnají 6 milionům akcií.

rozbalovat se ACT(1)
obrazovka se rozbaluje

rozběhnout 2× ACT(1) PAT(4)
(zprovoznit, založit) Kdo chce rozběhnout vlastní
podnik, bývá aktivní.

rozběhnout se 5×,7× ACT(1)
(začít) rozběhl se nový ročník superligy

rozbíhat se 1×,1× ACT(1)
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(začínat) druhá fáze se rozbíhá
rozbíjet 2×,8× ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(na+4)
(ničit, demolovat, rozbít) vítr rozbíjí okna na kusy; r.
staré pořádky; r., co mu podali

rozbít 8×,9× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(demolovat, ničit, rozdrtit) rozbil džbán na kousky;
r., co se dalo

rozbít se 2× ACT(1)
Na městské radnici se při zemětřesení rozbily
mramorové obklady a ornamentální štuky.

rozbouřit 1× ACT(1) PAT(4)
Odchylka by mohla rozbouřit trh s obligacemi.

rozcupovat 1×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(roztrhat) rozcupoval ho na kousky

rozcvičovat se 1× ACT(1)
sportovec se rozcvičil

rozčarovat 1× ACT(1;↓jak-2;↓že) PAT(4)
(zklamat) rozčarovat manažéry

rozčeřit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozvířit) rozčeřit stojaté vody

rozčílit 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(dráždit, provokovat, rozčilovat) rozčílil ho; svým
výrokem.MEANS

rozčilit se 1× ACT(1) ?PAT(↓že;nad+7;na+4)
(rozzlobit se) Když se rozčilil, strašně nadával.

rozčilovat 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(rozčílit, dráždit, provokovat) rozčiloval některé
Němce; svými výroky.MEANS

rozčilovat se 4× ACT(1) ?PAT(na+4)
(rozzlobit se) prezident se rozčiloval nejvíc na
tajemníka

rozčlenit1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4;na+4;
do+2)

(rozdělit) rozčlenit peníze do rozpočtu obcí
rozčlenit2

3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělit) rozčlenit podnik do středisek

rozdat1
5×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát) rozdat majetek chudým
rozdat22× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(postupně každému dát, co mu náleží) rozdat
vysvědčení, karty (ke hře); rozdat žákům testy

rozdat si 2× ACT(1) DPHR(ten.NS4) PAT(s+7)
rozdal si to s ním; r. si to brzy

rozdávat 4×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat) rozdávat fanynkám podpisy

rozdělit12× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(mezi+4)
?EFF(na+4)

(rozpočíst) rozdělit bonbóny mezi děti na pět dílů

rozdělit2
13×,26× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4;

mezi+4;do+2)
(dát, podělit) rozdělit dětem dárky; r. mezi děti dárky;
r. si vše mezi sebe; r. aktivity na střediska, do
středisek, střediskům; r. peníze do rozpočtu obcí

rozdělit3
39×,34× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)

(dělit, členit) rozdělit děti do skupin, na skupiny; r.
salám na poloviny.EFF; r. salám nožem v
polovině.LOC; r. úkol na několik etap; pro
střediska.BEN r. práci na čtyři části; dětem.BEN r.
dárky na malé hromádky

rozdělit se1
1×,1× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(s+7)

(dělit se) rozdělil se s bratrem o výhru; děti se r. o
oběd.PAT Rcp. ADDR

rozdělit se2
5×,3× ACT(1) PAT(na+4;do+2;v+4)

(rozpadnout se, rozložit se, štěpit se) skupina se
rozdělila na mládež a starší generaci; spolek se r. na
dva tábory

rozdělit se3 ACT(1) ?PAT(od+2)
cesty se rozdělily od sebe

rozdělovat1
5×,10× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4;

na+4;do+2)
rozdělovat prémie mezi pracovníky; r. peníze všem; r.
peníze do rozpočtů obcí

rozdělovat2
4×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;

v+4)
(členit, dělit, rozdělit) rozdělovali poslance na dva
tábory; r. dort

rozdmýchat 6× ACT(1) PAT(4)
rozdmýchat vzpomínky

rozdrobit1
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)

(roztříštit, rozdrolit) rozdrobit centrální plánování do
malých částí

rozdrobit2
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(rozdrolit) rozdrobit chléb na kousky
rozdrolit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozpadnout se) rozdrolit se na kousky

rozdrtit1
1×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(rozbít, rozmačkat) rozdrtil sýr na malé kousky; r.
koření

rozdrtit25× ACT(1) PAT(4)
(zničit) rozdrtit Čínu

rozdvojit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělit) rozdvojit díl na malé části

rozebírat1
4×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)

(analyzovat, prodiskutovat, projednat) rozebíral s
partnerem obchody

rozebírat21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
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(bourat, strhávat, demontovat) rozebírali obchody
na kousíčky; r. větu

rozebrat1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(projednat, prodiskutovat) rozebral s manželkou
situaci rodiny

rozebrat2
7×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(bourat, strhávat) rozebrat Říp na kamenivo; r. celý
dům

rozebrat3
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(spotřebovat) rozebrat všechny výtisky
rozednít se 1× EMPTY
Cestující museli počkat, až se rozední.

rozednívat se1 ACT(1)
den se rozedníval

rozednívat se2 EMPTY
(svítat) rozednívalo se

rozehnat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozpustit, rozprášit) rozehnat komisi; r. stádo

rozehrát1
5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)

rozehrál dvojrozměrný komiks do rodinné podívané; r.
filmové honičky

rozehrát2
7× ACT(1) PAT(4)

(přihrát, zahrát) rozehrát přímý kop; k dalšímu
útoku.AIM

rozehrát se 1× ACT(1)
hráč se rozehrál

rozehrávat 3× ACT(1) PAT(4)
(začít hrát) rozehrávat poslední partie

rozehřát1
2× ACT(1) PAT(4)

(zahřát) rum Seveřany rozehřál
rozehřát2

1× ACT(1) PAT(4)
(rozpustit) rozehřát máslo na pánvi

rozechvět1
1× ACT(1;↓že) PAT(4)

(vzrušit) rozechvělo ho kouzlo
rozechvět2 ACT(1) PAT(4)
(roztřást) rozechvěl strunu

rozechvívat 2× ACT(1;↓že) PAT(4)
(vzrušovat) hudba rozechvívala jeho srdce

rozejít se 4×,5× ACT(1) PAT(s+7)
(rozloučit se, loučit se) rozejít se s domácími
hokejisty smírně; přátelé se spolu.MANN r. Rcp. PAT;
Jirka a Pavel se r. Rcp. PAT

rozepisovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělovat) rozepisovat své odpočty do malých
položek

rozesadit ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
rozesadit JItku od Pavla

rozesílat1
4×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(posílat) rozesílat klientům časopis
rozesílat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(posílat) rozesílat dopisy na úřady

rozeslat1
7×,9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(poslat) rozeslat společnostem zásady
rozeslat2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(poslat) rozeslat nabídky na různá místa; r. je do
úřadů

rozesmát 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozesmávat) vtípky rozesmějí teenagery

rozesmávat 1× ACT(1) PAT(4)
Huxtablova rodina stále rozesmává miliony televizních
diváků

rozestavět11× ACT(1) PAT(4) LOC()
(rozmístit, umístit) rozestavěl své monumenty na
kopci

rozestavět2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(rozmístit, umístit) rozestavěl své monumenty na
kopec

rozestavět31× ACT(1) PAT(4)
rozestavět domek

rozestavit1
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(rozestavět, umístit) rozestavit obránce na hřišti
rozestavit2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) rozestavit kuželky na konec hřiště; do
kruhu.MANN

rozestoupit se 2× ACT(1)
(roztrhnout se) země se rozestoupila

rozetnout1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(rozseknout, rozdělit) rozetnout pařez na kusy

rozetnout2
2× ACT(1) PAT(4)

(vyřešit) rozetnout gordický uzel
rozevírat 1× ACT(1) PAT(4)
Rozevírá svůj nepromokavý kabát.

rozevřít se 1× ACT(1) ?PAT(z+2) ?EFF(na+4;v+4;k+3)
(přeměnit se) scéna se rozevřela z úzké plochy v
prostranství evokující atmosféru …

rozeznat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(rozpoznat) rozeznal Jirku od Pavla; r. písně
rozeznat2

4×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(poznat, zjistit) rozeznat, o jakou linku se jedná; r.
jeho tvář ve tmě; r., na co je alergický

rozeznávat1
2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(rozlišovat) rozeznávat zvuky kytary od zvuků lyry
rozeznávat23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(poznávat, zjišťovat) rozeznával, kdo mu důvěřuje; r.,
na co jsou alergičtí

rozeznít 2× ACT(1) PAT(4)
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(rozeznívat) rozeznít zvony
rozeznít se 2× ACT(1)
tribuny se rozezněly

rozeznívat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozezvučet) rozeznívat zvony

rozeznívat se 2× ACT(1)
Zvony se stále rozeznívají.

rozezvučet 1× ACT(1) PAT(4)
(rozeznít) rozezvučel prostor nádhernou hudbou

rozežrat ACT(1) PAT(4)
inflace rozežrala kupní sílu

rozfázovat ACT(1) PAT(4) TFHL()
(rozložit) rozfázovat plán do 10 týdnů

rozhádat se 2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(pohádat se) rozhádat se s nimi o studia

rozházet11× ACT(1) PAT(4)
pád rozházel akcie

rozházet22× ACT(1) PAT(4)
(neuspořádaně rozmístit) Rozházel letáky po celém
městě.

rozházet si 1× ACT(1) DPHR(ten.NS4) PAT(s+7)
rozházel jsem si to se sousedem

rozhazovat12× ACT(1) PAT(4)
(rozhodit, roztrousit) rozhazovat peníze

rozhazovat21× ACT(1) PAT(4)
(rozhodit) rozhazovat sítě

rozhlašovat 1× ACT(1) PAT(o+6) EFF(4;↓že) ?ADDR(3)
Investoři všem o akciích rozhlašovali, že nespadnou.

rozhlédnout se1 ACT(1) PAT(po+6)
(vyhledat) rozhlédnout se po možnostech

rozhlédnout se2
1× ACT(1)

rozhlédnout se po českém politickém životě
rozhlížet se11× ACT(1) PAT(po+6)
(podívat se, vyhledat) rozhlížet se po výhodnějších
možnostech

rozhlížet se2
1×,3× ACT(1)

(dívat se na všechny strany) Pavel se rozhlížel; r. se
do daleka.DIR3

rozhněvat 2× ACT(1) PAT(4)
(rozzuřit) rozhněvat obchodníky

rozhněvat se 1× ACT(1) PAT(na+4)
(hněvat se, zlobit se) rozhněvat se na společnost

rozhodit11× ACT(1) PAT(4)
(poškodit) ten moment nás psychicky rozhodil

rozhodit2 ACT(1) PAT(4)
(roztrousit) rozhodil letáky

rozhodit31× ACT(1) PAT(4)

(rozprostřít) rozhodit sítě
rozhodnout1

1×,1× ACT(1) ?PAT(o+6;↓c)
?ORIG(mezi+7)

(vybrat) rozhodni mezi nimi o vítězi; parlament r.
mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty o budoucím
prezidentovi; r. mezi nimi, komu dá hlas

rozhodnout2
195×,84× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓zda;↓c)

PAT(4;o+6;↓že;↓zda;↓ať;↓aby;↓jestli;.s;.f;↓c)
(určit) rychle rozhodl o jeho přijetí; r. přijmout
všechny; r., kam půjdeme

rozhodnout3
16×,14× ACT(1) PAT(4)

(rozsoudit) rozhodl spor; ve prospěch
obžalovaného.BEN; v této věci.REG r. soud takto; soud
r. podle zákona.CRIT

rozhodnout4
1×,12× ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)

(usoudit) fond rozhodl o majetku, že bude prodán;
fond r., že bude majetek prodán

rozhodnout se1
20×,12× ACT(1) PAT(pro+4)

?ORIG(z+2;mezi+7)
(volit, vybrat) rozhodnout se pro Prahu mezi dvěma
možnostmi; r. se pro Karla

rozhodnout se2
149×,166× ACT(1;↓že;↓jak-2)

PAT(k+3;o+6;.f;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
rychle se rozhodl o dalším postupu; r. se přijmout
opatření; r. se, kam půjde; r. se rychle, jestli mu
vydají….

rozhodnout se3
3×,9× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
rozhodla se dobře a spravedlivě.MANN; r. se podle svého
svědomí.CRIT; r. se v jeho prospěch.BEN; r. se
šalamounsky.CPR

rozhodovat1 ACT(1) ?PAT(o+6;↓c) ?ORIG(mezi+7)
(vybírat) rozhodovala mezi nimi o vítězi

rozhodovat2
81×,25× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

PAT(4;o+6;↓že;↓zda;↓ať;↓aby;↓jak-2;.f;↓c)
(určovat) rozhodoval, kam pochodovat; r. pokračovat
ve výzkumu

rozhodovat3
4× ACT(1) PAT(4)

(rozsuzovat) rozhodovat spor; ve prospěch
obžalovaného.BEN; v této věci.REG soud r. takto; soud
r. podle zákona.CRIT

rozhodovat4 ACT(1) EFF(↓že) ?PAT(o+6)
(usuzovat) rozhodoval o majetku, že ho prodá

rozhodovat se1
9×,4× ACT(1) PAT(pro+4) ?ORIG(z+2;

mezi+7)
(vybírat, volit) rozhodoval se z daných možností pro
dvě

rozhodovat se29× ACT(1) PAT(k+3;o+6;.f;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
rozhodoval se, zda tam má jít
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rozhorlit se 1× ACT(1)
(bouřit se, rozhořčovat se) sportovec se rozhorlil; nad
špatnostmi.CAUS; za mne.SUBS; proti výroku.BEN
rozhodčího

rozhořčit 4×,4× ACT(1;↓že) PAT(4)
(rozzlobit) dohoda unionisty rozhořčila; že nepřišla,
ho r.

rozhořčovat se 2× ACT(1)
(bouřit se, rozhorlovat se) zaměstnanci se
rozhořčovali neprávem; za mne.SUBS; proti
nárůstu.BEN cen; nad špatnostmi.CAUS

rozhořet se 4×,1× ACT(1) ?PAT(do+2;v+4)
?ORIG(z+2)

(chytit, vznítit se, vzplanout) plamen se rozhořel z
jiskry do velkého ohně; z drobných problémů se r.
konflikty do velké války

rozhostit se 1× ACT(1)
(nastat) rozhostilo se ticho

rozhoupat se1
1× ACT(1) PAT(k+3)

(rozhodnout se) rozhoupal se k tomuto kroku
rozhoupat se2

1× ACT(1) PAT(pro+4)
(rozhodnout se) rozhoupal se pro hru

rozhoupat se31× ACT(1)
(rozkolísat se) Ceny vládních dluhopisů se divoce
rozhoupaly jako na horské dráze.

rozhoupat se41× ACT(1)
Loď se na moři příliš nerozhoupala.

rozhovořit se 1×,1× ACT(1) ?PAT(o+6)
(rozpovídat se) rozhovořil se o svých problémech

rozhýbat 3× ACT(1) PAT(4)
rozhýbat stojaté vody

rozhýbat se 1× ACT(1)
Politbyro se rozhýbe dostatečně na to, aby…

rozcházet se1
1×,5× ACT(1) PAT(v+6) ADDR(s+7)

(neshodovat se) rozchází se se svým kolegou v
názorech na řešení

rozcházet se2
4×,4× ACT(1) PAT(s+7)

(neshodovat se) jeho názor se rozchází s mým
názorem; jeho názor a tvůj názor se r. Rcp.PAT;
názory na řešení se r. Rcp.PAT

rozcházet se3
1× ACT(1) PAT(s+7)

(rozejít se, rozloučit se) rozchází se se svým přítelem
rozchodit 1× ACT(1) PAT(4)
(chůzí překonat) Když vás bolí hlava, můžete to
rozchodit.

rozchvátit ACT(1) PAT(4)
rozchvátit majetek

rozjásat 2× ACT(1) PAT(4)

(rozveselit, rozdovádět, rozjařit) rozjásat fanoušky
rozjásávat ACT(1) PAT(4)
(rozjásat) rozjásávat fanoušky

rozjet1
4×,5× ACT(1) PAT(4)

(začít, zahájit, rozběhnout) rozjet program prevence
rozjet2 ACT(1) PAT(4)
(uvést v pohyb) rozjet auto

rozjet se1
2×,1× ACT(1) DIR3()

(vydat se) poslanci se rozjeli na prázdniny
rozjet se2

2×,1× ACT(1)
(rozběhnout se, začít) festival se rozjel

rozjet se3
2×,1× ACT(1)

(dostat se do chodu) letadlo se rozjelo
rozjíždět 3× ACT(1) PAT(4)
(rozbíhat, zahajovat) Jihlavan rozjíždí leteckou
výrobu

rozjíždět se1
3× ACT(1)

(začínat, rozbíhat se) trh se rozjíždí
rozjíždět se22× ACT(1)
Lyže se mu rozjíždějí.

rozkázat ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c) ADDR(3)
(přikázat) rozkázat jim chodit včas

rozkládat1
1× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓zda) ?ADDR(s+7)

(rozmlouvat, vyprávět) rozkládala s nimi o politice
rozkládat2

1×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(rozložit) rozkládal kal na malé částečky; HDTV
rozkládají obrazy do více než 1100 řádků.

rozkládat se1 ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozpadat se, rozdělit se) družstvo se rozkládá do
dvou skupin

rozkládat se2
4×,1× ACT(1) LOC()

(ležet, nacházet se) rozkládat se na východ od ráje
rozkládat se3

1×,2× ACT(1)
(přestávat existovat, rozpadat se, rozsypat se)
družstvo se rozkládá

rozklepat se 1× ACT(1)
rozklepal se; strachem.CAUS; kolena se mu.BEN
rozklepala

rozkmitat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozhoupat) stroboskop ten malý prostor rozkmitá

rozkmotřit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(rozejít se) pánové se rozkmotřili; kvůli řízení
firmy.CAUS

rozkramařit 1× ACT(1) PAT(4)
(rozházet) děti rozkramařily hračky; po pokoji.LOC

rozkrást 1× ACT(1) PAT(4)
(ukrást) rozkrást památky
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rozkřičet 1× ACT(1) PAT(4)
(rozjásat) zpěvačka rozkřičela publikum

rozkvést1
1×,1× ACT(1)

(kvést, růst) stromy rozkvétají na jaře
rozkvést2 ACT(1)
(prospívat, dařit se) rozkvetly ulice; rodině.BEN
rozkvetly tváře

rozkvétat ACT(1)
(dařit se, prosperovat) trh rozkvétal

rozladit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozmrzet, dotknout se) porážka Spartu rozladila

rozlámat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
(rozdělit) rozlámat čokoládu na kostičky

rozléhat se 1×,1× ACT(1)
(šířit se) výbuchy se rozléhaly; na předměstí.LOC

rozlehnout se 1× ACT(1)
(šířit se) výbuch se rozlehl; šatnou.DIR2

rozlepit 1× ACT(1) PAT(4)
(uvolnit) rozlepit obálku

rozlišit1
2×,2× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)

(poznat, rozpoznat) rozlišit originál od napodobeniny
rozlišit2

2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli)
(rozpoznat) rozlišit dvě formy alergie; r., jestli má
alergii

rozlišovat1
9×,5× ACT(1) PAT(4;mezi+7) ORIG(od+2)

(rozlišit, odlišit, oddělit) rozlišoval normální lidi od
nenormálních; slovník r. mezi vícerými významy

rozlišovat2
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)

(rozdělovat) rozlišovat barvy na teplé a studené
rozlítit 2× ACT(1) PAT(4)
(rozezlít) výrok rozlítil hráče

rozloučit se 12×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(loučit se, rozejít se) rozloučit se s tímto člověkem;
přátelé se spolu.MANN r. Rcp.PAT; Jirka a Pavel se r.
Rcp.PAT

rozložit1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4;na+4;

do+2)
(rozdělit) rozložit úkoly mezi všechny členy; r. úkoly
na všechny členy rovnoměrně

rozložit2
2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(rozkládat, rozebírat) bakterie látku rozložily na malé
částečky

rozložit3
1×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(rozdělit) rozložit práci na menší úseky; r. si.BEN
pobyt na několik částí

rozložit4
5× ACT(1) PAT(4) TFHL()

(rozprostřít) rozložit plán do více let
rozložit5 ACT(1) PAT(4)

(roztáhnout) rozložit deštník
rozložit se11× ACT(1) LOC()
(usídlit se) rozložit se u silnice

rozložit se21× ACT(1)
(rozpadnout se) V pátek se rozložil odkup American
Airlines.

rozluštit 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyluštit, vyřešit) rozluštit hádanku

rozmačkat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(rozdrtit) rozmačkat sýr na kousky

rozmáhat se 2× ACT(1)
(množit se, rozšiřovat se) defétismus se rozmáhá; v
S. Irsku.LOC

rozmáchnout se 1× ACT(1)
rozmáchla se; při odpalu.TWHEN

rozmazávat ACT(1) PAT(4)
rozmazávat ostrou čáru

rozmazlovat 1× ACT(1) PAT(4)
Babička svá vnoučata moc rozmazluje.

rozmělňovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(rozdrobovat) rozmělňovat text na části

rozměnit 1× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4;za+4)
rozměnit finální částku na drobnější prémie; r.
stokorunu za drobné

rozmetat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(rozházet, zničit) rozmetat sazbu

rozmíchat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(namíchat, připravit) rozmíchat z mouky a mléka
těsto; pro celu rodinu.BEN

rozmístit1
6×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) rozmístit je na ploše
rozmístit21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) rozmístit je na plochu

rozmísťovat1
2× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umísťovat) rozmísťoval je na našem území
rozmísťovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umísťovat) rozmísťovat je na naše území

rozmlouvat 1× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(s+7)
(mluvit, hovořit, rozkládat) rozmlouval s nimi o
dalších plánech

rozmluvit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vymluvit) rozmluvit kolegovi víkendové plány

rozmnožit1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zvětšit, rozhojnit, rozšířit) rozmnožit svazky v
knihovně z tisíce na pět; r. kapitál o několik tisíc.DIFF

rozmnožit2 ACT(1) PAT(4)
(namnožit) rozmnožit formuláře; na stroji.MEANS
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rozmoci se 2× ACT(1)
Rozmohlo se šílenství spekulativních výkupů firem.

rozmotat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozplést, uvolnit) rozmotat klubíčko

rozmrznout 1× ACT(1)
(roztát) potraviny rozmrzly

rozmyslet se 1× ACT(1)
Dvakrát se rozmyslete.

rozmyslet si 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;
.f)

(rozmyslit si, zvážit) rozmyslet si rozvod
rozmyslit si 3×,3× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;

.f)
(zvážit) rozmyslit si zaplacenou zakázku
nevyzvednout

rozmýšlet ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;
.s)

(přemýšlet) rozmýšlel o tom dlouho
rozmýšlet se 2× ACT(1) PAT(↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)
(přemýšlet) rozmýšlel se, zda to udělá

rozmýšlet si 1× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;.f)
(zvažovat, rozmyslit si) Rozmýšleli si, kam půjdou
po poslední hodině.

roznásobovat ACT(1) PAT(4)
roznásobovat závorku

roznášet1
1× ACT(1) PAT(4)

(nosit) roznášet pivo v hospodě
roznášet2 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(rozšiřovat, říkat) roznášel o něm nesmysly

rozněcovat 1× ACT(1) PAT(4)
(popuzovat, podněcovat) rozněcovat nesnášenlivost

roznést1
1× ACT(1) PAT(4)

(rozšířit) roznést nákazu; do okolí.DIR3; proudy je r.
roznést21× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(rozšířit) roznesla o něm pomluvy

roznést31× ACT(1) DPHR(na-1[kopyto.P6]) PAT(4)
(úplně potřít) Roznesli své protivníky na kopytech.

roznítit 1× ACT(1) PAT(4)
(podnítit, iniciovat) roznítit debatu

rozohnit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
(rozčilovat se) rozohnit se na ranaře

rozpadat se 3×,12× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozpadnout se, rozdělit se) federace se rozpadá na
dva nové státy

rozpadnout se1
1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;v+4)

(dělit se, rozdělit se) velká kina se rozpadla na malá;
doba se r. na dvě období

rozpadnout se2
4×,10× ACT(1)

(rozsypat se, přestat existovat) dvojice se rozpadla;
monarchie se r.

rozpakovat se 2×,2× ACT(1) ?PAT(.f)
(stydět se, ostýchat se) nerozpakoval se rozlepit
obálku; nikdo se tu nerozpakoval

rozpalovat 1× ACT(1) PAT(4)
(pobouřit, rozčílit) její chování ho rozpaluje

rozpíjet se 1× ACT(1)
(rozpít se, roztéci se) barvy se v těchto místech
rozpíjely

rozpínat se 3× ACT(1)
(roztahovat se, expandovat) vesmír se nekonečně
rozpíná; plyn se r.

rozpitvávat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozebírat) rozpitvávat statistiky

rozplácnout 1× ACT(1) PAT(4)
(zploštit) rozplácnout kousek těsta

rozplakat 1× ACT(1) PAT(4)
(dojmout, rozlítostnit) starosta rozplakal zkušenou
reportérku

rozplakat se 3× ACT(1)
rozplakala jsem se

rozplést 2× ACT(1) PAT(4)
(rozřešit, vyřešit) rozplést skandál

rozplétat 1× ACT(1) PAT()
(rozluštit) Pracovník agentury rozpletl záhadu
ztracených věcí.; Konečně novináři rozpletli
skupování akcií.

rozplynout se 2×,2× ACT(1)
(ztratit se, zmizet) idea uspořádat výstavu se
rozplynula

rozplývat se15× ACT(1)
štrúdl se rozplýval na jazyku

rozplývat se21× ACT(1)
rozplýval se štěstím.CAUS

rozpočíst ACT(1) PAT(4) ?ADDR(mezi+4) ?EFF(na+4)
(rozpočítat, rozdělit) rozpočíst bonbóny mezi děti na
pět dílů

rozpočíst se ACT(1) PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozdělit se) rozpočetli se na sudé a liché

rozpojit se 2× ACT(1) PAT(od+2)
(oddělit se) jeho parta se od naší rozpojila

rozpoltit ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělit, rozštěpit) rozpoltit stranu do dvou částí

rozpomínat se 1× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;
.s;↓c)

(vzpomínat) rozpomínat se na podrobnosti
rozporcovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
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Rozporcovat ocel na kousky.EFF (po kouscích.MANN)
do různých podniků.DIR3

rozpouštět1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(nechat rozplynout, roztavit) rozpouštět sůl; r.
pilulku, máslo, vosk

rozpouštět21× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) rozpouštět spolek

rozpoutat 6×,7× ACT(1) PAT(4)
(vyvolat, spustit, začít) rozpoutat kampaň

rozpoutat se 3×,4× ACT(1)
(vzplát) rozpoutala se hádka

rozpoutávat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozpoutat) Kalifornie rozpoutává polemiku.

rozpovídat se 1×,1× ACT(1) ?PAT(o+6)
(rozhovořit se) Senna se v nedělníku rozpovídal o
svých potížích

rozpoznat11× ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(rozlišit, rozpoznat, poznat) rozpoznal Jirku od
Pavla; r. své bratry Rcp.ORIG

rozpoznat2
6×,16× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

(rozlišit, poznat) rozpoznat nebezpečnost chování; r.,
komu se daří…; znalec r. slova odečítáním ze rtů

rozpoznávat1 ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(rozpoznat) rodiče dobře rozpoznávali Jirku od Petra

rozpoznávat2
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

(rozpoznat) studenti rozpoznávali nemoc
rozpracovat 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(rozdělat, začít) rozpracovat koncepci

rozpracovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozpracovat, rozdělat, začít) rozpracovávat plány
rekonstrukce

rozprášit 2× ACT(1) PAT(4)
(rozházet) rozprášit popel

rozprodat 6×,12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodat) rozprodat městu bytový fond

rozprodávat 4×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
rozprodávat státu majetek banky; r. zásoby

rozprostírat 1× ACT(1) PAT(4)
Sova rozprostírá křídla.

rozprostírat se 2×,1× ACT(1) LOC()
(rozkládat se) kemp se rozprostíral na břehu jezera

rozprostřít13× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4)
(rozvrhnout) rozprostřít vše mezi tři typy fondů

rozprostřít21× ACT(1) PAT(4) TFHL()
(rozložit) rozprostřít příjem na několik let

rozprostřít3 ACT(1) PAT(4)

rozprostřít výhody společné měny
rozprostřít se 1× ACT(1)
(rozšířit se) řady příznivců se rozprostřely

rozproudit 3× ACT(1) PAT(4)
rozproudit debatu

rozptýlit1
3×,8× ACT(1) PAT(4)

(rozehnat, zahnat) rozptýlit nejistotu
rozptýlit22× ACT(1) PAT(4)
(rozčlenit, rozdělit) Záměrem je energii více rozptýlit.

rozptýlit se 3× ACT(1)
(rozptylovat se) Kupování se rozptýlilo do mnoha
oblastí.; Kouř se konečně rozptýlil.

rozptylovat 3× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2)
(způsobovat nesoustředění) Zvažování externích
obchodních aktivit může vedoucího rozptylovat při
odvádění výkonu v práci.; Paráda rozptylovala od
hraní.; Nahé sochy šachistu rozptylují.

rozptylovat se 1× ACT(1)
(rozšířit se) exhalace se rozptylují

rozpůjčovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(půjčovat) rozpůjčovat jim majetek

rozpůlit 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdvojit) rozpůlit kazetu na velikost sponky

rozpustit1
13×,9× ACT(1) PAT(4)

(zrušit, rozpouštět) rozpustit stranu
rozpustit2 ACT(1) PAT(4)
(rozehřát) rozpustit tuk; na pánvi.LOC

rozrazit 1× ACT(1) PAT(4)
(prudce otevřít) rozrazil dveře

rozrůstat se 5×,6× ACT(1) ?PAT(z+2) ?EFF(do+2;
na+4)

(zvětšit se) případ se rozrůstá z nepatrné nicky do
velkých rozměrů; oddělení se r.

rozrůst se 6×,18× ACT(1) ?PAT(z+2) ?EFF(do+2;na+4)
(zvětšovat se) případ se rozrůstá z malých do velkých
rozměrů; aféra se r. o případ.DIFF dvou bratrů…

rozrušit1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(rozvrátit, zničit) povstání rozrušilo komunikační
systém

rozrušit22× ACT(1) PAT(4)
(znepokojit, vyvést z rovnováhy) Nová situace lidi
rozrušila.

rozrůznit se ACT(1)
(rozlišit se) společnost se postupně rozrůznila

rozrýt 1× ACT(1) PAT(4)
(poškodit) rozrýt trávník

rozředit 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
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(rozdělit) Držitelé by rozředili 25% podíl investora na
menší části.

rozřeďovat se 1× ACT(1)
(rozpouštět se) obraz se sám postupně rozřeďoval

rozřešit 3× ACT(1) PAT(4)
(vyřešit) rozřešit tajemství

rozřezat 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(rozříznout) rozřezat knihu na části

rozříznout 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;
v+4)

(rozdělit, rozetnout) rozřízl jablko na dva kusy; r.
jablko v polovině

rozsít11× ACT(1) PAT(4) LOC()
(rozházet) rozsít provozy po městě

rozsít2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(rozházet) rozsít provozy do měst

rozstřikovat 1× ACT(1) PAT(4)
(stříkat) rozstřikovat svěcenou vodu

rozstřílet 3× ACT(1) PAT(4)
(zničit) Sparta rozstřílela Drnovice; 4:0.EXT

rozsvěcet ACT(1) PAT(4)
rozsvěcet lampy

rozsvěcovat se ACT(1)
(vyjasňovat se) index se trošku rozsvěcuje

rozsvítit ACT(1) PAT(4)
ponocný r. lampu

rozsvítit se 1× ACT(1)
(začít svítit, rozzářit se) tabule u silnice se rozsvítila

rozsypat se 1× ACT(1)
(rozbít se, rozpadnout se) staré auto se rozsypalo

rozsypávat se 1× ACT(1)
(rozbít se) motor se rozsypával

rozšířit1
26×,96× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;o+4)
(zvětšit) rozšířit zahradu z 10 na 14 metrů; o 4
metry.DIFF; r. svou činnost z malého podnikání na
velké; r. firmu o velkoobchod.EFF; r. okruh osob o
oboustranné sirotky.EFF; r. řadu neúspěšných akcí

rozšířit2
29×,4× ACT(1) PAT(4)

(posunout) rozšířit blokádu severním směrem až k
přístavu

rozšířit38× ACT(1) PAT(4)
(šířit, distribuovat) rozšířil tuto nemoc

rozšířit4 ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(roznést) rozšířil o ní pomluvy

rozšířit se1
17×,27× ACT(1)

(šířit se, linout se, rozmáhat se) infekce se rychle
rozšířila; z chorvatského území.DIR1; r. se na
chorvatské území.DIR3

rozšířit se22× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) Schodek v zahraničním obchodu se rozšíří
z X dolarů na Y.

rozšiřovat1
22×,31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;o+4)
(zvětšovat) rozšiřovat zahradu z 10 na 14 metrů; o 4
metry.DIFF; r. svou činnost z malého podnikání na
velké; r. firmu o velkoobchod.EFF; r. okruh osob o
oboustranné sirotky.EFF; r. řadu neúspěšných akcí; r.
svou činnost z malého podnikání na velké; r. firmu o
velkoobchod

rozšiřovat2
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(šířit, distribuovat) lidé rozšiřují údaje; na
disketách.MEANS; r. je tiskem.MEANS

rozšiřovat3
1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(roznášet) rozšiřuje o své exmanželce pomluvy
rozšiřovat se 7×,9× ACT(1)
(rozmáhat se) práce na částečný úvazek se rozšiřuje v
Africe

rozšlehat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozmíchat) rozšlehat tři vejce

rozštěpit 3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělit) rozštěpit společnost do tříd

roztáčet 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(roztočit) roztáčet kola

roztáhnout 1× ACT(1) PAT(4)
(rozevřít, rozložit) roztáhnout deštník

roztáhnout se 1× ACT(1)
(rozšířit se) kolem nich se roztáhly pařáty kapitálu

roztahovat ACT(1) PAT(4)
stroje roztahují obaly

roztahovat se 1× ACT(1)
(rozšiřovat se, roztáhnout se) buňka se roztahuje
kolem tebe

roztancovat 1× ACT(:1) PAT(4)
(roztančit) roztancovat diváky

roztančit 1× ACT(1) PAT(4)
roztančit celý sál

roztát 3× ACT(1)
(rozmrznout) sníh roztál

roztavit 3× ACT(1) PAT(4)
(rozpustit) roztavit kobaltový zářič; r. vosk

roztavit se 1×,2× ACT(1)
(rozpustit se) roztavila se polovina paliva v aktivní
zóně; zvony se r. žárem
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roztéci se 1× ACT(1)
Naplaveniny se během zemětřesení snadno roztekly.

roztékat se 1× ACT(1)
Mléko se roztéká.

roztleskat 1× ACT(1) PAT(4)
roztleskat celý sál

roztlouci 2× ACT(1) PAT(4)
(rozbušit) tyto okamžiky roztloukly srdce

roztočit11× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(přivést) roztočit seriál až na hranici únosnosti

roztočit21× ACT(1) PAT(4)
roztočit motor; klikou.MEANS

roztočit31× ACT(1) PAT(4)
(rozjet) roztočit výrobu

roztrhat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(roztrhnout) roztrhat plán na kusy

roztrhat se ACT(1)
(roztrhnout se) košile se roztrhala

roztrhnout 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(natrhnout) roztrhnout deku na dva kusy; r. si.BEN
sukni

roztrhnout se 2× ACT(1)
(prasknout) roztrhl se pytel s pověrami

roztrousit1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(rozsypat, rozházet) roztrousit peníze
roztrousit21× ACT(1) PAT(4) LOC()
(nacházet se na různých místech) Demokraté po
zemi roztrousili mnoho škol.; Poznámky jsou
roztroušeny po okrajích textu.

roztrpčit 1× ACT(1) PAT(4)
(rozčílit) roztrpčit je diskriminací

roztrpčovat 1× ACT(1) PAT(4)
Skutečnost obzvláště roztrpčuje ženy.

roztřídit 1×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(rozdělit) pošta roztřídí balíčky do skupinek; podle
adresátů.CRIT

roztřiďovat ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(roztřídit, rozdělovat) roztřiďovat články na
skupinky

roztříštit1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(rozdrobit) roztříštit plánovanou akci do malých kroků

roztříštit2 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(rozbít) roztříštit okna na malé kousky

roztříštit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(rozbít se) meteorit se roztříští na malé kousky

rozumět1
3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda) ADDR(3)

(porozumět) rozumí mu každé slovo

rozumět2
20×,21× ACT(1) PAT(3;↓jak-2;↓že;↓zda)

(chápat, porozumět, vyznat se) rozumí úloze; r.
podmínkám

rozumět3
2×,1× ACT(1) PAT(3;s+7)

(mít pochopení jeden pro druhého) maminka dceři
rozuměla; sourozenci si. hidden dobře r. Rcp. PAT

rozumět4
13× ACT(1) EFF(4;.f) ?PAT(7;pod+7)

(chápat, myslet) likvidací se rozumí vypořádání
závazků; r. tím příměří; r. ”nemoc - hrnec”

rozumět5 ACT(1)
(mluvit) rozumí anglicky.MANN

rozutéci se 1× ACT(1)
Hotel uvedl, že turisté se rozutekli.

rozutíkávat se ACT(1)
(rozprchnout se) peníze se rozutíkaly

rozuzlit ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyřešit) rozuzlit daňovou reformu

rozvádět1
2×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)

(vyložit, objasnit) není třeba rozvádět, co by bylo dále
rozvádět2 ACT(1) PAT(4)
(rozvést, zavést) rozvádět vodu

rozvádět se 2× ACT(1) PAT(s+7)
(rozcházet se, rozvést se) Jirka se rozvádí s Irenou;
rok po svatbě se r. Rcp. PAT

rozvázat1
1× ACT(1) PAT(4)

(zrušit) rozvázat pracovní poměr
rozvázat2 ACT(1) DPHR(jazyk.4) PAT(3)
výhra rozvázala jazyky všem přítomným

rozvázat3
1× ACT(1) DPHR(jazyk.4[.u#];jazyk.4[.a#];

jazyk.4[.n2])
nerozvázala sparťanské jazyky

rozvážet ACT(1) PAT(4)
rozvážet chlebíčky

rozvážit 1× ACT(1) PAT(4)
(zvážit) rozvážit všechna kritéria

rozvažovat 1× ACT(1) PAT(4)
Ministři rozvažují plán.

rozvěsit 2× ACT(1) PAT(4)
(pověsit) rozvěsil prádlo; po půdě.LOC

rozvést19× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(rozšířit) Rozvedl svou myšlenku do nejmenších
podrobností.

rozvést2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(provést rozvod) soud je rozvedl neuvěřitelně rychle
rozvést3

1× ACT(1) PAT(4)
(zavést) rozvést vodu; za peníze.MEANS rozvedl trubky

rozvést se 3×,2× ACT(1) PAT(s+7)
(rozvádět se) rozvést se s manželkou
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rozvětvovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2)
(dělit se) trasy se rozvětvují; silnice se r. na dvě části

rozvíjet1
16×,7× ACT(1) PAT(4)

(rozvinout, rozvít) škola rozvíjela talent
rozvíjet2 ACT(1) PAT(4)
(rozmotat, rozvinout) rozvíjet plachtu

rozvíjet se 10×,12× ACT(1)
(vznikat, prosperovat, vzkvétat) konkurence se
rozvíjí

rozvinout1
4×,2× ACT(1) PAT(4)

(rozmotat, rozvíjet) rozvinout transparent
rozvinout2

2×,7× ACT(1) PAT(4)
(rozvést) rozvinout strategii, cíle a opatření

rozvinout3
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(rozvíjet) rozvinout talent
rozvinout se 2×,5× ACT(1)
(vzniknout) polemika se rozvinula

rozvinovat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozvést, rozvinout) rozvinovat vějíř příměrů

rozvinovat se 1× ACT(1)
(rozmotávat) toto klubko problémů se rozvinovalo
postupně

rozvířit 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(rozčeřit) agentury rozvířily šrumec

rozvodnit se 1× ACT(1)
(vylít se z břehů) řeka se rozvodnila

rozvracet 1× ACT(1) PAT(4)
Nábožný žargon rozvrací duši.

rozvrátit 2× ACT(1) PAT(4)
(zničit) Rozvrátil jim.BEN manželství.

rozvrhnout 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;mezi+4)
(rozdělit, přidělit) rozvrhne nám práci

rozzářit se 1× ACT(1)
(rozsvítit se) neóny se rozzářily; obličej se mu.BEN r.

rozzlobit 11× ACT(1) PAT(4)
Nechce rozzlobit politickou scénu.

rozzlobit se 2×,3× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(rozčílit se) rozzlobit se na neochotu uspořádat zápas;
r. se, že provokuje

rozzuřit 3× ACT(1) PAT(4)
opatření rozzuří obchodníky

ručit 18×,20× ACT(1) PAT(za+4;↓že) ADDR(3)
(zaručit) konzultant ručí zákazníkům za kvalitu; r.
vám, že rodině rozkvetou tváře

ruinovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(ničit) ruinovat hospodářství

rukovat 1× ACT(1) DIR3()

(nastupovat) rukovat do armády
růst1 ACT(1) PAT(v+4;do+2) ?ORIG(z+2)

roste z chlapce v muže, chlapec roste v muže
růst2

52×,167× ACT(1) ?PAT(na+4;k+3) ?ORIG(z+2)
(zvýšit) Cena rostla z 5 na 7 tisíc.; Nájem r. o 10
procent.DIFF.; R. nám.BEN důchod; Číslo rostlo až k
18 %.

růst3 ACT(1) PAT(z+2)
z chlapce roste muž

růst4
37×,40× ACT(1)

(vyrůst, narůst) ten kluk rychle roste; r. mu bradka;
obilí rychle r.

růst51× ACT(1) DPHR(jako[houba.P1[po-1[déšť.S6]]])
Počet počítačů v posledních letech roste jako houby po
dešti.

rušit1
14×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)

(vyrušovat, vytrhovat) rušit otce ze spaní;
zpěvem.MEANS

rušit2
8×,12× ACT(1) PAT(4)

(anulovat) Rušit schránku.; r. divadelní činnost; r.
dohodu; r. jim.BEN jejich práva; r. monopol novým
zákonem.MEANS; Dva pohledy se vzájemně ruší.;
Jeden pohled ruší druhý pohled na věc.

různit se 3×,6× ACT(1) PAT(od+2)
(lišit se, rozcházet se) věta A se různí od věty B; věta
A a B se r. Rcp.PAT; jejich názory se r. Rcp.PAT

rvát 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(trhat) rve tělo na kousky; netvor r. Pražanům.BEN
srdce z těla

rvát se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(prát se) rvali se s ním o ideu; děti se r. Rcp.ADDR; Jan
a Jirka se r. Rcp.ADDR

rybařit 1×,1× ACT(1)
tatínek rybaří

rýmovat 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
rýmovat slovo pasti se slovem slasti

rýmovat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(shodovat se) první sloka se rýmuje se třetí slokou

rýpnout si 2× ACT(1) PAT(do+2)
(napadat, kritizovat) rýpnout si do starosty

rýsovat 1× ACT(1) PAT(4)
(kreslit) rýsují projekty; r. plány pro firmy.BEN

rýsovat se 7×,7× ACT(1)
(objevovat se, zračit se) rýsují se struktury státu

rýt 2× ACT(1) PAT(4)
Ryje brázdy, monogram.; Krtek ryje v zemi podzemní
tunel.

rýžovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;od+2)
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(získávat, tahat) operátoři z lidí rýžují peníze
rýžovat22× ACT(1) PAT(4)
(těžit) rýžovat zlato



řadit1
13×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) což je řadí na druhé místo v tabulce; ř. knihy
do knihovny

řadit2
5×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zařadit, počítat, patřit, být součást) řadit chrousta
mezi hmyz

řadit3
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(setřídit) Pavel řadil programy; podle míst.CRIT
řádit 1×,1× ACT(1)
(bouřit) po celém městě řádili zloději aut

řadit se11× ACT(1) DIR3()
Zájmové skupiny se řadí do fronty na daňové lahůdky.

řadit se21× ACT(1) PAT(mezi+4;k+3)
(patřit) Mezi varovné signály se řadí pocení, úzkost a
křeče.; S radostí se řadil k předním spisovatelům.

ředit 1× ACT(1) PAT(4)
(naředit) ředit zmrzlinu; vodou.MEANS

řešit1
135×,51× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

řešit osobní problémy; alkoholem.MEANS; ř., zda přijde
odpoledne; ř. to dvojím způsobem; ř. důležité otázky s
přítelem.ACMP;

řešit2 ACT(1) PAT(4)
(realizovat, uspořádat) řešil zahradu; velmi
moderním způsobem.MANN

řezat ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(krájet, nakrájet, dělit) řezat kámen na kusy

říci1
1×,1× ACT(1) PAT(o+4;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;.s;↓c)
ADDR(3)

(požádat) říci číšníkovi o limonádu; ř. si.BEN o pivo;
ř. mu (pro něj).BEN o přídavek

říci21× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(3)
(požádat) řekl mu o vodu

říci3
3×,5× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)

(říkat) řekl mu o katastrofě; ř. si o sobě
říci4

22×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vyslovovat) každý nám může říci gde, gdo, gdyž; ř. jí
á, neřekl bé; Irsko.PAT se řekne Éire.MANN

říci5
2×,4× ACT(1) PAT(3;na+4;proti+3) EFF(4)

(zaujmout stanovisko) Co by tomu řekl táta?
říci6

1× ACT(1) PAT(3) EFF(1;5)

(pojmenovat) řekl jí zlatíčko; ř. mu trumbera; ř. jí
trefně.MANN divoška.EFF

říci7 ACT(1) PAT(3) BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|
CRIT()|CPR()

můžeš tomu říci podle tradice jinak
říci8

916×,3083× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(říkat, dodat) řekl jim o tom, že se postaví na jinou
stranu; ř. o své ženě, že je zvědavá; ř. k životnímu
prostředí.REG o emisích.PAT, že neodpovídá.EFF na
hloupé dotazy; na dotaz LN.REG ř. k povodňové
situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v regionu jen
několik údajů.EFF

říci9
93×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(na+4)

(oznámit, udat) řekl mu na svou ženu, že…
říci si 1× ACT(1) PAT(↓že;.s;↓c)
(rozhodnout se) řekl si, že dostuduje letos

řídit1
48×,183× ACT(1) PAT(4)

(dirigovat, vést) řídil symfonii, operu, orchestr,
dopravu, podnik; ř. studenty; studenti se ř. navzájem;
ř. si.BEN osud

řídit2
3×,5× ACT(1) PAT(4)

řídit auto, stroj, motorku
řídit se 31×,36× ACT(1) PAT(7;podle+2)
(držet se, dbát) řídili se manuálem; ř. se podle
manuálu

řídnout 1× ACT(1)
(slábnout) provoz řídne

říkat1 ACT(1) PAT(o+4) ADDR(3)
(žádat) říkal mu o vodu

říkat2 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(povídat, vyprávět) říkal mu o katastrofě

říkat3
10×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(vyslovovat) každý nám říká gde, gdo, gdyž
říkat4

37×,39× ACT(1) PAT(3) EFF(1;5;tak-3;jak-3;↓že)
(pojmenovat) Říkal jí zlatíčko.; Říkala mu trumbera.;
Říkal jí trefně šikulka.; Říkali si tak.; Říká se tomu, že
špatné peníze vytlačují dobré peníze.

říkat5
2× ACT(1) PAT(3) EFF(4)

(zaujmout stanovisko) Co tomu říkáte?
říkat6

2×,2× ACT(1) PAT(3) MANN()
česká tradice je všemu říkat trošku jinak.MANN

říkat7
381×,2482× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(dodat, sdělit) řekl jim o situaci, že je kritická; ř. o
situaci jen několik slov; ř. o své ženě, že je zvědavá; ř.
k životnímu prostředí.REG o emisích.PAT, že
neodpovídá.EFF na hloupé dotazy; na dotaz LN.REG

235



4 PDT-VALLEX

ř. k povodňové situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v
regionu jen několik údajů.EFF

říkat8
2×,6× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(na+4)

(říci) říkal mu na jeho dotaz podrobně, co dělá
říkat si 1× ACT(:1) PAT(o+4) ADDR(3)
říkal si vrchnímu o účet

říkávat1 ACT(1) PAT(3) EFF(1;5;tak-3;jak-3)
říkával jí šikulka; ř. jí trefně.MANN šikulko.EFF

říkávat2 ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6;k+3)
(sdělovat) říkával autorovi o jeho psaní, aby raději
nepokračoval

řinčet 1× ACT(1) PAT(7)
řinčet řetězy

řítit se1
1×,2× ACT(1) DIR3(=)

(hnát se) řítil se do záhuby
řítit se21×,7× ACT(1)
(pospíchat, hnát se) tank se řítil velkou rychlostí; do
lesa.DIR3

říznout 2× ACT(1) PAT(4)
(pořezat, poranit) řízl ji; do prstu.DIR3

řvát 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;↓ať;.s;↓c) ?ADDR(na+4)
(křičet, volat, zařvat) řval na ni samou nadávku; ř. na
ně, co jim síly stačily



sabotovat 1× ACT(1) PAT(4)
Povstalci sabotovali volby.

sahat1
5×,2× ACT(1) PAT(k+3;po+6;na+4)

(sáhnout, užívat, rozhodovat se, uchylovat se)
sahat k osvědčeným prostředkům; s. po zajímavých
metodách; na úspory nesahá ani v těžkých dobách; s.
po jiných prostředcích

sahat2 ACT(1) PAT(na+4)
(zmocňovat se, brát, zasahovat do poměrů) sahat
na jejich práva nemůžeme; s. na svobodu jednotlivce;
s. mu.BEN na jeho teorii

sahat3
12×,1× ACT(1) DIR3()

(sáhnout, hmátnout, dotknout se) sahat do kapsy;
jeho prsty s. daleko; s. na kliku, po klice; s. Jirkovi.BEN
do kapsy; s. na stůl po cukru.AIM

sahat47× ACT(1) DIR3()
(dosahovat, rozkládat se) voda sahala až k mostu; les
s. až k hranicím; s. do výše 1000 Kč

sáhnout1
12×,5× ACT(1) PAT(k+3;po+6;na+4)

(užít, rozhodovat se, uchylovat se) sáhnout k násilí;
s. po zajímavém námětu; na úspory nesáhne ani v
těžkých dobách; s. po jiných prostředcích

sáhnout2
1× ACT(1) PAT(na+4)

(zasahovat do poměrů, zmocňovat se, brát) sáhla
na jeho práva; s. mu.BEN na svobodu

sáhnout3
7×,3× ACT(1) DIR3()

(dotknout se, hmátnout, uchopit) sáhnout do desek;
s. na kliku, po klice; s. Jirkovi.BEN do kapsy; po
cukru.AIM

sáhnout si 1× ACT(1) DPHR(na-1[dno.S4])
Sáhl si během rozhodující hry až na dno.

samopojišťovat se 1× ACT(1)
(pojišťovat) velké společnosti se samopojišťují; před
ztrátou.AIM; proti nepříteli.BEN

sankcionovat 1× ACT(1) PAT(4)
(trestat, postihovat) sankcionovat cenovou politiku

sázet1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dávat) učitel sázel žákům pětky a čtyřky
sázet2

2×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(vsadit) sázet peníze na koně

sázet3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umísťovat, vkládat) sázel chléb do pece

sázet41× ACT(1) PAT(4)
(vysazovat) sázet rajče

sázet5
14×,22× ACT(1) PAT(na+4)

(vsadit) autor sází na rozmarný tón; poslanci na
represi nesázejí

sázet se 2× ACT(1) ADDR(s+7)
EFF(o-1[ten.NS4[že[.v]]];o-1[ten.NS4[.c]];↓že)
?PAT(o+4)

(vsadit se) Sázím se s tebou.ADDR o
desetikorunu.PAT, že to dobře dopadne.EFF.; Sázela se
s ním o to, kdy přijde.EFF dopis z magistrátu.

sbalit1
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)

(zabalit, balit, složit) sbalit věci do úhledných
hromádek; s. věci do tábora.DIR3; pak už se s. na
vlastní výstup.INTT

sbalit2
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(upravit) sbalit kufry; s. si.BEN zavazadla
sbalit31× ACT(1) PAT(4)
(přichystat, nachystat) sbalit syna na tábor; pak už se
s. na vlastní výstup.INTT

sbíhat se 2× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojovat se) cesta se sbíhá s turistickou stezkou do
úzkého chodníčku; všechny nitě se konečně s.

sbírat1
7×,10× ACT(1) PAT(4)

(nasbírat) Sbírat houby.; Sbírali různé pocty.
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sbírat2
1× ACT(1) CPHR({odvaha,zkušenost,…}.4)

(sebrat, nasbírat) sbíral odvahu dát výpověď
sblížit 1× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)
(spřátelit) sblížit básníka s avantgardou

sblížit se 2× ACT(1) PAT(s+7)
(spřátelit se) otec se sblížil se synem

scupovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(do+2;
v+4)

(spojit) scupovat verš s veršem v hlavolam
scvrkávat se ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšovat se) odvětví se scvrkává z původní
velikosti na poloviční

scvrknout se1 ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšit se) jablko se scvrklo z původní velikosti na
polovinu

scvrknout se21× ACT(1) ?PAT(do+2)
(zhustit se) program se scvrkl do bonmotů

sčítat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(sečítat, sečíst) sčítat hlasovací lístky; s. lidi

sdělit1
16×,44× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(ohlásit, citovat, vyjmenovat, vyřídit, tlumočit)
sdělili nám počet členů; s. jim přesné znění; s. nám to
jako hotovou věc.COMPL

sdělit2
165×,169× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(říci) sdělil jim o situaci v Bosně jen několik
podrobností; s. jim o studentovi, že už nepokračuje; na
otázku LN.REG jim o ministrovi s. vše dosud
zatajované; na dotaz LN.REG s. k povodňové
situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v regionu jen
několik údajů.EFF

sdělovat1
5×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(sdělit, ohlašovat, vyjmenovat, citovat, vyřizovat,
tlumočit) sdělovali nám jména osob a počet lidí

sdělovat2
3×,9× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(k+3;o+6)

(říkat) sděloval jim k situaci v Bosně podrobnosti;
sděloval nám o svém životě ty nejintimnější věci; na
otázku LN.REG sdělil, že..; na dotaz LN.REG s. k
povodňové situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v
regionu jen několik údajů.EFF

sdílet 11×,35× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(podílet se, mít společný) sdílet s partnerem jeho
úděl; s. s rodiči společný pokoj; s. jeho názor a osud

sdružit 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2)
(spojit) sdružit skupinu A se skupinou B do jedné
party; s. kluby do spolků Rcp.ADDR

sdružit se 1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)

(spojit se) tým NY se sdružil s Nováčkem do jedné
skupiny; všichni se s. ve skupině Rcp.PAT

sdružovat 12×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4)

(spojovat) sdružovat chlapce s děvčaty do jednoho
týmu; svaz s. výrobce Rcp.ADDR

sdružovat se 2×,2× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojovat se) tým se s nimi sdružoval do skupiny;
země se s. do spolku; podniky se s. u větších zakázek

seběhnout se11× ACT(1) LOC()
(shromáždit se) na rohu se seběhl houf zvědavců

seběhnout se2 ACT(1) DIR3()
(shromáždit se) na roh ulice se seběhl houf zvědavců

seběhnout se3
1× ACT(1)

tato událost se seběhla včera
sebrat19×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vzít, odebrat, ukrást) sebrat mu míč

sebrat21× ACT(1) PAT(4)
(posbírat, nashromáždit) Sebrali všechny pocty a
zisky.

sebrat3 ACT(1) CPHR({odvaha,zkušenost,…}.4)
(sbírat, posbírat) sebrat odvahu odejít ze školství

sečíst11× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(sčítat, sečítat) sečíst sedmičku s osmičkou; s. všechna
čísla Rcp.EFF

sečíst2
7×,4× ACT(1) PAT(4)

(zjistit počet) sečíst všechny položky; sečíst škody
sečítat ACT(1) PAT(4)
(sčítat) sečítat údaje

sedávat 1× ACT(1) LOC()
(vyskytovat se, pobývat, setrvávat) spisovatel tu
sedával často

sedět1
2×,1× ACT(1;↓když;↓že) PAT(3)

(slušet, padnout) šaty mu sedí
sedět2

37×,12× ACT(1) LOC()
(mít funkci) sedí ve výboru, v komisi

sedět3
8×,30× ACT(1)

dítě už sedí; sedí v křesle
sedět4

2×,1× ACT(1)
(být uvězněn) on seděl déle než já

sedět51× ACT(1) PAT(3)
(vyhovovat) To některým duchovním nesedí.

sedět61× ACT(1) PAT(na+6)
(zadržovat, tajit) Společnost údajně seděla na
kompromitujících důkazech.

sedět71× ACT(1) DPHR(na-1[židle.P6[dva.#]])
Kandidátka na viceguvernéra zkouší v otázce potratů
sedět na dvou židlích.
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sedět81× ACT(1) DPHR(s-1[ruce.P7[založený.#]])
Firmy nesedí se založenýma rukama.

sedlat ACT(1) PAT(4)
sedlat koně

sednout 3× ACT(1) DIR3()
sedl do auta a jel

sednout si13× ACT(1) LOC()
(posadit se) sednout si na posteli

sednout si2
5×,4× ACT(1) DIR3()

(lehnout si) sedl si do křesla; sedl si pohodlně a čekal
sedřít 1× ACT(1) DPHR(kůže.S4,z[tělo.S2]) PAT(3)
sedřít nám kůži z těla

segmentovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(rozčlenit) Jestliže nesegmentujete trh, zkrachujete.

sehnat 30×,28× ACT(1) PAT(4)
(opatřit, obstarat) sehnal bydlení v soukromí; s.
jim.BEN byt

sehrát1
24×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7;proti+3)

?EFF(o+4)
(hrát) sehráli odvetný zápas proti Spartě o výhru
poháru; Sparta s. zápas se Slávií o pohár; s. s
ním.ACMP proti ní.ADDR dvacet her

sehrát2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

sehrál hlavní roli ve filmu
sehrát3

15×,5× ACT(1;↓jak-2;↓že) DPHR(role-2.S4)
(hrát) hlavní roli sehrály kontakty

sehrát4
2×,2× ACT(1;↓jak-2;↓že) DPHR(úloha.S4)

sehrálo to nevyjasněnou úlohu
sehrávat1

2× ACT(1;↓jak-2;↓že) DPHR(role-2.S4)
(hrát) jeho postavení sehrávalo důležitou roli

sehrávat2
1× ACT(1;↓jak-2;↓že) DPHR(úloha.S4)

rodina sehrává nejdůležitější úlohu
sejít1 ACT(1) PAT(4)
(vyjít) sešel kopec

sejít2
1× ACT(3) PAT(na+6)

(nezáležet) na tom mi nesejde
sejít3 ACT(1) DIR1()
(sestupovat) sešel z hor; lesem.DIR2; do údolí.DIR3

sejít4
1×,2× ACT(1) DIR1(z+2)

(zabloudit, odchýlit se) sešel z cesty
sejít5 ACT(1)
(zchátrat) nábytek časem sejde; s. věkem.CAUS

sejít6 ACT(1)
(zmizet, ztratit se) sníh sešel; otok už s.

sejít7
4×,1× ACT(z+2)

(neuskutečnit se) z návrhu sešlo; sešlo z výletu
sejít8 ACT(1) DPHR(z-1[oko.P2]) PAT(3)
sešli si z očí; s. mu z očí

sejít se1
61×,41× ACT(1) PAT(s+7)

(scházet se, setkat se) sešli se s přítelem;
včera.TWHEN; v baru.LOC; na skleničku.AIM;
novináři se s. na tiskové konferenci

sejít se2
5× ACT(1)

(nakupit se, nahromadit se) ve sbírce se sešly tři
stejné obrazy; při losování se s. hodně dopisů; s. se
nám.BEN dost peněz

sejmout1
2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(zprostit, zbavit) sejmout ze sebe vinu
sejmout21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(sundat, snímat) sejmout obraz ze zdi

sejmout3
2× ACT(1) PAT(4)

(zabít) myslivec sejmul psa
sejmout41× ACT(1) PAT(4)
(pořídit obraz, odlitek) sejmout otisky prstů; s.
mu.BEN posmrtnou masku

sekat11× ACT(1) PAT(4)
(kosit) sekat trávník

sekat21× ACT(1) DPHR(do-1[tučný.S2])
sekat do tučného

seknout se ACT(1)
(zmýlit se) sekl se; ve výpočtu.REG

sekundovat1
3× ACT(1) PAT(3)

(hrát, zpívat druhý hlas) loutkám sekundovali
Antonín N. a Vlasta S.

sekundovat2 ACT(1) PAT(3)
(přizvukovat) Pavel mu sekundoval; během
hovoru.TPAR

selhat 8×,17× ACT(1)
(zklamat) prevence selhala

selhávat 1× ACT(1)
(selhat) Protivníci v oživení.REG trhu selhávají.

semknout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(spojit) semknout Ivanu s přítelem

semlít 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(mlít) semlít mouku ze zrna na prášek

separovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(izolovat) separovat nemocné od zdravých

separovat se 2× ACT(1) PAT(od+2)
Obchodníci se od nich separovali.

sepisovat 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(zapsat, zaznamenat) sepisovat veřejné listiny; s.
paměti

sepnout 2× ACT(1) PAT(4)
Pojistka sepne poplach.

sepsat 5×,3× ACT(1) PAT(4)
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(zaznamenat, zapsat, napsat) sepsat smlouvu; s.
paměti

sepsout 1× ACT(1) PAT(4)
(vynadat) Klaus sepsul Zemana

servírovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(podávat, podat, předkládat) servíroval hostům
večeři

servírovat2
3× ACT(1)

(podávat) špatně servíroval i v tomto utkání
seřadit 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(uspořádat, sestavit) seřadit slova a myšlenky do
projevu

seřídit 1× ACT(1) PAT(4)
(opravit, spravit) seřídit zařízení

seříznout 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, snížit, zredukovat) seříznout cenu akcií ze
400 na 300 marek

seřizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(opravovat, spravovat) seřizovat strojek

seřvat 1× ACT(1) PAT(4)
(vynadat) strašlivě mě seřval; za nedodržení
slova.CAUS

sesadit11× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
sesadit Jirku s Pavlem; s. útvary k sobě.DIR3
Rcp.ADDR

sesadit2
2×,6× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(svrhnout, zbavit moci) sesadit předsedu; s. krále z
trůnu

sesbírat 1× ACT(1) PAT(4)
(nahromadit) sesbírat peníze

seskočit 4× ACT(1) DIR1()
(seskakovat) rychle seskočil ze stromu; s. prudce na
zem; s. z kola

seskupovat ACT(1) PAT(4)
seskupovat domy

sesmolit1 ACT(1) PAT(4)
(sepsat) sesmolit plán

sesmolit21× ACT(1) PAT(4) EFF(do+2)
Sesmolili plány ekologických skupin do jedné iniciativy.

sestávat 4×,11× ACT(1) PAT(z+2)
(skládat se) zkratka sestává z velkých písmen

sestavit1
22×,33× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit, postavit) sestavit z kostiček věž; s. novou
vládu; s. jim.BEN hračku

sestavit21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)
(uspořádat) sestavit články do svazku

sestavovat1
11×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(sestavit, vytvořit) sestavovat vládu z poslanců

sestavovat22× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)
(uspořádat) sestavovat stroje do řad

sestrojit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(sestavit, vytvořit) sestrojit stroj jen z kovových částí;
s. přístroj na podávání léků

sestřelit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(srazit, povalit, porazit) sestřelit letadlo; s. láhev

sestupovat 1×,3× ACT(1) DIR1()
(sejít dolů) turisté sestupovali z hor

sestykovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(spojit, propojit) obsluha sestykovala nosič s hlavicí

sesunout se 1× ACT(1)
(sesout se, svézt se) stěna se sesunula; polštář se
mu.BEN s.

sesypat se 1× ACT(1)
(zhroutit se) mužstvo se sesypalo

sešikovat ACT(1) PAT(4)
sešikovat konkurenty

sešít 1× ACT(1) PAT(4)
(sešívat) sešít ránu; třemi stehy.MEANS

seškrtat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, zkrátit) seškrtat položky z 500 na 200

seškrtnout 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Zákonodárci seškrtli 4.3 % finančních prostředků z X
milionu dolarů na Y milionu dolarů.

sešlápnout 1× ACT(1) PAT(4)
sešlápnout brzdy devizových výdajů

sešroubovávat ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;
v+4)

(spojovat) sešroubovávat jednu trubku s druhou do
podpěry

setkat se1
51×,69× ACT(1) PAT(s+7)

(potkat, střetnout) setkal se s přítelem; včera.TWHEN;
v baru.LOC; s. se nám.BEN tu konkurenti; Jan a Marie
se s. Rcp. PAT

setkat se2
17×,12× ACT(1) PAT(s+7)

(zažít, okusit, potkat se) setkal se s potřebou; s. se s
nezájmem; s. se s nepřátelstvím

setkávat se1
15×,3× ACT(1) PAT(s+7)

setkávat se s dramaty
setkávat se2

1×,6× ACT(1) PAT(s+7)
(potkávat) setkávat se s přítelem; přátelé se s. Rcp.
PAT

setrvat1
5×,4× ACT(1) LOC()

(pobýt, zůstat) matka setrvala doma
setrvat22× ACT(1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP(=)
(pobýt, zůstat) matka setrvala v rozpacích
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setrvávat1
1×,1× ACT(1) PAT(na+6;v+6)

(vytrvávat) setrvávat na názoru; s. v přesvědčení
setrvávat21× ACT(1) LOC()
setrvávat v kajutě

setrvávat31× ACT(1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP(=)
(setrvat) setrvávat na roční výši kolem 7 procent; s. v
rozpacích

setřást 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) setřást ze sebe pozitivní faktory

setřít11× ACT(1) PAT(4)
(odstranit) setřít rozdíly

setřít2 ACT(1) PAT(4)
(zkritizovat) setřít opozdilce

sevřít 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(obejmout) sevřít syna v náručí

seznámit 28×,7× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)
(kontaktovat, obeznámit) seznámit Pavla s
programem; s. zákazníky s novými výhodami; s. žáka
s učebnicí

seznámit se 26×,6× ACT(1) PAT(s+7)
seznámit se s Pavlem; Pavel a Jirka se s. Rcp. PAT

seznamovat 7× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)
(seznámit, kontaktovat) seznamovat voliče s
programem

seznamovat se 5×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(spřátelit se, sblížit se) celý večer se seznamoval s
novými lidmi; kolegové se s. blíže Rcp. PAT

seznat11× ACT(1) PAT(4) PAT(4;.f) EFF(7;za+4;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(uznat) seznat chlapce nevinným
seznat21× ACT(1) PAT(4;↓že)
(uznat, akceptovat) seznal, že to je problém

sezvat 2× ACT(1) PAT(4)
(pozvat) sezvat hosty; Drusse s. duchy do přednáškové
haly.DIR3

sežrat 2× ACT(1) PAT(4)
(sníst) vegetariáni by vás sežrali zaživa, kdyby …

shánět 14×,14× ACT(1) PAT(4)
(sehnat, opatřit) sháněl potřebná razítka; s. jim.BEN
práci

shánět se 1× ACT(1) PAT(po+6)
(ohlížet se) fotbalisté se sháněli po angažmá

shazovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(shodit, shrnovat) shazovat tyčku ze stojanu
shazovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(házet) shazovat kusy stropu na letový provoz

shazovat35× ACT(1) PAT(4)
shazoval kamaráda před rodiči

shazovat4 ACT(1) PAT(4)
(ztrácet na váze) shazovat kila

shledat1
4×,20× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(7;za+4;

za-1[.a])
(považovat, shledávat) shledal ho vinným; s. to za
neplatné; s. to neplatným

shledat2
7×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(najít) komise neshledala důvod, proč…
shledávat1

1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(7;za+4;
za-1[.a])

(považovat, shledat) shledával nezákonným, že soud
vrátil věc…

shledávat2
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(najít) shledávat podstatné rozdíly
shlížet 1× ACT(1) DIR1()
(dívat se dolů) shlížel z klenby; na své já.DIR3; s. z
okna

shluknout se 1× ACT(1) ?PAT(do+2;v+4)
(houfovat se) děti se shluknou do skupin; ostatní se s.
kolem školy.LOC

shlukovat se 2× ACT(1) ?PAT(do+2;v+4)
(houfovat se) pracovníci se shlukují do sdružení;
novináři se s. kolem domu.LOC; vlaštovky se s. k
odletu.INTT

shnít ACT(1)
potraviny shnily

shodit1
3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(shrnovat) shodil skleničku ze stolu; s .potravinovou
pomoc obyvatelstvu.BEN

shodit2
1× ACT(1) DPHR(pod-1[stůl.S4]) PAT(4)

shodil návrh pod stůl
shodit31× ACT(1) PAT(4)
(zhubnout) Shodila 25 liber.

shodnout se 32×,25× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(↓že;
v+6;na+6;↓c)

(shodovat se) Shodnou se s ministrem v pohledu na
řešení konfliktu.; Shodnou se s ním na zařízení bytu.;
Komise se shodla Rcp. ADDR na tom.hidden, že
dokončí.PAT řízení.; Všichni se shodli, o čem ten
problém je.

shodovat se1
9×,18× ACT(1) PAT(↓že;v+6;na+6;↓zda)

ADDR(s+7)
(shodnout se, ztotožnit se) Shodoval se s kolegou v
řešení konfliktu.; Neshodují se, zda ukončí výrobu.;
Obě supervelmoci se neshodují, zda výrobu těchto
plynů ukončí.

shodovat se2
2×,13× ACT(1) PAT(s+7)

(krýt se) termín odjezdu se shodoval s termínem
konání valné hromady; výsledek se s. s předlohou
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shořet 4×,2× ACT(1)
(ohořet, vyhořet) shořela celá vesnice; s. mu.BEN
zápisky z přednášek

shrabat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
(shrabovat) Shrabali seno do hromad.

shrabat21× ACT(1) PAT(4)
(uhrabat, upravit) Shrabali celý trávník.

shrabávat 1× ACT(1) PAT(4)
Shrabávají led pro sebe.

shrábnout 4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(vzít) shrábnout od nich tučnou odměnu

shrabovat ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
(shrnovat) shrabovat listí do kopek; s. listí na hromadu

shrnout1
12×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;.s;↓c) ?EFF(do+2;

v+4)
(sumarizovat) shrnout výzkum do dvou bodů; s. teorii
v jednu poučku; s. hlavní myšlenky; s., co to znamená

shrnout2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(shazovat, shodit) shrnout věci ze stolu

shrnovat1
4×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;.s;↓c;.v)

?EFF(do+2;v+4)
(sumarizovat, shrnout) Buzková shrnovala výsledky
jednání do prohlášení; s. hlavní myšlenky

shrnovat2 ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(soustředit dohromady) shrnovat zrní do hromady;
s. seno do kopek

shrnovat3 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(shazovat, shodit, shrnout) shrnovat věci ze stolu

shromáždit 11×,20× ACT(1) PAT(4)
(hromadit) shromáždit informace; s. důkazy

shromáždit se1
2×,6× ACT(1) LOC()

(soustředit se, hromadit se) lid se shromáždil na
malém náměstí

shromáždit se2
1× ACT(1) DIR3()

lid se shromáždil na malé náměstí
shromažďovat 9×,12× ACT(1) PAT(4)
(hromadit) shromažďovat informace

shromažďovat se 2×,2× ACT(1) LOC()
(hromadit se) mastnota se shromažďovala kolem hrdla

scházet 12×,1× ACT(1;↓že) PAT(3)
(chybět, postrádat) scházel nám hráč

scházet se 7×,5× ACT(1) PAT(s+7)
(setkat se, sejít se) scházet se s premiérem

schovat1
6×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(před+7)
(tajit, zatajovat) schoval před ním drogu; s. si.BEN
peníze do ponožky; s. se před ním pod dveře.DIR3

schovat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(před+7)

(tajit) schovala před nimi o sobě, že je vdaná
schovávat14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

schovávat před nimi maso
schovávat22× ACT(1) PAT(4)
schovávat vysílání; na půlnoc

schraňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(shromažďovat) schraňovat podíl ve společnosti

schválit1 ACT(1) PAT(4) EFF(v+6)
(potvrdit) schválili prezidenta ve funkci

schválit2
112×,287× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)

(zkolaudovat) parlament neschválil rozpočet;
vládě.BEN; s. auto k provozu.AIM

schvalovat1 ACT(1) PAT(4) EFF(v+6)
(potvrdit, schválit) schvalovali prezidenta ve funkci

schvalovat2
11×,20× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)

schvalovat zákon; parlament s. vládě.BEN rozpočet; s.
auto k provozu.AIM

schylovat se1 ACT(1) PAT(k+3)
(chýlit se) program se schyloval k závěru; den se s. k
večeru

schylovat se2
2×,2× ACT(k+3)

(nastávat) schyluje se k bouřce
schytat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
schytal od ní pohlavek

sídlit 26×,51× ACT(1) LOC()
(bydlet) firma sídlí v St.Louis

signalizovat1
3×,23× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ADDR(3)

(upozorňovat, oznamovat) signalizoval mi, že se
mám klidit

signalizovat2
1×,9× ACT(1) PAT(4;↓že)

(znamenat) Plné město člunů signalizuje jarní
veletrh.; On pro nás.BEN signalizoval nástup nové
éry.; Tento postup někdy signalizuje, že připravují
plány na vývoz obilí.

signalizovat31× ACT(1)
(dávat signály) Produkt zvukově a světelně
signalizuje.

signovat 1× ACT(1) PAT(4)
(podepsat) signovat výtisk

sílit 7×,8× ACT(1)
(mohutnět, vzrůstat) marka sílí; bouře s.; jeho vliv s.

simulovat 1×,3× ACT(1) ?PAT(4;↓že)
(předstírat, hrát) simulovali stav z roku 1999; on jen
tak s.; s. nemoc

sípat 1× ACT(1)
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4 PDT-VALLEX

(chraptět) sípat kvůli nachlazení
sít 1× ACT(1) PAT(4)
sít obilí

situovat 6× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) režisér situoval příběh na venkov; stavitel s.
dům jižním směrem.MANN

sjednat 16×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby) ADDR(s+7)
(domluvit) sjednal druh práce se zaměstnancem;

sjednávat1
3×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby) ADDR(s+7)

(domlouvat) sjednával s ním nové podmínky
sjednávat21× ACT(1) DPHR(pořádek.S4)
sjednat pořádek

sjednocovat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4;na+4)

(spojovat, integrovat) sjednocovat území s východem
do jednoho celku; s. národy

sjednotit 9×,12× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4;na+4) ?ORIG(z+2)

(spojit) Národy sjednotily své území s východem do
jednoho celku proti západu.BEN; Sjednotili hodnotu
akcie na 500 Kč.; Společnost sjednotí své provozy z 11
budov do dvou budov v témže městě.

sjednotit se 4×,3× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojit se) národy východu a národy západu se
sjednotily v jeden celek; národy se s. Rcp. PAT

sjet 1× ACT(1) DIR1()
(sjíždět) sjet z dálnice

sjet se1 ACT(1) LOC()
(shromáždit se) fanoušci se sjeli v Praze

sjet se27× ACT(1) DIR3()
(shromáždit se) fanoušci se sjeli do Bruselu

sjezdit 1× ACT(1) PAT(4)
(projezdit) sjezdit celý svět

sjíždět 2×,1× ACT(1) DIR1()
sjíždět z kopce dolů

sjíždět se1
2×,1× ACT(1) DIR3()

(sjet se) vozidla se sjíždějí do Prahy
sjíždět se2

1× ACT(1)
improvizovaná sestava se několik dní sjížděla

skácet se ACT(1)
(padnout) trh se skácel

skákat1
7×,2× ACT(1) ?PAT(4)

(skočit) skáče tuhle výšku dobře; s. do dálky; s.
radostí.CAUS; s. 220 cm.EXT; s. o tyči.MEANS; s. přes
švihadlo.MEANS

skákat21× ACT(1) DPHR(do-1[řeč.S2]) PAT(3)

Skáče učitelce do řeči.
skákat31× ACT(1) PAT(na+4)
Skáče na témata, jimž nelze oponovat.

skandalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zostudit, ostouzet) skandalizovat podnik

skandovat 2×,4× ACT(1) PAT(4;.s)
(odříkávat) skandovat protistátní hesla; Skandovali:
Gorby, pomoz nám!

skartovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vyřazovat, vytřídit) skartovat doklad

skládat1
3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(dávat, vyplácet) klub již finanční částku
pořadatelům neskládá

skládat2
2× ACT(1) PAT(4)

(konat, podstupovat) skládat zkoušku
skládat3 ACT(1) PAT(4)
(rezignovat) skládat funkce

skládat41× ACT(1) PAT(4)
(tvořit, komponovat, složit) Producenti začali
skládat nové epizody.

skládat51× ACT(1) DPHR(poklona.4) PAT(3)
Skládali vedoucímu poklonu.

skládat61× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(složit) Úředník skládá informační bulletiny do
sloupečku a pak je vkládá do obálek.

skládat se11× ACT(1) PAT(v+4;do+2)
(tvořit) mužstvo se pořád skládá v jeden celek

skládat se2
11×,22× ACT(1) PAT(z+2)

(sestávat) družstvo se skládá z 11 členů
skladovat 3×,5× ACT(1) PAT(4)
(uchovávat) skladovat produkty; s. med ve sklepě.LOC

sklánět se1 ACT(1) PAT(před+7)
sklánět se před jeho povahou

sklánět se21× ACT(1)
(ohýbat se, shýbat se) žena se pohotově skláněla

sklapnout ACT(3)
(očekávání je zklamalo) pastorům sklapnulo

sklidit14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(získat) Operátoři sklidili od šéfa dost peněz.

sklidit2
3×,8× ACT(1) PAT(4)

(provést sklizeň) sklidit pšenici
sklidit3 ACT(1) PAT(4)
(uklidit) sklidili odpadky

sklízet 7×,4× ACT(1) PAT(4)
(získávat) sklízet plody svého jednání

sklonit 1× ACT(1) DPHR(hlava.4) PAT(před+7)
sklonit hlavu před něčím
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sklonit se1
1×,1× ACT(1) PAT(před+7)

(podrobit se) sklonil se před diktátem peněz
sklonit se2

1× ACT(1)
(sehnout se, nahnout se) sklonil se ve dveřích;
opatrně se s.; s. se k dámě.DIR3

skloubit 5× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;
v+4)

(spojit, propojit) skloubit obsah s formou do jedné
formy

sklouzávat 2× ACT(1) DIR3()
trh sklouzával dolů

sklouznout142× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(klesnout, spadnout) cena sklouzla z 6 tisíc na 5

sklouznout2
2×,5× ACT(1) DIR3(=)

(upadnout) sklouzl do letargie; s. do nesnází
sklouznout se 1× ACT(1)
Když víte, jak se sklouznout.

skočit11× ACT(1) PAT(na+4)
(nachytat se) Investoři nám na tenhle podvod skočili.

skočit24× ACT(1) PAT(po+6)
(chtít získat) Skočila po nových šatech.; Firmy skočily
po výhodných dluhopisech.

skočit3
8×,1× ACT(1) ?PAT(4)

(skákat) skočit tuto výšku bez problému; s. přes
metr.EXT

skočit4
3×,2× ACT(1) DIR3()

(dostat se, vrhnout se) skočit do jámy; s. k telefonu
skočit51× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout) Ceny termínových obchodů skočí nahoru
nebo dolů.

skoncovat 3×,3× ACT(1) PAT(s+7)
(skončit) skoncovat se systémem

skončit1
28×,13× ACT(1) PAT(4;v+6)

(zakončit, dokončit) skončil jsem školu; s. jsem
závod, v závodě; jako druhý.COMPL; jako
favoritka.COMPL s. trojskok až třetí.COMPL; Stehlík s.
jako jeden.COMPL z nejbohatších mužů Evropy

skončit2
8×,10× ACT(1) PAT(s+7)

(skoncovat) skončí s fotbalem; s. jsem s Marií
skončit34× ACT(1) LOC(=)
(stav) Dívka skončila v blázinci.; Skončil v dvojroli.

skončit4
38×,108× ACT(1) ?PAT(4) LOC()

(dostat se, dopadnout) Firma skončila na 50
dolarech.; Skončila v Madridu.; Tento index skončil
den blízko svého maxima.

skončit5
139×,202× ACT(1)

(dospět ke konci) škola skončila; porada s.

skončit6
12×,50× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()
(dopadnout) skončil špatně.MANN; spor s. ve
prospěch sester.BEN; soud s. bez hmatatelného
výsledku.ACMP; skončil se zlomenou nohou.ACMP; s.
to fiaskem.MEANS; s. jsme podle hesla.CRIT za
dobrotu na žebrotu

skončit72× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|
CRIT()

(být na konci) jméno skončilo písmenem M.MEANS; s.
na M.MEANS; slovo s. bez přízvuku.ACMP

skončit81× ACT(1) PAT(změnit.v$2<s>)
Ceny obligací skončily nezměněny.

skončit se ACT(1)
(dospět ke konci) skončilo se včas; soutěž se s.

skórovat 11×,2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(dosáhnout bodu, branky) hráč skóroval; skóroval na
rozhodujících 5:0

skotačit 2× ACT(1)
děti skotačí

skoupit 13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(skupovat) skoupit od nich pozemky

skrečovat 2× ACT(1) PAT(4)
(vzdát, zrušit zápas) rozhodčí skrečoval zápas; s.
utkání

skrýt1
2×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(před+7)
(schovat, ukrýt) skrýt před námi pravdu; ve vládních
kuloárech.LOC

skrýt2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(před+7)

(tajit) skryla před nimi o sobě, že kouří
skrývat1

11×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(schovávat, utajovat) skrývala před ním svůj stav; s.
se před lidmi v jeskyni

skrývat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(před+7)

(tajit) skrývala o sobě před nimi, že kouří
skrývat se 14×,6× ACT(1) LOC()
(nacházet se) skrývat se v nich řada úskalí

skřípat12× ACT(1) PAT(7)
skřípal zuby; s. perem

skřípat21× ACT(1)
(vrzat) brzdy skřípaly

skřípat3 ACT(1)
(být v nepořádku) jejich vztah skřípal

skupovat 2×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(koupit) skupoval od nich veškerý materiál
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skvět se 1× ACT(1)
(zářit, vynikat) jelen se skvěl na červánkovém obzoru;
pokoj se s. čistotou

skýtat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

(poskytovat) skýtat divákům prožitek
skýtat2

2× ACT(1) CPHR({možnost,pomoc,rada-1,
služba,záruka,…}.4) ADDR(3)

