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„UNIE“.

Nakladatel, jemuž jsem svým časem k vydání podával

Historickou Mluvnici jazyka českého, poukázalk tomu,
že dílo tak veliké a nákladně těžko se odbývá, často i škodu
hmotnou přináší. a vyslovil přání, abych dříve napsal mluvnici
školní, jejíž výnos by po případě byl podporou Mluvnice Histo
rické. Abych toto oprávněné přání vyplnil, napsal jsem Mluv

nici českou pro školy střední a ústavy učitelské
(1. vyd. 1890, ve dvou dílech).

Vyložll jsem tuto věc veřejně již před několika roky, když
k tomu 5 jiné strany byla“ dána příčina. Nyní pak dOkládálll,
že jsem právě řečenou mluvnici školní napsal většinou ze skizz,
připravených pro Mluvnici Historickou, že jsem v ní tedy podal
namnoze výtah a jádro z mluvnice této, ovšem výtah jen těch

věcí, kterých pro positivní popsání a poznání novočeského
jazyka spisovného je třeba. Zároveň měl jsem úmysl podati pří
slušnou látku hlavní všecku a v přiměřeném vzdělání vědeckém
a soustavném. Tím vším stalo se, že kniha má vzrostla a byla
pro školy poměrně obšírná; proto zkrátil jsem ji dosti značně
ve vydání 3tím (1902, v jednom svazku).
Při tom však domníval jsem se, že by přece mělo býti
zachováno a při ruce také vzdělání plnější, jež mluvnice tato
obsahovala v obou vydáních předešlých; domníval jsem se, že

by to bylo vhod jednak pro učitele jazyka českého, který vede
učebnice školní chce míti při ruce také vědeckou mluvnici ob
šírnější, jednak každému, kdo studiem soukromým o jazyku

českém, zejména spisovném,
poučovati se chce. A proto od
hodlal jsem se vydati znovu také nezkráceny text starší, jenž
—-podle potřeby opraven a doplněn — vyšel jako Příruční

inluvnieejazyka českého proučiteiea studium sou
kromé

(v Praze 1900).

Nynější, druhé vydání této knihy podává text opět opra
veny, poněkud změněny a zejména s „Pravidly“ pravopisnymi
z r. 1903 ve shodu uvedený.
Na Kr. Vinohradech

dne 25. září 1903.

“I Gebauer.

1. Jazyk jest úhrn vět; vět-y skládají se ze slov.
Nauku o jazyku celou obsahuje slovník a mluvnice. Víc o tom

v. níže v š 557. Tam je vyloženo také rozdělení

mluvnice

ve dva díly: nauku o slově a skladbu.

Mluvnice příruční

jazyka spisovného má podávati výklady

sem hledící soustavné, stručné a co do věcí hlavních úplné.

Dil první.

Nauka o slóvě.
2. Nauka o slově dělí se ve tři části: hláskosloví, kmeno—
sloví a tvarosloví; také o tom v. v % 557.

Část první.

Hláskoslovi
3. 1. Hláskosloví
jest nauka o hláskové stránce slova.
2. Hlás kovou stránku
slova činí jeho hlásky, seřazené
jistým pořádkem a složené ve slabiky, jež se vyslovují jistým pří—

zvukem ajistou časomírou (kvantitou).
slova starý činí

Na př. hláskovou stránku

hlásky: s, t, a, 7, y',
seřazené

v řadě,: s-t—a-r—y',

složené ve slabiky: sta-rý, z nichž vyslovuje se
prvá s přízvukem a druhá bez přízvuku: stá-rý,
prvá krátce (v) a druhá dlouze (—): sta-rý :: u —.
3. Stránka hlásková trvá nezměněna, dokud nic v těchto
věcech se nezmění. Změna na stránce hláskové se stane, když
G 0 b au o r, Příruční mluvnice jaz. česk.
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něco v těchto věcech se změní: bud že hláska některá se změní
ve své jakosti, nebo že některá hláska se přidá (přibude), nebo se
vynechá (ubude), nebo že se pořádek hlásek změní, nebo že se
změní složení slabikové, nebo přízvuk, nebo kvantita, anebo když
se těchto věcí změní několik zároveň.
4. Těkteré z těchto změn mají své názvy, dávným obyčejem
více méně ustálené. Zejména přidávání hlásek jmenuje se přísourání,
na př. ve slově zdralý místo zralý je d přisuto; —- vynechávání
hlásek jmenuje se odsazování, na př. v dál místo dále jest c odsuto; ——
změna v pořádku hlásek jmenuje se přesmyknutí, na př. v toral místo
tolar jsou hlásky l a r přesmyknuty. — Některé jiné takové názvy
budou uvedeny doleji při případech jednotlivých.

4.

Hlásky a písmena.

1. Slova mluvená

skládají se z hlásek;

na př. ve slově

starý máme hlásky s-t-a-r-gj.

.

2. V pí smě naznačujeme jednotlivé hlásky příslušnými pí s
meny (literam i): slovo starý píšeme písmeny s—t-a-r-ý.
Jest tedy rozdíl mezi hláskou a písmenem. Hlásku vyslovu
jeme a slyšíme, písmeno píšeme a vidíme; písmeno jest viditelné
znaménko pro hlásku.
3. Hlásky a písmena sestavujeme v přehlednou řadu, jejíž
pořádek je dávným zvykem ustálen. Řada ta se nazývá abeceda
a má toto jméno odtud, že na začátku jejím bývá a-b-c-d; v jiných
jazycích jmenuje se alfabetou, a to podle řečtiny, kdež prvé dvě
hlásky a písmena jmenují se alfa (a, a) a beta (5, b)—
4. Abeceda česká (novočeská) jest:
a, á, b, o, č, d, ď, e, é, ě, f, g. h, ok, i, i, j, k, l, m, n, 72, o,
ó, 131 7: ř,

3) ší

tw ťa ua 72: ů:

„:

317 ?i: 2; ž'

Kromě toho vyskytují se v slovich cizích také písmena q, z, 20.
Písmeno q bývá vždy spojeno s a, na př. ve slově Quirinal; ve
slovích přejatých a zdomácnělých místo qu píšeme kv, na př. kvi
tance, kvinta. Písmena a: a za necháváme beze změny a píšeme
na př. Xerxes, praxe, Wagner, Walewski, tramway.
Písmena jsou malá, na př. a, b . . . , a veliká, na př. A, B. ..
5. 1. O psaní písmen velikých.
Písmenem velikým se píše jen první (začátečná) hláska ně
kterých slov. Zejména píšeme tak:
a) Slovo, které jest na začátku textu psaného.
b) První slovo po tečce; někdy také po otazníku a vykřičníku, když
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totiž otázkou nebo výkřikem věta tak se byla skončila, jako bývá
skončena při tečce.
c) Jména vlastní, na př. Ifristus, Tomáš, Božena, Šafařík, Štítný,
Praha, Vltava, Sněžka, Čechy, Illorava, Rakousko; Čech, Hanák,
Cher, Číňan; Rudolňnum; ——a přídavná jména přivlastňovací,
utvořená ze jmen vlastních: Tomášův, Boženin.

Kdyžjméno vlastní skládá se z přídavného a pod
statného,

tedy píše se:

oboje začátečním písmenem velikým, když oboje má význam
jména vlastního, na př. Petr Veliký, Ludvík Pobožný, Karel Čtvrtý,
]!Ialá Asie, Východní Indie, Královské Vinohrady. Železný Brod,
.Vižní Novgorod, Černá Hora, Veliká Britannie; Králův Dvůr,

Králové Dvůr;
jméno přídavné písmenem velikým a podstatné malým, když
ono (přídavné) jest významu vlastního a toto obecného, na př. Tichý
oceán; Středozemní moře, záliv Arabský, úžina Dardanelská, šíje
Korintská, Střelecký ostrov, poloostrov Pyrenejský, hory Krušné;
Chotkova třída, Dlouhá ulice, Staroměstské náměstí, Malé náměstí,
Dobytčí trh, Strahovská brána, Zemský dům, ]VIěštanská beseda,
Městský park atd.*);
jméno podstatné písmenem velikým a přídavné malým, když.
ono (podstatné) jest významu vlastního a toto obecného, na př;
svatý Otec, Písmo svaté (nebo jen Písmo, bible).
Shodně s tím a hledíc-e také k ustálenému zvyku píšeme dále:
Jforavské pole, vysočina Českomoravská, Spojené státy severo—
americké;
Alpy, Krkonoše, Dunaj, Praha, — ale hOry alpské, krkonošské,
veletok dunajský, obec pražská;
'
svatý Vít, Týn, Strahov, - ale chrám svatovítský, týnský,

klášter strahovský;
Nový rok, Boží tělo, Dušiček, Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Bílá sobota, ——ale vánoce, velikonoce atp.

