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Máme hafol/hafo času 

Titulek tohoto zákampí by po převedení do spisovné češtiny zněl Máme hodně 

času. Přestože výraz hafol a jeho varianta hafo působí poněkud exoticky, mají ve 

slovní zásobě našeho jazyka své místo, stejně jako jejich známější synonyma - hodně, 

mnoho, fůra, houf, kupa a další. 

 Slovo hafol patří k dialektismům; v kartotéce Ústavu pro jazyk český ho 

máme doloženo z oblasti střední Moravy, kde se vyskytuje jednak jako příslovce 

(Bylo nás tam hafol), jednak jako podstatné jméno mužského rodu (hafol, 2.p. hafola; 

Vyčesala si hafol vlasů - zde je výrazu hafol použito ve významu "chomáč"). V 

Dialektickém slovníku moravském, který byl sestaven Františkem Bartošem a vydán 

roku 1906, najdeme i podobu hafolec (2.p. hafolca; opět mužský rod). 

V Čechách a ve Slezsku se můžeme ve stejných situacích setkat s variantou 

hafo - také tento výraz má povahu příslovce (Přivezli jim hafo knih, Přišel s hafo 

penězma). Teoreticky by bylo možné, aby i tato podoba byla užívána jako podstatné 

jméno a podle potřeby také skloňována (přicházel by v úvahu střední rod, vzor město); 

skloňování však zatím nemáme doloženo. Svou roli zde mohla sehrát i skutečnost, že 

u podstatných jmen středního rodu se první pád rovná čtvrtému - a podle frekvenčního 

slovníku jsou v češtině právě první a čtvrtý pád (spolu s druhým pádem) 

nejfrekventovanějšími pády. Ve většině případů by tedy nebylo nutno tvar výrazu hafo 

nijak obměňovat ani tehdy, pokud by měl fungovat jako podstatné jméno; navíc - ne 

vždy můžeme podle kontextu určit, zda je v daném případě slovo hafo podstatným 

jménem, nebo příslovcem. 

Pokud jde o původ slova hafol, v Etymologickém slovníku jazyka českého se 

uvádí, že tento výraz pochází z německého dialektismu Hanfel (spisovně německy 

Hendvoll - chomáč). Varianta hafo mohla z podoby hafol vzniknout odpadnutím 

koncové hlásky v proudu řeči; lze také - zvláště u podoby hafo - kromě výše uvedené 



základní etymologie uvažovat i o souvislosti se slovem houf. Tento výraz byl do staré 

češtiny přejat jako húf ze staroněmeckého húfe; diftongizací dlouhého u pak vznikly 

tvary, které známe dnes - v nové češtině houf a v nové němčině Haufen (s významem 

hromada, kupa, mnoho). Velký německo-český slovník Hugo Siebenscheina (4. vyd. 

1988) uvádí u hesla Haufen i zastaralou podobu Haufe - toto by tedy mohla být další 

možná etymologie. 

Jak vidíme, výraz hafol alespoň v některých specializovaných slovnících 

zachycen máme; pokud jde o obecněji pojaté slovníky výkladové, je situace trochu 

jiná. Toto heslo se objevuje pouze v devítisvazkovém Příručním slovníku jazyka 

českého (1935-1957, přibližně 250 000 hesel). Hafol je zde uveden jako dialektismus 

a trochu překvapivě doložen velmi poetickou větou z díla dnes už málo známého 

spisovatele Františka Serafínského Procházky (1861-1939): Jemnou krajkou v 

hafolech ovroubily každý břeh vrby. Podobu hafo slovníky neuvádějí vůbec. 

Závěrem můžeme konstatovat, že o slově hafol a o jeho variantě hafo se toho 

dá napsat opravdu habaděj; příslovce habaděj je však na rozdíl od výrazu hafol/hafo 

domácího původu - vzniklo ze spojení hanba dieti, tj. „hanba mluvit“ (má toho 

habaděj - má toho, až hanba mluvit). 

 

Po více než dvaceti letech (2019) 

Od prvního zveřejnění tohoto zákampí v Lidových novinách uplynulo už více 

než dvacet let. A protože změny ve kterémkoliv živém jazyce  se obvykle počítají na 

léta a desetiletí, spíše než na týdny a měsíce, lze se nyní s odstupem času podívat, 

jakým způsobem se popisované jevy v úzu rozvíjely. Za tu dobu vznikla také řada 

teoretických prací a jiných zdrojů, které v době vzniku tohoto zákampí ještě nebyly 

k dispozici. 

V návaznosti na tradice moderní české jazykovědy, v případě jazykových 

zákampí tedy především v návaznosti na texty Františka Trávníčka a Milana Jelínka, 

se zaměříme zvláště na to, zda, a jakým způsobem příslušné jevy fungují v současné 

češtině. V této souvislosti je vhodné připomenout často opakovanou zásadu prof. 

Jelínka, že totiž jazykovědec má právo (a povinnost) popisovat, vysvětlovat a 

doporučovat – a dál ani krok; touto zásadou se řídí jak původní texty těchto zákampí, 

tak jejich aktualizace. Pokud se jedná o zmíněné fungování příslušných jevů 



v současné češtině, půjde především o to, kde došlo k aktualizaci (např. v podobě 

významového posunu), co ustoupilo, a co si naopak svou pozici upevnilo. Velice 

užitečnou pomůckou k tomu je součást Českého národního korpusu nazvaná Slovo 

v kostce (https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/) – na tomto místě lze zjistit základní 

údaje o užívání příslušného výrazu, včetně jeho zastoupení v různých typech 

komunikace, jeho územního rozsahu a podobně. 

Zůstaneme-li u příslovce hafo, v současnosti se nejčastěji objevuje v běžně 

mluveném jazyce, i to však jen relativně málo, nejčastěji v západní části Moravy, o 

něco více u mužů do 35 let.  Právě takovéto a další údaje z korpusů mohou být 

podkladem pro příští slovníky češtiny, jako je například Akademický slovník 

současné češtiny (http://www.slovnikcestiny.cz/o_slovniku.php), a všechny 

charakteristiky v něm uvedené. 

Je však možno uzavřít tím, že výrazům málo frekventovaným a/nebo spjatých 

jen s určitým teritoriem by se především v oficiální komunikaci bylo vhodné vyhýbat, 

 Ani to samozřejmě není definitivní stav, v případě živých jazyků by 

definitivnost koneckonců potenciálně znamenala katastrofu, lze tedy uzavřít 

konstatováním, že komentovat další vývoj sledovaného jevu bude vhodné opět až 

s jistým časovým odstupem. 
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