(poskytovat) situace nám neskýtá záruku
slábnout 3×,9× ACT(1)
(polevovat) vlivné faktory postupně slábnou

sladit1
3×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(kombinovat, spojovat, sjednocovat) sladit rozvoj
tržnice se sousedními pozemky; s. požadavky s
možnostmi

sladit2
1× ACT(1) PAT(4)

sladila čaj; cukrem.MEANS
slavit1

11×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(oslavovat) slavit konec války

slavit21× ACT(1) PAT(4)
(prožívat něco jako úspěch) Už slaví úspěch v
elektroluminiscenci. Slavit triumf.

sledovat1
4×,60× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(revidovat, kontrolovat) sledovali roční obrat; s.,
kolik zůstalo na účtu

sledovat2
50×,99× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

(pozorovat, stopovat) sledovali se dalekohledem; StB
s. jejího manžela dalekohledem; s. stopu

sledovat3
28×,49× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

(dívat se) sledovat zábavný pořad; s., kam to uložil
sledovat4

24×,8× ACT(1) PAT(4)
(dbát) sledoval svůj prospěch; s. tím.MEANS pouze
vlastní zájmy

sledovat55× ACT(1) PAT(4)
(kopírovat, vyvíjet se stejně) Vkladní certifikáty
sledují vývoj krátkodobých státních obligací.

slehnout 1× ACT(1)
jídlo mu rychle slehlo

slehnout se 1× ACT(po+6) DPHR(země.S1)
slehla se po něm zem

slepit 1× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit) Slepili novou finanční pomoc.

slétat se 1× ACT(1) DIR3()
(sjíždět se) lidé se slétali do rekreačních středisek

sletět 3× ACT(1)
(spadnout) ceny sletěly; dolů.DIR3

slétnout ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(spadnout) výdělky slétly z 15 na 10 tisíc
slévat se 1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(slít se) pravý pramének se sléval s levým praménkem
v potok; zvuk se tu s. Rcp. PAT

slevit13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(snížit cenu) slevil zboží ze 300 na 250 Kč; s. o
groš.DIFF

slevit22× ACT(1) PAT(z+2)
Inflace slevila ze svého tempa.

slézat 1×,1× ACT(1) DIR1()
(slézt) slézat ze stromu

slézt 2×,1× ACT(1) DIR1()
(sejít) slézt ze střechy

slíbit 28×,50× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;.s) ADDR(3)
(přislíbit, slibovat) slíbil jim mytí auta

slibovat 30×,47× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;.s) ADDR(3)
(přislíbit) sliboval mu lepší budoucnost

slibovat si 8× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(od+2)
(čekat, doufat) slibovat si od pokynů výuku bez
známkování

slisovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
Slisovat auta na plátky.; Auta slisovaná do sloupu
silných plátů.

sloučit1
2×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;

v+4)
(spojit se, splynout) sloučili síru se železem do nové
směsi; s. objekty

sloučit2
2×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(spojit, fúzovat, propojit) lze sloučit tento argument
s faktem

sloučit se 3×,14× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojit se) naše jednota se sloučila s vaší do jedné
organizace; strany se s. Rcp. PAT do společného
fondu.EFF

sloupnout 1× ACT(1) PAT(4)
Skandál vám sloupne strupy.

slout 2× ACT(1) PAT(1;7)
(nazývat se) ta rovina sluje Moravské pole; po
Moravě.HER; s. označením Na Ferenci

sloužit1
55×,29× ACT(1;↓že) PAT(3;k+3;pro+4)

(být užíván, být určen, mít funkci) vládě slouží ke
cti, že to dokázala včas; jazyk s. dorozumívání; pistole
mu s. k zastrašování.AIM; stanice Anděl bude s. pouze
jako nástupní.COMPL; Číslo slouží pouze pro ověření.

sloužit2
7×,12× ACT(1) PAT(3)

(posluhovat) sloužit dvěma pánům
sloužit3

3× ACT(1) PAT(4)
(vykonávat obřad) sloužit mši
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sloužit4
25×,22× ACT(1)

(vojákovat) manželé spolu sloužili; s. v armádě.LOC;
s. jako pilot.COMPL

sloužit5
2×,10× ACT(1)

(fungovat) auto ještě slouží; nohy mu.BEN s.
složit1

12×,7× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vyplatit, zaplatit, dát) složit bance podíl; s. hotovost
na účet

složit2
2×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(před+7)

(rezignovat) před tím problémem složil nádobíčko
složit3

8×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
(vytvořit, vystavět) složit skládanku z drobných teček
do tvaru kytice

složit41× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)
(uspořádat, sestavit, urovnat) složil prádlo do
komínků

složit5
3× ACT(1) PAT(4)

(zkomponovat, napsat) složil hymnu; pro skautský
oddíl.BEN; s. báseň

složit6 ACT(1) PAT(4)
(zastřelit) složit jelena

složit71× ACT(1) PAT(4)
(konat, podstoupit) složit zkoušku

složit8
1× ACT(1) DPHR(ruka:P4,do-1[klín:S2])

složil ruce do klína
složit91× ACT(1) PAT(4)
Pracovníci firmy složili barely na Courterově
pozemku.LOC.

složit101× ACT(1) DPHR(kompliment.S4) PAT(3)
Složil jí dokonalý kompliment.

složit se 1× ACT(1) PAT(na+6) ADDR(s+7)
(domluvit se) svaz se složí s klubem na určené částce;
oba se na tom.PAT s. Rcp.ADDR

slučovat ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(sloučit) Vedení slučuje firmu A s firmou B do
společné společnosti.

slučovat se12× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(sloučit se, spojovat se) Jedna firma se slučuje s jinou
firmou do nové společnosti; Firmy se slučují do nové
společnosti.

slučovat se2
2×,2× ACT(1) PAT(s+7)

(shodovat se, krýt se) neslučuje se to s našimi záměry
slunit se 1× ACT(1)
(opalovat se, opékat se) slunila se u moře

slupnout 1× ACT(1) PAT(4)
(sníst) slupnout všechny tituly; s. celý oběd

slušet 4× ACT(1;↓když;↓že) PAT(3)

(padnout, sedět) Jitce sluší sukně; s. by nám více
pokory

slušet se 4× ACT(1;.f;↓že;↓aby) ?PAT(na+4;:3)
(patřit se) sluší se, aby nebyl členem; na evropské
město se s., že…

slýchat12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)
neslýcháme Violettu

slýchat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓c) ?PAT(o+6)
?ORIG(od+2;strana-3.S2[z-1])

slýchat o nich od spolužáka, že nehrají
slýchávat1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)
neslýcháváme operu; denně.THO

slýchávat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓c) ?PAT(o+6)
?ORIG(od+2;strana-3.S2[z-1])

(slyšet) slýchávám od ekologů, že principy tržní
ekonomiky jsou ekologicky škodlivé

slyšet1
10×,13× ACT(1) PAT(4;o+6) ?ORIG(od+2)

slyšel jsem od nich různou angličtinu; chci to s. od
tebe; s. o tom od učitele; s. o katastrofě

slyšet26× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓jak-2;↓že)
(vnímat sluchem) slyšet křik přicházet zleva; s. Karla,
jak zpívá; s. ho, že jí nadává

slyšet3
59×,32× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

(vnímat sluchem) slyšel křik, ale šepot už ne; babička
s. pořád dobře; s., co si povídají

slyšet4 ACT(1) PAT(na+4)
(reagovat) pes slyší na jméno Alík

slyšet5
12×,5× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c;

.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;strana-3.S2[z-1,.2])
(slýchávat) slyšel od Jany o Honzovi, že se stěhuje

smát se1
18×,9× ACT(1) ?PAT(3;nad+7)

(posmívat se, vysmívat se, pošklebovat se,
usmívat se) smát se jeho důvěře

smát se2
2×,4× ACT(1) ?PAT(na+4)

(usmívat se) každý se na ni zdaleka směje; s. se
afektovaně.MANN

smazat 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(setřít, odstranit) výkony smazaly obavy

smazávat 1× ACT(1) PAT(4)
(smazat, stírat, odstraňovat) Tento proces smazává
rozdíly.

smažit ACT(1) PAT(4)
smažit bramborák

smeknout1 ACT(1) PAT(4)
(sejmout) smeknout klobouk

smeknout2
1× ACT(1) PAT(před+7)

(projevit úctu) musím smeknout před tímto člověkem
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směnit1
3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)

(vyměnit) směnit s ním dům za hrad; s. příjem za
nižší kurs.MEANS

směnit23× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
směnit měnu z liber na dolary

směňovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)
(vyměňovat) směňovat s ním tužku za pero; za 200
korun.MEANS s. své výrobky; prostřednictvím
peněz.MEANS s. svá díla za nemovitost

směrovat1
4×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(mířit, namířit) směrovat vývoz oceli do dalších zemí
směrovat2

2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(namířit, mířit) směrovat vůz na klientelu; s. výčitky
proti nám

směřovat12× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(mířit, namířit) směřovat střelu nad moře; s. výčitky
proti učiteli

směřovat2
8×,21× ACT(1) PAT(k+3;na+4)

(spět, cílit, tendovat) směřujeme k získání, k nadvládě
směřovat3

36×,16× ACT(1) DIR3()
(jít) směřovat do hor

směřovat4
1×,9× ACT(1) DIR3()

(namířit, mířit) stížnost směřovala proti členům EU;
zbraň protivníka s. nad moře

smést1
4×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odklidit, odstranit) smést smetí ze stolu
smést26× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odklidit, odstranit) smést problém ze stolu; s.
překážky ve výrobě

smést3
2× ACT(1) PAT(4)

(zamést, uklidit) rychle smetla celou halu
směstnat1

1× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit, natlačit) směstnali 60000 uprchlíků na 13
hektarech

směstnat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit, natlačit) směstnat uprchlíky na malý prostor

smíchat 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(mísit, míchat) smíchat sirup s gumou

smířit se1
17×,7× ACT(1) PAT(s+7)

(vyrovnat se) smířit se s působením
smířit se2 ACT(1) PAT(s+7)
(zanechat sporu) smířit se se synem

smiřovat se 3× ACT(1) PAT(s+7)
(vyrovnávat se, smířit se) veřejnost se s tím smiřuje

smlouvat1
4× ACT(1) PAT(4;z+2;↓že;↓aby;↓c)

ADDR(s+7)
(vyjednávat, domlouvat) smlouval s ním cenu; s
mnoha z nich více s. z ceny

smlouvat21× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(s+7)
(hovořit, jednat, mluvit) smlouval o obětování s
Bohem

smolit 1× ACT(1) PAT(4)
(psát) smolit úkol; s. si.BEN báseň

smrákat se 1× EMPTY
smrákalo se kolem šesté

smrdět 1×,2× ACT(1) ?PAT(7;po+6)
(vonět, čpět) kozel smrdí hnojem

smrsknout se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšit se) prodej se smrskl z 80 na 50 tisíc

smrštit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2) ?ORIG(z+2)
(zmenšit se) vesmír se smrští z dosavadní velikosti na
polovinu; s. se do nového tvaru

smršťovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšovat, snižovat) smršťovat množství
zaměstnanců z 500 na 350

smršťovat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2) ?ORIG(z+2)
(zmenšovat se) Množství zaměstnanců se smršťuje z
800 na 650.

smýkat1
2×,2× ACT(1) PAT(7;s+7)

(pohybovat, hýbat, cloumat) Othello smýká
Desdemonou

smýkat21× ACT(1) PAT(4)
Emocionální debaty smýkaly lidské bytosti.

smýšlet ACT(1)
(myslet) likvidátoři škod smýšlejí; odlišně.MANN

smýt ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit, umýt) smýt prach z rukou

snášet1
10×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)

(vydržet, trpět) snášet injekci spíš než tabletu; s.
těžce, že si ho nevšímá; s. bolest; Nesnáší, když ji
oslovují Liz.

snášet2
2× ACT(1) PAT(4)

(bourat) řemeslnící snášejí stropy
snášet3 ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CPR()
(nést) snášela to dobře

snášet4 ACT(1) PAT(4)
(klást, naklást) snáší několik vajec denně; letošní zimu
ta černá slepice nesnáší

snažit se 209×,393× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓aby)
(usilovat, přičinit se) snaží se o dobrý dojem; s. se
vzbudit dojem; s. se, aby vzbudil dojem

snést1
4×,5× ACT(1) PAT(4;2)

(vydržet, strpět) to nesnese odkladu; papír s. všechno
snést21× ACT(1) PAT(4)
(klást) snesla vejce

snést se11× ACT(1) PAT(s+7)
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(srovnat se) snést se s tchýní
snést se2

2× ACT(1) DIR3()
(sletět, klesnout) kanonáda se snesla na branku;
vrány se s. na pole

sněžit1 ACT(1)
sníh hustě sněžil

sněžit2 EMPTY
(pršet) včera sněžilo

snímat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odebrat, sejmout, sundat) snímat obrazy ze stěn
snímat21× ACT(1) PAT(4)
(prohlížet) Snímal ji od bot až po klobouk.

sníst 3×,8× ACT(1) PAT(4)
(sežrat, požít, spořádat) sníst všechno jídlo

snít1
12×,5× ACT(1) PAT(o+6;↓že)

(dychtit, hladovět, prahnout, toužit) sní o moři; s.,
že odjede k moři

snít2
3× ACT(1) ?PAT(4)

snila pořád stejné sny; nevím, zda bdíš či s.
snít se ACT(3) PAT(1;↓že) ?EFF(o+6)
(zdát se) sní se jí o učiteli, že blouzní; s. se jí o ní sen

snít si 1× ACT(1) ?PAT(4)
sni si své sny

snížit1
104×,510× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(snižovat, zvýšit) snížili cenu ze 4 na 3 tisíce; s.
zaměstnancům.BEN mzdu z 12 na 8 tisíc; o 6
procent.DIFF; s. hlasitost; s. strop

snížit21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Společnost ABC snížila o 1 1/8 na 39 3/4.

snížit se1
52×,101× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(snížit, zvyšovat se) úroveň se snížila z již nízké na
ještě nižší; nám.BEN se s. úroveň; o hodně.DIFF

snížit se2 ACT(1) PAT(k+3)
(propůjčit se) snížit se k takovému chování

snižovat 48×,104× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snížit, zvyšovat) snižovali daně z 22 na 19 procent;
s. nám.BEN nájem; s. počet o 10 procent.DIFF

snižovat se 11×,17× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvyšovat se, snížit) spokojenost zákazníků se snižuje
z uspokojivé na neuspokojivou

snoubit 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
Snoubili víno s pokrmy do jednoho kulinářského
zážitku.

snoubit se 1×,1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(pojit se) skromnost se snoubí s rozvahou v jeden celek

snout ACT(1) DPHR(plán.P4)

(chystat plány) snout plány
sondovat 2× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(zkoumat, zjišťovat) sondovat názory

soptit1 ACT(1) PAT(na+4)
(hněvat se) soptit na sestru

soptit2 ACT(1)
sopka dosud soptí

soucítit 2× ACT(1) PAT(s+7)
soucítit s kolegou

soudcovat1 ACT(1) PAT(4)
(rozhodovat, řídit) soudcovat utkání

soudcovat2
1×,1× ACT(1)

(podnikat) někdo soudcuje moudře, jiný ne
soudit1

12×,6× ACT(1) PAT(4)
(rozsuzovat) soudit občany; s. občana za
účastna.CAUS vraždě a pro trestný čin…

soudit2
48×,17× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(mínit, myslet) soudit o nich, že nejsou kompetentní;
nepodaří se, s. občané; s., že nepřijde

soudit se 3×,4× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(s+7)
(vést soudní při) soudit se s ním o dědictví; rodiče se
dlouho s. Rcp. ADDR o majetek

souhlasit1
10×,38× ACT(1) PAT(v+6;↓že;↓aby;.s)

ADDR(s+7)
(shodovat se) Souhlasím s tebou, že její forma
stoupla.; V tom s tebou s.; S. s nimi, aby se zákon
projednal.

souhlasit2
1×,3× ACT(1) PAT(s+7)

(být totožný, krýt se, shodovat se) její popis
nesouhlasil s jeho popisem zavražděného

souhlasit3
87×,328× ACT(1) PAT(s+7;↓aby;↓že;.f)

Souhlasili s odjezdem; Souhlasili s projednáním
zákona.; Souhlasil s tím, aby byl zákon projednán.;
Hardiman souhlasí s tím, že programové obchodování
poškozovalo snahy trhu.; Souhlasil, že programové
obchodování poškozuje snahy trhu.; Piloti souhlasili
vyčlenit 200 milionů dolarů na pomoc financování
nabídky.; Hardiman souhlasí s jeho myšlenkou.

souložit 3× ACT(1) PAT(s+7)
souložit s nepřítelem

soupeřit 4×,10× ACT(1) ADDR(s+7;proti+3)
?PAT(o+4;za+4;↓c)

(zápasit, bojovat, soutěžit) porsche soupeří s ferrari o
prvenství; s. se Spartou o titul mistra; ve fotbale.REG;
ve finále.TWHEN; děti s. Rcp.ADDR; Jan a Jirka s.
Rcp.ADDR; Společnosti soupeří, která získá akcie
společnosti Jaguár.

sousedit 2×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(hraničit) Slovensko sousedí s Polskem
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soustředit1
8×,5× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4;k+3)

(napřít) soustředit pozornost na vyučování; s. síly k
zvládnut úkolu; rozpočet je soustředěn na financování
průmyslu;

soustředit2
6×,2× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) soustředit žáky ve škole
soustředit3

5×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) soustředit do školy jen určité děti

soustředit se1
21×,56× ACT(1) ?PAT(na+4)

(koncentrovat se) soustředila se na problém; s. se
během chvilky

soustředit se2 ACT(1) LOC()
(umístit, koncentrovat se) soustředili se ve škole

soustředit se31× ACT(1) DIR3()
(umístit, koncentrovat) soustředili se do školy

soustřeďovat 5× ACT(1) PAT(4)
(shromažďovat, hromadit) soustřeďovat informace

soustřeďovat se1
6×,9× ACT(1) PAT(na+4)

(koncentrovat se) reforma se soustřeďuje na průmysl
soustřeďovat se2

2×,2× ACT(1) LOC()
povstalci se soustřeďovali v severní oblasti

soustřeďovat se3
1× ACT(1) DIR3()

lidé se soustřeďovali do západní části
soutěžit 16×,18× ACT(1) ADDR(proti+3;s+7;

mezi-1[.P7];mezi+7) ?PAT(o+4)
(zápasit, soupeřit, bojovat, závodit) soutěžit s nimi
o medaili; v hodu oštěpem.REG; děti s. Rcp.ADDR; Jan
a Jirka s. Rcp.ADDR

souviset 58×,30× ACT(1) PAT(s+7)
(být ve vztahu, patřit k sobě) to souvisí se spoustou
věcí

souznít ACT(1) PAT(s+7)
souznít s jeho herectvím

soužit ACT(1) PAT(4)
(trápit) otce soužily synovy neúspěchy

spadat 16×,12× ACT(1;↓že;.f) DIR3()
(patřit, náležet, příslušet) požadavek spadá mezi
důležité; závod s. do července; sekce s. pod
ministerstvo

spadnout1
3×,189× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(klesnout, padat) akcie spadly ze 4000 na 3000
spadnout2

6×,26× ACT(1)
(upadnout, svalit se) babička spadla; na schody.DIR3;
s. na schodech.LOC; s. mu.BEN hlava na ramena

spadnout3
6×,2× ACT(1)

(zbortit se, zřítit se) dům spadl
spadnout4

3× ACT(1) DPHR(do-1[klín:S2]) PAT(3)
státu spadl do klína veškerý majetek

spadnout5
1×,1× ACT(1) DPHR(z-1[nebe.2])

(objevit se) problémy spadly z nebe
spadnout6 ACT(1) DPHR(z-1[višeň.2])
ty jsi snad spadl z višně!

spadnout73× ACT(1) DIR3(=)
Spadl po hlavě do postoje vystupujícího proti
potratům.; Firma letos spadla do platební
neschopnosti.; Ekonomika spadla do recese.

spáchat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(udělat, ublížit) spáchal mu bolest

spáchat211×,7× ACT(1) PAT(4)
(vykonat, dopustit se) spáchat zločin

spálit1
4×,2× ACT(1) PAT(4)

(zničit, sežehnout) spálit suchou trávu; s. odpadky
spálit21× ACT(1) PAT(4)
(propálit, protopit) spálil málo uhlí

spálit35× ACT(1) PAT(4)
(popálit) spálil sestru; o kamna.MEANS

spálit41× ACT(1) PAT(4)
Kolik kalorií spálí za minutu.

spálit se 6× ACT(1)
(neuspět) Firma se již několikrát spálila.

spalovat1
2× ACT(1) PAT(4)

(spálit, sežehnout, zničit) spalovat pryž
spalovat21× ACT(1) PAT(4)
(propalovat, protopit) každoročně spaloval málo uhlí
a více dřeva

spářit 1× ACT(1) PAT(4)
spářit samici se samcem

spasit 4×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(zachránit, ochránit, chránit, jistit, hájit) spaste nás
před zloději; měření tepla nespasí peněženku

spát11× ACT(1) PAT(s+7)
Spí a manželkou svého zástupce.

spát2
7×,11× ACT(1)

(dřímat) spí dobře; s. celé odpoledne.THL
spatřit1

1× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(v+6)
(vidět) spatřit řešení ve vybudování systému

spatřit2
3×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓jak-2;↓že)

(vidět) spatřit auto odjíždět; s. ji, jak odjíždí
spatřit3

7×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)
(vidět) spatřit zeleninu; na trhu .LOC; s. perspektivu;
s., že chlapec přichází; Olga a Martin se. hidden s.
Rcp. PAT

spatřit4
4× ACT(1) DPHR(světlo.NS4[svět.2])

s. světlo světa
spatřovat1

12×,7× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(v+6)
(vidět) spatřovat lekci Výmaru v poučení
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spatřovat21× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(chápat, považovat) Spatřovali půjčky jako obzvláště
rizikové.

spatřovat3
1×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

zde spatřoval národní cestu české kultury
specializovat se 11×,35× ACT(1) PAT(na+4)
(orientovat se, zaměřit se) specializovat se na jazyky

specifikovat 11×,14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c)
(určovat) specifikovat prostředky; s., jakým způsobem
dojde k…

spěchat1
4×,13× ACT(1) PAT(s+7;↓aby)

(pospíchat) spěchal s řešením otázky; Spěchal, aby
schválil návrh zákona.

spěchat2
5×,3× ACT(1) DIR3()

(jít, běžet) spěchal do práce; s. zmáčknout.INTT spoušť;
pro noviny.BEN

spěchat3
2×,4× ACT(1)

(pospíchat, chvátat) umí i hodně spěchat
spěchávat ACT(1) DIR3()
(spěchat, chodit) spěchávat do školky

spekulovat1
7×,28× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli;.s)

(přemýšlet) moc o tom nespekuluj; s. o tom, nakolik
ovlivnil; s. o výsledku sporu, že byl.COMPL
nespravedlivý

spekulovat2
2×,6× ACT(1) PAT(s+7)

spekulovat se svými účty; s. s tím, že by budova mohla
být pronajata

spelovat 3× ACT(1) PAT(4)
(hláskovat) děti svědomitě spelují slova

spět1
5×,3× ACT(1) PAT(k+3)

(směřovat, cílit) spěli k nedůvěře, k rivalitě
spět2

1× ACT(1) DIR3()
(směřovat) spěli do finále

spíchnout1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit, složit, napsat) spíchnout song z pěti řádek
spíchnout2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(ušít) spíchla mu šaty ze zbytku

spiknout se 2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(proti+3)
(spolčit se, spřáhnout se) spikli se s nimi proti nám

spílat 2×,1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(nadávat) pravice spílá demokratům; s. si do bláznů

splácat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) Děti splácaly z písku hromadu do tvaru
kužele.; Pak splácala Bartlettová zdi bez oken.

splácet1
24×,22× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(platit) splácet jim dluh
splácet2 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(oplácet) splácel jim příkoří

spláchnout 1× ACT(1) PAT(4)
(zapomenout) spláchnout stížnosti

splakat 2× ACT(1) PAT(nad+7)
dikové splakali nad výdělkem; s. jsme nad výsledkem
testů

splasknout 2× ACT(1)
(zmenšit se) míč splaskl; otok s.

splatit1
24×,49× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(splácet) splatil bance úvěr
splatit2 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(oplatit) splatil jim příkoří

splést se 1×,1× ACT(1)
(poplést se) splést se je snadné

splnit 78×,67× ACT(1) PAT(4;↓c)
(plnit, realizovat) splnil úkol, podmínky, limit; s., co
se od nich očekávalo; s. dětem.BEN sen

splnit se 4×,6× ACT(1)
(naplnit se, vyplnit se) splnila se očekávání; s. se
nám.BEN přání

splňovat 26×,17× ACT(1) PAT(4;↓c)
(splnit, realizovat) splňoval jejich požadavky,
očekávání; s., co požadovali; s. nároky; s. jim.BEN
všechna přání

splynout 1×,1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(splývat, spojit se) naše strana splynula s jejich
stranou v novou organizaci; s. s davem; obě strany s.
Rcp. PAT

splývat 2× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(splynout, fúzovat, spojit se) politická a
administrativní moc splývaly v jeden celek

spočinout11× ACT(1) LOC()
spočinuli jsme v poli

spočinout21× ACT(1)
jeho duch spočinul

spočíst 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c)
spočetla, jestli se to vyplatí

spočítat 14×,23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(spočíst) spočítat zkušenosti; s. příklad; Spočítají, jak
často se slova objevují v článku.

spočítat si 1×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
(uvědomit si) spočítali si odpovědnost

spočívat1
2× ACT(1) PAT(na+6)

(doléhat, dopadat, ležet) všechny starosti spočívají
na mně

spočívat2
1× ACT(1) PAT(na+6)
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(být založen na) spočívat na zásadách
spočívat3

44×,49× ACT(1) PAT(v+6)
(tkvít, stát, vězet) jeho úspěch spočívá v dobrém
načasování;

spočívat4 ACT(1) LOC()
(nacházet se, ležet, rozkládat se) spočívá na podušce

spojit1
9×,19× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;

v+4)
(sloučit, spojovat, skloubit) spojit větu A s větou B
do souvětí; s. obyvatele do sdružení

spojit2
5×,28× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(přepojit, propojit, skloubit, sloučit) operátor spojil
Petra s Jirkou; s. obce mostem.MEANS; s. manžele
láskou.MEANS; s. lano s lanem

spojit3
19×,24× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(současně vykonat) spojit procházku s nákupem; s.
řízení s rozhodováním; s. příjemné s užitečným

spojit4 ACT(1) PAT(4)
(přepojit) spojili rychle hovor

spojit51× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(dát do souvislosti) Bulvární týdeníky tento zánik
rychle spojí se společností Aichi.

spojit se1
13×,35× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)

(sdružit se) otec a syn se spojili v jeden tým; s. se s
matkou proti sestře.BEN; nepřátelé se s. Rcp. PAT

spojit se2
4×,2× ACT(1) PAT(s+7)

(telefonovat) spojil se s matkou; telefonem.MEANS
spojovat1

10×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4)

(sloučit) spojovat věta A s větou B do souvětí; s. lidi do
společenství

spojovat2
11×,20× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(přepojovat, propojovat, svazovat) operátor spojoval
Petra s Jirkou; s. obce mostem.MEANS; s. manžele
láskou.MEANS

spojovat3
8×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(současně vykonat) spojovat návštěvu s prací; s.
řízení s rozhodováním; s. příjemné s užitečným

spojovat4 ACT(1) PAT(4)
spojovali rychle hovory

spojovat59× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(dávat do souvislosti) Jeho jméno spojují s
neúspěchem.; Je spojován s neúspěšným
financováním.; Konzervativní vzhled si lidé spojují s
konzervativními investicemi.

spojovat se11× ACT(3) PAT(1) EFF(s+7)
Pomatení.PAT se jí.ACT spojuje s nesrovnalostí.EFF

spojovat se2
1×,4× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)

(spojit se, pojit se) socialisté se spojovali s podnikateli
v silnou organizaci; s. se proti nim.BEN; podnikatelé
se s. Rcp. PAT

spojovat se3 ACT(1) PAT(s+7)
(telefonovat) spojoval se s matkou; telefonem.MEANS

spokojit se 20×,8× ACT(1) PAT(s+7)
(vzít zavděk) spokojit se s návrhem

spokojovat se 1×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(omezit se, vzít zavděk) nespokojím se s výmluvami

spolčit se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(proti+3)
(spřáhnout se) spolčili se s Němci; kamarádi se proti
nim.PAT s. Rcp. ADDR

spoléhat 15×,15× ACT(1) PAT(na+4;↓že)
(počítat s) Spoléhat na domácí vývoj.

spoléhat se1
4×,30× ACT(1) PAT(na+4;↓že)

(počítat s) Spoléhat se na informace.; Vydavatelé
časopisů se spoléhali, že prorazí na novou půdu s
potenciálně rizikovými tituly.

spoléhat se22× ACT(1) ADDR(na+4) PAT(↓že)
Spoléhala na společnost Quintex, že financování zařídí.

spolehnout se 4×,9× ACT(1) PAT(na+4;↓že)
(počítat s) Spolehnout se na lidi.; Nemůžeme se
spolehnout, že by tyto společnosti podporovaly časopis
dlouhodobě.

spolknout1
6×,3× ACT(1) PAT(4)

(polknout) spolknout sousto
spolknout2 ACT(1) PAT(4)
(pohltit) Spolkne princip rozdělení moci.

spolufinancovat 1× ACT(1) PAT(4)
(financovat) projekt spolufinancují Japonci

spolupodílet se 1×,2× ACT(1) PAT(na+6)
(podílet se) spolupodílet se na letošním ročníku

spolupracovat 64×,65× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)
?PAT(na+6;v+6;při+6)

(kooperovat) spolupracovat s kolegou na novém
návrhu; na smluvním základě.MANN

spolupůsobit 1× ACT(1) LOC()
(působit) grémium spolupůsobí v naší firmě; při
výzkumu.TWHEN

spolusponzorovat 1× ACT(1) PAT(4)
(podporovat, subvencovat) spolusponzorovat
konferenci

spoluspravovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
Skupinu investičních bank spoluspravuje Goldman,
Sachs & Co.

spoluvytvářet 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(dávat vznik, vytvářet) epizodní role spoluvytvářejí z
nahrávky orchestru umělecký počin
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spoluzahájit 1× ACT(1) PAT(4)
(zahájit) spoluzahájit výstavu

spoluzajišťovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) ?ADDR(3;
pro+4)

(zajišťovat) spoluzajišťovat klientovi nabídku
spoluzaložit 3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2)
(založit) spoluzaložit koncern z místních poboček

spolužít 1× ACT(1) PAT(s+7)
(žít) spolužít se sousedními státy

spolykat 1× ACT(1) PAT(4)
spolykat miliardy

sponzorovat 11×,20× ACT(1) PAT(4)
(podporovat, subvencovat, financovat) sponzorovat
pořad; firma s. školu; s. představení velkou
sumou.MEANS

spořádat 1× ACT(1) PAT(4)
(sníst) J. Bek spořádal 116 švestkových knedlíků

spořit 3×,4× ACT(1) PAT(4)
(šetřit, střádat) domácnosti spoří peníze; s. v bance

spotřebovat 12×,9× ACT(1) PAT(4)
(vyčerpat, vypotřebovat) spotřebovat energii

spotřebovávat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
(vyčerpat, vypotřebovat) spotřebovávat peníze
poplatníků

spouštět1
1× ACT(1) PAT(4)

(uvolnit) spouštět novou železnou oponu
spouštět25× ACT(1) PAT(4)
(startovat) geny spouštěly růst buněk

spouštět31× ACT(1) PAT(4)
(zahájit nějakou činnost) Společnost spouští
restrukturalizaci.

spoutat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(svázat) pachatelé spoutali podnikatele

spravit1
1×,1× ACT(:1) PAT(4) ADDR(3)

spravili nám náladu
spravit2

2× ACT(1) PAT(4)
(poopravit, vyspravit) spravit kolo; pro syna.BEN; s.
manželce.BEN šicí stroj

spravovat1
15×,48× ACT(1) PAT(4)

(držet, vlastnit) spravovali území
spravovat27× ACT(1) PAT(4)
(napravit) spravit svůj osud

spravovat31× ACT(1) PAT(4)
(opravit) spravit dveře

sprchnout 1× ACT(1)
(zapršet) pár kapek deště sprchne každý den

sprchovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) sprchuje děti; s. se rád.COMPL

sprintovat 2× ACT(1)
(běžet, jet sprintem) na trati 250 m sprintoval
Chalupa

sprovodit 1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) sprovodit spor ze světa; s. řešení ze světa

spřádat1 ACT(1) PAT(4)
(zpracovat) spřádat len; s. vlnu

spřádat2
1×,1× ACT(1) CPHR({plán,příběh,úvaha,…}.4)

(uvažovat, plánovat) Jakub spřádá úvahy o
možnostech minimalismu

spřáhnout se 1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojit se, sdružit se) spřáhli se s 5.B do jedné skupiny

spřátelit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(přátelit se, sblížit se) spřátelit se s novými lidmi;
Olga a Jana se s. Rcp. PAT

spustit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dopravit) spustit kolegu po provaze do kostela
spustit2

3×,58× ACT(1) PAT(4)
(uvést do chodu, pustit) spustit program

spustit31× ACT(1)
(začít běžet) Jakmile programy spustí (samy od
sebe)…

spustit42× ACT(1) PAT(4)
(zahájit nějakou činnost) spustilo výprodej na
celkovém trhu, spustit nářek; hudba spustila pochod

spustit51× ACT(1) DPHR(oko.P4) PAT(z+2)
Vedení z toho spustí oči.

spustit se1 ACT(1) PAT(s+7)
(zkazit se mravně, zpustnout) spustit se s cizím
člověkem

spustit se2
1× ACT(1) DIR3()

(dopravit se) spustil se po provaze dolů
spustit se3

1×,1× ACT(1)
(začít téci) spustil se déšť; s. se mu.BEN krev z nosu

srazit117× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(snížit) Srazili jeho výrobu z 600 kusů na 30 kusů.

srazit21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(posunout) Nová odrůda srazila naše jablko z nejvyšší
pozice mezi jablky na druhé místo.

srazit3
7×,15× ACT(1) PAT(4)

(povalit, porazit) řidič autobusu srazil cyklistu; ze
silnice.DIR1; z kola.DIR1; s. poškozeného k zemi.DIR3

srazit4
2×,1× ACT(1) DPHR(na-1[koleno.P4];

do-1[koleno.P2]) PAT(4)
srazil nás na kolena, do kolen

srazit se 4× ACT(1) PAT(s+7)
(střetnout se, narazit, vrazit) srazit se s Karembou;
auto se s. s autobusem; Rcp. PAT auta se s.
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srážet1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(strhnout) srážet někomu zálohu
srážet2

1×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(snižovat, zeslabovat) srážet cenu z 500 na 300; to
vše s. zájem o politiku

srkat ACT(1) PAT(4)
srkat koktejl

srovnat1
9×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(vyrovnat) srovnat skóre z 0:1 na 1:1
srovnat2

14×,7× ACT(1) PAT(4;↓c) EFF(s+7)
(porovnat, konfrontovat) srovnali Drnovice s
ostatními týmy; s. matku s dcerou; učitelka s. obě
děti.PAT Rcp. EFF

srovnat3
1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)

(seřadit, uspořádat, sestavit) srovnat košile ve skříni
do sloupečku; s. papír na hromádku; s. knihy

srovnat4 ACT(1) PAT(4)
(uvést do shody s něčím) srovnal hodinky; podle
signálu.CRIT

srovnat5 ACT(1) PAT(4)
(vyřídit, urovnat, srovnávat) srovnat křivdy; s.
spory

srovnat6
2×,5× ACT(1) DPHR(s-1[země.S7]) PAT(4)

srovnat pozůstatky se zemí
srovnat71× ACT(1) DPHR(krok.S4) PAT(s+7)
Mzdové náklady srovnaly krok s druhým čtvrtletím.

srovnat se 2× ACT(1) PAT(s+7)
Dokáže se srovnat s riziky.

srovnat si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(uvědomit si) srovnal si v hlavě, že jedna a jedna jsou
dvě; s. si, jestli mu to stojí za námahu; s. si v hlavě,
proč nepřišla

srovnávat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(vyrovnávat, srovnat) srovnávat skóre z 0:1 na 1:1

srovnávat2
11×,24× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(konfrontovat, porovnat) srovnávali úspěšnost ve
fotbale s úspěšností v hokeji; s. povídku s románem

srovnávat3 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(srovnat, seřadit, uspořádat, sestavit) srovnávat
košile do špalíru

srovnávat4
1× ACT(1) PAT(4)

(vyřídit, urovnat) srovnávat spory
srůst 1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojit se, splynout) předměstí srostlo s centrem v
jeden celek

stabilizovat 8×,13× ACT(1) PAT(4)
(konsolidovat, upevnit) stabilizovali situaci

stabilizovat se 8×,17× ACT(1)

(ustálit se, upevnit se) hluková zátěž se stabilizovala;
ceny na trhu se s.

stáčet1
3× ACT(1) PAT(4)

(stočit) stáčet pivo
stáčet21× ACT(1) PAT(4) EFF(do+2)
(přeměňovat, přesměrovat) Parker příběh stáčí do
poměrně líbivého příběhu o…

stáčet se 2× ACT(1) DIR3()
Stáčí se ke sporným faktům.

stačit1
4×,1× ACT(1) PAT(3) ?REG(v+6)

(nezůstávat pozadu) Petr stačí Pavlovi; v běhu.REG
stačit2

19×,10× ACT(1;.f) PAT(na+4;.f)
(zvládnout) stačí na svou práci; s. na něj; dupnout s.
nejen na něj; Celková suma byla nižší, ale stačila
zajistit ziskovost dohody.

stačit3
40×,5× ACT(1) PAT(4;.f)

(stihnout) stačí přijít; s. schůzi
stačit4 ACT(1) PAT(s+7)
(vystačit, vyjít) stačí s platem

stačit5
105×,49× ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když;↓jestli)

?PAT(3;pro+4)
(dostačovat, postačit) stačí nám, když si vyvoláme
fotografie; s. mu to ke štěstí.AIM; k jejich obsluze.AIM
s. jeden člověk; s. mu skočit o cm víc; Pro tyto
pracovníky to stačí

stačit6 ACT(1) LOC()
(dosáhnout) dítě ve vodě stačí

stagnovat 17×,22× ACT(1)
(ustrnout, váznout) česká ekonomika stagnuje

stáhnout12× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(snížit) Index stáhl svou ztrátu ze 190 na 180 bodů.

stáhnout2
17×,43× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odsunout) stáhnout jednotky z území
stáhnout32× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
Žalostné tržby stáhly trh do krize.; S. ho pod loňskou
úroveň.

stáhnout42× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(snížit) Stáhne ceny dolů.

stáhnout526× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) Stáhli svou žádost a stáhli i nabídku.

stáhnout61× ACT(1) PAT(4)
Stáhl okénko.

stáhnout71× ACT(1) PAT(4) DPHR(z-1[kůže.S2])
Nehledáme, koho stáhnout z kůže ani obětní beránky.

stáhnout se1
13×,18× ACT(1) DIR1()

(odejít) stáhnout se z území; do defenzívy.DIR3
stáhnout se2

1×,3× ACT(1) DIR3()
rodina se stáhne do sebe
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stahovat1
4×,5× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odsunovat) stahovat vojáky z území
stahovat21× ACT(1) PAT(4)
(smršťovat) stahovat sval

stahovat32× ACT(1) PAT(4)
(stáhnout, rušit) Stahovali své žádosti a nabídky.

stahovat41× ACT(1) DPHR(kalhoty.P4
[když[být.$2<B>$8<3>$9<P>$11<A>$12<A>
[brod.S1,ještě,daleko-1:@1]]])

Stahují kalhoty, když brod je ještě daleko.
stahovat se14× ACT(1) DIR1()
(opouštět) Firma se stahuje z bankovních obchodů.

stahovat se2
1×,1× ACT(1) DIR3()

(přejít) stahuje se mezi obranu
stahovat se31× ACT(nad+7) DPHR(mrak.1)
nad zdravotním stavem Soukupa se stahovaly mraky

standardizovat 2× ACT(1) PAT(4)
standardizovat počítačové systémy

stanout1
1× ACT(1) LOC(=)

stanout v údivu
stanout2

10×,1× ACT(1) LOC()
(ocitnout se) literatura stanula před novou
skutečností; s. ve městě

stanovit1
28×,16× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(7;

.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(předepsat, uložit, dát, vytknout) stanovili mu něco
jako cíl; s. nám to úkolem

stanovit2 ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(určit) stanovili ho učitelem
stanovit3

27×,40× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4)
(odhadnout, ocenit) stanovit cenu akcie na 600 korun

stanovit4
73×,117× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(určit) stanovit pořadí losem; s., kde budeme bydlet; s.
z daného vzorku.DIR1 krevní skupinu; stanovili cenu
poukázek

stanovovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4;.f;↓že) ?ADDR(3)

?EFF(7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(určovat, vytýkat) stanovovala mu to za cíl

stanovovat2
4×,16× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4)

(stanovit) stanovovat cenu na 500 Kč
stanovovat3

5×,3× ACT(1) PAT(4)
(stanovit, zjistit, určit) stanovovat toxicitu; ze
vzorku.DIR1 tkáně

starat se 31×,31× ACT(1) PAT(o+4;↓c;↓zda;↓jestli;↓aby)
(postarat se) starali se o chod počítače; s. se, zda je vše
připraveno; s. se, kam uložit peníze

stárnout 3×,3× ACT(1)
(slábnout, chátrat, scházet) humor nestárne; lidi s.

startovat1 ACT(1) PAT(4)
(nastartovat) otec startuje auto

startovat218× ACT(1)
(závodit) golfista startuje na turnaji

startovat3
11× ACT(1)

(vzlétnout, rozjet se) letadlo startuje; auto s.
startovat41× ACT(1) PAT(4)
(začínat) Mladí lidé, kteří právě startují svou kariéru.

stát1
37×,15× ACT(1;.f) PAT(4) ?ADDR(4)

(CO) stojí ji to velké úsilí a námahu; omezení výroby
bude s. místo 2000 zaměstnanců

stát2
36×,34× ACT(1;↓že;.f;↓aby;↓jestli;↓zda) PAT(za+4)
?ADDR(3)

(mít cenu) vytahovat formality nám nestojí za to; s.
mu to za snahu; že to pochopí, nestojí za námahu; aby
se to naučil, nestojí za to; s. za úvahu, zda to půjde; s.
za připomenutí, že se prosadili

stát3
1×,1× ACT(1) PAT(4)

rodiče s. frontu
stát4

8× ACT(1) PAT(na+6)
(bazírovat, trvat) stojí na svém

stát5
1×,2× ACT(1) PAT(na+6)

(tkvít, spočívat) jeho úspěch stojí na vašich
výzkumech

stát6
9×,2× ACT(1) PAT(o+4)

(mít zájem) stojí o tu službu
stát7

2×,19× ACT(1) PAT(před+7)
stojíme před volbou; s. před rozhodnutím; s. před
problémem a před otázkou

stát81× ACT(1) PAT(s+7)
(stát a padat) stojí s podnikateli

stát9
10×,17× ACT(1) PAT(za+7;při+6;proti+3;mezi+7)

(podporovat, nepodporovat) stojí za ním, při něm,
proti němu; s. při sobě; tato teorie s. proti všem
ostatním teoriím; Předpisy stojí mezi ním a byty v
centru.

stát108× ACT(1) PAT(za+7)
(zapříčinit) Za tímto nárůstem stojí japonský příkaz
ke koupi.

stát11
18×,22× ACT(1;↓že;↓zda;↓jak-2;↓c;.s) LOC()

(vyskytovat se, být napsáno) v novinách stojí, že …;
kde ji lze provozovat, s. v návrhu zákona; v dopise s.,
že měli dvě děti; s. tam černé na bílém, že…

stát12
3×,11× ACT(1) LOC(=)

(ocitnout se) stojí pod ochranou státu; tito lidé s.
úplně mimo

stát13
4×,41× ACT(1) LOC()
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(nacházet se, být umístěn) socha stojí v Praze; před
fabrikou mu.BEN s. vozy

stát14
104×,134× ACT(1) EXT() ?PAT(4)

(KOLIK) vstupenka nás dnes stojí jen 50 Kč; s. ho to
balík peněz

stát15
100×,27× ACT(1)

(postávat) stojí na rohu; vzpřímeně.MANN
stát16

18× ACT(1)
(ježit se) vlasy stály na hlavě hrůzou; všem
zúčastněným.BEN

stát171× DPHR(co-5,stát-3.S$2<i>$8<2>$11<A>)
stůj co stůj

stát181× ACT(1) DPHR(na-1[noha.P6[vlastní.#]])
Chci, aby stály na vlastních nohou.

stát191× ACT(1) DPHR(v-1[cesta.S6]) ADDR(3)
?PAT(k+3)

Stáli mu v cestě k získání titulu.
stát201× ACT(1) DPHR(v-1[cesta.S6]) PAT(3)
Oni stojí v cestě společné věci.

stát se1
437×,386× ACT(1) PAT(7;.a7;.a1) ?ORIG(z+2)

(stávat se) stal se z chlapce mužem; s. se majitelem
krásné ženy; s. se movitým; mečbol se mu.BEN s.
osudným

stát se2
5×,16× ACT(1) PAT(s+7)

(přihodit se, dít se) Co se stane s delikventy?
stát se3

26×,21× ACT(1) PAT(z+2)
(vzniknout) stala se z něj příšera; ze sportovní
gymnastky se s. atletka

stát se4
96×,41× ACT(1;↓že;↓aby;tak-3) ?PAT(3)

(přihodit se, udát se) to se mi stalo včera; už se mu s.,
že ji přehlédl; tak se s. paní prezidentové

stát se5
36×,85× ACT(1;tak-3)

(odehrát se, přihodit se, udát se) včera se stalo
neštěstí; tak se s. roku 1977; včera se s. loupež

stát si1
1×,4× ACT(1) PAT(za+7;na+6)

(trvat, bazírovat) stál si za svým; s. si na svém
rozhodnutí

stát si2
1×,4× ACT(1) MANN()

(mít pozici) jak si stojí slovinská literatura?
stávat11× ACT(1) LOC()
(stát, nacházet se, být umístěn) socha stávala v těch
místech

stávat21× ACT(1) EXT() ?PAT(4)
(stát KOLIK) Zábavná show nás stává dvakrát tolik.

stávat se1
61×,45× ACT(1) PAT(7;.a7;.a1) ?ORIG(z+2)

(stát se) stávají se z nevlastníků spoluvlastníky;
aktivity se s. nadstandardními; svět se s. globální

stávat se2
6×,5× ACT(1) PAT(z+2)

(vznikat) z rozepří se stávají války
stávat se3

14×,4× ACT(1;↓že) ?PAT(3)
(stát se, přihodit se) stává se mu, že při schůzi usne;
To se stává, když se investoři zbavují majetku.

stavět1
9×,8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(budovat, vycházet) staví kariéru na těchto zásadách;
s. svou novou funkci na svém starém postavení

stavět2
56×,34× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(budovat) stavěl věž z kostek; s. kurt
stavět31× ACT(1) PAT(4) EFF(proti+3)
(dávat do protikladu) proti mytologii staví liberální
poučky

stavět44× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(klást) stavět věci do protikladu

stavět5
7×,13× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) stavět fotbalisty na druhé místo; s. znakovou
řeč na nižší stupeň

stavět6
3× ACT(1)

(zastavit) cestou jsme třikrát stavěli
stavět7

3× ACT(1) CPHR({bariéra,překážka,…}.4)
?ADDR(3)

(překážet) stavěl mu do cesty překážky
stavět8

1× ACT(1) CPHR(otázka.4) ?ADDR(3)
(klást, ptát se) už titul kapitoly staví čtenářům otázky

stavět se16×,7× ACT(1) PAT(k+3;vůči+3;stran[.2];
ohledně[.2]) MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(přistupovat) ředitel se staví liknavě.MANN k této
záležitosti; s. se k tomu profesorsky.CPR; s. se k řešení
podle pravidel.CRIT; s. se k nim s rozmyslem.ACMP;
stavěli se neutrálně ohledně cenných papírů

stavět se2
6×,20× ACT(1) PAT(za+4;proti+3)

(podporovat, nepodporovat) staví se za toto pojetí;
s. se proti tomuto pojetí; s. se proti extremismu

stavět se3
1× ACT(1) LOC()

(zastavit, stavit se) tam jsme se stavěli; na večeři.INTT
stavět se4

3×,1× ACT(1) DIR3(=)
(zaujímat postoj) stavět se do výbojné pózy

stavět se5
1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[odpor.S4]) PAT(3)

stavět se na odpor myšlence pokračovat
stavět se61× ACT(1) DPHR(na-1[noha.P4])
Společnost se začala stavět na nohy.

stavět se71× ACT(1) DPHR(na-1[hlava.S4])
Nejenže herci zaujímají pozici mimo své postavy, ale
často se doslova staví na hlavu.

stavit1
1×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(stavět, budovat) staví kariéru na novém přístupu
stavit2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(umístit) staví ho do pozice kancléře
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stavit se1
3×,1× ACT(1) PAT(za+4;proti+3;k+3)

(podporovat, nepodporovat) stavit se proti tomu; s.
se k otázce

stavit se2
1×,1× ACT(1) LOC()

(zastavit se, zdržet se) stav se u sestry
stávkovat 16×,5× ACT(1)
kováci stávkují; na podporu.AIM

stěhovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(přemístit, přendavat, přesunovat) stěhovat všechen
nábytek; s. věci sem a tam

stěhovat2 ACT(1) PAT(4)
(dopravovat, eskortovat, dovážet) stěhovat rodiče
na venkov

stěhovat se 10×,7× ACT(1) DIR3()
(měnit bydliště) stěhují se do Prahy

sténat 1× ACT(1)
(bědovat) sténala každou noc

sterilizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
sterilizovat nástroje

stěžovat si1
31×,88× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;.s;↓c)

?ADDR(3)
(postesknout si, postěžovat si) stěžoval si úřadům
na nedostatek informací; s. si jim, že nemá dostatek
informací; s. si u mne.LOC na bandity

stěžovat si2
1×,3× ACT(1) ADDR(3) EFF(↓že;.s;↓c)

?PAT(na+4)
stěžoval si jim na syna, že lže

stěžovávat si 1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;.s;↓c)
?ADDR(3)

(stěžovat si) Často si stěžovávali výrobci na nekvalitní
výrobky.

stíhat 29×,4× ACT(1) PAT(4)
(honit, chytat, hnát, pronásledovat) stíhal zloděje; s.
ho pro trestný čin.CAUS

stihnout1
22×,3× ACT(1) PAT(4;.f)

(stačit) stihnout dovézt zbraně; s. vlak
stihnout2

1× ACT(1) PAT(4)
(zasáhnout, postihnout) stihl ho trest

stimulovat1
4× ACT(1) PAT(k+3;↓aby) ADDR(4)

(podněcovat, povzbuzovat) vedoucí pozice s.
poslance ke kontrole

stimulovat2
7×,5× ACT(1) PAT(4)

(povzbuzovat, podporovat) stimulovat nabídku
stínit 1× ACT(1) PAT(3)
(bránit) stínit výhledům

stínovat ACT(1) PAT(4)
stínovat vzrůst ekonomiky

stírat 1× ACT(1) PAT(4)

(rušit, setřít) Stírali všechny rozdíly a hranice
interpretace.

stisknout 6× ACT(1) PAT(4)
(zmáčknout, stlačit) stisknout jedničku

stísnit se11× ACT(1) LOC()
(stěsnat se, natlačit se, tísnit se) uprchlíci se stísnili
u chorvatských hranic

stísnit se2 ACT(1) DIR3()
(natlačit se, namačkat se, umístit se) stísnili se do
tunelu

stlačit1
2×,21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zmenšit) clo stlačilo vývoz z 800 na 700 tisíc
stlačit22× ACT(1) PAT(4)
(zmáčknout, stisknout) stlačit zvonek

stlačit31× ACT(1) PAT(3) DIR3()
Výstavba stlačila dopravu do jednoho pruhu.

stlačovat1
1×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(zmenšovat, snižovat) změny stlačují cenu z tisíce na
900

stlačovat2 ACT(1) PAT(4)
(mačkat, tisknout) stlačovat tlačítko zvonku

stmelit1 ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojit, slepit) stmelit kámen se sklem v hodnotné dílo

stmelit2
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)

(upevnit) stmelit partituru do živé sugestivnosti; s.
organizaci v pevný celek

stmívat se 1× EMPTY
(smrákat se, šeřit se, tmít se) stmívá se rychle

stočit 1× ACT(1) PAT(4)
(stáčet) stočila jen lihoviny

stočit se 2× ACT(1)
(otočit se) stočila se nešikovně; spirála se s. dolů.DIR3;
s. se do recese.DIR3(=)

stopovat 4× ACT(1) PAT(4)
(zastavovat) stopovat řidiče

stornovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) stornovat letenku

stoupat1
20×,91× ACT(1) ?PAT(na+4;k+3) ?ORIG(z+2)

(zvyšovat se) Akcie stoupaly z 3450 na 4567.; Napětí
stoupá o hodně.DIFF.; Dolarové obchody stoupaly až k
19000 marky.

stoupat2 ACT(1)
(pohybovat se vzhůru) Letoun neustále stoupal.

stoupnout1
55×,510× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(zvyšovat se) nezaměstnanost stoupne na 15 z 8; s. o
6 procent.DIFF
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stoupnout21× ACT(1) DPHR(na-1[oko.S4[kuří.#]])
PAT(3)

Nevím, komu jsem stoupl na kuří oko.
stoupnout si 1× ACT(1)
(povstat) I Jirka si stoupl, když matka vešla do dveří.

strádat 2× ACT(1)
(živořit, hynout, skomírat) nemocné dítě strádá

strachovat se 1×,2× ACT(1) PAT(o+4;↓že)
(bát se) tým se strachoval o závodníky

stranit 1×,4× ACT(1) PAT(3)
(nadržovat, přát) nikomu nestraním

stranit se ACT(1) PAT(2)
(vyhýbat se) stranit se lidí

strašit1
6×,2× ACT(1) PAT(4)

(děsit) čert strašil děti
strašit2

1×,3× LOC()
na zámku straší; s. mu.BEN v hlavě

strávit1
20×,21× ACT(1) PAT(4) LOC()

(prožít) strávila tři měsíce ve vazbě; s. léto doma
strávit2

4×,34× ACT(1) PAT(4) BEN()|LOC(=)|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(prožít, trávit) strávit týden hledáním.MEANS; s. čas
příjemně.MANN; s. hodinu dost hazardérsky.CPR; s.
prázdniny podle plánu.CRIT; s. hodinu v souladu s
předpisy.ACMP; s. den ku prospěchu věci.BEN

strávit32× ACT(1) PAT(4)
(smířit se) strávit nová nařízení

stravovat se 1×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(živit se) stravovala se z nákupů; s. se v jídelně.LOC

strčit 3×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, vsunout) strčil ženu do řeky

strefovat se12× ACT(1) PAT(do+2)
(napadat) stát se strefuje do malých podnikatelů

strefovat se21× ACT(1) DPHR(do-1[černý.S2])
strefovat se do černého

strhat 1× ACT(1) PAT(4)
(zkritizovat, pohanět) kritika strhala nahrávku

strhávat1
2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(ubírat, odebírat, srazit) strhávat jim marži; z
konta.DIR1; s. mu ze mzdy.DIR1 stovku

strhávat2 ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(na+4)
(bourat, rozebírat) strhávali celé stavby na nepatrné
zbytky stěn

strhávat31× ACT(1) PAT(3) DIR1()
(prudce sundávat) Strhává závěsy ze zdí.

strhávat si 1× ACT(1) PAT(4)
banka si strhává poplatky

strhnout12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(srážet, ubírat, odebírat) strhl mu plat

strhnout2
3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(boura, rozebírat) strhli centrum města na nepatrné
zbytky

strhnout3
7×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(uchvátit, obrátit) strhnout vítězství na svou stranu;
s. pozornost na sebe; s. na sebe vládu

strhnout4
2× ACT(1) PAT(4)

(srazit) strhl ho proud vody
strhnout5

3×,1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby)
(vyprovokovat) strhnout diváky k potlesku; s.
obecenstvo svým vystoupením.MEANS

strhnout se 2× ACT(1)
(propuknout, nastat) strhla se bitka

strhovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
Strhuje všechnu moc do svých rukou a do svého
dravého víru.

strkat11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(strčit) strkat vycpávky do tváří

strkat21× ACT(1) DPHR(nos.S4) PAT(do+2)
strkat do všeho nos

strkat se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
strkat se s ním o první místo

strnout 3×,1× ACT(1)
(nereagovat) Pavel strnul; úžasem.CAUS

strpět1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
(tolerovat, trpět) strpěl jí, že přišla pozdě

strpět2
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(trpět, vydržet) strpět hodně hladu
strukturovat 1×,9× ACT(1) PAT(4)
(uspořádat) strukturovat organizaci

střádat ACT(1) PAT(4)
(šetřit, spořit) střádat optimismus; s. peníze

střelit1 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vstřelit, vsítit, dát) střelil Spartě branku

střelit21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) hlavní město střelili do USA

střelit34× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit, zastřelit) střelit jelena

střelit4 ACT(1) PAT(4)
(vystřelit, vypálit) střelit kotouč na branku; s. míč do
koše

střelit5
1×,1× ACT(1) ?PAT(4)

(střílet) střelit ránu; s. z pistole do vzduchu.DIR3; s. do
do davů.DIR3; s. do hejna vrabců.DIR3

střelit61× ACT(1) DPHR(veto.S7) PAT(po+6)
(vetovat) střelili po nich vetem
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střetávat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(potkávat) otec se s dcerou střetával často; radost
se.hidden s. se smutkem; vozidla se s. Rcp.PAT

střetávat2 ACT(1) PAT(4)
(potkávat) Jan střetával Marii

střetávat se1
4×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(potkávat se) oportunisté se střetávají s komunisty
střetávat se2

2×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(utkávat se, rvát se, prát se, soupeřit) Sparta se
střetávala se Slávií o titul; s. se s ním ve fotbale.REG;
obě mužstva se s. o titul mistra.PAT Rcp. ADDR

střetnout11× ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(potkat) otec se střetne s dcerou; radost se. hidden s. se
smutkem

střetnout2
1× ACT(1) PAT(4)

(potkat) Jan střetl Marii
střetnout se 11×,3× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)
(soutěžit, soupeřit, utkat se, rvát se, prát se) Slávie
se střetla se Spartou o titul mistrů; ve fotbale.REG; obě
mužstva se s. o titul mistra.PAT Rcp. ADDR

střežit 7×,5× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(hlídat) střežil hranice; s. jim.BEN objekty

střídat1
9×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7;s+7;za+4)

(nahrazovat, obměňovat) střídat trubku s
křídlovkou; s. kytaru za klavír; musel jsem s.; Kubka
ve hře často s. pozici s Hornou

střídat2
8×,1× ACT(1) PAT(4)

(nahrazovat, nahradit) bílá barva střídá černou
barvu; Gross v utkání s. Oliviera

střídat se 10×,2× ACT(1) PAT(s+7)
(měnit se) Petr se střídá s Pavlem; stráže se s. Rcp.
PAT; Jana a Jitka se s. Rcp. PAT

stříhat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(řezat) stříhat látku na malé kousky

střihnout si 1× ACT(1) PAT(4)
Střihl si románek s herečkou.

stříkat12× ACT(1) PAT(4)
(cákat, šplíchat) stříkat vodu na lidi

stříkat2 EMPTY
venku stříká

střílet1
12×,1× ACT(1) PAT(4)

(zastřelit, usmrtit) střílet zajíce
střílet21× ACT(1) PAT(4)
(vystřelit, vypálit) střílet kotouč na branku; s. míč do
koše

střílet3
16×,3× ACT(1) ?PAT(4)

(vystřelit, střelit) střílet rány; s. z pistole do
vzduchu.DIR3; s. do davů.DIR3; s. proti sobě.DIR3; s.
na nepřítele. DIR3; DIR3 s. po lidech

studovat1
43×,21× ACT(1) PAT(4)

(vystudovat) studuje matematiku, fakultu
matematiky; s. na katedře.LOC informatiky;
matematika.PAT se mi.ACT studuje dobře (dispoziční
modalita)

studovat22× ACT(1) PAT(4)
(zkoumat) Satelit bude studovat kosmické paprsky.

stupňovat 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(násobit, vystupňovat) lidé stupňují averzi vůči…

stupňovat se 1×,5× ACT(1)
(zesilovat se) napětí se stupňuje před volbami

stvořit 5×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) stvořit svět z ničeho

stvrdit 5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?ADDR(3)

(potvrdit) stvrdil nám jeho požadavky
stvrzovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?ADDR(3)

(potvrzovat) stvrzovat jim smlouvu
stydět se 11×,2× ACT(1) ?PAT(za+4;.f;↓c;↓že)
(ostýchat se, zastydět se) Nebude se mít za co stydět.;
Nestydíte se zrazovat kolegy.; Styděl se, jaký jsme
postavili žebříček hodnot.; Stydím se, že tu věc
nemám.

stýkat se 3×,2× ACT(1) PAT(s+7)
(setkávat se, potkávat) stýkat se s význačnou
osobností; milenci se s. tajně.MANN Rcp. PAT

stýskat se 3×,2× ACT(3) ?PAT(po+6)
stýskalo se mu po matce

subvencovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(sponzorovat, podporovat, financovat) program
subvencovaly firmy

sugerovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(nutit, vnucovat) to slovo nám sugeruje představu,
že..

sumarizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;.s;↓c)
?EFF(do+2;v+4)

(shrnout) ministerstvo sumarizuje nová prohlášení do
novely

sundat1
2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(sejmout) sundat ženu z okna; s. obraz ze zdi
sundat21× ACT(1) PAT(4)
(svléknout, odložit) sundat sukni

sundávat 1× ACT(1) PAT(4)
(odložit, sundat) sundávat brýle
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sunout se1 ACT(1) DIR3(=)
svět se sune ke krizi zaměstnanosti

sunout se2
1× ACT(1) DIR3()

(přemístit se) sunout se na jeho místo
supervidovat 1× ACT(1) PAT(4)
supervidovat emise

surfovat 1× ACT(1)
(jezdit) surfovat na vodě

suspendovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zbavit úřadu) suspendovat ministra

sužovat 4×,10× ACT(1) PAT(4)
(trápit) sužovat zemi

svádět1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(bojovat, svést) svádí souboj s nepřítelem
svádět2

4×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)
(svalovat) sváděl své vyřazení na zdravotní potíže

svádět3
5×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f)

(nabádat, přemlouvat, navádět) písnička ho svádí k
domněnce…; s. mladé dívky; Péče je svádí vrátit se do
města.

svalit 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
(svalovat) svalit vinu na Kongres

svalit se 1× ACT(1) DIR3()
(spadnout) galon se svalil na podlahu

svalovat 5× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
(svalit) svalovat pokles zisků na britskou pobočku

svářet 2× ACT(1) PAT(4)
(spojit) svářet kovy

svařovat 2× ACT(1) PAT(4)
(spojovat, svářet) svařovat tlakové nádoby

svatořečit 1× ACT(1) PAT(4)
svatořečit Zdislavu z Lemberka

svázat19× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(spojit) svázat osobní zájmy se zájmy společnosti

svázat2
1× ACT(1) PAT(4)

sliby nás svazují
svázat33× ACT(1) PAT(4)
svázat ruce; s. kamarádce.BEN ruce

svazovat1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)

(spojovat) prostředí hochy svazuje s vlastní rodinou
svazovat22× ACT(1) PAT(4)
(omezovat) obchodování firmu svazuje

svážet 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(svézt, dopravit) sváží odpad na skládku

svažovat se 1× ACT(1) DIR3()
pláž se svažuje do moře

svědčit1
5×,1× ACT(1;↓když) PAT(3)

(prospívat) sluníčko mu svědčí; s. jim, když dlouho spí
svědčit2

46×,5× ACT(1) PAT(o+6)
(nasvědčovat, prozrazovat, dokazovat) příznaky
svědčí o vážné nemoci

svědčit31×,7× ACT(1) PAT(pro+4;proti+3;↓že;
{neprospěch,prospěch}.S4/AuxP[v-1,.2];v-1[{prospěch,
neprospěch}.S4[.u#]])

(vypovídat jako svědek) Křivě svědčila proti
obžalovanému.; Svědčil u soudu.; Členové opozice
svědčili v parlamentu, že oddalovali jedno zasedání …

svědět1 ACT(4) PAT(1)
(svrbět) svědí ji ruka

svědět2 ACT(4) LOC()
svědí ji na ruce

svěřit1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(sdělit) svěřil nám tajemství

svěřit2
15×,7× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

(uložit, pověřit) svěřit mu správu
svěřit3

1×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát do péče) svěřil babičce děti

svěřit42× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
Svěřit firmu do konkurzního správcovství.

svěřit se 4×,4× ACT(1) PAT(s+7;↓že;.s;↓c) ADDR(3)
(svěřovat se) svěřit se jim s problémem

svěřovat1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(sdělit) svěřovat jim tajemství
svěřovat2 ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(uložit, pověřit) svěřovat nám úkoly; s. jim správu

svěřovat31× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát do péče) svěřovat děti babičce

svěřovat se 6× ACT(1) PAT(s+7;↓že;.s;↓c) ADDR(3)
(svěřit se) svěřovala se nám s problémem

svést1
4×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)

(svádět, svalit) svést vinu na Pavla
svést2 ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(svádět) svést souboj s nepřítele

svést3
4× ACT(1) PAT(.f;4)

(umět, zvládnout, dokázat) svede najít pravdu; s.
stojku

svést4
1×,1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať)

(svádět, nabádat, přemlouvat) svede nás ke hříchu
svézt 3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(svážet, dopravit) svézt ostatky vojáků sem

svézt se1
1×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(spolupracovat) ČR se svezla s takzvanými emerging
markets; s. se s nimi při řešení.TPAR úlohy

svézt se2
3×,1× ACT(1)

(vézt se) svezl se; do lepší budoucnosti.DIR3
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svíjet se 1× ACT(1)
(kroutit se) žena se svíjí; bolestí.CAUS

svírat1
1× ACT(1) PAT(4)

(vymezovat, vytínat) přímky svírají úhel
svírat21× ACT(1) PAT(4)
(objímat) svírat syna v náručí

svírat31× ACT(1) PAT(4)
(omezovat, poškozovat) Rozpočtovými tlaky svíraly
společné projekty stále více.

svištět1
3×,3× ACT(1)

(hvízdat) potrubní poštou svištěly patrony
svištět21× ACT(1)
Sviští autem na středozápad.

svítat1
1× ACT(1)

(ukazuje se) svítá naděje
svítat21× EMPTY
(rozednívat se) svítalo

svítit 7×,3× ACT(1)
(zářit) lampa ještě svítila

svitnout1 ACT(3) PAT(1;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2)
(pochopit, dojít) svitlo mi, že nepřijde

svitnout2
2× ACT(1)

(ukázat se) nová naděje svitla, když…; s. nám.BEN
lepší zítřky

svlékat11× ACT(1) PAT(4)
svlékat pacienta

svlékat21× ACT(1) PAT(4)
(svléknout, odkládat, sundavat) svlékat šaty

svléknout1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(sundat, odložit) Svléknout sako.; Rukavice.PAT se ve
společnosti svlékají.; Svlékla si.BEN svetr.

svléknout21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
Na prohlídce modelku svlékli do spodního prádla.;
Dívka se u lékaře svlékla jen velmi neochotně.

svolat 11×,20× ACT(1) PAT(4)
(sezvat) svolat konferenci

svolávat1
1× ACT(1) PAT(4)

(sezvat) svolávat konferenci; s. schůzi
svolávat21× ACT(1) PAT(4)
(pozvat) svolávat obyvatelstvo; na náměstí.DIR3; s.
hosty k jídlu.INTT; s. studenty pracovat.INTT na…

svolit 3× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby)
(dovolit, souhlasit, povolit) svolí k vybudování
vodovodu; s. prodat dům; s., aby prodala dům

svolovat ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby)
(svolit) svolovat k přijímání nových postupů

svraštět 1× ACT(1) PAT(4)
svraštět obočí

svrbět1 ACT(4) PAT(1)
(svědět) svrbí ho dlaň

svrbět2 ACT(4) LOC()
svrbí ho na dlani

svrbit11× ACT(4) PAT(1)
svrbí ho ruka

svrbit2 ACT(4) LOC()
svrbí ho na ruce

svrhnout 5×,5× ACT(1) PAT(4)
(sesadit, zbavit moci) svrhnout vládu; s. krále z
trůnu

syčet 1× ACT(1)
had syčel

sýčkovat 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;
.s) ?PAT(o+6)

(říkat) sýčkovali o politických aktivitách, že klesnou
symbolizovat 10×,3× ACT(1;.f;↓že) PAT(4;↓že)
(představovat, znamenat) výročí symbolizovalo
vývoj; spojené ruce s. přátelství

sympatizovat 2×,3× ACT(1) PAT(s+7)
(být nakloněn, spolupracovat) kolega sympatizuje s
antiglobalisty

synchronizovat 1× ACT(1) PAT(4)
Pravidla synchronizují pojistky na všech trzích.

sypat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) sypat zrní drůbeži

sypat21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
Rychle ze sebe sypala informace.; Sypala text z rukávu.

sypat3
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vpravit, nasypat) sypat lék do potrubí
sypat4 ACT(1) PAT(4)
(posypat) sypat chodník; popelem.MEANS

sypat5
1× ACT(1) DIR3()

(padat) branky tam sypaly jedna báseň
sypat6

1× ACT(1) DPHR(z-1[rukáv:S2]) PAT(4)
(hbitě říkat, psát) sypat informace z rukávu

sypat se 1× ACT(1) DIR3()
(hrnout se, valit se) kameny se sypou do údolí

sytit1 ACT(1) PAT(4)
půjčky sytí rychlé zotavení

sytit21× ACT(1) PAT(4)
(krmit) sytit širokou oblast

sžírat 1× ACT(1) PAT(4)
Touha ho sžírá.

sžít se 3× ACT(1) PAT(s+7)
(srůst) sžít se s prostředím
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šálit 1× ACT(1) PAT(4)
(klamat, balamutit) Tato odrůda jablek šálí lidi.

šéfovat 2× ACT(1) PAT(3)
(velet) šéfovat skupině

šelestit 1× ACT(1)
(šustět, šramotit, chrastit) palmy šelestí

šeptat1 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říkat) šeptal mu o své milence

šeptat2 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vyslovovat) šeptal jí gde, gdo, gdyž

šeptat3
3×,7× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ADDR(3;k+3)

(říkat, našeptávat, šuškat, špitat) šeptala mi o Janě,
že se stěhuje; š. mi, ať se nebojím; Šeptá ke své
kamarádce, že se jí to nelíbí.

šermovat 1× ACT(1) PAT(7)
(házet, pohybovat) šermovat rukama; š. mečem

šetřit1
4×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)

(chránit, ochraňovat) šetřit naše lesy před zničením
šetřit2

19×,5× ACT(1) PAT(4;7;s+7)
(neplýtvat) Šetři vodou!; Se stříbrem nešetřili.

šetřit3
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(vyšetřovat) prokuratura šetří porušení pečeti
šetřit4

1×,10× ACT(1) PAT(4;na+6)
(střádat, spořit) šetřit peníze; Šetřil na penězích.;
Šetřili na současných značkách.

šidit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(obalamutit, klamat) šidit sousedy

šikanovat 2× ACT(1) PAT(4)
(týrat, obtěžovat) šikanovat ostatní

šílet 1× ACT(1)
firma šílí

šilhat1 ACT(1) PAT(po+6)
(zajímat se, pokukovat) šilhat po majetku; š. po
děvčatech

šilhat2
1× ACT(1)

(špatně vidět) od narození šilhá
šířit1

2×,8× ACT(1) PAT(4)
(rozšiřovat, distribuovat) lidé šíří údaje; na
disketách, tiskem.MEANS; š. nemoc

šířit21× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(rozhlašovat, říkat, tradovat) šířil o něm, že je zloděj

šířit se 8×,14× ACT(1)

(rozšiřovat se, linout se, rozmáhat se) vlny se šíří
prostorem; zpráva se rychle š.; infekce se š. velmi
rychle

šít1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vyrábět) šít šaty z hedvábí; š. rukavice
šít21× ACT(1) DPHR(na-1[míra.S4]) PAT(4)
Šila mu šaty na míru.

šklebit se ACT(1) ?PAT(na+4)
šklebil se na tatínka

škobrtnout 1× ACT(1)
trh škobrtl

škodit 5×,8× ACT(1;↓kdyby;.f;↓c) PAT(3)
(poškozovat, být na škodu) škodit dobré věci;
zkontrolovat rámce by rozhodně neškodilo

školit1
1×,3× ACT(1) PAT(o+6;v+6;↓že;↓aby;↓ať;.s;↓c)

ADDR(4)
(instruovat, poučovat) Školit národ o demokracii.;
Školili nás v chování na běžkách.

školit2
4×,3× ACT(1) PAT(4)

(učit, vzdělávat) školit děti
škrábat 1× ACT(1) PAT(4)
(drásat, rozdírat) škrábat hráče

škrábat se ACT(1) DIR3()
(dostávat se) obligace se škrábaly nahoru

škrtat 1× ACT(1) PAT(4)
(rušit) škrtat slova; š. plány

škrtit11× ACT(1) PAT(4)
(rdousit, trávit) škrtit svou kořist

škrtit2 ACT(1) PAT(4)
(omezovat) vysoké nájmy škrtí drobné podnikatele

škrtnout11× ACT(1) PAT(4)
(vymazat, odstranit) škrtnout několik pracovníků; z
listiny.DIR1

škrtnout2
1× ACT(1) PAT(o+4)

(zachytit, zavadit) škrtl o skálu; š. rukávem.MEANS o
hranu stolu

škudlit 1× ACT(1) PAT(4)
(šetřit) Škudlil několik dolarů denně.

šlapat1
3× ACT(1)

(fungovat, chodit, běžet) šlape tu každá součástka;
moje auto š. jak hodinky

šlapat2
1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[pata.P4]) PAT(3)

konkurence šlapala favoritovi na paty
šmátrat ACT(1) LOC()
(hledat) šmátrat ve skříni

šněrovat 1× ACT(1) PAT(4)
(omezovat) šněrovat prezidenta
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šňupat 1× ACT(1) PAT(4)
šňupat jen tento tabák

šokovat 4×,12× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)
(překvapit, ohromit) šokoval pokojné občany; svým
chováním.MEANS

šoupat 1× ACT(1) PAT(7)
Nervózně šoupal svým králem sem a tam.

šoupnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) šoupnout studenta do lágru

šoustnout si 1× ACT(:1) DPHR(ten.NS4) DIR2()
(projít) šoustla si to mezi zahradami

špehovat 1× ACT(1) PAT(4)
(sledovat) špehovat lidi

špitat 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(šuškat, šeptat) špitala mi o něm, že je staromódní;
mezi hráči.LOC se špitalo.Gen ACT, že…

špitnout1
1× ACT(1) PAT(4)

(vyhrknout, vyslovit) špitnout jen několik slov; proti
radnici.BEN nikdy ani nešpitl

špitnout2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(říkat) špitla jim o něm, že lhal

šplhat 2×,1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupat) akcie šplhají z 500 na 590; š. vzhůru

šplhat se1
1×,3× ACT(1) DIR3()

(dostat se, lézt) ceny se šplhaly do závratné výše
šplhat se2 ACT(1)
(lézt) šplhal se po stromě

šplhnout si 1× ACT(1)
Pavel si šplhl; š. si u něho.LOC; na radnici.LOC

šponovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(natahovat, odhadovat) šponovat ceny hráčů na
maximum

šroubovat 1× ACT(1) PAT(4)
Šroubují ocelové trubky.

štěkat 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(hafat, ňafat, bafat) pes štěká na příchozího

štěpit 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(drobit) štěpit společnost na menší části

štěpit se 1× ACT(1) PAT(na+4;do+2;v+4)
(rozdělit se) strana se štěpila na odnože

štípat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(sekat) štípat dřevo na polínka

štípnout 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukrást) štípnout jim auto

štítit se 1× ACT(1) ?PAT(2;.f)
štítit se práce

šťourat 1× ACT(1) PAT(v+6;do+2)
šťourá ve zločinných praktikách; šťourá do věcí, kterým
nerozumí.

šťourat se 1× ACT(1) LOC()
šťourat se v uchu

štvát1
1× ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)

(popudit, poštvat) štvát obyvatele proti cizincům
štvát2

3× ACT(4) PAT(1;↓že)
(mrzet, bolet) štvalo mě, že prohráváme; jeho chování
nás š.

šumět 1×,1× ACT(1)
(hučet) horská bystřina šumí

šůrovat 1× ACT(1) PAT(4)
(čistit, cídit, leštit) šůrovat pokoje; š. kolegům.BEN
hvězdy

šustit1 ACT(1) PAT(7)
šustit penězi

šustit2
1× ACT(1)

šustí tu krajkoví
šuškat1 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říkat, šeptat) šuškal jí o svých pocitech

šuškat2 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(šeptat, vyslovovat) šuškal jí ano, ano, ano

šuškat3
1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;

.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(šeptat, špitat) šuškala mi o ní, ať jí nevěřím; š. se o
něm, že ke svým miliónům přišel bůhvíjak

švihnout 1× ACT(1) ?PAT(7)
(pohnout, máchnout) švihnout holí


tábořit 1× ACT(1) LOC()
(sídlit, bydlet) tábořili u řeky

tabuizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
tabuizovat jeho statut

tahat1
1× ACT(1) DPHR(za-1[ucho.P4])

když to přímo tahá za uši
tahat22× ACT(1) ?PAT(4;za+4)
Tahali nás.PAT za vlasy.MEANS a za uši.MEANS.; Tahá
ve věži lana/za lana.PAT.

tahat31× ACT(1) PAT(4)
Muži tahají betonové bloky.

táhnout1
4×,4× ACT(1) PAT(4)

(přitahovat, vábit) vodoměry táhnou obrat; film t.
diváky

táhnout2
1×,7× ACT(1) PAT(4)
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(zajišťovat provoz) podnikatel táhne firmu;
dopředu.DIR3; manželka t. celou domácnost

táhnout31× ACT(3) PAT(na+4)
(jít) táhlo mu na padesát

táhnout4
1× ACT(4) PAT(1)

(bolet) táhne mě sval
táhnout51× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3)
(přitahovat) Táhne ho to k myšlence zkusit něco
nového.; Nic ho už netáhlo.

táhnout6
2× ACT(1) DIR3()

(odejít, odklidit se) táhnout do Uher; t. k čertu
táhnout7

1× DPHR(příklad.1)
příklady táhnou

táhnout82× ACT(1) ?PAT(4;za+4)
(tahat) Zvoník musel táhnout obě lana.; Načasují si,
kdy táhnout za lana při zvonění.; Ryba táhla vlasec/za
vlasec někam do hlubiny.; Než pstruh začne táhnout,
jemně se přibližuje.

táhnout91× ACT(1) ?PAT(7)
(postupovat ve hře) Hráč táhne figurkou na černé
pole.; Bílý táhne první.

táhnout102× ACT(1) PAT(4)
(táhnutím přemístit) Policisté táhnou bezvládné
demonstranty z nějaké budovy.

táhnout se1
2× ACT(1) PAT(s+7)

(jít, doprovázet) ten zážitek se s ní táhne celý život
táhnout se22× ACT(1) LOC()
Prasklina se táhne podél jižní stěny hory.

táhnout se31× ACT(1) DIR1() DIR3()
(rozprostírat se) Hřeben se táhne od severu k jihu.

táhnout se41× ACT(1) DIR3()
(jít) holky se táhly za kluky; zvěř se t. k lidským
obydlím

táhnout se5
5×,1× ACT(1)

(protahovat se, vléci se) proces se táhne; dlouho.THL;
od jara.TSIN; dodnes.TTILL

táhnout se61× ACT(1) DIR2()
Vidina vetovat rozpočet se táhne Rozhodnutím jako
červená nit.

tajit1
8×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(zastírat, tutlat) tajit datum svatby; t. veřejnosti kdo a
jak se osamostatní…

tajit2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(před+7)

(tutlat, skrývat) tajil před nimi o sobě, že kouří
tajit se 10×,2× ACT(1) PAT(7;s+7;↓že)
(neprozrazovat, skrývat) tajil se svými úmysly; t. se,
že má záměr; t. se s orientací na západ

taktovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(nastavit frekvenci) Intel taktuje rychlost čipu ze 17
na 15 milionů instrukcí za sekundu.

tancovat 1×,2× ACT(1) ?PAT(4)
(tančit) tancovala tango; t. v obýváku

tančit 4×,2× ACT(1) ?PAT(4)
(tancovat) tančí valčík; víry vzduchu t.

tankovat ACT(1) PAT(4)
(čerpat) tankoval benzín

tápat 2×,2× ACT(1)
(být v nejistotě) společnost tápe; v základních
otázkách.REG; stran řešení.REG problému

tasit11× ACT(1) PAT(4)
(vytáhnout, přijít s) ředitel okamžitě tasí další
argument

tasit2 ACT(1) PAT(4)
(vytáhnout) tasit meč; z pochvy.DIR1

tát1 ACT(1)
(kapat) sníh taje

tát2 EMPTY
tálo

taxikařit 1× ACT(1)
(podnikat) Primátor Koukal taxikaří

tázat se 4×,5× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;
.s;ohledně[.2]) ADDR(2)

(ptát se, dotazovat se, vyptávat se) tázal se jich na
všechno; Byl tázán ohledně spekulace, že…

téci1
10×,5× ACT(1)

(proudit) teklo tu mnoho krve
téci2 EMPTY
teklo mu do pokoje

tečkovat 1× ACT(1) PAT(4)
(označovat) tečkovat plochu; MEANS. drobnými
tečkami

tečovat 2× ACT(1) PAT(4)
(dotknout se) tečovat míč

tejpovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obvázat, zavázat) tejpovat obě nohy; t.
školákovi.BEN bolavý loket

telefonovat11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
(sdělit, volat) telefonovali jim přesné znění návrhu

telefonovat21× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)
(mluvit) telefonovat s ním o svých problémech; ženy si.
hidden t. o příjezdu návštěvy.PAT Rcp. ADDR

telefonovat311× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(o+6)
(volat) telefonoval jí o svém vystoupení na konferenci

telefonovat48× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)
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(volat) telefonovat mu o schůzi, že proběhla
telefonovat53× ACT(1) DIR3() ?PAT(o+6)
(volat) telefonovat na ministerstvo(=ministerstvu) o
nové žádosti

telefonovat61× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Do talk show diváci telefonují otázky.

telegrafovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Telegrafovala jim špatné výsledky.

tematizovat 1× ACT(1) PAT(4)
tematizovat potřebu komunikace

tenčit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšovat se, ztenčit se) frekvence návštěv se
tenčila z 10 na 5 denně

tendovat 1× ACT(1) PAT(k+3)
(směřovat, spět, cílit) vláda tenduje k vytváření
rezerv

teoretizovat 1× ACT(1) PAT(↓že;o+6)
teoretizoval, že fúze se nedotkne trhu; Teoretizoval o
tom, že zprávy o fúzi neovlivnily trh.

tepat1
1× ACT(1) PAT(4)

(kritizovat) tepat nepravosti
tepat21× ACT(1)
srdce rychle tepe

terorizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zastrašovat, omezovat, ohrožovat) terorizovat
Bartošovou

testovat 12×,17× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(otestovat, vyzkoušet) testovat kvalitu výrobků; t.
nám.BEN produkty různých výrobců

těšit1 ACT(1) PAT(4)
(utěšovat, konejšit, upokojovat) těšit dítě

těšit2
8×,1× ACT(4) PAT(1;↓že;.f;↓c)

(líbit se, zamlouvat se) těší nás, že se zajímáš; t. ho
sport; doma ho nic netěší

těšit se1
11×,9× ACT(1) PAT(3)

(požívat) těšit se důvěře
těšit se2

11×,7× ACT(1) PAT(na+4)
(očekávat, čekat, toužit) těším se na tebe

těšit se3
7×,5× ACT(1) PAT(z+2;↓že)

(radovat se) těšit se z úspěchu kamaráda
těšit se4

1× ACT(1) DIR3()
(očekávat, čekat, toužit) těšit se domů; t. se do Tater

tetovat 3× ACT(1) PAT(4)
tetovat vojáka

textovat 1× ACT(1) PAT(4)
(opatřit textem) textovat písně

těžit1
6×,6× ACT(1) PAT(4)

(dobývat, kopat, rubat) těžit dřevo; t. uhlí

těžit2
6×,35× ACT(1) PAT(z+2)

(profitovat) těžit ze situace; t. z práce jiných
tíhnout 5×,3× ACT(1) PAT(k+3)
(spět, směřovat, inklinovat) tíhne k nepravostem

tipnout 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(odhadnout) tipnou, kolik to dopadne

típnout 2× ACT(1) PAT(4)
(zhasnout) típnout cigaretu

tipovat1
1× ACT(1) PAT(4;↓že) ?EFF(na+4;do+2)

(ocenit, odhadnout) tipoval to na čtvrté místo; t.
výhru na tisíc korun

tipovat2
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(odhadnout, hádat, posuzovat) tipoval, jak to
dopadne; všichni t., kdo dojede první; t. vhodné místo

tisknout1
6×,11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vyrábět) tisknout peníze z tenkého papíru
tisknout2 ACT(1) PAT(4)
(mačkat, stlačovat) tisknout tlačítko zvonku

tísnit se 2× ACT(1) LOC()
(tlačit se, mačkat se) Expozice se tísní v oddělené
místnosti.

tkvít1
8×,4× ACT(1) PAT(v+6)

(spočívat) úspěch tkví v dobrém přístupu; kouzlo t. v
tom, že

tkvít2
1× ACT(1) LOC()

(spočívat) zde tkví slabina knihy
tlačit1

4×,11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(posunovat, směrovat) t. těžbu na hranice možností;
t. tuto teorii do popředí zájmu

tlačit2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(sunout, strkat, posunovat) tlačit vozík; t. vozík do
kopce.DIR3

tlačit31× ACT(1) PAT(4)
(způsobovat bolest) tlapa ho tlačila; do břicha.DIR3;
t. ho boty; t. ho žaludek

tlačit4
2×,7× ACT(1) PAT(na+4)

tlačí na urychlení procesu
tlačit5

10×,29× ACT(1) ADDR(4;na+4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)
(nutit, přimět) konkurence tlačí producenty, ať se
rozhodnou; t. na producenty; konkurence t. ceny k
rentabilitě; t. poslance k rozhodnutí

tlačit6
1× ACT(1) DIR3()

lékař tlačil na břicho
tlačit71× ACT(1) DPHR(k-1[zeď.S3]) PAT(4)
Nic ho netlačí ke zdi.

tlačit81× ACT(1) DPHR(na-1[pila.S4])
Moc tlačí na pilu.