d) Tituly knih, časopisů a skladeb (mnohdy v uvozovkách) ;
na př. Palackého „Dějiny“, Erbenův „.Poklad“, Smilova „Nová Rada“,
Zlatá Praha, Naše Doba, Moravská Orlice.
e) V titulech přídavná jména, pochodící ze zeměpisných jmen
*) „Malé náměstí“ jest, kterému se tak říká; naproti tomu jest „malé ná
městí“ to, které není dosti prostrané. Podobně liší se zřetelně významy: Dlouhá
ulice a dlouhá ul.; Dobytčí trh a dobytčí trh; Černá Hora a černá hora; Nové
Město (na př. nad Metují), Nové město (čtvrt pražská) a nové město (město nově
vzniklé, nově zbudované) atd.
11!
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vlastních; na př. František Josef, císař Rakouský a král Český
atp.: jindy (mimo tituly) je zvykem, psáti tato jména literou malou,
na př. černohorský kníže. španělský král, německý císař, kraj
chrudimský, markrabství moravské, království české. císařství rakouské,
říše rakousko-uherská, republika francouzská atp.
f) Slovo Bůh, když má význam křesťanský, a jiná jména,
když znamenají Boha, na př. Pán, Hospodin, svatý Duch.
„) Slova oslovovací a titulová v dopisích a listinách; na př.
Ty. Vy, Tvůj, Váš, Vaše Jllilost, Jeho ]lIilost pan biskup, Jeho
Jasnost, Jeho Veličenství císař pán atp.; nevhodně píše se také:
ráčil Jste praviti. aby Jste (m. abyste), navratte Se.
h) V listinách panovnických zájmena, která se táhnou- k osobě
první; na př. M'y František Josef. v království Našem.
V básních bývá někdy psán literou velikou začátek každého
verše.
2. Některá pravidla o psaní slov cizich a přejatých.
a) Jména vlas tní píšeme, jak se píší v jazycích těch, ze kterých
jsme je přejali. Na př. Sion, Libye, Demosthenes, Caesar, Boccaccio,
Cuvier, Byron, Hobbes, Greenwich, l'Vaterloo, Lessing, Schiller, Goethe,
.Michiezcicz, Puškin, Karadžič atd. Píše se La/cedaimo-n podle znění
řeckého a Lacedaemon podle latinského atp., ono v psaní odborném,
na př. v zeměpise řeckém nebo článku řeckoíilologickém, toto jindy
a obyčejně. Jenom několik jmen zdomácnělých píše se také způsobem,
který se v usu českém vyvinul, na př. Egypt, Fenicie (vedle Aegypt,
Foenicie podle lat., a Aigypt, Foinihie podle řečt.).

Samohlásek dlouze vyslovovaných nečárkujeme

tu nikdy

a píšeme tedy na př. \Vagner a nikoli \Vágner, Baden a nikoli Báden;
Grosz a ne Grósz, Gotha a ne Gótha; Hugo a ne Húgo, Bruno a ne
Bráno ; Béranger a ne -ér, Poitiers a ne -iérs, Felix a ne Félix, Catilina
a ne Catilina, Quirinal n. Quirinalis a ne -inál-, Sokrates (přejato
z prostředí latinského) a ne Sókratés atd. Jenom ve jménech počeš
těných znamenáme délku čárkou, na př. Mojžíš, Matouš stč. Matúš,
Zachariáš, Háta, Bára atp.
b) V psaní přejatých slov významu obecného (appellativního)
činí se vyslovování českému ústupky větší.
Co se čárkování
slabik dlouze vyslovovaných týče, v době
nedávné nebývalo zvykem, rovněž jako při jménech vlastních; na př.
Palacký ajiní psali nebo píší: legát, kardinal, ideal, idealni, oda atd.
Ale časem dobyl si vrchu způsob znamenati délku zvláště v kon—

covkách, a píše se tedy: kardinál, ideál, ideální, kandidát, kandi
dátka, erár, aktuár, malér, operatér atd. V nitru slova doporoučí
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se čárkování tam, kde by psaní bez čárky svádělo k vyslovení chyb
nému, na př. hóra (proti česk. hara), lóže, dóm. tón. óda, stát, státní
atp, V slovích počeštěných samohlásky dlouhé ovšem skoro veskrze
se čárkují; na př. inženýr, kavalír, officz'r, papír, bankeř, seminář.
breviář, seminární, 'kavalz'rský, mašz'rovati, kopírovati. Délka česká
odchyluje se někdy od etymologické, na př. v kánon proti řeck. kanón.
Dále píšeme v slovích sem patřících také náležité litery—

zdvojené,

na př. spleen, korrektor, korrespondence, arrogance,

akkord, attentát, oj/iciál, o mír. illustrace, intelligence, assimilace,
professor, kommisse, immunita atp.; — a taktéž náležité litery
zvláštní,
na př. prmdikát, prcctendent, anccmie, oekonom. dioecese,
tartuferie

(vyslov —y—),
nuance atp.

l'oznam. Usus v těchto věcech není ustálen. V slovích zdo
mácnělých a ve čtení pro lid proniká víc a více psaní, které stírá
všecky známky a zvláštnosti pravopisu cizího, a píše se na př. oficiál
a oficír místo 01%, telegram m. mtm, komise m. kommisse, premíe
m. praemie, ekonom m. oekonom, dieceze m. dioecese, prakse m. prafre,
kvitance, kvinta, kvalita m. gti-, operatér, manévr atd. Ale ke zdomácnění
je třeba času; a poněvadž slova cizí stále nově se přejímají a každé
pak teprve časem pravopisu českému se podrobuje, nebude tu usus
dokonale ustálen nikdy, nýbrž bude vždycky nějaké kolísání. Pro
takové případy nelze dáti všeobecně platného pravidla theoretického,
a odporoučí se pravidlo praktické: držeti se způsobu starého, dokud
způsob nový takořka sám sebou neproniká, na př. nečárkovati, kde
čárkování není ještě. v obyčeji anebo kde vůbec jsme na rozpacích.

6.

Roztřiděni hlásek českých.

Hlásky české (novočeské) dělí se především v samohlásky
(vo 'ales) a souhlásky (consonantes)
7,

1. Samohlásky

Samohlásky.

jsou dílem jednoduché, dílem složené.

2. Samohlásky jednoduche jsou
a) krátké: a, 6,17,0, a, y; a
b) dlouhé:
á, é, í, 6, až, 23,31
Délku samohlásek znamenáme v českém pismě čárkou ' ; na' př.
á, pátá. O 22v. š 26 č. 5. Jindy znamená se délka samohlásky zna

ménkem —, krátkost znaménkem v; tedy na př. krátké (t:-(í,
dlouhé á : &. Týchže znamének užívá se také, když se označuje
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míra slabik; na př. ve slově noha jsou slabiky obě krátké:

ve slově pátá:—_,

,. o

')

ve slově stary/':v _.

3. Samohlásky složené skládají se z jednmluchých. Podle toho,
jsou—li složeny samohlásky jednoduché dvě anebo i tři, rozezná

vají se dvojhlásky a trojhlásky.
4. V češtině nové jsou dvoj hlásky

(diphthongi) jen č,ia, ou

a složeniny s -i, na př. až psané aj atp.
5. Dvojhláska ě zní jako —že-a je krátká.
Máme ji jen po
souhláskách retných a retozubných (m, b, 1), 2),f), na př. ve slovích
město, běh, pět, květ, ofčra. Píšeme ji ovšem též ve slabikách uč,
dě, tě, na př. ve slovích němý, dělo, tělo; ale to je jen odchylný
způsob psaní, ve výslovnosti zní za to ňe-, d'a-, t'c-, dvojhlásky ř
slabiky t_vto nemají.

Ve slovích pz'al, píat, piav je krátká
(.lvojhláska ia; je tu
původu nového a psána bývá také ja: pjal atd.