263



4 PDT-VALLEX

tlačit se1
1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)

(prát se) tlačil se s ním o první pozici
tlačit se2

1×,1× ACT(1) LOC()
(stísnit se) před branou se tlačí pět zájemců

tlačit se3
4×,1× ACT(1) DIR3()

(cpát se, vtírat se) tlačil se do popředí
tleskat 6×,8× ACT(1) ?PAT(3)
(aplaudovat) tleskat herci ze všech sil

tlouci1
2× ACT(1) PAT(4)

(bít, bouchnout, praštit, mlátit) tlouci děti;
klackem.MEANS; do zad.DIR3

tlouci2 ACT(1) PAT(7)
(bouchnout, třísknout) tlouci klackem; o stůl.MEANS

tlouci se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(kontrastovat) Hudba se tloukla se scénou.; Barvy se
tloukly.

tloustnout 1× ACT(1)
(hubnout) pacient tloustne

tlumit1
2×,5× ACT(1) PAT(4)

(mírnit, potlačovat) tlumit nemoci zvířat; t. nadšení
tlumit2 ACT(1) PAT(4)
(tišit, oslabovat) tlumit hlas; koberec t. kroky

tlumočit1
3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(vyřizovat, sdělovat) strana nám tlumočila své
znepokojení

tlumočit2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
(překládat) tlumočila projev z angličtiny do češtiny

točit1
10×,4× ACT(1) PAT(4)

(natáčet, filmovat) točit film
točit2 ACT(1) PAT(7)
(hýbat) točit klikou

točit se1
2×,4× ACT(1) PAT(kolem-1[.2])

(být středem pozornosti) všechno se točilo kolem
Pavla; svět se t. jen kolem ní

točit se2
2× ACT(1) LOC()

(pohybovat se, vyskytovat se) točit se ve sportu; t. se
mezi smetánkou

točit se31× ACT(3) DPHR(hlava.S1)
Točila se jim hlava z pátečního krachu.CAUS

točit se41× ACT(1) DPHR(záda.S7) PAT(k+3)
Může časopis přežít, když se bude točit zády k hlavním
inzerentům?

tolerovat1
7×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(snášet, trpět) toleroval jí její zálety; t. nedostatky
tolerovat21× ACT(1) PAT(4)
(snášet) Lidé byli ochotní ho kvůli krátkodobým
ziskům tolerovat.

tonout1
2× ACT(1) LOC(=)

(nacházet se) tonout v dluzích; t. v nevědomosti a
nejistotě

tonout2 ACT(1)
(topit se) někdo tone

topit 4× ACT(1)
(vytápět) topil celý leden; v ložnici.LOC; t.
uhlím.MEANS v kamnech

topit se1
3×,1× ACT(1)

(umírat, tonout) někdo se topí; v moři.LOC
topit se25× ACT(1)
(stav) Topila se v dluzích.LOC(=) a v
problémech.LOC(=); Společnost se topí v bankrotovém
řízení.LOC(=)

torpédovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(znemožňovat) torpédovat transformaci; t. jednání
torpédovat2 ACT(1) PAT(4)
(zasahovat torpédem) torpédovat křižník

toulat se 2×,1× ACT(1)
(procházet se) princové se toulají; po zámeckých
chodbách.LOC; t. se s kamarádem.ACMP

toužit 9×,18× ACT(1) PAT(po+6;.f)
(dychtit, hladovět, prahnout, snít) toužil po koni; t.
jít na film

tradovat 2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(šířit, rozhlašovat) na pracovišti se o ní traduje tato
historka

transformovat 5×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;k+3;do+2)

(změnit, přeměnit, přetvořit) transformovat
společnost ze socialistické na kapitalistickou; centra se
t. k lepšímu; levá hemisféra t. pocity do systému jazyka

transformovat se 1×,4× ACT(1) PAT(v+4;na+4;k+3)
?ORIG(z+2)

(přeměnit se, změnit se) strana se transformovala z
občanského sdružení na celospolečenskou sílu; t. se k
lepšímu

transplantovat 3×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
transplantoval pacientovi ledvinu

transportovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vozit, převážet, dopravovat) transportovat
vojenskou techniku; přes naše území.DIR2

trápit 23×,16× ACT(1;↓zda) PAT(4)
(mučit, rmoutit, soužit, sužovat) trápí je vedro;
Máme lidi, které trápí, zda bude v noci pršet.

trápit se1
5×,4× ACT(1) PAT(7;s+7;nad+7;↓c)

(namáhat se, lopotit se) my se s tím trápíme hodně;
stále se t. nad tím, zdali; t. se nad překladem

trápit se2
3×,2× ACT(1)
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(soužit se, rmoutit se) stále se jen trápí;
neuvěřitelně.MANN jsme se t.; t., že nemá.CAUS kde
spát

tratit 5×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(prodělávat) tratit peníze na daních; armáda t. na
tomto obchodu

traumatizovat 1× ACT(1) PAT(4)
traumatizovat obchodníky

trávit1
12×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()

(strávit) papež tráví chvíle odpočinku na horách; t. čas
ve věznicích

trávit2
1×,1× ACT(1) PAT(4) ACMP()

před devíti lety trávil s Masopustem část dovolené
trávit3

3×,16× ACT(1) PAT(4) BEN()|LOC(=)|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(strávit, prožít) tráví volný čas učením.MEANS; t. čas
příjemně.MANN; t. hodinu dost hazardérsky.CPR; t.
prázdniny podle plánu.CRIT; t. hodinu v souladu s
předpisy.ACMP; t. den ku prospěchu věci.BEN

trčet 1×,3× ACT(1) LOC()
(prodlévat, stát) trčí někde na chodbě; t. celý den doma

trefit1
11×,1× ACT(1) PAT(4)

(zasáhnout) trefit branku
trefit2 ACT(1) PAT(4)
(uhádnout) trefila dvě čísla

trefit3 ACT(1) PAT(na+4)
(najít) trefila na nesprávného muže

trefit4 ACT(1) DIR3()
(najít cestu) trefila do školy

trefit5
1× ACT(1) DPHR(do-1[černý-1.NS2])

trefit do černého
trefit6

1× ACT(1) DPHR(hřebík.S4,na-1[hlavička.S4])
trefil hřebík na hlavičku

trefit se19× ACT(1) DIR3()
(zasáhnout) trefila se tam dvakrát; míčkem.MEANS

trefit se21× ACT(1)
(uhádnout) Ani zde se Roberts netrefil.

trénovat1
3× ACT(1) PAT(4)

(vést něčí trénink) trénovat studenty; v
programování.REG; t. mužstvo

trénovat2
40×,1× ACT(1) ?PAT(4)

(cvičit) trénoval skoky jen v zimě; každý tu může t.; t.
naplno

trestat 14×,7× ACT(1) PAT(4)
(potrestat) Jakub trestá Karla; za nepěkné
chování.CAUS

trhat 2×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(roztrhat, rozcupovat) trhají papír na kousky; t.
vám.BEN parkety z bytu

triumfovat 7× ACT(1) PAT(nad+7)
(vítězit, zvítězit) nad všemi triumfoval; t. nad
nimi.REG v šachu; t. v závodě.REG motokrosařů; z.
nad ním v prvním kole.TWHEN

trivializovat 1× ACT(1) PAT(4)
trivializovat celosvětové problémy

trmácet se 1× ACT(1)
Paní se trmácela cestou necestou.

tropit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(způsobovat, dělat) tropit nám trable

troubit11× ACT(1)
(hrát) umělec troubil; na lesní roh.MEANS

troubit21× ACT(1)
(houkat) řidič troubil

troufat si 5×,1× ACT(1) PAT(na+4;.f)
(odvažovat se, dovolovat si) troufám si to říci

troufnout si 4×,2× ACT(1) PAT(na+4;.f)
(odvážit se, dovolit si) někdo si troufá hovořit; t. si
na odvážný projev

trpět1
5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(strpět, tolerovat) trpět mu jeho nálady
trpět2

18×,16× ACT(1) PAT(7;na+4)
Trpět nechutenstvím.; Trpí na krvácení z nosu.; Trpí
nedostatkem důkazů.

trpět3 ACT(1) PAT(na+4)
(potrpět si, mít v oblibě) trpěla na dobré jídlo; t. na
ženy

trpět4
10×,24× ACT(1)

(strádat) trpěl celý život; t. rozdělením.CAUS Koreje; t.
duševně.MANN

truchlit ACT(1) ?PAT(nad+7;↓že;↓c)
(naříkat) truchlit nad pozůstalými

trumfnout 1× ACT(1) PAT(4)
(předstihnout, předhonit) trumfnout své bližní

trumfovat 2× ACT(1) PAT(4)
(předstihovat, překonávat) jeden trumfoval druhého;
ve vtipkování.REG

trvat1
11×,37× ACT(1;.f;↓než-2;↓že) PAT(3)

(probíhat, konat se po určitý čas) trvá nám dlouho,
než se rozhodneme; t. to hodinu

trvat2
37×,115× ACT(1) PAT(na+6)

(bazírovat, stát) trvá na svém názoru
trvat3

76×,91× ACT(1)
(existovat, nepřestávat, pokračovat) můj zájem
trvá; platnost zákona t.; tento stav t. od jara.TSIN; do
zimy.TTILL; tři dny.THL
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trvat4
2×,3× ACT(1) DPHR(na-1[svůj-1.NS6])

trvala na svém
tryskat 1× ACT(1) DIR1()
(pramenit) tryskat z duše

trýznit 1× ACT(1) PAT(4)
(trápit) Minimalistická hudba ho trýznila
novotami.MEANS

třást se1
1× ACT(1) PAT(na+4)

(těšit se) třást se na práci
třást se2

2×,9× ACT(1)
(chvět se) poslanci se třesou, aby opozice
nezačala.CAUS; t. se strachy.CAUS; vždyť se celý t.

třepetat se 1× ACT(1)
(vlát, kmitat se, mihotat se) prádlo se třepetá na
šnůrách

třepit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2)
(rozpadat) Spojení s akciemi se začalo znova třepit na
kousíčky.

tříbit 1× ACT(1) PAT(4)
(kultivovat, zušlechťovat) tříbit projev

třídit1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(klasifikovat) třídit diamanty do skupin
třídit2

1×,4× ACT(1) PAT(4;↓c)
(setřídit, řadit, pořádat) Třídit poštu Rumlovi.BEN.;
Je obtížné třídit, co je veteš a co je důležité.

třímat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(držet) třímal zbraň

třísknout 1× ACT(1) PAT(7)
(bouchnout, mlátit) tříská míčkem; o zem.MEANS

tuhnout 1× ACT(1)
(tvrdnout, strnout) sádra tuhne rychle; publiku.BEN
t. smích na rtech; t. mu svaly od práce.CAUS

tušit 30×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;↓zda)
(předvídat, předpovídat, cítit) tušil, co podepsali; t.
pravdu

tutlat1
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓zda;↓c)

?ADDR(před+7)
(tajit, zastírat) tragické nehody armáda před lidmi
tutlá

tutlat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(před+7)

(tajit) tutlal o sobě před nimi, že kouří
tvarovat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(vyrábět, zpracovat) tvarovat těsto do tvaru rohlíčků

tvarovat2
2× ACT(1) PAT(4)

(utvářet, formovat) dieta tvaruje figuru
tvářit se 17×,4× ACT(1) MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(chovat se) tvářil se divně.MANN; t. se otrocky.CPR; t.
se, že nevěří.MANN ničemu; t. se na ně.REG.
příznivě.MANN

tvořit1
74×,13× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

?ORIG(z+2)
(vytvářet) tvoří mamince dárky z papíru; t. dětem cosi
z hlíny; t. příjmení ze jmen

tvořit2
46×,66× ACT(1) PAT(4)

(představovat, být něčím) Romové tvoří komunitu;
několik měst t. výjimku; základ t. jediná myšlenka; zeď
t. pozadí; řeka t. hranici

tvořit3
34×,33× ACT(1) EXT()

(činit KOLIK) prostředky tvoří 70 procent nákladů; t.
podstatnou část

tvořit se 1×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat) z podchlazení se tvoří omrzliny; t. se
námraza; t. se mu.BEN vrásky

tvrdit1 ACT(1) PAT(4)
(zvyšovat tvrdost) slévač tvrdí slitiny; t. plasty

tvrdit2
218×,723× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(říkat) tvrdil mu o větě, že nemůže být pravdivá; t. mu
polopravdy

tvrdit3 DPHR(basa.S1,muzika.S4)
basa tvrdí muziku

tyčit se 1×,3× ACT(1)
(strmět, čnět) hora se tyčí do velké výše

týkat se 121×,248× ACT(1;↓že) PAT(2)
(vztahovat se, dotýkat se, platit pro) týkat se to
všech přítomných

týrat 1× ACT(1) PAT(4)
(mučit) týrat lidi



uběhnout1 ACT(1) PAT(4)
uběhla celou trasu; u. 40 km

uběhnout2
2×,1× ACT(1)

(utéci, uplynout, minout) uběhlo sto let
ubezpečit 4×,2× ACT(1) PAT(7;o+6;↓že;.s;↓c)
ADDR(4)

(ujistit) ubezpečil Tigrida, že trvá…; u. ji svou
věrností (=o své věrnosti); u. ji o své loajalitě; u. je
svým postojem (=o svém postoji); u. je o tom.PAT
svými argumenty.MEANS

ubezpečovat 2× ACT(1) PAT(7;o+6;↓že;.s;↓c)
ADDR(4)
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(ujišťovat) ubezpečoval nás, že se nic nemůže stát; u. je
svým postojem (=o svém postoji); u. je o tom svými
argumenty.MEANS

ubíhat 1× ACT(1)
(utíkat, běžet) den ubíhal

ubíjet 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zmařit, potlačit) rutina ubíjela talent

ubírat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(odebírat, brát) velikost ducha ubírá mu odvahu k
posuzování

ubírat se1
5×,8× ACT(1) DIR2()

(jít, vést) ubírat se jiným směrem; vývoj se u. po
”informační dálnici”

ubírat se22× ACT(1) DIR3()
(směřovat) Nevěděl, kam.DIR3 se budou ubírat
úrokové sazby.

ubít 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit, utlouci) ubít dalšího muže

ublížit 2×,6× ACT(1;.f;↓kdyby) PAT(3)
(uškodit, ukřivdit) ublížit synovi; na zdraví.REG; u.
mu nožem.MEANS; u. jim postojem.MEANS

ubližovat 1× ACT(1;.f;↓kdyby) PAT(3)
(uškodit, škodit) ubližovat synovi; na zdraví.REG; u.
mu nožem.MEANS; u. nám postojem.MEANS

ubodat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zabít) ubodali dva stavební dělníky

ubránit 3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3;3)
(bránit, chránit, ochránit) Chceme Patrika ubránit
tlakům klubu; Ubránil se nepříteli, před nepřítelem,
proti přesile.; Ubránil nejen sebe, ale i celou rodinu.

ubránit se 6×,8× ACT(1) PAT(3;↓aby)
(odolat) ubránit se dojmu; u. se pokušení; Nemohla
jsem se ubránit, abych se nevztyčila a nezasalutovala.

ubrat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odebrat, ukrást) ubral mu tisícovku; z konta.DIR1
ubrat2

2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, snížit) ubral odměny z 15 na 12 tisíc; u.
mu.BEN plat

ubrat32× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat) ubral mouku z pytle

ubrat4 ACT(1) PAT(4)
(zúžit) ubrat sukni

ubýt 6×,1× ACT(2;1)
ubylo lesů; ubyla voda (ACT(1) hovor.)

ubytovat 6× ACT(1) PAT(4)
ubytovat sportovce; v hotelu.LOC; do motelu.DIR3

ubytovat se 2× ACT(1)
výprava se ubytovala; v hotelu.LOC; do tělocvičny.DIR3

ubytovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(ubytovat) ubytovávat cestující

ubývat 17×,5× ACT(2;1)
ubývalo vody; peněz u.

ucítit1
4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(poznat, pocítit, cítit, tušit) ucítil příležitost; u., že
má příležitost

ucítit21× ACT(1) PAT(4;↓že)
(cítit) ucítil vůni lesa; u. bolest

ucítit3 ACT(1) CPHR({nutkání,potřeba,…}.4)
(pocítit, vycítit) ucítit potřebu odejít

ucpat 1× ACT(1) PAT(4)
(zacpat, uzavřít) ucpat díru

ucpat se 1× ACT(1)
(stát se neprůchodným) odpad se ucpal; rybám.BEN
se u. žábry

uctít17× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(projevit úctu, uctívat) uctít oběti

uctít2 ACT(1) PAT(4)
(pohostit) uctít hosty

uctívat 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(ctít) uctívali památku zemřelých

účastnit se 47×,41× ACT(1) PAT(2;na+6)
(podílet se, participovat) účastnit se cvičení a
turnaje; ú. se přednášky; ú. se na projektu

učinit1
1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

učinil jí radost
učinit2

12×,22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(činit, vytvořit) učinit z ní hvězdu

učinit3
9×,28× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(7;.a7;.a1)

?ORIG(z+2)
(udělat, činit) Učinit ho ze šťastného nešťastným; u.
ho svým zástupcem; u. svět nebezpečnější

učinit4
41×,39× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)

(udělat) učinil to sám; u. tak jen on; u. řadu
rozhodnutí

učinit51× ACT(1) CPHR({dojem,…}.4) ADDR(na+4)
učinili na ně dobrý dojem

učinit6
1×,1× ACT(1) CPHR({konec,přítrž,…}.4)

ADDR(3)
učinil přítrž projevům vandalismu

učinit7
3×,75× ACT(1) CPHR({nabídka,protinabídka,

ústupek,…}.4) ?ADDR(3)
Tak jsem jim učinil velký ústupek.; Společnost GM by
mohla učinit protinabídku.

učinit8
2×,3× ACT(1) CPHR({shrnutí,závěr,…}.4)

ORIG(z+2)
z rozhovoru učinil předčasný závěr
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učinit9
20×,106× ACT(1) CPHR({expertíza,chyba,

kapitulace,kontrola,krok,návrh,objev,odhad,omezení,
opatření,oznámení,pokrok,pokus,poznámka,prohlášení,
prověrka,připomínka,přiznání,rozhodnutí,sázka,slib,
volba,vyjádření,zátah,závazek,změna,…}.4)

(činit, dělat) učinit pokus; u. rozhodný krok; u.
opatření; při řízení učinil chyby, lékař učinil objev
genu řídícího růst buněk sítnice; připomínky, které
učinil loni v prosinci; mluvčí společnosti neučinil
vyjádření

učinit101× ACT(1) DPHR(zadost) PAT(3)
učinit zadost jeho genialitě

učinit11
1× ACT(1) DPHR(štěstí.S4)

učinil štěstí s vůdcem opozice
učinit12

1× ACT(1) DPHR(svůj-1.NS4)
politika učinila své

učinit si 2× ACT(1) CPHR({názor,…}.4)
Vy si musíte učinit svůj vlastní názor.

účinkovat1
5×,4× ACT(1) LOC()

(hostovat, vystupovat) účinkovali v divadle
účinkovat21× ACT(1)
(fungovat, působit) ten lék opravdu neúčinkuje

učit 24×,19× ACT(1) ?PAT(4;3;.f;↓že;↓aby;↓c)
?ADDR(4)

(vyučovat, učívat) učí své žáky matematiku; u.
dobře.MANN

učit se1
31×,14× ACT(1) PAT(4;3;↓že;.f;↓c)

?ORIG(od+2;na+6;z+2)
(naučit se, poučit se) učil se matematiku od učitele; u.
se zvládat matiku; u. se od něj, jak nakládat s
rukopisem; u. se vždy v knihovně; u. se na
zkoušku.INTT; Jirka se učí nejen na housle.MEANS, ale
učí se hrát.PAT i na piano.MEANS

učit se2
1× ACT(1) PAT(7)

(vyučit se) učit se zahradníkem
učit se32× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2)
Naučila se od něj o stavebnictví všechno možné.

učit se41× ACT(1) MANN() ?ORIG(od+2)
Učila se od kamaráda rusky.

učívat 1× ACT(1) ?PAT(4;3;.f;↓že;↓aby;↓c) ?ADDR(4)
(učit, vyučovat) tohle je učíval náš profesor

účtovat 34×,23× ACT(1) PAT(4) ADDR(3) ?EFF(za+4)
(fakturovat, počítat) účtoval mu 6000 za byt; za
měsíc.THL ú. pacientovi stravné; za jeho
výpomoc.CAUS mu ú. 670 dolarů; za správu.CAUS
naše kancelář ú. 100 Kč měsíčně za byt EFF

účtovat si14× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7) ?EFF(za+4)
banka si účtuje poplatky navzájem s jinou bankou;
banky si mezi sebou účtují nízké sazby

účtovat si2
7×,18× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

?EFF(za+4)
(vzít si) za oběd si číšník účtoval od hosta 300 Kč

udat11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(prodat) Společnost potřebuje udat klientům 850
osobních aut.

udat2
3×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)

?ADDR(3)
(ohlásit, sdělit) udat škole počet titulů

udat31× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
My vás můžeme udat policii.

udat41× ACT(1) PAT(4) LOC()
Sklíčený masový vrah se sám udá na policii.

udat5 ACT(1) DPHR(tón.S4) ?PAT(3)
Propad může udat tón obchodování na burze.

udát se1
2×,1× ACT(1;↓že;tak-3) ?PAT(3)

(stát se) to se mi událo včera
udát se2

1×,5× ACT(1;tak-3)
(stát se) tak se událo včera; u. se hodně obchodů;
přemístění dětí se u. následujícím způsobem

udávat1
14×,21× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)

?ADDR(3)
(udat, sdělit, oznámit, uvést) Udával mu nepřesné
údaje.; Udával počet bodů.; Už několik let udává ceny
v trojciferných číslech.

udávat24× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(určovat) Vláda udává státu pravidla obchodu.

udávat31× ACT(1) DPHR(tón.S4) ?PAT(3)
Kapitálové trhy světu udávají tón.

udávat42× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Udávají jej policii pro porušení zákona.

udělat1
11×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(ublížit, uškodit, způsobit) udělat mu bolest; u. nám
radost; u. škodu v obchodě za 100 tisíc

udělat2
4×,16× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)

(naložit, zacházet) udělej s tím něco; úvěry s ním u.
divy

udělat3
34×,31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vyrobit, vytvořit) udělali z ní tu neslavnější garáž; u.
jim.BEN novou verzi představení; u. si přátele z
nepřátel; u. oběd z brambor; u. dřevo

udělat4
1×,8× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.a7;.a1)

(učinit) udělali ho učitelem; u. ji nešťastnou; u. kozla
zahradníkem; u. svět bezpečnější

udělat5
1× ACT(1) PAT(3) MANN()

jmenování majorem mu udělalo dobře.MANN
udělat6

81×,210× ACT(1) PAT(4)
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(vykonat, provést) udělat revoluci; u. prvovýstup na
horu; u. zadanou práci; u. to sám

udělat7
13×,2× ACT(1) PAT(4)

(získat) udělat body
udělat8

1× ACT(1) PAT(4)
(vyloupit) udělat banku

udělat9
1×,4× ACT(1) CPHR({dojem,…}.4)

ADDR(na+4)
(učinit, dělat) údaje z USA udělaly na obchodníky
dojem

udělat10
1×,4× ACT(1) CPHR({konec,nabídka,přítrž,

…}.4) ADDR(3)
(ukončit) Udělat konec nadějím

udělat11
1× ACT(1) CPHR({závěr,…}.4) ORIG(z+2)

(vydedukovat) z rozhovoru udělal předčasné závěry
udělat12 ACT(1) CPHR({zápis,záznam,…}.4)
(vytvořit, pořídit) udělali zápis ze schůze

udělat13
24×,39× ACT(1) CPHR({dohoda,expertíza,

chyba,kompromis,kontrola,krok,omezení,opatření,
pokrok,pokus,předpoklad,rozhodnutí,skok,škrt,ústupek,
volba,výběr,výkup,výzkum,zátah,změna,…}.4)

(učinit, dělat) Firma udělala několik pokusů.; Černá a
bílá neudělaly tak velký skok jako barva.; Pan Knight
udělal špatnou volbu.

udělat14
1× ACT(1) DPHR(bankrot.S4)

cestovka udělala bankrot
udělat15

2×,2× ACT(1) DPHR(dobře.@3)
udělá nejlíp, když….

udělat16
5× ACT(1) DPHR(tečka.S4)

(ukončit) udělat za projektem tečku
udělat171× ACT(1) MANN()
Udělali by lépe, kdyby do toho šli po hlavě.

udělat181× ACT(1) DPHR(obrat.S4[o-1[sto-
2.S4[osmdesát.S4[stupeň.P2]]]])

Věřitelé udělali obrat o sto osmdesát stupňů.
udělat191× ACT(1) DPHR(tak-3.d)
Jakmile tak udělala, věřitel odešel jinam.

udělat se1 ACT(1) ?PAT(z+2)
(vytvořit se) z malé bulky se udělala velká boule; u. se
jim.BEN vrásky

udělat se2 ACT(1)
(překlopit se) vodák se udělal

udělat se3 BEN()|MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

udělalo se hezky
udělat si1

4×,3× ACT(1) CPHR({čas,legrace,názor,
představa,úsudek,…}.4)

udělat si představu o rozsahu prací; u. si kloudný názor
na podstatu sporu

udělat si21× ACT(1) DPHR(obrázek.S4) PAT(o+6)
Udělal si obrázek o dopadu zemětřesení.

udělit1
39×,34× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

u. jim licenci
udělit2

6×,13× ACT(1) CPHR({cena-1,milost,pochvala,
pokuta,právo,pravomoc,rada-1,schválení,souhlas,
uznání,zákaz,…}.4) ADDR(3)

(udělovat) Soud jim udělil souhlas k výpovědi.;
Prezident Carter udělil milost tisícům uprchlíků.; Byl
mu udělen zákaz sdružovat se s kterýmkoli z členů.

udělovat1
11×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát) udělovat někomu licenci, medaili
udělovat2

9×,7× ACT(1) CPHR({amnestie,autorizace,
cena-2,pochvala,pokuta,povinnost,povýšení,právo,
rada-1,souhlas,titul,trest,uznání,výsada,zmocnění,
…}.4) ADDR(3)

(udělit) Udělovat jim souhlas.; Zákon uděluje amnestii
řadě lidí.

udeřit1
5×,2× ACT(1) PAT(4)

(bouchnout, tlouci, mlátit) udeřit spolužáka;
kamenem.MEANS; do hlavy.DIR3

udeřit2
1× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;vůči+3)

(vystoupit) udeřit proti opiovému králi
udeřit32× ACT(1) DIR3()
(bouchnout, praštit, bušit) udeřil do stolu;
pěstí.MEANS

udeřit423× ACT(1)
(zaútočit) Udeřil hurikán Hugo.; Udeřil nový skandál.

udeřit54× ACT(1)
(nastat) Udeřily těžké časy.

udeřit se 1× ACT(1)
(uhodit se, praštit se, bouchnout se) udeřila se; do
hlavy.DIR3; o stůl.MEANS

udílet1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dávat) udílet posluchačům cenu

udílet2 ACT(1) PAT(4)
(určovat) udílet směr trhu

udit 1× ACT(1) PAT(4)
udit maso

udivit 3× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
(překvapit, šokovat, ohromit) že to nejde, nás
udivilo; u. učitele vědomostmi.MEANS

udivovat 1× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
(překvapit, šokovat, ohromovat) udivovalo mě, že to
zní takhle; u. ho svým postojem.MEANS

udolat 1× ACT(1) PAT(4)
Sadistické bytosti se snaží udolat každého slušného
člověka.
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udržet19× ACT(1) PAT(4) EFF(.a4)
(udržovat, zachovat) Udržet byt čistý.; Udržet
potraviny čerstvé.; Udržet úvěrové sdružení solventní.

udržet2
9×,18× ACT(1) PAT(4) LOC()

udržet ji vepředu; děti se navzájem u.u hry; u. se na
prvním místě tabulky

udržet3
26×,58× ACT(1) PAT(4)

udržel konto; u. pevnost před nepřáteli.BEN
udržet4

10× ACT(1) PAT(4)
(schopnost držet) udržet lano; holou rukou.MEANS

udržet5
3×,23× ACT(1) PAT(4) LOC(=)|MANN(=)

udržíme byt pohromadě.MANN(=); u. je
naživu.MANN(=); u. ho ve vzorném pořádku.LOC(=);
udržet děti v tichu.LOC(=); u. elektrárnu v
provozu.LOC(=); u. syna v nevědomosti.LOC(=)

udržet65× ACT(1) DPHR(krok.S4) PAT(s+7)
Udržel krok se zisky.

udržet73× ACT(1) DPHR(na-1[uzda.S6]) PAT(4)
Peking se pokusí udržet na uzdě půjčky ze zahraničí.

udržet82× ACT(1) DPHR(tempo.S4) PAT(s+7)
Neudržel tempo se zvyšováním cen.

udržet se1
6×,8× ACT(1) LOC()

(zůstat) udržel se na skále; u. se na škole
udržet se2

2×,7× ACT(1)
(zachovat se, přetrvat) v bytě se udrželo teplo;
některé zvyky se dodnes u.

udržet se31× ACT(1) DPHR(nad-1[voda.S7])
Chtěla se udržet nad vodou, stejně jako jiné rodiny v
této zemi.

udržet si 6×,34× ACT(1) PAT(4)
(uchovat si) udržel si nadhled; u. si živým
vyprávěním.MEANS pozornost

udržovat1
2×,5× ACT(1) PAT(4) EFF(.a)

(zachovat) udržuje podlahu čistou; u. byt upravený
udržovat2

1×,11× ACT(1) PAT(4) LOC(=)
udržovat elektrárnu v provozu; u. syna v nevědomosti;
u. byt v pořádku

udržovat3
42×,47× ACT(1) PAT(4)

(zachovat existenci) udržovat armádu; u. rezervy; u.
před nimi.BEN náskok

udržovat41× ACT(1) DPHR(při-1[život.S6]) PAT(4)
Udržovali při životě naději, že…

udržovat51× ACT(1) PAT(4) LOC()
Udržuje ho na místě.

udržovat se 2× ACT(1) LOC()
Index se udržuje pod 50%.

udusit ACT(1) PAT(4)
udusit obavu

udusit se 1× ACT(1)
(zabít se) pes se udusil

uhádnout 3× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(domyslet se) uhádnout, kolik lidí přijde

uhájit 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(obhájit) mužstvo uhájilo vítězství

uhánět11× ACT(1) PAT(4)
(stíhat) uhánět výrobce; za daně.CAUS

uhánět21× ACT(1)
(běžet) Kůň uháněl tryskem.MANN

uhánět31× ACT(1)
Ekonomické zotavení uhánělo plnou parou vzhůru.

uhasit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(hasit) uhasit požár

uhlídat 4× ACT(1) PAT(4)
(hlídat, ohlídat, ochránit) uhlídat malé děti

uhnízdit se 2×,1× ACT(1)
(ubytovat se) Francois se uhnízdil v Paříži

uhnout1 ACT(1) PAT(před+7;3)
(vyhýbat se) zákonodárci uhnou před zavedením
zákona

uhnout2 ACT(1) DIR1()
(ustoupit) uhnout z dobytých pozic

uhodit1 ACT(1) PAT(4)
(praštit) uhodit přítele

uhodit21× ACT(1)
(nastat) uhodila zima

uhodit3
1× EMPTY

(udeřit, praštit) uhodilo do stromu
uhodnout 6×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(dovtípit se, pochopit) uhodnout hádanku; u., že
nepřijde; u., proč musí pracovat

uhradit1
26×,22× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit co) za byt jim uhradil všechny poplatky;
zaměstnavatel u. zaměstnancům pojištění; z
Fondu.MEANS nár.majetku; za vzorné chování.CAUS
jim u. výdaje na cestu; za děti.SUBS u. všechny
výdaje rodiče

uhradit21× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit kolik) za schránku jim uhradíme 4000 Kč; u.
mu 1000 Kč za schránku, za auto, za byt; za
úschovu.CAUS kufrů, že mu pomohli; za Marii.SUBS
u. 60 Kč Tonda

uhrát 9×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7;proti+3)
uhrál s nimi alespoň jeden bod

uhrazovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(uhradit, zaplatit) uhrazoval mu náklady; za byt jim
u. všechny poplatky; zaměstnavatel u. zaměstnancům
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pojištění; z Fondu.MEANS nár.majetku; za vzorné
chování.CAUS jim u. výdaje na cestu; za děti.SUBS u.
všechny výdaje rodiče

uhýbat 3× ACT(1) PAT(před+7;3)
(vyhýbat se, uhnout) uhýbat novelizacím

uhynout 3×,1× ACT(1)
(umřít) uhynulo 135 kusů pstruha obecného

ucházet se 27×,16× ACT(1) PAT(o+4)
(hlásit se, domáhat se) ucházela se o místo

uchlácholit 1× ACT(1) PAT(4)
Dluh by mohl krátkodobě uchlácholit vlastníky
společnosti.

uchopit 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(chytit, popadnout) uchopit realitu; za správný
konec.MANN; u. ji za rukáv

uchovat 6× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.a)
(udržet, zachovat) uchovat vzácné látky nepoškozené;
u. staré rukopisy; u. potraviny nezkažené

uchovat se 1× ACT(1)
(dochovat se, zachovat se, přetrvat) pojem se
uchoval v češtině emigrantů

uchovávat 5×,12× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.a)
uchovávat dům čistý; u. si.BEN šibalskou rezervovanost

uchránit 3×,5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3;
od+2)

(chránit, zajistit) Uchránit dům před útokem.;
Uchránil ho proti nepřítelem.; Společnost chce
uchránit vojenské údaje od nepřátelských rukou.

uchvacovat 1× ACT(1) PAT(4)
(okouzlit, očarovat, ohromit) pěvkyně je uchvátila;
technikou.MEANS

uchvátit1 ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
(zaujmout, nadchnout) smělost novin čtenáře
uchvátila

uchvátit2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(získat, zmocnit se) Hitler uchvátil moc
uchýlit se15× ACT(1) PAT(k+3)
(rozhodnout se) uchýlit se k vyhazování z práce; u. se
k mimořádným opatřením

uchýlit se2
9×,4× ACT(1) DIR3()

(odebrat se, jít) uchýlit se do klidu; u. se do bezpečí; u.
se domů

uchylovat se1
2×,6× ACT(1) PAT(k+3)

(rozhodnout se, uchýlit se) uchylovat se k represi
uchylovat se2

1×,1× ACT(1) DIR3()
(odebírat se, skrývat se) uchylovat se do malé
chaloupky; u. se ke své babičce

uchytit se1
6×,1× ACT(1) LOC()

(najít zaměstnání) uchytit se v normálním životě
uchytit se21× ACT(1)
(zakořenit) rostlina se dobře uchytila

uchytit se33× ACT(1)
(najít oblibu) Prodejní řetězce se uchytily.; Nová
odrůda jablek se na trhu uchytila.

ujasnit 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(3)

(vyjasnit, vysvětlit, vyložit) ujasnil mu situaci
ujasnit si 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
(uvědomit si) ujasnil si své názory; u. si, proč vytýká;
u. si pojmy

ujednat ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)
ADDR(s+7)

(domluvit, vyjednat) ujednal s ním schůzku
ujednávat ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)
ADDR(s+7)

(sjednávat) ujednávat s nimi schůzku
ujet14× ACT(1) PAT(3)
(utéci, zmizet) ujel všem závodníkům

ujet2
1× ACT(1) PAT(4)

(urazit) u. dlouhou cestu; u. 100km; na kole.MEANS
ujet3

5×,2× ACT(1) DIR1()
(odjet) ujet z místa nehody

ujet4 ACT(1)
(uklouznout, podjet) on ujel ve vaně; u.BENmu nohy

ujídat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(sníst) ujídali koláče; u. z rozpočtu.DIR1 velkou porci;
u. nám.BEN z krajíce

ujímat se13× ACT(1) PAT(2)
(chápat se) ujímali se funkce

ujímat se21× ACT(1)
(chytat se, vžívat se) Počítač Amiga se ujímá příliš
pomalu.

ujíst 1× ACT(1) PAT(4)
(ujídat, sníst) ujedla kus koláče; u. mu.BEN kus chleba

ujistit 17×,12× ACT(1) PAT(7;o+6;↓že;.s;↓c) ADDR(4)
(ubezpečit) ujistil je, že jednají správně; u. je svým
postojem (=o svém postoji); u. je o tom svými
argumenty.MEANS

ujistit se 2×,9× ACT(1) PAT(7;o+6;↓že;.s;↓c)
(ubezpečit se, přesvědčit se) ujistila se, že nemá
cenu prosazovat

ujišťovat 4×,4× ACT(1) PAT(7;o+6;↓že;.s;↓c) ADDR(4)
(ujistit, ubezpečovat) ujišťovat vládu, že nemá v
úmyslu…; u. je svým postojem (=o svém postoji); u. je
o tom svými argumenty.MEANS

ujít1
1× ACT(1) PAT(3)
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(uniknout, vyhnout se) ujít prozrazení
ujít2

1× ACT(1) PAT(4)
(urazit) ujít kus cesty; u. deset km

ujít33× ACT(3) PAT(1;↓že;↓c)
(uniknout pozornosti) ani slovo jí neušlo

ujít4
1× ACT(1)

(jevit se obstojně) ceny tu ujdou
ujíždět1

2× ACT(1) PAT(3)
(utéci, zmizet) ujíždět partnerovi

ujíždět2 ACT(1) DIR1()
(utéci, odejít) ujíždět z místa nehody

ujmout se1
22×,19× ACT(1) PAT(2)

(chopit se, ujímat se) Pan Novák se ujal role..
ujmout se2

5×,3× ACT(1)
(chytit se, vžít se) tradice se neujala; sazenice se u.

ukájet ACT(1) PAT(4)
(utěšovat) ukájet všechny; nadějí.MEANS

ukamenovat 1× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit) ukamenovat vládce

ukapávat 1× ACT(1) DIR1()
(stékat) slza pomalu ukapávala z oka

ukázat1
69×,117× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;↓c) ADDR(3)

(ukazovat, předvést, demonstrovat) ukázal mu
svou sbírku; u. jim svou převahu; u. mu, kam až to
povede; čas u., jak se změní

ukázat2
1×,7× ACT(1;.f) PAT(na+4) ?ADDR(3)

(poukázat, upozornit) ukázal jim na úspěšnost
projektu; vycestovat u. sousedům na schopnost
komunikace

ukázat3
8×,13× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

?ADDR(3)
(říci, dokázat) ukázal mu o té větě, že platí;

ukázat4
2×,3× ACT(1) DIR3() ?PAT(3)

(označit směr) ukázal jim na velkou kaluž; u.
holí.MEANS nahoru.DIR3

ukázat51× ACT(1) DPHR(dveře.4) PAT(3)
Ukázal nevítaným hostům dveře.

ukázat62× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vyznačovat, signalizovat) Detektor nám ukázal
přítomnost neutronů.; Průzkum veřejného mínění
ukázal pravý opak.

ukázat se1
11×,32× ACT(1;↓že) PAT(7;.a1;.1[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,jakožto}:/AuxY];být[.7];
být[.1])

(projevit se) ukázal se jako popleta; u. se být schopnou
manažerkou; u. se jako scestný

ukázat se2 ACT(1) ?PAT(3)
(zjevit se, zjevovat se) ukázal se mu anděl

ukázat se3
1×,3× ACT(1) LOC()

(objevit se) ukázal se na svatbě; rád.COMPL se u. v
lepší společnosti.LOC

ukázat se4
36×,36× ACT(1;↓že;↓zda;↓jak-2;↓c)

(prokázat se, vyjít najevo, objevit se, uvidět se)
ukázalo se, že to nebyla pravda; u. se, jak vážně to
mysleli; u. se řada problémů

ukázat se51× ACT(1) ?PAT(před+7)
(předvést se) Myslím, že jsem se před ní musel
ukázat.

ukáznit ACT(1) PAT(4)
(naučit kázni) své žáky rychle ukáznil

ukáznit se 1× ACT(1)
(přivyknout kázni) studenti se svobodně ukáznili

ukazovat1
46×,123× ACT(1;↓že) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jak-2;↓c) ADDR(3)

(ukázat, demonstrovat, předvést) ukazoval mu svou
sbírku; pohled tímto směrem u., co všechno je ve hře;
u., že píchl do vosího hnízda; u., jak reagovala

ukazovat2
6×,25× ACT(1;.f) PAT(na+4) ?ADDR(3)

ukazoval nám na úspěšnost experimentu; to nám u. na
nedostatečnost hygieny; říci, že je to tak, u. na
neznalost

ukazovat3
5×,11× ACT(1) PAT(4)

(vyznačovat) hodiny ukazují 22:15; ručička u.
správně.MANN; teploměr u. nulu; tachometr mu.BEN
u. špatně

ukazovat4
3×,19× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

?ADDR(3)
(říkat, dokazovat) ukazoval mu o té větě, že platí; u.
si, že to platí

ukazovat53× ACT(1) DIR3() ?PAT(3)
(označovat směr) ukazoval jim k budově; u.
holí.MEANS na budovu

ukazovat61× ACT(1) CPHR({lítost,…}) ?ADDR(3)
Ukazovali jim svou lítost.

ukazovat75× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ADDR(3)
(vykazovat, naznačovat) Souvislosti nám ukazují, že
poznámka se k tomu nevztahovala.; Konjunktura
neukazuje známky vykolejení?; Průzkum ukazuje
určité rozpory.

ukazovat se1
7×,7× ACT(1;↓že) PAT(7;.1[{jako,

jakožto}:/AuxY];být[.7];.a1[{jako,jakožto}:/AuxY])
(projevovat se) ukazoval se jako popleta; služba se
nám.BEN u. velmi perspektivní

ukazovat se2 ACT(1) ?PAT(3)
(zjevovat se, zjevit se, ukázat se) ukazoval se mu
anděl

ukazovat se31× ACT(1) LOC()
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(objevovat se, vyskytovat se) rád.COMPL se
ukazoval v lepší společnosti.LOC

ukazovat se4
1× ACT(1) MANN()

(vést si, počínat si) nový žák se ukazuje
nadějně.MANN; i tento hráč se ukazuje dobře.MANN

ukazovat se5
14×,12× ACT(1;↓že;↓zda)

(vyskytovat se, projevovat se) ukazuje se, že to
nebyla pravda; žádný problém se neukazoval

ukládat1
23×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

?EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(uložit, stanovit, předepsat) ukládat četbu žákům za
úkol

ukládat2
2×,2× ACT(1) PAT(.f) ADDR(3)

ukládá radě zveřejňovat plán
ukládat32× ACT(1) PAT(4) LOC()
(uskladňovat, umísťovat) oni ukládají tyto látky ve
sklepech

ukládat4
4×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umísťovat) ukládat odpady na mořské dno
ukládat5

8×,5× ACT(1) CPHR({penále,podmínka,
pokuta,povinnost,sankce,trest,úkol,…}.4) ADDR(3)

(dávat) Zákon ukládá výrobcům povinnost vykupovat
obaly.; Sověty mají právo zamítnout žádosti a ukládat
podmínky.

ukládat se 1× ACT(1) LOC()
(usazovat se, umísťovat se) tyto látky se ukládají v
těle

uklidit 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(sklidit) uklidili odpadky

uklidnit 7×,19× ACT(1) PAT(4)
(upokojit, uchlácholit) uklidnit situaci; u.
rozzlobeného řidiče

uklidnit se 2×,11× ACT(1)
(utišit se) situace se uklidnila

uklidňovat 4× ACT(1) PAT(4)
(upokojovat, chlácholit) uklidňovat studenty

uklidňovat se 1×,2× ACT(1)
(utišovat se) Situace se uklidňovala.

uklízet 2× ACT(1) PAT(4)
(uklidit, sklízet) uklízet dům

uklouznout 3×,3× ACT(1)
(podjet, ujet) pan prezident uklouzl ve vaně; u.
mu.BEN nohy

ukočírovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zvládnout, řídit) třídu pubertálních dětí neukočíruje;
u. firmu

ukojit ACT(1) PAT(4)
(utišit) ukojit jeho zvědavost

ukolébat 2× ACT(1) PAT(4)
(zbavit opatrnosti) ukolébat protivníka

ukončit1
75×,128× ACT(1) PAT(4)

(zakončit, uzavřít) ukončili školení; zkouškou.MEANS
ukončit27× ACT(1) ?PAT(4) LOC()|MANN()|ACMP()
Společnost ABC ukončila den na 39 3/4. Akcie
ukončily nepatrně výše.

ukončovat 1×,5× ACT(1) PAT(4)
(zakončovat, končit) ukončovat akci o půl
desáté.TWHEN

ukonejšit 2× ACT(1) PAT(4)
(uklidnit) ukonejšit nepřátele

ukořistit 1× ACT(1) PAT(4)
ukořistit Suezský průplav

ukotvit 1× ACT(1) PAT(4) LOC()
Ukotvili dolar na zlatě.

ukousnout 3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat, ubrat) ukousnout z ceny podstatnou část

ukout 1× ACT(1) PAT(4)
ukout plány

ukovat 1× ACT(1) PAT(4)
ukovat nové podmínky

ukrádat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Nemoc dětem ukrádá schopnost mluvit.

ukradnout 3×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukrást) ukradne nám stůl

ukrajovat12× ACT(1) PAT(4)
ukrajovat mládí

ukrajovat21× ACT(1) PAT(4)
(zabrat pro sebe) Z posilujícího trhu si.BEN ukrajují
stále větší díl.

ukrást 18×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vzít, sebrat, odebrat, zcizit) ukrást cizinci auto; z
parkoviště.DIR1; u. státní majetek

ukrojit 1× ACT(1) PAT(4)
(zabrat pro sebe) Ukrojili si.BEN nejvíce
jednobarevných volebních okrsků.

ukrýt 9×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(skrýt, schovat) ukrýt před policisty drogu; za
poplatek.MEANS mu u. kufr; za 100 Kč.MEANS jí u.
knihy

ukrývat 4×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(skrývat, schovávat) ukrývat před vedoucím, jak to
vyřešil; u. desky před jeho zrakem; u. se před ním na
ostrově; u. se před námi pod stůl

ukrývat se 1× ACT(1) LOC()
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(nacházet se, skrývat se) Část odpovědi se ukrývá v
povaze tohoto průmyslu.

ukuchtit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
Pro povinnou službu musí být ukuchtěno nové
odůvodnění.

ukvapit se 2× ACT(1)
(unáhlit se) Havel se ukvapil

ulehčit 6×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(usnadnit, neztížit) tohle mi ulehčilo situaci

ulehčovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ulehčit, usnadnit) ulehčovat mu rozhodování

ulehnout 1× ACT(1)
(onemocnět) náš děda včera ulehl; u. s chřipkou.ACMP

uletět 1× ACT(1) PAT(4)
Vzdálenost, kterou letadlo uletí, se zvýšila.

ulevit 3×,3× ACT(1) PAT(3)
(odlehčit) stát jim ulevil; v jejich problémech.REG

ulevit se 2×,6× ACT(3)
(ulehčit se) Po utkání se ulevilo trenérovi Trachtovi.;
Ulevilo se mi, že se nezamotala do záclony.CAUS

ulevit si 1× ACT(1)
Ulevili si, že obchod vzkvétá.CAUS

ulít 1× ACT(1) PAT(4)
(dát bokem) prodavač ulil dost peněz; u. si.BEN
tisícovku

uloupit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukrást) uloupit jim letenky

uloupnout 1× ACT(1) PAT(4)
(utrhnout) uloupnout kus gumy

ulovit1
2× ACT(1) PAT(4)

(ukořistit) ulovit lva
ulovit21× ACT(1) PAT(4)
(opatřit si, sehnat) ulovit ženicha; u. dobré místo

uložit1
14×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

?EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(stanovit, předepsat) uložit žákům příklady za úkol;
u. jim to za trest; u. jim, aby vrátili zásilku, jako
prvořadý úkol; soud u. firmě nahradit škodu

uložit2
12×,5× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) uložili si zde umělecká díla; za
nájem.MEANS; u. za deset korun.MEANS tašku v
trezoru

uložit3
13×,11× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) uložit věci do svých skříněk; u. děti ke
spaní.INTT

uložit4
10×,2× ACT(1) CPHR({napomenutí,pokuta,

povinnost,sankce,trest,…}.4) ADDR(3)

(dát) uložil firmám pokuty; za nedovolenou
soutěž.CAUS

ulpět ACT(1) PAT(na+6)
(trvat) ulpět na tradicích

ulpívat11× ACT(1) PAT(na+6)
(doléhat, dopadat, ležet, spočívat) ulpívalo na něm
podezření

ulpívat2 ACT(1) LOC()
(ležet, nacházet se) prach ulpíval na nábytku

umanout si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)
(umínit si, zamanout si, usmyslit si) umanul si, že
začne na svém

umět 35×,18× ACT(1) PAT(4;.f)
(dovést, zvládnout, dokázat) umí cizí jazyk; co
vlastně u.?; u. mluvit česky; on to s dětmi.REG u.; u. s
autem.REG velké věci

umínit si 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓aby;.f;↓c)
(předsevzít si, zamanout si, usmyslit si) umínil si
to; u., že skončí

umírat 15×,9× ACT(1)
(hynout) mladí lidé umírají; na AIDS.CAUS

umírnit 1× ACT(1) PAT(4)
(uklidnit) Chce je alespoň umírnit.

umístit1
26×,13× ACT(1) PAT(4) LOC()

umístit miminko v ústavu
umístit2

11×,14× ACT(1) PAT(4) DIR3()
umístit miminko do ústavu

umístit se 14×,9× ACT(1) LOC()
umístit se na třetím místě; u. se na turnaji
první.COMPL; u. se jako druhý.COMPL

umisťovat1
2× ACT(1) PAT(4) LOC()

umisťovat ho v domově
umisťovat2

2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
umisťovat je do domovů

umísťovat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) umísťovat vizitky na dveřích
umísťovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) zájemce umísťují pouze na místa pomocníků
v domácnosti

umísťovat se 1× ACT(1) LOC()
(umístit se) premiér se umísťuje na konci žebříčku
popularity

umlčet 2×,7× ACT(1) PAT(4)
(přinutit mlčet) umlčet šťouraly

umlčovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(umlčet, přinutit mlčet) umlčovat jistého autora

umlknout 1× ACT(1)
(zmlknout) řidič umlkl
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umocnit1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(učinit působivějším) výsledky umocňují diskusi
umocnit2 ACT(1) PAT(4)
(vypočíst mocninu) umocnit číslo

umocňovat1
2× ACT(1) PAT(4)

(učinit působivějším, umocnit) detaily umocňují
komičnost situace

umocňovat2 ACT(1) PAT(4)
(počítat mocniny) umocňovat čísla

umořit 3× ACT(1) PAT(4)
umořit vysoké náklady

umořovat 1× ACT(1) PAT(4)
(splácet) dluh umořovali celkem; osm let.THL

umoudřit se1
1× ACT(1)

(zlepšit se) rameno se umoudřilo
umoudřit se2 ACT(1)
(nabýt rozvážnosti) syn se umoudřil

umožnit1
109×,188× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓aby)

ADDR(3)
(umožňovat) Umožnit dceři studium.; Umožnil jim
studovat.; Umožnit si přístup k materiálům.; Což
umožnilo, aby doprava plynula bez zastavení.

umožnit2
10×,21× ACT(1) PAT(4)

(umožňovat) pevná koruna umožnila vývoj
ekonomiky; stát u. vstup vojáků; u. průchod alergenů

umožňovat1
103×,65× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby)

ADDR(3)
(umožnit) umožňoval dceři studium; u. jim studovat;
u. si přístup ke svým dokumentům

umožňovat2
13×,11× ACT(1) PAT(4;↓aby)

(umožnit) špatné podmínky umožňovaly průnik
alergenů; pevná koruna u. vývoj ekonomiky; stát u.
vstup vojáků; socialismus u., aby se děly tyto věci

umřít 2× ACT(1)
(zemřít, skonat, odejít) někdo z občanů umřel; na
rakovinu.CAUS

umýt 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) umýt vanu; u. se ve vaně

umýt si 3× ACT(1) DPHR(ruka.P4) ?PAT(nad+7)
(zříci se odpovědnosti) umýt si ruce nad současným
stavem; co se týče jeho odstupu, já si myji ruce

umývat 1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) umývat nádobí

unášet1
1×,1× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)

(nadchnout) jeho zjev nás unášel
unášet2

1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(unést, snést, vydržet) výrobce unáší tuto
odpovědnost

unášet31× ACT(1) PAT(4)
Tento proud unáší trh neznámo kam.

unavit 6×,2× ACT(1;↓že;.f) PAT(4)
(utahat, vyčerpat) unavil koně; jízdou.MEANS

unavit se ACT(1)
(pozbýt sil) děda se brzy unavil

unavovat 1× ACT(1;↓že;.f) PAT(4)
(unavit, utahat, vyčerpat) už ho unavovalo honit se
za ní

unést1
4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(ukrást) unesl mu manželku
unést2

2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
unést novináře ze země

unést3
1×,1× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)

(nadchnout) jeho šaty ji unesly
unést4

11×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(snést, vydržet, unášet) neunesli, že se museli
přestěhovat

unést5
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(zvednout, utáhnout) unese jen 50 kg
unikat1

2× ACT(1) PAT(3)
(přijít o, ztratit) unikly nám peníze

unikat21× ACT(3) PAT(1;↓že;↓c)
(ujít) unikaly nám detaily

unikat3
5×,1× ACT(1) ?PAT(3;před+7)

(vyhnout se) unikat obklíčení; u. smrti o vlásek; u.
před nepřítelem

unikat4
2×,2× ACT(1) DIR1()

(ucházet) spousta energie uniká z hlavního agregátu
uniknout1

7×,14× ACT(1) PAT(3;před+7)
(vyhnout se) uniknout před nebezpečím; u. nepříteli

uniknout2
4×,1× ACT(3) PAT(1;↓že;↓c)

(ujít) to uniklo mé pozornosti
uniknout3

8×,5× ACT(1) DIR1()
(ucházet) plutonium uniklo z trupu; do ovzduší.DIR3
u. nepatrné množství plutonia

uniknout42× ACT(1) DIR3()
(dostat se, proniknout) Způsobilo rozruch, když jeho
název unikl na veřejnost.

uniknout52× ACT(1) DIR1()
(dostat se z něčeho nepříjemného) Není schopen
uniknout ze své pozice.; Chtěl opravdu uniknout z
dosahu pronásledovatelů.

upadat 3×,8× ACT(1)
(chátrat, pustnout) zbrojovky upadaly

upadnout11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zhoršit se) Trh upadl z 50 na 30.; Delicious upadl,
když jej začali pěstovat jen kvůli jeho vzhledu.
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upadnout2
6×,3× ACT(1) DIR3(=)

upadl do rozpaků; u. do nesnází, osidel, zajetí; u. v
nemilost

upadnout3
8×,1× ACT(1)

(padnout, spadnout) upadla při doskoku
upálit 1× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit) upálit Husa

upalovat 1× ACT(1)
(utíkat, zdrhat) upalovala jsem pryč

upéci1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(péci) z kynutého těsta upekla koláče a bochánky
upéci2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) upekli ze starého nový zákon

úpět 1× ACT(1) ?PAT(nad+7;na+4;↓že;↓c)
(naříkat, lamentovat) úpět nad deficitem

upevnit1
8×,12× ACT(1) PAT(4)

(stabilizovat, konsolidovat) upevnit image; u. vztahy
častým jednáním.MEANS

upevnit2
1× ACT(1) PAT(4)

(fixovat) upevnil šroubek; u. zlomeninu
upevnit3 ACT(1) PAT(4)
(připevnit) upevnit brusle; k botám.DIR3; u. skobu ve
zdi.LOC

upevnit41× ACT(1) ?PAT(na+6) ?ORIG(z+2)
Společnost upevnila o 1 3/7 na 37 1/2.

upevnit se 1×,1× ACT(1)
(zpevnit se) postavení marky se včera upevnilo

upevňovat 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(fixovat) upevňovat přátelství

upgradovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Upgradoval systém.PAT z Windows.ORIG XP na
Windows.EFF Vista.; Jsou připraveny upgradovat
počítače.

upíjet 1× ACT(1) PAT(4)
upíjet čaj

upínat se 1× ACT(1) PAT(k+3)
(přimknout se, soustředit se) upínat se k lidským
právům

upírat1
2×,2× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby) ADDR(3)

(odpírat) upíral jim právo na…
upírat24× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4;k+3)
(soustředit se) Upírali pozornost na toho, kdo skončí
poslední.

upisovat 5× ACT(1) PAT(4)
upisovat cenné papíry

upisovat se 1× ACT(1) PAT(7;k+3;.f;↓že) ?ADDR(3)
(upsat se, zavázat se) upisovala se nám k
pravidelným splátkám; u. se klubu na tři roky

upít se 1× ACT(1) ?PAT(k+3)
(zničit se) spisovatel se upil k smrti

uplácet 2× ACT(1) PAT(4)
(podplatit, korumpovat) uplácet soupeře

uplatit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(podplatit, korumpovat) uplatil utkání

uplatnit 34×,42× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
Uplatnil právo excize na protiústavní podmínky.;
Uplatnit fantazii a talent; u. sankce a nároky

uplatnit se 8×,3× ACT(1)
(realizovat se) uplatnil se v zaměstnání.LOC; jako
odborník.COMPL; profesionálně.MANN

uplatňovat 34×,29× ACT(1) PAT(4)
(uplatnit) uplatňuje tvůrčí fantazii; u. svou
specializaci; u. sankce a nároky

uplatňovat se 4× ACT(1)
uplatňoval se v zaměstnání; jako odborník.COMPL;
profesionálně.MANN; v oboru.LOC

uplést si ACT(1) DPHR(na-1[se.4$2<6>],bič.S4)
uplést si na sebe bič

uplatňovat ACT(1) PAT(4)
uplatňuje tvůrčí fantazii; u. svou specializaci; u.
sankce a nároky

uplynout 15×,5× ACT(1)
(uběhnout, utéci, minout) rok uplynul od vydání…;
u. sto let

upnout se 1× ACT(1) PAT(na+4;k+3)
(přimknout se, soustředit se) upnout se na
modernizaci; u. se k akciím

upomínat 1× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓aby;↓c;.s)
ADDR(4)

(upozorňovat) housle nás upomínají na lidovou
muziku

uposlechnout 2×,2× ACT(1) PAT(4;2)
(poslechnout) uposlechli volání krve; u. příkazu

upotřebit ACT(1) PAT(2;4)
(použít) upotřebit pomůcky

upouštět1 ACT(1) PAT(4)
(odčerpávat, odpouštět) u. vodu z přehrady

upouštět2
2×,3× ACT(1) PAT(od+2)

(vzdát se, zříci se) upouštět od této koncepce
upoutat1

4×,2× ACT(1) PAT(4)
(zaujmout, okouzlit) upoutal ji;
vystupováním.MEANS

upoutat2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(připoutat, přivázat) upoutat děti; pásy.MEANS
upoutat3

2×,6× ACT(:1) DPHR(pozornost-1.S4)
?ADDR(2) ?PAT(na+4)
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Upoutala na sebe pozornost společnosti.; Zkoušela
upoutat pozornost diváků na jinou věc.

upoutávat 1× ACT(1) DPHR(pozornost-1.S4) ?ADDR(2)
?PAT(na+4)

Upoutávali pozornost společností na vlastní prodej.;
Burza cenných papírů upoutává pozornost.

upozornit 88×,35× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓aby;↓c;.s)
ADDR(4)

(upomenout) upozornit poslance na protokol; u. nás,
abychom přijeli včas

upozorňovat 52×,25× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓aby;↓c;
.s) ADDR(4)

(upozornit) upozorňovat poslance na protokol
upravit1

24×,46× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;do+2)

(upravovat) upravit byty z nevyhovujících na lepší
typy; u. mu.BEN vlasy; u. skóre na 0:2; u. pokoje,
jídelníček; zákon u. tuto možnost

upravit2
21×,7× ACT(1) PAT(4)

(modifikovat, pozměnit) zákon upravuje tuto
možnost

upravovat1
27×,9× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;do+2)
(upravit) upravovali byty z nevyhovujících na lepší; u.
pro něho.BEN dům

upravovat2
7×,4× ACT(1) PAT(4)

(modifikovat, pozměnit) zákon upravuje tuto
možnost; u. rozdělení federace

uprázdnit 1× ACT(1) PAT(4)
(uvolnit) uprázdnit místo

uprchnout 14×,6× ACT(1) ?PAT(3;před+7)
(utéci, zmizet, upláchnout) uprchnout dozorcům; u.
tíze svého těla; u. před ním z vězení.DIR1; u. do
ciziny.DIR3

upřednostnit 7× ACT(1) PAT(4;.f) ?EFF(před+7)
(preferovat) upřednostňovala rozbít firmu před jejím
spojením

upřednostňovat 3×,28× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(preferovat) upřednostňuje chlapce před dívkami; u.
průmysl

upřesnit 21×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(zpřesnit) ministr upřesnil informaci; u.mu(pro
něho).BEN počty přihlášek

upřesňovat 4×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(zpřesňovat) upřesňoval scénář; u. jim.BEN cestu

upřít1
2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

(odepřít, neuznat, nepřiznat) upřít Castrovi
obratnost

upřít2
2× ACT(1) CPHR({pozornost-1,zrak,…}.4) DIR3()

(obrátit) upřel zrak na pohyblivý bod; fanoušci u. svou
pozornost na utkání s Blaníkem

upsat1
3×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(věnovat) upsal jim své akcie; u. v předkole.LOC sto
milionů korun

upsat22× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(stanovit) Obligace byly upsány na 15 1/3.

upsat se 2× ACT(1) PAT(7;k+3;.f;↓že) ?ADDR(3)
(upisovat se, zavázat se) upsala se agentovi k
dodržení termínů

upustit 30× ACT(1) PAT(od+2)
(vzdát se, zříci se) upustit od úmyslu

urazit1
6×,7× ACT(1) PAT(4)

(dotknout se, urážet) urazit ministra; svým
vystoupením.MEANS

urazit2
2× ACT(1) PAT(4)

(zničit, poškodit) urazit kliku; u. vám.BEN ruce
urazit3 ACT(1) PAT(4)
(ujet) urazit vzdálenost 10 km; na kole.MEANS

urazit se 9×,1× ACT(1)
(být dotčen) Baggio se urazil

urážet1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(ostouzet, dotknout se) urážet ho; svým
postojem.MEANS

urážet2
1× ACT(1) PAT(4)

(ujít, ujet) urážet 5 km denně
určit1

1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(stanovit, dát) určil mu to jako cíl snažení
určit2

25×,12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3;
pro+4)

(přidělit) určit Pavlovi zprávu; u. si svoje povinnosti;
u. škole pěstovat výzkum; u. předpisy Evropě a pro
Skandinávii

určit31× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
určil delegování dozoru i na regionální organismy

určit4
4× ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];:a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(jmenovat, ustanovit) určit spolupracovníka svým
zástupcem; u. ho za svého zástupce; u. kolegu jako
svého zástupce

určit5
52×,31× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(stanovit, zjistit) určit trest na deset let; u. termín
schůze; u. ze vzorku.DIR1 krevní skupinu

určit6
37×,30× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

(označit, definovat, vymezit) určil pořadí losem; u.
si.BEN, kde bude bydlet

určit712× ACT(1) PAT(4;↓c)
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Určili zákon, aby jim pomáhal.AIM; Určili ho k
práci.AIM; u., kdo bude hrát

určovat1 ACT(1) PAT(4;.f;↓že) ?ADDR(3) ?EFF(7;
.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)

(stanovovat, vytýkat) určovala mu dostudovat za cíl
určovat2

3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3;pro+4)
(přidělovat) určovat práci dělníkům; u. předpisy
západní Evropě a pro Skandinávii

určovat3 ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];:a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(jmenovat) určoval ho svým zástupcem
určovat47× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(stanovovat, zjišťovat) určovali termín prací na deset
let; u. kata k vykonání.AIM rozsudku; u. soud, aby
rozhodl.AIM; u. koncentraci roztoku

určovat5
35×,18× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(definovat, vymezovat, definovat, rozhodovat)
určoval povahu rozpočtu; u. společný postup, způsob
dopravy; u., jak se má chovat; u., kam uložit všechny
věci

urgovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(upomínat) urgovat legislativní změny

úročit 16×,2× ACT(1) PAT(4)
(úrokovat) banka úročí vklady; výhodně.MANN

urovnat 3×,19× ACT(1) PAT(4)
Urovnat křivdy.; Firmy dnes urovnají poslední detaily.

urovnávat 1× ACT(1) PAT(4)
Dohoda urovnávala obvinění SEC, že Holmes klamal
investory.

urvat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(získat, vydolovat) urvat maximum ze svého majetku

urychlit 13×,29× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zrychlit, zvýšit) technika urychlí růst z 90 na 98
procent

urychlovat 3×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zrychlovat) urychlovat soudní řízení z 5 na 3 týdny
úřadovat 5×,1× ACT(1)
(pracovat) úřaduje na ministerstvu

uříznout 2× ACT(1) PAT(4)
(ustřihnout) uříznout hlavu; nepříteli.BEN

usadit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(odbýt, zpražit) učitel žáka usadil; nevybíravými
slovy.MEANS

usadit se1
5×,17× ACT(1) LOC()

(umístit se, usídlit se) národ se usadil v nížině
usadit se2 ACT(1) DIR3()
(umístit se) usadil se do křesla

usadit se3
1×,4× ACT(1)

(uklidnit se, urovnat se) všechny problémy se usadí
usadit se43× ACT(1) LOC()
Index se usadil pod maximem.; Index se usadil o 23.2
bodu výše.

usadit se51× ACT(1)
Prach se konečně usadil

usazovat se1
3×,3× ACT(1) LOC()

(umísťovat se, usídlovat se) usazovat se v Banátu
usazovat se2 ACT(1) DIR3()
(sedat) usazovat se do křesla

usazovat se3
1× ACT(1)

(uklidnit se, utišit se) vír vzpomínek se usazuje
usedat1 ACT(1) LOC()
(sedat) prach usedá v celém prostoru

usedat2
1× ACT(1) DIR3()

(sedat) rozvířený prach usedá na věci
usednout1

1× ACT(1) LOC()
(sednout si) Jakub usedl vedle Milči

usednout2
8×,1× ACT(1) DIR3()

(sednout, posadit se) Jakub usedl za Milču; u. do
prezidentského křesla

useknout1 ACT(1) PAT(4)
(ukončit) useknout řeč

useknout21× ACT(1) PAT(4)
(uříznout) Useknout hlavu si však nezasloužila.

uschovat 3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(před+7)
(schovat, ukrýt) uschovali před ním důležité údaje

uschovávat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(před+7)
(schovávat, ukrýt) uschovávat drogu před rodiči

usídlit se1
1× ACT(1) LOC()

(umístit se) opera se usídlila v divadle
usídlit se2 ACT(1) DIR3()
(umístit se) usídlit se do protější budovy

usilovat 75×,153× ACT(1) PAT(o+4;↓c;.f)
(snažit se) usilujeme o to, aby reforma prošla; u. zavést
nový řád; u. o pořádek

usínat 1× ACT(1)
(usnout) usínali rychle

uskladňovat ACT(1) PAT(4)
uskladňovat data

uskromnit se 1× ACT(1)
(uskrovnit se, omezit se) musíš se uskromnit; v
nárocích.REG

uskrovnit se 2× ACT(1)
(omezit se) já se uskrovním; v jídle.REG

uskutečnit1
47×,51× ACT(1) PAT(4)
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(realizovat, provést, vykonat) uskutečnil svůj sen; u.
zájezd

uskutečnit219× ACT(1) CPHR({koupě,operace,plán,
platba,prodej,příkaz,…}.4)

Výkonný pracovník uskutečnil Koupi.; Nepodařilo se jí
uskutečnit plán na prodej poboček.; Uskutečnil
příkaz.; Uskutečnil čtyřdenní prodeje.; Uskutečnila
technickou operaci.; Uskutečnil platbu ve výši 4.7
milionů.

uskutečnit se 74×,52× ACT(1)
(odehrávat se, dít se) sjezd skautů se uskutečnil; v
Praze.LOC minulý týden.TWHEN; přechod k
směnitelnosti se u. postupně.MANN

uskutečňovat 7×,8× ACT(1) PAT(4)
(provádět, realizovat, vykonávat) uskutečňovat
návštěvu; u. své sny

uskutečňovat se 8×,2× ACT(1)
(uskutečnit se, odehrávat se, dít se) sjezd skautů se
uskutečňoval každoročně; v Praze.LOC; u. se minulý
týden.TWHEN

uslyšet1
1×,2× ACT(1) PAT(4;o+6) ?ORIG(od+2)

(slyšet) uslyšel od nich o katastrofě; u. od nich pravdu
uslyšet21× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓jak-2;↓že)
(slyšet) uslyšel ho, že jí nadává

uslyšet3
9×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c)

(slyšet) uslyšel, co si povídají
uslyšet4

2×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c;
.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2)

(slyšet) uslyšel od nich o matce, že se odstěhovala
usmát se 3×,6× ACT(1) ?PAT(na+4)
(smát se) usmál se na ni; mile.MANN se u.

usmažit 1× ACT(1) PAT(4)
Usmažili dobré bramboráky.

usměrnit 1× ACT(1) PAT(4)
(regulovat) usměrnit vývoj podniku

usměrňovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(regulovat) usměrňovat politiku

usmířit1 ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
syn usmířil tátu s mámou

usmířit22× ACT(1) PAT(4)
(smířit) rozhodčí usmířil protivníky

usmířit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(smířit se, zanechat sporu) matka se usmířila s
dcerou

usmívat se1
9×,4× ACT(1) ?PAT(3)

(smát se) usmívat se hloupostem; hezky.MANN se u.
usmívat se22× ACT(1) ?PAT(na+4)
(smát se) usmívala se na něj zdaleka; mile.MANN se u.

usmlouvat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)
ADDR(s+7)

(domluvit, smlouvat) usmlouvat s majitelem cenu
usmolit ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) usmolit jim z podkladů smlouvu

usmrcovat 1× ACT(1) PAT(4)
Pilulka usmrcuje nenarozené.

usmrtit 3×,11× ACT(1) PAT(4)
(zabít) usmrtit barmana; stejnou střelou.MEANS

usnadnit 10×,20× ACT(1) PAT(4;.f) ?ADDR(3)
(ulehčit, ztížit) Usnadnit nám rozhodnutí.; Dohoda
usnadní vládám zvládnout slibovanou pomoc.

usnadňovat 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ulehčovat) usnadňovat lidem řízení

usnést se 4×,1× ACT(1) PAT(na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.f;.s)
(dohodnout se) parlament se usnesl na následujícím
základním principu hospodaření

usnout 2× ACT(1)
(usínat) usnout do pěti minut

usoudit1
2×,8× ACT(1) PAT(4;↓že)

(vyvodit) usoudil, že román je dobrý
usoudit25×,7× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jestli;↓zda)
?PAT(o+6)

(vyvodit, odvodit, rozhodnout) usoudil o situaci, že
je nebezpečná

usoužit 1× ACT(1) PAT(4)
(utrápit) usoužit vojáka

uspěchat 2× ACT(1) PAT(4)
(uspíšit, ukvapit) uspěchat výchovu

uspět1
2×,5× ACT(1) PAT(s+7)

(pochodit) s tím nápadem u něj neuspěl
uspět2

36×,54× ACT(1)
(být úspěšný, pohořet, prospět) všichni uspěli; v
tomto turnaji.REG; proti družstvu.BEN Bohdanovic;
neuspěli při kolonizaci.TPAR země

uspíšit 2×,9× ACT(1) PAT(4)
(urychlit) uspíšit mírový proces

uspokojit 24×,20× ACT(1;↓jak-2;↓že) PAT(4)
(nezklamat) zaměstnanci uspokojili šéfa; u. věřitele
získanými prostředky.MEANS

uspokojovat 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(uspokojit) současnost nás uspokojuje jen částečně; u.
ho svým chováním.MEANS

uspořádat1
16×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(sestavit, vytvořit) uspořádat album ze čtyř písní
uspořádat2

1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)
(sestavit) uspořádat články do tří svazků tak, aby …
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uspořádat3
16×,25× ACT(1) PAT(4)

(pořádat, organizovat) uspořádat referendum
uspořádávat ACT(1) PAT(4)
(organizovat, uspořádat) uspořádávat politiku
kontroly

uspořit 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(ušetřit, naspořit, nastřádat) uspořit peníze

usrkávat 2× ACT(1) PAT(4)
(upíjet) usrkávat pivo

ustálit 2× ACT(1) PAT(4)
Plánovalo se ustálit 15% daň.; Kurzy ustálily cenovou
hladinu.

ustálit se 4×,27× ACT(1)
(konsolidovat se) poměr se ustálil; na 67
procentech.LOC; počasí se u.

ustalovat se 2×,2× ACT(1)
(konsolidovat se) vztah se ustaluje; na normálu.LOC

ustanovit1
2×,13× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) ustanovili z nich pracovní skupinu
ustanovit21× ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
(určit) ustanovil ho svým zástupcem

ustanovit32× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(určit, definovat, vymezit) Zákon by ustanovil, že
fond poškozené odškodní.

ustanovovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(určovat, definovat, vymezovat) ustanovovat
standard

ustat1 ACT(1) PAT(s+7;.f)
(přestat) ustat s prací; u. studovat

ustat2
2×,7× ACT(1)

(přestat, skončit) ostřelování ustalo
ustát 1×,5× ACT(1) PAT(4)
(zvládnout) musíme ustát tuto eskalaci

ustávat1 ACT(1) PAT(s+7;.f)
(přestávat) ustávat se studiem

ustávat2
3×,1× ACT(1)

(přestávat) vzdychání neustávalo
ustavit1

16×,9× ACT(1) PAT(4;↓že)
(ustanovit, konstituovat) ustavili rekord; u. vládu

ustavit21× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4;do+2)

(jmenovat) Město ustavilo Morgenzona starostou.
ustavovat1 ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4;.n4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
(jmenovat, určovat) ustavoval ho svým zástupcem

ustavovat22× ACT(1) PAT(4;↓že)
(stanovit, konstituovat) ustavovat nový trh

ústit1
2× ACT(1) PAT(v+4;do+2)

(vyústit) nepokoj ústil ve stávku
ústit2

1× ACT(1) DIR3()
(směřovat, vést) ústit do minischodiště

ustlat si 1× ACT(1) LOC()
(lehnout si) Jirka si ustlal v sále.

ustoupit1
14×,12× ACT(1) PAT(3)

(povolit, vyhovět, poddat se) ustoupil tlaku; u.
kolegovi v řešení.REG

ustoupit2
7×,6× ACT(1) PAT(od+2)

(zříci se, vzdát se) ustoupit od myšlenky
ustoupit3

6×,1× ACT(1) DIR1()
(odstoupit, odejít) ustup od něho, ať ho můžu praštit

ustoupit4
1×,7× ACT(1) DIR1()

(stáhnout se) ustoupil z dobytých pozic; u. před
nepřítelem.CAUS

ustoupit5
3×,5× ACT(1)

(zmizet, ustat) teplota ustoupila
ustoupit61× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Společnost ustoupila z 57,5 na 57, tj. o .

ustrnout 1×,1× ACT(1)
(stagnovat, zastavit se) vývoj ustrnul

ustupovat1
3×,3× ACT(1) PAT(3;před+7)

(povolovat, poddávat se) ustupoval nátlaku
ustupovat2

2×,3× ACT(1) PAT(od+2)
(vzdávat se, zříkat se) ustupovat od úsilí

ustupovat3
3×,2× ACT(1) DIR1()

(stahovat se) armáda ustupuje z dobytých pozic; u.
před nepřítelem.CAUS

ustupovat41× ACT(1) DIR1()
(odstoupit, odejít) ustupovat od zdi

ustupovat55× ACT(1)
(přestávat, mizet) teplota ustupovala

usuzovat1
2×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(vyvozovat) usuzují výsledek z reakce.DIR1 diváků
usuzovat2

3×,6× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jestli;↓zda)
?PAT(o+6) ?ORIG(z+2)

(vyvozovat, odvozovat) z projevů kašle usuzoval o
dítěti, že je astmatikem

usvědčit1
10×,12× ACT(1) PAT(z+2) ADDR(4)

(dokázat vinu) usvědčit pachatele z činu
usvědčit2

1× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4;.a4[{jako,jakožto}:/AuxY];
za-1[.a4])

(označit) jako pachatele usvědčili policisté šestici mužů
ušetřit1

20×,41× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(našetřit, naspořit) Ušetřit peníze na výdajích; u.
peníze za jízdné.CAUS
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ušetřit2
4×,7× ACT(1) PAT(4) ?EFF(2;před+7;proti+3;

od+2)
(uchránit) ušetřit děti bolesti; u. dům před zničením;
u. nás proti nim; u. mu.BEN nervy; u. si.BEN nové
šaty; Některé faktory ušetřily oblast od takového
dopadu, jaký pocítili v San Francisku.

ušetřit si 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhnout se, vyvarovat se, zdržet se) tatínek si
ušetřil zlobení; kolega si u. ironické poznámky; u. si
odpověď

ušít1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) ušít šaty z popelínu

ušít2
3×,2× ACT(1) DPHR(na-1[míra.S4]) PAT(4)

ušít objekt na míru; tehdejší národní radě.BEN
ušít3

1× ACT(1) DPHR(na-1[tělo.4]) PAT(4)
ušít léčbu na tělo

ušklíbnout se11× ACT(1) PAT(na+4;nad+7)
(usmát se) ušklíbl se nad malou částkou

ušklíbnout se2
1× ACT(1) ?PAT(na+4)

(usmát se) mladík se ušklíbl na dívku; u. se
posměšně.MANN

uškodit 6×,11× ACT(1;.f;↓kdyby) PAT(3)
(ublížit) sebepoznání nikomu a ničemu neuškodí;
neuškodí nám znovu si připomínat, že anotace jednou
skončí; nikomu neuškodí, kdyby už s.

uškrtit 2× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit) uškrtit šéfa

uštědřit 3× ACT(1) ACT(1) CPHR({branka,gól,
pohlavek,políček,problém,rána,výprask,…}.4)
ADDR(3)

(dát) uštědřit trhu ránu; Uštědřil tisku slovní výprask.
utábořit se 1× ACT(1) LOC()
(usídlit se, umístit se) utábořili se u lesa

utáhnout1
1× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(4)

(přivábit) utáhl diváka na tuto scénu
utáhnout22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(zvládnout) Matka utáhla všechno sama ze svého
příjmu.

utáhnout3
2×,4× ACT(1) PAT(4)

(přitáhnout, stáhnout) utáhnout obvaz; u. malým
firmám.BEN opasek

utahovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(přitahovat, utáhnout) Utahovat smyčku.; Utahoval
si.BEN opasek nad ránou od hadího uštknutí.

utahovat2 ACT(1) DPHR(opasek.S4) ?PAT(3)
Vláda lidem nemilosrdně utahuje opasek.; Každá
společnost si dnes utahuje opasek.

utahovat si11× ACT(1) PAT(z+2)
(dělat si legraci) utahovat si z kolegyně

utahovat si21× ACT(1) DPHR(opasek.S4)
Společnost si utahuje opasek.

utajovat 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(skrývat, schovávat, ututlat) utajovali před námi
příběhy lidí

utápět se 1× ACT(1)
(utopit se) utápěl se ve tmě

utéci1
1×,1× ACT(3) PAT(1;↓že;↓c)

(ujít, uniknout) utekl jí začátek
utéci2

17×,13× ACT(1) ?PAT(3;před+7)
(prchnout) utekl před ním; u. dozorcům; z
domova.DIR1; do města.DIR3

utéci3 ACT(1)
(uběhnout, uplynout, minout) uteklo hodně času

utéci se 1× ACT(1) DIR3()
(uchýlit se) utéci se do Evropy; u. se pod ochranu

utěšit 2× ACT(1) PAT(4)
(těšit, utěšovat, konejšit) utěšit dítě

utěšovat 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(těšit, konejšit, upokojovat) utěšovat kolegu

utichat 1× ACT(1)
skandál utichal

utichnout 3×,3× ACT(1)
(ztichnout) vzrušené debaty utichly

utíkat1
7×,9× ACT(1) ?PAT(3;před+7)

(běhat, upalovat, pádit) utíkali před nimi;
rychle.MANN; u. jim domů.DIR3

utíkat2 ACT(1)
(běžet) čas utíká jak bláznivý

utírat 2× ACT(1) PAT(4)
(otírat, stírat) utírat prach; u. si.BEN ruce; do
ručníku.MEANS; ručníkem.MEANS

utišit15× ACT(1) PAT(4)
(uklidnit) utišit zákonodárce

utišit21× ACT(1) PAT(4)
(zastavit, zmírnit) prohlášení utišilo obavu ohledně
stability vlády, utišit hlad

utišovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uklidňovat) utišovat hlad

utkat se1
2× ACT(1) PAT(s+7)

(potkat se, setkat se) premiér se utkal s teoriemi
národohospodářů

utkat se2
6×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)

(střetnout se) Sparta s Duklou se utkaly o pohár
mistrů; u. se ve fotbale.REG; obě družstva se konečně
u. Rcp. ADDR

utkávat se1
1× ACT(1) PAT(s+7)
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(potkávat, setkávat se) ministerstvo se utkává se stále
novými problémy

utkávat se2
2× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+4)

(utkat se, střetávat se) utkávat se s protivníkem o
titul; u. se ve fotbale.REG; tato družstva se neutkávala
často Rcp. ADDR

utkvět1
1× ACT(1;.v) LOC()

(zůstat, uváznout) utkvěl trvale ve své existenci; u.
nám.BEN v paměti; hádají se, u. mu v paměti

utkvět2 ACT(1) LOC()
(ulpět) jeho pohled utkvěl na profesorce

utkvít1
2× ACT(1;↓že;↓c) LOC()

(zůstat, uváznout) utkvít v této skutečnosti; v paměti
mi.BEN u. léto

utkvít21× ACT(1) LOC()
(ulpět) jeho pohled utkvěl na profesorce

utlačovat ACT(1) PAT(4)
(utiskovat) utlačovat firmu; u. malé národy

utlouci 1× ACT(1) PAT(4)
(ubít, zabít) utlouci oběti; různými předměty.MEANS

utloukat 1× ACT(1) PAT(4)
(ničit) utloukat dolar na devizových burzách

utlumit1
1×,8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(snížit, zeslabit) utlumit výrobu z 90 na 80 tisíc
utlumit24× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmírnit, potlačit) utlumili mu bolest z malé intenzity
na maximum

utlumit se ACT(1)
(utišit se) Poptávka po dolaru se utlumila.

utnout 2× ACT(1) PAT(4)
(zastavit) utnout vztahy

utnout se 1× DPHR(mistr:S1[tesař.S1])
i mistr tesař se někdy utne

útočit 9×,10× ACT(1) PAT(na+4;proti+3)
(dorážet, sápat se) útočili na nepřítele ve skupinách;
ú. na obránce

utonout 3× ACT(1)
(utopit se, zemřít) utonul v zavlažovací nádrži

utopit1 ACT(1) PAT(4)
utopila všechna koťata

utopit21× ACT(1) PAT(4)
Tyto operace utopily všechny stížnosti.; Hlasy odpůrců
jsou utopeny v hluku míchaček a cinkání jeřábů.

utopit se 4×,3× ACT(1)
(utonout, zemřít) Danihel spadl do vody a utopil se

utrácet1
4×,27× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4;na+4)

(utratit) Utrácet peníze za zboží.; Utrácela peníze na
soudní spory.

utrácet21× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4)
Utrácejí 12 % HDP za zdravotnictví.

utratit1
7×,37× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(investovat) utratit peníze za zboží; utratil peníze na
tento způsob inzerce; utratila podíl na provoz fondu

utratit2
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(zabít) utratit zvíře; injekcí.MEANS
utratit3

1×,44× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4;na+4)
(zaplatit KOLIK) utratil tisíce za nové šaty;
Podnikatelé utratili na financování začínajících
společností 600 milionů dolarů.

utrhnout 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(odtrhnout) utrhnout trojlístek; u. jablko

utrhnout se1 ACT(1) PAT(na+4)
(obořit se, osopit se) utrhla se na manžela

utrhnout se2
1×,1× ACT(1)

(odtrhnout se) utrhla se podrážka; u. se jí.BEN
knoflík; u. se lavina

utrousit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(k+3)
(pronést) utrousit k nim jen pár slov

utrpět1
27×,122× ACT(1) PAT(4)

(dojít poškození) utrpět zranění; u. šok
utrpět2

3×,11× ACT(1) PAT(7)
(být postižen) země utrpěly japonskou agresí;
značně.MANN; stromy u. mrazem

utržit1
10×,9× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)

(dostat, obdržet) utržit 73 mil. od producentů; za
uvedení.CAUS filmu; za zboží.CAUS; Televize utržila
peníze z pravidelných pořadů.

utržit21× ACT(1) PAT(4)
(utrpět) Další ránu utržily akcie v pátek.; Společnost
utržila ostudu.

utřídit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(seřadit, uspořádat, sestavit) utřídit argumenty do
hezkého proslovu

utuchat 1× ACT(1)
(zeslabovat, zanikat) zmatek stále neutuchá

ututlat 7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(utajit) ututlat aféru před veřejností
utužit 1× ACT(1) PAT(4)
(utužovat, upevnit, stabilizovat) utužit postavení; u.
si.BEN pozici

utužovat 1× ACT(1) PAT(4)
(utužit, upevňovat, stabilizovat) utužovat morálku

utvářet 3×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet, stvořit, formovat) utvářet z ní novou
bytost; u. stranu do autentické podoby.RESL
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utvářet se 3× ACT(1) ?PAT(z+2)
(tvořit se) názor se utváří z rozmanitých podnětů;
schopnosti nevidomého se u. podle jeho způsobu
existence

utvořit1
3×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) utvořit koalici ze dvou stran; u. ze skupinek
organizaci

utvořit21× ACT(1) CPHR({rekord}.4)
Problémy voleb utvořily rekord.

utvrdit1
2×,3× ACT(1) PAT(v+6;↓že;↓c) ADDR(4)

(přivést k přesvědčení, zbavit nejistoty) utvrdit ho
v omylu; u. ho v domněnce, že voda stoupá…

utvrdit21× ACT(1) PAT(4)
(zpevnit) Výrok utvrdil její pozici.

utvrzovat1 ACT(1) PAT(v+6;↓že) ADDR(4)
(utvrdit) utvrzoval ho v omylu

utvrzovat21× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?ADDR(3)

(potvrzovat, dotvrzovat) utvrzoval jim tím svou
jedinečnost

uvádět1
53×,83× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓když;.s;↓c)

?EFF(.1[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(jmenovat, označit, vyslovit) uváděl v knize názvy
obcí česky jako důkaz; u. jim.BEN do formuláře svou
národnost; podnik u., když jeho fondy překročí
procento; podnik u. překročení procenta; u. literaturu
v seznamu.LOC; u. správné směrovací číslo; u., proč to
změnil; u., že se bude chovat jinak; u. příklady

uvádět2
2×,5× ACT(1;↓že) PAT(4) DIR3(=)

že hráli skvěle, nás uvádělo do správné nálady; u. stroj
do chodu

uvádět3
5×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dopravit) uvaděčka uvádí diváky na místa; u. družici
na oběžnou dráhu; u. ho do společnosti

uvádět47× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zprostředkovat vstup, přijetí) uvádět dívku do
rodiny; u. zboží na trh

uvádět5
28×,8× ACT(1) PAT(4)

(hrát, předvést, dát na repertoár) v divadle uvádějí
premiéru; u. Hamleta

uvádět6
3×,3× ACT(1) PAT(4)

(moderovat) uvádět svá vystoupení; vizí.MEANS o…
uvádět72× ACT(1) PAT(4)
Uváděli převody měn v dolarech.

uvádět8
85×,442× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓c;.s)

?PAT(o+6)
(říkat, sdělovat) uváděli o prezidentovi, že znovu
nekandiduje; na dotaz LN.REG k povodňové

situaci.REG v oblasti u. o škodách.PAT v regionu jen
několik údajů.EFF

uvádět9
1× ACT(1) DPHR(na-1[míra:4[pravý:#]]) PAT(4)

uváděl povídačky pravou míru
uvádět101× ACT(1) DPHR(v-1[život.S4]) PAT(4)
uvádět v život plány

uvádět1111× ACT(1) PAT(4) MANN()
Uváděli dluhopis ve výši/na ceně 102.

uvadnout ACT(1)
jeho naděje uvadla

uvalit1
2×,6× ACT(1;↓že) PAT(4) ADDR(na+4)

(svést, svalit) Uvalit na něj hlavní podezření.; Soud na
něj uvalil, že se nepřiznal; NFL uvalila na
zaměstnance limit.

uvalit2
7×,26× ACT(1) CPHR({blokáda,břemeno,clo,

daň,dluh,embargo,exekuce,hypotéka,karanténa,
moratorium,opatření,penále,platba,podmínka,poplatek,
právo,sankce,správa,úrok,vazba-1,zákaz,zátěž,…}.4)
ADDR(na+4;vůči+3)

(uvrhnout, stihnout něčím) Uvalit na dovoz clo; u.
na zatčeného vazbu; u. blokádu vůči našemu lidu;
jejich opovrženíhodné chování u. břemena na ty,
kteří…; dohoda u. na firmu značný dluh; ministerstvo
uvalilo na výzkum moratorium, na výběry
uskutečněné před dosažením 59 1/2 let je uvaleno
10% penále, kompetentní orgány uvalily na převody
vkladů vysoké poplatky

uvalovat1 ACT(1;↓že) PAT(4) ADDR(na+4)
(uvalit) uvalovat na něj hlavní podezření

uvalovat23× ACT(1) CPHR({blokáda,clo,daň,embargo,
exekuce,hypotéka,karanténa,podmínka,poplatek,
sankce,standarda,vazba-1,…}.4) ADDR(na+4;vůči+3)

(uvalit) uvalovat na ně podmínky
uvařit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vařit) uvařil z těchto surovin oběd

uvázat se ACT(1) PAT(7;k+3;.f;↓že) ?ADDR(3)
(zavázat se) uvázat se společnosti k rozvojovému
programu

uváznout 1×,5× ACT(1) LOC()
(utkvět, zůstat) jednání uvázlo na mrtvém bodě

uvážit 2×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c;.f)
(zvážit, rozmyslet si) uvážit všechny možnosti

uvažovat1
2× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;.f)

(rozmyslet se, uvážit, zvažovat) uvažovat všechny
možnosti

uvažovat2
89×,103× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
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(přemítat, přemýšlet) uvažoval nad svými
možnostmi; u. o svých možnostech; u. o sobě; u., kam
půjdou

uvažovat3
2× ACT(1) PAT(s+7)

(počítat) s rychlejším procesem se uvažuje v nákladní
dopravě

uvažovat4
7×,2× ACT(1)

(myslet) uvažoval logicky;
uvědomit 8× ACT(1) PAT(o+6;↓že;.s;↓c) ADDR(4)
(zpravit, vyrozumět) uvědomit příbuzné o nehodě

uvědomit si 40×,32× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
(uvědomovat si, pochopit, poznat, vzít na vědomí)
uvědomit si, že to jsou oni; u. si chybu; u. si, kam jít

uvědomovat si 30×,23× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
(uvědomit si, pochopit, poznat, vzít na vědomí)
uvědomovat si, že to budou oni

úvěrovat 2× ACT(1) PAT(4)
(poskytnout úvěr) úvěrovat koupi

uveřejnit1
10×,11× ACT(1) PAT(4)

(zveřejnit, publikovat, otisknout) autor uveřejnil
knihu v nakladatelství…

uveřejnit22× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(zveřejnit, publikovat) noviny uveřejnily o
prezidentovi zprávu

uveřejňovat1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(uveřejnit, publikovat) uveřejňovat výsledky
hospodaření; u. knihu

uveřejňovat2
1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(uveřejnit, publikovat, zveřejnit) uveřejňoval o něm
nepravdivé zprávy

uvěřit1
6×,11× ACT(1) PAT(3;↓že)

(věřit, mít přesvědčení) uvěřit jeho slovům; u., že je
to pravda

uvěřit22× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;↓že;↓c)
(věřit, důvěřovat) uvěřil mu, že ho nezradí

uvést1
55×,318× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když;↓c)

?EFF(.1[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(jmenovat, citovat) uvést příklad konfliktu jako
důkazy; u. v knize názvy obcí česky; u. jim.BEN do
formuláře svou národnost; podnik u., když jeho fondy
překročí procento; u. literaturu v seznamu.LOC; u.
správné směrovací číslo; u., proč to změnil; u., že se
bude chovat jinak

uvést2
15×,29× ACT(1;↓že) PAT(4) DIR3(=)

uvedl vše do správného světla; u. stroj do chodu
uvést3

13×,59× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zprostředkovat vstup, přijetí) uvedli ho do
společnosti svých přátel; u. zboží na trh

uvést4
6×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivést, dopravit) uvést družice na oběžnou dráhu;
uvaděčka u. diváky na místa

uvést5
74×,17× ACT(1) PAT(4)

(hrát, předvést, dát na repertoár) v divadle uvedli
Hamleta

uvést6
2×,4× ACT(1) PAT(4)

(zahájit, otevřít) uvést výstavu
uvést7

442×,3120× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓zda;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(konstatovat) Novinářům o nich uvedl, že porušují
lidská práva; na dotaz LN.REG k povodňové
situaci.REG v oblasti u. o škodách.PAT v regionu jen
několik údajů.EFF

uvést82× ACT(1) CPHR({vysvětlení,zdůvodnění}.4)
?ADDR(3)

Uvedl jim k tomu vysvětlení. nebylo uvedeno žádné
zdůvodnění

uvést91× ACT(1) CPHR({opatření,…}.4)
Firma uvedla opatření.

uvést10
3×,3× ACT(1) DPHR(na-1[míra:4[{správný,

pravý}:#]]) PAT(4)
uvést zprávy na pravou míru

uvést11
3× ACT(1) DPHR(v-1[život.S4]) PAT(4)

uvedl tuto teorii v život
uvést121× ACT(1) DPHR(do-1[pohyb.S2]) PAT(4)
Uvedli do pohybu propad akcií.

uvést132× ACT(1) DPHR(v-1[platnost.S4]) PAT(4)
Sněmovna uvedla v platnost nový zákon.

uvést se 3× ACT(1) MANN()|MEANS()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

(představit se) hráčka se uvedla výborně.MANN; u. se
pokusem.MEANS získat posluchače; u. se bez
problémů.ACMP; u. se na hrách podle pravidel.CRIT;
u. se v turnaji mistrovsky.CPR

uvěznit 4×,13× ACT(1) PAT(4)
(zavřít) uvěznit vraha

uvězňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uvěznit, zavírat) uvězňovat mladistvé

uvidět11× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓že;↓jak-2)
(vidět) uviděl ji, jak přichází

uvidět2
25×,34× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓zda;↓c)

(spatřit, uzřít) uviděl maminku; u. plakáty s
krvelačnou orlicí a ostrými drápy

uvidět31× ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(vidět) Uvidí se s lidmi z Jižní Karolíny.

uvidět se 1×,1× ACT(1;↓že;↓zda;↓jak-2)
(ukázat se) uvidí se, kdo přijde

uvítat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
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U

(vítat, přivítat) otec se u. s hosty
uvítat2

17×,18× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓jestli;↓že;↓kdyby)
konkurence by uvítala jeho pád; u. zákon; u., aby byl
zákon; u., že nejsou proti návrhu; u., jestli zákon bude
přijat

uvítat3
17×,3× ACT(1) PAT(4)

(vítat, přivítat) uvítat hosty
uvíznout13× ACT(1) LOC()
(utkvět) vzpomínka uvízla v duši

uvíznout210× ACT(1) LOC()
(zůstat vězet) uvíznout na mělčině

uvíznout32× ACT(1) DPHR(na-1[bod.S6[mrtvý.#]])
Uvízli na mrtvém bodě.

uvolit se 1× ACT(1) PAT(k+3;.f)
(zavázat se, svolit) uvolil se zůstat do konce

uvolnit1
7×,6× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(propustit) uvolnit žáka z výuky
uvolnit2

25×,23× ACT(1) PAT(4)
(poskytnout, dát) uvolnit peníze; u. jim
prostředky.BEN; u. na úvěr.AIM hodně peněz

uvolnit3
8×,17× ACT(1) PAT(4)

(udělat méně přísným, zmenšit) uvolnit morálku; u.
kázeň; u. mezinárodní napětí

uvolnit4
3×,5× ACT(1) PAT(4)

Uvolnit trasu.; Exxon uvolní prostory pro jinou
společnost.

uvolnit5
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(povolit) uvolnil smyčku; u. mu.BEN pouta
uvolnit6

1×,3× ACT(1) PAT(4)
uvolnil žáka

uvolnit71× ACT(1) PAT(4)
Exploze uvolnila bakterie antraxu.

uvolnit8 ACT(1) PAT(4)
(zbavit pevné soudržnosti) Uvolnil zaseklý spojovací
díl.; Uvolnit skobu ve zdi.; Uvolnili tyčku v plotě.

uvolnit se1
4×,3× ACT(1)

(vyloučit se) při výbuchu se uvolnil radioaktivní
mrak; z látky.DIR1 se postupně u. energie; kyselina se
u. z těla.DIR1

uvolnit se2
2×,2× ACT(1) ?PAT(od+2)

(zbavit se napětí, uklidnit se) Při hře na klavír se
interpret uvolnil od stresu.

uvolnit se33× ACT(1)
(pozbýt soudržnosti) lavina se uvolnila; šroub se u.

uvolňovat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(propouštět) látka uvolňovala z molekul alergen
uvolňovat2

1×,4× ACT(1) PAT(4)
uvolňovat peníze

uvolňovat32× ACT(1) PAT(4)
(udělat méně závazným, přísným) Uvolnit sevření
svého imperia, kázeň, mezinárodní napětí..

uvolňovat se 2×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat, uvolnit se) škodlivé látky se uvolňovaly z
odpadků

uvrhnout1
1×,9× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

uvrhl nás do těžké situace
uvrhnout2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) uvrhnout panovníka do žaláře

uzákonit 5×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(kodifikovat, legalizovat) uzákonili vyrovnaný
rozpočet

uzákoňovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(uzákonit, legalizovat) uzákoňovat ustanovení o
nárocích

uzamknout 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(zamknout) uzamknout kasu; u. dveře klíčem.MEANS

uzavírat12× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)
s nimi tyto typy smluv neuzavírali

uzavírat2
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(zahradit) uzavírat hranice; u. mu.BEN cestu; pro
Slovensko.BEN neuzavírá cestu do EU

uzavírat3
15×,29× ACT(1) PAT(4)

(končit, uzavřít) Uzavřel debatu.; Uzavřela diskusi.;
Uzavřel účet druhým gólem.; Příspěvek uzavírá, že
párům vysvětlí.MANN postup.

uzavírat486× ACT(1) ?PAT(4) LOC()|MANN()|ACMP()
(uzavřít) Měď uzavírala den na 5 dolarech.; Akcie
uzavíraly výše, smíšeně, s mírným poklesem.

uzavírat5
17×,10× ACT(1) CPHR({dohoda,kompromis,

kontrakt,obchod,pojištění,příměří,sázka,smlouva,…}.4)
Uzavřela s nimi dohodu.

uzavírat se 1× ACT(1) ?PAT(3;před+7;proti+3)
(být nepřístupný) uzavíral se před těmito názory

uzavřít1
10×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)

s nimi uzavřeli jiný typ smlouvy
uzavřít2

1× ACT(1) PAT(4) LOC()
(umístit) uzavřít mouchu v tabatěrce

uzavřít3
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) uzavřít zvířata do chléva
uzavřít4

44×,25× ACT(1) PAT(4)
(skončit, zakončit) uzavřít kauzu; u. rozhovor; u.
symfonii působivým závěrem.MEANS; u. diskusi

uzavřít5
13×,62× ACT(1) PAT(4)

(znepřístupnit) uzavřít archív; veřejnosti.BEN; u.
obchod

uzavřít6
7×,34× ACT(1) PAT(4)
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4 PDT-VALLEX

marka uzavřela kurs; vůči dolaru.REG; na 1,49.LOC;
marka u. ve stejné výši jako dolar

uzavřít7
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(dovřít) uzavřít dveře; u. dům bytelně.MANN; u. ventil
kleštěmi.MEANS

uzavřít8
1×,8× ACT(1) PAT(4)

(zahradit) uzavřít silnici; u. hranice
uzavřít9299× ACT(1) ?PAT(4) LOC()|MANN()|ACMP()
(uzavírat) Ceny uzavřely den na 60 dolarech.; Index
uzavřel výše.; Uzavřel oproti jiným měnám smíšeně.;
Akcie uzavřely s mírným poklesem.

uzavřít10
73×,68× ACT(1) CPHR({akvizice,dohoda,

kontrakt,koupě,mír,nákup,obchod,partnerství,prodej,
příměří,sázka,smír,smlouva,sňatek,svazek,transakce,
účet,vztah,…}.4)

(uzavírat) Uzavřít s někým smlouvu.; Uzavřel s
podnikem kontrakt. Společnost uzavře akvizici
koncem roku, nákup má být uzavřen do dvou týdnů,
bylo uzavřeno více manželských svazků; den, kdy se
uzavře transakce

uzavřít se 2×,2× ACT(1) ?PAT(3;před+7;proti+3)
(být nepřístupný) uzavřít se světu; u. se před světem;
u. se proti námitkám

uzdravit ACT(1) PAT(4)
(vyléčit) uzdravit pacienta

uzdravit se 2× ACT(1)
firma se sama uzdravila

uzdravovat1
1× ACT(1) PAT(4)

uzdravovat bolestivé rány
uzdravovat2 ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)
(léčit, vyléčit) uzdravovat lidi z chřipky

uzemnit ACT(1) PAT(4)
(spojit se zemí) zařízení dobře uzemnil

uzlit se 1× ACT(1)
(zamotat se) zápletka se uzlí

uznat1
21×,12× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(7;za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(uznávat, považovat) uznat za nutné poradit se; u.
ho majitelem; u. ho vinným; u. ji jako příslušnici; u. ji
za příslušnici armády

uznat2
23×,23× ACT(1) PAT(4;↓že)

Uznal potřebu; Uznala, že je třeba cestovat; Uznala
nám.BEN gól; Firma by uznala, že se obávala rizik.;
Uznali nové státní hranice.

uznávat1
1×,2× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(7;za+4;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
(uznat, považovat) uznával ho za majitele; u. ho
majitelem; u. ho vinným

uznávat2
14×,28× ACT(1) PAT(4;↓že)

(uznat, schválit) uznával, že je třeba cestovat; u.
potřebu; všichni ho u.; u. nám.BEN rozpočet

uzobnout ACT(1) PAT(4)
(ukousnout) uzobnout větší kus dortu

uzpůsobit1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(přizpůsobit) uzpůsobit jim své názory

uzpůsobit21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(pozměnit) uzpůsobit účetní hodnotu z vysoké ceny
na nižší

uzrát 1× ACT(1)
(zrát) plody uzrály

uzurpovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uchvátit) Uzurpovala doktrínu.; Uzurpoval si.BEN
větší část; Uzurpovali pro sebe.BEN všechno

užírat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ubírat, odebírat) tenhle život jim užíral zdravé
myšlení

užírat se 1× ACT(1) PAT(7;s+7)
(trápit se) užírají se nečinností

užít1
8×,3× ACT(1) PAT(2;4)

(použít) užít med; k přípravě.AIM těsta
užít2 ACT(1) PAT(2;4)
(vzít) užít léky

užít3 ACT(1) PAT(4)
(vytěžit prospěch, potěšení) Jitka šaty hodně užila;
hypotéku by u. polovina lidí

užít si 4×,3× ACT(1) PAT(2;4)
(prožít příjemně) užít si hokeje

užívat1
26×,15× ACT(1) PAT(4;2)

(brát) užívá léky; k uzdravení.AIM
užívat2

6× ACT(1) PAT(4;2)
(těšit se, mít radost, prospěch) užívat života

užívat3
4×,3× ACT(1) PAT(4;2)

(využívat) užívá svého vlivu; k získání.AIM peněz
užívat4

3×,10× ACT(1) PAT(4;2)
(používat) Užívat služební byt a auto.; Užívá
japonský pojem pro obchodní domy.

užívat si 4×,10× ACT(1) PAT(4;2)
(mít potěšení, prospěch) užívá si dovolenou; s
přítelem.ACMP

uživit 8× ACT(1) PAT(4)
(zabezpečit) uživí hektar lesa rodinu?; u. děti

uživit se 1× ACT(1)
(živit se) všichni se uživí
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vábit ACT(1) PAT(4)
(lákat) obchod vábí zákazníky

vadit 47×,17× ACT(1;↓že;↓když;.f;↓jak-2;↓kdyby;↓c)
PAT(3)

(překážet) úspěch vadil hráčkám; nevadilo by
zamyslet se dvakrát

vadnout 1× ACT(1)
Jeho plán pro palestinsko-izraelské volby evidentně
vadne.

váhat 13×,20× ACT(1) ?PAT(s+7;nad+7;.f;↓zda)
(otálet, čekat) vláda dlouho váhala s odchodem;
neváhej a utíkej; v. nad problémem; Váhá, zda začít.

válčit13× ACT(1) PAT(s+7;proti+3)
(bojovat, povstat, vzbouřit se) válčil se svým
strachem; v. proti nespravedlnosti

válčit21× ACT(1) ?PAT(s+7;proti+3)
(bojovat, povstat, vzbouřit se) válčil proti
nepřátelům; v. v řadách srbské armády

válčit3
3× ACT(1) ADDR(s+7;proti+3) ?PAT(za+4;o+4)

(bojovat) Cígler válčí s vedením o lepší smlouvu;
Slávie v. s Turnovem o vítězství; země v. Rcp.ADDR;
okres a kraj v. o moc.PAT Rcp.ADDR

valit se 4×,2× ACT(1)
(přibližovat se) korupce se valí; v. se zprávy

valorizovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zhodnotit) valorizovat důchody

vandrovat 2× ACT(1)
(toulat se, potulovat se) hudci vandrovali

vanout1
1× ACT(1)

(foukat, čišet) vane na nás duch pokory; vanul silný
vítr

vanout2 EMPTY
vanulo ze strnišť

varovat 32×,104× ACT(1) PAT(před+7;↓že;↓aby;↓ať;↓c;
.s) ADDR(4)

(upozornit) varovat přítele před nebezpečím; což
nevaruje, kam až může dojít….

varovat se 1× ACT(1) PAT(2)
(vyhnout se, vyvarovat se) Doktrína se varuje
přílišné generalizace.

vařit1
7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(uvařit) vařit pivo z vody
vařit2

1× ACT(1)
(přehřívat se) jeho škodovka po cestě vařila

vařit se 1× ACT(1)

Vzteky krev se vaří.
vát 2× ACT(1)
(foukat, vanout) vítr vane

vázat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
(vytvářet) ze starého výtisku váže sešity ze do jednoho
svazku; z provazu v. uzel do tvaru písmene o

vázat2
15×,5× ACT(1) PAT(4) EFF(na+4)

(podmiňovat) váže své setrvání na kladné posouzení
problému

vázat3
10× ACT(1) PAT(4)

(přijímat a udržovat v sobě) váže kovy; sůl v. vodu
vázat4

7×,4× ACT(1) PAT(4)
(omezovat) váže ji rozhodnutí; v. ho přísaha

vázat5
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(obsahovat) elektrárny vázaly mnoho pracovních sil
vázat6 ACT(1) PAT(4)
(opatřovat vazbou) vázat knihu

vázat7
3×,1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby)

(zavazovat) dohody vázaly republiku k rozhodnutí
vázat se1

1× ACT(1) PAT(s+7) ?EFF(do+2;v+4)
(spojovat se) guma se váže se sirupem do nové
substance; atomy kyslíku se v. v molekulu.EFF Rcp.
PAT

vázat se2
5×,1× ACT(1) PAT(na+4;k+3)

(vztahovat se, podmiňovat) úspěch programu se
váže na účast zahraničního kapitálu

vázat se3 ACT(1) PAT(na+4;k+3)
(připínat se, opírat se) Petr se váže na Pavla; Petr se
váže k Pavlovi

váznout1
7× ACT(1) ?PAT(na+6)

(stagnovat) postup vázne na špatné spolupráci;
očekávaná pomoc v.

váznout2
2× ACT(1) LOC()

(zůstávat jako břemeno) na domě vázne dluh
vážit12× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(hodnotit, posuzovat) vážit situaci

vážit2
2× ACT(1) PAT(4)

(určovat váhu) váží koš brambor
vážit3 ACT(1) PAT(4)
(zvažovat, rozmýšlet, rozvažovat) vážit cestu do
sousední obce

vážit4
10×,14× ACT(1) EXT()

(mít váhu, KOLIK) syn váží 57 kilogramů
vážit si 12×,3× ACT(1) PAT(2;↓že;↓c)
(považovat si) vážit si zakázky; v. si, že to studujete

vběhnout 1× ACT(1) DIR3()
vběhnout do místnosti

vcítit se 1× ACT(1) PAT(do+2)
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(vžít se) vcítit se do hudby
včlenit 3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(začlenit) včlenit ministra do rady

včlenit se 1× ACT(1) DIR3()
včlenit se do mechanismu kurzů

včleňovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(začlenit) včleňovat do ústavy různá ustanovení

včleňovat se 1× ACT(1) DIR3()
investor se včleňuje do klubu

vdát se 2×,2× ACT(1) ?PAT(za+4)
(provdat se) vdala jsem se za jeho syna

vdávat se 1× ACT(1) PAT(za+4)
(provdat se, vdát se) vdává se za kolegu

vděčit 3×,6× ACT(1) PAT(za+4) ADDR(3)
(děkovat) vděčil odborářům za vítězství; v. jim za to,
že s ním počítali

vdechnout 1× ACT(1) DPHR(život.S4) PAT(3)
vdechnout ekonomice život

vecpat se 1× ACT(1) DIR3()
(vnutit se) Rychlé občerstvení se vecpalo na každý
dostupný roh.

vecpávat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačovat, vměstnávat) vecpávat reklamy do
programu

večeřet 2× ACT(1) PAT(4)
večeřet chlebíčky

vědět1
227×,238× ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli;.v) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;

odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;
odnikud;odkudsi)

(dozvědět se) věděl o jeho příjezdu z novin; nevím,
jak to udělám s cenami; v., ze které strany dorazí
civilizace; v., kdo je autorem; neví, zda je to blbost; o
emigranty nejde a on to dobře ví

vědět21× ACT(1) PAT(na+4) EFF(4;↓že) ?ORIG(od+2;
z+2)

věděl na něj od přítele, co udělal; věděli na sebe vše
vědět33× ACT(1) PAT(4)
to víte, jinak to nejde

vědět4
159×,61× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c) ?PAT(o+6) ?ORIG(z+2;od+2;odtud;odsud;

odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;odněkud;
odnikud;odkudsi)

(dozvědět se, doslechnout se) věděl o nich z novin,
že se chystají prodat dům

vědět5
2× ACT(1) DPHR(svůj-1) PAT(o+6)

ví o tom své
vědět si 7×,1× ACT(1) DPHR(rada-1.S2) ?PAT(s+7)
vědět si rady s alergií; babička si v každé situaci v. rady

vehnat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
vehnat někoho pod kontrolu

vejít1
1× ACT(1) DIR3(=)

král vešel do historie
vejít2

6×,3× ACT(1) DIR3()
(vstoupit, jít) vejít do pokoje; v. do obchodu
nakoupit.INTT; v. do haly, aby mu nebyla.AIM zima

vejít3
5×,16× ACT(1;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

CPHR(v-1[{platnost,povědomí,styk,známost-2,život,
…}.4];do-1[{platnost,povědomí,styk,známost-2,…}.2])

(stát se takovým) Vejít v platnost.; v. do povědomí; v.
ve známost

vejít se 11×,5× ACT(1) DIR3()
(vměstnat se, směstnat se, umístit se) vešli se
všichni do základní sestavy

velebit 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
(vychvalovat, chválit) velebil krásu

velet1
3× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;k+3;.s)

ADDR(3)
(poručit, nakázat, přikázat) veleli nám vytvořit
slovník

velet2
5×,1× ACT(1) PAT(3)

(být velitelem, řídit) velet hrdlořezům
věnovat1

45×,20× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát, darovat) věnoval jim peníze; na dobročinné
účely.AIM; v. dárky k Vánocům.AIM; v. jim za jejich
snahu.CAUS knihovnu; za pomoc.CAUS jim v. úsměv

věnovat2
4×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

věnoval vystoupení problematice drog; v. kapitolu v
knize obecnému popisu problému

věnovat3
39×,34× ACT(1) CPHR({čas,loajalita,péče,

pozornost-1,prostor,přízeň,úsilí,úsilí,zájem,…}.4)
ADDR(3;na+4)

Věnovat pozornost obsahu.; v. čas na průzkum; v.
zájem poezii; v. všechen čas své zálibě; v. dětem péči;
Bude věnovat veškeré úsilí pěstování nového
kulturního vztahu.

věnovat se 54×,43× ACT(1) PAT(3)
(oddávat se) věnovala se umění

ventilovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zveřejňovat) ventilovat choulostivé otázky

vepsat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že) DIR3()
(napsat, zapsat) vepsat svoji kauzu do kontextu

vepsat se 1× ACT(1) DIR3()
(zapsat se) tato díla se vepsala do paměti diváků

verbovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(najímat) verbovat vojáky; v. dobrovolníky na
práci.AIM

věřit1
116×,159× ACT(1) PAT(3;↓že;↓c;.v)
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(mít přesvědčení, mít názor) věřil literatuře; v. své
ženě a jejím schopnostem; v. tomu, že je to pravda; v.,
že ho to nezklame

věřit2
20×,8× ACT(1) PAT(v+4;na+4)

věřili v Boha; v. na strašidla
věřit3

6×,10× ACT(1) PAT(v+4)
(spoléhat) věřil v jeho schopnosti; v. v sebe (navzájem)

věřit4
18×,7× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;↓že;↓c;.v)

(důvěřovat) věřil mu všechno, co říkal; nevěřili byste
nám, jak je to důležité

věřit5
1×,3× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)

činnost rady, o níž Albrightová věří, že má být
rozšířena

veselit se 2×,1× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(bavit se) veselí se nad tím, že končí s úklidem; nyní se
v. u piva

veslovat 2× ACT(1)
vesloval; ke kraji.DIR3

vést1
115×,106× ACT(1;↓že) PAT(k+3) ?ADDR(4)

(nutit, způsobit) jeho důvody vedly vrchní soud ke
zrušení rozsudku; to ho v. k lepším formulacím

vést2
39×,5× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;proti+3;

nad+7;před+7)
(vyhrát) hosté nad nimi vedli v tomto střetnutí;
2:0.EXT; v. tento zápas; v. před Kočářem o bod.DIFF

vést3
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR2()

(procházet, jít) vedli plot středem kruhu; hranice v.
korytem řeky

vést4
6×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přivést, odvést) průvodce vede cizince do sálu; v. do
nemocnice ukázat.INTT sestru

vést5
38×,3× ACT(1) PAT(4)

(vychovávat) učitel vede studenta dobře; v. žáky k
aktivitě.AIM

vést6
37×,117× ACT(1) PAT(4)

(spravovat, řídit) vést podnik; v. kurs; v. mu.BEN
statistiku; v. si.BEN účetní knihy

vést7
10×,13× ACT(1) PAT(4)

(být na prvním místě) Serenius vede tabulku
vést8

4×,4× ACT(1) PAT(4)
(disponovat) vedl zaměstnance na úřadech; toto zboží
nevedeme

vést9
1×,12× ACT(1) PAT(4)

(být vodivý) železo vede proud
vést10

4×,77× ACT(1) PAT(k+3)
(způsobit, zapříčinit) Prostředí vede u alergických
dětí k alergiím.; Tato opatření vedou ve společnosti ke
zlepšení.; Nový zákon vedl k větším sporům.

vést11
15×,2× ACT(1) DIR2()

(procházet) tudy povede hlavní silnice
vést12

21×,9× ACT(1) DIR3()
(směřovat, mířit, jít) cesta vede do lesa

vést13
53×,43× ACT(1) CPHR({boj,debata,dialog,diskuse,

hovor,jednání,kampaň,komunikace,obchod,operace,
pohovor,pokus,polemika,propaganda,rozhovor,řízení,
snaha,spor,tažení,úsilí,útok,válka,vyjednávání,…}.4)

Vést dialog s redaktorem.; Vedl nezdařený pokus o
koupi jejich firmy.

vést14
2×,4× ACT(1) CPHR({obžaloba,proces,stíhání,

žaloba,…})
Vést trestní stíhání.

vést15
1×,1× ACT(1) DPHR(řeč.P4) ?PAT(o+6) ?EFF(↓že)

vede o té věci jen hloupé řeči, že tomu nerozumí; řeči se
v. a voda teče

vést16 ACT(1) DPHR(řeč:P4[hloupý.P4@1])
vede hloupé řeči

vést17
2×,1× ACT(1) DPHR(život.4)

vede důstojný život
vést182× ACT(1) DIR3()
(abstraktně: vést k něčemu) Nemůžeme říci, kam to
všechno povede.

vést191× ACT(1) DPHR(styl.S4)
Vede také okázalý životní styl.

vestavět 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zabudovat) vestavět do projektu půdorys; v. skříně do
zdi

věstit1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(věštit, předpovídat, prognózovat) věstit, jaké
budou výsledky voleb

věstit23× ACT(1) DPHR(nic.S4[dobrý-1.NS2])—(.∼)
aféra nevěstí nic dobrého

vést se 6×,11× ACT(3) MANN()|EXT()
(dařit se) vede se mu dobře.MANN; vůbec.EXT se mu
nevedlo; tolik.EXT se mužstvu letos nevedlo

vést si1
10×,80× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(počínat si) vést si dobře.MANN; vést si podle
pravidel.CRIT; v. si otrocky.CPR; v. si ku prospěchu
věci.BEN; V prvním kole.TWHEN si vedou hráči
dokonce lépe.

vést si2 ACT(1) DPHR(svůj-1.FS4)
vede si svou

věšet 2× ACT(1) PAT(4)
věšet obraz

věštit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(předpovídat, prognózovat) Libuše věští
budoucnost; svým lidem.BEN; v. pro ně budoucnost

vetkat 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(vsunout, vpravit) vetkat podmínku do nového
románu

vetknout ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, vsunout) vetknout hrábě do velkých hromad

vetovat 6×,50× ACT(1) PAT(4)
(odmítnout, zamítnout) vetovat zákon

větrat1
3× ACT(1) ?PAT(4)

(provětrávat) větrat peřiny; má se často v.; v. místnost
větrat2 ACT(1)
(zvětrávat, rozpadat se) živec větrá

větřit ACT(1) PAT(4)
(očekávat) větřit změny

vetřít se 1×,1× ACT(1) DIR3()
(dostat se, vniknout) vetřít se na trh

vévodit 8×,2× ACT(1) PAT(3;nad+7)
(dominovat) hrad vévodil městu

vězet1
1×,1× ACT(1) PAT(v+6)

(spočívat, tkvět) problém vězí v chybném řešení
vězet21× ACT(1) LOC()
(nacházet se) kde ta chyba vězí?

věznit 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(uvěznit, zavřít) věznit ženu

vézt 13×,1× ACT(1) PAT(4)
(přepravovat) vézt nemocného; v. si.BEN cihličku
zlata

vézt se1
1× ACT(1)

(jet vozidlem) on se vezl a ona šla pěšky; v. se v
pořádném autě.LOC; v. se na voze

vézt se2
1×,1× ACT(1)

(účastnit se) ostatní pracují a on se jenom veze
vhánět 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vehnat, nahnat) Systém vhání vůni do prostoru.

vhazovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vpravovat, házet) vhazovat míč do koše

vhodit 2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(hodit) vhodil peníze do čepice

vcházet 4×,1× ACT(1) DIR3()
(vnikat, pronikat) koncepce již do právního řádu
vchází

vídat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vidět, spatřit) vídat Petra na výstavě

vidět1
32×,17× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(v+6;na+6)

(považovat, pokládat) Vidí v tom různé věci.; Vidí v
něm spojence.; Nevidím v tom nic špatného.; Nevidí
nic špatného na přečinech.

vidět2
13×,21× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(vnímat, považovat) vidí ho jako předsedu; jako
učitel.COMPL v. toto téma jako problém.EFF; v. to jako
nedůležité; v. ji jako pracovitou a schopnou dívku

vidět3
4×,13× ACT(1) PAT(4) EFF(.f;↓že;↓jak-2)

vidí chlapce přicházet; v. ho, že přichází; v. ji, jak
přichází

vidět4
1×,1× ACT(1) PAT(3) DIR3()

(důkladně znát) viděl mu do duše; v. mu do žaludku
vidět5

1× ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(uvidět, spatřit) Marie se.hidden viděla s Pavlem.PAT

vidět6
2×,8× ACT(1) PAT(1;4)

viz strana 567; viz stranu 8
vidět7

191×,237× ACT(1) PAT(4;2;↓že;↓jak-2;↓jestli;↓zda;↓c;↓aby;↓když)
(uvidět, spatřit) viděl Petra; Vidí, že je unavený.;
Viděla, kam až to vede.; Viděl ji unavenou.COMPL.;
Neviděl jiné cesty.; Neradi vidí, když špičková vína
podraží.

vidět8
1×,3× ACT(1) PAT(4;↓c)

vidíš ho, filutu; v. ho, už zase křičí; v. to, že jsme měli
pravdu

vidět9
18×,10× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CPR()|

MEANS()
(chápat) Vidíme Němce jinak.MANN.; Jak.MANN v.
svoji budoucnost?; Vidí to vančurovsky.CPR.; Vidí
věci pouze japonskýma očima.MEANS.

vidět10
1×,1× ACT(1) PAT(do+2)

(znát) vidíme do všech řešení; v. nám.BEN do problému
vidět11

3× ACT(1) DIR3()
vidět za roh; v. na konec louky

vidět12
1×,1× ACT(1) DPHR(na-1[oko:P4[vlastní-1:#]])

PAT(4;↓že;↓c)
viděli to na vlastní oči

vidět13
1× ACT(1) DPHR(na-1[oko.P4[vlastní-1.#]])

PAT(4)
viděl ji na vlastní oči

vidět141× ACT(1) PAT(4;↓c) DPHR(z-1[ruka.S2[první.#]])
Viděl jsem z první ruky, co jim udělal.

vidět se ACT(1) PAT(v+6)
(zhlížet se) viděl se ve svém synovi

viklat se ACT(1)
(pohybovat se) hřebík se viklá

vinit 8×,30× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2;↓že)
(obvinit, nařknout, osočovat) vinit Bratislavu z
vyvolání vlivů

vinout se12× ACT(1) DIR2()
(tahnout se) silnice se vine kolem Atlanty

vinout se21× ACT(1)
melodie se tiše vine
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vířit 1× ACT(1) PAT(4)
vířit trh s cennými papíry

viset1
13×,10× ACT(1)

(být pověšen) nad vchodem visí tabule; lustr už v.
viset2

1× ACT(1) DPHR(jako[meč.S1[Damokles:#]])
PAT(nad+7)

(být ve stálém nebezpečí) příklad Jugoslávie visí nad
Evropou jako Damoklův meč

viset35× ACT(nad+7) DPHR(otazník.1)
nad krematoriem visí otazník

viset41× ACT(1) LOC()
Nabídka však visí ve vzduchoprázdnu.

viset52× ACT(1) DPHR(na-1[vlásek.S6])
Toto starobylé umění visí na vlásku.

vítat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(uvítat) Jan se.hidden vítal s Jirkou

vítat2
1×,10× ACT(1) PAT(4;↓že)

(uvítat) vítat, že jeho návrh přijali; v. jejich spolupráci
vítat3

25×,6× ACT(1) PAT(4)
(uvítat) vítat děti

vítat4
3×,3× ACT(1)

(být vítán) Vítej(te)! Vítej(te) doma, z prázdnin!
vítězit 3×,1× ACT(1) ?PAT(v+6) ?ADDR(nad+7)
(vyhrát) stále nade mnou vítězí v běhu

vjet 3×,1× ACT(1) DIR3()
(najet) vjet na krajnici

vjíždět 1× ACT(1) DIR3()
(dostat se) vjíždíme do Německa

vkládat1
7×,18× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vložit, investovat) vkládat důvěru do okolí; v. naděje
do změn

vkládat24× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, ukládat, vsunovat) vkládat peníze do tašky

vklouznout 1×,2× ACT(1) DIR3()
(dostat se dovnitř) vklouznout do vany; v. pod peřinu

vkrádat se 2×,1× ACT(1) DIR3()
(vnikat, vplížit se) do jejich mysli se vkrádá strach

vkrást se 1× ACT(1) DIR3()
Reklama se vkradla na obrazovku.

vkročit 1×,1× ACT(1) DIR3()
(vejít) vkročili na cizí území

vláčet 1× ACT(1) PAT(4)
(smýkat, táhnout) Krysa po trámech vláčela past.

vládnout1
13×,14× ACT(1) PAT(3;nad+7)

(vévodit) v této zemi vládl svým poddaným; v. federaci
od roku 1929

vládnout2
1×,1× ACT(1) PAT(7)

(ovládat) každý muzikant vládne vyhraněným
způsobem hry

vládnout3
31×,8× ACT(1)

(existovat, dominovat, panovat) v dílnách vládne
stres; v soudní síni v. napjatá atmosféra

vlákat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
vlákat firmu do jednání

vlastnit 65×,455× ACT(1) PAT(4)
(držet, spravovat) vlastnili akcie, pozemek, tiskovinu,
majetek

vlát 3× ACT(1)
(povívat, hýbat se) vlajka vlaje

vléci 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(smýkat, táhnout) vléci závaží

vléci se 3×,3× ACT(1)
(táhnout se, protahovat se) soudní řízení se vleče

vlétnout 1× ACT(1) DIR3(=)
(dostat se) vlétnout do víru činností

vlévat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dávat) vlévat peníze do kampaně

vlévat se 2× ACT(1) DIR3()
(ústit) vlévat se do moře

vlézt 2×,1× ACT(1) DIR3()
(vejít, vniknout, proniknout) vlézt do díry; v. na
střechu; v. mezi ploty

vlichotit se 1× ACT(1) PAT(3)
vlichotit se klientům

vlít 1× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(vložit) Vlili všechny peníze do kampaně.

vlnit se 1×,4× ACT(1)
(houpat se) moře se vlní

vloupat se 7× ACT(1) DIR3()
(vniknout, dostat se) vloupal se do automobilu

vložit1
22×,35× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(investovat) vložit prostředky do firmy; v. naději do
svých dětí

vložit27× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(uložit, vsunout) vložit maso na pekáč; v. šaty do
skříně

vložit se 1×,6× ACT(1) PAT(do+2)
(vměšovat se) vložit se do problému

vmáčknout1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) vmáčknout hlasu šmrnc

vmáčknout21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit) Snažila se do svého hlasu vmáčknout italský
šmrnc.

vmanévrovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Vmanévroval jezdce do dominantní pozice.
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vmanipulovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit) vmanipulovat ho do této práce

vměšovat se1
2×,5× ACT(1) PAT(do+2)

(mísit se) vměšovat se do voleb
vměšovat se2 ACT(1) DIR3()
(vpravit se, dostat se) vměšovat se do davu; v. se
mezi lidi

vnášet 7× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vnést, vsunout) vnášet nový pohled do debat

vnést 16×,9× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vnášet, vpravit) vnést řád do programu

vniknout 9×,1× ACT(1) DIR3()
(vloupat se, dostat se, vlézt) vniká do trezoru

vnímat1
19×,32× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(chápat, považovat) vnímá to jako problém; jako
učitel.COMPL to v. jako nedostatek.EFF; v. dobře své
okolí

vnímat2
25×,9× ACT(1) PAT(4;↓že)

(cítit, percipovat) Vnímá své okolí.; Vnímá ptačí
zpěv.; Vnímá, že růst počítačových technik snížil
význam burzy.

vnímat31× ACT(1) PAT(4) MANN()
Lidé ji vnímají pozitivně.

vnucovat 2×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(nutit) vnucuje mi svou vůli; v. mu, kde bude spát

vnucovat se 2× ACT(1) PAT(3)
studia se vnucují divákovi

vnutit 3×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)
(vnucovat, nutit, sugerovat) vnutit žule tvar

vnutit se 1× ACT(1) PAT(3)
Vnutily se nám dvě ironické skutečnosti.

vodit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
vodí dítě; do školy.DIR3; v. ho na provázku.MEANS

volat1
12×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(telefonovat, sdělit) volali mu, kam půjdou
volat2

1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(křičet, pokřikovat, hvízdat) volal na něj: ”Stůj!”
volat3 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)
(telefonovat) volal s ní o svých problémech

volat4
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(vytočit) volejte telefonní číslo 212345
volat5

2×,2× ACT(1) PAT(4)
(shánět, přivolávat) volat Jirku

volat6
10×,23× ACT(1) PAT(po+6)

(vyžadovat, usilovat) volat po otevřeném trhu
volat77× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(o+6)

(telefonovat) volal jí o svém pobytu u moře
volat81× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(telefonovat) volal mu o schůzi, že proběhla bez
problémů

volat9
2×,11× ACT(1) DIR3() ?PAT(o+6)

(telefonovat) důchodci volali na ministerstvo soc. věcí
o další informace

volit1
49×,17× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2;mezi+7)

(vybrat) volil nejsympatičtější dívku ze studentek; v.
si.BEN občanství; podnikatel v. mezi zaplacením a
nákupem; v. zástupce do představenstva

volit21× ACT(1) PAT(4) EFF(7;za+4)
(zvolit, prohlásit) volit ho za předsedu; v. ji
předsedkyní

vonět1
4× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)

(líbit se, zamlouvat se) zákon jim nevoní příliš libě
vonět2

2×,5× ACT(1) ?PAT(7;po+6)
(páchnout, čpět) místnost voní kávou, po kávě;
květina v.; květina v. příjemnou vůní

voperovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) voperovali mu tělísko do těla

vozit 9×,3× ACT(1) PAT(4)
(vézt, přepravovat) vozit kamarády; v. mu.BEN
ovoce; v. ho na Západ.DIR3; v. je k nám.DIR3 na
převýchovu.INTT

vozit se1
1× ACT(1)

rád se vozil; autem.MEANS
vozit se21× ACT(1) PAT(na+6)
Společnosti se na financovaném výzkumu ”vozí
zdarma”.

vpadávat ACT(1) DIR3(=)
(vpadnout) vpadávat do aspektů života

vpadnout1 ACT(1) DIR3(=)
vpadnout do programu

vpadnout21× ACT(1) DIR3()
(vrazit, vejít) vpadnout do země

vpašovat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vnést, vložit) vpašovat plutonium do Ruska; v. do
knihy škodlivý text

vpíjet se 1× ACT(1) DIR3()
(vsakovat se) barva se vpíjí do látky

vpisovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) DIR3()
(psát) Budou do novely vpisovat nový směrový kód.

vplést 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zaplést, vpravit) vplést stuhy do hřívy

vplétat 1× ACT(1) PAT(do+2) ADDR(4)
(zaplétat, vměšovat) vplétal nás do obchodů
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vplížit se 1× ACT(1) DIR3()
(vloudit se, vkrást se) vplížil se do místnosti

vplout 1× ACT(1) DIR3()
(vplouvat) vplout do přístavu

vplouvat1
1×,1× ACT(1) DIR3()

(dostat se) komedie vplouvá do oblíbeného trendu
vplouvat2 ACT(1) DIR3()
(připlout) loď vplouvá do přístavu

vpouštět 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(pouštět) vpouštět diváky na stadion

vpravit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit, vecpat) vpravit do studie další části

vpravovat se 1× ACT(1) DIR3()
(naučit se) vpravovat se do tenisu

vpustit 5×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(pustit) vpustit někoho na sjezd

vracet1
9×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(navracet) vracet otci peníze; v. mu peníze do
peněženky.DIR3

vracet2 ACT(1) PAT(4) EFF(3;do+2;k+3)
(vrátit) vracet budovu původnímu účelu

vracet3
3×,1× ACT(1;.f) PAT(4) DIR3()

(navracet) vracet oltář na Slovensko(=Slovensku);
přijmout alternativy nás vrací zpět

vracet se1
14×,9× ACT(1) PAT(k+3)

(navrátit se, obnovit) vracet se ke své představě; v. se
k názoru; v. se k původnímu řešení

vracet se25× ACT(1) DIR3(=)
vracet se do krize; v. se do útoku

vracet se3
65×,26× ACT(1) DIR3()

(přijít zpět, navrátit se) vrací se do Prahy
vracet se4

3×,1× ACT(1)
(obnovit se, znovu začít existovat) tato nemoc se
ráda vrací; fotbalová liga se po zimě opět v.; v. se
mu.BEN forma

vracet se5
1× ACT(1) DPHR(do-1[forma.S2])

sportovec se vrátil do formy
vraštit 1× ACT(1) PAT(4)
vraštit obličej

vrátit1
61×,48× ACT(1) PAT(4;↓c) ADDR(3)

(navrátit) vrátil mu knihy; do knihovny.DIR3; v. církvi
majetek

vrátit2
1×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(3;do+2;k+3;na+4)

(vracet, navracet) vrátili kostel do původního stavu;
v. budovu původnímu účelu; Peněžní politika vrátila
sazby na historickou úroveň.

vrátit3 ACT(1) PAT(4) LOC()
(odevzdat) vrátit knihy v knihovně

vrátit4
24×,16× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(navrátit) vrátil knihu do knihovny(=knihovně)
vrátit51× ACT(1) DPHR(do-1[hra.S2]) PAT(4)
Finančník vrátil společnost UAL do hry.

vrátit61× ACT(1) PAT(4)
(stornovat, anulovat, vetovat) Prezident by měl mít
možnost dvakrát ročně vrátit balík anulací do
Kongresu.

vrátit se1
7×,3× ACT(1) PAT(3)

(dát zpět) obcím se jejich vstřícnost vrátí; v počtu.REG
nových podnikatelů; v. se nám investice

vrátit se2
6×,31× ACT(1) PAT(k+3)

(navrátit se, obnovit) vrátit se k dřívější činnosti; v.
se k řešení problému

vrátit se319× ACT(1) DIR3(=)
vrátit se do krize

vrátit se4
132×,90× ACT(1) DIR3()

(přijít zpět) vrátit se zpět; v. se do Prahy bez
nálady.ACMP

vrátit se5
2×,7× ACT(1)

(obnovit se, začít znovu existovat) nemoc se často
vrátila; v. se mu.BEN síly

vrátit se61× ACT(1) ?PAT(na+4) ?EFF(z+2)
Roční nárůst by se z neobvyklých čísel vrátil na
tradiční hodnoty.

vrávorat 3× ACT(1)
(potácet se, motat se) vrávoral ze strany na stranu

vrazit11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, investovat) vrazit peníze do výroby

vrazit2 ACT(1) DIR3()
(vejít) vrazit do místnosti; v. na trh

vrazit31× ACT(1) DPHR(nůž.S4,do-1[záda.P2]) PAT(3)
vrazil mu nůž do zad

vraždit 5×,2× ACT(1) PAT(4)
(zabít, usmrtit) ona vraždila

vrážet 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vsunout) vrážet klín mezi Německo a Rusko

vrčet1
2× ACT(1) ?PAT(na+4)

(štěkat, hafat, ňafat, bafat) pes vrčí na lidi
vrčet21× ACT(1) ?PAT(na+4)
(hubovat, nadávat) manžel na ni neustále vrčel

vrčet31× ACT(1)
(hučet, hrčet) motor vrčel

vrhat11× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
(stav) Vrhal firmu do chaosu.

vrhat2
1× ACT(1) PAT(4;7)

(házet) vrhat kostky
vrhat3

1× ACT(1) PAT(4)
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4 PDT-VALLEX

dům vrhal v poledne stín; na zahradu.DIR3
vrhat4 ACT(1) PAT(4)
(rodit) vrhat mláďata

vrhat5
1×,8× ACT(1) CPHR({podezření,pochyby,stín,

světlo,…}.4) DIR3()
vrhá stín na naše studenty; v. podezření na tuto
záležitost; Takový signál o zisku vrhá pochyby, zda…

vrhat61× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
Toto zjištění vrhá téměř neznámý gen rovnou do
popředí teorií o vzniku rakoviny.

vrhat se1 ACT(1) PAT(na+4)
(soustředit se, začít) Vrhla se s chutí na nové úkoly.

vrhat se2
1×,3× ACT(1) DIR3()

(skákat) Vrhá se do nebezpečí po hlavě.MANN; Vrhla se
na to, co je k mání.

vrhnout1
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nasadit) vrhnout síly do útoku
vrhnout2

1×,2× ACT(1) PAT(4;7)
(hodit) vrhnout kostky

vrhnout3
1×,3× ACT(1) CPHR({podezření,stín,světlo,

…}.4) DIR3()
vrhat podezření na kolegu

vrhnout se15× ACT(1) PAT(na+4;do+2)
(soustředit se, začít) Vrhla se na poslední úkol s
chutí.; Vrhla se do malování.

vrhnout se23×,7× ACT(1) DIR3()
(skočit) pes se vrhl na majitele

vrhnout se31× ACT(1) DIR3()
Hráči se vrhli na emisi akcií.

vrcholit 13×,1× ACT(1)
(kulminovat) pohár vrcholí

vrnět 1× ACT(1) ?PAT(4;.s)
Ženský hlas vrní: Nebezpečný odpad je na jeho
pozemku.

vršit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(hromadit) vršit dluhy

vršit se 3× ACT(1)
(hromadit se) problémy se vrší

vrtat1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(spravit, opravit) vrtat zub; v. jí.BEN zub
vrtat22× ACT(1;↓že;↓zda;↓jestli;↓c) DPHR(hlava.S7)
PAT(3)

problém mi vrtá hlavou; v. mu hlavou, proč tam nesmí
jít

vrtat3 ACT(1) PAT(4)
Chystá se vrtat další ropné vrty.

vrtat se 2× ACT(1) PAT(v+6)
CNN se vrtá ve svém formátu.

vrtět 1× ACT(1) PAT(7)
(hýbat) vrtět hlavou

vrtět se 1× ACT(1)
dítě se vrtělo

vrýt se 1× ACT(1) DIR3()
událost se vryla do povědomí národa; scéna se mi.BEN
v. pod kůži; věta se nám.BEN v. do paměti

vrzat 1× ACT(1) PAT(7)
Vrže černými botami.

vřeštět ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(křičet, řvát) vřeštět na ně, jestli přijdou
vřít1

3×,1× ACT(1)
(vařit se, přehřívat se) voda vře

vřít26× ACT(1)
(kypět) vřou v něm vášně

vřít3 LOC()
v davu vřelo

vřítit se 2×,3× ACT(1) DIR3()
(vjet, vejít, vpadnout) útočník se vřítil do vápna

vsadit1
3×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)

(sadit) vsadit peníze na koně
vsadit2

7×,5× ACT(1) PAT(na+4)
(sázet) vsadit na žánr lidové pohádky

vsadit31× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, umístit) Do jednoho zahradního pokojíku
vsadila 43 velkou skleněnou krychli.

vsadit se 2×,8× ACT(1) ADDR(s+7)
EFF(o-1.4[ten.4[že[.v]]];o-1.4[ten.4[.c]];↓že) ?PAT(o+4)

Vsadím se s tebou.ADDR o desetikorunu.PAT, že ti to
nepůjde.EFF; v. se s ní o deset korun.PAT; v. se o to, že
se nevrátí.EFF

vsázet 1× ACT(1) PAT(na+4)
vsázet na tento scénář; v. BEN.si na koně

vsázet se ACT(1) PAT(o+4;↓že) ?ADDR(s+7)
(sázet se) vsázejí se s obchodníky postup

vsítit 3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(střelit, vstřelit, dát) Jágr vsítil Floridě gól; v. ho do
brány.DIR3

vstát1
2×,4× ACT(1)

(probudit se) vstal v půl šesté
vstát21× ACT(1)
(povstat, stoupnout si) Zemědělec na znamení
odchodu vstane.

vstávat1
2×,1× ACT(1)

(budit se) každé ráno vstává o půl šesté
vstávat2

1×,1× ACT(1)
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V

(vztyčit se, povstat) na Portě se povinně vstávalo na
hymnu

vstávat31× DPHR(vlas.P1[na-1[hlava.S6]],hrůza.S7)
ADDR(3) ?PAT(z+2)

Vstávaly mi z toho hrůzou vlasy na hlavě.
vstoupit1

5×,2× ACT(1) PAT(do+2)
(zasáhnout) odbory vstoupily do věcí veřejných

vstoupit2
3×,10× ACT(1) DIR3(=)

vstoupit do právního postavení; v. do likvidace; v. do
stávky; v. do podnikání; v. do druhé vlny privatizace

vstoupit3
82×,63× ACT(1) DIR3()

(vejít, vkročit) vstoupil do místnosti; v. jí.BEN do snů;
v. do jeho plánů.DIR3; v. do posledních týdnů.DIR3

vstoupit4
8×,10× ACT(1) DIR3()

(stát se členem) vstoupit do strany; v. do armády
vstoupit5

23×,20× ACT(1) CPHR(v-1[{platnost,
známost-2,…}.4])

(být známý, platit) vstoupit ve známost; v. v platnost
vstřebat 1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(absorbovat) vstřebat evropskou kulturu

vstřebávat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(absorbovat) vstřebávat prvky minimalismu

vstřelit 23× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vsítit) Sparta vstřelila Slávii gól; do brány.DIR3 v.
jeden gól

vstřikovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Vstřikují plyny do polyuretanu.

vstupovat1
9×,1× ACT(1) PAT(do+2)

(zasahovat) odbory vstupovaly do věcí veřejných
vstupovat2

10×,9× ACT(1) DIR3(=)
(stav) vstupovat do právního postavení; v. do likvidace,
stávky, podnikání; v. do druhé vlny privatizace

vstupovat3
12×,12× ACT(1) DIR3()

(vcházet, vkročit) vstupovat do místnosti; v. do
posledního roku; v. do snů, do plánů

vstupovat4
9×,2× ACT(1) DIR3()

(stát se členem) vstupovat do strany; v. do klubu
vstupovat5

2×,1× ACT(1) CPHR(v-1[{platnost,
známost-2,…}.4])

vstupovat v platnost; v. ve známost
vsunout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, přidat) Vsunout záležitost do návrhu zákona.

všímat si 11×,6× ACT(1) PAT(2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(dbát, povšimnout si) všímal si jich; v. si, zda jde o
podvodníka

všimnout si 18×,25× ACT(1) PAT(2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(všímat si, zpozorovat, postřehnout, povšimnout
si) všiml si, že odešel; v. si příležitosti

vštěpovat 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)
(vštípit, naučit, vtiskovat) vštěpovat dětem nechodit
pozdě

vštípit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)
(vštěpovat, naučit) vštípit žákům návyky pracovitosti

vtáhnout1
2×,7× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

(STAV, vtahovat, přimět k účasti) vtáhnout ministry
do procesu; v. je do války

vtáhnout21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, dopravit dovnitř) vtáhnout stůl do ložnice

vtahovat1 ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
vtahovat lidi do války; v. je do diskuse

vtahovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dopravovat, vkládat) vtahovat posluchače do
prostoru; v. židle do místnosti

vtělit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vložit, začlenit) vtělit pravidla do kodexu

vtěsnat 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vpravit, vmísit) vtěsnat nenávist a lež do jedné věty

vtipkovat 2×,4× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s)
?ADDR(s+7)

(žertovat) vtipkoval s ní o tanci
vtírat se 1× ACT(1) DIR3()
(cpát se, tlačit se) vtírá se otázka do podvědomí;
nám.BEN

vtisknout1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(dát, přidělit, určit) vtisknout vozu punc
vtisknout2

1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vpravit, vmísit) vtisknout slova do stránek této knihy

vtiskovat1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)
(vštěpovat) vtiskovat národu myšlenku

vtiskovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat, vtisknout, vpravovat) vtiskovat do příběhu
zkušenost

vtlačit 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit, vmačkat, vtěsnat) vtlačit svět do teorie

vtlačovat ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtlačit, vměstnávat, vecpávat) vtlačovat reklamy do
programu

vtrhávat 1× ACT(1) DIR3()
(vtrhnout, vcházet) vtrhávat dovnitř

vtrhnout 2×,9× ACT(1) DIR3()
(vejít) vtrhnout do Evropy

vybalancovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyrovnat) vybalancovat smyk

vybarvit 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
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4 PDT-VALLEX

(vylíčit, popsat, charakterizovat) vybarvil mu, co se
dělo

vybavit 40×,15× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(zaopatřit, vyzbrojit, ozbrojit) vybavit byt
nábytkem; v. vojáky samopaly; škola v. naše studenty
odborně.MANN

vybavit se 2×,2× ACT(3) PAT(1;↓že)
(napadnout) vybavila se mi slova; v . se jí, že neumí
nová slovíčka

vybavit si 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vzpomenout si, představit si) vybavit si ten
správný rámec; v. si ji jako modelku.COMPL

vybavovat 5×,3× ACT(1) PAT(4)
(opatřovat) vybavovat auto; pásy.MEANS

vybavovat se1 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)
(mluvit, hovořit) vybavoval se s ním o posledních
zkouškách

vybavovat se21× ACT(3) PAT(1;↓že;↓c)
vybavoval se mu zážitek

vybavovat si 2× ACT(1) PAT(4)
(vzpomínat si) Vybavuje si svého strýce dobře.

vyběhat 1× ACT(1) PAT(4)
(obstarat, opatřit) vyběhat povolení k odjezdu; v.
si.BEN české občanství

vyběhnout1
2×,6× ACT(1) DIR1()

(vyjít) vyběhl z obýváku; v. z branky na vysoký centr
vyběhnout21× ACT(1) PAT(s+7)
Tým doslova vyběhl s Chicago Cubs v play-off Národní
ligy.

vybičovat 1× ACT(1) CPHR({zájem}.4) LOC()
Společnosti však jen vybičovaly zájem mezi outsidery.

vybídnout 1×,6× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f)
ADDR(4)

(vyzvat) vybídnout podnikatele k investicím v
republice

vybíhat12× ACT(1) DIR1()
poloostrov vybíhá z rozsáhlé planiny

vybíhat2 ACT(1) DIR1()
(vyběhnout) vybíhat ze dveří

vybíjet 1× ACT(1) PAT(4)
(usmrcovat, zabíjet) vybíjet dobytek

vybílit ACT(1) PAT(4)
(vyprázdnit) vybílit fondy

vybírat1
35×,26× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2;mezi+7)

?EFF(za+4)
(vybrat, volit) Vybírat favorita z účastníků za klienta;
Vybírali si za klienty z omezené skupiny firem jen

malé společnosti.; v., co se bude hodnotit; v., kdo se
má zúčastnit

vybírat2
14×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(sebrat) vybírat od lidí poplatky
vybírat3

12×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vzít, vyndat, vyjmout) vybírat noviny ze schránky;
v. peníze z trezoru; v. si.BEN peníze z automatu

vybít 1× ACT(1) PAT(4)
(vymýtit, zničit) vybít plodné rostliny

vybízet 4×,7× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;↓ať;.f) ADDR(4)
(nabádat, přemlouvat, vyzývat) vybízet redaktora ke
zveřejnění zprávy

vyblednout 1×,1× ACT(1)
(zmizet) vzpomínky vyblednou

vybočit 2× ACT(1) DIR1()
(odchýlit se) vybočit z hranic ekonomie

vybočovat 3×,1× ACT(1) DIR1()
(odchýlit se) vybočoval z průměru

vybojovat1
15×,5× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;

proti+3;nad+7)
(vyhrát) vybojovat nad nimi svatou válku; v. si.BEN
angažmá

vybojovat21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(bojem získat) Pokusí se od pana Posnera vybojovat
kontrolu nad jednotkou.

vybouchnout1 ACT(1)
(explodovat) sopka vybouchne

vybouchnout21× ACT(1)
(selhat) Plán vybouchl. Produkt vybouchl.

vyboulit se ACT(1)
chodník se vyboulil

vybourat1
1× ACT(1) PAT(4)

(zbourat, zničit) vybourat příčku
vybourat2 ACT(1) PAT(4)
(vytvořit) vybourat okno; v. otvor

vybourat se 1× ACT(1)
(havarovat) závodník se vyboural v zatáčce

vyboxovat 2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) brankář vyboxoval míč ze sítě

vybrakovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vykrást, vyloupit) vybrakoval státní podnik

vybrat1
68×,67× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2;mezi+7)

(volit, vybírat) vybrat mezi uvedenými možnostmi tu
správnou; v. si.BEN tým

vybrat2
2×,9× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(sebrat, vybírat) vybral od nich dary
vybrat3

11×,9× ACT(1) PAT(4) DIR1()
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(vyjmout) vybrali jsme peníze z trezoru; v. si.BEN
peníze z banky

vybrat41× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(považovat, vnímat) Národní liga si vybrala osm
politiků za své cíle.

vybrousit12× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(do+2)
(vylepšit) Rolníci vybrousili chuť zeleného jablka z
nepříliš nasládlé do velmi sladké.; Musím přes
prázdniny vybrousit angličtinu.

vybrousit2
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(obrousit, ohladit) vybrousit kůži; jehlou.MEANS pod
kůži

vybruslit 1× ACT(1) DIR1()
(dostat se, vybřednout) vybruslit z nepříjemného
hovoru; vtipem.MEANS; firma v. z kritické situace

vybudit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyburcovat) vybudit diváky z letargie

vybudovat1
13×,15× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(postavit) vybudovat kariéru na cizí práci
vybudovat2

16×,33× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(rekonstruovat) vybudovat místo mahlerovského
setkávání z nedalekého domu; v. na území areál; v.
si.BEN image

vybuchnout1
5×,5× ACT(1)

(explodovat, bouchnout) granát vybuchl
vybuchnout21× ACT(1) PAT(4;↓že;.s) ?ADDR(na+4)
(vykřiknout) Jak můžete takhle žít? vybuchne na
politika.

vybuchovat ACT(1)
(vybouchnout) vybuchuje plynový zásobník

vybujet 1× ACT(1)
(vyrůst) vybujely všechny druhotné znaky

vyburcovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(k+3)

(probrat, probudit) vyburcovat mužstvo z letargie; v.
je ze spánku; Vyburcovali cynickou veřejnost k
cenzuře.

vybýt 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(dostat se, zbýt) vybylo na něj málo jídla

vycementovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyspravit, opravit) vycementovat potrubí

vycestovat 4× ACT(1) DIR1()
(odcestovat, odjet) vycestovat z republiky do
ciziny.DIR3

vycítit1
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že)

(cítit) vycítil, že má pravdu
vycítit21× ACT(1) CPHR({nutkání,potřeba,…}.4)
(cítit) vycítil potřebu studovat

vycouvat1
1×,6× ACT(1) DIR1()

(odejít, vzdát se) společník z celé záležitosti raději
vycouval

vycouvat2 ACT(1) DIR1()
(vyjet) vycouvat z garáže

vycucat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysát) vycucat všechnu šťávu z pomeranče

vycucat si ACT(1) DPHR(z-1[prst.S2]) PAT(4;↓že;↓c)
vycucal si to z prstu

vycvičit 2× ACT(1) PAT(4)
(cvičit) vycvičit vojáky

vyčerpat1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit, vysát) vyčerpat vodu ze sklepů

vyčerpat2
15×,24× ACT(1) PAT(4)

(spotřebovat) vyčerpat finance; v. zásoby
vyčerpat32× ACT(1) PAT(4)
(unavit) Obchodování oba pány velmi vyčerpalo.

vyčerpat se 1×,1× ACT(1)
(unavit se, vysílit se) vyčerpat se; bojem.CAUS; v
boji.LOC

vyčerpávat1 ACT(1) PAT(4)
(spotřebovávat) vyčerpávat finance

vyčerpávat23× ACT(1) PAT(4)
(vysávat) špatné půjčky vyčerpávají program

vyčinit 2× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(vynadat) Matka mu vyčinila do hlupáků.

vyčíslit 11×,10× ACT(1) PAT(4;↓c) ?EFF(na+4)
(stanovit, určit) vyčíslit inflaci na 26 procent

vyčíslovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(stanovit, určit) vyčíslovat náklady na 90 tisíc

vyčíst1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(vyčítat, předhazovat) vyčíst jí nevstřícný postoj
vyčíst2

4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zjistit, poznat) vyčíst lidský vývoj z našich genů; v.
poznatky ze zpráv.DIR1; v. poznatky mezi řádky.DIR1

vyčistit 8×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(čistit, očistit) vyčistil prostor od munice; v. jim.BEN
dům

vyčítat 14×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.v) ADDR(3)
(vytýkat, předhazovat) vyčítal mu penaltu

vyčkat1
2×,3× ACT(1) PAT(s+7)

(počkat) vyčkat s hodnocením; do čtvrtka.TTILL
vyčkat2

3×,8× ACT(1) ?PAT(4;2;na+4;↓že;↓jestli;↓až-2;↓zda)
(počkat, čekat) vyčkat následujícího rána

vyčkávat1 ACT(1) PAT(s+7)
(čekat) vyčkávat s hodnocením
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vyčkávat2
1×,9× ACT(1) ?PAT(4;2;na+4;↓že;↓jestli;↓až-2;↓zda)

(čekat) Německo nemá dostatek informací, a proto
vyčkává na příhodný okamžik

vyčlenit1
17×,23× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vydělit) vyčlenili z fondu velké sumy; na
program.AIM v. mil. Kč; pro třídu.BEN v. částku 5
tisíc korun

vyčlenit21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) Vyčlenila firmu kvůli kritice.

vyčlenit se ACT(1) DIR1()
(vydělit se, oddělit se) z větší skupiny se vyčlenila
menší

vyčleňovat 3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyjímat, vydělovat) vyčleňovat peníze z fondu; v.
jméno ze skupiny loutkářů

vyčleňovat se ACT(1) DIR1()
(vydělovat se) herec se vyčleňoval ze skupiny loutkářů

vyčnívat1
1×,1× ACT(1) DIR1()

(vykukovat, čouhat) stěna vyčnívá od nás k
sousedům

vyčnívat23× ACT(1)
(vystupovat) v hojnosti jablek vyčnívá Golden

vydařit se 8×,3× ACT(3) PAT(1;.f;↓že;↓aby)
(povést se) vydařil se mu úvod utkání; řepka se v.

vydat1
19×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(odevzdat) vydali uprchlíka úřadům; v. si zajatce
vydat2

1×,9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(dát) vydali jim hektar lesa; Vydá se nový kapitál pro
společnost.

vydat3 ACT(1) PAT(4) EFF(za+4)
(prohlásit, považovat) vydala ho za svého manžela

vydat4
18×,8× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(utratit, zaplatit, CO) vydal všechny peníze za získání
bytu; v. prostředky za nový dům

vydat5
3×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vrátit, odevzdat) vydali zatčené do země původu; v.
je nazpět

vydat6
124×,132× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(publikovat, uveřejnit) vydat knihu, dokument,
svědectví; v., proč začala vládnout

vydat71× ACT(1) PAT(4)
(vyzářit, vydávat) vydat energii, zápach, světlo

vydat8
1× ACT(1) PAT(na+4)

obvinění vydalo na parádní proces
vydat9 ACT(1) PAT(za+4)
vydá za celý pluk

vydat10
4×,14× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

(platit,hradit, utratit, KOLIK) vydal mu 1000 Kč za
schránku, za auto, za byt; v. z konta.DIR1 několik
tisíc; v. za úschovu.CAUS kufrů, že mu pomohli; za
Marii.SUBS v. 60 Kč Tonda

vydat11
9×,29× ACT(1) CPHR({doporučení,opatření,

oznámení,pokárání,pokyn,požadavek,právo,prohlášení,
příkaz,rozhodnutí,rozkaz,signál,souhlas,zákaz,…}.4)
ADDR(3)

(vydávat) Vydal jim pokyn střílet.; Společnost vydala
nová doporučení k nákupu akcií.; Společnost vydala
signál, že by mohla získat i většinový podíl.

vydat12
1×,3× ACT(1) DPHR(na-1[milost:S4],

na-1[nemilost-2:S4]) PAT(4) ?ADDR(3)
vydat někoho na milost a na nemilost generálům

vydat13
1× ACT(1) DPHR(všanc) PAT(4)

vydal všanc svou budoucnost
vydat se1

1×,1× ACT(1) PAT(z+2)
(vyčerpat se) vydal se z peněz

vydat se2
9×,21× ACT(1) DIR3()

(jít, jet, pustit se, rozjet se) vydali se na výlet;
vlakem.MEANS; na představení.INTT

vydat se3
1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[stopa.P6[:u#]])

vydala se v jeho stopách
vydávat1

8×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Vydávat někomu zásoby.; Vydala jim ze skladu.DIR1
jídlo.; Podvodníci si vydali za falešné peníze.MEANS
zboží.; Skladnice jim vydala zboží.

vydávat2 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vracet) vydávat uprchlíky úřadům

vydávat3
6×,4× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4)

(považovat, prohlašovat) vydával neznámého za
svého přítele

vydávat4
5×,7× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(utrácet, platit CO) vydávali peníze za získání bytu;
v. prostředky na získání.AIM jídla

vydávat5 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vracet, odevzdávat) vydávat uprchlíky do země
původu

vydávat6
43×,56× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(publikovat, uveřejnit) vydávat knihy; v. prohlášení;
veterinář v. každoročně psovi.BEN osvědčení o
vzteklině; nakladatel mu.BEN každoročně v. jeho
sbírku

vydávat7
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(vyzařovat, vysílat) vydávat energii, zápach, světlo;
klika v. při zavírání zvuk

vydávat8
1×,1× ACT(1) CPHR({pokyn,povolení,příkaz,

rozkaz,souhlas,…}.4) ADDR(3)
vydávat vojákům příkazy
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vydávat se1 ACT(1) PAT(z+2)
(vyčerpávat se) vydávat se z posledního; v. se z peněz

vydávat se2
4×,4× ACT(1) PAT(za+4)

(prohlašovat se, považovat se) vydávat se za majora
vydávat se3

6×,3× ACT(1) DIR3()
(jít, jet) vydával se do školy; v. se za přítelem
vlakem.MEANS

vydědit 1× ACT(1) PAT(4)
(zbavit dědictví) vydědit syna

vydedukovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ORIG(z+2)
(odvodit, vyvodit) vydedukoval z této teorie mylné
soudy

vydechnout si 1×,4× ACT(1)
(oddechnout si) všichni si vydechli

vydělat 57×,176× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2;
za+4)

(vydělávat, prodělat) Stát vydělá na projektu hodně
peněz z prodeje.; Vydělali na rozdělení
Československa.; Vydělala letos hodně.; Za tento pořad
si Bill Cosby vydělá miliony dolarů.

vydělávat 14×,44× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vydělat, prodělat) vydělávat peníze na prodeji ovoce;
v. peníze pro maminku.BEN; na počítač.AIM; v. si.BEN
hodně

vydělit1
2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyčlenit, vyjmout) vydělit téma ze souboru problémů
vydělit21× ACT(1) PAT(4) EFF(7)
Vydělte toto číslo pěti.

vydělit se 1× ACT(1) DIR1()
(vyčlenit se) z větší skupiny se vydělila menší

vydělovat se 1× ACT(1) DIR1()
(vyčleňovat se) jeho hudba se vydělovala z hlavního
proudu

vyděsit 6× ACT(1) PAT(4)
(vystrašit, postrašit) vyděsit žáka

vyděsit se 3× ACT(1)
dítě se vyděsilo

vydezinfikovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(vyčistit) Vydezinfikovali prostor od parazitů.

vydírat 5×,3× ACT(1) PAT(4)
(vykořisťovat) vydírat Brity

vydlabat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
ze dřeva vydlabal krásnou misku; v. mu.BEN v kameni
schránku

vydláždit 1× ACT(1) PAT(4)
(připravit, zorganizovat, nachystat) vydláždit cestu;
obchodníkům.BEN

vydlužit si 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(půjčit si) vláda si vydluží od lidí prostředky; na
zemědělství.AIM

vydobýt 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(získat) vydobýt svobodu; v. si.BEN autoritu

vydojit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2;na+6)
(vydolovat, získat) Vydojila z nich velké zisky.

vydolovat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2;na+6)

(získat) novináři od premiéra vydolovali reakci
vydolovat2

1× ACT(1) PAT(4)
(najít) vydolovat poslední zbytky sil

vydovádět se 1× ACT(1)
(vyřádit se) autor se vydováděl

vydrápat se 1× ACT(1) DIR1()
(vylézt, dostat se) Konečně se vydrápal z koše.;
Vydrápal se z bahna na pevnou zem.DIR3

vydražit 10×,9× ACT(1) PAT(4)
(dražit) závodník vydražil přilbu; za sto tisíc, po sto
tisících, za 6000 liber.EXT

vydržet1
7×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;.f)

(přestát, prodělat, přežít) materiál vydržel teplotu; v.
námahu; už napětí nevydržel; v. obě operace; máti v.
do rána; v. tančit celou noc

vydržet2
21×,16× ACT(1)

(přežít, zůstat, setrvat) záclona vydržela dodnes;
forma v. sportovcům.BEN dlouho; v. bez ní.ACMP jen
krátce

vydržovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(živit) vydržovat partu lidí; v. si.BEN armádu; na svou
obranu.AIM

vydřít 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;od+2)
(vydolovat, vylákat, získat) vydřít zisk z obou
případů

vydýchat se 1× ACT(1)
(uklidnit se) vydýchat se po soutěži

vyexpedovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyvézt) Vyexpedoval miliony tun jablek.

vyfasovat 1× ACT(1) PAT(4)
(dostat, nafasovat) vyfasovat jídlo

vyfotit 2× ACT(1) PAT(4)
(fotit, fotografovat) vyfotit soudce

vyfotografovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zachytit fotografií) vyfotografovat novináře

vyfotografovat se 1× ACT(1) PAT(s+7)
vyfotografovat se s prezidentem

vyfouknout1
2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) vyfouknout ze skla vázu; v. bublinu; v. pro
maminku.BEN vázičku

vyfouknout21× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
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(vzít) Galerie vyfoukly konkurenčním domům
uměleckou sbírku.

vygenerovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
počítač vygeneroval z dat správné věty

vygradovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vystupňovat) režisérka vygradovala děj; k závěrečné
pointě.DIR3

vygumovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vymazat) vygumovat tři miliardy z rozpočtu

vyháčkovat 1× ACT(1) PAT(4)
(odemknout, otevřít) nemohl vyháčkovat vůz

vyhánět1
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(deportovat, vyhostit) vláda vyháněla opozici ze
země

vyhánět22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zvednout) Vyhnali výnosy nahoru.

vyhasínat 1× ACT(1)
(zaniknout) vliv postupně vyhasíná

vyhasnout1
2× ACT(1)

(zmizet) poslední naděje vyhasla; v. jim.BEN naděje
vyhasnout2

1× ACT(1)
(dohořet) hutě vyhasly

vyházet1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(zaplatit, vydat CO) vyházet prostředky za trezor

vyházet2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(propustit) vyházet lidi z továrny

vyházet3
1× ACT(1) EXT() ?PAT(za-1[.2])

(zaplatit, vydat KOLIK) vyházet deset tisíc za trezor
vyhazovat1

3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhodit, propustit) vyhazovat ho z práce

vyhazovat22× ACT(1) DPHR(okno.S7) PAT(4)
(plýtvat) Vyhazovali akcie oknem.; Kongres by měl
přestat vyhazovat peníze daňových poplatníků oknem.

vyhazovat36× ACT(1) PAT(4)
vyhazovat reklamní poštu, odpadky, smetí

vyhazovat42× ACT(1) PAT(4)
Vyhazoval peníze za zbytečnosti.

vyhladit1
3× ACT(1) PAT(4)

(vyhubit) vyhladit obyvatele
vyhladit2 ACT(1) PAT(4)
(srovnat, narovnat) vyhladit papír

vyhladovět11× ACT(1) PAT(4)
vyhladovět Polsko

vyhladovět2 ACT(1)
pes vyhladověl

vyhlásit1
10×,2× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4;7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])

(prohlásit, považovat) vyhlásili ji nejlepší herečkou
vyhlásit2

76×,31× ACT(1) PAT(4;↓že)
vyhlásil novou republiku; v. zákaz vstupu do lesa

vyhlásit3
4×,2× ACT(1) CPHR({boj,stávka,válka,…}.4)

?ADDR(3)
(oznámit, vypovědět) Vyhlásit jim válku.;
Zaměstnanci vyhlásili stávku

vyhlašovat1
3× ACT(1) PAT(4;↓že)

(nahlásit, nařídit) vyhlašovat Libyjskou arabskou
republiku; v. amnestii

vyhlašovat2 ACT(1) CPHR({boj,preference,válka,…}.4)
ADDR(3)

(oznamovat) vyhlašovat jim válku
vyhlazovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vyhubit, usmrcovat) vyhlazovat vězně

vyhledat 9×,6× ACT(1) PAT(4)
(najít, nalézt) vyhledat lékařské ošetření

vyhledávat1
8×,14× ACT(1) PAT(4)

(hledat) kupec vyhledával auto; v. data v diáři
vyhledávat21× ACT(1) PAT(4)
Nevyhledává konflikty.

vyhlédnout 4× ACT(1) PAT(4)
(vybrat, vypátrat) vyhlédl dům; v. nám.BEN
tanečnice; v. si.BEN hráče

vyhlížet1
3× ACT(1) MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(vypadat) vyhlížet dobře.MANN; v. otcovsky.CPR; v.
podle poslední módy.CRIT; byli jsme nervózní a naše
hra v. podle toho.CRIT

vyhlížet21× ACT(1) PAT(4)
Diváci vyhlíželi matové kombinace.

vyhloubit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit, vykopat) v desce vyhloubit plochy; v.
studnu

vyhmátnout 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(najít, pochopit) vyhmátnout pravé důvody

vyhnat117× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvednout, zvýšit) Vyhnali cenu z 55 na 90 dolarů.;
Optimismus vyhnal akcie vzhůru.DIR3

vyhnat2
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) agáve vyhnaly z poupátek květ; v. odnože
vyhnat3

17×,12× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(deportovat, vyhostit, vypovědět) vláda vyhnala
opozici ze země

vyhnat4 ACT(1)
(vyrůst, narůst) obilí hodně vyhnalo

vyhnout se 33×,114× ACT(1) PAT(3)
(uniknout, vyvarovat se) vyhnout se situacím

vyhodit1
9×,18× ACT(1) PAT(4) DIR1()
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(propustit, vyhnat) vyhodit zaměstnance z práce
vyhodit2

8×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zničit výbuchem) vyhodit klub do povětří

vyhodit35× ACT(1) PAT(4)
Rozhodl se vyhodit veškerou hromadnou poštu.

vyhodit si11× ACT(1) DPHR(z-1[kopýtko.S2])
vyhodil si z kopýtka

vyhodit si2
1× ACT(1) DPHR(z-1[kopyto.S2])

vyhodil si z kopyta
vyhodnocovat 1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vyhodnotit) vyhodnocovat informace

vyhodnotit 8×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zhodnotit, posoudit) vyhodnotit výsledky; v.
jim.BEN rizikové faktory; v. výkony; v., jak jsou
úspěšní

vyhořet 1× ACT(1)
(shořet) podnik vyhoří

vyhostit 5×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(deportovat, vyhnat) vláda vyhostila utečence ze
země

vyhošťovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhnat) Francie vyhošťuje alžírské extremisty ze své
země

vyhotovit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit, zhotovit) vyhotovit architektonickou studii
z náčrtku

vyhoupnout se1
2×,2× ACT(1) DIR3()

(dostat se) objem se vyhoupl na tři miliony
vyhoupnout se21× ACT(1) DIR3()
(dostat se) vyhoupla se na plot

vyhovět 36×,28× ACT(1) PAT(3)
(uspokojit, splnit) vyhovět požadavkům; úřad v.
žádosti; v. mu v jeho požadavcích.REG

vyhovovat1
26×,10× ACT(1;.f) PAT(3;pro+4)

(hodit se) příměří jim vyhovovalo; řešení v. novým
podmínkám; nové podmínky v. studentům; evidence
papírů nevyhovuje pro privatizaci

vyhovovat2
9×,2× ACT(1) PAT(3)

(splnit) vyhovovat každému přání; v. žádosti a slibu;
v. jí ve všem.REG

vyhrabat se ACT(1) DIR1()
země se vyhrabala z popela

vyhrabávat se 1× ACT(1) DIR1()
(dostávat se) vyhrabávat se ze zemětřesení

vyhradit 8×,12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3;
pro+4)

(přidělit, určit) vyhradit obchodování bankám; v.
rubriku sportovním zprávám; v. oblast pro sáňkování

vyhradit si 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vymínit si) vyhradit si právo na sankce

vyhranit 1× ACT(1) PAT(4)
(ustálit) vyhranit pohled na sbírku

vyhranit se 2× ACT(1)
(ustálit se) časopis se brzy vyhranil

vyhraňovat se 1× ACT(1)
(ustalovat se) dílo se postupně vyhraňuje

vyhrát1
136×,64× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;

proti+3;nad+7)
(prohrát) Vyhráli nad Spartou zápas 5:0.EXT; Vyhrál
bitvu nad zákazníky.; V národní lize.PAT (ligu.PAT)
vyhrála letos Sparta.; Když zemřu, vyhraje pojistitel.

vyhrát2
34×,9× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(získat) vyhrál na něm pět korun; v kartách.REG
vyhrát se ACT(1)
(naučit se hrát) nováček se rychle vyhrál

vyhrát si ACT(1) ?PAT(s+7)
(užít si hraní) vyhrála si s panenkou

vyhrávat 4×,5× ACT(1) PAT(4;v+6) ?ADDR(s+7;
proti+3;nad+7)

(vyhrát, zvítězit) vyhrávali nad nimi souboj; v. nad
skutečností

vyhrazovat si 2× ACT(1) PAT(4)
Vyhrazujeme si právo…

vyhrknout1
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ?ADDR(na+4)

(vyřknout, vyslovit) vyhrkl na nás, že nepůjde; v.
písmenko ž

vyhrknout2 ACT(1) DIR1()
(vytéci) slzy vyhrkly z oka

vyhrnout se 1× ACT(1) DIR1()
(vyjít, vyběhnout) vyhrnout se z aut

vyhrocovat se 1× ACT(1)
(zostřit se, vyhranit se) vztahy se vyhrocují

vyhrotit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zostřit, vyhranit) zákon vyhrotil vztahy mezi M. a T.

vyhrotit se 2×,1× ACT(1)
(vyhranit se, zostřit se) řecko-albánské vztahy se
prudce vyhrotily

vyhrožovat1
16×,5× ACT(1) PAT(7;↓že;.f) ADDR(3)

(hrozit) vyhrožoval mu smrtí; násilník jen v.
vyhrožovat2

2× ACT(1) ?PAT(3)
(dělat výhružné posunky) vyhrožoval nám; střelnou
zbraní.MEANS

vyhřeznout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysunout se) střeva vyhřezla z břicha
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vyhřívat se 1× ACT(1)
děda se rád vyhříval

vyhubit 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhladit) vyhubit zvířata

vyhubovat 1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(vynadat) vyhubovat mu do hlupáků

vyhýbat se 16×,34× ACT(1) PAT(3;.f)
(unikat, vyvarovat se) vyhýbat se překážkám; v. se
jednoduchosti; v. se sdělit údaje

vyhynout 1× ACT(1)
(vymřít) tento druh ještě nevyhynul

vycházet1 ACT(1;.f) PAT(.4[{jako,jakožto}:/AuxY];
.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(považovat, chápat) pojistit se vychází jako
nejvýhodnější; nový spolupracovník nám.BEN v., jako
dobrák

vycházet2 ACT(1) PAT(4)
(zdolat) vychází kopec

vycházet3 ACT(1) PAT(na+4)
(stát CO) pokuta vychází na velké poplatky

vycházet4 ACT(1) PAT(na+4)
(patřit) vychází na něj 5 sušenek; v pondělí služba v.
na Pavla

vycházet5
3×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(snést se) vychází s ním; dobře.MANN
vycházet6

10×,3× ACT(1) PAT(z+2;od+2)
(pocházet, vzejít) základní idea vychází od Pavla; v. z
lidu

vycházet7
76×,41× ACT(1) PAT(z+2)

(vzniknout, vzejít) vychází z předpokladu …
vycházet8

2×,3× ACT(1) PAT(z+2) MANN()|COMPL()
ze srovnání vycházejí lépe.MANN naši žáci; v. z toho
pokusu jako nenasytné organizace.COMPL

vycházet9 ACT(1) PAT(z+2)
(ztrácet) vycházet z módy; v. z formy

vycházet10
5×,1× ACT(1) DIR1()

(vyjít, vybíhat) rodiče vycházejí z domu; paprsky v. ze
středu

vycházet111× ACT(1) DIR3()
(jít) vychází do města; za prací, pracovat.INTT; v. do
kopce.DIR3; v. na kopec.DIR3 fotografovat.INTT

vycházet12
3×,1× ACT(1) EXT(na+4;4)

(stát KOLIK) pobyt vychází na 10 000 Kč; Zisk
vychází 65 centů na akcii.

vycházet13
8×,1× ACT(1;.f)

(podařit se) fotky vycházejí dobře; předpoklady
mu.BEN v.

vycházet14
23× ACT(1)

(objevovat se) slunce vychází

vycházet15
15×,4× ACT(1)

(být vydán) kniha vychází
vycházet16

3× ACT(1) DPHR(vstříc) PAT(3)
vycházel mu vstříc; v. jeho požadavkům vstříc

vycházet17
3×,3× ACT(1;↓že) DPHR(najevo)

vina vychází najevo
vychladnout 1×,1× ACT(1)
(zeslábnout, ochabnout) nadšení vychladlo

vychloubat se 4× ACT(1) PAT(7;↓že;↓c) ?ADDR(3;
před+7)

(chlubit se, pochlubit se, blýsknout se) vychloubal
se ji schopností překonat strach; Vychloubala se, jak
dokáže odolat poklesu.

vychodit 1× ACT(1) PAT(4)
(vystudovat) vychodit zvláštní školu

vychovat1
2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(odchovat, vypěstovat) vychovat z vojáků dobré
občany

vychovat2
4×,3× ACT(1) PAT(4)

(vyškolit, vzdělat, vycvičit) vychovat svěřence dobře
vychovávat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(odchovávat, vypěstovávat) vychovávat z nich dobré
žáky

vychovávat2
11×,3× ACT(1) PAT(4)

(vzdělat, vycvičit, vést) vychovat syna dobře; v. ji ke
střídmosti.RESL

vychrlit1
2×,2× ACT(1) PAT(4;.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(vyhrknout) vychrlil na mě obvinění; v. nadšeně své
dojmy

vychrlit21× ACT(1) PAT(4)
Pojišťovací průmysl vychrlil neuvěřitelné množství
produktů.

vychutnat 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(pochutnat si na něčem) vychutnal úspěchy

vychutnat si 3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(užít si) vychutnali si den strávený v posteli

vychutnávat si14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(užívat si, vychutnat si) vychutnávat si volno

vychutnávat si21× ACT(1) PAT(4)
(škodolibě si užít) vychutnávat si někoho

vychvalovat 1×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c;.s)
(chválit) vychvaloval základnu

vychýlit 1× ACT(1) PAT(4)
(odchýlit) vychýlit jazýček na váze; v. index směrem
dolů.DIR3

vychýlit se 4× ACT(1)
jejich rovnováha se vychýlila

vychylovat se 1× ACT(1)
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Dolar se vychyluje na obě strany.
vychytat11× ACT(1) PAT(4)
vychytat utkání; s nulou.ACMP

vychytat2 ACT(1) PAT(4)
(pochytat) vychytat všechny myši

vyinkasovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(inkasovat, dostat) vyinkasoval 50 000 korun od
každého

vyjádřit1
24×,13× ACT(1) PAT(4)

(formulovat, znázornit, znamenat) vyjádřil podtext
článku; v. převahu čtyřmi góly; hodnota v. spotřebu
za rok

vyjádřit2
5×,6× ACT(1) CPHR({dík,důvěra,lítost,

podpora,preference,soustrast,sympatie,úcta,účast,
uznání,…}.4) ADDR(3)

(projevit, vyslovit) vyjádřit kolegům důvěru; v. nám
soustrast; Vyjádřil svoji účast.

vyjádřit3
43×,46× ACT(1) CPHR({hodnocení,chápavost,

jistota,kritika,naděje,názor,nechápavost,nejistota,
nesouhlas,obava,obdiv,očekávání,odhodlání,ochota,
poděkování,podezření,pochopení,pochyba,politování,
postoj,potěšení,protest,přání,překvapení,přesvědčení,
připomínka,připravenost,rada,radost,rozčarování,
rozhořčení,souhlas,spokojenost,stanovisko,touha,údiv,
úleva,uspokojení,úzkost,úžas,vůle,zájem,zklamání,
znepokojení,…}.4)

vyjádřit znepokojení nad jeho chováním; v. nejistotu
nad tím, zda…; v. své připomínky k filmu; v. svou
radost, v. touhu po silné libře

vyjádřit se1
48×,122× ACT(1) PAT(k+3;o+6;↓že;v+6;↓zda;.s;↓c)

(vyslovit se) vyjádřil se k jejich sporu; v. se o této
teorii velmi nevybíravě

vyjádřit se25× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4)
(vyslovit se) vyjádřit se pro první z obou možností,; v.
se pro vstup do EU

vyjádřit se3
8×,5× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(projevit se) neslyšící se vyjadřují znakovou
řečí.MEANS; neumí se v. v cizím jazyce.MEANS; v. se
pomocí rukou.MEANS; v. se srozumitelně.MANN; v. se
podle pravidel.CRIT; v. se hazardérsky.CPR; v. se ku
prospěchu věci.BEN

vyjadřovat1
19×,10× ACT(1) PAT(4)

(formulovat, znázorňovat, znamenat) vyjadřoval
variantu řešení; v. převahu čtyřmi góly; článek v.
podtext; jméno šebah v. přísahu; hodnota v. spotřebu
za rok

vyjadřovat2
1×,1× ACT(1) CPHR({důvěra,podpora,

preference,soustrast,sympatie,úcta,uznání,…}.4)
ADDR(3)

(projevovat) vyjadřovali nám soustrast
vyjadřovat3

3×,11× ACT(1) CPHR({hodnocení,naděje,
názor,nechápavost,nejistota,nesouhlas,obava,obdiv,
odhodlání,ochota,poděkování,podezření,pochopení,
pochyba,postoj,potěšení,protest,překvapení,
přesvědčení,připravenost,rozčarování,rozhořčení,
skepse,souhlas,spokojenost,stanovisko,údiv,
uspokojení,úzkost,vůle,zájem,zklamání,znepokojení,
…}.4;chápavost.∼4)

Vyjadřovat zklamání z jeho postupu.
vyjadřovat se1

17×,28× ACT(1) PAT(k+3;o+6;↓že;v+6;
.s;↓c)

(vyslovovat se) vyjadřovala se o něm nevlídně
vyjadřovat se2 ACT(1) PAT(proti+3;pro+4)
(vyslovovat se, vystupovat) vyjadřoval se vždy proti
návrhu

vyjadřovat se3
5×,2× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(projevovat se) geronti se vyjadřovali jen
dobře.MANN; celý život se v. jen uměním.MEANS; v.
se pomocí rukou.MEANS; v. se podle pravidel.CRIT; v.
se hazardérsky.CPR; v. se ku prospěchu věci.BEN

vyjasnit 7×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(3)

(objasnit, vysvětlit) vyjasnil nám celý případ; v., proč
měl u sebe cizí občanku; v. mu své postoje

vyjasňovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
ADDR(3)

(objasňovat) vyjasňovat dětem, kam pojedou
vyjasňovat se11× ACT(1)
(rozjasnit se) obloha se vyjasňovala

vyjasňovat se2 EMPTY
(rozjasňovat se) pozvolna se vyjasňovalo

vyjednat 2×,12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)
(domluvit, dohodnout) vyjednali s ní dohodu

vyjednávat1
1×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)

(domluvit, smluvit) vláda s nimi vyjednávala
konkordát; ministři v. nové podmínky

vyjednávat2
2×,17× ACT(1) PAT(o+6;v+6) ADDR(s+7)

(jednat) vyjednávala s nimi o investicích; v. s ním v
této věci

vyjet112× ACT(1) DIR1()
(vybočit) závodník vyjel z trati

vyjet2
5×,1× ACT(1) DIR3()

(vydat se) každý rok vyjedou do USA tisíce Čechů; v.
na turné.INTT
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vyjet si 1× ACT(1) DIR3()
(vyjít si) vyjel si na houby

vyjevit 1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c)
?PAT(na+4;o+6)

(vyzradit) vláda nám však o tom vyjevila ještě víc
vyjevit se1 ACT(1;↓že) PAT(.1[{jako,jakožto}:/AuxY])
(ukázat se) vyjevit se jako právoplatný dědic

vyjevit se21× ACT(1)
(ukázat se) Až později se vyjevily všechny problémy.

vyjímat 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;.v) DIR1()
(odebrat, ubrat) vyjímal z dopisu několik vět; z
dopisu v., že Petr konečně udělal stojku

vyjímat se 2× ACT(1) LOC()
(dobře působit) vyjímat se na plakátě

vyjít1 ACT(1) PAT(4)
(zdolat, sejít) vyšel kopec

vyjít22× ACT(1) PAT(na+4)
(stát CO) pokuta vyšla na velké poplatky

vyjít31× ACT(1) PAT(na+4)
(patřit) vyšly na něj 3 sušenky

vyjít4
1×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(snést se) vyšel s ním; dobře.MANN
vyjít5 ACT(1) PAT(s+7)
(vystačit, stačit) vyšel s platem

vyjít63× ACT(1) PAT(z+2;od+2)
(pocházet,pramenit) základní idea vyšla od Pavla; v.
z lidu

vyjít7
7×,2× ACT(1) PAT(z+2)

(vycházet, vznikat) vyšel z předpokladu
vyjít8

3×,3× ACT(1) PAT(z+2) MANN()|ACMP()|
COMPL()

(dostat se) ze světové recese.PAT vyšly USA jako
jedničky.COMPL; soused v. ze sporu.PAT bez
následků.ACMP; hoch v. z konfliktu podle otcových
představ.CRIT

vyjít9
1× ACT(1) PAT(z+2)

(ztrácet) scéna vyšla z módy; on v. z formy
vyjít10

19×,2× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby)
(povést se) vyšlo nám.ACT to.PAT; zkouška.PAT
mu.ACT vyšla podle předpokladů.CRIT; dobře.MANN

vyjít11
1×,2× ACT(1) ?PAT(3)

při počítání nám vyšlo záporné číslo; jako x.COMPL
nám.PAT vyšla desítka.ACT

vyjít12
17×,6× ACT(1) DIR1()

(vyjít, vyběhnout, dostat se) vyšel z domova; paprsek
v. ze středu

vyjít13
1×,8× ACT(1) DIR3()

(vycházet) vyšel do města; za prací, pracovat.INTT; v.
do kopce.DIR3; v. na kopec fotografovat.INTT

vyjít14
5× ACT(1;.f) EXT() ?PAT(4)

(stát KOLIK) pobyt vyšel Jirku na 10 000 Kč; zbavit se
tetování ho v. na 3 tisíce

vyjít15
39×,15× ACT(1)

(být publikován) knihy vyšly
vyjít16

18× ACT(1)
(objevit se) slunce vyšlo

vyjít17
4×,4× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|CRIT()

(dopadnout) fotky vyšly dobře; jeho zkouška v. podle
předpokladů.CRIT; náš zápas v. v jejich prospěch.BEN

vyjít18
3×,1× ACT(1) DPHR(vstříc) PAT(3)

vyšel mu vstříc
vyjít19

4×,8× ACT(1;↓že) DPHR(najevo)
(projevit se) vina vyšla najevo

vyjít20
1× ACT(1) DPHR(navrch)

kladné vlastnosti vyšly navrch
vyjít212× ACT(1) DPHR(na-1[povrch.S4])
(prozradit se) Veškeré podvody vyšly na povrch.

vyjít221× ACT(1) DPHR(na-1[světlo.S4])
(projevit se) Celá záležitost vyšla na světlo.

vyjíždět1
1× ACT(1) DIR1()

(odjíždět) vyjíždět od Němců
vyjíždět21× ACT(1) DIR3()
(vyjít, dostat se) vyjíždět do patra výtahem

vyjmenovat 4×,3× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ADDR(3)
(vypočítávat, jmenovat) vyjmenoval jim všechny
požadavky

vyjmenovávat 1× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ADDR(3)
vyjmenovávat pacientovi vedlejší účinky

vyjmout1
7×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndat, vysunout) vyjmout pistoli z pouzdra
vyjmout2

1×,11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyčlenit, vyjmout) vyjmout nájemce z ochranné
regulace zákona

vykalkulovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2)

(vypočítat) z podkladů vykalkuloval cenu
vykašlat 1× ACT(1) PAT(4)
Vykašlat hleny.; Vrhl se an něho a dusil, dokud
nevykašlal všechny dolary.

vykázat1
14×,142× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)

?ADDR(3)
(prokázat) vykázat státu deficit; v. publikační činnost

vykázat2
4×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyhnat, odstranit) vykázat slovo z pravidel; v. hráče
ze hřiště
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vykázat se 1× ACT(1) PAT(7)
(prokázat se) vykázal se platným dokladem

vykazovat1
32×,84× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(prokazovat) vykazoval vědcům piezoelektrický efekt;
v., že měli dobré výsledky

vykazovat21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhazovat) Tento zákrok vykazuje jezdce z vesnice do
polí.DIR3

vykazovat31× ACT(1) PAT(4)
Společnost vykazuje zisky.

vykecat 1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c;.s)
?PAT(na+4;o+6)

(prozradit) vykecat jí o něm, že kouří
vykládat1 ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(vysvětlovat, vyložit) vykládal jim, že už je pozdě na
odvetu

vykládat2 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říkat, vyprávět) vykládala mu o ostrovech

vykládat3
7×,12× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(interpretovat) učitel dětem vykládal literaturu
romantismu; v. jim naše slova po svém.MANN; vědci
v. své teorie; v. mu z kritické reakce.DIR1 nové
tendence

vykládat4 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndavat) vykládat věci z auta

vykládat52× ACT(1) PAT(4)
(vyprazdňovat) vykládat auto

vykládat6
5× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;.s;↓c)

?PAT(o+6)
vykládat dětem o drakovi, že není zlý

vykládat si 2×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(považovat) vykládat si odložení ratifikace jako políček
vyklidit1

6×,1× ACT(1) PAT(4)
(vystěhovat) vyklidili okupační pásmo; v. statek

vyklidit21× ACT(1) PAT(4)
(uklidit) hala byla po dvanácté hodině vyklizena

vyklízet 1× ACT(1) DPHR(pozice.P4)
(ustoupit) kupci vyklízeli pozice

vyklopit1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit) vyklopit mu za teplo dva platy
vyklopit2

1×,1× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit, uhradit) vyklopil mu tisíce za úplatky

vyklopit31× ACT(1) ?ADDR(3) ?PAT(o+6) EFF(4;↓že;↓c)
(říci) Chlapík o případu vyklopil soudci vše, co věděl.

vykloubit 1× ACT(1) PAT(4)

(vymknout si) vykloubil prst; v. jí.BEN prst
vyklouznout 1× ACT(1) DIR1()
(vypadnout) ryba vyklouzla ze sítí; v. mu.BEN
sluchátko

vyklubat se 4×,2× ACT(1) PAT(z+2)
(vyrůst) vyklubal se z něho uličník

vyklusávat 1× ACT(1)
(proběhnout se) vyklusávat slepičími kroky; po
závodě se musel v.

vykoledovat 1× ACT(1) PAT(4)
(získat) vykoledovat penaltu; v. si.BEN problémy

vykolejit 2× ACT(1) PAT(4)
vykolejit finanční trhy

vykompenzovat 1×,18× ACT(1) PAT(4)
(vyrovnat, kompenzovat) vykompenzovat dodávky;
prodejem.MEANS

vykonat1
9×,15× ACT(1) PAT(4)

(provést) vykonat něco zlého; v. to pro ně.BEN; v.
nepřístojnost

vykonat2
1× ACT(1) CPHR({excize,hodnocení,

instruktáž,návštěva,ohledání,poradenství,průzkum,
reorganizace,restrukturalizace,slib,správa,test,údržba,
vklad,…}.4)

(provést) Vykonat slib.; Vykonali test za úplatu.CAUS.
vykonat3

1× ACT(1) DPHR(svůj-1.NS4)
aféra vykonala své

vykonávat1
10×,11× ACT(1) PAT(4)

(provádět) vykonávat to nerad; v. pro společnost.BEN
něco dobrého

vykonávat23× ACT(1) PAT(4)
vykonávají trest odnětí svobody

vykonávat3
11×,14× ACT(1) CPHR({aktivita,činnost,

dozor,funkce,hodnocení,instruktáž,inventarizace,
obchod,ohledání,povinnost,práce,průzkum,
reorganizace,restrukturalizace,slib,služba,test,údržba,
úloha,veto,vklad,…}.4)

(provádět) Vykonávat službu.; Jeho jmenování
vymezuje úlohu, kterou od sloučení vykonával.

vykopat11× ACT(1) PAT(4)
(vyhloubit) vykopat strouhu

vykopat2
2× ACT(1) DPHR(sekera:S4[válečný.#])

vykopat válečnou sekeru
vykopávat 1× ACT(1) PAT(4)
vykopávat rostliny; ze země.DIR1

vykořenit 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) vykořenit zlo ze země

vykořisťovat 1× ACT(1) PAT(4)
vykořisťovat lidi

305



4 PDT-VALLEX

vykouknout 1×,1× ACT(1) DIR1()
vykouknout z okna

vykoupat ACT(1) PAT(4)
(umýt) vykoupala hračky; v. se ve vaně

vykoupat se 2× ACT(1)
(koupat se, plavat, šplouchat se) vykoupala se v
moři

vykoupit1
7×,19× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(koupit, skoupit) vykoupit maso od zemědělců
vykoupit2

1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(spasit, získat) vykoupit pocit svobody dřinou; v.
jim.BEN svobodu

vykoupit31× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(osvobodit, zachránit) vykoupit je před otroctvím

vykouzlit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(z+2)

(vytvořit) vykouzlil mu z holuba orla
vykračovat si 1× ACT(1)
Vykračovala si v sladkém svetříku.

vykrádat 1× ACT(1) PAT(4)
(vykrást) vykrádat seznamy rezervací

vykrást 5× ACT(1) PAT(4)
(vyloupit, vybrakovat) vykrást obchod

vykreslit1
3×,5× ACT(1) PAT(4;↓c;.s) ADDR(3)

(vylíčit) Vykreslil nám situaci jako hroznou.COMPL
vykreslit2 ACT(1) PAT(4)
(vybarvit) vykreslil kolečko

vykreslit se 1× ACT(1)
(vybarvit se) vykreslil se konečně v pravém světle

vykreslovat 4× ACT(1) PAT(4;↓c;.s) ?ADDR(3)
(líčit) Vykreslovala nám situaci jako hroznou.COMPL

vykrmit 1× ACT(1) PAT(4)
(vypěstovat, vychovat) vykrmí kance; do jatečné
hmotnosti.EXT

vykrmovat 3× ACT(1) PAT(4)
vykrmovat dobytek

vykročit1
2×,2× ACT(1) DIR3()

(vyjít, vydat se) vykročit do budoucnosti správným
směrem; v. do světa

vykročit2
3× ACT(1)

(začít) stejně dobře vykročila i tenistka Bobková
vykroutit se 1× ACT(1) PAT(z+2)
Dokáže se vykroutit z příšerných pozic.

vykrvácet 2×,3× ACT(1)
(ztratit krev) zraněný vykrvácel

vykrystalizovat 1×,1× ACT(1)
(vyhranit se) situace vykrystalizovala v roce 1700

vykrýt 1× ACT(1) PAT(4)
(pokrýt) dodávky vykryly spotřebu

vykřiknout 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;
.s) ?ADDR(na+4)

(vyhrknout, vychrlit) ”Kabáty sem”, vykřikla na
Pavla

vykřikovat1
2×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s)

?ADDR(na+4)
(vyhrknout, vychrlit) vykřikoval na nás, že je z nás
nejstarší

vykřikovat21× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
Mohli bychom o Courterovi vykřikovat do světa z plna
hrdla.

vykukovat 1× ACT(1) DIR1()
(vyčnívat, čouhat) pistole vykukovala z pouzdra

vykulminovat ACT(1)
(vyostřit se) problém vykulminoval

vykupovat 6×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(kupovat) sběrné suroviny vykupují od lidí papír

vykvasit ACT(1)
(projevit se) vykvasit

vykvést1
1× ACT(1) ?PAT(do+2) ?ORIG(z+2)

(vyrůst) květina vykvetla z malé rostlinky do
nádherného tvaru

vykvést2 ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzniknout) z omylů vykvetlo mnoho podvodů

vyladit ACT(1) PAT(4)
vyladit program

vylákat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2;od+2)
(získat, vymámit, vyloudit) vylákat na řádu
premonstrátů budovy

vylamovat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstraňovat, vyndavat) vylamoval ze stěny rohy
kamene

vylamovat2 ACT(1) PAT(4)
(poškodit) vylamovat dveře

vylamovat3 ACT(1) PAT(4)
(dobýt, získat) vylamovat kámen; v. rudu

vyléčit1
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(odstranit nemoc) vyléčit koleno; v. si.BEN rýmu
vyléčit22× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)
(léčit, uzdravit) vyléčit pacienta z chřipky

vylekat 1× ACT(1) PAT(4)
(polekat, postrašit) hráč vylekal brankáře

vylekat se 1× ACT(1)
firmy se vylekaly

vylepit1
2× ACT(1) PAT(4;↓že) LOC()

(umístit) vylepit výzvu na veřejných místech
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vylepit2 ACT(1) PAT(4;↓že) DIR3()
(umístit) vylepit výzvu na veřejná místa

vylepšit 5×,18× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(vylepšovat, zlepšovat) vylepšit byt z nevyhovujícího
na nadstandardní; v. akceschopnost

vylepšovat 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(vylepšit, zlepšit) vylepšovat životní prostředí z
nevyhovujícího na vhodné

vyletět130× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvýšit se, stoupnout) Zisk vyletěl z 670 na 990.;
Ceny dluhopisů okamžitě vyletí.; Hodnota indexu
vyletěla prudce nahoru.

vyletět2
2× ACT(1) PAT(na+4)

(reagovat) vyletí na mě zřízenec a strašlivě mě seřve
vyletět3

1×,1× ACT(1) DIR1()
(odejít) vyletět ze školy

vyletět43× ACT(1) DIR3()
(vyskočit) Trhy vyletí vzhůru.

vyletět51× ACT(1) DIR1()
(dostat se ven) Telefon vyletěl ze stojánku.

vylétnout16× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout) Zisk vylétl z 15 na 89 dolarů.

vylétnout2
4×,1× ACT(1) DIR1()

(vypadnout) vylétnout ze silnice
vylétnout3

1×,3× ACT(1) DIR3()
(explodovat, vzlétnout) most vylétl do povětří

vylétnout42× ACT(1) DIR3()
(stoupnout) Zisk vylétl nahoru.

vylévat si 1× ACT(1) DPHR(srdce.S4) PAT(3)
Arkansaský demokrat si nedávno v Senátu vyléval
srdce.; Vyléval si své srdce mamince.

vylézat 2× ACT(1) DIR1()
(vylézt, vystupovat, vycházet) žížaly vylézaly ze
země

vylézt1
5× ACT(1) PAT(4)

(slézt, zdolat) vylézt sedmitisícovku Tiličo
vylézt2

1×,1× ACT(1) DIR1()
(vystoupit, vyjít) vylézt z řeky

vylézt3
4× ACT(1) DIR3()

(vystoupat) vylézt na věž
vylhávat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(zbavit se) vylhávat se ze vztahu; žák se v., jak nejlépe
uměl

vylíčit 3×,9× ACT(1) PAT(4;↓c;.s) ADDR(3)
(vykreslit) vylíčil jí situaci

vylidnit se 2× ACT(1)

(vyprázdnit se) nádraží se vylidnilo
vylít 2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) vylít vodu z hrnce

vylízat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(zbavit se) vylízal se z nemoci

vylodit ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyložit) námořníci vylodili zboží z lodi; v. vojáky na
břeh.DIR3

vylodit se 1× ACT(1) LOC()
(vystoupit) námořníci se zítra vylodí na Haiti

vylomit 1× ACT(1) PAT(4)
(poškozovat, vylamovat) vylomit dveře

vylomit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(posunout se) Trh se vylomil z 7000 na 8000.; Trh se
vylomil nahoru.DIR3.

vylosovat 3× ACT(1) PAT(4)
(losovat) vylosovat cenu

vyloučit1
29×,24× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(diskvalifikovat, vyřadit) vyloučili tým ze
šampionátu

vyloučit21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vypudit) Žena vyloučí mrtvé embryo.

vyloučit3
53×,21× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zavrhnout) vyloučil, že i Havel nesouhlasí
vyloučit se ACT(1)
(uvolnit se) kyselina se postupně všechna vyloučila; z
těla.DIR1 se v. žluč

vyloupit 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(vykrást, vybrakovat) vyloupíme banku

vyloupnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) vyloupnout jádro z plodu

vyloupnout se 2× ACT(1) DIR1()
(vysunout se) ořech ze vyloupl skořápky

vylovit 3×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat, vytáhnout) vylovit z vody velrybu; v. z
tašky láhev rumu

vyložit1
2×,7× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;

.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(vysvětlit) vyložil jim, kam půjdou po zkoušce; v. své
teorie v knize

vyložit2
1×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndat) vyložit zboží z auta
vyložit31× ACT(1) DPHR(karta.P4,na-1[stůl.S4])
(odhalit skutečné zájmy) Uvedením této hry vyložila
karty na stůl.

vylučovat1
3× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyřazovat) vylučovat děti z kolektivů
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vylučovat2
33×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)

(zavrhovat) Vylučoval stávku.; Vylučovali, že dojde ke
stávce.; Nevylučují, aby byla USFL odškodněna.

vylučovat31× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(uvolnit, odvést, vydělit) Bakterie vylučuje toxin.
vylučovat sůl z roztoku, ledviny vylučují moč

vylučovat se 2× ACT(1) PAT(s+7)
(nebýt ve shodě, nekrýt se, neshodovat se)
kapitalismus se vylučuje s touto teorií

vylustrovat 1× ACT(1) PAT(4)
(lustrovat, prověřovat) vylustrovat všechny občany
ČSFR

vymačkat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)
(vymáčknout) vymačkat z poklesů dolaru všechnu
šťávu

vymáčknout1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)

(získat) vymáčknout z obyvatel daně
vymáčknout2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vylisovat) vymáčknout z citrónu šťávu

vymáhat 11×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;po+6;
od+2)

(žádat, dožadovat se) vymáhal na něm garance
vymalovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(namalovat) vymaloval pokoj

vymanévrovat ACT(1) PAT(4)
(proklestit) vymanévrovat cestu; v. trhu.BEN cestu na
vrchol.DIR3

vymanit 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyprostit) vymanit plodiny ze systému

vymanit se 2×,3× ACT(1) DIR1()
(vyprostit se, dostat se) vymanit se z područí Evropy

vymazat1
7×,7× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vygumovat) vymazat Němku z tabulek
vymazat22× ACT(1) PAT(4)
(smazat) Omylem vymazal paměťovou kartu telefonu.;
Myslel si, že svůj počítač vymazal.

vymazat31× ACT(1) PAT(4)
Akcie se zotavily a vymazaly většinu svého dřívějšího
poklesu.

vyměnit1
30×,33× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)

?EFF(za+4)
(vyměňovat, měnit) vyměnit se sestrou parcelu za
dům; v. mu.BEN místo s Kozlem; v. peníze v bance; v.
s ním marky za dolary; v. si. hidden místa Rcp.
ADDR

vyměnit220× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4)
vyměnil letní pneumatiky za zimní

vyměňovat1
3×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7;

mezi-1[.P7];mezi+7) ?EFF(za+4)
(vyměnit) vyměňovat s nimi byty za nové

vyměňovat2
1×,4× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4)

vyměňoval zimní pneumatiky za letní
vyměřit 4×,4× ACT(1) PAT(4)
(stanovit, určit) úřad vyměřil clo; v. mu.BEN krátký
čas

vyměřovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(určit, stanovit) vyměřovat ceny; v. pro nás.BEN trest

vymést 1× ACT(1) PAT(4)
hráč mu.BEN vymetl pravý roh

vymetat1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(uklízet) pán vymetal louže; z hřiště.DIR1
vymetat2 ACT(1) PAT(4)
(navštěvovat) Každý večer vymetá bary.

vymezit 9×,9× ACT(1) PAT(4;↓c)
(definovat, determinovat) vymezil obsah; v., jak
bude reforma fungovat; v. inflaci jako formu.COMPL

vymezovat 9×,8× ACT(1) PAT(4;↓c)
(determinovat, definovat) vymezoval povinnosti; v.
studentovi.BEN povinnosti

vymínit si 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhradit si) vymínili si výjimku

vymiňovat si 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhrazovat si) vymiňovat si právo

vymírat 2× ACT(1)
staré způsoby vymírají

vymizet 6×,9× ACT(1)
(zmizet, ztratit se) tyto ctnosti posupně vymizely

vymknout se1
2×,6× ACT(1) PAT(3)

(vyhnout se) vymknout se kontrole
vymknout se2

1×,2× ACT(1) DPHR(z-1[ruka.S2];
z-1[ruka.P2]) PAT(3)

Situace se mu vymkla z ruky.; Poté se mu vše vymklo z
rukou.

vymlouvat se 2×,3× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(vytáčet se) vymlouvat se na bolest hlavy; v. se, že
musel odejít

vymluvit 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓aby) ADDR(3)
(rozmluvit) vymluvit zákazníkům jejich přání

vymoci 4×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;po+6;od+2;
z+2)

(vyžádat) Vymohl na Německu odškodnění.; Vymohl
si.BEN tři dny volna.; Vymohli si.BEN zásah policie.;
Z projektu si vymohli stamiliony dolarů.

vymočit se 1× ACT(1)
(pomočit se) nemohl se vymočit před testem
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vymodlit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vyprosit) lidé tyto statky vymodlili na ministrech; v.
si.BEN dítě

vymrštit11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
v+4;do-1[.4])

(změnit) vymrštit podíl akcií z 55 na 75 %
vymrštit2

1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhodit, odstranit) vymrštit spolujezdkyni ze sedla

vymrštit3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vyhodit) vymrštil do vzduchu oblak kouře

vymřít 2× ACT(1)
(zmizet) lidská zloba ještě nevymřela

vymstít se 1×,1× ACT(1;↓že;.f) PAT(3)
(nevyplatit se) opomenutí by se nám vymstilo

vymykat se1
4×,2× ACT(1) PAT(3)

(vymknout se, vyhnout se) vymykat se šedi;
originalitou.MEANS

vymykat se2
2×,1× ACT(1) DIR1()

(vyčleňovat se) vymyká se z rámce běžné komunikace
vymyslet1

8×,15× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(vymýšlet) vymyslet nový přístup

vymyslet21× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)
(vymýšlet) o teorii jsme vymysleli, že nevysvětluje
všechno

vymyslet si1
8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

tenistka si krádež vymyslela
vymyslet si2

1× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)
všechno si o ní vymyslel; v. si o ní, že krade

vymyslit1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(vynalézt) vymyslit krkolomnou kombinaci
vymyslit2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)
vymyslil o ní, že je hloupá

vymyslit si1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

vymyslil si námět filmu
vymyslit si2 ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(o+6)
vymyslil si o ní, že krade

vymýšlet1
5×,2× ACT(1) PAT(4)

(tvořit) vymýšlel nové plány, novou metodu
vymýšlet22× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)
(vymýšlet si, vymyslet) vymýšlel o této postavě nový
román; v. o nich, jak budou vypadat za rok

vymýšlet si1
2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(vymyslet si) vymýšlel si různé aféry; v. si čtyři
pohádkové postavy; v. si krádeže

vymýšlet si2
1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)

(fantazírovat, vymýšlet) vymýšlel si o Kačeně
všechno možné

vymýtit1
4×,3× ACT(1) PAT(4)

(vykácet, zničit) vymýtit les
vymýtit21× ACT(1) PAT(4)
Při kampani chtěli vymýtit korupci.

vymývat 1× ACT(1) PAT(4)
(čistit) vymývá sklenice; v. ránu; režim v. lidem.BEN
mozek

vynadat 1×,1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(vyhubovat, vyčinit) vynadat premiérovi do troubů

vynahradit 3×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nahradit) vynahradit nám škodu

vynahrazovat 2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nahrazovat) Vynahrazují nám ztrátové tržby.

vynacházet se 1× ACT(1)
tento druh se vynachází běžně

vynakládat 7×,9× ACT(1) PAT(4)
(dávat, poskytovat) vynakládat tolik peněz; na
zabezpečení.AIM

vynalézat 1× ACT(1) PAT(4)
(objevovat) vynalézat nové objekty

vynaleznout 3×,6× ACT(1) PAT(4)
(objevit) vynaleznout ostnatý drát

vynalézt 1× ACT(1) PAT(4)
(vynaleznout) vynalézt bombu

vynaložit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(zaplatit CO) vynaložit velkou částku za materiál
vynaložit2

15×,19× ACT(1) PAT(4)
(dát, poskytnout) vynaložit částku; na průzkum.AIM;
v. peníze k těmto účelům.AIM

vynaložit31× ACT(1) PAT(4)
(vyvinout) Musel vynaložit značné úsilí.

vynásobit 1× ACT(1) PAT(4)
vynásobit zlomek; pěti.MEANS

vynášet118× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(přinášet, způsobovat) vynášet jim zisky

vynášet21× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odnášet) vynášet věci z hořícího domu

vynášet3 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůrazňovat, vyzvedávat) vynášet jejich úspěchy

vynášet4 ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c;.s)
?PAT(na+4)

(žalovat, prozrazovat) vynášela rodičům na žáky, že
berou drogy

vyndat 4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vytáhnout) Frodo vyndal svačinu z batohu

vynechat1
9×,24× ACT(1) PAT(4)

(vypustit) vynechat závod
vynechat21× ACT(1) PAT(4)
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(pominout, přeskočit, neuvést) Kongres by mohl
prezidenta ve schvalovacím procesu vynechat.

vynechávat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vypouštět) vynechávat sezónu

vynést1
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odnést) vynést z pokoje nábytek; v. nemocnou na
slunce.DIR3

vynést2
5×,8× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dopravit vzhůru) vynést fotbalisty na druhé místo;
v. staré věci na půdu

vynést3
9×,39× ACT(1) PAT(4)

(přinést) turnaj vynesl druhé místo; pro naše
fotbalisty.BEN; částka v. vysoký čistý zisk

vynést4 ACT(1) PAT(4)
vynést vyšší kartu

vynést54× ACT(1) EXT()
(vydělat) Nemovitosti mu.BEN vynesly o hodně méně.

vynést6
8×,5× ACT(1) CPHR({rozhodnutí,rozsudek,

soud,trest,…}.4)
Vynést rozsudek.; Tento týden porota vynesla
rozhodnutí..

vynikat 9×,4× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(předčít) vynikal nad ostatními svým;
zpěvem.MEANS; program v. svou kvalitou.MEANS

vyniknout 9×,3× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(předčít) program vynikal nad ostatními programy;
vysoko nad ní v.

vynořit se1
7×,3× ACT(1) DIR1()

(vyplavat) vynořit se z vody; plavidlo se v.
vynořit se2

1×,16× ACT(1)
(objevit se) vynořily se nové problémy

vynořovat se1
3×,1× ACT(1) DIR1()

(vyplouvat, vylézat) plavidlo se vynořovalo z vody
vynořovat se2

2×,2× ACT(1)
(vznikat) vynořovala se nová otázka

vynucovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vymáhat) vynucoval na něm přiznání

vynucovat si 3×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2;
od+2)

(vyžadovat) vynucoval si na nich pozornost
vynulovat 1×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(zrušit) Vynulovat výsledek.; Vynulovat displej.;
Vynulovali daňovou povinnost.; Vynulovali obligace
na určitou hodnotu.

vynutit 5×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(vymoci) vynutili na něm přiznání

vynutit si 9×,9× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(na+6;
od+2)

(vyžádat si) vynutit si na nich přípravu voleb; v. si od
něj formulář; Premiér si vynutil, že kontrakt nebude
mít žádné prostředníky.

vyobrazit 4× ACT(1) PAT(4;↓c;↓jak-2;↓že)
(ilustrovat, zobrazit, znázornit) vyobrazil scény ze
života

vyostřit se 1×,2× ACT(1)
(vykrystalizovat, zostřit se) situace na trhu se
vyostřila

vyostřovat se 1× ACT(1)
(vyostřit se) situace se vyostřovala

vypadat13× ACT(1) PAT(a.1)
vypadá neohrabaný; v. nemocný

vypadat2
6×,26× ACT(1) PAT(na+4;↓že)

(být pravděpodobné, zdát se pravděpodobné)
vypadá to na náhodu; v. to, že budu muset hrát; v. to
na déšť

vypadat3
2× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|CRIT()

(dopadat, dopadnout) vypadá to s ní bledě.MANN; s
naší šancí na vítězství to v. podivně.MANN; v. to s ní
tradičně.CRIT

vypadat4
81×,208× ACT(1) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(vyhlížet) vypadat podezřele; byli jsme nervózní a
naše hra vypadala podle toho.CRIT; v. otcovsky.CPR;
v. akademicky.CPR; v. podle poslední módy.CRIT

vypadat5 ACT(1)
(padat, ztratit) všechny vlasy postupně vypadaly; v.
mu.BEN zuby

vypadat61× ACT(1) DPHR(jako[ze-1[škatulka.S2]])
(vypadat upraveně) V šedém obleku vypadal jako ze
škatulky.

vypadávat 1× ACT(1)
(padat, mizet) vlasy pomalu vypadávaly; v. mu.BEN
zuby; kapesník v. z kapsy.DIR1

vypadnout1
14×,6× ACT(1) DIR1()

(odstoupit) vypadl ze hry
vypadnout22× ACT(1) DIR1()
(padat ven) vypadnout z okna

vypadnout31× ACT(1) DIR1()
(odejít, zmizet) Vypadni odtud a už se nevracej.;
Řval: Vypadni, jdi do…

vypálit1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(vystřelit) vypálit ránu; z kulovnice.DIR1; na
jelena.DIR3

vypálit2
1×,1× ACT(1) DPHR(rybník:S4) PAT(3)

vypálit vetřelci rybník
vypátrat 8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
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V

(zjistit) vypátrat zpěvačku; v., kde zpívá, jak zpívá, že
zpívá, zda zpívá

vypěnit11× ACT(1)
(rozzlobit se) kolega ihned vypěnil

vypěnit22× ACT(1)
Hrnec vzápětí vypěnil.

vypěstovat1
3×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vychovat, odchovat) vypěstovat z této odrůdy skvělé
víno

vypěstovat2
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(vychovat) vypěstovat cit pro tanec; v. si.BEN smysl
pro humor; v. v nich.LOC opravdový smysl pro
zodpovědnost

vypíchnout1
2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(zdůraznit) zástupce vypíchl jádro sporu
vypíchnout2

1× ACT(1) PAT(4)
vypíchnout oči; v. mu.BEN oko

vypínat 3× ACT(1) PAT(4)
vypínat elektrické pole

vypískat 1× ACT(1) PAT(4)
(znemožnit, vyhnat) vypískat Spartu; v. řečníka

vypískávat ACT(1) PAT(4)
(vypískat) vypískávat řečníka

vypisovat 3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(vypsat, vyhlásit) vypisovat konkurz

vypít 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(požít) vypít koktejl

vyplácet1
20×,61× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(proplácet CO) vyplácet rodičům příspěvek
vyplácet21× ACT(1) PAT(4)
Investiční banka vyplácela věřitele.

vyplácet3
1×,4× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

(kolik) vypláceli jim 6000 korun za byt
vyplácet42× ACT(1) PAT(4)
(odměnit za práci) Společnost nevyplácela investory
přímo, ale z pohledávek za pronájem.

vyplácet51× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)
(platit) Společnost dělníkům vyplácela odměny za
práci přesčas.

vyplácet se 14×,7× ACT(1;.f;↓že) PAT(3)
(ukázat se výhodným) stavba se nám vyplácela

vyplašit 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(vystrašit) vyplašit zloděje

vyplatit1
24×,67× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit) za byt mu vyplatil všechny účtenky včas; v.
peníze dikovi; v. zaměstnanci mzdu

vyplatit23× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)

(zbavit, vykoupit) rodiče vyplatili Petra z trestu
odnětí svobody;

vyplatit3
1× ACT(1) PAT(4)

rodiče vyplatili Petra; rákoskou.MEANS na zadek.DIR3
vyplatit4

5×,11× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(uhradit, zaplatit KOLIK) vyplatil mu 1000 Kč za
novou tašku; za ochotu.CAUS; v. za Marii.SUBS dluh

vyplatit56× ACT(1) PAT(4)
(odměnit za práci, finančně odškodnit) Žalobci
budou vyplaceni. Vyplatil zaměstnance. Sestru jsme
vyplatili.

vyplatit se1
32×,25× ACT(1;.f;↓že;↓kdyby) PAT(3)

Vyplatilo se mu vstát brzy.; Lidem by se vyplatilo,
kdyby si koupili…

vyplatit se2 ACT(1) ?PAT(z+2)
(zbavit se, vykoupit se) vyplatil se z dluhů; v. se z
povinnosti

vyplavat 1× ACT(1) DPHR(na-1[povrch.S4])
negativní pocity vyplavaly na povrch

vyplavit 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
vyplavit vajíčko ze samice

vyplenit 1× ACT(1) PAT(4)
(vydrancovat, zničit) vyplenit celý les

vyplísnit ACT(1) PAT(4)
(vynadat) vyplísnit demokraty

vyplivnout 1× ACT(1) PAT(4)
tryska vyplivla kapičku barviva

vyplivovat 1× ACT(1) PAT(4)
Kluk pořád vyplivoval sliny.

vyplnit14× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(zaplnit) Obchodníci vyplnili mezeru na trhu novými
výrobky.

vyplnit2
7×,5× ACT(1) PAT(4)

(vypsat) vyplnit přihlášku
vyplnit se 1×,3× ACT(1)
(splnit se, naplnit se) vyplnila se přání; v. se
nám.BEN očekávání

vyplňovat1
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(vypisovat) vyplňovat listy
vyplňovat21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(vyplnit) Lang vyplňuje mezeru na trhu novým
výrobkem.

vyplodit 1× ACT(1) PAT(4)
(zplodit, vytvořit) vyplodit chvalozpěv

vyplout 5× ACT(1) DIR1()
(vyjet) vyplout z ostrova; v. z přístavu

vyplouvat1
1× ACT(1) DIR1()

(vyjíždět) začali vyplouvat z ostrova
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vyplouvat22× ACT(1) DPHR(na-1[povrch.S4])
(vystupovat) problémy vyplouvaly na povrch

vyplynout 27×,12× ACT(1;↓že) PAT(z+2)
(vzniknout) z analýzy vyplynulo, že fond může
jednat…; v. nám.BEN plno nových řešení

vyplýtvat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4;na+4)
V tomto procesu HUD vyplýtvalo nesčetné miliardy za
zbytečnosti.

vyplývat 123×,31× ACT(1;↓že;.f) PAT(z+2)
(plynout, vysvítat) z této poučky vyplývá, že se to
týká výpočtů; ze zákona mu.BEN vyplývá povinnost

vypnout 4×,4× ACT(1) PAT(4)
(vypojit, zastavit) vypnout přívod proudu

vypnout se 1× ACT(1) PAT(k+3)
(vybičovat se, vyhecovat se) plavkyně se vypnula ke
skvělému výkonu

vypočíst 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(vypočítat, zjistit) vypočetl z těchto údajů důchod na
6000 Kč

vypočítat 6×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
?ORIG(z+2)

(počítat, propočítat) vypočítal správný výsledek z
daných čísel; v., kolik odpracoval; v. náklady

vypočítávat1
3×,1× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ADDR(3)

(vyjmenovávat) vypočítává nám ztráty; v., na co
zapomněli

vypočítávat2
4×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

?ORIG(z+2)
(počítat) vypočítávat index z pohybu cen; v. platy ze
stejných příjmů; v. příklad

vypodobňovat ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
(popisovat, líčit) vypodobňovat jim situaci

vypomáhat 3× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;.f;s+7;v+6)
(pomáhat) vypomáhal mu v zaměstnání; v. mu v
obchodě.LOC s malými úkoly.PAT; v. mu v řešení.PAT
malých úkolů; v. dědečkovi s prací

vypomoci 2×,1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(4;.f;s+7;v+6)
(pomoci) nové trhy nám vypomůžou překlenout krizi;
v. mu úvěry.MEANS

vypořádat1
1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓jestli;↓c)

ADDR(s+7)
(vyjednat, domluvit) vypořádal s ním všechny
záležitosti

vypořádat2
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(srovnat, urovnat) vypořádat vztahy národů na
principu rovný s rovným; v. obchod

vypořádat se 11×,23× ACT(1) PAT(s+7)
(vyrovnat se) vypořádat se s nedostatkem

vypořádávat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vypořádat, urovnat) vypořádávat burzovní obchod
během dvou dnů

vypořádávat se 2×,2× ACT(1) PAT(s+7)
(vyrovnat se) vypořádávat se s neefektivitou

vypouštět1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(pouštět) vypouštět vodu z vany; v. emise
vypouštět23× ACT(1) PAT(4)
vypouštět sondu; na výzkumnou misi.DIR3

vypovědět1
6×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyhostit, vyhnat) vypovědět vojáky ze země
vypovědět2

36×,1× ACT(1) PAT(4)
(zrušit) vypovědět účet; v. smlouvu; v. odběr časopisu;
v. mu.BEN mandát

vypovědět3
6× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(říci) vypověděl jim o tom všechno, co věděl

vypovědět4
1×,5× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(vypovídat) vypověděl u soudu, že není spolehlivá
vypovědět5 ACT(1)
(přestat fungovat) motor vypověděl; zrak mu.BEN v.

vypovědět6 ACT(1) CPHR({válka,…}.4) ADDR(3)
(vyhlásit) vypověděl jim válku

vypovědět71× ACT(1) DPHR(služba.S4) ?PAT(3)
(přestat fungovat) Motor mu vypověděl službu.

vypovídat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vyhlásit, oznámit) vypovídat jim válku

vypovídat2
8×,4× ACT(1) PAT(o+6;↓c) ?ADDR(3)

(naznačovat) seznam jim vypovídá o našich cílech;
návrh v. o tom, co bude dál

vypovídat3 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhánět) vypovídat je ze země

vypovídat4
9×,1× ACT(1) PAT(4)

(zrušit) vypovídat mandát; v. smlouvu; v. odběr
časopisu; v. mu.BEN vklady

vypovídat5 ACT(1) PAT(4)
(přestávat fungovat) motor každou chvíli vypovídá

vypovídat6
3×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(říkat) vypovídal mu o všem pravdu; v., že je to
pravda; o jeho obsahu v. následující

vypovídat7
8×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli)

?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(naznačovat, tvrdit) nejnovější studie nám vypovídá
o mobilních telefonech, že nejsou škodlivé

vypovídat8
7×,10× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

vypovídal o něm u soudu, že není spolehlivá; v. u
soudu proti nim.BEN; v. jako svědek.COMPL
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V

vypovídat se ACT(1) PAT(z+2)
(vymluvit se, zbavit se) vypovídat se ze starostí

vypracovat 53×,25× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit) vypracoval úkoly; v. si.BEN šance

vypracovat se 4×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2)
?ORIG(z+2)

(vyprofilovat se) Čína se vypracovala z neznámého
na předního výrobce aut; v. se do vedoucí pozice.DIR3

vypracovávat 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(vytvářet) Jakub pilně vypracovává úkoly z fonologie i
syntaxe

vypracovávat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2)
?ORIG(z+2)

Pan Hahn se rychle vypracovával z pozice žáka na
pozici mistra.

vyprat1
1× ACT(1) PAT(4)

(vyčistit) Katka vyprala oblečení
vyprat21× ACT(1) PAT(4)
vyprat špinavé peníze

vyprávět1
10×,3× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)

(povídat) film nám vypráví o dvou kamarádech; v.
dětem o strašidlech

vyprávět2
17×,13× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓jak-2;

.s;↓c) ?PAT(o+6)
(říkat) vyprávěl mu o všem pravdu; v., že je to pravda

vypravit1
7×,1× ACT(1) PAT(4)

(odbavit) dráhy vypravily vlak; k odjezdu.AIM
vypravit2

1× ACT(1)
DPHR(z-1.$2<V>[se.$2<6>$5<2>]) PAT(4)

nevypravil ze sebe ani hlásku
vypravit se 2× ACT(1) DIR3()
(vydat se) zítra se vypraví do kina; v. se na
jahody.INTT

vypravovat1
1× ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)

(povídat, říkat) vypravoval jí o strašidlech
vypravovat2

2× ACT(1) PAT(4)
(odbavovat, chystat) vypravovat vlak; v. skupinu do
zahraničí.DIR3

vypravovat3
1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(povídat, říkat) vypravoval jí o valencích, že jsou
složité

vyprázdnit 1× ACT(1) PAT(4)
(vyklidit) vyprázdnit soudní místnost

vyprazdňovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(vyčerpat) vyprazdňovat účet

vyprchat 3×,4× ACT(1)
(zmizet) nadšení vyprchalo

vyprodat 10×,3× ACT(1) PAT(4)
(prodat, prodávat) vyprodali favority

vyprodávat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(prodávat) vyprodávat zásoby

vyprodukovat 7×,21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyrobit) vyprodukovat 495 metrů krychlových vody

vyprofilovat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4;do+2;.1[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a1[{jako,jakožto}:/AuxY]) ?ORIG(z+2)

(vypracovat se) časopis se z domácího listu
vyprofiloval na mezinárodní magazín; v. se jako
mezinárodní magazín; jak se Rada v.?

vyprojektovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) vyprojektovat z daných materiálů nové
návrhy; v. 80 procent energetické sítě

vyprostit 2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysvobodit, vyndat) Vyprostit botu z bahna.;
Vyprostit oběti z trosek domu.

vyprostit se 1×,1× ACT(1) DIR1()
(vysvobodit se) vyprostit se z objetí mafie

vyprošťovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vytahovat) vyprošťovat zavalené osoby z trosek

vyprovázet 2× ACT(1) PAT(4)
(vyprovodit, doprovodit) vyprovázet Spartu;
potleskem.MEANS

vyprovodit 1× ACT(1) PAT(4)
(doprovodit) vyprovodit hosta; na zápraží.DIR3

vyprovokovat1
5×,3× ACT(1) PAT(4)

(vyvolat) vyprovokovat rozpad; astma bývá
vyprovokováno alergeny; v. povstání

vyprovokovat2
4×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby)

(nutit, dráždit) vyprovokovali Izraelce k rozsáhlé akci;
v. dav, aby zpíval

vypršet 10×,61× ACT(1)
(uplynout) lhůta vyprší; v březnu.TWHEN

vypsat 17×,3× ACT(1) PAT(4;↓že)
(vyhlásit) vypsat novou kategorii; v. program

vyptat se 2× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;
.s) ADDR(2)

vyptá se jich na požadavky
vyptávat se 1× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)
(ptát se) vyptával se jich na cestu

vypudit 2×,5× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhnat) vypudit cizince ze země

vypůjčit ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) vypůjčil mu nové knihy

vypůjčit si 7×,15× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
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(půjčit si) vypůjčit si osobní svazek od rozvědné služby
vypůjčovat si 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
vypůjčovali si nové knihy

vypuknout 16×,8× ACT(1)
(propuknout) vypukla aféra; katastrofa v. na lodi.LOC

vypumpovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vyčistit) vypumpovat žaludek; v. pacientům.BEN
žaludek

vypustit1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(umožnit odtok kapaliny, únik plynu) Vypustili
vodu z vany, páru z hrnce

vypustit28× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(pustit, dostat ven) Vypustit ptáka z klece, děti ze
třídy

vypustit312× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vyslat) Vypustil nahrávku do světa.; Vypustili sondu
do vesmíru.DIR3 na misi.INTT k Jupiteru.

vypustit4
8×,4× ACT(1) PAT(4)

(vynechat) vypustit pohár
vypustit5

3×,1× ACT(1) PAT(4)
(vyprázdnit) vypustit nádrž; v. vanu

vypuzovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhánět) vypuzovat obyvatelstvo z Bosny

vyrábět 88×,224× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2)
(produkovat, vyrobit) vyrábět z litiny i kotle; v., co
jiný nepotřebuje

vyrašit ACT(1)
(ukázat se, vyskytnout se, naskytnout se, objevit
se) vyrašily pobídky

vyrazit1
4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyhodit) vyrazit míč z brány; zpět.DIR3 do
pole.DIR3; v. ho od zkoušky

vyrazit2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(vylomit, zničit) vyrazit okno
vyrazit3

2× ACT(1) PAT(4)
(odstranit, odejmout) vyrazit zbraň; vrahovi.BEN z
rukou.DIR1; v. mu.BEN zub

vyrazit4
9×,8× ACT(1) DIR3()

(vyjít) vyrazil do Prahy; na výpravu.INTT; v. do
města.DIR3 za prací.INTT; v. fotografovat.INTT

vyrazit51× ACT(1;↓když) DPHR(dech.S4) PAT(3)
Vyrazí mi dech, když vidím tyhle vysoké ceny.

vyrazit61× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(vystoupat) Akcie vyrazily z 60 na 80 dolarů.; Ceny
obligací vyrazily vzhůru.DIR3

vyrážet1
2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstranit) brankář musel vyrážet Marošovu střelu z
branky

vyrážet2
2×,2× ACT(1) DIR3()

(vyjít) Změlík vyráží na trať; v. na jahody.INTT
vyrážet3

1× ACT(1) DPHR(dech.S4) PAT(3)
(překvapit) film nám vyrazil dech

vyrobit 53×,70× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyrábět, dělat, udělat) vyrobit hračku ze dřeva;
vyrobili 495 metrů krychlových vody

vyrovnat1
17×,4× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3) ?EFF(za+4)

(zaplatit) vyrovnat úřadu daně za svoji živnost; v.
členovi podíl

vyrovnat2
24×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(srovnat) vyrovnali zápas zaslouženě z 2:0 na 2:2;
množství skotu se opět v.

vyrovnat3
2×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(srovnat, porovnat) vyrovnat nabídku s poptávkou
vyrovnat4

2×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(seřadit, srovnat) vyrovnali stoly do řady; v. věci na
hromádku

vyrovnat5
2×,37× ACT(1) PAT(4)

(vykompenzovat, nahradit) vyrovnat ztrátu trhu v
USA; prodejem.MEANS v Nepálu

vyrovnat612× ACT(1) PAT(4)
(uvést do žádoucího stavu) vyrovnat smyk; v.
schodek v rozpočtu; v. zpoždění vlaku

vyrovnat7 ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)
(zaplatit, uhradit) vyrovnal mu 1000 Kč za
pronajatou schránku

vyrovnat se1
6×,15× ACT(1) PAT(3)

(stát se stejně hodnotným) naše výrobky se cizím
vyrovnají; kvalitou.MEANS; v práci.REG se mu nikdo
nevyrovná

vyrovnat se2
25×,12× ACT(1) PAT(s+7)

(smířit se, vypořádat se, pochopit) vyrovnal se se
zklamáním

vyrovnat se3
1×,5× ACT(1) PAT(s+7)

(vypořádat se, srovnat dluh) Petr se vyrovnal s
Pavlem

vyrovnat se41× ACT(1)
(narovnat se) vrásky se jí vyrovnaly

vyrovnat si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)
(vyřídit si) Firma Deloitte si vyrovnala účty se
sloučenou firmou Deloitte-Touche.

vyrovnávat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(srovnávat) vyrovnávat skóre z 2:1 na 2:2

vyrovnávat2
3×,9× ACT(1) PAT(4)

(vykompenzovat, nahradit) vyrovnávat kvalitu;
kvantitou.MEANS; dotace v. dluhy
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vyrovnávat se 5×,5× ACT(1) PAT(s+7)
(smiřovat se) muži se těžko vyrovnávají s
těhotenstvím

vyrozumět 1×,2× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓c;.s) ADDR(4)
(zpravit, uvědomit) vyrozuměl je o úmrtí otce

vyrukovat 3×,1× ACT(1) PAT(s+7) ?ADDR(na+4)
(přijít) vyrukoval na mě se špatnou zprávou

vyrůst1
2×,7× ACT(1) PAT(v+4;do+2;na+4)

?ORIG(z+2)
Vyrostl z dítěte v muže.; Vyrostla do velkých rozměrů;
Vyrostly nám.BEN ceny o 10 procent.DIFF.;
Společnost vyrostla na 40 zaměstnanců z počátečních
4.

vyrůst2
4×,1× ACT(1) PAT(z+2)

(vzniknout, vyklubat se) Z chlapce vyrostl muž.;
Závod v. na zelené louce z ničeho.; V tomto domě z
něho vyrostla rocková hvězda.; Vyrostl z něho uličník.

vyrůst3
11×,11× ACT(1)

ten kluk už hodně vyrostl; v. mu.BEN vousy
vyrůst42× ACT(1)
(žít, vyrůstat) vyrostl v USA; rocková hvězda vyrostla
v tomto domě

vyrůst51× ACT(1) PAT(z+2)
Z lyžování už vyrostl. vyrůst ze šatů

vyrůstat1
1× ACT(1) PAT(v+4;do+2) ?ORIG(z+2)

z chlapce vyrůstal v muže
vyrůstat2

2× ACT(1) PAT(z+2)
(vznikat) z chlapce vyrůstal muž; závod vyrůstal z
prefabrikátů

vyrůstat3
9×,1× ACT(1)

(žít) vyrůstal v USA
vyrušit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)
(rušit, vytrhnout) policejní hlídka vyrušila muže z
nekalého podnikání

vyrvat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
vyrvat zraněné z náručí smrti

vyrýt 2× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit) vyryli jeho jméno; na obelisk.DIR3; v. na
stěně.LOC nápisy

vyřadit1
42×,26× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(diskvalifikovat, vyloučit) Nedvěd vyřadil hráče ze
hry; Sparta vyřadila Slávii; ve fotbale.REG; 6:0.EXT

vyřadit24× ACT(1) PAT(4) DIR1(=)
vyřadit stroj z provozu, z chodu, z činnosti

vyřazovat 1×,3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyloučit) vyřazují cizince z evidence; v. hráče ze hry

vyřešit1
95×,93× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(řešit) vyřešil konflikt

vyřešit2 ACT(1) PAT(4)
(realizovat) vyřešil byt; moderně.MANN

vyřezat 1× ACT(1) PAT(4)
(vytvořit) vyřezat otvor; do dřeva.DIR3; na desce.LOC

vyřídit1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
(tlumočit, sdělit) vyřiďte jim, že odcházím

vyřídit21× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(projednat, prodiskutovat) vyřídit se zákazníkem
stížnost na reklamu

vyřídit3
9×,11× ACT(1) PAT(4;↓že)

(srovnat, urovnat, obstarat, zařídit) vyřídili jsme
všechny náležitosti

vyřídit41× ACT(1) PAT(4)
(porazit) vyřídit svou soupeřku

vyřídit si 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)
(vypořádat si, vyrovnat si, vyříkat si) vyřídil si s
ním účty; v. si s ním, že ho zradil; v. si s nimi, co bylo
nutné

vyříkat si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(s+7)
(vypořádat si, vyrovnat si, vyřídit si) vyříkala jsem
si to s ním

vyříznout 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) vyříznout část z celku

vyřizovat1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
(sdělovat, tlumočit) vyřizoval nám, že odešla

vyřizovat2 ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(projednávat, zařizovat) vyřizoval s nimi potřebné
záležitosti

vyřizovat3
7×,23× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zařizovat, obstarávat) vyřizovat zakázky; v.
pohledávky

vyřizovat4
1× ACT(1) DPHR(účet.P4) PAT(s+7)

vyřizoval si s ním účty
vyřknout 3×,7× ACT(1) PAT(4;↓c;.s)
(vyhrknout, vyslovit) vyřknout památnou větu

vyřvávat ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
vyřvával o nich, že nic nezvládnou

vysadit11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zvednout) Vysadil paní do otevřeného okna.

vysadit2
2× ACT(1) PAT(4)

(vypustit, vynechat) vysadit reklamu; z
vysílání.DIR1

vysadit32× ACT(1) PAT(4)
(zasázet) Dělníci vysadili nový les.

vysát11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysávat, vyčerpat) vysát suché bláto ze země

vysát22× ACT(1) PAT(4)
vysát státní pokladnu
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vysávat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndavat, vyčerpávat) vysávat z dolu tuny
materiálu

vysávat2 ACT(1) PAT(4)
vysát státní pokladnu

vysávat32× ACT(1) PAT(4)
(vykořistit) vysávat státní pokladnu

vysázet11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) vysázet mu peníze

vysázet21× ACT(1) PAT(4)
(zasázet) vysázet stromky

vysazovat1
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) vysazovat roztleskanou tchýni na skříň; v.
dítě na židli

vysazovat23× ACT(1) PAT(4)
(sázet) Dělník vysazoval nové a nové stromy.

vysedat 1× ACT(1) DIR1()
(vystoupit) vysedat z auta

vysedávat 1× ACT(1) LOC()
(pobývat, trávit čas) vysedávat po hospodách

vyschnout1
1×,2× ACT(1)

(zmizet) voda vyschla
vyschnout21× ACT(1)
kredit vyschl

vysílat12× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(sdělovat) Trh nám vysílá další zprávu.

vysílat2
3×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(posílat) vysílat krajany do zahraničí; na služební
cestu.INTT

vysílat3
41×,64× ACT(1) PAT(4)

(přenášet, uvádět) vysílali film; stanice v. nepřetržitě
(signál)

vysílat42× ACT(1) PAT(4)
(vyzařovat) prvek vysílal podivné záření

vysilovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyčerpávat, unavovat) vysilovat běžce; v. trhy

vyskočit160× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout) Dovoz vyskočil z 5.5 na 10.37 miliardy
liber.

vyskočit2
3× ACT(1) DIR1()

(vyběhnout, vyjít) mladík vyskočil z křoví
vyskočit3

3×,21× ACT(1)
(stoupnout) vyskočil do vzduchu; rtuť na teploměru
vyskočila; ceny v.; v. na koně

vyskytnout se1
6×,5× ACT(1) LOC()

(objevit se) ve Finsku se vyskytl hroch
vyskytnout se2

9×,5× ACT(1)

(ukázat se, objevit se, naskytnout se) vyskytl se i
případ

vyskytovat se1
18×,11× ACT(1) LOC()

(objevovat se, ukazovat se) dinosaurus se tam
nevyskytoval; tato rostlina se v. jen na horách

vyskytovat se2
9×,5× ACT(1)

(objevovat, naskytovat se) příjmení se vyskytuje
běžně; občas se v. problémy

vyslat1
1×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(poslat) vyslal premiérovi vstřícné signály
vyslat2

25×,18× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(poslat, vysílat) vyslal vojáky do Chorvatska;
pracovat.INTT; v. je tam, aby studovali.AIM; v. ji na
stáž.INTT do Paříže.DIR3

vysledovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vypátrat) vysledovat pozitivní záměr

vyslechnout1
11×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(poslechnout, slyšet) vyslechli, kam půjdou
vyslechnout21× ACT(1) PAT(4)
Vyslechl stovky chovatelů ryb.

vyslechnout si 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(poslechnout si) vyslechli si i další názory

vysloužit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Odmítání podpory americké kampaně proti levicové
Nikaragui mu za Reagana vysloužilo hněv.

vysloužit si 8×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f)
?ORIG(od+2)

(zasloužit si) vysloužil si od nich uznání; v. si dobrou
pověst inscenacemi.MEANS

vyslovit11× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
vyslovit užívání drog radikální ne

vyslovit2
5×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)

(vyhrknout, vyřknout) vyslovit písmenko ř
vyslovit3

4× ACT(1) CPHR({důvěra,kompliment,
nedůvěra,podpora,…}.4) ADDR(3)

(projevit, vyjádřit) vyslovil mu důvěru
vyslovit4

34×,12× ACT(1) CPHR({domněnka,hypotéza,
idea,informace,lítost,myšlenka,námitka,názor,
nesouhlas,obava,obvinění,podezření,potřeba,
požadavek,přání,předpoklad,předpověď,přesvědčení,
souhlas,spokojenost,tvrzení,uspokojení,verdikt,
znepokojení,…}.4)

(vyjádřit, formulovat) Vyslovil svůj názor.
vyslovit se1

6× ACT(1) PAT(k+3;o+6;↓že;v+6;.s)
(vyjádřit se) vyslovil se k této otázce; v. se v této
záležitosti
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vyslovit se2
35×,1× ACT(1) PAT(proti+3;za+4;pro+4;

prospěch.S4[v-1,.2])
(vyjádřit se) vyslovit se proti extremismu; v. se za
sjednocení pravidel; v. se ve prospěch zrušení; cyklista
se v. za sjednocení pravidel

vyslovovat1
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s)

vyslovovat toto slovo je obtížné
vyslovovat2 ACT(1) CPHR({důvěra,kompliment,

nedůvěra,podpora,…}.4) ADDR(3)
(vyjadřovat) vyslovovat vládě nedůvěru

vyslovovat3
4×,1× ACT(1) CPHR({domněnka,idea,

lítost,myšlenka,názor,nesouhlas,obava,obvinění,
podezření,potřeba,požadavek,přání,předpoklad,
předpověď,přesvědčení,souhlas,spokojenost,
uspokojení,verdikt,znepokojení,…}.4)

(vyjádřit, formulovat) Vyslovovat názor.
vyslovovat se1

1× ACT(1) PAT(k+3;o+6;↓že;v+6;.s)
(vyjadřovat se) vyslovovat se k problému

vyslovovat se22× ACT(1) PAT(proti+3;za+4;pro+4;
v-1[prospěch:4/AuxP,.2])

(vyjadřovat se) vyslovovat se proti nim
vyslýchat 4×,6× ACT(1) PAT(4)
(vyšetřovat) vyslýchat podezřelého

vyslyšet 6×,7× ACT(1) PAT(4)
(splnit, vyhovět) vyslyšet apel

vysmát se 1× ACT(1) PAT(3)
(posmívat se) vysmál se mu; v. se tradici

vysmívat se 2×,9× ACT(1) PAT(3)
(posmívat se) vysmíval se jeho názorům

vysnít ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(vymyslet) vysnít nové programy

vysnívat si12× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(vymýšlet si) vysnívat si jiný svět; v. si, že bude mít
skvělé děti

vysnívat si2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2) ?PAT(o+6)
(vymýšlet si) vysníval si o ní, že bude nejlepší lyžařka

vysolit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(dát) vysolit jim dolary; za možnost.CAUS být
vlastníkem

vysouvat se 1× ACT(1) DIR1()
(vysunout se) vysouvat se ze zálohy; do přední
pozice.DIR3; košile se v. z kalhot

vyspat se 1× ACT(1)
Jak jsi se vyspal?

vyspět11× ACT(1) PAT(v+4) ?ORIG(z+2)
(vyrůst, dospět) vyspěl z dítěte v muže

vyspět2 ACT(1) PAT(z+2)
(vyrůst) z dítěte vyspěl chlapec

vyspět3 ACT(1)

(dospět) on už vyspěl
vyspravit 1× ACT(1) PAT(4)
(spravit) vyspravil jsem tričko

vystačit1
1×,1× ACT(1;.f;↓že;↓aby;↓když) PAT(3)

(stačit, dostačovat) vystačilo nám studovat hodinu
denně

vystačit22× ACT(1) PAT(s+7)
(stačit, vyjít, disponovat, zacházet) vystačit s
nižším platem

vystačit si1
1×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(vyjít, hospodařit) vystačí si s penězi
vystačit si2

1× ACT(1) ?PAT(na+4)
(zvládnout) na práce v bytě si vystačí sám

vystartovat 1× ACT(1) PAT(na+4;proti+3)
(zaútočit) Allen opět vystartoval proti liberálnímu
establishmentu.

vystát 2× ACT(1) PAT(4)
(vydržet, strpět, snést) vystát sousedku

vystavět1
6×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6)

(vybudovat, vytvořit, zhotovit) vystavět pověst na
nepravdivých údajích; v. desku na zvukové
homogenitě

vystavět21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vybudovat) Vystavět ze staré budovy nové centrum.

vystavit1
12×,27× ACT(1) PAT(3) ADDR(4)

(ponechat vlivu) vystavit syna nebezpečí
vystavit2

2×,2× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukázat) vystavit divákům pápěří

vystavit34× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyhotovit) z daných údajů vystavili potvrzení; v.
nám.BEN pas

vystavit4
13×,6× ACT(1) PAT(4)

(umístit, vyložit) vystavit obraz; v galerii.LOC
vystavovat1

8×,6× ACT(1) PAT(3) ADDR(4)
(ponechávat vlivu, působení) vystavovat člověka
nebezpečí

vystavovat21× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyhotovovat) vystavovali ze starých dokumentů nová
potvrzení

vystavovat3
17×,5× ACT(1) PAT(4)

(předvádět) vystavovat obrazy
vystěhovat 6× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(evakuovat, vyklidit) vystěhovali nájemníka z bytu

vystěhovat se 6×,1× ACT(1) DIR1()
(emigrovat) vystěhoval se z města na venkov

vystihnout 4×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓c)
(postihnout, postřehnout, pochopit) vystihnout
správnou rozehrávku; v., co potřebují
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vystihovat 5×,3× ACT(1) PAT(4)
(postihovat) vystihovat dění

vystlat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) vystlat budku peřím

vystopovat 1×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(vypátrat) vystopovat několik uzlových situaci

vystoupat19× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout, vzrůst) zisk vystoupal z 8 mil. dolarů na
12

vystoupat25× ACT(1) DIR3()
(vyjet) jezdec vystoupal do kopce

vystoupit1
5×,5× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;vůči+3)

(zasáhnout, zakročit) vystoupit proti právu volně
nakupovat

vystoupit2
6×,4× ACT(1) PAT(s+7)

(prosadit, hájit) papež vystoupil s radikálním
návrhem

vystoupit3
40×,3× ACT(1) LOC()

(hrát, hostovat) soubor vystoupí v divadle
vystoupit4

19×,9× ACT(1) DIR1()
(odejít) Vystoupit z klubu.; Přepravce měl vystoupit z
ochrany podle kapitoly 11.; Společnost by měla z
řízení vystoupit.

vystoupit5
3×,1× ACT(1) DIR3()

(vyjít) papež vystoupil na ledovec
vystoupit6

5×,12× ACT(1)
(fungovat) Jirka konečně vystoupil; u soudu.LOC; jako
svědek.COMPL

vystoupit7
2×,2× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
(chovat se, jednat) vystupoval velmi zdvořile

vystoupit81× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout, zvýšit se) Index Nasdaq vystoupil na
458,52.

vystrašit 4×,7× ACT(1) PAT(4)
(postrašit) učitel vystrašil žáka; písemkou.MEANS

vystrčit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vysunout, dostat ven) vystrčil psa z teplé místnosti;
na mráz.DIR3; v. hlavu na chodbu.DIR3; v. jazyk

vystrčit2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nasměrovat) vystrčit zadek na kominíka; v. prst do
prostoru

vystrkovat12× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysunovat) lidé vystrkovali hlavy z okna

vystrkovat2
1×,1× ACT(1) DPHR(růžek.P4;tykadlo.P4)

(začít si troufat) vystrkovat růžky
vystrnadit ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhnat) vystrnadit ho z místa vedoucího

vystřelit1
8×,3× ACT(1) PAT(4)

(střílet) vystřelit poslední náboj
vystřelit2

1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zvednout) vystřelil ruku; nahoru.DIR3

vystřelit3
1×,5× ACT(1) DIR3()

(vyrazit, jít, vyběhnout) vystřelil domů
vystřelit42× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout, zvýšit se) Náklad plátku vystřelil na
80000.

vystřelovat 1× ACT(1) PAT(4)
(střílet) vystřelovat míčky; z pistole.DIR1

vystřídat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7;s+7;za+4)
(střídat) trenér vystřídal Koubu za Rusnoka

vystřídat2
40×,17× ACT(1) PAT(4)

(nahradit) vystřídal ho Frýdek
vystřídat se 1×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(střídat se) starý sultán se vystřídal s novým
sultánem; vlády se v. Rcp. PAT

vystřihávat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vyrábět) z papíru vystřihávat kolečka a čtverečky

vystřihávat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyjímat) vystřihávat články z novin
vystřihávat3 ACT(1) PAT(4)
(upravovat) vystřihával vlasy; v. mu.BEN vlasy na
krku

vystřihnout11× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vystřihávat, vyjmout) vystřihli recepty z časopisů

vystřihnout2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(udělat) Obajdin vystřihl parádní nůžky; v. rychle, co
mu přidělili; v. přidělený úkol

vystřílet 1× ACT(1) PAT(4)
(spotřebovat) vystřílel všechen prach; v. náboje

vystřízlivět1
3×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)