6. Dvojhláska ou je dlouhá.
7. Ve slovích hra-ji, hra-ješ atd. patří hlásky a a j k sla
bikám rozdílným, jsou různoslabičné. Naproti tomu ve slovích
hraj, hraj-te patří tytéž hlásky do téže slabiky společné, jsou téže
slabiěné. V různoslabičném hra-ji atd. jest j souhláska.. Naproti
tomu v téžeslabičném -aj-, hraj atd., vyslovujeme -i za psané -j,
— je tu tedy dvojhláska až, psaná aj.
Totéž platí o téžeslabičném cj. oj, uj, na př. ve slovích olej,
dej, kraj, kupuj; jsou to vlastně dvojhlásky ci, až, až.
Složení aj a yj vyskytuje se jen v písmě, na př. v imperat.
paj, tyj ; ve výslovnosti obyčejné je za to -z' a
8. Samohlásky a dvojhlásky, před nimiž souhlásky tvrdé vůbec
a zejména i hrdelné zůstávají beze změny, nazývají se široké nebo
tvrdé.
Naproti tomu jsou samohlásky a dvojhlásky úzké nebo
měkké, před nimiž souhlásky tvrdé se mění v měkké, na př. 9'
V ř, I.: v č nebo

0, atd.

Úzké jest i, 7:a dvojhlásky, které se začínají s

na př. též

nč. ě.

Samohláska 6, 6 je někdy úzká, někdy Široká, jak se vidí
na př. ve sklonění: člověk, vok. člověče, instr. člověkem.

Samohlásky a dvojhlásky ostatní jsou široké.
9. Samohlásky a dvojhlásky jsou v řeči jádrem slabik, úkol
slabikotvorný leží hlavně na nich. Někdy však nenalézáme v sla
bice žádné ze samohlásek nebo dvojhlásek zde jmenovaných a úkol

slabikotvorný

leží na hláskách některých jiných; na př. ve

slovích elk, dna., tm, srna, sedm, osm, Rožmberk, mor. kňžka
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(:knížka) atp. Hlásky, které ve slovích takových mívají úkol
slabikotvorný, bývají tu nazývány též sam ohláskam i. V češtině
jsou to nejčastěji hlásky l, z. Když chceme platnost jejich sla—
bikotvornou vytknouti, píšeme je literami !, g': vlna, sg'na atd.
8.

Souhlásky.

S ouhlás ky dělí se podle několika dělidel způsobem několi—
gerým (v. š 55.9). Uvedeme zde ta rozdělení, která je třeba znáti
n'o hláskosloví české.
A) Podle toho, ve které části mluvidel se hlavní učlánkování
leje, rozeznáváme souhlásky:

]. hrdelné (gutturales) h, ch,.g, k;
2. podnebné (palatales), totiž:
J;
'
ď, t', ai (podnebné zubnice);
ž, š, č (podnebné sykavky);
03

. předOpatrové a dásňové (alveolares),ato
zubné (dentales) d, t, %;
sykavé (sibilantes) z, 3, c; ř;
jazyčné (linguales) l, 7';

4. retozubné (labiodentales)mf;
retné (labiales) b, p, m.
Poznam.

Souhláskami retnými rozumějí se často retné a reto

bne' zároveň.

B) Podle zvučnosti rozeznáváme souhlásky:
1. temné (tenues): ch, k, t, ť, p, s, o, š, 6, f; a
2. jasné (medife): h, 9, d, ď, b, z, dz, ž, dž, 'v.
P ozn am. 1. Souhlásky dz a dž máme ve slovích leckde a čbán,
;lovených ledzgde a džbán.
Poznam. 2. Zvučnost pochází od chvění svazů hlasových, jež
1 na konci průdušnice; svazy ty při souhláskáoh jasných se chvějí,
temných se nechvějí, Viz o tom v g 558.
Pozn am. 3. Každá souhláska temná má k sobě příslušnou
LOll;a naopak; na př. k temnému s je jasné 2, k temnému t a ť
.é d a J atd.

0) Podle trvání jsou souhlásky české:
1. okamžité nebo ražené (plosivní, explosivy): 9, k, á, ď,
b, 19; a

2. tr vací: všecky ostatní.
Trvací r, l, n, m bývají též nazývány plynné

(liquiduů.

D) Podle ústí, kterým proud vychází, mame souhlásky:
l. nosově (nasales): u, 12,m; a.
:2.ústní (orales): všecky ostatní.
E) Konečně jest pro mluvnici důležito roztřídění souhlásek
českých podle měkkosti; tu rozeznávají se souhlásky:
1. měkké: j, ď, ť. ň, ž, š. č, o (ve slovích domácích), ř;
2. tvrdé:
h, ch„ „. k., d. t, n, o';
23.obojetné:
b, 1), v, f, m, Z, z, 3.
Nejpatrnějším měřítkem pro souhlásky tvrdé a měkké je v pravo
pise českém i a y: po souhláskách měkkých nemůže býti y, po tvrdých
nemůže býti ž. Po obojetných

9.

bývá i i 31; v. š 29 č. 2.

Některé důležité hlásky staré.

V 6 až 8 vysvětleny jsou hlásky, které jsou v jazyku novo
českém. Avšak v dobách starých byly hlásky ještě jiné a pro výklady
mluvnické je potřebí, abychom některé z nich poznali také. Byly to
zejména:
1. Hlásky l a l'. Novočeské l není ani tvrdé ani měkké. Kdysi
však bylo také tvrdé ! (chýlící se ve výslovnosti k u a v) a měkké l
(vysloveno asi jako U); na př. chvála a chvál'en (s rozdílným ? a I'),
: nč. chvála a chválen (se stejným Z).
Ž. Hlásky á, š a m, 15,13, 15.Zněly poněkud měkce: ž a .>"chýlin
se zněním k š & š, — a m. 15,15, z: zněly asi jako mj (t. j. jako m

s příhlasem iotovým) atd. Tím lišily se od tvrdých z,'s a m, 7),1), v,
na př. v imperat. vež, neš proti indik. vezu, nesu, v plur. akk. Chru
dimany, Dub'any, Lijmny, Boleslaóany proti nč. —many,-bany atd.
Krom toho bylo také měkké :. Znělo původně jako smíšené dz,
srov. slc. hrádza atd.; ale časem zanikl první člen této smíšeniny a je
z toho znění mě. z, hráze.

'
3. Dvojhlásky žá (dlouhé), že, iu. žá, uo, au. Na př. Stč. diábel

(: nč. ďábel); — bielý (: nč. bílý); — zemžu (:. nč. zemi akkus.
jedn.) a zemiú (: nč. zemí, instr. jedn.)g — kuoň (: nč. kůň); —
saud (: nč. soud). — Jsou vesměs dlouhé, kromě iu, kteréž je krátké
a jehož střídnicí dlouhou jest žá. Dvojhlásku že máme dosud ve rčení
„na mou vieru!“; je téže kvality (jakosti), jako novočeská dvojhláska
ě, ale liší se od ní délkou: ě je krátké (věřím), že pak je dlouhé
(view).
4. Dvojhlaska zvaná, jat', psána v latince (? (cyr. i;). Zněla asi
jako české ě neb že. V češtině je za ni č, 6, že, i; na př. grěch'L,
V
gréšiti stě. hřiech, hřěšiti, ně. hřích, hřešiti, město c. město i místo.

5. .ler tvrdé, psané &, a jer měkké nebo jeřík, psané h. Hlásky
tyto byly v době praslovanské a ještě v nejstarších dobách histo
rických. Tvrdé & znělo původně asi jako poloviční (t. j. velmi krátce
vyslovené) u neb y, měkké pak !, znělo asi jako poloviční i: svě
dectvím toho je ta věc, že dloužením měnilo se 5 v 3; (ý), a z,v i (í),
na př. dóme- a dýmatí, pbne— a napínati.
Znění původní se časem

měnilo. Do češtiny zejména, pokud se pozůstatky těchto hlásek zacho
valy. jest
_a změněno v tvrdé (neměkčící, široké) c, na př. v jedn. instr.
okem (z bývalého okamb); a
hje změněno v měkké (měkčící, úzké) 6, na př. v množ. dat.
řečcm (z bývalého rekom'b).

Oboje toto e jest jerové.

Srov. š 17.