(ochladnout) vystřízlivěl z počátečního nadšení
vystřízlivět21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)
(ochladit) Výbuch vystřízlivěl investory.

vystudovat 8×,5× ACT(1) PAT(4)
(studovat, vychodit) vystudoval fakultu; v. češtinu

vystupňovat 2×,5× ACT(1) PAT(4)
(stupňovat, zvětšit, vygradovat) vystupňovat úsilí

vystupňovat se 2× ACT(1)
Obchodní aktivita se vystupňovala.

vystupovat1
6×,3× ACT(1) PAT(proti+3;pro+4;vůči+3)

(vyjadřovat se, vyslovovat se) vystupovat proti
tomuto návrhu; v. s kritikou.ACMP proti spojencům

vystupovat2
9×,9× ACT(1) LOC()
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(hostovat, účinkovat) v této hře vystupovala neznámá
herečka

vystupovat3
3×,3× ACT(1) DIR1()

(vycházet) vystupovat z vlaku
vystupovat4

19×,6× ACT(1)
(pracovat, působit) v parlamentu tento poslanec
vystupoval již několik let; v. v parlamentu jako
nezávislý poslanec.COMPL

vystupovat5
4×,4× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(chovat se) vystupoval skromně.MANN; v. podle
pravidel.CRIT; v. otrocky.CPR; v. ku prospěchu
věci.BEN

vystupovat6
1× ACT(1) DPHR(do-1[popředí.2])

problém vystupoval do popředí
vystupovat7

1× ACT(1) DPHR(na-1[povrch.S4])
napětí vystupovalo na povrch

vystupovat81× ACT(1) LOC()
(figurovat, objevovat se) Vlastnit termínové obchody
s indexy není to samé jako vlastnit akcie, které v nich
vystupují.

vystupovat91× ACT(1) DIR3()
Pódium vystupuje do hlediště.

vystupovat101× ACT(1) DPHR(z-1[řada.S2])
Ve včerejším burzovním dni vystupovala z řady emise
společnosti Mitsubishi.

vysunout se 1× ACT(1) DIR1()
(dostat se) hráč se vysunul ze zálohy; košile se mu v. z
kalhot

vysušit 1× ACT(1) PAT(4)
vysušit pastviny

vysvětlit 67×,66× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(objasnit, ozřejmit, vyložit) vysvětlil mu, jak to
funguje; v. to dostatečně svou nechutí (k práci);
manželé si. hidden to v. Rcp. ADDR

vysvětlit si 2× ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(pochopit, přijmout, vzít) vysvětlila si jeho chování
špatně.MANN; v. si to s humorem.ACMP; v. si to podle
pravidel.CRIT; v. si paragraf ku prospěchu věci.BEN;
v. si to historicky.MEANS; v. si jeho postup
šalamounsky.CPR

vysvětlovat 58×,62× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s;↓ať;↓aby) ADDR(3)
(objasňovat, vysvětlit) Vysvětloval jim kontakty.;
”Začínali jsme takto,” vysvětlují lidem.; Myšlenky
kubánské revoluce se vysvětlují jako
rovnoprávnost.COMPL všech členů společnosti.

vysvětlovat si 2×,1× ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|
MEANS()|ACMP()|CRIT()|CPR()

(chápat, brát, přijímat) vysvětlovat si něco
špatně.MANN; v. si to s humorem.ACMP; v. si to podle
pravidel.CRIT; v. si paragraf ku prospěchu věci.BEN;
v. si to historicky:MEANS; v. si jeho postup
šalamounsky.CPR

vysvítat 1× ACT(1;↓že) PAT(z+2)
(vyplývat) z článku vysvítá, že neměli pravdu

vysvobodit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(zachránit, osvobodit) faul vysvobodil hráče před
vyloučením; v. vězně z vězení.DIR1

vysvobozovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(osvobozovat, zachraňovat) vysvobozuje nás před
útokem barbarů; ze světa.DIR1 tmy

vysychat 1×,1× ACT(1)
(ztrácet se) pramen vysychá

vysypat1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) vysypat popel z popelníku

vysypat2
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nasypat, vpravit) vysypat kořist do řeky; v. zrní do
pytle

vysypat3 ACT(1) PAT(4)
(posypat) vysypat dortovou formu; v. cestu
pískem.MEANS

vysypat41× ACT(1) PAT(4)
(vyprázdnit) vysypat popelník

vysypat se 1× ACT(1)
(vypadat) okenní tabulka se vysypala

vysypávat11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vysypat, nasypávat) vysypávat pytle do zásobníku

vysypávat21× ACT(1) PAT(4)
(vysypat, vyprazdňovat) vysypávají odpadkové koše

vysypávat se ACT(1)
(vysypat se) mince se vysypávají po skluzavce

vyšachovat 1× ACT(1) PAT(4)
(obelstít) vyšachovat protihráče

vyšetřit1
8×,1× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(prohlédnout, ověřit) vyšetřit pacienta; v., zda je
pacient v pořádku

vyšetřit23× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(zjistit, vypátrat, vyzkoumat) vyšetřit, co se stalo

vyšetřovat1
16×,24× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(vyšetřit, prošetřovat, vypátrat) vyšetřovat
kriminální činnost

vyšetřovat21× ACT(1) PAT(4)
(lékařský proces) Vyšetřují pomocí stimulátorů.
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vyškemrat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) ?ORIG(na+6;
od+2)

(vyprosit) dítě vyškemralo zmrzlinu na babičce; v.
nám.BEN čisté prádlo; v. si.BEN volno

vyškolit 1×,5× ACT(1) PAT(4)
(vychovat, vzdělat) vyškolit studenta

vyškrábat se11× ACT(1) DIR3()
vyškrábat se do věže, nahoru

vyškrábat se22× ACT(1) ?ORIG(z+2) ?PAT(na+4)
(stoupnout) Příjem společnosti se vyškrábal ze 2 na
2,35 mil. dolarů.

vyškrtnout 3×,13× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyřadit) vyškrtnout průvod z programu; v. ji z
armády

vyšlapat 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zařídit) vyšlapat povolení; firmy si.BEN v. cestičky
kontaktů

vyšlápnout si 1× ACT(1) PAT(na+4)
(došlápnout si) vyšlápnout si na subtilní čtveřici

vyšlehnout 2× ACT(1) DIR1()
(vyjít) z nádrže vyšlehly plameny; paprsek v. ze středu

vyšlechtit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vypěstovat, vychovat) zemědělci vyšlechtili z této
odrůdy nový druh

vyšňořit 1× ACT(1) PAT(4)
(nastrojit) vyšňořit dítě

vyšoupnout 2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyhodit) Vyšoupli ho z postu ředitele.

vyšperkovat 2× ACT(1) PAT(4)
vyšperkovat informace

vyšplhat 9× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupnout) Čistý zisk vyšplhal z 147,5 milionu
dolaru na 178,4 milionu dolaru.

vyšplhat se128× ACT(1) ?PAT(na+4;přes+4;do+2;
nad-1.4[.4]) ?ORIG(z+2)

(stoupnout) Obrat se vyšplhal ze 156,8 milionu
dolaru na 190,7 milionu dolaru.; Produkce se
vyšplhala přes 6000 motorů.; Vyšplhala se nad
hodnotu x.; Vyšplhal se do výše 50 tisíc.; Vyšplhal se
do maxima.; Index se vyšplhal nahoru.DIR3

vyšplhat se2
5×,19× ACT(1) DIR3()

(vylézt) Jirka se vyšplhal na strom.
vyšroubovat 1×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvýšit) vyšroubovat cenu z pěti na deset tisíc
vyštěknout 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ?ADDR(na+4)
(vyhrknout) vyštěkl na ně, že mají balit

vyšumět 1×,1× ACT(1)

(ztratit se) všechny emoce vyšuměly
vyšvihnout se11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) zisk se vyšvihl z 81 na 113 miliard

vyšvihnout se21× ACT(1) DIR3()
(vyšplhat se, dostat se) politik se vyšvihl na třetí
místo žebříčku popularity

vyšvindlovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;
od+2)

(získat) vyšvindlovat od vlády půjčku
výt 1× ACT(1)
pes vyje

vytáčet1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(volit) vytáčet číslo
vytáčet21× ACT(1) PAT(4)
(provokovat, rozčilovat) vytáčet rodiče

vytahat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat, odebrat) stát vytahal peníze z kapes
poplatníků

vytáhnout1
11×,14× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndat, vylovit) vytáhnout kartu z balíčku
vytáhnout2 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vylákat) Vytáhl z lidí peníze a odešel.

vytáhnout31× ACT(1) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Trh vytáhl z 500 na 7000 bodů.; Trh po poklesu opět
vytáhl.

vytáhnout4
2×,2× ACT(1) DIR3()

(vyrazit, vyjít, vydat se) vojsko vytáhlo do sousední
země; v. do boje.INTT

vytáhnout52× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyprostit z nepříjemné situace, zbavit) Aukce
obligací vytáhla trh s dluhopisy ze stagnace.

vytáhnout se 1× ACT(1) PAT(7;↓že) ?ADDR(před+7;
nad+7)

(pochlubit se, chlubit se, blýsknout se, holedbat
se) armáda se před prezidentem vytáhla svými
schopnostmi; v. se nad spolužáky

vytahovat1
3×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndavat, odstraňovat) vytahovat trn z prstu; BEN
v. mu třísku

vytahovat2
2× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zdůrazňovat, ukazovat, upozorňovat) vytahovat
formality; v., že ho neposlechl; v. fakta na světlo boží

vytanout12× ACT(1;↓že) DPHR(na-1[mysl.S6]) PAT(3)
vytane mu na mysli, že je pozdě; v. mu na mysli, že to
nedokončí včas

vytanout2 ACT(1;↓že) DPHR(před-1[oko.P7]) PAT(3)
vytane jí před očima drama

vytápět 1×,2× ACT(1) PAT(4)
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(vyhřívat) kotelna vytápí družstevní byty
vytasit 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) poté vytasil z tašky zlaté pero značky
Pelikán; v. meč

vytasit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(předložit) vytasili se s vládní výjimkou

vytéci 1×,3× ACT(1) DIR1()
(vylít se) nafta vytekla z cisterny do řeky Jihlavy

vytečkovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vymalovat) vytečkovat požadovaný obrys

vytékat 1× ACT(1) DIR1()
dolary vytékají z podílových fondů

vytempovat 1× ACT(1) PAT(4)
černý vytempoval bílého

vytesat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit) vytesat ze dřeva nápis; do kamene.DIR3

vytesávat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) vytesávat z kamene nápis; do skály.DIR3

vytěsnit 2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) vytěsnil tu myšlenku ze svého vědomí; v.
rozvojové země z moderní cesty

vytetovat 2× ACT(1) PAT(4)
(vyznačit) vytetoval jméno; v. jí.BEN růži; v. vše do
kůže.DIR3

vytěžit1
2×,8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(získat, využitkovat, využít) vytěžit maximum z
oživení ekonomiky; v. nejvíc ze způsobu; v. víc z
programu

vytěžit2
4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(získat těžbou) vytěžit zeminu ze sousedova pozemku;
v. uhlí

vytipovat 2× ACT(1) PAT(4)
(odhadovat) vytipovat sportovce; v. jim hráče pro
postup, na postup,k postupu.AIM

vytipovávat 1× ACT(1) PAT(4)
(vytipovat, odhadovat) investoři vytipovávají
kandidáty

vytisknout 3×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(otisknout, publikovat, přetisknout) vytisknout dvě
stránky; v. článek

vytížit 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(využít) vytížit výrobní linky

vytknout1
3× ACT(1) PAT(4;.f;↓že) ?ADDR(3) ?EFF(7;

.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)
(stanovit, určit) vytkl mu za cíl dostudovat; v. si za cíl
proniknout do problematiky

vytknout2
4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(vyčítat, předhodit) vytknout jim nedochvilnost; za
bojovnost.CAUS nemohu hráčům nic v.

vytknout3 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) vytknout člen před větu

vytlačit1
9×,15× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(zahnat, odehnat, vypudit) vytlačit posádku z tohoto
území; v. z trhu pirátskou produkci

vytlačit2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyndat, odstranit) vytlačit pastu z tuby
vytlačit3

4×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(posunout) vytlačit ceny akcií do závratných výšek; v.
je na první místo

vytlačit4
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(nahradit) elektřina vytlačila páru
vytlačit51× ACT(1) PAT(4)
Automatické stroje vytlačí dlouhé umělohmotné obaly s
jádry z umělé tuhy.

vytlačit61× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na-1[.2])
Investoři vytlačili cenu cenných papírů z 680 na 750.

vytlačovat1
4×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vytlačit, vyhánět, vypuzovat) vytlačovat nás z trhu
vytlačovat21× ACT(1) PAT(4)
(nahrazovat) západní auta vytlačují žigulíky a
moskviče

vytlouci 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) vytlouci stavební produkty z cyklu
výstavby

vytloukat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(získávat, těžit) vytloukal z toho politický kapitál

vytočit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(volit) vytočit telefonní číslo; v. 607 209 098

vytrácet se 3×,2× ACT(1)
(mizet, ztrácet se) toto pojetí se vytrácí

vytratit se 6×,9× ACT(1)
(zmizet) fotbal z Bazalů se vytratil

vytrejdovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7)
?EFF(za+4)

(vyměnit) klub vytrejdoval s mužstvem Kuku za
Poborského

vytrénovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vycvičit) Pouliční světla pomohla vytrénovat paži
hráčům baseballu.

vytrhat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyjímat, vytrhnout) vytrhat stromy ze země

vytrhávat1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyjímat) vytrhávat z kontextu jednostranné
jednotlivosti

vytrhávat21× ACT(1) DPHR(z-1[kořen.P2]) PAT(4)
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4 PDT-VALLEX

Hurikán vytrhávat z kořenů tisíce životů.
vytrhnout1

1×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)
(vyrušit) vytrhnout obyvatele ze spánku; v. nás ze
snění; v. je z uvažování

vytrhnout2
3×,4× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odstranit, vyškubnout, vyrvat, vyndat) vytrhnout
zub z pusy

vytrhovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;od+2)
(vyrušovat) vytrhovat nás od práce

vytrhovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyjmout) vytrhovat podporu z celkového kontextu
vytrpět ACT(1) PAT(4)
(prožít) vytrpět nápor kritiků

vytrpět si 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(prožít si) co já si jen vytrpěla

vytrubovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(hlásat) vytrubovat myšlenky o svobodě

vytrucovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ORIG(na+6)
(získat) vytrucovala na otci velké výhody

vytrvat1
1×,3× ACT(1) PAT(v+6)

(pokračovat) vytrvat ve svých záměrech
vytrvat2

1×,3× ACT(1)
(setrvat, zůstat, neodejít) vytrval na přednášce

vytrvávat 1× ACT(1)
(vydržet) drobné firmy vytrvávaly

vytřást 1× ACT(1) PAT(4)
Cestou nás autobus pořádně vytřásl.

vytříbit 2× ACT(1) PAT(4)
(vylepšit) Vytříbí svůj image.

vytříbit se 1× ACT(1)
(vyjasnit se) to se ještě vytříbí; situace se v.

vytřídit1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyřadit) vytřídil ze šatníku staré věci
vytřídit2

1× ACT(1) PAT(4)
(setřídit, řadit, pořádat) vytřídit informace, o které je
zájem

vytušit 2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(vycítit) manželka už něco vytušila

vytvarovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(tvarovat) vytvarovat žulu do podoby spisovatele

vytvářet1
19×,26× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

?ORIG(z+2)
(vytvořit, tvořit) vytvářejí nám ze dřeva nábytek; v.
mu pro syna.BEN nový plánek ze starého náčrtu

vytvářet2
2×,44× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(dát vznik, stvořit) epizodní role vytvářejí z nahrávky
umělecký počin; v. svět z ničeho

vytvářet3
44×,23× ACT(1) PAT(4)

(představovat, být něčím) poezie vytváří atmosféru;
v. rámec politiky; Romové v. komunitu; několik měst
v. výjimku; základ v. jediná myšlenka

vytvářet4 ACT(1) EXT()
(činit, tvořit KOLIK) polovinu produkce vytvářejí
elektromontáže

vytvářet se 1×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)
(tvořit se, vznikat) mlha se vytvářela z páry

vytvořit1
146×,188× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)

?ORIG(z+2)
(vytvářet, tvořit) vytvořil mu panenku z hadrů; v. mu
pro maminku dárek; stát v. vhodné prostředí; uvedené
limity v. pro nové podmínky

vytvořit2
5×,20× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(stvořit) vytvořit svět z ničeho
vytvořit3

27×,61× ACT(1) PAT(4)
(dát vznik, uskutečnit) vytvořil rekord; sopka v.
kráter

vytvořit4
6×,5× ACT(1) PAT(4)

(představovat, být něčím) zeď vytvoří pozadí; základ
v. jediná myšlenka

vytvořit5 ACT(1) CPHR({zápis,záznam,…}.4)
(udělat, pořídit) vytvořit zápis ze schůze

vytvořit61× ACT(1) CPHR({dojem}.4)
Mládí mu pomohlo vytvořit energičtější dojem.

vytvořit se 9×,6× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vytvářet se) z vody se vytvořil led; saldo se v. na
starém bloku; v. se mu.BEN vrásky

vytyčit 3×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)
?EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)

(stanovit, určit) vytyčit jim strategii za cíl
vytýčit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(stanovit, určit) vytýčit pravomoci

vytyčovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(stanovovat, určovat) vytyčovat úkoly

vytýkat1 ACT(1) PAT(4;.f;↓že) ?ADDR(3) ?EFF(7;
.4[{jako,jakožto}:/AuxY];za+4)

(stanovovat, určovat) vytýkala mu dostudování jako
cíl

vytýkat2
13×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ADDR(3)

(vyčítat, předhazovat) vytýkat Havlovi populismus;
v. jí, proč neodešla

vyučit 1× ACT(1) PAT(3) ADDR(4)
(naučit) vyučit syna řemeslu

vyučit se 1× ACT(1) PAT(7)
(učit se) vyučil se zámečníkem
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vyučovat 10×,8× ACT(1) ?PAT(4;3;.f;↓že;↓aby;↓c)
?ADDR(4)

(učit) vyučovat děti češtinu; v. zdarma.MANN
vyúčtovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zúčtovat, vykázat) vyúčtovat peníze na dokladech
banky

vyústit1
18×,37× ACT(1) PAT(k+3;v+4;do+2)

(vyvinout se, ústit) to vyústilo k dosažení ceny;
nepokoj v. v převrat; v. do sporů a třenic

vyústit2 ACT(1) LOC()
silnice v. pod kopcem

vyústit3 ACT(1) DIR3()
(ústit, vést) cesta vyústila na silnici

využít 161×,183× ACT(1) PAT(2;4;↓c)
(použít) využít Ukrajince; na stavební práce.AIM; v.
potenciál na sto procent.EXT

využívat1
97×,140× ACT(1) PAT(2;4)

(použít) využívat potenciál; na sto procent.EXT; v. U.
na stavební práce.AIM; v. nabídky

využívat2
2× ACT(1) PAT(4)

(doužívat, dobrat) využívat celé balení léků
vyvádět1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyvést) vyvádět vězně z cely

vyvádět21× ACT(1) DPHR(z-1[míra.S2]) PAT(4)
(vyvést) vyvádět liberály z míry

vyvalit se1
1× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vzniknout) nová vlna násilí se vyvalila z názorů
opozice

vyvalit se2 ACT(1) DIR1()
(vytéci) voda se vyvalila ze skály

vyvarovat se 4×,5× ACT(1) PAT(2;.f)
(vyhnout se) vyvarovat se hádek; v. se používání
materiálů

vyvařit ACT(1) PAT(4)
vyvařit napětí; v. prádlo

vyvázat 1× ACT(1) PAT(4) ORIG(z+2)
vyvázat společnost z rozsudku

vyváznout 10×,3× ACT(1) DIR1()
(dostat se, uniknout) on vyvázl bez šrámů

vyvážet 35×,14× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyvézt, exportovat) vyváželi zboží z naší republiky k
sousedům

vyvážit1
2×,22× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)

(vykompenzovat, vynahradit) vyvážit řešení
zpřísněním zákona

vyvážit22× ACT(1) PAT(4)

(uvést do rovnováhy) Poptávka po dolarech vyvážila
sílu marky.; Portfolia jsou vyvážena tak, aby je
pomohla chránit před nestálostí trhu.

vyvažovat 1×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(vykompenzovat) vyvažuje trh nárůstem prodeje…

vyvěrat 3× ACT(1) PAT(z+2)
(vycházet, vznikat) vyvěrat ze skutečnosti

vyvěsit 3×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(pověsit) vyvěsit záměr; v. plakát

vyvést1
4×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(zbavit) vyvedl stát z krize; v. ji z nesnází; v. ho z klidu
vyvést22× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vedením dostat ven) vyvést koně ze stáje

vyvést3
1×,2× ACT(1) DPHR(z-1[míra.S2]) PAT(4)

jeden druhého vyvedl z míry
vyvést41× ACT(1) DPHR(z-1[rovnováha.S2]) PAT(4)
Vyvedla z rovnováhy Svatý řád budovatelů konsensu.

vyvést se 2× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;.f)
(povést se) vyvedl se mu servis

vyvěšovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(vyvěsit) vyvěšovat varovné letáky

vyvézt 34×,8× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyvážet, exportovat) vyvezli rukavice z ČR; do
zahraničí.DIR3; v. výsledky práce do Francie

vyvíjet1
7×,34× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(zkonstruovat, navrhnout) vyvíjet ze starých modelů
nový vůz

vyvíjet2
12×,20× ACT(1) CPHR({aktivita,činnost,

iniciativa,nátlak,snaha,tlak,úsilí,…}.4)
Průmyslové kruhy na ně vyvíjely nátlak.; Mají v
úmyslu nevyvíjet iniciativu. Na trhu nebyla vyvíjena
žádná aktivita. Vyvíjel úsilí, aby získal souhlas.

vyvíjet se 11×,12× ACT(1)
(rozvíjet se) projekt se vyvíjí; v souladu s
tendencí.CRIT; situace se v. nepříznivě.MANN

vyvinout1
5×,52× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(zkonstruovat, vytvořit) vyvinout ze starého modelu
nový vůz

vyvinout2
6×,7× ACT(1) CPHR({činnost,nátlak,snaha,

tlak,úsilí,…}.4)
organizace vyvinula tlak na vládu

vyvinout se1
2×,9× ACT(1) PAT(v+4;do+2)

?ORIG(z+2)
(vyrůst) vyvinul se z dítěte v muže; v. se ve skandál

vyvinout se23× ACT(1) PAT(z+2)
(vyrůst) z chlapce se vyvinul muž

vyvinout se32× ACT(1)
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(vyvíjet se, objevit se) Nevíme, jak.MANN se rozhovor
vyvine.; Vůči rizikovým obligacím se vyvinuly
předsudky.

vyvlastnit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vzít ze soukromého vlastnictví) vyvlastnit
pozemky; v. jim.BEN majetek

vyvléci se 1× ACT(1) PAT(z+2)
vyvléci se z obchodů

vyvléknout se1
2× ACT(1) PAT(z+2)

(vykroutit se, zbavit se) osoba se vyvlékne ze
sociálního pojištění

vyvléknout se2 ACT(1) DIR1()
(vyprostit se, vyndat) vyvléknout se z ohlávky; v. se
z jehly

vyvlíknout se 1× ACT(1) DIR1()
Ryba se vyvlíkla z háčku.

vyvodit1
10×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;.s) ORIG(z+2;odtud;

odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;odkud;
odněkud;odnikud;odkudsi)

(odvodit, odvíjet, vyvozovat) vyvodíme důsledky z
vašeho přístupu; na základě zákona.CRIT

vyvodit23× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jestli;↓zda) ?PAT(o+6)
(odvodit, usoudit) o situaci vyvodil, že je nebezpečná

vyvolat1
25×,81× ACT(1) PAT(4)

Vyvolat sluchový vjem.; Vyvolat atmosféru, bouři.;
Případ vyvolal prudkost emocí.

vyvolat2
19×,2× ACT(1) PAT(4)

(indukovat) vyvolal fotky; v. negativní film
vyvolat3

2× ACT(1) PAT(4)
(zavolat) učitel vyvolal žáka

vyvolat4
23×,63× ACT(:1) CPHR({debata,dohad,dojem,

důvěra,emoce,hněv,konotace,kritika,mutace,naděje,
nadšení,nálada,napětí,nedůvěra,nejistota,nevole,
nevraživost,obava,obnovení,odpor,otázka,panika,pocit,
pochybnost,potřeba,povyk,pozornost,požadavek,
projev,protest,překvapení,přesvědčení,reakce,revoluce,
rozčarování,rozčilení,rozpaky,roztržka,smích,snaha,
spekulace,spor,strach,svár,trauma,trend,uzavření,vliv,
vznesení,vzpomínka,zájem,zděšení,zloba,zmatek,
zvědavost,…}.4) LOC()

Vyvolala u něho zvědavost.; Vyvolal naděje, že míry
budou klesat. případ v. emoce, jen málo lidí v. tolik
hněvu jako Achenbaum, vyvolat konotaci, zpráva v.
ostrou kritiku, vědci vyvolali mutaci v genu
způsobujícím jedovatost, v. v jistých kruzích hodně
nevraživosti, japonští turisté vyvolali mezi místními
obyvateli nepříjemné pocity, rozšíření prostoru v.
potřebu údržby, v. spoustu pozornosti, jeho
propuštění v. mezi vzdělanci rozčilení, v. trochu
smíchu, vláda v. svár se zákonodárci, v. uzavření

burzy, jaký vliv tam v. náš odbyt drog, přístroj v.
zapomenuté vzpomínky

vyvolat51× ACT(1) PAT(4)
(ve spiritistických představách) vyvolat duchy

vyvolávat11× ACT(:1) PAT(4)
vyvolávat fotografie

vyvolávat2
24×,15× ACT(1) PAT(4)

vyvolávat sluchový vjem; v. bouři; v. atmosféru
vyvolávat3

9×,28× ACT(:1) CPHR({dohad,dojem,
důvěra,kritika,konotace,megaotázka,megaproblém,
nadšení,napětí,nedůvěra,neochota,nevole,obava,
odpor,otázka,panika,pochybnost,problém,projev,
protest,přesvědčení,reakce,rozkol,rozpaky,rozruch,
snaha,údiv,výkyv,vzpomínka,zájem,zděšení,zmatek,
znepokojení,zvědavost,zvrat,…}.4) LOC()

Vyvolávat u nich důvěru. současný plán v. obavy, v.
právní problémy, v. rozkol ve sdružení akcionářů
banky, v. více rozruchu než obchod s drogami, v. časté
výkyvy při arbitráži akciových indexů, nevyvolávají
velké zvraty na trhu

vyvolávat4
1× ACT(1) DPHR(v-1[život.S4]) PAT(4)

vyvolávat starý systém v život
vyvozovat1

9×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;.s) ORIG(z+2;
odtud;odsud;odkudkoliv;odevšad;odtamtud;odjinud;
odkud;odněkud;odnikud;odkudsi)

(vyvodit, odvodit, odvíjet) z podkladů lze vyvozovat,
že tato teorie je děravá; není to nutné, v. IBM; na
základě zpracovaných dat.CRIT

vyvozovat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jestli;↓zda) ?PAT(o+6)
(soudit) o situaci vyvozoval, že je nebezpečná

vyvracet 8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že) ?ADDR(3)
(vymlouvat, popírat) vyvracet jim námitky; v., že by
měl jít; v. obavy věřitelů

vyvrátit 12×,11× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda) ?ADDR(3)
(vymluvit, popřít) tuto informaci nám nevyvrátil ani
nepotvrdil; v. výrok rozhodčího

vyvražďovat 1× ACT(1) PAT(4)
(hubit) vyvražďovat židovské obyvatelstvo

vyvrhnout1 ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odstranit) vyvrhnout ji z politického proudu

vyvrhnout2 ACT(1) PAT(4)
(zvracet) vyvrhnout oběd

vyvrcholit 13×,8× ACT(1)
(dovršit se, zakončit se) spor vyvrcholil;
9.května.TWHEN; na scéně.LOC

vyvrtat 1× ACT(1) PAT(4)
Společnost vyvrtala několik vrtů.

vyvstat 6×,1× ACT(1)
(objevit se, nastat, zjevit se) vyvstala otázka, zda…
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vyvstávat 2×,3× ACT(1)
(objevovat se, nastávat, zjevovat se) vyvstávala
obava

vyvyšovat se 1× ACT(1) PAT(nad-1[.4])
Vyvyšují se nad druhé.

vyvzdorovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;
od+2)

(získat) vyvzdoroval na něm slib; v. si.BEN na něm slib
vyzařovat1

1×,2× ACT(1) PAT(4)
(vysílat, emitovat) šaman vyzařoval očistnou energii

vyzařovat2
3×,1× ACT(1) DIR1()

(zářit, sálat) vyzařoval z něho klid; z CD v. radost
vyzbrojit 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(ozbrojit) vyzbrojit vojáky samopalem

vyzbrojit se 1× ACT(1) ?PAT(7)
Vyzbrojili se samopalem na revoluci.AIM.

vyzbrojovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vybavovat, ozbrojit) vyzbrojovat odbojovou skupinu;
střelnými zbraněmi.MEANS

vyzdobit 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(protkat) vyzdobili sál; chvojím.MEANS

vyzdvihnout1
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(vyjmout, vyndat) vyzdvihnout vrak z oceánu
vyzdvihnout2

2×,2× ACT(1) PAT(4)
(ocenit, pochválit) vyzdvihnout podíl ruských vojsk;
v. činnost této firmy

vyzdvihovat 4× ACT(1) PAT(4)
(pozdvihovat) Tento přístup vyzdvihovat jejich
uvědomění.

vyzískat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;od+2)
(získat) vyzískat na cenových diskrepancích výhody

vyzkoumat 1× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(zkoumat, zjišťovat) vyzkoumat vlastnosti; v., jaké
jsou vlastnosti

vyzkoušet 17×,21× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(otestovat, testovat) vyzkoušet nové stroje; v.
nám.BEN tyče; v. si brusle

vyzkoušet si 6× ACT(1) PAT(4;.f)
(nacvičit) vyzkoušet si realizaci námětu

vyznačit 8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(označit) vyznačit spotřebu

vyznačovat se 13×,3× ACT(1) PAT(7)
(projevovat se, být typický) vyznačuje se velkým
nadšením pro cokoliv; v. se rychlostí

vyznamenat 1× ACT(1) PAT(4)
(ocenit) kongres ji vyznamenal; medailí.MEANS; za
zásluhy.CAUS

vyznat se1
6×,6× ACT(1) PAT(v+6)

(ovládat) vyznat se v chemii
vyznat se2

2×,1× ACT(1) PAT(z+2)
(přiznat) vyznat se z odporu k nacionalismu

vyznávat 1× ACT(1) PAT(4)
(věřit, mít víru) vyznávat estetiku kouře

vyznít 4×,2× ACT(1) BEN()|MANN()
(dopadnout) vyznělo to v náš prospěch.BEN; v. to
dobře.MANN

vyznívat 8×,2× ACT(1) BEN()|MANN()
(dopadat, končit) vyznívá to dobře.MANN; v. v náš
prospěch.BEN

vyzobávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vysbírat, odstranit) vyzobává rozinky z koláče

vyzpívat 1× ACT(1) PAT(4)
(zvládnout) zpěvák vyzpíval i nejvyšší tóny

vyzpovídat 1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)
Podvýbor vyzpovídá předsedu komise.

vyzpovídat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2) ?ADDR(3)
(zpovídat se) vyzpovídal se jim ze svých hříchů

vyzradit 2×,3× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c)
?PAT(na+4;o+6)

(prozradit) vyzradil na ní tyto okolnosti nepovolané
osobě

vyzrát1
1×,3× ACT(1) PAT(na+4)

(přelstít, obelstít) vyzrál na něho
vyzrát2

2× ACT(1)
(dozrát, uzrát) jeho dílo vyzrálo

vyzrávat 1× ACT(1)
(uzrávat) odvětví vyzrávalo

vyztužit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(zpevnit) vyztužit obranu

vyzvánět 1× ACT(1)
(zvonit) telefony vyzvánějí

vyzvat 61×,33× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;na+4;.f)
ADDR(4)

(vybídnout) vyzvali kritiky, aby diskutovali; v. ho na
souboj; v. družstvo k převodu

vyzvedávat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůrazňovat, chválit) vyzvedávat orchestr

vyzvědět 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;
.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;na+6)

(dozvědět se) vyzvěděli od nich o všem, co se dalo
vyzvednout1

3× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(vyndat) vyzvednout plavidlo ze dna oceánu; v. obra z
moře

vyzvednout2 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůraznit) vyzvednout jeho zásluhy

vyzvednout3
17×,4× ACT(1) PAT(4)
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4 PDT-VALLEX

(vybrat) vyzvednout balík na poště; v. peníze; v. si
hlasovací lístky na zastupitelstvu

vyzvídat 1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;na+6)
(vyzvědět, zjišťovat) vyzvídali od nich podrobnosti,
jak hodnotí

vyzvonit 1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c)
?PAT(na+4;o+6)

(vyzradit) vyzvonit jim na kamaráda, že pije pivo
vyzývat 16×,18× ACT(1) PAT(k+3;↓aby;na+4;.f;.s)
ADDR(4)

(vyzvat, pobídnout) stát vyzýval církev na souboj; v.
každého, aby se dostavil ..; v. zájemce k podání žádosti

vyžádat 3×,17× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;od+2;
po+6)

(vyprosit, vyškemrat) vyžádal od něj souhlas; v. si na
něm.BEN milion

vyžádat si 41×,13× ACT(1) PAT(4)
(být hoden, zasluhovat si) zraněné rameno si vyžádá
dvacetidenní klid; boje si v. stovky obětí

vyžadovat 66×,177× ACT(1;.f) PAT(4;.f;↓aby)
?ORIG(od+2;na+6;po+6)

(žádat, chtít) To od nich vyžaduje šetrné zacházení.;
Vyžaduje si po svých členech majetek za
výpomoc.CAUS; Vyžaduje za podnájem.SUBS nový
byt.; Dát dohromady takový obchod vyžaduje čas.

vyžadovat si 1× ACT(1) PAT(4)
(být hoden, zasluhovat si) bolestné zkušenosti si
vyžadují respekt

vyždímat14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(získat) vyždímat ze státu maximum

vyždímat23× ACT(1) PAT(4)
(zničit) vyždímal firmu

vyžebrat 1× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ORIG(od+2;na+6;
po+6)

(vyprosit) vyžebrat na nich testy
vyžebrávat ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ORIG(od+2;na+6;

po+6)
(vyžadovat) vyžebrávat od lidí jídlo

vyžívat ACT(1) PAT(4)
vyžívat zdravotní zařízení

vyživovat 1× ACT(1) PAT(4)
vyživovat podnik

vyžrat 1× ACT(1) PAT(4)
Nové výrobky vyžraly tržby.

vzbouřit se 2×,1× ACT(1) ?PAT(proti+3)
(povstat) lidé se vzbouřili proti neutěšeným
podmínkám;

vzbudit1
5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(probudit, probrat) vzbudit děti ze spánku
vzbudit2

14×,23× ACT(1) CPHR({cit,dojem,emoce,
naděje,nadšení,nedůvěra,nelibost,nevole,nostalgie,
obava,odpor,pobouření,pocit,podezření,pohoršení,
pozornost-1,protest,pýcha,rozhořčení,rozpaky,strach,
touha,tvorba,zájem,…}.4) LOC()

(probudit) Vzbudit v nich dojem o úrovni fotbalu.
Reklamy vzbudily protesty.

vzbudit se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(probrat se, procitnout) vzbudil se jen nerad z
krátkého spánku

vzburcovat ACT(1) PAT(4)
(probudit, vyburcovat) vzburcovat obranu těla

vzbuzovat 14×,9× ACT(1) CPHR({dojem,důvěra,
emoce,iluze,lítost,mrazení,naděje,nedůvěra,nedůvěra,
nostalgie,obava,panika,pocit,podezření,pohoršení,
pochyba,pochybnost,pozornost,rozpaky,sympatie,
touha,úsměv,zájem,…}.4) LOC()

(navozovat) Vzbuzovat v nich mylný dojem.
vzdálit1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;3)
(nepřiblížit) vzdálit výcvik od jeho pojetí; v. výcvik
přípravě

vzdálit2
1× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(odsunout) vzdálit vojáky od hranic
vzdálit se 3×,1× ACT(1)
(odběhnout si) hráč se vzdálil; od družstva.DIR1

vzdalovat se11× ACT(1) PAT(od+2;3)
vzdalovat se od jeho pojetí; vzdalovat se jejich smýšlení

vzdalovat se21× ACT(1)
běžec se rychle vzdaloval; index se v. od tohoto směru

vzdát1
4× ACT(1) PAT(3)

(kapitulovat) Lendl vzdal Australanu ve třetím setu
vzdát2

13×,11× ACT(1) PAT(4)
(skončit, rezignovat) vzdát zápas; v. partii šachů

vzdát3
1× ACT(1) CPHR({pocta,…}.4) ADDR(3)

vzdát veteránům poctu
vzdát41× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Posádka vzdala město odborářům.

vzdát se124×,77× ACT(1) PAT(2)
(zříci se, odříci se, upustit) vzdát se kandidatury

vzdát se2
6×,8× ACT(1) ?PAT(3)

(kapitulovat, podrobit se) vojáci se vzdali nepříteli;
v. se přesile

vzdávat1
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(rezignovat, končit) vzdávat snahu; v. studium
vzdávat21× ACT(1) CPHR({hold,pocta,…}.4) ADDR(3)
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V

Vzdávala hold ideálu rovných podmínek.; Vzdávat
veteránům poctu.

vzdávat se1
6×,8× ACT(1) PAT(2)

(zříkat se, odříkat se, upouštět) vzdávat se svých
práv

vzdávat se2
2×,2× ACT(1) ?PAT(3)

(kapitulovat, podrobovat se) jablonečtí se
nevzdávali přesile

vzdělat 1× ACT(1) PAT(4)
(vychovat, naučit, školit) vzdělat mentálně postižené
děti

vzdělávat 2×,6× ACT(1) PAT(4)
(učit, školit) vzdělávat obyvatelstvo

vzdorovat1
2×,5× ACT(1) PAT(3)

(odolávat, čelit) vzdorovat vlastní lenosti; v. soupeři
vzdorovat2 ACT(1) PAT(3)
(oponovat, protivit se) to dítě rodičům pořád
vzdoruje

vzdychat 2× ACT(1)
(povzdechnout si) vzdychal kudy chodil; v. nad
rozpadající se Prahou.CAUS

vzedmout 1× ACT(1) PAT(4)
(zvednout, zvířit) rozhodnutí vzedmulo vlnu nevole

vzedmout se 4× ACT(1)
ceny akcií se vzedmuly

vzejít1
9×,12× ACT(1) PAT(z+2)

(vzniknout, vyjít) parlament, který vzešel z
posledních voleb; idea v. z předpokladu

vzejít2
2×,1× ACT(1) DIR1()

(přijít) válka vzešla z Německa
vzepnout se 1× ACT(1) PAT(k+3)
(zvýšit úsilí) vzepnout se k vrcholnému výkonu

vzepřít se 5× ACT(1) PAT(3;proti+3)
(postavit se) vzepřít se nepříteli

vzhlédnout1
1×,2× ACT(1) DIR1()

jejich portrét vzhlédne z novin nebo zašeptá z rozhlasu
vzhlédnout2 ACT(1) DIR3()
(podívat se) udiveně vzhlédl na hosta; v. vzhůru;
prosebně k ní v.

vzhlížet 4× ACT(1) PAT(k+3)
(vážit si, obdivovat, důvěřovat) vzhlížet k chytrým
lidem; v. k myšlence

vzchopit se126× ACT(1) ?PAT(k+3)
(vzmužit se) vzchopili se k činu; všichni se nedávno
vzchopili; v. se z nedávné stagnace.DIR1(=)

vzchopit se21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Index se vzchopil o 88.12 bodu.

vzít1
9×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(ukrást, sebrat, odebrat) vzal mu peníze; v. mu
peněženku

vzít24× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když;↓c) ?ORIG(od+2)
(dostat, přijmout) Vzal od něj dar jako milou
pozornost.COMPL.; Úřad vezme, co ministerstvo dá.

vzít3
5×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)

(přebrat) vzal od něj peníze; za práci.CAUS; v. od nich
cenu

vzít4
3×,1× ACT(1) PAT(4;↓že) EFF(za+4;.4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(chápat, považovat) vzal jeho výrok za pravdu; v. to
jako vtip

vzít5
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR1()

(ukrást) vzal z banky(=bance) peníze
vzít63× ACT(1) PAT(4) DIR1()
(odebrat, čerpat) vzít ze Slovenska zboží

vzít7 ACT(1) PAT(4) DIR2()
(projít, jít) vzal to nejkratší cestou; v. zatáčku pravou
stranou

vzít81× ACT(1;↓že) PAT(4)
(ranit) ta zpráva ji vzala; v. ho, že mu zemřel otec

vzít9
7×,5× ACT(1) PAT(4;za+4)

(brát, uchopit) vzít cihlu; v. za cihlu rukou.MEANS a
vytrhl ji ze zdi; v. do ruky.MEANS kartáč; v. ho za
vlasy.MEANS; v. za kliku.MEANS

vzít10
8×,8× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(přijmout, vysvětlit si) vzal to klidně.MANN; v. jeho
chování s humorem.ACMP; v. jeho zaváhání podle
pravidel.CRIT; v. to šalamounsky.CPR

vzít11
6×,2× ACT(1) PAT(4)

(najít, sehnat) kde vzít schopné manažery?; kde na to
v. peníze

vzít12
6×,14× ACT(1) PAT(4)

vzali stopaře; autem.MEANS; do Prahy.DIR3; na
výlet.INTT

vzít13
5×,4× ACT(1) PAT(4)

(přijmout) vzal nové lidi; jako stálé
pracovníky.COMPL; v. dělníky na práci.AIM; v. je do
EU.DIR3

vzít14
4× ACT(1) PAT(4)

(užít) vzal lék; v. drogu
vzít15

2×,8× ACT(1) PAT(4)
(uvažovat o někom, přemýšlet) vezměte někoho, kdo
to nezkusil; v. například Pavla, chová se vzorně

vzít16
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(akceptovat, přijmout) vzít jeho názor
vzít17 ACT(1) PAT(4)
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(předběhnout, předstihnout) v zatáčce ho vzal; o dvě
kola.DIFF

vzít18 ACT(1) PAT(za+4)
(dobře pracovat) vzal za práci

vzít19 ACT(:1) CPHR({právo,…}.4) ADDR(3)
vzal mu právo na odvolání

vzít20
2× ACT(1) CPHR({ohled,zřetel,…}.4)

(brát) vzala ohled na jeho stav
vzít21

2× ACT(1) DPHR(do-1[ruka:P2[svůj-1.FP2]];
do-1[ruka:P2]) PAT(4)

vzal celou věc do svých rukou
vzít221× ACT(1) DPHR(do-1[ruka:P2[svůj-1.P2]]) PAT(4)
vzal situaci do svých rukou

vzít23
8×,2× ACT(1) DPHR(do-1[vazba-1.S2]) PAT(4)

vzít vyděrače do vazby
vzít24 ACT(1) DPHR(do-1[vazba-1.S2]) PAT(4)
útočníka vzali do vazby

vzít251× ACT(1) DPHR(na-1[milost.4]) PAT(4;↓že;↓c)
vzal na milost všechny jejich prohřešky

vzít26
4×,5× ACT(1) DPHR(na-1[se.4]) PAT(4;↓že)

vzal na sebe tento úkol; v. na sebe odpovědnost; v. na
sebe, že bude zodpovídat za řešení

vzít27
3×,1× ACT(1) DPHR(na-1[vědomí.4]) PAT(4;↓že;↓c)

vzal tento fakt na vědomí;
vzít28

1× ACT(1) DPHR(na-1[zřetel.S4]) PAT(4;↓že)
že nepřišel, vzal na zřetel

vzít29
2×,1× ACT(1) DPHR(v-1[potaz.S4]) PAT(4;↓že;↓c)

vzal tento fakt v potaz
vzít30

23×,19× ACT(1) DPHR(v-1[úvaha.S4];
do-1[úvaha.S2]) PAT(4;↓že;↓c)

vzal tento fakt v úvahu; v. v úvahu, kolik to stálo
vzít31

1× ACT(1) DPHR(za-1[slovo.S4]) PAT(4)
vzal ho za slovo

vzít32
3× ACT(1) DPHR(za-1[svůj-1]) PAT(4)

vzal tuto záležitost za svou; v. tento problém za svůj
vzít33

2× ACT(1) DPHR(zavděk) PAT(7)
vzala zavděk tenisem

vzít34
1×,1× ACT(1) DPHR(zpět;zpátky) PAT(4)

(odvolat, zrušit) vzal svůj slib zpět
vzít35

1×,1× ACT(1) DPHR(do-1[zaječí.P2])
cikáni vzali do zaječích

vzít36 ACT(1) DPHR(konec:4[rychlý:#])
vzalo to rychlý konec; v. to s ní.ACMP rychlý konec

vzít37
1× ACT(1) DPHR(noha,na-1[rameno:P4])

vzal nohy na ramena
vzít38 ACT(1) DPHR(roh.S4)
vzal roha

vzít39
2× ACT(1) DPHR(za-1[svůj-1.NS4])

všechny tyto představy vzaly za své již na začátku
vzít401× ACT(1) CPHR({závazek}.4)
Společnost vezme závazek 4 miliony dolarů na rezervy.

vzít411× ACT(1) DPHR(vítr.S4,z-1[plachta.P2]) PAT(3)
Záměrně se snaží vzít nám vítr z plachet.

vzít421× ACT(1) DPHR(do-1[ruka:P2[vlastní.#]]) PAT(4)
Chtěla vzít zákon do vlastních rukou.

vzít se1 ACT(1) PAT(za+4;o+4)
(zastat se) vzal se za kamaráda; v. se o náš projekt

vzít se2
1× ACT(1) ?PAT(s+7)

(oženit se) vzali se s Jirkou
vzít se3

3×,1× ACT(1) LOC()
(objevit se) Kde se vzala tato iniciativa

vzít se41× ACT(1) DIR1()
Odkud se vzaly všechny náklady?

vzít si1
6×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2) ?EFF(za+4)

(brát si, účtovat si) za toto zařízení si od nás vezměte,
co potřebujete; v. si úvěr

vzít si2
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)

(oženit se, vdát se) vzal si Marii za manželku; v. si ho
za manžela

vzít si3
2×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)

(uvědomit si, zvážit) vezměte si, kolik je rozvodů; v.
si, že existuje

vzít si4
3×,6× ACT(1) PAT(4)

vezme si plavky
vzít si5 ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|MEANS()|
ACMP()|CRIT()|CPR()

(pochopit, přijmout) vzal si to špatně
vzít si61× ACT(1) PAT(4)
(požít) Vzala si svou večerní pilulku.; Vzal si všechny
léky.

vzít si7
2×,3× ACT(1) DPHR(k-1[srdce.S3]) PAT(4)

vzal si mou radu k srdci
vzít si82× ACT(1) DPHR(na-1[muška.S4]) PAT(4)
vzal si ho na mušku

vzít si9 ACT(1) DPHR(na-1[starost.S4]) PAT(4)
vzal si to na starost

vzít si10
1×,1× ACT(1) DPHR(slovo.S4) ?PAT(od+2)

vzal si od něho slovo
vzít si111× ACT(1) DPHR(život.4)
vzít si život

vzkázat 1× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c) ADDR(3)
(sdělit) vzkázal nám ať nechodíme

vzkazovat 2× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c;.s)
ADDR(3)

(sdělovat) vzkazoval mu, aby přišel; v. nechodit
vzklíčit 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
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V

(vzniknout) z jeho postoje vzklíčily obavy, že
nevydrží; v. v něm pochybnosti

vzkřísit 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(obnovit, obrodit, oživit) vzkřísit státní útvar; v.
zapomenuté dílo k životu.AIM

vzkvétat 6× ACT(1)
(prosperovat, vzmáhat se) prodej vzkvétá

vzkypět ACT(1)
polévka vzkypěla

vzlétnout ACT(1)
vzlétnout; do oblak.DIR3

vznášet 4×,5× ACT(1) CPHR({dotaz,kritika,možnost,
nárok,obvinění,prosba,připomínka,sankce,…}.4)
?ADDR(na+4;vůči+3)

Vznášeli vůči němu kritiku.; Vznášet na sousedy
územní nároky. I nadále proti sobě vznášeli vážná
obvinění.

vznášet se1
3×,2× ACT(1) LOC()

(pohybovat se) velký otazník se vznáší nad hlavou
ředitele

vznášet se23× ACT(1)
(dostat se nahoru) kouř se vznáší k obloze; vrtulník
se v.

vznést 15×,20× ACT(1) CPHR({dotaz,kritika,námitka,
nárok,obvinění,otázka,pochyba,požadavek,prosba,
protest,připomínka,sankce,žaloba,…}.4) ?ADDR(na+4;
vůči+3;proti+3)

(klást) Vznesl na ně územní nároky.; Vznesli vůči nim
požadavky.

vznikat1
68×,21× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vzniknout) z ledovce vznikají plesa; třením.MANN v.
napětí; právo v. na objednávku.CAUS; v. jako politická
organizace.COMPL

vznikat2
1× CPHR({povinnost,…}.1) ?ACT(3)

(vzniknout) vzniká vám povinnost platit daně
vzniknout16× ACT(1) PAT(3)
vznikla jim škoda

vzniknout2
190×,68× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vzklíčit) z ledovce vznikla plesa; právo v. na
objednávku.CAUS; v. jako politická
organizace.COMPL; jméno v. zkomolením.MANN

vzniknout3
2× CPHR({povinnost,…}.1) ?ACT(3)

(naskytnout se) vznikla by vám povinnost
živnostenský list vrátit

vznítit se 4× ACT(1) ?PAT(z+2)
(chytit, vzplanout, rozhořet se) rašelina se vznítila z
jiskry

vzpamatovat se 2×,36× ACT(1) ?PAT(z+2)

(probrat se) v rozhodující sadě se vzpamatoval z
ustrnutí

vzpamatovávat se 1×,8× ACT(1) ?PAT(z+2)
(probrat se) vzpamatovávat se z letargie

vzpínat se 1× ACT(1)
(vztyčovat se) koně se vzpínají

vzpírat se 2×,1× ACT(1) PAT(3)
(postavit se na odpor) vzpírat se snaze; v. se učiteli

vzplanout1 ACT(1) PAT(pro+4)
(nadchnout se, zapálit se) vzplála pro hraní na
kytaru

vzplanout2
1×,4× ACT(1) ?PAT(z+2)

(vznítit se, chytit, rozhořet se) svíčka vzplála z
jiskry; v. jasným plamenem.MANN

vzplanout32× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzniknout) Minulý týden z těchto potyček znova
vzplanul skandál.

vzplanout4 ACT(1) CPHR({hněv,láska,nenávist,vztek,
…}.7)

vzplanul hněvem
vzpomenout 8×,1× ACT(1) PAT(4;na+4;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2;.s;↓c)
(vzpomínat, myslet, pamatovat, nezapomenout)
vzpomenout na kolegu; v. tuto událost

vzpomenout si 16×,12× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2;.s;↓c)
(vzpomenout si, nezapomenout, myslet,
pamatovat) vzpomněla si na lékaře; v. si, jestli na ni
také myslel; v. si, že jeli na výlet

vzpomínat 29×,48× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;↓jak-2;.s;↓c)
(nezapomínat, pamatovat, myslet) vzpomínal na
staré časy; ”Bylo to krásné,” v. babička; v., jaké to bylo
a kam čas utekl

vzpomínat si 4×,7× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jak;↓jestli;.s;↓c)
(pamatovat si) Vzpomínal si na herce.; Vzpomínám
si, jak mě vyhodili.

vzpružit 2× ACT(1) PAT(4)
(posílit, podpořit) vzpružit celkové údaje

vzrůst 111×,844× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvýšit se) produkce vzrostla ze 60 na 100; v. o 5
procent.DIFF; naděje v.

vzrůstat 8×,4× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvyšovat se) produkce vzrůstala z 80 na 90; v. o 5
procent.DIFF

vzrušit 1× ACT(1;↓že) PAT(4)
(rozechvět) dílo vzrušilo humanisty

vzrušovat 12×,1× ACT(1;↓že) PAT(4)
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(rozechvívat) vzrušovat naši veřejnost; jejich příběhy
v. celou generaci čtenářů

vztáhnout1
2×,1× ACT(:1) PAT(4) EFF(na+4;k+3)

(uvést ve vztah) vztáhnout situaci k současným
platům

vztáhnout2
1× ACT(1) DPHR(pěst.S4) PAT(na+4;po+6)

vztáhl na něj pěst
vztáhnout3

3× ACT(1) DPHR(ruka.S4) PAT(na+4;po+6)
(uhodit) vztáhnout na něj ruku

vztahovat 1× ACT(:1) PAT(4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])
(uvádět ve vztah) vztahovat tento problém na určitou
skupinu lidí; v. problém k současnosti

vztahovat se 41×,35× ACT(1) PAT(na+4;k+3)
(týkat se) ochrana klienta se vztahuje na pojišťovny; v.
se to i na tebe; v. vše k situacím válečného stavu

vztekat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(rozčilovat, zlobit se) ”Časopis Garbage produkuje
novinářské smetí,” vzteká se na novináře mluvčí
společnosti.

vztyčit 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(zvednout) vztyčit stožár

vztyčit se 1×,2× ACT(1)
(povstat, zdvihnout se) pes se znenadání vztyčil

vztyčovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(zvedat) vztyčovat oltář
vztyčovat2 ACT(1) PAT(4)
vztyčovat otázku

vzývat ACT(1) PAT(4)
vzývat Boha

vžít se1
2× ACT(1) PAT(do+2)

(vcítit se) vžil se do jeho kůže
vžít se2

1× ACT(1)
(ujmout se, stát se obvyklým) křesťanství se v
pohanské kultuře záhy vžilo; to pojmenování se v.


zabalit1

1×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(balit) zabalit knihy do úhledných balíčků; z. květiny
do jednotlivých kytic.EFF; z. mu.BEN svačinu; z.
svačinu do papíru.MEANS

zabalit22× ACT(1) PAT(4)
(skončit) zabalím studium; z. další zápas

zabarikádovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(schovat se) zabarikádovali se před nepřítelem
zabarvit1

1×,1× ACT(1) PAT(4) MANN()

(dodat ráz) zabarvit článek politicky
zabarvit2 ACT(1) PAT(4)
(zakrýt, přetřít) zabarvit nápis; černou
barvou.MEANS

zabavit 13×,18× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)
(zabrat, konfiskovat, ukrást) zabavil mu časopisy;
pro sebe.BEN; z. zlodějům.BEN auta

zabavovat 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(konfiskovat, zabrat, anektovat) zabavoval padělky;
z. jim.BEN zboží

zaběhnout1
4× ACT(1) PAT(4)

zaběhl nejlepší čas
zaběhnout2 ACT(1) DIR3()
(zajít, doběhnout, dorazit) zaběhl k lékaři

zabetonovat1
1× ACT(1) PAT(4)

zabetonovat spoluhráče před bránou.DIR3; z. se před
hráčem číslo 16

zabetonovat2 ACT(1) PAT(4)
(zacementovat) zabetonovat sloupek

zabetonovat3 ACT(1) PAT(4)
(vyplnit betonem) zabetonovat spáry

zabezpečit1
4×,4× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;

proti+3)
(chránit, jistit) zabezpečí budovu proti násilnému
vniknutí; z. ji proti nepříteli; z. lidi před smrtí
hladem; z. data před ztrátou

zabezpečit2
14×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)

(zajistit, zařídit) zabezpečit klid; v domově
důchodců.LOC; z. jim.BEN průchod

zabezpečovat1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit, jistit) zabezpečovali data před ztrátou; z.
území proti nepříteli

zabezpečovat2
10× ACT(1) PAT(4;↓že)

(zařizovat) zabezpečovat dodávky tepla; služby
zákazníkům z. toto oddělení; z. jim.BEN klid

zabíhat11× ACT(1) DIR3()
Glass zabíhal až do středu klaviatury.

zabíhat21× ACT(1) DIR3(=)
Nebudeme zabíhat do podrobností.

zabíjet 10×,6× ACT(1) PAT(4)
zabíjel nepřítele

zabíjet se 1× ACT(1)
(usmrcovat se) každoročně se zabíjí spousta lidí na
silnicích

zabírat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)

zabírat jim cizí území
zabírat2

2× ACT(1) PAT(4)
(zaujímat) stálé expozice zabírají velkou plochu
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zabírat3
2× ACT(1) PAT(4)

televize zabírala neustále stejné obrazy
zabírat4

2×,2× ACT(1) PAT(4)
(sebrat, ubírat, zabrat) zabírá to spoustu času; z.
mu.BEN čas

zabírat5
3×,1× ACT(1) EXT()

(činit, tvořit KOLIK) prodej zabírá polovinu trhu; z.
50 procent investic

zabírat6
2× ACT(1)

(působit) lék přeci jen zabíral; konečně mu.BEN
injekce z.

zabít 42×,33× ACT(1) PAT(4)
(usmrtit) zabil nepřítele

zablátit 1× ACT(1) PAT(4)
(zašpinit) zablátit střevíčky; z. si.BEN boty

zablokovat1
19×,13× ACT(1) PAT(4)

(přehradit, zahradit) zablokovat silnici; z. nám.BEN
vjezd

zablokovat28× ACT(1) PAT(4)
(překazit, zabránit) Zablokovali start Galilea.

zablokovat se 1× ACT(1)
(přestat fungovat) zablokovala se převodovka; z. se
mu.BEN páteř

zabloudit 1×,1× ACT(1)
(ztratit se) Jirka zabloudil; z. ve spleti.LOC zákonů

zablýskat 1× ACT(1) PAT(7)
zablýskat diamantovým prstenem

zabodnout1
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) zabodnout kolíky kolem oken
zabodnout2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) zabodnout kolík pod okno

zabodovat 1× ACT(1) ?PAT(s+7;proti+3)
(bodovat) Oystein zabodoval s posledním
spoluhráčem; 4:3.EXT

zabořit 1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zapíchnout) zabořit prst do klávesnice

zabouchnout 1× ACT(1) PAT(4)
(zavřít) zabouchnout dveře; z. jim.BEN dveře

zabouchnout se 1× ACT(1)
(otevřít se) dveře se zabouchly

zabránit1
18×,47× ACT(1) PAT(v+6;.f;↓aby) ADDR(3)

(znemožnit) zabránil jí, aby odešla; nesoustředěnost z.
studentům vykonat zkoušku

zabránit2
35×,87× ACT(1) PAT(3;↓aby)

(odvrátit) Zabránit provokacím.; Zabránil, aby ho
vydali policii.

zabraňovat1
1×,6× ACT(1) PAT(v+6;↓aby;.f) ADDR(3)

(znemožňovat) zabraňovat odborníkům prokázat
nevinu

zabraňovat2
2×,8× ACT(1) PAT(3)

(bránit, odvracet) folie s UV filtrem zabraňuje
vyblednutí zboží

zabrat1
5×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)

(zabavit, ukrást, konfiskovat) zabrali mu všechen
majetek

zabrat2
1×,10× ACT(1;↓než-3) PAT(4)

(sebrat, ubrat) přestávky zabraly hodinu; studium
mu.BEN z. všechen čas; Zabere několik měsíců, že
bude opravena část ze 101 přípojek.

zabrat3 ACT(1) PAT(4)
(zúžit) zabrat sukni

zabrat42× ACT(1) PAT(na+4)
(reagovat) zabral na změnu programu

zabrat52× ACT(1) PAT(4)
(zaujmout) Háje zabraly 156 000 akrů.

zabrat6
2× ACT(1)

(začít pracovat) mužstvo konečně zabralo; motor z.
zabrat7

1×,6× ACT(1)
(začít působit) prášky už zabraly; z. mu.BEN injekce

zabrat8 ACT(1)
(chytit se) ryba zabrala

zabrnkat1 ACT(1) PAT(4)
(zahrát) zabrnkat skladbu; na kytaru.MEANS

zabrnkat2
1× ACT(1) PAT(na+4)

zabrnkal na určitou strunu společenských nálad
zabrousit ACT(1) DIR3()
(dojít) zabrousit dál

zabručet 1× ACT(1) ?ADDR(na+4) PAT(↓že;↓c;.s)
”Prodávat je stále těžší,” zabručel na něj majitel
obchůdku.

zabrzdit12× ACT(1) PAT(4)
(přibrzdit, zastavit) zabrzdit auto

zabrzdit22× ACT(1) PAT(4)
(zpomalit, ztlumit, přibrzdit) zabrzdit vývoj;
vyloučení spoluhráče je z.

zabřednout 2× ACT(1) PAT(do+2)
Společnost zabředla do problémů, do krize, do
mizérie…

zábst ACT(4) PAT(1)
zebou ho nohy

zabudovat11× ACT(1) PAT(4) LOC()
zabudovat složku v novém přístroji

zabudovat2
1×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vestavět) zabudovat adaptér do přístroje; z. skříně do
zdi
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zabušit 1× ACT(1) DIR3()
zabušit na dveře

zabydlet se 2×,2× ACT(1)
(zvyknout si, zdomácnět) už se tu zabydlel

zabývat se 133×,141× ACT(1) PAT(7)
(zaobírat se, bavit se) zabývat se oceánografií; z. se
sami sebou

zacelit 2× ACT(1) PAT(4)
(scelit, zahojit) zacelit vrásky

zacelit se 1×,1× ACT(1)
(zahojit se) rána se zacelila

zacelovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(vyplňovat, zaplňovat) sbírka zaceluje sféru
zacelovat2 ACT(1) PAT(4)
(hojit) zacelovat ránu

zacílit11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zaměřit) Zacílil svou kampaň na třicátnice.

zacílit2 ACT(1) DIR3()
(zamířit) zacílit na hlavu oběti

zaclonit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(před+7)
Zaclonili detektory před kosmickým zářením.

zacvičit 1× ACT(1) PAT(4)
(zaškolit, zaučit) Zkoušeli jsme zacvičit mladé.

zacvičit si 2× ACT(1)
zacvičila si s chutí

začínat1
101×,125× ACT(1) PAT(4;s+7;.f)

začínali práci; z. s prací; z. pracovat
začínat26× ACT(1) LOC()
Náklady začínají na 56 centech.; Morishita začínal v
textilním průmyslu.

začínat3
60×,32× ACT(1;.f)

(počínat) zápas začíná; z. pršet
začínat4

6×,4× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|
ACMP()|CRIT()

jméno začíná písmenem M.MEANS; z. na M.MEANS;
tak.MANN z. páteční úvodníky; dopis začínal:”Miluji
tě.”.MANN; text z. akademicky.CPR; slovo z. bez
přízvuku.ACMP; věta z. v náš prospěch; paragraf z.
tradičně.CRIT

začínat51× ACT(1) ?PAT(4;s+7;.f) DPHR(od-1[píka.S2])
Začínáme pracovat znovu od píky.

začínat si ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(začít si) začínal si se studentkou románek

začíst se ACT(1) PAT(do+2)
(zabrat se) začíst se do detektivky

začít1
379×,540× ACT(1) PAT(4;s+7;.f)

(zahájit, rozběhnout, rozjet) Petr začal pracovat; z.
výuku; z. svou činnost prací.MEANS na svém díle

začít2
150×,141× ACT(1;.f)

(začínat, počínat) zápas začne; z. pršet
začít32× ACT(1) DPHR(od-1[nula.S2]) PAT(4;s+7)
Začala práci od nuly.; Začne s učením od nuly.

začít si ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
(začínat si) začal si s dívkou flirt

začlenit 4×,8× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(včlenit) začlenit státy do unie

začlenit se 1× ACT(1) DIR3()
Dobře se začlení do společnosti.

začleňovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(včleňovat) začleňovat evropské státy do Unie

začmuchat 1× ACT(1)
Začmuchali kolem poklesku některých politiků.

zadat1
3×,9× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(svěřit) zadat skupině data; z. firmě zakázku
zadat24× ACT(1) CPHR({příkaz}.4) ADDR(3)
Zadal jim příkaz před týdny a zapomněl ho zrušit.

zadat32× ACT(1) PAT(4)
(stanovit) Soudce zadal rozsudek požadující zaplacení
pokuty.; Forma zadala konečný termín pro příjem
zakázek.

zadat si 2× ACT(1) PAT(s+7;před+7)
(utrpět) hlasy našich zpěváků si s cizími nezadají; s
ním si nezadá

zadávat1
8×,8× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(svěřovat) zadávat zájemcům zakázky
zadávat23× ACT(1) CPHR({příkaz}.4) ADDR(3)
V odpoledních hodinách jim byly zadávány příkazy k
velkým nákupům.

zadělat ACT(1) PAT(na+4)
zadělat na nesnáze

zadlužit 5×,5× ACT(1) PAT(4)
(zatížit dluhy) zadlužit státní statky

zadlužit se 2×,4× ACT(1)
(nadělat si dluhy) zadlužil se; u souseda.LOC;
miliónovými částkami.MEANS

zadlužovat 3× ACT(1) PAT(4)
(zatížit dluhy) zadlužovat děti

zadministrovat 1× ACT(1) PAT(4)
zadministrovat majetek podniků

zadrhávat se 1× ACT(1) PAT(na+6)
(zarazit se, zastavit se) Začaly se zadrhávat na
otázce, co se stane od snížení daně.

zadrhnout se 1×,2× ACT(1)
(přestat fungovat, zaseknout se) vystoupení se
zadrhlo; motor se z.

332



Z

zadržet11× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(sebrat, vzít) policisté zadrželi průkazy opilým
řidičům

zadržet2
40×,10× ACT(1) PAT(4)

(zastavit) zadržet útočníka
zadržet36× ACT(1) PAT(4)
(zatknout) Policie zadržela bývalého ministra vnitra.

zadržovat1
3×,5× ACT(1) PAT(4)

(zatknout, zajistit, držet) zadržovat Bartošovou
zadržovat23× ACT(1) PAT(4)
(zdržovat, opožďovat) budou navrhované akvizice
zadržovat, zadržovat plat

zadusit ACT(1) PAT(4)
(odmítnout) zadusit tuto možnost

zaevidovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(evidovat, zaznamenávat) zaevidovat zpožděnou
zprávu

zafixovat 2× ACT(1) PAT(4)
zafixovat akcie; na 1800 francích.LOC

zafungovat 1×,3× ACT(1)
(fungovat, působit, pracovat, sloužit) stroj konečně
zafungoval; z. jako smiřovatel.COMPL

zahájit1
163×,187× ACT(1) PAT(4)

(začít, otevřít) zahájil schůzi; projevem.MEANS
zahájit2

1×,6× ACT(1)
(začít) festival zahájí; anglickým snímkem.MEANS

zahájit31× ACT(1) LOC() ?PAT(4)
Index zahájil den na 500 dolarech.

zahajovat1
12×,10× ACT(1) PAT(4)

(začínat) zahajovat expozici
zahajovat21× ACT(1)
(začínat) Výstava zahajovala v Moskvě.

zahajovat32× ACT(1) ?PAT(4) LOC()
(začínat) Americká měna zahajovala obchodování na
142.32 jenu.; Cenné papíry zahajovaly na 38 dolarech.

zahálet 1× ACT(1)
(lenošit, nefungovat) stroje zahálely; všechny děti
zahálejí

zahalit 1×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(skrýt) zahalit vše před veřejností; z. hráče do
klubových barev.MEANS

zahalovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(skrývat) zahalovat tento národ před světem; z. ho do
tmy.MEANS

zahanbit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(potupovat) zahanbovat soupeře před fanoušky

zahánět1
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vyhnat) zahnat národ do stojatých vod; z. dobytek na
pastvu

zahánět2 ACT(1) PAT(4)
(zahnat, odpudit, odehnat, zaplašit) zahánět zloděje

zahánět31× ACT(1) DPHR(do-1[úzký.FP2]) PAT(4)
(zahnat) zahánět lidi do úzkých

zahaprovat 1× ACT(1)
(nefungovat) v utkání to občas zahaprovalo

zahazovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vyhazovat) Lidé obaly zahazují.

zahladit 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(před+7)
(skrýt) zahladit před policií stopy

zahlazovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(před+7)
(skrývat) zahlazovat dluh před rodinou

zahledět se 1× ACT(1) DIR3()
(podívat se) zahledět se na dívku

zahlédnout 3×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zpozorovat, postřehnout) zahlédnout letadlo

zahlodat 1× ACT(v+6) DPHR(červík.1;
červík.1[pochybnost.2]) ?PAT(↓zda)

(pochybovat) Zahlodal v nás červík.; Zahlodal v něm
červík pochybnosti, zda nemířil na špatný cíl.

zahloubat se ACT(1) PAT(do+2)
(ponořit se, pohroužit se) zahloubat se do četby

zahltit 4× ACT(1) PAT(4)
investoři zahltili linky

zahltit se 1× ACT(1) ?PAT(7)
(naplnit se) paměť se zahltila daty

zahnat1
4×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(nahnat, vehnat) zahnat čtveřici do řeky
zahnat2

1×,3× ACT(1) PAT(4)
(odstranit) zahnat bolest; z. zlost a hlad

zahnat31× ACT(1) PAT(4)
(odehnat, odpudit, zaplašit) zahnat zloděje; z
pole.DIR1

zahnat42× ACT(1) DPHR(do-1[úzký.FP2]) PAT(4)
zahnala syna do úzkých

zahnat52× ACT(1) DPHR(do-1[kout.2]) PAT(4)
(nedat jinou možnost) Zahnal reverenda do kouta.

zahnout1 ACT(1) PAT(4)
(ohnout) zahnout drát

zahnout2
1× ACT(1) DIR3()

(odbočit, zabočit) zahnul na polní cestu
zahodit1

2×,6× ACT(1) PAT(4)
(odhodit) zahodit zbraně

zahodit21× ACT(1) PAT(4)
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(v abstraktním významu, zříct se) Zahodili byste
tak vysoký obrat?

zahojit 2× ACT(1) PAT(4)
zahojit rány

zahojit se 1× ACT(1) PAT(na+6)
tenistka se zahojila na konkurenci

zahradit 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(znemožnit) zahradit mu přístup

zahradničit 1× ACT(1)
zahradničil; denně.THO

zahrát1
9×,3× ACT(1) PAT(4)

(sehrát, odehrát) zahrál tu roli bezchybně
zahrát2

9×,4× ACT(1) PAT(4)
(přehrát) zahrát těžkou skladbu; z. na kytaru.MEANS;
pro diváky.BEN

zahrát3
7× ACT(1) PAT(4)

(dát směr míči) zahrát rohový kop
zahrát41× ACT(1) DPHR(na-1[emoce.S4]) PAT(3)
Zahrál na emoce ostatním.; Zahrál na emoce
dělníků.APP + obl.PAT.

zahrát si1 ACT(1) ?PAT(s+7)
(naložit) osud si s ní zahrál

zahrát si23× ACT(1) PAT(4;na+4;s+7) ?ADDR(s+7)
Zahraje si s kamarádem s míčem. Jsou tu proto, aby si
zahráli na honěnou/ruletu.

zahrávat 1× ACT(1) PAT(4)
(zahrát, dávat směr míči) zahrávat rohový kop

zahrávat si 2×,1× ACT(1) ?PAT(s+7)
(nakládat) zahrávat si se světovým společenstvím;
osud si s ním z.

zahrnout1
2×,1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)

(častovat, zahrnovat) zahrnul sportovce chválou
zahrnout2

3×,14× ACT(1) PAT(4) LOC()
zahrnuli poplatky v ceně

zahrnout3
10×,41× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přiřadit, řadit) zahrnout položku do nákladů
zahrnout4

1×,2× ACT(1) PAT(4)
(obsahovat) systém zahrne všechny položky

zahrnovat11× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
(častovat) zahrnoval spisovatelku vděčností

zahrnovat2
10×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(přiřadit, řadit) zahrnovat spisovatele mezi nejlepší
představitele

zahrnovat3
32×,441× ACT(1) PAT(4)

(obsahovat, implikovat) systém zahrnuje všechny
údaje o ..; plán zahrnuje cíl i metody

zahrozit 2× ACT(1) PAT(7;↓že;.f;.s) ADDR(3)
(hrozit, pohrozit) Liberec jim zahrozil tvrdým útokem

zahřát1
2× ACT(1) PAT(4)

(hřát) zahřál pokoj; z. mu.BEN ruce; z. pro ni vanu
zahřát2

1× ACT(4) LOC()
(bolet) zahřálo nás u srdce

zahřát se 1×,1× ACT(1)
(ohřát se) vana se rychle zahřeje

zahřívat ACT(1) PAT(4)
(zahřát) zahřívat vodu

zahubit1
2× ACT(1) PAT(4)

(zabít) zahubit nepohodlný hmyz
zahubit21× ACT(1) PAT(4)
(zničit) Obávají se, že to zahubí exportní konjunkturu.

zahýbat 1× ACT(1) PAT(7;s+7)
(pohnout, hnout) zahýbat s akciemi

zahynout 45×,7× ACT(1)
(zemřít) zahynul velký počet dětí; z. na selhání.CAUS
srdce

zacházet1
10×,16× ACT(1) PAT(s+7) MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(jednat, naložit) zacházet s médii špatně.MANN; z. s
ním podle pravidel. CRIT; z. s námi bez
servítků.ACMP; z. s ním šalamounsky.CPR.

zacházet2
3×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(nakládat, disponovat, operovat) umí zacházet s
časem

zacházet3
2× ACT(1) DPHR(do-1[krajnost.P2])

Zacházet do krajností.
zacházet4 ACT(1) DIR3()
Chlapec právě zacházel za roh.

zacházet5 ACT(1) DPHR(do-1[detail.P2])
Zacházel příliš do detailů.

zacházet62× ACT(1) DPHR(daleko-1)
I výrobci zacházejí pořád dále.; Zacházel ve svých
úvahách daleko.

zachovat1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(vyjadřovat, projevovat) zachoval jí přízeň; z. nám
loajalitu

zachovat2 ACT(1) PAT(4) EFF(.a)
(udržet) zachoval památku neporušenou; z. byt čistý

zachovat3
27×,33× ACT(1) PAT(4)

(udržet) zachovat staré památky; pro budoucí
generace.BEN; z. dům jako památku.COMPL

zachovat4
7×,20× ACT(1) PAT(4)

(držet, dodržet, neporušit) zachoval rozvahu ve
sporu; z. pravidla hry; z. kázeň

zachovat5 ACT(1) DPHR(při-1[život.S6]) PAT(4)
zachoval ho při životě

zachovat6 ACT(1) DPHR(hlava.S4[chladná.#])
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Z

Kancelář společnosti Jefferies si zachovala chladnou
hlavu.

zachovat se1
9×,7× ACT(1) BEN()|MANN()|ACMP()|

CRIT()|CPR()
(chovat se) zachovala se nevhodně.MANN; z. se k
němu.REG neslušně.MANN; z. se podle pravidel.CRIT;
z. se otrocky.CPR; z. se ku prospěchu věci.BEN

zachovat se2
5×,1× ACT(1)

(udržet se, dochovat se, přetrvat) lesy se zachovaly;
v dobrém stavu.LOC(=); některé zvyky se dodnes z.

zachovat si 4×,10× ACT(1) PAT(4)
(udržet si) zachovat si nezávislost; z. si důstojnost

zachovávat1 ACT(1) PAT(4) EFF(.a)
(udržovat) zachovávat byt čistý

zachovávat2
3×,5× ACT(1) PAT(4)

(držet) zachovávali poslušnost, klid
zachovávat3

1×,3× ACT(1) PAT(4)
(udržovat, uchovávat) zachovávat staré památky; pro
budoucí generace.BEN; z. dům jako památku.COMPL;
z. si.BEN monopolní postavení

zachránit1
32×,23× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;od+2)

(zajistit, ochránit) zachránil ho před smrtí hladem; z.
je od porážky

zachránit2
5×,13× ACT(1) PAT(4)

(uchovat, udržet) zachránit účast v play off; z.
rodině.BEN matku; z. pro galerii.BEN obraz

zachránit se 2×,1× ACT(1) ?PAT(před+7;od+2)
(odvrátit od sebe něco nepříznivého) jedinci se
zachránili před nepřítelem; z. se od záhuby

zachraňovat 7×,2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7)
(zachránit, ochránit, chránit, spasit) zachraňovat
obec před nepřízní

zachvacovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zasahovat) posedlost zachvacovala zemi

zachvátit 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(zasáhnout) požár zachvátit pasový vůz

zachvět se 1× ACT(1)
(otřást se) půda se zachvěla

zachycovat1
9×,2× ACT(1) PAT(4)

(zaznamenat) snímek zachycuje start; kniha z. život
vojáků

zachycovat2 ACT(1) PAT(4)
(zobrazovat, zaznamenávat) zachycovat každodenní
zážitky

zachycovat31× ACT(1) PAT(4)
(zadržet) Zachycuji všechny informace.

zachytávat ACT(1) PAT(4)
(zadržovat) zachytávat cenové nesrovnalosti

zachytit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(upevnit) zachytit kus látky k podšívce; z. lano na hák
zachytit2

13×,7× ACT(1) PAT(4)
(zadržet) fólie zachytí 99 procent záření

zachytit3
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(zadržet) zachytit padající vázu
zachytit4

1×,6× ACT(1) PAT(4)
(zobrazit, zaznamenat) zachytit všední život

zachytit5 ACT(1) PAT(o+4)
(zavadit, škrtnout) zachytil o stůl; z. rukávem o
hranu.MEANS stolu

zachytit se 1× ACT(1) PAT(2)
(přidržet se, řídit se) zachytit se nabídky

zainteresovat 4×,4× ACT(1) PAT(na+6;v+6) ADDR(4)
(získat) vedoucí zainteresoval na plavbě všechny
složky; z. pracující na plnění plánu

zainvestovat 1× ACT(1) PAT(4)
zainvestovat fondy

zajásat 1× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(jásat) srdce zajásalo nad tím skutkem

zajet1
6× ACT(1) PAT(4)

(absolvovat) závodník zajel rekordní kolo
zajet2

2× ACT(1) PAT(4)
(vyzkoušet) zajel nové auto

zajet34× ACT(1) DIR3()
(dojet, jet) přenosové vozy zajedou do ulice; z. mu.BEN
pro jízdenku

zajímat1
1× ACT(1) PAT(4)

(zajmout) zajímat vojáky
zajímat2

41×,25× ACT(4) PAT(1;↓že;↓zda;↓jestli;.f;↓c)
(bavit) ta otázka mě nezajímá; akcionáře z., zda podnik
pracuje….

zajímat se 30×,51× ACT(1) PAT(o+4;↓jestli;↓zda;↓c)
(mít zájem) já se zajímám o otázku; z. se, zda platí….

zajiskřit11× ACT(1)
(zasvítit) pojistka zajiskřila

zajiskřit2 ACT(1)
(nastaly rozpory) v debatě to zajiskřilo

zajistit1
86×,149× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) ?ADDR(3;

pro+4)
(zaručit, garantovat, zajišťovat, rezervovat) zajistit
synovi oběd; z. protekcí.MEANS známému místo; z.
sousedce.BEN pro dceru lístek; z. si.BEN pobyt předem

zajistit2
25×,7× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)

(ochránit, chránit, zaopatřit) zajistit dveře před
vykradením; bezpečnostním kováním.MEANS; z.
rodiče na stáří před chudobou

zajistit3
11× ACT(1) PAT(4)
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(chytit) zajistit zloděje
zajistit4

8×,1× ACT(1) PAT(4)
(upevnit) zajistit lano; uzlem.MEANS; z. kolo vozu

zajišťovat1
55×,31× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) ?ADDR(3;

pro+4)
(zajistit, zaručit, garantovat) zajišťoval obyvatelům,
pro obyvatele odvoz; z. pro flotilu, flotile ukládání
odpadů; z. sousedce.BEN pro dceru lístek

zajišťovat21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(ochraňovat, chránit) zajišťovat dům před zloději

zajít1
16×,6× ACT(1) DIR3()

(zaběhnout, doběhnout, dorazit) zašel k lékaři
zajít2 ACT(1) DPHR(do-1[krajnost.P2])
zašel do krajností

zajít38× ACT(1) DPHR(daleko-1)
Věci zašly příliš daleko.

zajíždět 1×,1× ACT(1) DIR3()
(zajet, dojet, jet) tramvaj číslo 58 nezajíždí do
zastávky Malovanka

zajmout 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(zmocnit se) zajmout generála

zakalkulovat1 ACT(1) PAT(4;↓že) DIR3()
(započítat, zahrnout) zakalkulovat náklady do ceny

zakalkulovat2
1× ACT(1) PAT(4;↓že)

(vzít v úvahu, započítat) zakalkuluji tyto postoje
zakalkulovávat1

1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zahrnovat, započítávat) zakalkulovávat do toho
riziko; z. částku do rozpočtu

zakalkulovávat2 ACT(1) PAT(4;↓že)
(vzít v úvahu, započítávat) zakalkulovával všechny
možnosti

zakázat 55×,59× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(přikázat, nakázat, rozkázat) zakázal nám
shromáždění; z. reklamu; z., aby se vysílala reklama

zakazovat 15×,38× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(přikazovat, nakazovat) zakazoval mu psát dopisy
zakládat1

12×,20× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2)
(vytvářet) funkcionáři zakládají ze spolků organizaci;
na malých kroužcích z. tvorbu nové organizace

zakládat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umísťovat) zakládat knihu do knihovny

zakládat3 ACT(1) PAT(4)
(označovat) zakládat stránky v knize

zakládat4 ACT(1) PAT(4)
(zkracovat) zakládat sukni

zakládat5
2× ACT(1) PAT(na+4)

(vytvářet) zakládat na blamáž; z. si.BEN na problémy
zakládat se 2×,5× ACT(1) PAT(na+6)
(opírat se, mít za základ) jediné jeho slovo se
nezakládá na pravdě

zakládat si 1× ACT(1) PAT(na+6)
(být hrdý na) zakládala si na důvěře druhých

zaklepat 2×,1× ACT(1)
(zaťukat) stačí zaklepat; na dveře.DIR3; z. mu.BEN na
rameno; z. o pult.DIR3

zaklesnout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
zaklesnout firmu do kontraktů

zaklínit11× ACT(1) PAT(4) LOC()
zaklínit nohu v průrvě

zaklínit2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
zaklínit nohu do průrvy

zaklít 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(v+4;do+2)
(začarovat, proměnit) zaklít prince v žábu; z. ji do
stromu

zaknihovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zapsat) zaknihovat dodávky do listin

zakódovat1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(zapsat, umístit) zakódovat vzpomínky ve svém díle

zakódovat2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zanést, zapsat) zakódoval vzpomínky do hudby
zakolísat1