6 se dlouží v _7/(y'), !)v i (i); např.:

dlnu (dam-) — (lýn'iáin. pnu

(pon-) — napínání.
(i. Nosovky

g a q,.

a) V době prastaré byly také samohlásky (: a o s přihlasvni
nosovým. Znění jejich můžeme naznačiti psaním 55, 0/72 V jaz.
franc. vyslovuje se tak -ín. -on na konci slabik, na př. ve slovích
jin, bon atp. V polštině jsou hlásky téhož znění a píší se tu lite
ralni y, (_z,na př. rgfka vysloveno Nízká (ruka), nugka \'ysl. mopka

(mouka) atp.; a těchto polských liter užíváme podle potřeby také.
v psaní českém.
Hlásky 5, (g nazývají se nosov k y.
(2) Nosovky slovanské vznikly v jistých případech tam. kde po
samohlásce následovala souhláska nosová zz nebo na. Souhlásky n. m
ztrácely tu své znění samostatné. a zněly jen jako nosový přihlas,
zároveň s předcházející samohláskou. Když samohláska tato byla
úzká, vyvinula se z toho nosovka g.; když byla široká. vyvinulo se (_l.
Na př.:
byl původně sing. gen. kurente, dat. kurentiatd., a ztoho vyvi—

nulo se kurgte, kurgti atd. (: nč. kuřet-);
byl pův. sg. nom. akk. séměn, — a z toho pak sémge(sémě);
bylo pův. ronka, lanka, — a z toho pak regka(ruka), lqka (louka) ;
byl kdysi jedn. akk. žensk. těm (_-6mz pův. Jm). a z toho pak

to (tu);
byla kdysi ]. os. jedn. nesóm (-5m ze staršího -ám), a z toho
pak neszg (neSu);
byla 3. os. množ. neso-nt-. a part. neso-nt-j—, — a z toho pak

nesqt- (nesou) a nescgtj- (nesouc-); atd.
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c) NOsovký v češtině se neudržoly. nýbrž změnily se dále
ve své střídnice,
v náležitě samohlásky čisté. Zejména:
z () vyvinulo se a. v slabikách
(lálejšími

dlouhých (i, a z toho změnami

č, e. a že, í ; a

z (; vyvinulo se u. v slabikách dlouhých ú, a ztoho v slabikách
měkkých změnou dále-jší z' a. i.. Tedy na př.:
2 býv. kurgt je kuřat-, kuřč(t)-, kuřc(t)—v slovích: kuřata, ku
řátko, stě. sg. kuřc' gon. kuřčte dat. kuřčti atd., ně. kuře, kuřete atd.;
z býv. sémg? je sémě;

z býv. qua, lqka je ruka, stč. lúka nč. louka;
z býv. sqd- je soud. souditi. stč. súd-;
z býv. sg. akk. fem. tq je tu. — a rovněž tak z býv. akk. ryb/!,
našq, dušq je rybu, naša, dušu, nč. naši, duši;
z býv. ]. os. jedn. nesq., 3. množ. nesqt— a part. nesqtj- je
nesu, nesú ně. nesou, a nesúc- nč. nesouc-;
z býv. ]. os. jedn. tešfg je tešu nč. tešz', — z býv. 3. os. množ.
tešqt—je tešú nč. teší; atd.
7. Staré délky (7a (7. Změnin se v době praslovanské:

(7dílem v a (po souhláskúch podnebných), na př. bquti-bujati,
a dílem v 6 (po souhláskach jiných), na př. umčti-uméti umčti; &
6 v a, na př. dění (srov. lat. dónum)-daň, nositi-snášeti.

10.

A. Změny v jakosti a- počtu hlásek.

Slovo změní se na stránce hláskové tím, že některajoho hlaska
(nebo i několik hlásek) změní se ve své jakosti, na př. že za stane
se 6 (duša — duše); ——a dále tím, že se počet hlásek změní, bud'

že hlaska ubude (: odsouvaní, na př. chlapů m. chlapův), buď
že přibude (: přisou vání, na př. oko —ob. voko) (sr. %3 3).
Důležitější ze změn těchto chceme probrati, jdouce po jednot.
livých hlaskach a třídách hláskových.
11.

1. Na konci

a, ú.

slo va krátké a po souhlasce měkké změnilo se

v ě, kteréž někdy dalo přešlo v c; na př. zeiíia (líi změkké

m, v.

š 9 č. 2) — země, duša — dušě -— duše.

Dlouhé á po souhlasco měkké změnilo se v že, které dále
přešlo v i ; na př. pěšá — pěšie — pěší.

Příčinou této změny a v 6 a á v že je měkkost souhlásky
předcházející; neboť změna se neděje, když předchází souhláska
tvrdá, na př. ruka, těžká.
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Zlnčně této říká se obyčejně pře h laso va n i, a to přehlaso
\aní postu p 11é, poněvadž příčina její, vězící v měkké souhlasce
předcházející, působí směrem postupujícím.
2. V nitru slova přehlasuje se a, (Zpostupně jen tehdy, když
nasleduje souhláska měkká. nebo slabika se samohláskou úzkou;
nasleduje-li souhláska tvrda nebo slabika se samohláskou širokou,
zůstává. a, ci nepřehlasovano. Na př. šťastný — štěstí, počatý —
početí, Jan -— .lene, třasu — třeseš, svatý (v měkké) — světiti.
V dušám ——dušz'em atp. pronikla

přehláska vlivem příbuzných

tvarů jiných, ve kterých byla po právu.
O přehlasce aj — ej viz doleji % 13 l a 2.
3. Přehláska tuto vyložená vykonala se v češtině západní
v stol. XII. V češtině východní, na Moravě a na Slovensku, změna
táž dílem nepronikla, dílem se zase zrušila, a říká se na př. duša,
děvča, gen. děvčate atd. za české duše, děvče, gen. děvčete. Tvary
jako Mara, Máša jsou novotvary ustrojené. podle příslušných tvarů
tvrdých na př. Bara, Mácha atd.

4. Ve slovích starých přejatých z jazyka cizího bývá 0 za cí
a a za <?; na př. lat. (Ute—tre
stněm. áltdri — oltář, lat. págdnus —
peha-n, stněm. cíbbdt — opat.

12.
]. Dlouhé

žá, ia.
žá je v stě. diábel, vzniklém z lat. diabolus. Časem
zaniklo -z'- a místo diábel vyslovuje se ďábel.
Když následující slabika měla samohlásku .úzkou, proměnilo se
toto v je (přehláskou) a toto dále v a'. Na př. de'ábel, zdrobnělé
dieblík nč. džblík, zkrác. v djblík.

52.Krátké

.

ně. ja je ve slovích pe'al, piav, piat (% 7 č. 5).

13.
aj.
1. Dvojhlaska aj (v. g 7 č. 7) po souhlasce měkké

změnila se

\“ ěj a dále v ej; na př. obyěaj — stě. obyčěj ——
ně. obyčej, impt.

snašaj, snašajte — stě. snašěj, snášějte —ně. snášej, snášejte. Je. to
přehlaska jako šťastný — štěstí atp. (%11 č. 2), a též ze stol. XII.

2.

dvojhláska aj po souhlasce tvrdé přehlasujese též,

ale nikoli v ěj, nýbrž hned v ej, a nikoli v době tak staré, nýbrž
mnohem později (ve stol. XV a XVI). Na př. daj — dej, najdále
— nejdále, tehdajší —tehdejší, a v jazyku obecném také pajcha ——
pejcha (: pýcha), dobraj ——
dobrej (: dobrý). Změně té říká-me
přehlasovaní zpateěné,
poněvadž příčina její, vězící \“ nasledu
jícím —j—,
působí směrem zpátečným.

3. Stčesky říkalo se vajec a v gen. množ. vajec. Uno proměnilo
se ve vejce, toto zůstalo nezměněno; oboje pravidelně, poněvadž
v téžeslabičném vaj-,' vaj-ee dvojhláskz aj jest, v různoslabičnóm
vaj-, vaojec však není.
4. V slovíeh z němčiny přejatých změněno aj v a; na př. štráf
ze Strcíf (ci vysl. aj), štrách ze Stí-cích, ráf z Reif. rázovati z rcison aj.

14.

au.

]. O (lVOjlllilSCCaa ve slovích českých viz při ú 27 ř. (i).
2. V slovích z němčiny přejatých změnilo se v cm v aj a toto

dále v oj (přehlúskou) Např. Hauptmann — hajtman, hejtman;
Gaukler — kajkiéř, kejklíř; Hůttenrauch (: saze, které se usazují
v tavírnách a jsou jedovaté) — hutrajoh, utrcjch.
3. Jindy změněno cizí (m v a, na př. ve slovíeh: Mikuláš z Nieu
1aus, ba-vlna z něm. Baum—wolle, sámka ze Samn, rabovati z rauben,
stč. forkáf z Vorkauf a j.

e,
15.

(3 se uží

v i.

l. Samohláska é se mění v ž; na př. pérko — pírko, lupěnuk
— lupínek, plamének — plamžnek, hřebének, hřebínek. véska —
víska, vésti — ob. vist, stč. řéci — ně. říci atd. Změnu tuto na
'
zývame úžením, poněvadž se tu změnilo širší é v užší z.
2. Zúžením vzniklé íjest ovšem úzké a mělo by se vždycky
l).—"áti
písmenem í. Avšak po souhláskach tvrdých odehylujeme se
od psani toho a píšeme g), na př. stýblo, okýnko atd.; odchylku
dovolujeme si proto, poněvadž by psané -ž—jednak k výslovnosti
měkké svadčlo (psané stíblo čtlo by se st'íblo), jednak by odporo—
valo obecným pravidlům praVOpisným (ve psaném okz'nko bylo by
z' po hrdelnici k).
3. Příčinou této změny je délka; vykonal-ať se jen v slabice

dlouhé a nikdy v krátké *).
4. V jazyku spisovném vykonala se tato změna důsledně a
veskrze jenom po souhláskach měkkých; na př. řéei — říci. Po
*) Z toho jde pravidlo prav0pisnč:
Píšeme í a nikoliv i, když v témže
slově místo í může býti také é anebo když ve slově příbuzném na jeho místě jeste;
na př. píšeme pírko, poněvadž se vyslovuje také pe'rko, a píšeme lupínek, říci atd.,
poněvadž ve slovích příbuzných lupen, řekl atd. je na týchže místech e a bylo tu
tedy také é: lupének, i'e'ci.
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soulllaslu'lch tvrdých a obojetných

většinou nechává. se &, na př.

délka, mléko; nebo jest \'obyěeji znění oboje, např. kznuénekika
mínek. kostělek i kostýlek.
V jazyku obecném provedlo se úžení v některých nářečích
veskrze; místo suché stéblo říká se suchý stýblo, místo dobrého, do
brému atd. říká se dobry'ho, dobrýmu atd.

16.

e, é se odsouvá.

Odsuto jest e, é:
ze slova deset ve výrazích dvacet, třicet, čtyřicet, kdež -cet je

:(lset, vzniklé z desct (tedy na př. třicet vlastně :. tři-desěti :
tři desítky, atd.); dále ve výraze mecžtma:mezi-desítma, na př.
čtyřimecítma: čtyři mezi (dvěma) desítkama (:10+ 4 + 10):
dvacet čtyři;
z komparativův a superlativův: dale, blíže, snaze . . „_— dál,
nejdál, blíž, nejblíž atd.; podobně v prvé, nejprve' — nejprv;
z ]_)řík1011ného(enklitického)
m. který—že, budiž m. budi-že;

ve slovích jednotlivých,

-že, na př. když m. kdy-že, kterýž,

na př. neděle — pondělí (z výrazu

po-neděli, pohřeb ——
gen. pohřbu (místo staršího pohřebu, v. š 18 č. 1),

čckati — počkati a j.
17.

e pohybné (jerové a vkladnó).

K nominativu den je genitiv dne, a podobně je nom. pátek a
gen. patku, nom. mozek a gen. mozku, nom. bázeň a gen. bázně, nom.
služba a gen. množ. služeb, nom. bitva a gen. množ. bitev, je tma
a temný, protivný a protivenství, sepsati a spis, ze-vsi a ž-města, ze
lnu a ž-lesa atd. Vytčena v těchto slovích samohláska e na svém
místě někdy bývá a někdy nebývá, a nazývá se odtud e poh ybné.

Toto e pohybnéje dílem jerové,

dílem vkladné.

]. Slova den, sen zněla kdysi dvojslabičně dbnn, san'b; jejich e
vyvinulo se z bývalého jeru (v den z měkkého b, v sen z tvrdého 5),

proto nazývámeje střídnicí

za jer, nebo 6 j erové.

2. Ne každé bývalé jer dalo střídnici e, nýbrž bylo v té příčině

jistépravidlo:
a) byla-li slabika jerova jen jedna, ztrácelo se z ní jer bez náhrady;
na př. původní vlasa dalo české vlas, jer zaniklo bez náhrady;
podobně předložka se změnila se v české 3, službba ve služba atd.;
b) šly-li za sebou slabiky jerové dvě, zanikalo jer v prvé z nich
počítajíc od konce, ale dávalo střídnici e v druhé; na př. db„m,1
dalo den, 5132111),— sen, službabblnica

-— služebnice atd.;
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.
e) šlo-li za sebou slabik jerových více než dvě, zaniklo jer v každé
slabice počtem liché a dávalo stiildnici e v každé sudé; na př.
dbsnhgsb1 dalo dnes, šr.3vb2c5, ——švec. sing. instr. šnpnachpnb,
smrpbasmgmr., — se-psem, S'Lč—ši-,V'i.acr.2mi>,
— stč.

— ševcem,

s-ševcem atd.

Když toto pravidlo V češtině působiti začalo, nebylo tu již slabik
jerových všech, které byly V době. praslovanské, nýbrž některé byly
zanikly změnami před tím vykonanými. Zejména:
bývalé -ajb a -bjh V koncovkách ohýbacích bylo se změnilo v -ý
a -5, na př. 2 býv. nom. jedn. dobrójh, pěšbjh atp. bylo již dobrý.

pěší atd.; a
bývalé téžeslabičné -5-r-._-br—,-5l—,-bl- (t.
7, l sjerem predcha
zejícím) bylo se změnilo V slabikotvorné g', [, na př. ?.býv. garb'b, WJk'b
atp. bylo
gg'b'b, vgk'r, (uč. hg'b. vlk) atd.; —
kdyby tyto změny se nebyly vykonaly před vznikem českého
pravidla jerového, měli bychom na př. pěšej z býv. pčšbjb, herb
z gel—bv. atd.

3. K nom. dam) byl gen. dbne, dat. deni atd., t. j. v nom. byly
slabiky jerove' dvě, V gen. a dat. jen jedna, poněvadž tu za koncové
(, nastoupily

samohlásky

plné —e,—i. V češtině za nom. dbnb máme

den s jerovým e, za gen. done dat. deni opět dne a dni bez e: oboje
správně podle pravidla právě vyloženého. A rovněž tak jinde, na př.
pesa — pes a gen. pbsa — psa, Sóna ——sen a san-a — snu atd.
4. Slovo mozek znělo původně mozgó. Z toho vzniklo správně stč.

mozg, obměněné V mozk. Genitiv byl mozku, instr. mozkem atd.; tvary
tyto podobaly se ke gen. patku, instr. pátkem, a poněvadž k pátku je
nom. patek, přidělal se také k mozku nom. mozek (analogii) V pátek
jest e jerove'. za pův. petók'b; v mozek však nikoli, nebot tvar ten
nezněl původně mozag'b, nýbrž mozg'b. V mozek je tedy e vloženo
a odtud nazývá se vkladné.
Rovněž tak je vkladné e Vmezek stč.
mezi; a mezi.: původně mbzg'B, V oheň, bázeň, báseň atd.

18.

Některé důležité případy s poliybným e.

Některé případy s pohybným e jsou nad jiné důležity jednak
svou hojností, jednak důsledností a pravidelností, jednak svou zvlášt—
nosti. Chceme je zde probrati.
1. Pohybné

e bývá v nominativě (a akkusativě,

nominativu) jednotném

když je roven

při jménech tvaru podobného,jako jsou:

orel pův. orbl'r, — gen. orla, a rovněž tak dat. orlu atd.; osel
——osla

a j.;
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volek7 pátek — gen. volká, pát/cu, & rovněž

ták

dátiv

volicu,

pátku atd.; podle toho také nářek — nářku místo nářeku (vynecháno
(2původní) á dále mozek á mezek (se vkládným e);
česnek —- gen. česenku, a. vlivem nominativu též česneku;
paprslek, okrslek -— gen. páprslku, okrslku, oboje trojslábičné
at se souhláskovým -l—; toto vynechává se á jest gen. paprsku,
okrsku;
stč. domček pův. dom'Iwčbzk'b1 — gen. domečku pův. dom'n2č51ká;
á podobně súdček — súdečku, svazček — svazečku, zámček — zá
mečku. zvonček — zvonečku, státček—-—státečku, kupček — kupečká,
mládenček ——mládenečká; podle genitivu kupečkz, mládenečka, do.

mečku átd. vzalo se -e(č)- také do nominativu á vzniklo nč. domeček,
kupeček, mládeneček atd.; *

kupec pův. kuprb — kupce pův. kupbca; chlápec — chlapce aj.;
tkadlec — tkádlce (dvojslábičné), z toho vynecháním d tkalce;
kozlee — kozelce;
stařec pův. Starbe — stáree pův. stárbcá ; podobně mudřec gen.
mudrce (stč. dvojslábičně, nč. trojslábičně);
žnec pův. žn3nbzch1— žence pův. žnznblcá, stč. jěhnec -—jěhence;
švec pův. šf>3v52cn1— ševce pův. šbzvnlca; podle toho též stč.