1×,1× ACT(1) ?PAT(↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(zapochybovat, zaváhat, znejistět) pár lidí tehdy
zakolísalo, zda jednají správně

zakolísat21× ACT(1)
akcie zakolísaly

zakomponovat11× ACT(1) PAT(4) LOC()
(zapsat, zanést) zakomponovat pravidla v předpisech

zakomponovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zapsat, zanést) zakomponovat pravidlo do předpisů

zakončit1
15×,4× ACT(1) PAT(4)

(končit) zakončili část ligy
zakončit249× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
(skončit) Burza zakončila pod pondělním uzavřením.;
Obligace zakončily smíšeně.; Dluhopis zakončil s
cenou 100.; Zakončila na maximu.; Burza zakončila
na 455.

zakonzervovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) zakonzervovat diamanty do plechovek

zakopat1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(před+7)

(schovat) piráti zakopali před kamarády poklad na
ostrově

zakopat2 ACT(1) PAT(4)
(zničit) zakopal své nadání

zakopat31× ACT(1) DPHR(sekera.S4[válečný.#])
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Z

Zakopali válečnou sekeru.
zakopat se 1× ACT(1)
(vytvořit se) na poli bytové politiky se v současnosti
zakopaly dvě názorové pozice

zakopávat11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Pořád mě zakopávají hlouběji.

zakopávat2 ACT(1) PAT(o+4)
zakopávat o jejich postoj

zakopnout 1× ACT(1) ?PAT(o+4)
Zákazník zakopne cestou na toaletu.

zakořenit 1× ACT(1) LOC()
zvyk na vesnici zakořenil

zakotvit1
13×,4× ACT(1) PAT(4) LOC()

(zanést, zapsat) zakotvit práva v ústavě
zakotvit2

3× ACT(1) PAT(4;↓že) DIR3()
(zanést, zapsat) zakotvit rozpočet do ústavy

zakotvit3
1× ACT(1) LOC()

(usadit se) demokracie zakotvila v zemi; základní
práva z. v zákoně; z. v manželství a v zaměstnání

zakotvovat1
2× ACT(1) PAT(4) LOC()

(zapsat, zanést) zakotvovat uznání provincie v dohodě
zakotvovat2

1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zanést, zapsat) zakotvovat práva do zákonů

zakotvovat31× ACT(1) LOC()
(usídlit se) Maloobchodníci se zakotvují v obchodních
domech.

zakoukat se1
1× ACT(1) PAT(do+2)

(zamilovat se) zakoukat se do profesorky
zakoukat se2 ACT(1) DIR3()
(zahledět se, zadívat se) zakoukal se do dálky

zakoupit 17×,52× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit) zakoupil nám vstupenku; z. nám.ADDR pro
kolegu.BEN lístek; z posledních peněz.MEANS; za
padesát korun.EXT z. rodičům dárek; za dobré
chování.CAUS z. synovi kolo; za koruny.MEANS mu z.
knihu; za bratra.SUBS z. tatínkovi dárek; z.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; z. si.ADDR kolo

zakouřit si 1× ACT(1) PAT(4)
Šel si zakouřit doutník.

zakousnout se1
2×,1× ACT(1) PAT(do+2)

(zabrat se) zakousl se do práce
zakousnout se2

1×,4× ACT(1) DIR3()
(kousnutím vniknout) zakousnout se do nepřítele; z.
se mu.BEN do lýtka; pes a kočka se do sebe. hidden z.
Rcp. DIR3

zakrajovat ACT(1) DIR3()
zakrajovat do chleba

zakrnět 1× ACT(1)
(zaostat) dělej něco, abys nezakrněl

zakročit 4×,9× ACT(1) ?PAT(proti+3;vůči+3;
prospěch.S4[v-1,.u#];prospěch.S4[v-1,.2])

(zasáhnout, vystoupit) policie proti demonstrantům
rázně zakročila; v obou případech z. brankář
Ondrušek; vojensky z.

zakročovat 1× ACT(1) ?PAT(proti+3;vůči+3;
prospěch.S4[v-1,.u#];prospěch.S4[v-1,.2])

(zasahovat, vystupovat) policie zakročovala proti
výtržníkům

zakrýt1
4×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3;před+7)

(schovat, ukrýt) zakrýt před rodiči rozpaky
zakrýt21× ACT(1) PAT(4)
(přikrýt) Zakrýt růže chvojím.MEANS.; Stromy byly
zakryty všemi těmi lidmi, nebyly vidět.

zakrývat 3×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(před+7)
(schovávat, ukrývat) nezakrývám před vámi, že se mi
to líbí

zakřičet 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(zavolat) zakřičel na psy, aby byli ticho
zakřičet si 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s)
?ADDR(na+4)

(křičet) zakřičeli si na učitelku, aby přišla
zakřivovat 1× ACT(1) PAT(4)
(křivit) zakřivovat drát

zaktivizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(aktivizovat) zaktivizovat masy

zaktivovat 1× ACT(1) PAT(4)
Na burze se zaktivuje tzv. sajdkár.

zaktualizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(aktualizovat) zaktualizovat projekty

zakusit 7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)
(zažít) zakusit pořádný trénink

zakusovat se1 ACT(1) PAT(do+2)
(zabrat se) zakusovat se do práce

zakusovat se21× ACT(1) DIR3()
(zakousnout se) zakusovat se do zbytků asfaltu; z. se
do chleba

zakusovat se31× ACT(1) DIR3()
(zažívat se, vrývat se do paměti) Snižování počtu
pracovníků se zakusuje hlouběji.

zalapat 1× ACT(1) DPHR(po-1[dech.S6])
zalapat po dechu

zaleknout se 3× ACT(1) ?PAT(2;↓že)
(polekat se, leknout se) lupič se zalekl rány

zalepit1
1× ACT(1) PAT(4)
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(lepit, slepit) zalepit děravou obranu
zalepit21× ACT(1) PAT(4)
(slepit lepidlem) zalepit obálku

zalévat 1× ACT(1) PAT(4)
(zalít) paní zalévá kytky

zalézt 1× ACT(1) DIR3()
(dostat se) názor zalezl pod kůži; z. do postele

záležet1
46×,25× ACT(1;↓zda;↓že;↓jestli;↓c) PAT(na+6)

(záviset) úspěch záleží na píli; jestli uspějeme, z. na
počasí; z. na každém učiteli.PAT, co děti naučí.ACT

záležet2
16×,9× ACT(3) PAT(na+6)

(sejít) záleží mu na tom; z. mu na svých druzích
zalíbit se 4×,3× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)
(líbit se, zamlouvat se) scénář se jim velice zalíbil; z.
se nám v kongresu

zalidnit 2× ACT(1) PAT(4)
zalidnit planetu

zalichotit 1× ACT(1) PAT(3)
(lichotit) to mi zalichotilo; z. mu svým
uznáním.MEANS

zalistovat 1× ACT(1) LOC()
Zalistovali ve svých adresářích.

zalít 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zalévat) zalít okurky

zalitovat 1× ACT(1) PAT(2;↓že)
(litovat) zalitoval, že ji nepožádal o ruku dříve

zalít se 1× ACT(1) PAT(7)
(zaplnit se, naplnit se) dýchací cesty se při astma
zalijí hlenem

založit1
90×,156× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6;z+2)

(vytvořit) založit osadu na zbytcích hradu; z. na
podvodu kariéru; z. instituci, firmu; z. dětem.BEN
stavení spoření; z. linku bezpečí

založit2
2×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit) založit šaty do truhly; z. lístek do kartotéky
založit3 ACT(1) PAT(4)
(půjčit) založit kamaráda; malým obnosem.MEANS

založit4 ACT(1) PAT(4)
(zkrátit) založit nohavice

založit5 ACT(1) PAT(4)
(označit) založit stránku; záložkou.MEANS

zalykat se 3× ACT(1)
(zajíkat se, dusit se) diváci se zalykali;
nadšením.CAUS

zamáčknout1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zatlačit) zamáčknout tabák do dýmky; z. sazenici
hlouběji

zamáčknout21× ACT(1) PAT(4)

(usmrtit) zamáčknout brouka; z. housenku
zamanout si 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓aby;.f;↓c)
(umínit si, umanout si, usmyslit si) zamanul si, aby
odešla; z. si odejít v pět

zamaskovat ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3;před+7)
(zakrýt, schovat) zamaskovat před učitelem trému

zamávat11× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4;3)
(mávat) zamával na děti kapesníkem; Zamával
Malcolmu Forbesovi.

zamávat2
2× ACT(1) PAT(7)

zamával listinou; z. jim.BEN listinou před očima
zaměnit 3×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7;za+4)
(prohodit, míchat, zaměňovat) zaměnit fotografie s
obrazem

zaměňovat 3×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(míchat, zaměnit) zaměňovat skepsi s liknavostí; z.
tvrdé ý s ej

zamerikanizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zamerikanizovat společnost

zaměřit1
25×,40× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(namířit, spět, cílit, zaměřovat, orientovat) zaměřit
pozornost na výsledky; z. ji opačným směrem; z.
pozornost na mládež; z. svůj odpor proti vládě

zaměřit22× ACT(1) PAT(4)
(určit polohu) Pozemní štáb zaměřil letadla.

zaměřit se1
23×,81× ACT(1) PAT(na+4)

(specializovat se, orientovat se) zaměřit se na vztahy
zaměřit se21× ACT(1) MANN()
(orientovat se) Tímto směrem se už nezaměříme.;
Zaměřili se spíš lingvisticky.

zaměřovat1
2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(namířit, zamířit, mířit) Zaměřovat pozornost
opačným směrem.; Zaměřila pozornost na mládež.;
Zaměřovali svůj odpor proti vládě.

zaměřovat21× ACT(1) PAT(4)
Zákaznice teď zaměřuje velkou dodávku.

zaměřovat se 19×,54× ACT(1) PAT(na+4)
(orientovat se, specializovat se) zaměřovat se na
řešení imunity; z. se na jazyky

zamést1
1× ACT(1) PAT(4)

(smést, uklidit) zamést celou tělocvičnu
zamést2

1× ACT(1) PAT(s+7)
(zničit) zamést s vydavatelem

zamést31× ACT(1) DPHR(pod-1[koberec.S4]) PAT(4)
(ututlat) Zametl problém pod koberec.

zamést41× ACT(1) DPHR(práh:S4[vlastní-1:#];
před-1[prah.S7[vlastni-1:#]])
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(všímat si vlastních nedostatků) zamést vlastní prah
zaměstnat1

17×,25× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(přijmout, angažovat) zaměstnat pracovníky jako
brigádníky

zaměstnat22× ACT(1) PAT(4)
(věnovat se něčemu) Jízda na vlně nás všechny
zaměstnala.

zaměstnávat 38×,34× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];za+4)

(angažovat, přijmout) zaměstnávat zaměstnance jako
stálé pracovníky

zaměstnávat se 1× ACT(1) PAT(7)
(zabývat se) Zaměstnává se tím, že nakládá stále víc a
víc papírování na učitele.

zameškat 2× ACT(1) PAT(4)
(promeškat, zmeškat) zameškat hodinu; z. část
přípravy

zamezit13× ACT(1) PAT(v+6;4;.f;↓aby) ADDR(3)
(zabránit, znemožnit) zamezil mu vstoupit

zamezit2
8×,19× ACT(1) PAT(4;3)

(zabránit) zamezit odjezdu aut
zamezovat12× ACT(1) PAT(v+6;4;.f;↓aby) ADDR(3)
(zabraňovat) zamezuje mu vstup

zamezovat2
1×,5× ACT(1) PAT(4;3;↓aby)

(zabránit) zamezovat nákazu; z., aby se investor zalekl
zamíchat 1× ACT(1) PAT(7;s+7;4)
(přeskupit, promíchat, změnit) trenér zamíchal se
sestavou; z. karty

zamilovat se 6×,4× ACT(1) ?PAT(do+2)
(zakoukat se) zamilovat se do přítele

zamilovat si 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(oblíbit si) zamilovat si knihu i autora

zamířit1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zaměřovat, zaměřit, mířit, namířit) zamířit
pozornost opačným směrem; z. pozornost na mládež;
z. svůj odpor proti vládě

zamířit2
6×,7× ACT(1) DIR3()

(směřovat, jít) zamířit do Bratislavy; z Brna.DIR1
zamířit3

1×,1× ACT(1) DIR3()
(mířit, namířit) zamířit na hlavu kamaráda;
pistolí.MEANS; z. na terč

zamítat 2× ACT(1) PAT(4)
(odmítat) zamítat takové argumenty

zamítnout 29×,67× ACT(1) PAT(4)
(odmítnout, vetovat) zamítnout návrh; z. nám.BEN
zákon

zamknout 2×,1× ACT(1) PAT(4)

(uzamknout) zamknout dveře; z. je klíčem.MEANS
zamlčet 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(zatajit) zamlčel před ním jméno autora
zamlčovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(zatajovat, skrývat) zamlčovali před nimi některé věci
zamlouvat se 3×,6× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)
(líbit se) řešení se nám zamlouvalo; z. se jim, že byl
skromný; nezamlouvalo se jim studovat 5 let

zamluvit1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(3;před+7)
(zatajit, zakrýt) zamluvil před ním tento problém

zamluvit21× ACT(1) PAT(4)
(rezervovat, objednat) zamluvit pět míst u stolu

zamlžit 6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(zastřít, utajit, schovat) zamlžit před nimi pravý stav
věci

zamlžovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(tajit) zamlžovat před nadřízeným pravdivý obraz
zamnout si 1× ACT(1) DPHR(ruka.P4)
zamnout si ruce

zamořit 4×,5× ACT(1) PAT(4)
(ohrozit) zamořit ovzduší; škodlivými látkami.MEANS

zamotat ACT(1) PAT(4)
(poplést) zamotat čísla

zamotat se1 ACT(1) PAT(do+2)
(namočit se, vmísit se) zamotat se do problému

zamotat se21× ACT(1) DIR3()
(zaplést se) zamotat se do záclony

zamotávat 1× ACT(1) PAT(4)
zamotávat námět

zamručet1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓ať;.s;↓c)
(říci) zamručel, ať tam nechodím

zamručet2
1× ACT(1)

(mručet) zvíře zamručelo a usnulo
zamykat 2× ACT(1) PAT(4)
(zavírat) zamykat domy

zamyslet se 20×,7× ACT(1) PAT(nad+7;↓jestli;↓zda;↓c)
(přemýšlet, rozmýšlet) zamyslet se nad řešením; z.
se, proč mu nedůvěřují

zamyslit se 3× ACT(1) PAT(nad+7;↓jestli;↓zda;↓c)
(přemýšlet) zamyslit se nad řešením

zamýšlet1
1×,9× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(mínit, považovat) zamýšlet prohlášení jako řešení
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zamýšlet2
3×,23× ACT(1) PAT(.f)

(mínit) zamýšleli odvysílat pořad
zamýšlet se 3×,2× ACT(1) PAT(nad+7;↓jestli;↓zda;↓c)
(přemýšlet) zamýšleli se nad tím, jestli hospitalizaci
potřebují

zanalyzovat ACT(1) PAT(4)
zanalyzovat situaci

zanášet 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umísťovat, zanést) zanášet křik do chalupy

zanedbat1 ACT(1) PAT(4;↓že)
(nebrat v úvahu) zanedbat tyto odchylky

zanedbat2
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(opomenout, nedodržet) zanedbat údržbu
zanedbávat11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(nebrat v úvahu) zanedbával, že mu vyčítala
nedochvilnost; z. její výčitky

zanedbávat2
2×,3× ACT(1) PAT(4)

(opomíjet, nedodržovat) zanedbat povinnosti
zanechat1

2×,6× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(odkázat) zanechat dědictví synům

zanechat23× ACT(1) PAT(4) EFF(.a4)
Zanechala firmu zatíženou dluhy.

zanechat3
12×,17× ACT(1) PAT(4) LOC()

(nechat, způsobit) zanechat na sněhu stopy; z. po
sobě nepořádek; z. dobrou památku

zanechat45× ACT(1) PAT(4) LOC(=)|ACMP(=)
Zanechala nás v nejistotě.; Vedení zanechalo společnost
se ztrátou.

zanechat5
4×,9× ACT(1) PAT(2)

(přestat, upustit od) zanechal fotbalu; z. žertů
zanechat6

1× ACT(1) DPHR(napospas) PAT(4)
?ADDR(3)

zanechat napospas zemi Srbům
zanechávat1

4×,5× ACT(1) PAT(4) LOC()
(nechat) zanechávat oběti na místě; z. děti pravidelně
doma; z. pacienta v nemocnici

zanechávat21× ACT(1) PAT(2)
(upouštět od) Zanechává činnosti federálního soudce.

zaneprázdnit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(zaměstnat) zaneprázdnit kolegu

zanést1 ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(přinést, odnést) zanesl mu dárek

zanést2
1×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(zapsat, umístit, zaprotokolovat) zanést toto
pravidlo v předpisech

zanést3
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zapsat, zaprotokolovat, umístit) zanesl článek do
ústavy

zanést4
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(donést, přinést) zanést potvrzení do firmy Motorola
zanést51× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) Kolem tekoucí voda zanesla rybník bahnem.

zanikat1
6×,1× ACT(1)

(přestat fungovat) továrny zanikaly
zanikat2

4× CPHR({nárok,povinnost,právo,…}.1)
?ACT(3)

(zaniknout) nezaniká povinnost splatit zbytek úvěru
zaniknout1

15×,7× ACT(1)
(přestat fungovat) podnik zaniká

zaniknout2 CPHR({povinnost,…}.1) ?ACT(3)
(zanikat) nezanikla povinnost splatit zbytek úvěru

zanořovat se 1× ACT(1) DIR3()
(vstupovat) hroch se zanořoval do vody

zanotovat 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(zazpívat) zanotovat jim: ”Publicitu nesnesu.”
zaobalovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
Zaobalují názory do opatrných tvrzení.

zaobírat se 1× ACT(1) PAT(7)
(zabývat se) zaobírat se havárií

zaoblit 1× ACT(1) PAT(4)
(zakulatit) zaoblit přední kapotu

zaopatřovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(zajišťovat, ochraňovat) zaopatřovat děti před
chudobou

zaostat 2×,3× ACT(1) ?PAT(za+7)
(zůstat pozadu) banka zaostala; Milča z. za Karlem; o
500 bodů.DIFF; z. ve vzdělání.REG

zaostávat 4×,33× ACT(1) ?PAT(za+7)
(zůstávat pozadu) armáda zaostávala; z. za
kamarádem; v běhu.REG

zaostřit 2× ACT(1) PAT(4)
zaostřit rentgenové paprsky

zapadat1
5×,5× ACT(1) DIR3()

(začlenit se) pořad zapadá do programu
zapadat2 ACT(1) DIR3()
(padat) lístek zapadal pod stůl

zapadat312× ACT(1)
(zacházet) slunce zapadalo

zapadat4 ACT(1)
(zanikat, mizet) výzva zapadala

zapadnout12× ACT(1) DIR3()
(spadnout, dostat se) zapadl do závěje

zapadnout2
2×,1× ACT(1)

(zaniknout, zmizet) jeho hlas zapadl
zapadnout35× ACT(1) DIR3()
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(přesně se někam hodit, začlenit se do nějakého
celku) Banka zapadla do našeho konceptu.; Jeho lid
nezapadne do křesťansko-židovské tradice.

zapálit 4×,4× ACT(1) PAT(4)
zapálil dům; z. si.BEN cigaretu

zapalovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zapálit) zapalovali dům; z. jim.BEN cigaretu

zapamatovat si1
3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když;↓c)

(pamatovat si) zapamatovat si báseň; z. si nové učivo;
z. si, když k němu poprvé přišla

zapamatovat si2
3× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(pamatovat si) zapamatoval si o něm, že byl velmi
vzdělaný

zaparkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zastavit) zaparkovat vozidlo; v lese.LOC

zápasit1
3×,3× ACT(1) PAT(s+7)

(bojovat) zápasil s krizí, s nemocí
zápasit21× ACT(1) ADDR(s+7;proti+3) ?PAT(o+4;za+4)
(bojovat, prát se) Slávie zápasí s Turnovem o
vítězství; z. proti Trnavě o titul; v poháru.REG mistrů
z. se Spartou; děti z. Rcp.ADDR; Jan a Jirka z.
Rcp.ADDR

zapečetit 6× ACT(1) PAT(4)
(zavřít, zamknout) zapečetit dokumenty

zapět1
1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(zazpívat) zapěl nám poslední čtyři tóny
zapět2 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zazpívat) zapěl jim o krásách vlasti

zapět3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(zazpívat) zapěla nám o něm písničku
zapíchnout1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(zabodnout, umístit) zapíchnout tyčku na první čáře

zapíchnout2
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zabodnout, umístit) zapíchnout měřidlo na správné
místo dopadu

zapínat1
1×,1× ACT() PAT(4)

zapínat generátor
zapínat21× ACT(1) PAT(4)
Zapínají si.BEN bezpečnostní pásy.

zapírat ACT(1) ?PAT(↓že) ?ADDR(3)
(lhát) zapírejte jim, že to je pravda

zapisovat1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(zapsat) zapisovat v kronice poslední události

zapisovat2
3×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zapsat) zapisovat se do listiny; z. výkon do sešitu;
policie z. záznam do průkazů

zapisovat3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(zapsat) zapisoval o nich všechno

zaplašit 1× ACT(1) PAT(4)
(zahnat, odpudit, odehnat) růst výroby zaplašil
inflaci

zaplatit1
148×,204× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

?EFF(za+4)
(platit co) za pronájem schránky mu zaplatil všechny
poplatky; z. účty na poště; z. své chyby životem; z.
úřadu daně za svoji živnost; z. náklady na stavbu; z.
si.BEN rekreaci

zaplatit2
38×,110× ACT(1) EXT() ?PAT(za+4) ?ADDR(3)

(uhradit, platit kolik) zaplatil mu 1000 Kč za
schránku; za úschovu.CAUS kufrů, že mu pomohli; za
Marii z. SUBS 60 Kč Tonda; z peněz.MEANS
poplatníků; korunami, protislužbou.MEANS

zaplatit3
2× ACT(3) DPHR(bůh.S1)

bůh vám zaplať
zaplatit se 1×,1× ACT(1)
ventil se u čtyřčlenné rodiny zaplatí za 27 dnů

zaplavat 2× ACT(1) PAT(4)
(uplavat) zaplavat vynikající čas

zaplavit11× ACT(1) PAT(4) EFF(7)
Zaplavili zhroucený trh finančními prostředky.

zaplavit2
10×,17× ACT(1) PAT(4)

(zalít, zasáhnout) válečná vřava zaplavila Evropu
zaplavovat 1×,3× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplňovat, zaplňovat) zaplavovat lavice dětmi

zaplést14× ACT(1) PAT(do+2) ADDR(4)
(vmísit, zaplést se, vmísit se) zapletla ho do vraždy

zaplést2
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vplést, vsunout) zaplést nohu do drátů
zaplést se1

1×,5× ACT(1) PAT(do+2)
(namočit se, vmísit se) jejich syn se zapletl do
problémů

zaplést se22× ACT(1) PAT(s+7)
Zapletla se s pochybnými existencemi.

zaplétat1 ACT(1) PAT(do+2) ADDR(4)
(vměšovat) zaplétat ho do vraždy

zaplétat22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vplétat, vsunovat) zaplétat nohy do drátů

zaplnit 11×,22× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(naplnit) zaplnit dřevěné lavice dětmi

zaplňovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(7)
(plnit) zaplňovat mezery písněmi

zaplňovat se 2× ACT(1) ?PAT(7)
Nové prostory se zaplňují jen zvolna malými obchůdky.

zaplombovat ACT(1) PAT(4)
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(zavřít, skončit) zaplombovat případ
zapnout1

1×,3× ACT(1) PAT(4)
(pustit, rozsvítit, uvést v chod) zapnout rádio; z.
vařič; z. světla

zapnout2 ACT(1) PAT(4)
(sepnout) zapnout zip; z. knoflíky

zapnout se 1× ACT(1)
Nedávno se jí sám zapnul vysavač.

započíst1
1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zakalkulovat, započítat) započíst pracovní síly mezi
nezaměstnané

započíst2
7×,4× ACT(1) PAT(4)

(vzít v úvahu) Započíst pohledávky a závazky.; Peníze
vynaložené na opravy budou započteny jako
klad.COMPL.

započít1
1×,6× ACT(1) PAT(4;s+7;.f)

(začít, zahájit) Ford započne s montáží nových modelů
započít2

1×,2× ACT(1;.f)
(začít) zápas započal; z. sněžit

započítat19× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zakalkulovat) započítat do ceny všechny náklady

započítat2
5×,7× ACT(1) PAT(4)

(vzít v úvahu) Započítat možné výsledky.; Poškození
mostu Bay Bridge nebude započítáno jako
ztráta.COMPL.

započítávat1
4×,6× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zakalkulovávat) započítávat hodnotu zboží do
objemu importu; z. ženám.BEN roky

započítávat2
3×,2× ACT(1) PAT(4)

(vzít v úvahu) započítávat všechny možnosti
zapochybovat ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(zaváhat, zakolísat, pochybovat) zapochyboval,
má-li pravdu

zapojit1
3×,13× ACT(1) PAT(do+2;v+6) ADDR(4)

(zangažovat) zapojit diváky do dění
zapojit2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připojit) zapojila elektrické kabely do kovových desek

zapojit33× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(přidat) zapojili Kubu do společenství

zapojit se1
13×,23× ACT(1) PAT(do+2)

(angažovat se) zapojit se do obnovy parku
zapojit se2

4×,2× ACT(1) DIR3()
(zařadit se) zapojil se do skupiny běžců; z. se mezi
hráče

zapojovat1
1× ACT(1) PAT(4) LOC()

zapojovat informační síť v budově
zapojovat2

1×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(připojovat, přidávat) zapojovat přístroj do sítě
zapojovat se1

1×,5× ACT(1) PAT(do+2)
(angažovat se) zapojovat se do hnutí Duha

zapojovat se2 ACT(1) DIR3()
(zařazovat se) zapojovat se do skupiny běžců; z. se
mezi ostatní hráče

zápolit 3× ACT(1) PAT(s+7)
(bojovat) zápolit s vývojem technologie

zapomenout1
40×,31× ACT(1) PAT(4;na+4;↓že;↓zda;↓c;.f)

(nevzpomenout pozapomenout) zapomenout na
smutek; z. historii národa; z. zaplatit

zapomenout2
1×,3× ACT(1) PAT(4)

(nevzít s sebou) zapomenout deštník; z. mu.BEN ve
škole.LOC boty; z. si.BEN tam.LOC pouzdro

zapomínat 25×,8× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.f)
(nevzpomínat) zapomínal, že jsou předepsané pásy; z.
platit daně

zapotácet se ACT(1)
naše transakce se zapotácela

zapotit se 1× ACT(1)
(zpotit se) při práci se zapotil

zapovídat 2× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(zakazovat) učitelé zapovídají dětem užívat výraz
zapracovat12× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zanést) zapracovat kompromisy do plánů

zapracovat21× ACT(1) PAT(4)
zapracovat nové pracovníky

zapracovávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) vláda zapracovala do návrhu možnosti krytí
úvěrů

zapraskat1 ACT(1)
(praskat) dřevo zapraskalo

zapraskat2 LOC()
v krbu zapraskalo; z. mu.BEN v kloubech

zaprodat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(zaprodávat) zaprodat jim své zásady

zaprodávat 1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(prodat) zaprodat Slovensko Maďarům

zaprodávat se 1× ACT(1) PAT(3)
(prodat se) zaprodávat se jim za onošené
džíny.MEANS

zaprotokolovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zapsat do protokolu) komise zaprotokolovala každý
spis

zapršet 2× EMPTY
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(pršet) pořádně zapršelo
zapřáhnout 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zapojit) zapřáhnout koně k povozu

zapříčinit 2×,36× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)
(způsobit) zapříčinit současný trend; odchod z., že
práce na slovníku vázla

zapříčiňovat 4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)
zapříčiňovat současný trend

zapříst 1× ACT(1) PAT(4)
(zahájit něco) zapříst rozhovor, diskuzi, známost

zapřít 7×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(3;před+7)

(zatajit, ukrýt) zapřel před ní své umění; z., kdo byl
osobností

zapřít se 1× ACT(1) ?PAT(před+7)
(schovat se) Leirisův smysl pro umění se před
veřejností nezapře

zapsat1
5×,4× ACT(1) PAT(4) LOC()

zapsal hudbu na disku; hudba je zapsána na disku
zapsat2

10×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vepsat, napsat) Kuka se zapsal do listiny; z. se na
školu

zapsat3
3×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

Pavel to zapsal; částka se jim.BEN z.; z. si poznámky
zapsat42× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(zaznamenat, napsat, poznamenat) zapsal o nich
všechno; do kroniky.DIR3; pro potomky.BEN

zapsat se1 ACT(1) LOC()
(hlásit se, přihlásit se) zapsala se na úřadě

zapsat se2
9×,5× ACT(1) DIR3()

(přihlásit se, hlásit se) zapsal se mezi střelce
zapudit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)
(zavrhnout, zahnat) zapudila svého přítele

zapůjčit 7×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(půjčit) zapůjčila nám vůz

zapůjčit si 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(půjčit si, vypůjčit si) zapůjčil si lyžařskou výstroj od
přítele; z. si vše v hotelu

zapůsobit 7×,10× ACT(1;↓kdyby) PAT(na+4)
(působit, ovlivnit) zapůsobil na svou nadřízenou;
nijak.MANN na ni nezapůsobila; z. na ni
inteligencí.MEANS

zapustit1
1×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()

(zakořenit se) germanismy zapustily kořeny v našem
jazyce

zapustit2
2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(zasadit) zapustit stojany do země
zaradovat se 2× ACT(1) ?PAT(z+2;↓že)

(radovat se, těšit se) zaradoval se z toho, že uspěl…
zarámovat11× ACT(1) PAT(4)
orchestr zarámuje vyhlášení výsledků

zarámovat2 ACT(1) PAT(4)
(opatřit rámem) zarámovat obraz

zarazit1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(zabodnout, umístit) zarazil kolík na kraji zahrady

zarazit22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zabodnout, umístit) zarazit kolík do země

zarazit3
1×,1× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)

(překvapit, šokovat, ohromit) zarazilo ho, že ho
nikdo nečekal

zarazit4
5×,1× ACT(1) PAT(4)

(zastavit, přerušit) zarazit vpád do Polska
zarazit se11× ACT(1) LOC()
(zastavit se) Podíl se zarazil na deseti procentech.

zarazit se21× ACT(1) PAT(nad+7;↓že)
(podivit se, pozastavit se) Zarazil se nad tou
otázkou.

zarážet1 ACT(1) PAT(4) LOC()
(zabodávat, umísťovat) zarážet kolík na kraji zahrady

zarážet2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zabodávat, umísťovat) zarážet kolík do země

zarážet3
2× ACT(1;↓že;↓jak-2;↓c) PAT(4)

(překvapovat, ohromovat, šokovat) zaráží mě tvůj
přístup; u ředitelky.LOC lázní to z.

zareagovat1
11×,25× ACT(1) PAT(na+4)

(reagovat, odpovědět) rychle zareagoval na novou
situaci; z. odpovídajícím způsobem.MANN; z.
rozhořčenými slovy.MEANS

zareagovat22× ACT(1) EFF(.s;↓že) ?PAT(na+4)
(reagovat, odpovědět) zareagoval na jeho dotaz: ”
Ano, půjdeme”; Guvernér zareagoval, že mluví o
provazu, když se v rodině někdo oběsil.

zaregistrovat1
7×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

(všimnout si, zaznamenat) zaregistroval, co se
změnilo

zaregistrovat2
3×,20× ACT(1) PAT(4)

(evidovat, registrovat, zaznamenat) zaregistrovat
úpadky; z. všechny občany; z. souseda do
privatizace.DIR3

zarezervovat ACT(1) PAT(4) ADDR(3;pro+4)
(rezervovat) zarezervovat mu letenku

zariskovat 1×,1× ACT(1)
(odvážit se) zariskoval a vyplatilo se mu to

zarmoutit 2× ACT(1) PAT(4)
(zklamat) zarmoutila nás její známka
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zaručit 30×,33× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby) ?ADDR(3;
pro+4)

(zajistit) zaručil nájemníkům právo; z. jim, že mohou
odejít

zaručit se 2×,10× ACT(1) PAT(za+4;↓že;↓že) ADDR(3)
(zavázat se) Zaručil se úřadu za kamaráda; z. se
nájemníkům tím, že dají.MEANS….; Vláda se
zaručila, že bude financovat…Oddělení se zaručilo, že
za sbírku obdrží minimálně 100 milionů dolarů.

zaručovat 23×,18× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f)
?ADDR(3;pro+4)

(zajišťovat, garantovat) Zaručoval mu všechna
práva.; Společnost zaručuje vyplatit lidem peníze.

zarůstat1
1× ACT(1)

(obrůst, porůst) pole postupně zarůstá; z. mi.BEN
nehet

zarůstat2 ACT(1)
(zacelit se, srůst) rána pomalu zarůstala

zarybařit si 1× ACT(1)
otec si dobře zarybařil

zarývat se 2× ACT(1) DIR3()
(bořit se) drátěná košile se zarývala do těla

zařadit1
47×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit, dát) Zařadit knihu do knihovny.; Zařadit
pořad do vysílání na 21.30.TOWH.

zařadit2
10×,10× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(řadit, počítat, zahrnovat, být součást) zařadil
chrousta mezi hmyz

zařadit31× ACT(1) PAT(4)
zařadil rychlost a odjel

zařadit se 5×,4× ACT(1) DIR3()
(patřit, řadit se, být součást) Sládek se zařadil mezi
Lumírovce

zařazovat1
7×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(umístit, zařadit, dát) zařazovat knihy do knihovny
zařazovat2

1×,3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(řadit, počítat, patřit, být součást) zařazovat
chrousty mezi hmyz

zařazovat se 1× ACT(1) PAT(mezi+4;k+3)
(řadit se) Zařazují se k vydavatelským skupinám.

zařeknout se 1×,1× ACT(1) PAT(↓že)
(dušovat se) zařekl jsem se, že se nebudu o tom bavit

zařezávat se 1× ACT(1) PAT(do+2)
(napadat) Tvrdá konkurence se zařezává i do
přidružené výroby.

zařídit1
21×,12× ACT(1) PAT(4;↓aby;↓c)

(obstarat, opatřit) zařídil nákup; z. spoustu věcí; z.
nám.BEN letenku; z., kam dát věci

zařídit2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(vybavit, uspořádat) zařídit byt
zařídit se1

2×,2× ACT(1) PAT(podle+2)
(upravit chování) zařídili se podle toho

zařídit se21× ACT(1) MANN()
(zachovat se) Zařídil se po svém.; Zařídím se po tvém.

zařídit se3 ACT(1)
(upravit si bydlení) konečně se i náš syn zařídil; v
bytě se z. po svém.MANN; z. se, jak si vždy
představoval.MANN

zaříkávat 1× ACT(1) PAT(4)
(zaklínat) zaříkávat nemoci; z. ďábla

zářit1
5×,3× ACT(1)

(jiskřit, svítit) slunce září; z. mu.BEN oči
zářit21× ACT(1)
V seriálu září herečka Maria A.

zaříznout1 ACT(1) PAT(4)
(usmrtit) zaříznout husu

zaříznout2 ACT(1) DIR3()
(vniknout) zařízne se do chleba; z. se
skalpelem.MEANS do tkáně

zařizovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(vybavovat, opatřovat) zařizovat továrnu;
stroji.MEANS

zařvat 1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;↓ať;
.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(řvát, křičet) Vtrhla jsem tam a zařvala na ně: Nemáte
někdo boty?

zasadit1
2×,4× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(způsobit tělesnou újmu) zasadit nepříteli úder
zasadit2

3×,4× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zapustit) zasadit strom do země

zasadit3 ACT(1) LOC()
zasadit aparát na venkově

zasadit43× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Scénárista zasadil děj do New Yorku.

zasadit se 2×,1× ACT(1) PAT(o+4;za+4)
(postarat se, vzít se) zasadila se o zastavení bojů

zasáhnout1
35×,75× ACT(1) PAT(4)

(postihnout) příjmy zasáhly systém
zasáhnout2 ACT(1) PAT(4)
(trefit) zasáhnout terč

zasáhnout3
2×,5× ACT(1) PAT(do+2)

(vmísit se) zasáhnout do sporů
zasáhnout4

8×,16× ACT(1) ?PAT(proti+3;vůči+3;
prospěch.S4[v-1,.u#];prospěch.S4[v-1,.2])

(zakročit, vystoupit) zasáhnout proti teroristům;
americké jednotky z. na Haiti.LOC
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zasáhnout5
3× ACT(1) DIR3()

(sahat) stavba zasáhne do dvora
zasahovat1

2×,4× ACT(1) PAT(4)
(postihovat) vlna zdražení zasahovala trhy

zasahovat2
12×,14× ACT(1) PAT(do+2)

(vměšovat se) zasahovat do sporů
zasahovat3

8×,1× ACT(1) PAT(proti+3;vůči+3)
(zakročit, vystupovat) zasahovat proti vojákům

zasahovat4
5×,4× ACT(1) ?PAT(proti+3;vůči+3;

prospěch.S4[v-1,.u#];prospěch.S4[v-1,.2])
(zakročit) zasahovali proti demonstrantům

zasahovat5
1× ACT(1) DIR3()

(sahat) les zasahuje až na náš pozemek
zasalutovat 1× ACT(1) ?PAT(3)
zasalutovat vlajce

zasazovat11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
Zpráva zasazuje úsilí do kontextu.

zasazovat21× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
Zmrazení nových úvěrů zasazuje obchodování tu
největší ránu.

zasazovat se 4×,1× ACT(1) PAT(o+4;za+4)
(vzít se, postarat se) zasazoval se o novelizaci zákona;
z. se za uplatnění práv

zasedat1
2×,7× ACT(1) LOC()

(působit) soused zasedá v radě
zasedat2

6×,3× ACT(1)
(konat schůzi, shromáždit se k jednání) výbor
zasedá; v září.TWHEN v Praze.LOC

zasednout1 ACT(1) PAT(4)
(zabrat, obsadit) zasedl volné místo; z. jí.BEN místo

zasednout2
5×,1× ACT(1) DIR3()

(posadit se) zasednout ke stolu; z. za jednací stůl
zaseknout se 2× ACT(1)
(zadrhnout se, přestat fungovat) obchodování se
zaseklo

zaschnout 1× ACT(1)
(uschla) skvrna zaschla

zasílat1
5×,5× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(posílat) zasílat informace klientům
zasílat2

2×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(posílat) zasílat informace na burzu (=burze)

zasít 3× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zasadit) zasít semínko do země

zaskočit1
12×,4× ACT(1) PAT(4)

(překvapit) cena ubytování hráče zaskočila
zaskočit2

1×,3× ACT(1) DIR3()
(doběhnout, zajít) často k nám zaskočil

zaskočit3
1× ACT(1)

(zastoupit) snadno zaskočí, když se něco stane; z. za
Pavla.SUBS

zaskočit4 ACT(3)
zaskočilo mi

zaslat1
19×,25× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(poslat) zaslat dopis redakci
zaslat2

4×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(poslat) zaslat potvrzení na novou adresu

zaslechnout11× ACT(1) PAT(4;o+6) ?ORIG(od+2)
(slyšet) zaslechli od nich o katastrofě

zaslechnout2
6×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2) ?EFF(.f;↓jak-2;↓že)

(vnímat sluchem, slyšet) zaslechli jsme křik přicházet
od řeky; občané z. střelbu

zaslechnout3
2×,1× ACT() EFF(4;↓že;↓c) ?PAT(o+6)

?ORIG(od+2)
(slyšet) zaslechla od Jany o Honzovi, že se stěhuje

zaslepit1
1× ACT(1) PAT(4)

(uzavřít) zaslepit otvory
zaslepit21× ACT(1) PAT(4)
(ohromit) zaslepit diváky; vystoupením.MEANS

zaslepovat 1× ACT(1) PAT(4)
(ohromovat) zaslepoval je; svými příběhy.MEANS

zasloužit 4× ACT(1) PAT(4;.f)
(být hoden) účastníci zaslouží odměnu; z. zabít

zasloužit se 10×,9× ACT(1) PAT(o+4;↓aby)
(přičinit se) zasloužit se o vítězství

zasloužit si 28×,25× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f)
?ORIG(od+2)

(vysloužit si, zasluhovat si) zasloužit si od nich bod
zasluhovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(být hoden) Karel zasluhuje výprask

zasluhovat se 1×,1× ACT(1) PAT(o+4)
(přičinit se) zasluhovat se o popularitu herečky

zasluhovat si 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f)
?ORIG(od+2)

(zasloužit si) zasluhoval si od nich zvýšenou
pozornost; z. si, aby ho uznávali

zasmát se 4×,1× ACT(1) ?PAT(3)
(smát se) zasmát se celé věci

zasmečovat si 1× ACT(1)
zasmečoval si i v tomto zápase; do koše.DIR3

zasnoubit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
zasnoubit se s přítelem

zásobit 4× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(7)
(zásobovat) zásobit obchody kapry

zásobovat 16×,24× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(7)
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zásobovat město elektřinou
zaspat11× ACT(1) ?PAT(4)
(zameškat) vláda zaspala čas rozhodování; z. hodinu
matematiky; tento týden už dvakrát z.

zaspat2 ACT(1) ?PAT(4)
(spaním zapomenout) dcera zaspala včerejší zážitky

zaspat3 ACT(1) ?PAT(4)
(ve spaní strávit) námořník zaspal bouři

zastarat 1× ACT(1)
Její obchod s filmy nezastaral.

zastarávat 1× ACT(1)
Formát zpráv této stanice zastarává.

zastat 1× ACT(1) PAT(4)
(zvládnout) zastat práci; z. funkci

zastat se 2× ACT(1) PAT(2)
(ujmout se, vzít se za) zastat se novinářů

zastávat1
20×,30× ACT(1) PAT(4)

(plnit, zvládat) zastávat funkci
zastávat24× ACT(1) PAT(4)
(chránit, být pro) Zastávají zájmy spotřebitelů, volný
obchod a globalizaci.

zastávat3
7×,12× ACT(1) CPHR({linie,myšlenka,názor,

pohled,postoj,přístup,stanovisko,…}.4)
Zastávat postoj.; Státy zastávají tvrdou linii.; Skupina
zastávala vyvážený pohled.

zastávat se 3×,1× ACT(1) PAT(2)
(brát se za, hájit) soud se zastával obžalovaného

zastavit1
45×,120× ACT(1) PAT(4)

(ukončit) zastavit pátrání
zastavit2

9×,1× ACT(1) PAT(4)
(dát do zástavy) zastavit cenný papír

zastavit3
9×,21× ACT(1) PAT(4)

(stopnout) zastavit útočníka; z. vlak
zastavit4

9×,3× ACT(1)
(zaparkovat) auto zastavilo; u stánku.LOC

zastavit51× ACT(1) PAT(v+6) ADDR(4)
(zabránit) Prezident chtěl zastavit firmy v pokusech o
zbrojení.

zastavit se1
12×,12× ACT(1) LOC()

(zůstat stát, zdržet se, stavit se) běžec se zastavil na
startu; z. se v hospodě

zastavit se2
7×,17× ACT(1)

zastavil se pokles HDP
zastavit se3

5×,2× ACT(1)
(přestat fungovat) stroje se zastavily

zastavit se41× ACT(1)
(dát si pauzu) Zastaví se pouze, aby zaznamenaly
slzičky bolesti.

zastavovat1
4× ACT(1) PAT(4)

(dávat do zástavy) zastavovat majetek
zastavovat22× ACT(1) PAT(4)
(končit) zastavovat pátrání

zastavovat32× ACT(1) PAT(4)
(stopnout) zastavovat útočníka; z. vlak

zastavovat4
4×,1× ACT(1)

(stavět, parkovat) vlak tady nezastavuje; auto z. u
chodníku

zastavovat se 2×,2× ACT(1)
(zůstávat stát) lidé se zastavovali; na guláš.INTT

zastihnout1
8×,51× ACT(1) PAT(4)

(stihnout, dohonit) zastihl nás doma; z. nás na
odchodu.LOC (=)

zastihnout21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.a4)
(postihnout) Zastihlo ji stlačení výnosu.; Nemoc ji
zastihla nepřipravenou.

zastínit 1×,9× ACT(1) PAT(4)
(předčit) honosnost zastínil chaos

zastiňovat1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(schovávat) zastiňoval ji před sluncem
zastiňovat2

1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zahalit, zakrýt) zastiňovat okna; z. spektrum života
slogany.MEANS

zastiňovat32× ACT(1) PAT(4)
(předčít) fondy zastiňují firmy

zastírat1
4×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(3;před+7)
(tajit, zatajovat) zastírá mu, že by se vrátil

zastírat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(3;před+7)

(tajit) zastírala před ním o sobě, že je vdaná
zastoupit1

9×,3× ACT(1) PAT(4)
(reprezentovat) společnost zastupuje účastníky; z.
firmu

zastoupit2
1×,2× ACT(1) LOC()—(.$2<s>)

kategorie lesa jsou zde zastoupeny; vlastníci lesa mají
dané kategorie zastoupeny na svých pozemcích

zastrašit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(ohrožovat, terorizovat) zastrašit piráty;
výstřelem.MEANS

zastrašovat 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(ohrožovat, terorizovat) zastrašovat nepřítele;
namířenou zbraní.MEANS; z. s ní lidi

zastrčit ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zastrkovat) zastrčit ji do skříně

zastrkávat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(dávat, vsunovat) zastrkávat vzkazy za plůtek
zastrkovat ACT(1) DPHR(růžek.P4)
zastrkovat růžky

zastřelit 25×,6× ACT(1) PAT(4)
(postřelit, zabít) zastřelit dva muže

zastřešit ACT(1) PAT(4)
pátek zastřešil týden stoupajících cen

zastřešovat12× ACT(1) PAT(4)
(být patronem) hospodářská komora zastřešuje
aktivity

zastřešovat2 ACT(1) PAT(4)
(pokrývat střechou) zastřešovat budovy

zastřít1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(3;před+7)
(utajit, schovat) zastřel před ním své slabiny

zastřít2
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(zakrýt, zahalit) poslední vývoj zastřel předchozí
události

zastřít3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3;před+7)

(tajit) zastřela mu o sobě, že je vdaná
zastupovat 40×,44× ACT(1) PAT(4)
(reprezentovat) zastupovat firmy

zastydět se 1× ACT(1) ?PAT(za+4;.f;↓c)
(stydět se, ostýchat se) zastydět se za své postoje

zasunout 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vsunout) zasunout motiv do skladby

zasvětit1
1×,2× ACT(:1) PAT(do+2) ADDR(4)

(seznámit) zasvětila mě do svých plánů
zasvětit2

1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(věnovat) zasvětit světci kostel

zasvětit32× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(určit, obětovat) zasvětil život práci

zasvítit1 ACT(3) LOC()
(cukat, kručet) zasvítilo mu v očích

zasvítit2 ACT(1)
(zazářit) jiskry zasvítily

zasyčet 1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zašeptat, zašpitat) zasyčet jim přes rameno o Jitce, že
je divná

zasypat12× ACT(1) PAT(4)
(zaplnit) sníh zasypal průsmyky; z. jámu

zasypat21× ACT(1) PAT(4)
(zavalit, pohřbít) zasypat havíře

zasypat3 ACT(1) PAT(4)
(posypat) zasypat ránu; práškem.MEANS; z.
nemluvně

zasypávat 1× ACT(1) PAT(7) ADDR(4)
(zahrnovat, častovat) zasypávat firmu telefonáty

zašátrat1 ACT(1) LOC()
(hledat, sahat) zašátrali v regionu

zašátrat21× ACT(1) DIR3()
(sáhnout) zašátrali do regionu

zašeptat1 ACT(1) PAT(o+6) ADDR(3)
(říkat) zašeptal jí o novém projektu

zašeptat2 ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(vyslovit) zašeptal jí gde, gdo, gdyž

zašeptat31× ACT(1) EFF(4;↓že;↓ať;↓aby;↓jestli;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(šeptat, špitat) zašeptala mi o něm, že je hluchý

zašermovat 1× ACT(1) PAT(7) ?ADDR(na+4)
(zamávat) zašermovala na něj rukama

zašívat 1× ACT(1) PAT(4)
(spravovat) zašívat ránu na hlavě; z. mu.BEN kalhoty

zašklebit se 1× ACT(1) MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()
(zatvářit se) kluk se ošklivě zašklebil

zaškrtnout 1× ACT(1) PAT(4)
Zaškrtnout správnou odpověď.

zaštítit 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(ochránit, vzít v ochranu) zaštítit ho před kritiky;
radnice z. maratón

zaštiťovat 2×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(před+7;proti+3)
(chránit, vzít v záštitu) zaštiťovat malíře před kritiky

zaštukovat ACT(1) PAT(4)
zaštukovat zdi

zatáčet1 ACT(1) PAT(4;7)
(otáčet) zatáčet loďku; z. kolem

zatáčet2 ACT(1) PAT(4)
(svinovat) zatáčet koberec

zatáčet3
1× ACT(1)

(měnit směr) nesnažil se zatáčet
zatáhnout1

2×,5× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vtáhnout, dostat) zatáhnout ho do problému

zatáhnout2
1× ACT(1) PAT(4)

(popotáhnout) zatáhnout závěs
zatáhnout31× ACT(1) DPHR(za-1[nit.S4]) PAT(2)
Za nit zákona z roku 1986 se silně zatáhlo.; Tu a tam
šikovně zatáhnout za nit osudu.

zatáhnout se1 ACT(1)
(zamračit se) obloha se zatáhla

zatáhnout se2 EMPTY
zatáhlo se

zatahovat11× ACT(1) PAT(4)
zatahovat závěsy

zatahovat21× ACT(1) PAT(4) DIR3()
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(zaplést) To, že se do toho zatahuje návrh zákona č. 13,
je překrucování.

zatajit1
1×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(3;před+7)
(tajit, zastírat, zamlčet) zatajil mu celou pravdu

zatajit2
1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6) ?ADDR(3;před+7)
(zveřejnit) zatajil před nimi o kamarádovi, co se dalo

zatajit3
1× ACT(1) DPHR(dech.S4)

(nedýchat) zatajit dech
zatajit se 1× DPHR(dech.S1)
(zastavit se) zatajil se dech; z. se jim.BEN dech

zatajovat1
1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(3;před+7)
(tajit, tutlat) zatajuje mu příjmy

zatajovat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6) ?ADDR(3;před+7)

(zakrývat) zatajoval před vámi o sobě, co se dalo
zatancovat ACT(1) PAT(4)
(tancovat) zatancovat tango

zatancovat si 1× ACT(1) PAT(4)
(zatancovat) zatancovat si čardáš

zatarasit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zahradit) zatarasil cestu; z. nám.BEN cestu

zatavit 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) zatavit autora do bronzu historie

zatékat1
1× ACT(1) DIR3()

voda zatéká do pokoje
zatékat2 LOC()
na půdě zatéká

zatékat3 DIR3()
zatéká na půdu

zatelefonovat1 ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
(telefonovat, sdělit) zatelefonoval jim přesné znění
zákona

zatelefonovat2
1×,1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(o+6)

(telefonovat) zatelefonoval jí o své nemoci
zatelefonovat3

2×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(telefonovat) zatelefonoval mu o schůzi, že proběhla

zatelefonovat4
1× ACT(1) DIR3() ?PAT(o+6)

(telefonovat, žádat) zatelefonoval na ministerstvo
(=ministerstvu) o nové žádosti

zatelefonovat si11× ACT(1) ?PAT(o+4) ?ADDR(3)
(vyřídit telefonát) potřeboval si zatelefonovat
mamince

zatelefonovat si2 ACT(1) DIR3() ?PAT(o+4)
(vyřídit telefonát) mohu si zatelefonovat domů o
pomoc?

zatemnit1
1× ACT(1) PAT(4)

(znejasnit, zamotat) události jen zatemňují situaci
zatemnit2 ACT(1) PAT(4)
kouř zatemnil prostor

zatemňovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(znejasňovat) zatemňovat situaci

zateplovat 1× ACT(1) PAT(4)
zateplovat domy a jednotlivé byty

zatěžovat1
13×,2× ACT(1) PAT(4)

(uvalit nějaký závazek) přirážka zatěžuje zboží; z.
majetek dluhem.MEANS

zatěžovat22× ACT(1) PAT(4)
Zatěžoval ho zbytečnostmi.MEANS.; Nechtěl se.PAT s
tím zatěžovat.

zatížit 16×,18× ACT(1;↓kdyby) PAT(4)
(způsobit obtíže) inflace zatíží rozpočet; vlastní text
by z., kdyby se opakovaly varianty

zatknout 32×,15× ACT(1) PAT(4)
(vzít do vazby) zatknout pachatele; z. španělskou
teroristku

zatlačit1
5×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(posunout, umístit) zatlačit armádu za hranice; z.
vůz do průjezdu

zatlačit2
1×,1× ACT(1) PAT(na+4)

(zapůsobit, přimět) Zatlačit na vládu.; Zatlačil na
firmu, aby snížila.AIM daně.; Prezident zatlačil na
vyjednané snížení stavů.

zatlačovat 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zatlačit) Inženýři, co zatlačují Atlantik zpět,
přispěchali vztyčit protizáplavový val.

zatleskat 2× ACT(1) ?PAT(3)
zatleskat hercům

zatmelit 1× ACT(1) PAT(4)
(zalepit) zatmelit skulinu; lepidlem.MEANS

zatočit 1× ACT(1) PAT(s+7)
(vypořádat se, vyrovnat se) zatočit s pozicemi
managementu

zatopit 1× ACT(1) PAT(3)
(uškodit, způsobit potíže) zatopit spolužákovi

zatoulat se 1× ACT(1)
(ztratit se) Ferda se nám zatoulal

zatoužit 4× ACT(1) PAT(po+6;.f)
(toužit, dychtit) zatoužit po životě; z. seznámit se s
literaturou

zatraktivnit 3× ACT(1) PAT(4)
zatraktivnit penzijní připojištění

zatratit 1× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby)
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Z

(zavrhnout, odmítnout) zatratit psychologické
vyšetření

zatrénovat si 1× ACT(1)
(zacvičit si) lehce si zatrénovali na Strahově

zatrhnout 2× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby;↓c) ADDR(3)
(zakázat) kapitán zatrhl vojákům vycházky

zatřást12× ACT(1) PAT(7;s+7)
(hýbat) zatřást s lahví

zatřást2
1×,1× ACT(1) PAT(7;s+7)

(otřást) zatřást fotbalem; Není pochyb, že zatřesou s
průmyslem.

zatřást se 1× ACT(1)
(otřást se, zachvět se) Nebude konec světa, když se
jim to tam trochu zatřese.; Budova se zatřese a pak
spadne.

zatřepat se 1× ACT(1)
(zachvět se) kolos se zatřepe

zaťukat 2× ACT(1)
(zaklepat) zaťukal; na dveře.DIR3

zatvářit se 3× ACT(1) MANN()|ACMP()|CRIT()|CPR()
(tvářit se) zatvářil se přísně.MANN; z. se otrocky.CPR;
z. se, že nevěří.MANN ničemu

zatýkat 1× ACT(1) PAT(4)
(zatknout, pozatýkat) zatýkat pašeráky

zaúčtovat 4× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zaznamenat, zapsat) zaúčtovat výlohy

zaujímat1 ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)
(upoutat) zaujímat diváky

zaujímat2
7× ACT(1) PAT(4)

(obsadit) zaujímat sedadlo u okna
zaujímat34×,7× ACT(1) PAT(4)
zaujímat vysoké postavení

zaujímat4
6×,13× ACT(1) CPHR({postoj,stanovisko,

vztah,…}.4)
(zaujmout) premiér zaujímá zásadní postoj k otázce ..

zaujmout1
23×,5× ACT(1;↓že;↓c) PAT(4)

(nadchnout) Ta hra ho zaujala.; Zaujala ho svým
vystoupením.MEANS.; Zaujalo ji, že nepodepsal.;
Chtěli je zaujmout strategií.MEANS Bílého domu.

zaujmout2
14×,3× ACT(1) PAT(4)

(obsadit) zaujmout sedadlo u okna
zaujmout32× ACT(1) PAT(4)
Zaujala místo ředitele.

zaujmout4
16×,24× ACT(1) CPHR({postoj,pozice,role,

stanovisko,strategie,vztah,…}.4)
(zaujímat) Zaujal premiér zásadní stanovisko k
problematice.; Dokázali jsme zaujmout nejsilnější

pozici.; Vedení zaujme rozhodnější roli.; Jakou
strategii zaujme?

zaúpět 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;↓ať;.s;↓c)
(zařvat) dav zaúpěl, aby dali gól

zaútočit 18×,7× ACT(1) PAT(na+4;proti+3)
(útočit) Srbové zaútočili na nepřítele; z. proti nepříteli;
z. do okolí.DIR3 města; z. na vesnice

zauzlovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(učinit složitým) zauzloval problém
zauzlovat2 ACT(1) PAT(4)
(zavázat na uzel) zauzlovat konec lana

zavádět1
2×,1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(vést, odvést) zavádět jednání do slepé uličky; z.
Jeníčka do lesa

zavádět2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vsunovat, vkládat) lékař zaváděl sondu do žaludku;
z. mu.BEN sondu

zavádět3
18×,13× ACT(1) PAT(4)

(zřizovat, uvádět do chodu) zavádět novou pracovní
dobu; v továrně.LOC z. píchačky; z. nám.BEN delší
pracovní dobu; z. účet u KB.LOC

zavádět4
1×,7× ACT(1) PAT(4)

(nastolovat, uplatnit, provést) zavádět stejné
podmínky; z. pro všechny.BEN totéž; z. nový pořádek

zavádět5 ACT(1) DPHR(řeč.S4) PAT(na+4)
(mluvit o) zavádět řeč na jiné téma

zavadit 1× ACT(1) PAT(o+4)
(zachytit, škrtnout) zavadil o můstek; z.
hlavou.MEANS o zábradlí; z. rukávem.MEANS o hranu
stolu

zaváhat 3×,1× ACT(1) ?PAT(↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(zakolísat, znejistět, zapochybovat) Opava tentokrát
zaváhala, zda hrála podle pravidel

zavalit1
2×,9× ACT(1) PAT(4)

zavalit soudy; prací.MEANS
zavalit21× ACT(1) PAT(4)
(zničit) úřednici zavalí problémy

zavánět1
2×,2× ACT(1) PAT(7)

(být podezřelý) to zavání byrokracií; to mu.BEN z.
podvodem

zavánět2 ACT(1) ?PAT(7;po+6)
(vonět) místnost zavání po česneku

zavázat 2×,5× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby)
(omezit závazkem) zavázal je pracovat přesčas

zavázat se 13×,18× ACT(1) PAT(7;k+3;.f;↓že)
?ADDR(3)

(upsat se) autor se nám zavázal, že pozemky využije..;
z. se mlčením
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zavazovat 12×,6× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby)
(omezovat závazkem) zavazovat investora k vypsání
soutěže; smlouva ho nijak nezavazuje; z. banku nést
odpovědnost; zákon výrobce z., aby ručil za kvalitu
výrobku

zavazovat se 3×,3× ACT(1) PAT(7;k+3;.f;↓že)
?ADDR(3)

(upsat se) zavazoval se jim ke slibu…
zavážet 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dopravovat) zavážel zboží do obchodu

zavdat 2×,1× ACT(1) CPHR({podnět,příčina,…}.4)
ADDR(3)

(poskytnout, dát) zavdal nám příčinu k hněvu
zavdávat 1× ACT(1) CPHR({podnět,příčina,…}.4)
ADDR(3)

(poskytovat) zavdával nám příčinu
zavděčit se 1×,2× ACT(1) PAT(3)
(zachovat se) zavděčit se mu; svým výrokem.MEANS

zavelet 1× ACT(1) PAT(k+3;4;.f;↓že;↓aby;↓ať;↓c)
ADDR(3)

(velet) zavelel mužstvu k útoku
zavěsit 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(pověsit) zavěsit kola; na strop.DIR3; z. sluchátko

zavést1
9×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(odvést, umístit) zavedl dítě do školky; Petr z. tlupu
do lesa

zavést22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vpravit, umístit, vsunout, vložit) lékař zavedl
sondu do žaludku; z. mu.BEN sondu

zavést3
39×,74× ACT(1) PAT(4)

(uvést do chodu, instalovat, zřídit) v továrně
zavedli píchačky; z. nám.BEN delší pracovní dobu; z.
účet u KB.LOC; z. mu.BEN účet

zavést4
14×,36× ACT(1) PAT(4)

(nastolit, uplatnit, prosadit) zavést stejné podmínky;
pro všechny.BEN; z. nový pořádek

zavést5 ACT(1) DPHR(řeč.S4) PAT(na+4)
(mluvit o) zavedl řeč na děti

zavést61× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)
Recese by mohla zavést trhy do nesnází.; Zavedli akcie
v účinnost.

zavést se 1× ACT(1)
(prosadit se) Chce se zavést jako výrobce
počítačů.COMPL

zavěšovat ACT(1) PAT(4)
(zavěsit) zavěšovat plakáty

zavětřit 1× ACT(1) PAT(4)
(ucítit, zaregistrovat) Spojené státy zavětřily plány.

zavézt 1× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dopravit, umístit) zavézt pachatele do lesa

závidět 9×,1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(nepřát) závidí nám slávu

zavinit 8×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)
(zapříčinit) zavinit úpadek firmy

zavinout 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2)
(zabalit) zavinout bavlnky do klubíček; z. dítě do
plenek.MEANS

zavírat1
9×,3× ACT(1) PAT(4)

(zabouchnout) zavírat domy; z. okna a dveře; z.
jim.BEN dveře

zavírat22× ACT(1) PAT(4)
(končit) zavírat nedořešené případy

zavírat31× ACT(1) PAT(4)
(uvěznit) zavírat zloděje; do vězení.DIR3; z. psa

zavírat42× ACT(1) MANN()|LOC()
Akcie zavíraly smíšeně.; Obligace zavíraly na maximu.

zavírat51× ACT(1)
Burza zavírala dříve.

zavírat61× ACT(1) DPHR(oko.P4) PAT(před+7)
Zavírat před neznalostí studentů oči.

záviset 38×,51× ACT(1;↓zda;↓že;↓c) PAT(na+6)
(záležet) prosperita závisí na schopnostech

zavítat 7× ACT(1) DIR3()
(přijet) zavítat do Pardubic; na přehlídku.INTT

zavládnout 4×,2× ACT(1)
(nastat) zavládla tvořivá atmosféra

zavlát 2× ACT(1)
(vlát) vlajka zavlála

zavléci 2× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(dopravit, odvléci) zavléci lidi na stanice

závodit 14×,1× ACT(1) ?PAT(o+4) ?ADDR(s+7;
proti+3)

(soutěžit) závodit s kolegou o první místo; z. v
jízdě.REG na koních; za USA.SUBS; sportovci z. v
sobotu.TWHEN na Strahově.LOC

závodit si 1× ACT(1)
jen tak si závodím; z. si v pohodě

zavolat1
7×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)

(volat) zavolal mu, co udělají
zavolat22× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(volat, křičet, hvízdat) zavolat na Pavla, že má jít
domů

zavolat3
8×,10× ACT(1) PAT(4)

(vyvolat, povolat) ministr mne telefonicky zavolal; z.
druhého studenta
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zavolat42× ACT(1) PAT(4)
(vytočit) zavolejte telefonní číslo 606 657 533

zavolat511× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(o+6)
(volat) zavolal jí o katastrofě

zavolat6 ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)
?PAT(o+6)

(volat) zavolal jí o zkoušce, že proběhla bez problémů
zavolat7

4×,6× ACT(1) DIR3() ?PAT(o+6)
(volat) zavolat do práce o pomoc; z. na linku bezpečí

zavrávorat 1× ACT(1)
chodec zavrávoral

zavraždit 13×,12× ACT(1) PAT(4)
(zabít) zavraždil svého bratra

zavrhnout 5×,11× ACT(1) PAT(4;.f;↓že;↓aby)
(zahnat, zamítnout, odmítnout, vyloučit) zavrhla
všechny verze; z. řešit to opačně; z. přítele

zavrhovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(odmítat, zahánět, zavrhovat) opice zavrhovaly
svoje mláďata

završit 6×,13× ACT(1) PAT(4)
(zakončit) završit jednání

završit se 1× ACT(1)
(dokončit se) proces se završil

završovat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(dokončovat) završovat nahrávku

zavrtávat se 1× ACT(1) DIR3()
Vrtáky se znovu zavrtávají do země.

zavrtět 1×,2× ACT(1) PAT(7)
(hýbat) zavrtět hlavou

zavrtět se 1× ACT(1)
Straszheim se zavrtí na židli.

zavřít1
8×,33× ACT(1) PAT(4)

(ukončit činnost) zavřít obchod; pro nemoc.CAUS; z.
divadlo

zavřít2
4×,7× ACT(1) PAT(4)

(sevřít, dát k sobě) zavřít oči; z. rozečtenou knihu; z.
ruku; z. deštník

zavřít3
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(uvěznit) zavřít pachatele
zavřít42× ACT(1) PAT(4)
(zabouchnout) zavřít dveře a okna; z. jim.BEN dveře

zavřít52× ACT(1)
(ukončit činnost) Burzy v úterý zavřely.; Agentura
zavřela až večer.

zavřít6
1× ACT(1) DPHR(ústa.4) PAT(3)

zákon zavřel novinářům ústa
zavřít72× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
Akcie společnosti ABC zavřely na 39 3/4.

zavřít se 1×,1× ACT(1)
za reprezentací se šatna zavřela

zavtipkovat 1× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s) ?ADDR(s+7)
Zavtipkoval: Myslím si, že bude velmi dobrý.

zavzpomínat 1× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓zda;↓jestli;.s;↓c)
(vzpomínat) Havel zavzpomínal na staré časy

zavzpomínat si 2× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓jestli;↓zda;
.s;↓c)

(vzpomínat si) zavzpomínal si na staré časy
zazářit1 ACT(3) LOC()
(zasvítit, cukat, kručet) zazářilo mu v očích

zazářit24× ACT(1)
(zářit, svítit) hvězdy zazářily; z. mu.BEN oči

zazlívat 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)
(mít za zlé) zazlíval mu jeho podvod; z. mu, že nás
podvedl

zazmatkovat 1× ACT(1)
(splést se) Z neznámých důvodů zazmatkoval.

zaznamenat1
70×,69× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

(všimnout si, zaregistrovat) zaznamenat jeho
proměnu

zaznamenat2
1×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

(zapsat) zaznamenal to v jeho spise
zaznamenat3

15×,12× ACT(1) PAT(4)
(dostat) B., T. a P. zaznamenali branky

zaznamenat4
3×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6)

(zapsat, napsat) zaznamenat o události zprávu v
knize; z. o situaci, jak se udála

zaznamenat5
23×,126× ACT(1) CPHR({dluh,kurz,

minimum,nárůst,návrat,navýšení,nezdar,obrat,
ohodnocení,podpora,pokles,poptávka,posun,problém,
prodej,propad,příjem,rozkvět,růst,snížení,stagnace,
tržba,úspěch,výdaj,výdělek,výhra,výkon,výkyv,výnos,
vzestup,vzrůst,zisk,změna,zmírnění,zotavení,ztráta,
zvrat,zvýšení,…}.4)

Společnost zaznamenala zisk.; Akcie zaznamenaly
pokles.

zaznamenávat1
1×,7× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c)

zaznamenával to ve spisech
zaznamenávat2

8×,6× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓zda)
(všímat si) zaznamenávala jeho proměnu

zaznamenávat3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;↓jestli;↓c;.s) ?PAT(o+6)
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(zapsat, napsat) zaznamenávat o situaci, jak se udála
zaznamenávat4

1×,4× ACT(1) CPHR({dluh,marže,
nárůst,navýšení,obrat,pokles,poptávka,posun,propad,
příjem,růst,snížení,tržba,úspěch,výdaj,výdělek,výnos,
vzestup,vzrůst,zisk,ztráta,zvýšení,…}.4)

Zaznamenávali jenom úspěchy.
zaznít1

51×,3× ACT(1;↓že)
(ozvat se) na sjezdu zazněl požadavek; v kuloárech
zaznělo, že…

zaznít21× ACT(1)
Její hlas zazněl v plné kráse.

zaznívat 8×,2× ACT(1;↓že) ?PAT(z+2;od+2)
(přicházet) něco jiného zaznívalo ze strany ODA; od
nich z. výzvy ke stávkám; z. sálem.DIR2

zazpívat1
5×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(zpívat) zazpívali jim hymnu; z. jen třetinu repertoáru
zazpívat2 ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)
(zpívat, pět) zazpíval jim o krásách vlasti

zazpívat3 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
?PAT(o+6) ?ADDR(3)

(zpívat, pět) zazpíval nám o ptáčkovi písničku
zazvonit 1× ACT(1)
Abychom zazvonili na mši, musíme se vyškrábat
nahoru.

zažádat12× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)
(žádat) Zažádala ho o pomoc.

zažádat2
2×,29× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c)

(prosit, žádat) zažádat o živnost
zažalovat1

5×,14× ACT(1) PAT(4)
(žalovat, obžalovat) zažaloval ho; za
nedodržení.CAUS předpisů; zpěvák z. bývalé
spoluhráče pro používání.CAUS jména skupiny

zažalovat2
1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;.s)

?PAT(na+4)
(žalovat, stěžovat si) zažaloval reportérům na sebe, že
ničí rakety

zažehnat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(odvrátit) zažehnat nebezpečí

zažehnout11× ACT(1) PAT(4)
(zapálit) zažehnout hořák

zažehnout22× ACT(1) PAT(4)
(vyvolat, vzbudit) zažehnout nákupní zájmy

zažíhat 1× ACT(1) PAT(4)
(zapalovat) protestanti zažíhali soudky s prachem

zažít1
32×,39× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)

(prožít) zažít to nejhorší; nezažil, aby došlo ke kalamitě

zažít2
1× ACT(1) DPHR(na-1[kůže:S4[vlastní-1:#]])

PAT(4;↓že;↓c)
zažila to na vlastní kůži

zažít se 1× ACT(1)
(ujmout se,zakořenit se,vžít se) představa se tak
zažila, že

zažívat 9×,12× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zakusit) odvětví zažívalo těžkou situaci

zbankrotovat 2×,4× ACT(1)
(ohlásit úpadek) firmy zbankrotovaly

zbarvit 3× ACT(1) PAT(4) MANN()
(zabarvit) zbarvit minerál do modra

zbavit 16×,27× ACT(1) PAT(2) ADDR(4)
(zbavovat, osvobodit) zbavit poslance práva; z. je
viny

zbavit se 32×,75× ACT(1) PAT(2)
(odstranit) zbavili se klenotů

zbavovat 3×,4× ACT(1) PAT(2) ADDR(4)
(zbavit) zbavovat poslance funkce; byl postupně
zbavován kompetencí

zbavovat se 9×,28× ACT(1) PAT(2)
(odstraňovat) zbavovat se problémů

zbít 3×,3× ACT(1) PAT(4)
(zmlátit) zbít muže

zbláznit se 2×,2× ACT(1)
(zešílet, pomást se) Vůdce se zbláznil

zblbnout 1× ACT(1)
(zhloupnout, zpitomět) úplně zblbla

zblokovat 1× ACT(1) PAT(4)
zblokoval jeho střelu

zbohatnout 5×,5× ACT(1) ?PAT(7;o+4) ?ORIG(z+2;
na+6)

(bohatnout) zbohatl z vědy o nové poznatky
zbortit se 2× ACT(1)
celá konstrukce se zbortila

zbořit 2× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zbořit hranice

zbořit se 1×,1× ACT(1)
(zřítit se) ten dům se nikdy nezboří; zdi se z. při náletu

zbourat 4×,3× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zbourali stropy

zbožňovat 4× ACT(1) PAT(4)
(adorovat, obdivovat) zbožňovat Ivonu

zbrázdit1
1× ACT(1) PAT(4)

(zvlnit, učinit vrásky) vrásky zbrázdily tvář
zbrázdit2 ACT(1) PAT(4)
(projezdit) zbrázdit celý svět
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zbrojit ACT(1) PAT(proti+3;vůči+3)
(vystupovat) zbrojit proti inflaci

zbrousit 1× ACT(1) PAT(4)
(obrousit) zbrousit hrany; nožem.MEANS

zbrzdit 2×,5× ACT(1) PAT(4)
(zpomalit, brzdit) zbrzdit růst

zbrzdit se 1×,4× ACT(1)
(zpomalit se) vývoj se zbrzdil

zbudovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vybudovat) zbudovali ze stávající skrýše pevnost

zbuntovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zalarmovat) zbuntovat celou armádu žen

zbystřit1
1× ACT(1) PAT(4)

(zostřit, napnout) zbystřit zrak a sluch
zbystřit2 ACT(1) PAT(4)
(zrychlit) zbystřit krok

zbystřit31× ACT(1)
(zpozornět) strážníci zbystřili

zbýt1
11×,1× ACT(1;.f) PAT(3)

(zůstat) nezbylo mu nic, než lichotit.RESTR; z. nám
jen doufat.ACT

zbýt2
3× ACT(1) PAT(3;na+4)

(zůstat) řešení zbylo na Evropu
zbýt3

3×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;pro+4)
(dostat se, vybýt) zbylo na mě místo; z. ještě hodně
otázek

zbýt4
14×,10× ACT(1) ?PAT(z+2)

(zůstat) z dokumentů nic nezbylo; zbylo mi.BEN pět
korun; z deseti dnů do startu z. jen osm; z výhry
nám.BEN z. je málo; po otci.HER mu z dědictví z. jen
les

zbýt5
5× ACT(1) LOC()

(setrvat) ve finále zbude Bobková
zbývat1

37×,19× ACT(1;2;.f) PAT(3)
(zbýt) zbývají nám dvě možnosti; z. mi pět korun;
nezbývalo mu nic, než lichotit.RESTR; z. jen
doufat.ACT; z. nám zásob na tři dny

zbývat2
8× ACT(1) PAT(3;na+4)

(zůstávat) starosti zbývaly synovi; řešení z. na syna
zbývat31× ACT(1) PAT(na+4)
(připadat) na hráče zbývala jedna výhra; na 7 procent
majetku z. 3 procenta bodů

zbývat4
10×,8× ACT(1) ?PAT(z+2)

(zůstávat) z dokumentů nic nezbývalo; z. jen málo dní
do začátku; z výhry nám.BEN z. je málo; po otci.HER
mu z dědictví z. jen les; z. zde prostor

zbývat51× ACT(1) LOC()
(setrvávat) ve finále zbývala poslední závodnice

zcizit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(ukrást, sebrat) zcizil mu auto; novinář z. rozhovor

zčervenat ACT(1)
(zrudnout) muž zčervenal

zčitelnit 1× ACT(1) PAT(4)
(vyjasnit) zčitelnit ústavní systém

zčtyřnásobit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) populace se zčtyřnásobila z 80 na 320
jedinců

zdanit 6× ACT(1) PAT(4)
(zdaňovat) zdanit odvětví

zdaňovat 9×,2× ACT(1) PAT(4)
(zdanit) zdaňovat úroky z příjmů

zdařit se 4×,7× ACT(3) PAT(1;↓že;↓aby;.f)
(podařit se) manévr se nám zdařil; z. se mi odejít včas

zdát se1
51×,88× ACT(3;pro+4) PAT(1;↓že;.f;↓aby)

EFF(7;být[.7];.a1;.a7;.a1[{jako,jakožto}:/AuxY];↓že;.f;
.d)

(jevit se, připadat, pokládat) Ona se mi zdá smutná;
Pro mnohé lidi se z. být tato teorie nepřijatelná; z. se
mu zanedbatelnou záležitostí; z. se mu být
neohrabaná; že plakal, se jí z. jako ironie; všechno se z.
na burze obracet k lepšímu; tohle se mi z. málo; Zdálo
se mi hloupé, aby hráli fotbal.; z. se mu.ACT
zbytečné.EFF pořádat.PAT turnaj

zdát se2
5×,2× ACT(3) PAT(1;↓že) ?EFF(o+6)

(snít se) zdál se mu o ní sen; z. se mu o mamince; z. se
mu, že je ve škole

zdát se3
1×,1× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)

(líbit se, zamlouvat se) Senát se mi nezdá
zdát se4

101×,229× ACT(3) PAT(1;↓že;↓jako)
(mít dojem, myslet si) zdá se mu, že je to nesmysl; z.
se mu, že je ve škole; z. se, že je to divné; z. se, jako by
to bylo lehké

zdát se5
1× ACT(3) PAT(být.f)

holí se nám zdálo být více
zdecimovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zdecimovat hodnotu akcií

zdědit 7×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(dědit) zdědil celý dům; po rodičích.HER; z. to po
minulém režimu; Při rakovině zdědí dítě od jednoho
rodiče poškozenou kopii genu.

zdeformovat 3× ACT(1) PAT(4)
(znetvořit, porušit) zdeformovat osobnost

zdeformovat se 2× ACT(1)
Jeho idealismus se zdeformoval.

zdemolovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zdemolovat telefon
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zdeptat 1× ACT(1) PAT(4)
(deptat) V play-off zdeptal Toronto svými šesti odpaly.

zdesetinásobit ACT(1) PAT(4)
zdesetinásobit počet zaměstnanců

zdesetinásobit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) město se zdesetinásobilo z koloniální
základny na velkoměsto

zděsit 5× ACT(1) PAT(4)
(vyděsil) volební výsledek ho zděsil; byl zděšen z jeho
postupu.CAUS

zděsit se ACT(1)
(vyděsit se) turista se zděsil

zdevastovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zdevastovat lesy

zdiskreditovat 6×,1× ACT(1) PAT(4)
(poškodit, kompromitovat) tím celou záležitost
zdiskreditoval

zdivočet 2× ACT(1)
synek zdivočel

zdobit 5×,4× ACT(1) PAT(4)
(krášlit) vlajky zdobily zemi

zdokonalit 3×,4× ACT(1) PAT(4)
(cizelovat, zdokonalovat) zdokonalil tetování

zdokonalit se 1× ACT(1) ?PAT(v+6)
Zdokonalil se v angličtině.

zdokonalovat 2×,3× ACT(1) PAT(4)
(cizelovat) zdokonaloval program

zdokonalovat se 1× ACT(1) ?PAT(v+6)
(zlepšovat se) zdokonalovat se v angličtině

zdolat 16×,5× ACT(1) PAT(4)
(přemoci) Sparta zdolala Duklu; 3:0.EXT; z. ji v
tenise.REG

zdolávat12× ACT(1) PAT(4)
(zvládnout, zmoci) zdolávat hory; z. zkoušku

zdolávat21× ACT(1) PAT(4)
(překonat, porazit) zdolávat Spartu; v zápase.REG;
4:0.EXT

zdomácnět 1× ACT(1)
(zabydlet se) tento zvyk u nás nezdomácněl

zdostupnit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(zpřístupnit) Zdostupnil lidem úvěry.

zdráhat se 3×,21× ACT(1) PAT(.f;2)
(ostýchat se, rozpakovat se) zdráhat se projevit názor

zdramatizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(dramatizovat) zdramatizovat situaci

zdravit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(pozdravovat, vítat) děti slušně zdraví dospělé

zdražit1
14×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zvýšit, prodražit) zdražit vstupenky z 500 na 550 Kč
zdražit22× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Pojistné sazby nezdraží okamžitě z 800 na 2000.

zdražovat 2×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zdražit, podražit) zdražovat vstupenky z 50 na 60
Kč; zinek z.

zdrhnout ACT(1) ?PAT(3;před+7)
(prchnout, utéci) zdrhnout rybáři; z háčku.DIR1

zdrsnět 1× ACT(1)
Svatební píseň zdrsněla.

zdrsnit 1× ACT(1) PAT(4)
(učinit drsným) zdrsnit plochy

zdrtit 2× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zdrtit protivníka

zdržet 5× ACT(1) PAT(4)
(zbrzdit) Rozpočtové problémy zdržely nákup nové
techniky.

zdržet se1
5×,6× ACT(1) PAT(2)

(odříci si) zdržet se hlasování
zdržet se2

2× ACT(1) LOC()
(pobývat, meškat, prodlévat) zdržovat se na
sekretariátu

zdržet se3
2×,1× ACT(1)

(zpozdit se) rekonstrukce se zdržela
zdržovat1

2×,1× ACT(1) PAT(od+2;v+6) ADDR(4)
(brzdit) zdržoval je od práce; z. je v pokusech
dostudovat

zdržovat2
8×,6× ACT(1) PAT(4)

(brzdit, zpomalovat) špatné počasí zdržovalo práce
na poli

zdržovat se 4×,1× ACT(1) LOC()
(pobývat, prodlévat, meškat) zdržovat se v ČR

zdůraznit1
117×,45× ACT(1) PAT(4;↓že;↓ať;↓aby;↓c;.s;

.v) ?ADDR(3)
(zvýraznit, akcentovat) zdůraznil mu, ať to skutečně
udělá; z. nutnost nového zákona; z. si svou užitečnost

zdůraznit25× ACT(1) PAT(4)
(zvýraznit, vyzdvihnout) svetr zdůraznil postavu

zdůrazňovat1
34×,43× ACT(1) PAT(4;↓že;↓ať;↓aby;↓c;

.s) ?ADDR(3)
(zvýrazňovat, vyznačovat) zdůrazňovala jim, že to
udělá

zdůrazňovat2
3×,6× ACT(1) PAT(4)

(vyzdvihovat, položit důraz) oblečení zdůrazňovalo
postavu; z. mu.BEN to boky

zdůvodnit 17×,7× ACT(1) PAT(4;↓c;↓že)
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(odůvodnit, opodstatňovat) zdůvodnit zákaz;
narušením.MEANS provozu; musí z., proč porušil
zákaz

zdůvodňovat 13×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůvodnit, opodstatňovat) zdůvodňovat novelu v
parlamentu; z. své rozhodnutí; nedostatkem.MEANS
času; z. to tím, že má moře práce

zdvihnout1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvýšit) zdvihnout míry z 50 na 80

zdvihnout21× ACT(1) PAT(4)
Zdvihl diamant z písku.

zdvihnout31× ACT(1) PAT(4)
Zdvihnout stavby.; Domy, které byly zdviženy ze
základů.

zdvojnásobit 10×,28× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvýšit) společnost Philips zdvojnásobila čistý zisk z
50 na 100; z. povinnost odehraných gamů na čtyři

zdvojnásobit se 4×,34× ACT(1) ?PAT(na+4)
?ORIG(z+2)

(zvýšit se) výnosy se zdvojnásobily z 50 na 100
zdvojnásobovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvyšovat) zdvojnásobovat mzdu z 16 na 32 tisíc
zdvojnásobovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
?ORIG(z+2)

(zvětšovat se) číslo se zdvojnásobuje ze dvou na čtyři
zečtyřnásobit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvýšit) zečtyřnásobit výdělky z 6 na 24 mil. dolarů
zečtyřnásobit se 2× ACT(1)
výše prostředků se zečtyřnásobila

zefektivnit ACT(1) PAT(4)
zefektivnit rozpočet

zefektivňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(učinit efektivním) zefektivňují výrobu

zelenat se1
2× ACT(1)