jězvec gen. jězevcě, nč. jezevec — jezevce; pástvec gen. pastevce;
šev — švu; podšev pův. podí)3šb2v"b, —- gen. podešvu;
Cheb gen. stč. Chbá, nč. Chebu podle nominativu, pohřeb —

pohřbu (vynecháno e původni);
hoden pův. god/infa. tvar adjektivníjmenný ke složenému hodný,
á podobně stč. a. dilem i nč. truden, škoden, milosrden, smuten, šle
cheten, chuten, odporen, pilen, silen, pomocen, vzácen, láčen. dostá
tečen, vděčen, ustávičen, protiven, rozumen, biízek, brzek, hládek, horek,
hořek, krátek1 měkek, mrzek, tiežek, vrtek, truchel, mdel á medl, rychel,
světel atd. ;
déšč nč. déšt ——gen. stč. dšvě, nč. deště podle nom.;

keř — kře, á podle nom. též keře;
oheň (e vkladné) pův. ogňb — gen. ohně;
čest pův. čostb — gen. čsti, nč. cti; lest ——lsti; trest — trsti;
kázeň (e vkladné) — kázně, kázni. a podobně bázeň, báseň a j.;
loket — gen. lokte, krapet — krápte atd.; den — dne;
krev -— krve; stč. cierkev — gen. cěrekve, nč. církev — cirkve,
podobně ředkev — stč. gen. ředekve, nč. ředkee;
veš(ken) —- gen. všeho, dát. všemu.
2. Pohybné e bývá v genitivěmnožném,při jménech tvaru podob

ného, jako jsou na př.:

li;

.

tma pův. tmna -— množ. gen. tem; palma — palm i palem;
dno pův. dano — množ. gen den, okno — oken, sto — set;
sosna — sosen: vojna — vojen, lucerna — lucern i luceren;
3610 m. sthlo pův. sthblo — množ. gen. pův. Stbbl'h &z toho stebl;
k tomu pak dále přidělán i nom. jedn. stébla:
sklo stč. sil.—lopův. saldo — skel;
veslo stč. vesl (jeanslabičnč) nč. vesel, a podobně řemeslo —
řemvsl & řemesel, kúzlo —- kúzl a kouzel;
bydlo — stč. bydl (jednoslab.) nč. bydel, a podobně osirllo ——
osidl a osidel, přikryvadlo — přikryvudl a pi-ikryvadel;
moďla Stč. modl (jednoslnbý) ně. model;
jitro — stč. jitr (jednoslabičně) nč. jiter, a podobně vědro ——
včder, ňadra (množ.) — ňader. bed-ro (střed.) a bedra (žensk.) — beder:

sestra ——stč. sestr (jednoslab.)
sester, a podobně játry
(množ. žensk.) — jater;
modlitva — stč. modlitv a modlitev, a podobně množ. gen.
bitev, břitev, vrstev; společenstvo — společenstev;
služba pův. služhba — služeb, modlitba — modliteb;
očko — oček, okénko — okének, jablko — jablek;
Slabce (jméno místní) — gen. Slabec, oeee — ovec, vejce — vajec;
dska pův. deska — desk. a podle toho utvořen pak i nom.jedn.
uč. deska; podobně bylo stě. blaha (jednoslabičnč) — množ. gen.
blech, a jest k tomu utvořen nč. nom. jedn. blecha; Slza ('jednosla
bičně) gen. množ. stč. slez, nč. slz.
3. Pohybné

e bývá ve spojenich s předložkami. Na př.:

bráti -— sebrati, pův. m),-br„rati; v praes. ST.-ber- bylo jer jen
jedno, proto bylo stč. sberu, sbéřeš atd., impt. sbeř, sbeřte, part.
sbera; nč. seberu, seber, sebera jsou novotvary, vzniklé podle inf.
sebratí; — taktéž bylo a jest: práti — seprati, stč. speru a nč. seperu:
drátě — zedrati, zderu, nč. zederu; zeáti ——sezvati, szovu; Ímáti —
sehnati, sženu, nč. seženu; psáti — sepsati, Spiši, nč. sepíši, spis;
čest — se-ctí, pův. S$2—čbl-St-; podobně ke-cti, beze-cti, pode-ctí atd. ;
čtu — se-čtu, pův. sm,č5,t-; sčetl pův. S'bsčbztl'bl, pak podle
jiných tvarů také sečtl; sečten pův. S'L2čb,ten1>;ve-čtení, ze-čtení atd.;
den — ve-dne, pův. V'Lg-dblne; rovněž tak ze-dne, ode-dne,

přede-dnem atd.;
sen — ze-sna (ze Spaní), ve-snách atd.;
dcera — se-doerú pův. sfb-d'nceri; nč. s-deerou vysl. s-eerou;
dska — stč. ve-dskáoh, pův. vn,-d'nlskach'b ; nč. deska, v deskách;
dva — ze-dvou, pův. iszz-dmlv-; rovněž tak ode-dvou, se-dvěma atd.;
Cheb — ze-Chba, pův. im,-Chyba; nč. Cheb, z Chebu;
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jméno — ve-jménu pův. \"bqulmenq rovněž tak ze-jména atd.;
jmu ——sejmu, sejmeš atd.. pův. sm2j51m-_: podobně odejmu atd.

a rovněž tak jdu — ode-jdu pův. ot'L-jbd-, pnu __ sepnu pův_ Srbpbnn
hm —- setnu atd.;
keř -—ze-kře, nade-křem; nč. též z-keře. nad-keřem podle nomi
nativu keř, jehož -e—se podržuje, pročež pak předložka je bez e;
křest — přede-křtem;
Zen _- ze—lnu,pode-lnem; odchylkou též nč. z-lenu;
»me, mně atp. pův. mon-, — ode-mne, ke-mně, se-mnou;
Pře — beze-pře pův. besza-pbqu
ret — ve-rtech, ze-rtu, pode-rty atd.;
šel — stč. sšel pův.

S'Bašhzl'Bl žensk.

sešla, všel pův. V'Lašbgl'b,

ensk. vešla atd.; nč. též mužsk. sešel, vešel podle tvaru žensk. &j.;
tma — ve-tmě, ze-tmy;
veš(ken) pův. vz,š-, nade-vše, přese-vše, ode-všeho, beze-všeho,
ke-všemu; ve—všem.ve-všech, se-vším. se-všemi, přede-vším atd.;
žeň — ve-žních, přede-žněmi;
krev -— stč. ze-krve (tu je krve jednoslabičné) & z-krve (krve

V

vv

dvojslab.); podobně bylo stě. se-slzami & s-slzami (oboje trojslab.),
V
_ Vv
VVV
vvv
nc. VVVV
se-slzaml (ctyrslab.).
4. Pohybné e bývá ve mnohých tvarech odvozených.Na př.:
čest pův. čest-; odtud odvozeno: počestný pův. počbastbln—&po
ctivý t. j. počstivý pův. I)0čbStiV-;
čet- pův. Čbt—zpraes. čtu, part. četl, čili, jméno přídavné četný;
deeh- pův. dech-: nadehnouti pův. naduschm, nadšení, vdechl
pův.

v'1>_.3dff>2chh>1atd.;

'

lest pův. lest—: lestný pův. Ingstbln-, & lstivý pův. letÍV—;
mek- pův. mak-: zamknouti, zámek gen. zámku, part. stč. za,

mekl žensk. zamkla, nč. mase. zamkl podle žensk. a j.;
seeh- pův. sach-z uselznouti part. usechl žensk. usekla; seschnouti
pův. S'L-sfbchn-, part.

mužsk.

stě. ssechl

pův.

s*1._,„s*1)2chl'b1
žensk.

se

schla, nč. mužsk. seschl podle žensk. a j.;
sep(n)- pův. sap(n)-: usnouti, spáti, uspati; podst. jm. sem (ze
sapnfb), gen. beze-snu, a. odtud adj. beze-sný, na př. beze-sná noc (jiné

jest bezsenný:jsoucí

bez sena, na př. bezsenná louka);

tek- pův. tak-: vetknouťi pův. v'Lt'Lkn- ; part. vtekl pův. \"I>3t'1>2kl'bl

žensk. vetkla, nč. mužsk. vetkl;
tma pův. tema: temný & tmavý;
služebný, služebník (služba); daremný, písemný atp.;
G 0 b au e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

2
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společenský (společný), chlapecký (chlapec, chlapce) atp.;
společenstvo, protivenství; atd.

19..