(rašit, pučet) na jaře se zelená tráva
zelenat se2

1× ACT(1)
(být zelený) hladina rybníka se zelená; cestička lesem
se z.

zemřít 55×,60× ACT(1)
(uhynout, padnout) otec zemřel; brankář z. na
srdeční potíže.CAUS; z. kvůli svým ideálům.CAUS

zepsout 1× ACT(1) PAT(4)
(vynadat, kritizovat) zepsout noviny; za neoprávněné
články.CAUS

zeptat se 41×,43× ACT(1) PAT(na+4;↓zda;↓zdali;↓jestli;↓c;.s) ADDR(2)
(ptát se, tázat se, otázat se, optat se) zeptal se
majitelů, co chtějí změnit; z. se ho, kam půjde

zesílit1
1×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zvýšit) zesílit hluk z 50 na 60 decibelů
zesílit2

8×,5× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(vzrůst) příliv uprchlíků zesílil z 1000 na 1245

zesilovat11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zesílit, vzrůstat) hluk zesiloval ze 40 na 60 decibelů

zesilovat21× ACT(1)
(mohutnět, sílit) konkurence zesiluje

zesilovat31× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
Tato cenová nabídka je zesilována programovým
obchodováním z 600 na 800 dolarů..; Nestálost je
obchodováním zesilována.

zesilovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(vzrůstat) jeho tolerance se zesiluje z téměř nuly na
příjemnou hranici; přitažlivost České republiky se z.

zeslabit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zeslabovat) Obchodní výsledky zeslabily obchodování
ze 60 na 30 procent.

zeslábnout 5× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se) hluk zeslábl z 90 na 60 decibelů; výstavba
zeslábla

zeslabovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snižovat) zeslabovat hluk z 60 na 50 decibelů; o
10.DIFF

zesměšnit 2× ACT(1) PAT(4)
(zesměšňovat) zesměšnit nové kresby

zesměšňovat 1× ACT(1) PAT(4)
zesměšňovat kamaráda

zestárnout 1×,3× ACT(1)
(sejít, zestarat) on rychle zestárl

zestátnit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(nacionalizovat, postátnit) zestátnit podniky; z.
jim.BEN firmu

zestátňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zestátnit) zestátňovat firmy

zestručnit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, zredukovat) zestručnit text z deseti na šest
stran

zešedivět 1× ACT(1)
Babička zešedivěla ze samých starostí.CAUS.

zeštíhlet1
1× ACT(1) PAT(4)

(omezit, zmenšit) stát musí zeštíhlet zemědělství
zeštíhlet2 ACT(1)
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(stát se štíhlejší) v poslední době zeštíhlela
zeštíhlit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(omezit, zmenšit) chtějí podnik zeštíhlit

zeštíhlovat 1× ACT(1) PAT(4)
zeštíhlovat podnik

zet1
2× ACT(1) LOC()

(vyskytovat se, nalézat se) zela tam propast
zet2

4×,1× ACT(1) DPHR(prázdnota.S7)
expozice zatím zeje prázdnotou

zevšeobecňovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zobecnět) zevšeobecňovat diktatury

zezelenat 2× ACT(1)
Strom zezelenal.; Sousedka zezelenala závistí.CAUS.

zfalšovat 7×,2× ACT(1) PAT(4)
(padělat, falšovat) zfalšovat podpis

zfilmovat 1× ACT(1) PAT(4)
(filmovat) zfilmovat hru

zformovat 2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;v+4)
(přetvořit, měnit) zformovat základnu do výkonného
celku

zformovat se 2×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzniknout) z uprchlíků se zformovala skupina

zformulovat 2×,6× ACT(1) PAT(4)
(vyjádřit, stylizovat, zkoncipovat) zformulovat
zákon

zhanobit 1× ACT(1) PAT(4)
(zneuctít, potupit, zostudit) zhanobit hřbitov

zhasínat ACT(1) PAT(4)
(zhasnout) zhasínat světla

zhasnout1 ACT(1) PAT(4)
(vypnout) zhasnout lampičku

zhasnout2
4×,1× ACT(1)

(uhasnout, pohasnout) světla zhasla
zhatit 9× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(zkazit) zhatit nám plány

zhlavovat 1× ACT(1) PAT(4)
zhlavovat hlavolam

zhlédnout1
13×,3× ACT(1) PAT(4)

Zhlédnout oltář.; Zhlédnout představení.
zhlédnout2 ACT(1) PAT(4)
(spatřit, zpozorovat, uvidět) zhlédnout ji pozdě

zhlížet se 1× ACT(1) PAT(v+6)
matka se zhlížela ve své dceři

zhmotnit 1× ACT(1) PAT(4)
zhmotnit jeho obavy

zhmotňovat se 1× ACT(1)

(stávat se hmotným) bizarní výjevy se zhmotňují;
pitoreskně.MANN; ve fiktivní krajině.LOC

zhodnocovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zhodnotit, posuzovat) zhodnocoval jen svou práci

zhodnocovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
Akcie se zhodnocovaly na vyšší částku.

zhodnotit1
11×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(v+4)

(valorizovat) zhodnotil své zkušenosti ve svižnou
podívanou; z. peníze; z. půdu

zhodnotit2
11×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(posoudit, zvážit) zhodnotit výsledky
zhodnotit31× ACT(1) ?PAT(na+4)
(zvýšit hodnotu) Staří mistři zhodnotili o 60 %.

zhodnotit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
Akcie se zhodnotily na vyšší částku.

zhojit 1× ACT(1) PAT(4)
Státní intervence zhojí výstřelky.

zhoršit 2×,20× ACT(1) PAT(4)
(pokazit, pohoršit) zhoršili konkurenční schopnost
výrobků

zhoršit se 7×,16× ACT(1)
(pohoršit se, pokazit se) situace se zhoršila

zhoršovat 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(zhoršit, kazit, kalit) ekologicky škodlivé činnosti
tento stav dále zhoršují

zhoršovat se 4×,8× ACT(1)
(kazit se) jeho vztah ke škole se zhoršoval

zhořknout 2× ACT(1)
jejich vztah zhořkl

zhospodárnit 1× ACT(1) PAT(4)
Je to nejlepší způsob, jak zhospodárnit provozy.

zhostit se 2×,1× ACT(1) PAT(2)
(provést, vykonat) zhostit se úkolu

zhotovit 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvořit, vystavět) Karel zhotovil papírového draka z
tvrdého papíru

zhoupnout se 1× ACT(1)
(posunout se) firma se povážlivě zhoupla

zhoustnout 1× ACT(1)
(houstnout) provoz zhoustl

zhroutit se13× ACT(1) ?PAT(na+4;pod+4) ?ORIG(z+2)
(klesnout) Index se zhroutil z 900 na 700.; Zhroutil se
pod 67 bodů.

zhroutit se2
6×,6× ACT(1)

(omdlít) poté se v brance zhroutil
zhroutit se3

2×,21× ACT(1)
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(padnout, přestat existovat, krachovat) vláda se
zhroutila

zhroutit se4 ACT(1)
(zbořit se) V úterý se zhroutily dvě stavby.

zhrudkovatět 1× ACT(1)
(hrudkovatět) krém zhrudkovatí

zhřešit 1× ACT(1)
(provinit se, chybit) parlament zhřešil

zhubnout 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(hubnout) on opravdu zhubl ze 100 na 89 kg; o 10
Kg.DIFF

zhumanizovat 2× ACT(1) PAT(4)
(polidštit) zhumanizovat vězeňství

zhušťovat1
1× ACT(1) PAT(4)

(učinit neprostupným) hráči zhušťovali prostor
zhušťovat2 ACT(1) PAT(4)
(koncentrovat) zhušťovat roztok

zhýčkat 1× ACT(1) PAT(4)
(rozmazlit) zhýčkat syna

zhypnotizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zhypnotizovat obecenstvo

zhysterizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(hysterizovat, vyhrocovat) zhysterizovat situaci

zchladit1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zmenšit) zchladit vodu z pěti na dva stupně; prohra z.
jeho nadšení na minimum

zchladit22× ACT(1) PAT(4)
(ztlumit, utišit) zchladit nadšení; z. hněv

zchladnout1
1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(ochladila se) vana rychle zchladla z 10 na 5 stupňů
zchladnout21× ACT(1) PAT(na+4)
(zmenšit se) obchodní aktivita zchladla na minimum

zchudnout 1× ACT(1)
Rodina zchudla.

zideologizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(ideologizovat) zideologizovat diskusi

zinscenovat 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(připravit, nachystat) zinscenovat přepadení

zintenzívnit 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(stupňovat, zesilovat) Firma zintenzívnila jednání s
investory.; Včera se spekulace zintenzívnily.; Byly
zintenzívněny spekulace o jeho smrti.

zintenzivňovat 3× ACT(1) PAT(4)
(stupňovat, zesilovat) Poskytovatelé zintenzivňují
reklamní kampaň.

zintenzívňovat ACT(1) PAT(4)
(zintenzívnit) zintenzívňovat rozhovory

zintrikovat 1× ACT(1) PAT(4)
zintrikovat majetkové podíly

zírat11× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(hledět, sledovat) zíral na televizi; z., jak letí míč do
brány

zírat21× ACT(1) DIR3()
(hledět) zíral na oblohu

zírat31× ACT(1) CPHR({překvapení,údiv,…}.7)
kolegové zírali údivem

získat1
258×,661× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;

od+2)
(vydolovat, dostat, obdržet, vylákat) získal na něm
vše, co potřeboval; z. od nich auto; za svou
snahu.CAUS z. od KDU přístup k moci; z. to za
dolar.MEANS; za 1000 Kč.EXT z., co chtěl; Společnost
získala závazky tří bank.; Odbory získaly od bank
velkorysé závazky.

získat2
12×,11× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytěžit, vydobýt) získat šťávu z rostliny; z. energii z
obnovitelných zdrojů

získat313× ACT(1) ?PAT(4) ?EFF(na+4)
Firma Scott Paper získala 1/2 na 48 3/8.; Libra proti
dolaru mírně získala.

získat4
194×,158× ACT(1) PAT(4)

(naklonit si, vydobýt) získat soupeře; z. si.BEN
důvěru; z. mu.BEN nové hlasy; z. zaměstnance na
práci.AIM

získat5
2×,17× ACT(1) PAT(na+6;4)

(nabývat, být takový) získat na popularitě; z. lehký
úder a lehký krok; z. na kráse; z. na vážnosti

získat6
1×,5× ACT(1) CPHR({dojem,pocit,podezření,

podnět,prospěch,přesvědčení,…}.4) ?ORIG(z+2)
Získal ze semináře dojem, že…; Nezískal jsem pocit, že
bych tam chtěl pracovat.; Získal podezření, že je
jedním ze studentů.

získat7
27×,93× ACT(1) CPHR({důvěra,důvod,impuls,

kontrola,možnost,odpověď,opatření,oprávnění,podíl,
podpora,povolení,právo,představa,přehled,příležitost,
příslib,přístup,rada,respekt,schválení,slib,souhlas,
svolení,vliv,výhoda,zákaz,zkušenost,znalost,…}.4)
?ORIG(od+2)

Získal od politických předáků příslib plné podpory.
získat81× ACT(1) DPHR(navrch) ?PAT(nad+7)
Strana nad zemědělci získala navrch.

získávat1
37×,49× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2;na+6;

od+2)
(obdržet) získávat od magistrátu odměnu; za
záchranu.CAUS tonoucího; z různých zdrojů z.
informace o firmě

získávat29× ACT(1) PAT(4)

357



4 PDT-VALLEX

(naklonit si, přesvědčit, upoutat) získávat soupeře;
z. si.BEN přízeň; z. mu.BEN nové hlasy; získávat
zaměstnance na práci.AIM

získávat3
5×,7× ACT(1) PAT(na+6;4)

(nabývat, být takový) Moje údery opět získávají
lehkost.; Tím z. na síle.; Získávala na vážnosti.; Sbírka
získávala význam.

získávat4 ACT(1) CPHR({dojem,přesvědčení,…}.4)
ORIG(z+2)

získával ze semináře dojem, že….
získávat5

2×,6× ACT(1) CPHR({důvěra,impuls,možnost,
nápad,náskok,povolení,právo,přehled,příslib,přístup,
respekt,slib,souhlas,vliv,znalost,zkušenost,…}.4)
?ORIG(od+2)

lotynka získávala od ministerstva financí povolení k
provozování .. z. užitečné nápady při řízení vozu,
tradiční investoři budou získávat náskok, z. respekt

zjasňovat se 1× ACT(1)
(vyjasňovat se) barvy jeho obrazů se zjasňovaly

zjednat1 ACT(1) PAT(4)
(opatřit, sehnat) zjednali auto

zjednat2
3×,1× ACT(1) CPHR({klid,náprava,pořádek,

spravedlnost,…}.4)
(napravit, zklidnit) zjednali nápravu

zjednávat1
1× ACT(1) PAT(4)

(zjednat, obstarat, opatřit) zjednávali vyhovující
termíny prací; z. si.BEN uznání

zjednávat2 ACT(1) CPHR({klid,náprava,…}.4)
(napravovat) zjednávat nápravu

zjednodušit1
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(ulehčit) zjednodušit uživatelům život
zjednodušit2

7×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;do+2)

(upravit) zjednodušit rovnici ze složité na jednodušší;
z. postoj na jedinou otázku

zjednodušit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
jeho chování se zjednodušilo z průměrného na
elementární

zjednodušovat12× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ulehčovat, usnadňovat) zjednodušovat jim život

zjednodušovat2
2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4;do+2)
(upravovat) zjednodušovat výraz ze složitého na
jednoduchý; celý problém z.; z. pravidla hry; z. pro
ně.BEN legislativu

zjemnit 1× ACT(1) PAT(4)
zjemnit svou dohodu

zjevit se11× ACT(1) ?PAT(3)
(ukázat se) zjevil se mi anděl

zjevit se2
1×,1× ACT(1) LOC()

(objevit se) na jevišti se zjevují nové postavy
zjevovat se 3×,2× ACT(1) ?PAT(3)
(ukazovat se, zjevit se) lidem se zjevoval přízrak
všude

zjistit1
1×,28× ACT(1) PAT(na+4;o+6) EFF(4;↓že;↓zda)

?ORIG(u+2;od+2)
(zjišťovat) zjistili na něj u třídní učitelky spoustu
nepravostí; z. od ní o synovi, že kouří

zjistit2
127×,187× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

(stanovit, určit) testy zjistily, na které pyly je dítě
alergické; z. z daného vzorku.DIR1 toxicitu tkáně; z.
mu.BEN anémii; z. u něho.LOC stopy po slintavce

zjišťovat15× ACT(1) PAT(na+4;o+6) EFF(4;↓že;↓zda;.v)
?ORIG(u+2;od+2)

(zjistit) zjišťovala o synovi od spolužáků neslýchané
věci; z. o budoucím vývoji, že je nepředpověditelný

zjišťovat2
26×,30× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓že;↓c;.v)

(zkoumat, sondovat) policie zjišťovala, zda se stala
vražda; z. škodlivé prvky

zjitřit 3× ACT(1) PAT(4)
lhůta zjitřila trh

zjitřovat ACT(1) PAT(4)
zjitřovat problémy majitelů

zjizvit 1× ACT(1) PAT(4)
(poničit, poškodit) zjizvit tělo; z. jí.BEN tvář; z. terén
výkopy.MEANS

zkalit ACT(1) PAT(4)
(poškodit) přestup zkalil jeho kariéru

zkapalnit 1× ACT(1) PAT(4)
Zkapalnil každý plyn.

zkazit 6×,7× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
zkazil nám vystoupení; z. nám náladu; z. naše zpívání

zkazit se 3× ACT(1)
Potraviny se zkazily.

zklamat1
25×,22× ACT(1;↓jak-2;↓že) PAT(4)

(neuspokojit) atmosféra mě zklamala; z. mě, jak se
choval

zklamat2
4×,5× ACT(1)

(selhat, neosvědčit se) pokus zklamal
zklidnit 1× ACT(1) PAT(4)
(uklidnit, utišit) zklidnit nezkušené mladíky

zklidnit se 6× ACT(1)
(uklidnit se) trhy se zklidnily

zkolabovat 2× ACT(1)
žákyně zkolabovala

zkolaudovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓c)
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(schválit) zkolaudovali stavbu; z. vedoucímu.BEN
projekt

zkombinovat 2×,5× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(kombinovat, sladit) zkombinovat poezii s operou

zkompletovat ACT(1) PAT(4)
zkompletovat ročník časopisu

zkomplikovat 14×,15× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ztížit, problematizovat) Zkomplikoval nám cestu.;
Změna z. situaci ve vládě.; Zkomplikovat snahy o
pomoc.

zkomplikovat se 1× ACT(1)
Situace se zkomplikovala.

zkomponovat 2× ACT(1) PAT(4)
(složit) zkomponovat píseň

zkoncentrovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4)
(soustředit se) zkoncentroval se na problém; z. jsem se
včas

zkoncipovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(sestavit, vytvořit) zkoncipovat projekt z podkladů

zkonfiskovat 2×,9× ACT(1) PAT(4)
(zabavit, zabrat) zkonfiskovat půdu; z.BEN mu
majetek

zkonsolidovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zpevnit, uspořádat) zkonsolidovat poměry

zkonsolidovat se 1× ACT(1)
(upevnit se, stabilizovat se) společnost se
zkonsolidovala

zkonstruovat 2×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(sestavit, vytvořit) zkonstruovat mikropočítačovou
stavebnici z miniatur

zkontaktovat ACT(1) PAT(4)
zkontaktovat zájemce

zkontrolovat 12×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)
(přezkoumat, ověřit) otec zkontroloval úkol

zkonvertovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;k+3)

(přeměnit) zkonvertovat akcie z 20 na 10
zkonzistentnit 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(s+7)
?EFF(do+2;v+4;na+4)

Dohled zkonzistentnil odchylky na evropském trhu s
trhem americkým do společného výstupu.

zkonzumovat 1× ACT(1) PAT(4)
(spotřebovat, vyčerpat) zkonzumovat zásoby

zkoordinovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(sladit) zkoordinovat práci s plánem; z. jednání.PAT
Rcp. EFF

zkopat ACT(1) PAT(4)

(zbít) zkopat spoluhráče
zkopírovat ACT(1) PAT(4)
(okopírovat) zkopírovat výrobky

zkorigovat ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(korigovat, opravit) zkorigovat jeho nabídku na lepší
hodnoty

zkorumpovat 2× ACT(1) PAT(4)
(uplatit, podplatit) zkorumpovat hlídače

zkoumat 23×,67× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)
(zjišťovat, sondovat) zkoumali všechny transakce; z.,
kam se ztratil

zkoušet1 ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
zkoušet na vládu nečistou hru

zkoušet2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(ověřovat znalosti) zkoušet žáky z dějepisu

zkoušet31× ACT(1) PAT(4;.f)
(trénovat, nacvičovat) zkoušet novou hru; z. chodit

zkoušet41× ACT(1) PAT(4)
(vyzkoušet) zkoušet nový kabát; z. si.BEN boty

zkoušet5 ACT(1) PAT(4)
(prožívat) zkoušet silné bolesti

zkoušet6
14×,34× ACT(1) PAT(4;.f;↓zda;↓jestli;↓c)

(testovat, ověřovat, snažit se) Zkoušet jaderné
zbraně; Zkoušela prodat kanceláře.; Z., co vydrží

zkoušet si 1× ACT(1) PAT(4)
(nacvičovat) zkoušet si filmařské řemeslo

zkracovat 2×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zmenšovat, snižovat, zkrátit) zkracovat dobu z 9 na
8 hodin

zkrachovat 5×,14× ACT(1)
(zbankrotovat, zhroutit se) podnik zkrachoval; banka
z.

zkrášlit 1× ACT(1) PAT(4)
(vylepšit, ozdobit) zkrášlit byt; novým
vybavením.MEANS

zkrátit1
11×,14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(zmenšit, snížit) zkrátit týden z 36 na 35 hodin; z.
mu.BEN vlasy

zkrátit21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(o+4)
(obrat, připravit) zkrátil je o jejich práva; nadřízený
své pracovníky letos pěkně z.

zkrátit se 3× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšit se) pracovní týden se zkrátil ze 40 na 38
hodin

zkreslit 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(komolit) odhad cen zkresluje výsledek
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zkreslovat 2×,5× ACT(1) PAT(4;↓že)
(komolit) zkreslovali meziroční index

zkritizovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(kritizovat) zkritizovat vedení

zkrotit1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(ovládnout) zkrotil svůj temperament
zkrotit21× ACT(1) PAT(4)
(krotit, ovládnout) zkrotil koně

zkroutit se 2× ACT(1)
muž se zkroutil; bolestí.CAUS

zkrvavit ACT(1) PAT(4)
zkrvavit tělo

zkřivit 1× ACT(1) PAT(4)
(poničit, pokřivit) zkřivit rovné prkénko; nezkřivit
podvodníkům.BEN ani vlas na hlavě

zkřížit ACT(1) PAT(4)
zkřížit jeho nabídku

zkultivovat 2× ACT(1) PAT(4)
(vylepšit, opravit) zkultivovat právní řád

zkusit11× ACT(1) PAT(4) ADDR(na+4)
zkusit na vládu nečistou hru

zkusit2
17×,15× ACT(1) PAT(4;.f;↓zda;↓jestli;↓c)

(otestovat, hodnotit) zkusit jaderné zbraně; z., co
vydrží

zkusit32× ACT(1) PAT(4;.f)
(nacvičit, trénovat) zkusit novou hru; z. chodit

zkusit41× ACT(1) PAT(4)
(vyzkoušet si) zkusit boty; z. si.BEN paruku

zkusit5 ACT(1) DPHR(na-1[pěst:S4[vlastní-1.#]]) PAT(4)
zkusil to na vlastní pěst

zkusit62× ACT(1) PAT(4;.f)
(vyzkoušet, pokusit se o něco) Zkusil to znovu za
stejnou cenu. Zkusil obchodovat.

zkusit si1
1× ACT(1) PAT(4;.f)

(nacvičit) zkusit si zahrát ve filmu; z. si nové řemeslo
zkusit si2 ACT(1) DPHR(na-1[pěst:S4[vlastní-1.#]])
PAT(4)

zkusit si výrobu na vlastní pěst
zkvalitnit 1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zlepšit, vylepšit) zkvalitnit výrobky z průměrných
na vynikající

zkvalitňovat 2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zlepšovat, vylepšovat) zkvalitňovat trh práce z
průměrného na vynikající

zlákat 4×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;.f;↓aby;↓ať)

(lákat, svádět, přilákat) zlákat kamaráda k porušení
pravidel; z. občany na slevy.MEANS

zlámat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(zlomit) zlámat tyč na kousky

zlegalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
Sdružení zlegalizovalo některé neoprávněné těžby.

zlehčit 3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zlehčovat) zlehčit naše problémy

zlehčovat 2×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(bagatelizovat, podceňovat) zlehčuje naše problémy

zlenivět 1× ACT(1)
město zlenivělo

zlepšit 28×,42× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(vylepšit) zlepšit stav ze špatného na dobrý; z. její
konkurenceschopnost

zlepšit se 22×,44× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zkvalitnit se, vylepšit se) počasí se zlepšilo z
průměrného na vynikající; doprava v Praze se z.

zlepšovat 6×,13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(vylepšit) zlepšovat stav pacienta z nevyhovujícího na
normální; z. letadla

zlepšovat se1 ACT(1) ?PAT(v+6) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

zlepšovat se v matematice z trojky na dvojku
zlepšovat se2

6×,10× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zlepšit se, vylepšit se) situace se zlepšovala z
nevyhovující na vhodnou; klima se z.

zlevnit1
5×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(snížit cenu, diskontovat) zlevnili benzín z 30 na
29,90

zlevnit21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(sebe) Společnosti mohou zlevnit z 500 tisíc na 300.

zlevňovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snižovat cenu) zlevňovat benzín z 39 na 38; z. provoz
zliberalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zliberalizovat trh

zlíbit se 2× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)
(líbit se, zachtít se) zlíbilo se mi odejít

zlidovět 1× ACT(1)
Kapitál zlidověl.

zlikvidovat 27×,18× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zlikvidovat firmu

zlobit1
3×,3× ACT(1) PAT(4)

(rozčilovat, popouzet, dráždit) děti zlobí maminku
zlobit25× ACT(1) ?PAT(4)
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(špatně fungovat) zlobí ho motor; u auta z. řazení; z.
ho zuby

zlobit se 6×,7× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(hněvat se) zlobil se na maminku; kvůli pravdě.CAUS
se člověk z.; z. se na ni, protože to řekla.CAUS;
manželé.ACT se na sebe.hidden z. Rcp. PAT

zlomit1
15×,6× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(lámat) zlomil klacek na malé kousky; z. si.BEN
malíček; z. si.BEN nohu

zlomit2
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(zkrušit, zdrtit) penalta zlomila hosty
zlomit3 ACT(1) DPHR(hůl.S4) PAT(nad+7)
zlomila nad ním hůl

zlomit41× ACT(1) DPHR(srdce.S4) PAT(3)
Děti mi zlomily srdce.

zlomit se 1× ACT(1)
větev se zlomila

zlořečit 1× ACT(1) ADDR(3) ?PAT(do+2;↓že)
(spílat, nadávat) zlořečili konzumu, že je nesprávný

zmáčknout 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(stisknout, stlačit) zmáčknout tlačítko

zmalátnit 1× ACT(1) PAT(4)
(oslabit) výrok ho zmalátnil

zmalířštět 1× ACT(1)
jeho práce zmalířštěly

zmalomyslnět 1× ACT(1)
ke konci zmalomyslněla

zmanipulovat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
(ovlivnit) zmanipulovat výsledky; z. kolegy

zmapovat 2× ACT(1) PAT(4)
(popsat) zmapovat situaci

zmarnit 1× ACT(1) PAT(4)
(zničit) zmarnit lidské životy

zmařit1
1×,26× ACT(1) PAT(4;↓aby;.f) ?ADDR(3)

(překazit, zabránit, znemožnit) zmařil nám šance
zmařit24× ACT(1) PAT(4)
(potlačit, zničit, ubít) to zmařilo jeho talent

zmasakrovat 1× ACT(1) PAT(4)
Dav zloděje zcela zmasakroval.

zmást 4×,10× ACT(1) PAT(4)
(zmýlit, poplést, splést) asi je to zmátlo

zmehnout 1× ACT(3)
(přeskočit) radnímu zmehlo

změkčit 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
v+4;do-1[.4])

(změnit) změkčit trest z pěti na čtyři roky
změkčovat 1× ACT(1) PAT(4)

(měkčit) změkčovat souhlásku t
změnit1

108×,171× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])

(pozměnit) změnil účes z kudrn na rovné vlasy; z.
název knihy

změnit2
1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)

změnit na tom jen několik
změnit312× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(vyměnit) Akcie změnili majitele A za majitele B.;
Akcie změnily vlastníka.

změnit42× ACT(1) DPHR(k-1[dobrý.a3]) PAT(4)
změnit vše k dobrému

změnit se 82×,117× ACT(1) ?PAT(v+4;na+4;do+2;
k+3) ?ORIG(z+2)

(transformovat se) on se změnil ze špatného na
dobrého člověka; tato situace se z. k lepšímu; město se
z. z výstavní metropole v trosky

zmenšit 7×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snížit, redukovat) zmenšit poplatky ze 700 na 689;
z. riziko; z. jim.BEN nájem; o 10 procent.DIFF

zmenšit se 3×,11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se, ztenčit se) míra přerozdělování se zmenšila
ze 105 na 102; o 60.DIFF

zmenšovat 1×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snižovat) zmenšovat nájem z 8 na 6 tisíc; z. objem
odpadu o přijatelné procento.DIFF

zmenšovat se 10× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšit se) jeho výnos se zmenšoval ze 76 na 45 mil.

změřit1
2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(měřit, srovnávat) hráč změřil síly se soupeřem
změřit2

2×,2× ACT(1) PAT(4)
(měřit) změřit cholesterol; všem pacientům.BEN

zmeškat 1× ACT(1) PAT(4)
Kongres zmeškal zákonem stanovenou lhůtu.

zminimalizovat ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(minimalizovat, snížit) zminimalizovat ztráty z
minima na maximum

zmínit 9×,18× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c) ?ADDR(3)
(vyjmenovat, označit) zmínila nám Mexiko; z., co
musí udělat

zmínit se1
11×,10× ACT(1) PAT(o+6;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(říci) nezmínili se o žádných škodách
zmínit se2

2×,1× ACT(1) EFF(↓že;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(sdělit) zmínil se mu o synovi, že je neposlušný
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zmiňovat 3×,13× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓c)
?ADDR(3)

(jmenovat, označovat) Zmiňovat jim jeho zásluhy.;
Článek chybně zmiňoval jako korunního
prince.COMPL jeho otce.

zmiňovat se1
9×,6× ACT(1) PAT(o+6;↓c) ?ADDR(3)

(říkat) rada se zmiňovala voličům o volbách
zmiňovat se2 ACT(1) EFF(↓že;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(říkat, sdělovat) zmiňovala se nám o dětech, že jsou
zlobivější

zmírat 1× ACT(1)
(skomírat, hynout) autokros zmírá

zmírnět 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zeslabit, zmenšit) zmírnět trest ze tří na dva roky;
USA z. sankce proti Iráku

zmírnit 9×,41× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, zeslabit) zmírnit trest z pěti na tři roky; z.
svou vízovou politiku

zmírnit se 2×,5× ACT(1)
(polevit) protest se zmírnil; vedro se z.

zmírňovat 2×,8× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

zmírňovat cenové regulace z pěti položek na tři
zmírňovat se 2× ACT(1)
Inflace se zmírňuje.

zmítat 2× ACT(1) PAT(7)
(házet) Bouře zmítá lodí.; Vítr zmítal větvemi stromů.;
Horečka jím zmítala.; Zmítal sebou.

zmítat se 3×,1× ACT(1) LOC(=)
(nacházet se) zmítat se v křečích; z. se v bezvědomí

zmizet 43×,32× ACT(1)
(ztratit se, podít se) on zmizel v davu; příznaky z.;
zboží z. z trhu

zmlátit 1× ACT(1) PAT(4)
(zbít) zmlátit souseda

zmnohonásobit 1× ACT(1) PAT(4)
(zvětšit) soubor zmnohonásobí zájezdovou činnost

zmobilizovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(zalarmovat) zmobilizovat všechny síly

zmoci1
2× ACT(1) PAT(4)

(zvládnout) to sami nezmůžeme
zmoci21× ACT(1) PAT(4)
(vyčerpat, unavit) Allena zmohla guerilová taktika
jeho nepřátel.

zmoci se 2× ACT(1) PAT(na+4)
(dokázat) zmoci se na odpověď

zmocnit 3× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)

(pověřit) zmocnit komisi vybrat toho nejlepšího; z. ji k
výběru; z. ji, aby vybrala

zmocnit se1
11×,5× ACT(1) PAT(2)

(dobýt) zmocnil se dalších budov
zmocnit se21× ACT(1) PAT(2)
(zvládnout) zmocnit se skladby velmi bravurně

zmocnit se3 CPHR({nenávist,strach,…}.1) PAT(2)
zmocnil se ho strach

zmocňovat 2× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)
(pověřovat, zmocnit) zmocňovat komisi k opatření

zmocňovat se ACT(1) PAT(2)
(zmocnit se, dobývat) zmocňovat se vyššího podílu

zmodernizovat 2×,7× ACT(1) PAT(4)
(modernizovat, vylepšit) zmodernizovat koridor

zmonopolizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zmonopolizovat region

zmrazit 4×,17× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(zastavit) zmrazit konta; rezolucí.MEANS; Program
byl zmrazen na 1.625 miliardy dolarů.

zmrazovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zmrazit, zastavovat) zmrazovat rozpočet

zmrzačit 3× ACT(1) PAT(4)
(poranit) zmrzačit vojáka

zmutovat 1× ACT(1) ?PAT(v+4;na+4;do+2;k+3)
?ORIG(z+2)

(transformovat se, změnit se) kopie zmutovala ze
starého genu na gen 53

zmýlit se 5×,2× ACT(1)
(chybovat, splést se) zmýlil se; z. se v něm.REG

značit19× ACT(1;.f;↓že) PAT(4;.f;↓že;↓aby;.s;↓c;.v)
(znamenat, představovat) masakr značil počátek hry

značit2 ACT(1) PAT(4)
(označit) značit hranici

znamenat1
304×,331× ACT(1;.f;↓že) PAT(4;.f;↓že;↓aby;

.s;↓c;.v)
(představit) to znamená konec; ten člověk pro nás.BEN
z. opravdové nebezpečí; to pro nás z., abychom
přepracovali pravidla

znamenat2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;.s;↓c) ?PAT(o+6)
?ADDR(3)

(psát) znamená mu o této teorii každý nový postřeh; z.
si o něm, že je hloupý

známkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(hodnotit) známkovat žáky; spravedlivě,
slovně.MANN; číslicemi, pomocí číslic.MEANS

znárodnit 4×,2× ACT(1) PAT(4)
(nacionalizovat) znárodnit banky

znárodňovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
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(nacionalizovat) podniky už znárodňovat nebudeme
znásilnit1

2×,2× ACT(1) PAT(4)
(překroutit) znásilnit jazyk; z. fakta

znásilnit2
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(zneuctít, zhanobit) znásilnit ženu
znásilňovat11× ACT(1) PAT(4)
(zneuctívat, hanobit) znásilňovat ženy

znásilňovat2 ACT(1) PAT(4)
(překrucovat) znásilňovat fakta

znásobit12× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvětšit) Peněžní injekce znásobila kapitál z 1,82
miliardy na 8,56 miliardy peset.

znásobit2
2×,2× ACT(1) PAT(4)

(zvětšit) přítomnost prezidenta znásobila jeho dojetí
znásobit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) Prodej se znásobil z minima na maximum

znásobovat 1× ACT(1) PAT(4)
(znásobit, zvětšovat) znásobovat rozdíl

znásobovat se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Rozdíl se postupem času ještě znásobuje.

znát1
77×,42× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)

zná počet členů strany od vedení; z. předpisy; z. cestu
lesem

znát21× ACT(1) PAT(na+4) EFF(4;↓že) ?ORIG(od+2;
z+2)

(vědět) znal na něj od přítele spoustu nepravostí
znát3

2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY];
.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

(považovat) znala paní jako velmi líbeznou; z. vás
jako režiséra současné dramatiky

znát47× ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(být známý) znát se.hidden s nimi dlouho; nejvíce
se.hidden tu z. Nizozemci s Lucemburskem

znát5
65×,23× ACT(1;↓c) PAT(4)

(být známý) zná Marii; od studií.TSIN
znát6

1×,2× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jak-2;↓jestli;↓c)
?PAT(o+6) ?ORIG(od+2;z+2)

(vědět) zná o něm od přítele spoustu klepů; z. o ní z
novin, že je svéhlavá

znát se 1× ACT(1) PAT(k+3)
(hlásit se) znal se ke svému druhovi; z. se k sobě i po
letech.TWHEN

znázorňovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(zobrazovat, vyobrazovat) obraz znázorňoval
postavu

znečistit 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(zašpinit) znečistit křesílko; zmrzlinou.MEANS

znečišťovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)

(kontaminovat, špinit) znečišťovat ovzduší
znegovat 1× ACT(1) PAT(4)
Zvýšené náklady znegovaly zlepšení výsledků.

znehodnocovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(zneplatňovat) znehodnocovat hodnoty

znehodnotit1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

(devalvovat) znehodnotit bankovku
znehodnotit21× ACT(1) PAT(4)
(zneplatnit) znehodnotit jeho postoje

znehodnotit se ACT(1)
(stát se bezcenným) zboží se dopravou znehodnotilo

znechucovat 1× ACT(1) PAT(4)
(otravovat) znechucovat voliče

znechutit 2×,8× ACT(1) PAT(4)
(otrávit) reklama znechutila zájemce

znejistět11× ACT(1) PAT(4)
(zneklidnit) znejistět kandidáty

znejistět2
1×,1× ACT(1)

(zneklidnět) podnikatel trochu znejistěl
znejistit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zneklidnit, znepokojit) výkyvy na světových trzích
znejistily občany; svými slovy.MEANS mě z.

zneklidnět 1× ACT(1)
obchodník zneklidněl

zneklidnit 2×,7× ACT(1) PAT(4)
(znejistit, znepokojit) zneklidnit starostu;
výhrůžkami.MEANS

zneklidňovat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(znepokojovat) změna zneklidňovala atmosféru

zněkolikanásobit 1× ACT(1) PAT(4)
(zvětšit, zmnohonásobit) zněkolikanásobit provoz

znemožnit 9×,22× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ADDR(3)
(zkazit, zabránit) znemožnil mu odchod;
transformace z., aby liberalizace proběhla;
transformace z. liberalizaci

znemožňovat 6×,2× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ADDR(3)
(znemožnit, zabraňovat) znemožňoval mu odejít

znepokojit 32× ACT(1;↓že) PAT(4)
(zneklidňovat) znepokojuje mě; svým
chováním.MEANS; Mnoho vědců je znepokojeno, že se
společnosti vozí zdarma.

znepokojovat 4×,19× ACT(1;↓že) PAT(4)
(zneklidňovat) prohra znepokojuje politiky

znepokojovat se 4× ACT(1)
Znepokojovali se přívalem.CAUS špatných zpráv.;
Vedoucí pracovníci se znepokojovali, že
nepřišel.CAUS.
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znepřátelit 2× ACT(1) PAT(4)
znepřátelit Demokraty

znepřátelit si 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(učinit z nich nepřátele) znepřátelit si muslimy

znepříjemnit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(ztrpčit, ztížit) znepříjemnit život; z. nám.BEN situaci

znepříjemňovat 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(ztěžovat, ztrpčovat) zkoušky znepříjemňovaly život;
z. mu.BEN postavení

znervóznět 1× ACT(1)
trh s obligacemi znervózněl

znervóznit1
1×,2× ACT(1) PAT(4)

(zneklidnit) znervóznil mě jeho klid
znervóznit21× ACT(1) ?PAT(z+2)
Jirka z jeho přístupu znervóznil.

znervózňovat 1×,5× ACT(1) PAT(4)
(znepokojovat, zneklidňovat) mumraj při natáčení
herce znervózňuje

znesnadnit 1× ACT(1) PAT(4;.f) ?ADDR(3)
(znesnadňovat, komplikovat, problematizovat)
znesnadnit společnostem zůstat konkurenceschopní

znesnadňovat 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(ztěžovat, komplikovat, problematizovat)
znesnadňovat lidem komunikaci

znesvěcovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zneuctívat) znesvěcovat sport

zneškodnit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(potlačit, odrazit) zneškodnit silnou nálož; z. torpédo;
z. útok

znetvořit 1× ACT(1) PAT(4)
(deformovat) Pink Floyd znetvořili podstatu rocku

zneuctít 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(potupit, zhanobit, zostudit) zneuctít jeho čest

zneužít 12×,5× ACT(1) PAT(4;2)
(nadužít) zneužil tato opatření; na vylepšení.AIM
projektu

zneužívat 16×,9× ACT(1) PAT(4;2)
zneužil studentky, opatření; z. práce vězňů

znevážit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(znevažovat, znesvětit) znevážit jména firem

znevažovat 4×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(znesvěcovat, zlehčovat) znevažovat práci kolegů; z.,
že Jakub přidal nový rámec

znevýhodnit 4×,6× ACT(1) PAT(4)
(poškodit) zákon znevýhodnil vinaře

znevýhodňovat 6× ACT(1) PAT(4)
(poškozovat) znevýhodňovat české výrobky; z. je v
soupeření.REG

zničit 17×,43× ACT(1) PAT(4;↓c)
(devastovat) zničili stát; z., co se dalo

zničit se 1× ACT(1)
(unavit se) Ten člověk se vždy zničil.

znít1
3×,1× ACT(1) PAT(na+4)

smlouva zní na doručitele; oprávnění z. na více
předmětů

znít2 ACT(3) LOC()
(bušit, cukat, kručet) zní mu v uších

znít3
22×,45× ACT(1) MANN()

(mít slovní podobu) otázka zní takto.MANN.; jeho
závěr z., že je.MANN to OK; překlad zní: Velitel
tanku.MANN; verze z.:”Mýlil se….”.MANN

znít4
3×,3× ACT(1;↓že)

(ozývat se, projevovat se) že to nejde, znělo celým
sálem

znít5
33×,18× ACT(1)

(zvučet, vydávat zvuk) kytara zní; měkce.MANN;
mušle z. příbojem.MEANS

znivelizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zarovnat, srovnat) znivelizovat podlahu

znormalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uvést v normální stav) znormalizovat společnost

znovuobjevit 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(objevit, najít) znovuobjevit původní text

znovuobjevovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(objevovat) znovuobjevovat texty

znovuobnovit ACT(1) PAT(4)
znovuobnovit vládu

znovuotevřít 1× ACT(1) PAT(4)
(otevřít, zahájit) znovuotevřít trh

znovuzvolit ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2;mezi+7)
(zvolit) z řad komunistů znovuzvolili poslance

zobecňovat 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zevšeobecňovat, generalizovat) zobecňovat studijní
výsledky

zobchodovat 5×,1× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)
(prodat) zobchodoval jim akcie; za určitou částku.EXT;
z. 52 cenných papírů

zobrazit 2×,6× ACT(1) PAT(4)
(znázornit, vyobrazit, zachytit) zobrazit portrét
sochy Apollóna

zobrazit se 2× ACT(1) LOC()
(ukázat se) Text se zobrazil na obrazovce.

zobrazovat 1×,20× ACT(1) PAT(4)
(zobrazit, znázorňovat, vyobrazovat) zobrazovat
motiv města

zocelit ACT(1) PAT(4)
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(posílit) vývoj trhu společnosti zocelí
zodpovědět 12×,7× ACT(1) PAT(4;.f;↓c;↓zda)
ADDR(3)

zodpovídat dětem nové otázky; z., proč díla vznikají; z.
jim důležitou otázku

zodpovídat 7×,6× ACT(1) PAT(za+4) ?ADDR(3)
(odpovídat) zodpovídat rodičům za děti

zodpovídat se 2×,4× ACT(1) PAT(z+2;za+4) ADDR(3)
(odpovídat se) zodpovídat se jim z trestného činu; Za
znárodňování se politici nemuseli zodpovídat
veřejnosti. Zodpovídá se za to svým voličům.

zohavit 1× ACT(1) PAT(4)
(zohyzdit, hyzdit) zohavili zákazníka; z. mu.BEN
postavu

zohlednit 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jak-2;↓c)
(vzít v úvahu) zohlednit všechny fenomény

zohledňovat 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓že;↓c)
(brát v úvahu) řešení zohledňuje souvislosti; z., že
studovala rychle

zopakovat1
10×,10× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c) ?ADDR(3) ?ORIG(po+6)

(opakovat) zopakoval po něm učitelce poslední slova
zopakovat2

10×,9× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓zda;↓ať)
?ADDR(s+7)

(opakovat) zopakovat s ním start; z. s ní školní látku;
z. si.BEN slovíčka

zopakovat3
4×,2× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

?ADDR(3)
(říci) zopakovala mu o výroku Klause, že s tím
nesouhlasí

zopakovat se 1× ACT(1)
Zářijové vzedmutí v automobilové výrobě se zopakuje.

zoptimalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zoptimalizovat výkony

zorganizovat 12×,8× ACT(1) PAT(4)
(organizovat, uspořádat) zorganizovat akci; z.
mítink

zorientovat se 5× ACT(1) LOC()
(orientovat se, vyznat se) zorientovat se v neznámé
krajině

zosnovat 3× ACT(1) PAT(4)
(připravit) zosnovat vzestup firmy

zosobňovat 4× ACT(1) PAT(4)
(představovat) zosobňovat hodnoty

zostřit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(zesílit, zpřísnit) zostřit sankce; z. boj

zostřit se 1× ACT(1)
Situace se zostřila počátkem tohoto měsíce.

zostřovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zostřit) zostřovat kontroly

zotavit 1× ACT(1) PAT(4)
(vzpružit) pobyt nás zotavil

zotavit se 53× ACT(1) ?PAT(z+2)
(dostat se) ceny se zotavily z poklesů

zotavovat se 14× ACT(1) ?PAT(z+2)
akcie se zotavují z poklesů

zoufat si 1× ACT(1) ?PAT(nad+7)
(ztrácet naději) zoufat si nad prostopášností
poddaných

zpanikařit 3× ACT(1)
žák zpanikařil

zpečetit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(stvrdit) zpečetit osud

zpeněžit 1×,4× ACT(1) PAT(4)
(prodat) zpeněžit část bytového fondu

zpestřit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
zpestřit akci; z. jim.BEN vystoupení

zpestřovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vylepšovat) zpestřoval večer; zpěvem.MEANS

zpětinásobit se 1× ACT(1)
zisk se zpětinásobil

zpevnit1
13×,9× ACT(1) ?PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(posílit, upevnit) dolar zpevnil hodnotu z 212, 3 bodu
na 717,7 bodu

zpevnit21× ACT(1) PAT(4)
Neznáme technologii, která by nám umožnila sloupy
zpevnit.

zpevňovat 2×,2× ACT(1) ?PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(posilovat, upevňovat) dolar zpevňoval hodnotu z
1,15 na 1,16; koruna je nepřetržitě zpevňována

zpívat1
10×,6× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

(pět, vyslovovat, vyřknout) zpívají nám třetinu
repertoáru; anglicky.MANN; z. jen české písně; z. jen
vysoké tóny

zpívat2
2× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(3)

(pět, zazpívat) zpívat nám o lásce; z. o krásách vlasti v
lidových písních

zpívat3
1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)

?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(pět) zpíval nám o ptáčkovi písničku; jeden si z. melodii

zpívat4
2×,5× ACT(1)

(umět zpívat) Jirka už zpívá, ale nemluví
zplnomocnit 1× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby) ADDR(4)
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(zmocnit, pověřit) zplnomocnit makléře k
obchodování

zplnomocňovat 1×,1× ACT(1) PAT(k+3;.f;↓aby)
ADDR(4)

(zplnomocnit, zmocnit, pověřit) zplnomocňovat ho
k pobytu; z. ji, aby zajistila …

zplodit1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

(zrodit) zplodil dceru
zplodit2 ACT(1) PAT(4)
(připravit, napsat) zplodit referát

zploštit 1× ACT(1) PAT(4)
(zjednodušit) zploštit problém

zpodobňovat 1× ACT(1) PAT(4)
Zpodobňuje boháče jako malého, plešatého
člověka.COMPL

zpohodlnět ACT(1)
(zlenivět) člověk zpohodlní

zpochybnit 17×,24× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zpochybňovat) zpochybnit tvrzení

zpochybňovat 16×,40× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(zpochybnit) zpochybňovat, že se podvolí

zpolitizovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(politizovat, usměrnit politicky) zpolitizovat celý
případ

zpomalit1
6×,37× ACT(1) PAT(4)

(zpomalovat, brzdit) chlapec zpomalil růst, tempo;
běžel za mnou, tak jsem z.

zpomalit27× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Růst zpomalil z dvojciferných na jednociferné
hodnoty.; Hospodářství na celém světě zpomalí.

zpomalit se1
3×,21× ACT(1)

(zbrzdit se) hospodářský růst se zpomalil
zpomalit se22× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Nárůst se zpomalil z 30 na 16 %.

zpomalovat1
5×,7× ACT(1) PAT(4)

(brzdit, zpomalit) med zpomaluje procesy stárnutí
zpomalovat217× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(sebe) Výrobní index zpomaluje z 60 na 45.; Růst
průmyslu nadále zpomaluje.

zpomalovat se 8× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(sebe) Nové půjčky se zpomalují z dvojciferných na
jednociferná čísla.; Půjčky se zpomalují.

zpopularizovat 1× ACT(1) PAT(4)
zpopularizovat danou značku

zpotit se 1× ACT(1)
Při takových činnostech se zpotí.

zpovídat 2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)

(vyzpovídat) zpovídat kapelu z toho, co prožila; z.
všechny zúčastněné

zpozdit 3×,5× ACT(1) PAT(4)
(zdržet) zpozdit dokončení stavby

zpozdit se1
2×,4× ACT(1)

(zdržet se) podpis se zpozdil
zpozdit se21× ACT(1) PAT(s+7)
Zpozdil se s deseti centy o deset minut.

zpozornět 2× ACT(1)
(zbystřit) žáci zpozorněli

zpozorovat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(všimnout si, postřehnout, zahlédnout) zpozoroval
nepřítele

zpožďovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zpomalovat) zpožďovat platby o čtyři měsíce.DIFF

zpožďovat se 1× ACT(1)
(opožďovat se) zásilky se zpožďují

zpracovat1
18×,9× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(upravit, vytvořit) zpracovat z příspěvků program
zpracovat2

8×,12× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4)
(přetvořit) zpracovat interview do jiného žánru; z.
ovoce na marmeládu

zpracovat31× ACT(1) PAT(4)
(ovlivnit) zpracovat čtenáře

zpracovávat1
18×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(tvořit, vytvářet) zpracovávat z podkladů přiznání
zpracovávat215× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(přetvářet) zpracovávat interview do patřičného
žánru; Jedna společnost zpracovává komodity v
potraviny, jako například instantní nudle.

zpracovávat3 ACT(1) PAT(4)
(ovlivňovat) zpracovávat diváky

zpracovávat43× ACT(1) PAT(4)
Společnost zpracovává obchody.

zpravit 2× ACT(1) PAT(o+6;↓že;.s;↓c) ADDR(4)
(uvědomit) zpravil příbuzné o úmrtí

zprivatizovat 6×,5× ACT(1) PAT(4)
(privatizovat) zprivatizovat podnik

zprofanovat 2× ACT(1) PAT(4)
(znevážit, zneuctít) zprofanovat odchod

zpronevěřit 4× ACT(1) PAT(4)
Společnost zpronevěřila peníze.

zpronevěřit se 3× ACT(1) PAT(3)
(zradit) zpronevěřit se svým zásadám

zprostit 7×,11× ACT(1) PAT(2) ADDR(4)
(zbavit, osvobodit) zprostit syna závazku

zprostředkovat 15×,4× ACT(1) PAT(4)
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(sjednat, obstarat) zprostředkovat prodej domu; z.
nám.BEN prodej

zprostředkovávat 8×,3× ACT(1) PAT(4)
(sjednávat, obstarávat) banka zprostředkovává
obchodní kontakty

zprošťovat ACT(1) PAT(2) ADDR(4)
(zprostit) zprošťovat banku viny

zprovoznit 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(uvést do provozu) firma zprovozní nové kanceláře

zprůhledňovat 1× ACT(1) PAT(4)
zprůhledňovat účetnictví

zprůměrovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
zprůměroval hospodářské výsledky

zpřehlednit 1× ACT(1) PAT(4)
(uspořádat) zpřehlednit podporu vývozu

zpřesnit 4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(upřesnit) zpřesnil definici; z. nám.BEN data odjezdu

zpřesňovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(upřesňovat) zpřesňovat výčet příkladů

zpřetrhat 4×,1× ACT(1) PAT(4)
(přetrhat) zpřetrhat vazby na původní rodinu

zpříjemnit 1× ACT(1) PAT(4)
Zpříjemnit návštěvníkům.BEN lyžování.

zpříjemňovat 1× ACT(1) PAT(4)
zpříjemňovat nabídku; z. jim.BEN stáří

zpřísnět ACT(1)
(stát se přísným) otec náhle zpřísněl

zpřísnit 5×,8× ACT(1) PAT(4)
(zostřit, přiostřit) zpřísnit služby

zpřísňovat 2× ACT(1) PAT(4)
(zostřovat, přiostřovat) zpřísňovat podmínky půjček

zpřístupnit1
6×,7× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(přiblížit) zpřístupnit vážnou hudbu širokým vrstvám
zpřístupnit26× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(umožnit přístup) Zpřístupnil nám účetnictví.

zpřístupňovat 1× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)
(zpřístupnit) zpřístupňovat jim naši práci

zpuchřet 1× ACT(1)
(zetlít, ztrouchnivět) trámy zpuchřely

způsobit1
26×,41× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

(přivodit) způsobit mu újmu; neopatrným
chováním.MEANS

způsobit2
72×,248× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)

(zapříčinit) antigen způsobil reakci; z., že se nikdo
nebude ptát; z., aby se nikdo neptal

způsobovat1
1×,5× ACT(1) PAT(4;↓že) ADDR(3)

způsobovala mu problémy

způsobovat2
21×,48× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby)

(zapříčiňovat) faktory způsobovaly, že nabídka je
nízká; vidět je vlastnost nepohodlná: způsobuje, že…

zpustošit ACT(1) PAT(4;↓c)
(zdevastovat, zničit) zpustošit výrobní sektor

zracionalizovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zhospodárnit) zracionalizovat komunikaci

zračit se 2× ACT(1) LOC()
(objevovat se, vyskytovat se, rýsovat se) v konfliktu
se zračí programové odlišnosti

zradit 6×,1× ACT(1) PAT(4)
(převézt, ošidit, oklamat, napálit) zradit přítele

zranit1
33×,23× ACT(1) PAT(4)

(poranit) zranit vojáka; z. mu.BEN ruku
zranit21× ACT(1) PAT(4)
(poškodit) Pouhé přemýšlení zraní národní
bezpečnost.

zranit se 9×,1× ACT(1)
(poranit se) student se zranil; nožem.MEANS; o
nůž.MEANS

zrát 1×,1× ACT(1)
(docházet, dojít) ovoce zraje

zrazovat1
5× ACT(1) PAT(4)

(šidit, klamat) stále mě zrazuje
zrazovat2

1× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(od+2)
(odrazovat, odstrašovat) partyzáni zrazují uprchlíky
od návratu

zrcadlit 2× ACT(1) PAT(4)
(odrážet) ekonomika zrcadlí potíže společnosti

zrealizovat 1×,7× ACT(1) PAT(4)
(uskutečnit) zrealizovat první vydání

zredukovat1
5×,28× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(snížit) zredukovat možnosti z malých na žádné

zredukovat21× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2)
(zjednodušit) Balíček byl zredukován do méně
závažného jazyka zprávy.

zreformovat 1× ACT(1) PAT(4)
(reformovat) zreformovat školství

zrekapitulovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;.s;↓c)
?EFF(do+2;v+4)

(shrnout) zrekapitulovala to do jedné věty; z. svůj
život

zrekonstruovat1
2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) zrekonstruovat ztracený program z daných
poznatků

zrekonstruovat2 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
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(vybudovat, přestavět) zrekonstruovat dům z
barabizny

zrenovovat 1× ACT(1) PAT(4)
zrenovovat řadu automobilů

zreorganizovat ACT(1) PAT(4)
zreorganizovat program

zrestaurovat 1× ACT(1) PAT(4)
(spravit, opravit) zrestaurovat dveře; z. budovu podle
daného projektu.CRIT

zrevidovat 1×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;↓jestli;↓zda;↓c)
(zkontrolovat) zrevidovat zákon

zrodit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(porodit, dát vznik) náboženství zrodilo lamaismus;
z. syna

zrodit se 11×,7× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vzniknout) zrodila se nová společnost; Nedůvěra se
zrodila z aféry Watergate.

zrudnout 2× ACT(1)
Nadával tak strašně, až mu.BEN zrudl obličej.

zruinovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(zničit) svého milence naprosto zruinovala

zrušit 120×,149× ACT(1) PAT(4)
(anulovat, stornovat) zrušil pohár; z. dohodu; z.
mu.BEN pracovní poměr

zrůžovět 1× ACT(1)
miminka zrůžověla; z. radostí.CAUS

zrychlit1
2×,6× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

(zvýšit) zrychlit rychlost ze 60 na 100
zrychlit21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Zahájení bytových služeb zrychlí z nízkých čísel na
dvojnásobek.

zrychlit se 3×,3× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) tep se zrychlil ze 78 na 120; hra se z.

zrychlovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(zvyšovat) zrychlovat rychlost ze 60 na 100; z. výrobu

zrychlovat21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
Rychlost stroje zrychluje z 60 na 80 km za hodinu.;
Ekonomický růst zrychluje.

zrychlovat se 2×,1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšovat se) tep se zrychluje ze 78 na 120

zřeknout se 7×,7× ACT(1) PAT(2)
(zříci se, odmítnout, vzdát se) zřeknout se sestavení
vlády

zříci se 4× ACT(1) PAT(2)
(distancovat se, odříkat se, vzdát se, upustit) zřekl
se neutrality

zřídit1
34×,36× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vytvořit) zřídit z daného úřadu veřejnou instituci
zřídit2 ACT(1) PAT(4)
(zmlátit, poškodit) zřídit přítele

zříkat se 5×,2× ACT(1) PAT(2)
(vzdávat se, upouštět od) zříkám se komentáře

zřítit se13× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se) index se zřítil z 8 na 7 procent

zřítit se2
1×,13× ACT(1)

(spadnout) letadlo se zřítilo
zřizovat 12×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet, budovat) zřizovali zde z domů úřady

ztělesnit 1×,2× ACT(1) PAT(4)
(zpodobit, zahrát) ztělesnit roli

ztělesňovat 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(představovat) ztělesňuje zdraví a krásu

ztenčit ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit) ztenčit zásoby z pěti pytlů na 2

ztenčit se 1×,3× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se, tenčit se, zmenšovat se) návštěvnost se
ztenčila z 50 na 30 za týden; poptávka se z.

ztenčovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšovat) ztenčovat vrstvu z 20 na 18 cm

ztenčovat se 5× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšovat se, snižovat se, ztenčit se) armáda se
ztenčuje ze stovek na desítky vojáků

ztěžovat 4×,10× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby)
(ztížit, problematizovat, komplikovat) úrokové
sazby ztěžují jejich přístup k investicím; z.
rodičům.BEN život; klesající sazby ztěžují investorům
získat výnosy; ztěžují americké posádce, aby zde
vydržela

ztichnout 2× ACT(1)
(utichnout) zvuky ztichly

ztišit se 2× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
hluk se ztišil z 90 na 70 decibelů

ztížit 5×,9× ACT(1) PAT(4)
(ztěžovat, komplikovat, problematizovat) ztížili
cestu; z. nám.BEN podmínky

ztlouci 1× ACT(1) PAT(4)
(zbíti) ztlouci muže

ztloustnout 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
ztloustl z 87 na 95 kilogramů

ztlumit 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(ztišit) ztlumit zvuk z maxima na minimum; o
kousek.DIFF

ztotožnit 1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(porovnat) ztotožnit jeho pach s pachem pachatele
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ztotožnit se11× ACT(1) PAT(↓že;v+6) ADDR(s+7)
(shodnout se) ztotožnit se s ním v názorech; přátelé se
z. Rcp.ADDR, že to není.PAT vhodné

ztotožnit se2
7×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(být zajedno) soud se ztotožnil s vyjádřením státní
zástupkyně

ztotožňovat 3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(porovnávat) ztotožňovat biskupa Zdíka s Kosmovým
potomkem

ztotožňovat se1
1×,1× ACT(1) PAT(↓že;v+6;na+6)

ADDR(s+7)
(shodovat se, shodnout se) ztotožňovat se s ním v
názorech

ztotožňovat se2
1×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(být zajedno) s tímto názorem se neztotožňuji
ztrácet14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(prodělat) ztrácel mnoho peněz na tomto obchodu;
obchodník ročně z. tisíce

ztrácet2
34×,24× ACT(1) PAT(4;na+6)

(pozbýt) ztrácet na pružnosti; z, na účelnosti; z.
vědomí

ztrácet3
1×,5× ACT(1) PAT(4)

(přijít, pozbýt) ztrácet přítele; z. otce
ztrácet4 ACT(1) PAT(4)
(prohrát) ztrácet bitvu; z. boj

ztrácet5 ACT(1) PAT(4)
(vytrousit) ztrácet klíče

ztrácet6
1×,2× ACT(1) CPHR({chuť,příležitost,zájem,

…}.4)
Ztrácet chuť do života.

ztrácet7 ACT(1;↓že) DPHR(z-1[mysl.S2]) PAT(4;↓že)
neustále ztrácel z mysli, že nepřijde

ztrácet8 ACT(1) DPHR(z-1[dohled.S2]) PAT(4)
z. ji pořád z dohledu

ztrácet91× ACT(1) DPHR(hlava.S4)
Newyorská burza cenných papírů v tomto případě
ztrácí hlavu.

ztrácet se 4×,2× ACT(1)
(mizet) zásilky se ztrácejí

ztrapnit 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(zesměšnit) ztrapnit svého přítele

ztrapňovat ACT(1) PAT(4)
(zesměšňovat, ztrapnit) ztrapňovat prezidenta

ztratit115× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(na+6)
(prodělat) ztratil na tomto obchodu tisíce

ztratit210× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
Ztratila 7/8 na 53 1/2.

ztratit352×,77× ACT(1) PAT(4;na+6)

(pozbýt) ztratit humor; z. čas čekáním.CAUS; z. na
pružnosti

ztratit4
29×,4× ACT(1) PAT(4)

(vytrousit) ztratit na ulici peněženku
ztratit5

1×,29× ACT(1) PAT(4)
(přijít, pozbýt) ztratit přítele; z. oba rodiče

ztratit61× ACT(1) PAT(4)
(prohrát) ztratit bitvu

ztratit7
3×,3× ACT(1) CPHR({chuť,možnost,příležitost,

šance,…}.4)
Ztratil chuť spolupracovat.; Společnost ztratila šanci
podílet se na trhu.

ztratit8 ACT(1;↓že) DPHR(z-1[mysl.S2]) PAT(4;↓že)
ztratil ji také z mysli

ztratit91× ACT(1) PAT(4) DPHR(z-1[dohled.S2])
Ztratil ji brzy z dohledu.

ztratit10 ACT(1) PAT(4) DPHR(z-1[doslech.S2])
Ztratil ji brzy z doslechu.

ztratit11 ACT(1) PAT(4) DPHR(z-1[oko.P2])
Ztratil ji brzy z očí.

ztratit se1
12×,11× ACT(1)

(zmizet, zatoulat se) děti se ztratily; rodičům.BEN; v
davu.LOC

ztratit se2
1× ACT(1) DPHR(z-1[dohled.S2])

ztratit se z dohledu
ztrojnásobit 1×,4× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvětšit) ztrojnásobit míru ze tří na devět
ztrojnásobit se 2×,8× ACT(1) ?PAT(na+4)
?ORIG(z+2)

(zmnohonásobit, zněkolikanásobit) Objem se
ztrojnásobil z 9 na 27.

ztroskotat1
14×,14× ACT(1)

(neuspět, nezdařit se, zkrachovat) záměr ztroskotal
ztroskotat21× ACT(1)
(potopit se, rozbít se) loď ztroskotala

ztroskotávat 1× ACT(1)
(neuspět) ztroskotávaly celé rodiny

ztrpčovat 1× ACT(1) PAT(4)
(znepříjemňovat, ztěžovat) ztrpčuje naše podmínky;
z. poplatníkům.BEN život

ztrpknout 1× ACT(1)
Je to držba, která zcela ztrpkne.

ztuhnout1
1×,1× ACT(1)

(zdřevěnět) ztuhl hrůzou; z. mu.BEN prsty
ztuhnout2 ACT(1)
(ztvrdnout) vosk rychle ztuhl

ztupit ACT(1) PAT(4)
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ztupit ostruhy
ztvárnit 4×,3× ACT(1) PAT(4)
(zahrát, zpodobit) hlavní role ztvárnili britští herci

ztvárňovat 1× ACT(1) PAT(4)
Herec ztvárňuje prezidenta.

ztvrdit 1× ACT(1) PAT(4)
(upevnit) hráč ztvrdil vedení

zúčastnit se 114×,41× ACT(1) PAT(2;na+6)
(participovat, podílet se, účastnit se) zúčastnit se
festivalu;

zúčastňovat se 2× ACT(1) PAT(2;na+6)
(participovat, podílet se) zúčastňovat se jednání

zúčtovat1 ACT(1) PAT(4)
(vyúčtovat) zúčtovala všechny zálohy

zúčtovat2
1×,4× ACT(1) PAT(s+7)

(vypořádat se, skoncovat) zúčtuje se svým sokem
zúročit 1× ACT(1) PAT(4)
(zužitkovat) zúročit svou námahu

zúročit se 1×,1× ACT(1)
roky hledání se zúročily

zuřit18× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že)
(nadávat, brblat) Zuřit na učitele.

zuřit2
6× ACT(1)

(běsnit) válka zuřila
zůstat1

4×,8× ACT(1;↓c) PAT(3;na+6)
(zbýt) veškerá práce zůstala na něm; řešení z. jemu; na
vedení kapel z., kterou inscenaci vyberou

zůstat2
100×,194× ACT(1) PAT(7;.a1;.a7;.f)

zůstala věrná; z. nedotčený; z. děkanem; z. ohrožen; z.
dlužen odpověď; z. pracovat

zůstat3
2×,1× ACT(1) PAT(při+6;s+7)

(neopustit, podporovat) zůstat při někom; z. s
manželkou

zůstat4
26×,12× ACT(1) ?PAT(z+2)

(zbýt) na vkladu zůstalo z úspor jen málo; z výhry
nám.BEN z. je málo; po otci.HER mu.BEN z dědictví z.
jen les; z. mu.BEN barák po babičce; z dortu mu.BEN
z. jen kousek

zůstat5
107×,71× ACT(1) LOC()

(setrvat, pobýt) Zůstal v lese.; Zůstala na
večeři.INTT.; Firma GNT zůstala s firmou XY.ACMP
na trhu.

zůstat6
21×,65× ACT(1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP(=)

zůstal v pohodě.LOC(=); z. nad věcí.LOC(=); z.
naživu.MANN(=); z. na stejné úrovni. LOC(=); z. v
bezvědomí.LOC(=); z. bez prostředků.ACMP(=);
nechtěla z. s holýma rukama.ACMP()

zůstat7
3× ACT(na+6;při+6;u+2)

(platit) u toho zůstalo; z. při tomto řešení
zůstat8

1× ACT(1) DPHR(sám.1) PAT(v+6;s+7;na+4)
zůstal v něčem, s tím, na to sám

zůstat91× ACT(1) DPHR(na-1[ocet.S4])
Zůstanou na ocet.

zůstat101× ACT(1) LOC()
Společnost zůstala na 18.5 dolarů na akcii.

zůstat111× ACT(1) DPHR(v-1[hra.S6])
Společnost zůstane ve hře.

zůstávat1 ACT(1) PAT(3;na+6)
(zbývat) veškerá práce zůstávala na něm

zůstávat2 ACT(1) PAT(při+6;s+7)
(podporovat) zůstávat při kamarádovi; z. s manželem

zůstávat3
80×,137× ACT(1;↓zda;↓že;↓c) PAT(s+7;7;.a1;

.a7;.f)
Zůstává mladý.; Zůstává s výhledem nepřetržitého
růstu.; z. stát; že to nepůjde, z. faktem; z. ohrožen; z.
čestným člověkem; otázkou z., jak se bude řešit…

zůstávat4
11× ACT(1) ?PAT(z+2)

(zbývat) z dokumentů zůstávaly jen části; po
babičce.HER mu.BEN z. jen drobnosti; z. dost rozdílů;
z výhry nám.BEN z. je málo; po otci.HER mu z
dědictví z. jen les

zůstávat5
40×,46× ACT(1) LOC()

(setrvávat, pobýt) zůstávat v rodné vsi; z. v nabídce;
z. mimo evidenci

zůstávat6
4×,23× ACT(1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP()

fondy zůstávají pohromadě.MANN; z. v pohodě.LOC(=);
z. nad věcí.LOC(=); z. naživu.MANN(=); z. na stejné
úrovni. LOC(=); z. v bezvědomí.LOC(=); z. bez
prostředků.ACMP(=); nechtěla z. s holýma
rukama.ACMP()

zůstávat7 ACT(u+2;na+6;při+6)
zůstávalo stále u jen u slibů

zůstávat8
1× ACT(1) DPHR(při-1[starý-2.N6])

vše zůstává při starém
zůstávat91× ACT(1) DPHR(v-1[platnost.S6])
řešení zůstává v platnosti

zůstávat101× DPHR(rozum.S1,stát-3.f$11<A>)
PAT(nad+7)

Nad zvonkohrou mu zůstává rozum stát.
zúžit1

3×,5× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšit, snížit) zúžit vedení z pěti osob na tři

zúžit2 ACT(1) PAT(4)
(zabrat) zúžit sukni

zužitkovat 6×,1× ACT(1) PAT(4)
(využít) zužitkovat perfektní přihrávku

zúžit se1
3×,1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
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Z

(zmenšit se) cesta se zúžila z 5 na 4 metry; o
centimetry.DIFF

zúžit se21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stát se užší) silnice se zúžila z 5 na 4 metry

zužovat1 ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zmenšovat) zužovat výnos z 10 na 8 tisíc

zužovat2 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(omezovat) zužovali problém na otázku výroby

zužovat se13× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zmenšovat se) přírůstek se zužoval z 20 na 18 metrů

zužovat se21× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stávat se užší) silnice se zužovala ze 4 na 3 metry

zvadnout1
1× ACT(1)

(uvadnout) květiny zvadnou; tyhle vám.BEN
nezvadnou

zvadnout2 ACT(1)
(ochabnout, unavit se) po večeři zvadla

zvát1
2× ACT(1) PAT(4) EFF(1;7)

(nazývat) zove toto řešení závislým
zvát2

11×,9× ACT(1) PAT(4)
(pozvat) zval hosty; do Prahy.DIR3; na oběd.INTT; z.
osobnosti, aby přednášely.AIM

zvážit 24×,69× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;.f)
(rozmyslet si, uvážit) zvážím, jak bych postavil
chlívek

zvážnět 1× ACT(1)
synovec zvážněl

zvažovat1
1× ACT(1) PAT(na+4) ADDR(mezi+7)

na post jsem zvažoval mezi Váchou a Pořízkem
zvažovat2

30×,98× ACT(1) PAT(4;↓jestli;↓zda;↓c;↓že;.f)
(rozmyslet si) Zvažovat promítnutí.; Zvažoval, kolik
zaplatí.; Zvažovali Karla na jmenování.AIM.

zvěčnit 2× ACT(1) PAT(4)
(zachytit) zvěčnit své jméno; coby autor.COMPL hudby

zvedat14× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvyšovat) Emise zvedá objem z 89 na 99.

zvedat2
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(zvednout, nadzvednout) Zvedat pytel.; Zvedat
telefon a cokoli.

zvedat se1
2×,4× ACT(1)

(vznikat) po světě se zvedá vlna odporu
zvedat se21× ACT(1)
Jeřáby se zvedaly těsně vedle zříceného úseku.

zvedat se31× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvyšovat se) Ceny mají tendenci se zvedat z dolních
hranic na horní.

zvědět1 ACT(1) PAT(4;o+6;↓jak-2;↓c;↓zda;↓že;↓jestli)
?ORIG(od+2)

(dozvědět se) zvěděli od nich výsledky
zvědět2 ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;↓c) ?PAT(o+6)
?ORIG(od+2)

(dozvědět se) zvěděli od ministra o poslancích, že
nepracují dobře

zvednout1
5×,57× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
trhy zvedly ceny zlata z 500 na 700

zvednout2
10×,9× ACT(1) PAT(4)

(zvedat, nadzvednout) Zvednout ruku.; Zvednout
kámen.; Jiní obchodníci nezvedli telefony.; Zvednout
sluchátko telefonu několikrát za den.

zvednout3 ACT(1) CPHR({naděje,…}.4) LOC()
Akcie v něm zvedla naděje.

zvednout se1
6×,34× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)

(stoupnout) ceny se zvedly z 500 na 550; z. se o deset
procent.DIFF

zvednout se2
1× ACT(1) PAT(k+3)

(začít něco uskutečňovat) index se zvedl k růstu; z.
se k odchodu

zvednout se31× ACT(1)
(vstát, vzpřímit se) Pavel se konečně zvedl; z. se
poslední ruka

zvednout se4 ACT(1)
(vzniknout) zvedla se bouře

zvelebovat 1× ACT(1) PAT(4)
(zdokonalovat) zvelebovat náměstí

zveličit ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zveličovat, přehnat) zveličit problém

zveličovat 2×,5× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(přehánět) zveličovat situaci

zveřejnit1
45×,221× ACT(1) PAT(4;↓c)

(uveřejnit, publikovat) zveřejnili tajné dokumenty; z.
mu.BEN knihu; z. hru Samuela Becketa; z., jak to
udělal

zveřejnit2
8×,25× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(uveřejnit) zveřejnil o něm pomluvy; z. o kandidátovi,
co mu prospěje

zveřejňovat1
10×,16× ACT(1) PAT(4)

(publikovat, uveřejňovat) zveřejňovat program na
nástěnce; z. přehled obyvatelstva

zveřejňovat2
1×,1× ACT(1) EFF(4;↓že;↓jak-2;↓zda;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(uveřejňovat, publikovat) zveřejňovat o nich, že
nepůjdou do voleb

zvěstovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c;.s) ADDR(3)
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(sdělit, ohlásit) zvěstovat jim nabídku
zvětšit 2×,13× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zvýšit) zvětšit náklady z 9 na 11 tisíc; z. trh pro
burzovní obchody

zvětšit se 2×,11× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšovat se) úroveň lidí se zvětšila z podprůměrné
na vyhovující

zvětšovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(zvyšovat) zvětšovat náklady z 8 na 9 tisíc; její
nedostupnost jen z. její přitažlivost

zvětšovat se 3×,6× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zvětšit se) trhlina se zvětšuje na 1 cm z 5 mm

zviditelnit1
3×,5× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(před+7)

(ukázat) zviditelnit své kladné stránky před celým
světem

zviditelnit22× ACT(1) PAT(4)
tekutina tepny zviditelní; na rentgenu.LOC

zvítězit 62×,21× ACT(1) ?PAT(v+6) ?ADDR(proti+3;
nad+7)

(vyhrát) síla moci zvítězila nad rozumem a ideály; z.
nad nimi v šachu; z. před Sammerem

zvládat1
8×,10× ACT(1) PAT(4;.f)

(dokázat, umět, dovést) zvládá účetnictví; z. počítat
zvládat21× ACT(1) PAT(4)
(vydržet, překonat) Mnoho lidí zvládalo události bez
problémů.

zvládat31× ACT(1) PAT(4)
(ovládat, kontrolovat) Neuměli zvládat inflaci.

zvládnout1
32×,41× ACT(1) PAT(4;.f)

(dokázat, umět, dovést) zvládne vše; z. studovat při
zaměstnání

zvládnout21× ACT(1)
DPHR(na-1[výborný.FS4@1$11<A>]) PAT(4)

Zvládl to na výbornou.
zvládnout32× ACT(1) PAT(4)
(vydržet, překonat) Zvládli i zhoubný virus.

zvlnit se 1× ACT(1)
Horní okraj se zvlnil.

zvolat 1×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c)
?ADDR(na+4)

(zavolat, zakřičet) zvolal na ni, že zůstane
zvolit1

56×,73× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ORIG(z+2;mezi+7)
(vybrat) zvolil poslance z pěti možných kandidátů; z.
mezi nimi nejlepší řešení; z. si.BEN motor; z. ho do
čela kandidátky.DIR3; z. pro ní.BEN lepší oblečení; z.
si.BEN určitý postup; na sjezd.AIM z. jiné lyže

zvolit2
21×,42× ACT(1) PAT(4) EFF(za+4;7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY])
(volit, prohlásit) zvolit člena předsedou

zvolnit 1× ACT(1) PAT(4)
(zpomalit) zvolnit tempo

zvonit12× ACT(1)
telefony tu nezvoní

zvonit24× ACT(1)
Není nikdo, kdo by zvonil na zvony.; Zvoníci v celé
Anglii dnes zvoní na zvony.MEANS.

zvonit31× ACT(1) DPHR(hrana.S1) PAT(3)
Zvoní jim hrana.

zvracet 1× ACT(1)
(vrhnout, dávit, blinkat) nepřetržitě zvracel

zvrátit 10×,22× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;
v+4;do+2)

(změnit) Zvrátit set z 15:4 na 15:9.; Gen zvrátil
buňku do stádia zhoubného nádoru.

zvrátit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4;v+4) ?ORIG(z+2)
(změnit se) Situace se zvrátila ze špatné v téměř
dokonalou.; Jestli Gorbačov nepřežije opozici, celý
proces by se mohl zvrátit.

zvrhnout se 1×,2× ACT(1) PAT(v+4;do+2)
(změnit se, zkazit se) zdravotnictví se zvrhlo v
komerci

zvrtnout se ACT(1)
tady se zvrtne každá noha; z. se mu.BEN noha

zvučet 1× ACT(1)
(znít) slovo zvučelo v nekonečnu…

zvýhodnit 6×,4× ACT(1) PAT(4)
(poskytnout výhodu) zvýhodnit majitele

zvýhodňovat 7×,3× ACT(1) PAT(4)
(upřednostňovat) zvýhodňovat určitou značku

zvykat si 8×,2× ACT(1) PAT(na+4;.f;↓že)
(navykat si, přivykat si) zvykat si, že média spekulují

zvyknout si 21×,4× ACT(1) PAT(na+4;.f;↓že)
(přivyknout si) zvykli jsme si na sebe; z. si pracovat
rychle

zvýraznit 6×,4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůraznit, podtrhnout) zvýraznit kulturní profil
Evropy

zvýrazňovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(zdůrazňovat, podtrhovat) zvýrazňovat strany

zvýšit1
146×,468× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

?EFF(na+4)
(snížit) zvýšili náklady z 500 Kč na 1000 Kč; z.
mu.BEN plat; z. o 500 Kč.DIFF plat

zvýšit27× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
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Ž

Společnost ABC zvýšila z 1 1/8 na 39 3/4.
zvýšit se 90×,329× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snížit se, růst) úroveň se tím zvýšila z nevyhovující
na optimální; z. se o 345 Kč.DIFF

zvyšovat 45×,117× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snižovat) zvyšovali ceny z přijatelných na nehorázné;
z. jim.BEN ceny o 90 procent.DIFF; z. odhodlání; med
z. odolnost organismu

zvyšovat se 24×,42× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(snižovat se) úroveň se zvyšuje z nízké na vysokou; z.
se nám.BEN úroveň o hodně.DIFF

zželet se ACT(3) PAT(2)
(litovat) zželelo se jí otce



žádat1
38×,62× ACT(1) PAT(o+4;.f;↓zda;↓aby;↓ať;.s;↓c)

ADDR(4)
(prosit) žádat někoho, aby se omluvil; ž. nás o omluvu

žádat2
71×,39× ACT(1) PAT(4;.f;↓aby) ?ORIG(od+2;

na+6;po+6)
(vyžadovat, chtít) žádat od někoho omluvu; ž., aby se
omluvil; tato práce po nich ž. zručnost; ž. auto pro
manželku.BEN; ž. za výpomoc.CAUS nový byt; ž. za
podnájem.SUBS nový byt

žadonit 3× ACT(1) PAT(o+4;↓aby;↓ať;.s;↓c)
(škemrat, loudit, žebrat) žadonit o podpis; ž., aby
dostal podpis

žalovat1
3×,2× ACT(1) PAT(o+4) ADDR(4)

(podávat žalobu) žalovat stát o miliony; ž. nás o
náhradu škody

žalovat2
11×,18× ACT(1) PAT(4)

(obžalovat, zažalovat) žaloval ho; ž. ji za
nedodržení.CAUS pravidel hry; ž. ho, že
nedodržel.CAUS; ž. ji ze zpronevěry,CAUS

žalovat3
3× ACT(1) PAT(4)

(označit) žalovat přivolení k výpovědi; ž. šíření letáků
jako trestný čin.COMPL

žalovat4
2× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓c;.s)

?PAT(na+4)
(prozradit) žaloval na ni mamince, že kouřila

žárlit 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
(nevražit) velmi žárlil na manželku

žasnout 1×,2× ACT(1) PAT(nad+7)
(divit se, být překvapen) žasne nad jejich kvalitou

ždímat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(vysávat) Stát ždímal z lidí peníze.
žebrat 1×,2× ACT(1) ?PAT(o+4;↓aby;↓ať;.s;↓c)
(žadonit, škemrat, prosit) žebrala o chleba; seděl a ž.

žehnat 1×,2× ACT(1) PAT(3)
(požehnat) žehnat dětem

žehrat 1× ACT(1) PAT(na+4;↓že;↓c)
(stěžovat si, naříkat) pamětníci žehrali na nedostatek
osobností

ženit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
(oženit se) žení se s baronkou

žertovat 3×,3× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s;↓c)
?ADDR(s+7)

(vtipkovat) žertovala s ním o výletě; celou cestu jen ž.
žhavit 1× ACT(1) PAT(4)
(zatěžovat) úředníci žhavili telefony

žirovat ACT(1) PAT(4)
(indosovat) žirovat šek

žít1 ACT(1) PAT(4)
(kosit, sekat) žal palouk; kosou.MEANS

žít2
4×,1× ACT(1) PAT(7)

žil svou prací
žít315× ACT(1) PAT(s+7)
(spolužít) žil s Janou

žít4
3×,1× ACT(1) ?PAT(4)

(prožívat) žít život jako román; ž. svůj život pro
děti.BEN

žít5
173×,81× ACT(1)

žil ve městě deset let; ž. spokojeně.MANN; ž. z
nemocenských dávek.MEANS; ž. za poslední
výplatu.MEANS; ž. v ohrožení.LOC(=); ž. v
iluzi.LOC(=)

žít62× ACT(1) DPHR(z-1[ruka.S2],do-1[ústa.P2])
Firma žije z ruky do úst.

žít71× ACT(1) DPHR(život.S7[vlastní-1.$11<A>#,
svůj-1.#])

Problém žije svým vlastním životem.
žít si1

1×,1× ACT(1)
(vést spokojený, zajištěný život) ten si ale žije; ž. si
dobře

žít si21× ACT(1) DPHR(život.S7[vlastní-1.$11<A>#,
svůj-1.#])

Žije si svým vlastním životem.
živit1

6×,4× ACT(1) PAT(4)
(krmit, sytit) živit děti; kaší.MEANS

živit22× ACT(1) PAT(4)
(být zaopatřován) Živí nás účty do 20 milionů
dolarů.

živit se1
5×,2× ACT(1) ?PAT(z+2)
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4 PDT-VALLEX

(stravovat se) živila se sama z nákupů; ž. se masem a
mlékem.MEANS

živit se21× ACT(1) PAT(7)
(pracovat) Živí se hudbou. Živí se masem.

živořit 1×,2× ACT(1)
(neprospívat, strádat, skomírat, hynout) literatura
tu živoří

žonglovat 1× ACT(1) PAT(s+7)
Fondy žonglují s portfolii.

žrát1
1× ACT(1) PAT(4)

(ničit) inflace žere úspory
žrát2 ACT(1) PAT(4)

(jíst) žral jen maso
žvanit ACT(1) PAT(o+6;na-1[téma.4];↓jestli;.s)
?ADDR(s+7)

(mluvit) žvanit s nimi o politice
žvýkat 6×,5× ACT(1) PAT(4)
(přežvykovat, kousat) žvýkat tabák

=
= 9×,3× ACT(1) PAT(4;1)
x = y
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