Změny v pravidle

o poh ybném 0.

Staré pravidlo o pohybném (: z veliké části zachovalo se dosud;
říkáme správně sebrati a s-bratrem, jako se říkalo staročesky, a ne
můžeme za to říci sbráti nebo se-bratrem.
V některých však případech změna se stala, hlavně v těchto:
1. Staročesky říkalo se z-země, s-skály, s-střěchy, s-ženú, z-Ščít—
ne'ho, s-saditi atp., ně. je za to ze-země, se-skály, ,se—střechy,se
ženou, ze-Štítne'ho, se-saditi atd.; t. j. čeština nová vkládá 6. kde by

podle pravidla stýkaly se sykavky z, 3 se z. s, ž, Zbytek způsobu
starého je v s-sebou, na př. vezmi mě s sebou. Před sykavým 0, č, ř
se 3 nevkládá: z-cela, z-čeho. z-Říma, s-čím, s-cesty atd.
2. Staročesky říkalo.se k-králi, It"-knězi, k-Ícterému atp., t. j. bý—
valo k-, i když slovo následující se začínalo též hláskou I.:-; za to je
nč. ke-králí, lie-knězi, ke kterému atd.
3. Staročesky říkalo se v-středu, k-střelbě atp., t. j. před stř

bývala předložka souhlásková; jazyk nový volí za to raději před
ložku se samohláskou (vokalizovanou): ve-středu, Ice-střelbě atd. Po
dobně bylo stč. v-skříni — nč. ve-skříni atd.
Spojení souhlásek v z-země, s-saditi, k—knězi, v-středu, fv-skříni

zní nám tvrdě, 3—do těch výrazů vložené jest pro blahozvuk.
Blahozvuku šetřiti je v jazyce vůbec věc důležitá, a hoví se mu
zvláště šetřením samohlásek. K tomu přihlíží se v jazyku spisovném
doby novější, ale chybuje se opět přílišným množením pohybného e
a píše se na př. i ve-koši, ve-Klatovech, ve-oku, ze-oka, ze-úst atp.

Nejlépeje zacho vávati tu míru, jakou zacho vává ijazyk
obecný.

Jako by nás uráželo, kdyby někdo vyslovoval ze-lcnu místo

ze—lnu.tak uráží se ucho nezkažené, když slyší slova: ve-koši. ze—okaatp.
20.

&, ie.

Dvojhlásky tyto mají znění stejné, ale liší se délkou; ě je
krátké, ie dlouhé. Prvou máme ve slovích věrný, město atd.; druhá
byla ve stč. nom. Viera, akk. vieru atd., a máme ji posud v akk.
vieru (: víru), zachovaném ve rčení: „na mou vicrul“
21.

ie úží se v i.

1. Dvojhláska že mění se v i; na př. stě. Viera změnilo se
v nč. víra, a podobně miera — míra, bíelý — bílý, hřiech — hřích,
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cíesař — císař, zajíce -—zajíc, hož-ie znameníe — boží znamení atd.

Změnu tuto nazýváme úžením, rovněž tak jako změnu é —í
(v. s 15 1).
2. Příčinou změny té je délka slabiky; zúžilot' se jen dlouhé
ie, nikoli též krátké ě, na, př. Viera —- víra, ale včřiti *).

3. V jazyku spisovném vykonala se tato změna vesměs, &v ná
řečích obecných valnou většinou; ve rčení „na mou viel—n!“zacho

valo se že jako ustrnulý archaismus.
22.

č, že skleslo

v 6, č.

1. Jako je k nom. ryba dativ & lokál rybč. tak bylo také
rosa — stě. rosě, vyza— vyzě, ruka —-rucě, sestra —sestřě. múcha
múšě, brána — bráně (vysloveno l.)rz'mžě)
atd. V dat. lok. rybě

zůstalo ě také v jazyku novém; ale místo stě. rosč, \'yzč, rucě,
sestřě, múšě, bráně říkáme nč. rose, \'yze, ruce. sestře, mouše, bráňe
(ačkoli píšeme b'áně). Ve slovích těchto sklesle
tedy č V e,

jotace (první část dvojhlásky ězíe)

zanikla. Totéž stalo se v ne

sčíslných případech jiných &ě skleslo v e v češtině spisovné všude,
kromě po souhláskách retných a, retozubných, tedy kromě slabik
bě, pě, mě, vě, fě, na. př. v dat. lok. rybč atp., ve slovích běhat-i,

pěkný, měkký, věděti, ofčm atd.
V nářečí slovenském sklesle č v 6 také vesměs ve slabikách
právě jmenovaných; jinde v češtině jenom některé takové odchylky
se vyskytují, na, př. -pomeneš, zpomeneš, zpomeň atd., místo -poměneš
atd., a některé jen místy, na př. behat, pekný, mekký, vedět.

2. Jako ě sklesle v 6, tak že sklesle v ě, stejnou ztrátoejo
tace. Na př. eiesuř změnilo se v cčsař, čiešě v čéše, hřiech ve
hřéch, jiesti v jésti, pěšieho v pěšého, pěšiemu v pěšému atd. 0 ie
bylo právě pověděno (% 21 č. 1), že se zúžilo v i; a, také vzniklé
z něho é nezůstalo, nýbrž zťžilo se taktéž v i : cz'esaři césař přešlo
v císař, čieše i čéše v číše, jiesti i jésti v jísti, pěšieho i pěšěho

v pěšího atd.

Jenom kořennú slabika, lé zůstala v jazyku spisov

*) Z toho jde pravidlo

pravopisné:

Píšeme í & nikoliv i, když ve slově

příbuzném na místě í vyskytuje se ě anebo vzniklé z něho (sklesnutím jotace, v.
doleji 5 22) e. Na př. píšeme bílý, poněvadž ve slově příbuzném běl jest ě; píšeme

hřích, poněvadž ve hřešiti jest e atd. Odchylky

od pravidla toho jsou komparativ

řidší (vedle slovesa řediti) & sloveso nařizovati (vedle ředitel). Ku positivu řídký
má. býti komparativ krátký (srov. úzký — užší) & tedy ředší, ale vlivem positivu
vniklo sem -i-, řidší. V nai'izovati pak jest krátká. slabika podle pravidla. (souditi
— rozsuzovati) a mělo by býti nařezovati, ale vlivem slovesa. říditi přijalo se -í-.
2*

20

_

ném často nezt'lžena: lék, mléko, vlčí—i,plčsti, hlěclati (\n-dle hlítlati,

pohlížeti) atp.

21.

6 a vzniklé z něho e se odsouvá.

Děje se to hlavně \“ těchto případech:
]. v nominutivě jedn. vzoru duše: zelnč — zem, hráze stě.
hráze“ — hráz, pouště stč. púščč — poušť, postele — postel atd.;
:2. v číslovkách jedenácte, jedenáct atd., kdež quiet neb -náete
je z nu-d(e)sčte — nadsěte;
3, v zas, přec m. zase, přece stě. za-sč, přěd-sč; ve zvlášť ln.
zvláště; v krom & skrz nn. kromě a skrze stč. skrzě.
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lí

]. V slově blýskaíi a jeho tvarech příbuzných (blyštěti, bly'
skavice atd.) změnilo se bývalé í v y; místo blysk- bylo zde
původně blisk-.
2. Táž změna stala se v některých nářečích také po souhláskách
s_vkavých, tedy ve slabikách zí, si, ci, ří, ží, ši, či, které přešly ve
znění zy, sy, cy, řy, žy. šy, čy. Potvrzení, že zde místo í znělo y, čte

se v starých mluvnicích a vidí se v starých pravopí'sích. Ale časem
změnilo se široké y vůbec v i (v. š 29 č. 1) a tu ovšem také ze zy, žy/

atd. stalo se opět zí, ží atd.
V nářečích obecných mění se í někdy v ej. Bývá to většinou
po sykavkách, kdež í podle výkladu právě podaného dávalo a toto
pak (podle © 29 č. 5) měnilo se v ej. Na př. cítiti — cy'titi — cejtít,
a podobně cín — cejn, získati — zejskat, zíma ——zejma (stě. bylo

zíma :

hiems, \Vinter, proti zíma :

frigus, Kalte), síto —-sejto,

vozík — vozejk a vozejček, lesík — leseik a lesejček, nožík — nožejk
a nožejček.
Říká se zítra a zejtra; ale tu není změna í — ej, nýbrž zítra

vzniklo ze stě. z-jitra a zejtra ze zajtra (: za-jutra).
Ve 3. os. množ. (oni) nosí, vozí, chválí atd. mají nářečí obecná
též -ej; ale toto —ej nevyvinulo se změnou hláskovou í — y' — ej,
nýbrž analogií podle tvarův umějí, sázejí atd., znících obecně uměj',
sazej'.

...;).
U

í, íse odsouvá.

Odsuto jest i, í:
1. V akk. jedn. vzoru duše při týchže jménech, která. také
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v nom. jedn. odsouvají koncovku —e,-ě (sr. šžšš č. 1), např. zemi
— zem, hrázi ——hráz, posteli — postel atd.
2, V přechodníkn přít. žensk., na př. stč. nesúci — nč. nesouc,

kupujúci — kupujíc, trpieci -— trpic.
V iníinitivě, na př. volati — volat. nositi—nosit, nésti -—
nést, nýst atd. Infinitivy bez -i jsou v nářečích obecných skoro
veskrze pravidlem. Také v jazyku spisovném jsou dosti hojné

a vyskytují se

v dobách starých. Tu pak bývá, vždycky -t

a nikdy —t'.bývá na př. volat, nosit atd. a nikoliv volat', nosit' atd.
(sr. 198 č. 3).
4. V imperativech 2. a 3. os. jedn. nesi -—nes, trpi — trp,
prosi — pros; & ve vzorech trpěti a prositi podle čísla jedn. také
v čísle množném: trpme, trpte, prosme, proste místo -i1ne, -ite.
V 3. os. množ. sloves vzoru umějí, dělají, sázejí, — v ná.
i'ečích obecných: uměj', dělajž sazej'; tvary tyto měly původně kon
covku -jú, ale ta změnila se v -_jí, a odsutí stalo se v době pozdní,

kdyžtu již bylo
6. V nářečí obecném v komparativech
něji ——radostněj,

příslovcí tvaru radost

lehčeji -— lehčej, častěji — častěj atd.;

původně

tu byla koncovka -ějie: radostněiie atd., z toho stalo se zúžením -ěji,
pak zkrácením -ěji a odsutím -ěj'.

?. V některých s]ovích jednotlivých. Na př.:
ty jsi nesl — ty s' nesl, ty s' volal atp. *);
kdo-si ——
kdos', komus', kdes), kdys? atp.;
to—ti — tot', ať, vždyť atp.;

veliký — velký, pšenice — ob. pšence;
stč. inhod, ihned — hned; atp.
0

-6.

'
r), 0,
no, u."

1. Samohláska 0 po souhlásce měkké změnila se v a. Na př.
podle nominativu město měl by býti také nom. líco, ale změnil se
v líce; — podle vokativu ryba měl by býti také vok. duše, ale
změnil se v duše; ——
podle kmenového -o'- v toho, tomu atd. bylo
kdysi také kmenové -0—v jogo, jomn atd., ale změnilo se v e a jest
jeho, jemu, našeho, našemu, všeho, všemu atd. — Změna tato vy

konala se v době prastaré; již nejstarší pamatky české (a rovněž
tak jinoslm'anské) maji vok. duše, dat. jemu, našemu atd., nikdy
*) Pravíme & píšeme: ty jsi nesl, tys (: ty s') nesl; ty jsi se bál, ty ses
: jsi se) bál, ty sis (: jsi si) ublížil atp., — nikoli: tys se bál, l_yssi ublížil atd.
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*

dušo neho jomu atd. Nazývá se přehlaso

vání, týmž jménem,

jako podobná změna a—č(v. š 11 1) a u-i (v. š 28 č. 1).
P oz na m. Dialekticke výrazy, jako vok. dušo. ob. Káča, ve všem
atp., jsou novotvary. ustrojenó podle vzoru příslušných tvarů tvrdých
rybo, v tom atd.

2. V některých případech změny právě vyložené nemáme.
Na př. máme dat. (10k) oráčovi. kdežto podle pravidla mělo by
býti oráčevi; rovněž tak máme nom. množ. oráčove místo žáda—
ného oráčevó. mánie pracovati místo pracevati atd.
Případy tyto jsou zejména:
dat. a lok. jedn. oráčovi atp.;
dat. a ínstr. dvoj. stč. oráčoma, mořoma;
nom. a vok. množ. oráčove;
gen. množ. stč. oráčóv (nč. oráčův);

dat. množ. stč. oráčóm
odvozeniny

oráčům);

s —107;—:
otcóv otcova otcovo, mlynářovic,

křoví, pra—

covati, ukřižovati atd.;
a složeniny: ohňostroj, otcovrah.
Zvláště často (nikoli vždycky) bývá to, když následuje souhláska
fv nebo -m.
\' případech těchto odchyloval se již jazyk staročeský, a to dvo
jako: jednak

tím, že tu bylo přehláskou —č—
a nikoliv -c—,na př. orá

čěvi, pracěvati atd., — jednak tím, že vedle tvaru přehlasovaného byl
v užívání vždycky také tvar nepřehlasovaný, např. vedle oráčěvi,
prace'vati atd. říkalo se vždy také oráčovi, pracovati atd.
.\'č. králevic ni. královic je zachovaný tvar archaistický. Slova
děje-pis, děje—zpytjsou umělé tvary nové.

3. Často změnilo se 0 v 6 také po souhláskách tvrdých.
Zejména se to stalo:
v instr. jedn. stč. tobú, sobú — nč. tebou, sebou; změna tato
stala se vlivem genitivu tebe, sebe; dialektický změnil se týmže vlivem
také dativ tobě. sobě v tebě, sobě;

v zájmenech stč. kto (:

nč. kdo) a čso (:

nč. co), změněných

ve stě. kte a čse n. ce; v nč. nic za stč. ničso, ničse jest samohláska

koncová odsuta;
v stě. příslovcích na —m0a Jao: tama — tame, kámo — kámo.
tako — take, jako — jake atp.; v týchže slovích se pak -0 i -e od—
souvá a jest ně. a též stč. tam, kam, tak, jak atd.
4. Slova, která se s 0- začínají, přijímají v nářečí obecném
eště předsuté v-, na př. orel ob. corel, oko ob. voko; o tom v.

B.

(

II.!

43 *. 6.
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..").Dlouhé 6 se změnilo \'c dvojhlaslcu uo, a tato dále v 22;
na Př. bóh — buoh — bůh, kóň ——kuoň — kůň, rósti — ruosti

-— růsti, gen. množ. chlapóv — chlapuov — chlapův, dat. množ.
chlapám — chlapuom — chlapům atd. Tvary s ó a uo jsou staré,
tvary s ažpak novočeské.
6. V několika slovích jest ó změněno v ou, na př. bořiti —
bourati, chromý — pochroumati, rosa — zarousati, příkOp ——dial.
příkoeopek (vedle příkůpek).
7. \'e výrazích předložkových, kde je předložka 76,1), z, 3 a
slovo k _ní příslušné se začíná samohláskou o-, dloužilo se toto 0

v o'-. Po jiných předložkach mimo jmenované stala se změna tato
zřídka. Na př. k-oku změnilo se zdloužením v k-óku, a podobně
v-oheň ve v-óheň, z—ohně v z-óhně, s-otcem v s-ótcem atd. Toto ó
pak ovšem též se měnilo dále v uo- a ů-z z k-óku stalo se k-uoku
a z toho dale k—ůku, atd. V češtině staré vyskytují se příklady
takove hojně; ale časem navrátilo se v nich-zase 0-, a v češtině

nove jsou toho jen zbytky v příslovcích vůbec (: v-obec), vůči
: v-oči) a vůkol (v-okol), stč. v-óbec a v-uobec, v-óči a v-uoči,
v-ókol a v-uokol *).

8. 'Ve slovích starých přejatých z jazyka cizího bývá 0, o'
změněnovv u. z? nč. ou; na př. Jakub lat. Jacobus, Mikuláš, biskup,
koruna, Salomoun.
.
9. V an, ana. ano:—a—on,a-ona, a-ono jest a odsuto. Rovněž
tak v neb místo nebo, v byclmze 1n. bychome. O odsuvce v mic, tam,
tak atp. viz nahoře č. 3.
V češtině staré jest odsuto 0 také v andc : a-onde; ——v nan

svět .: na-on svět, nana stranu :

na—0nustranu, naněch :

na

Oněch; — v nabě straně : na obě straně; ——
v naheň : na-oheň,
nablóčějz': na—obličeji;— v donaha : do-onoho, dopata : do-opata;
— v promo : pro-onu, póbčdě: po-obědě atp.

27.

u ; ú, au, ou ; iu, i'ú..

1. Místo a máme v některých slovích a; zejména v orodovati
misto stě. ormlovati, korotev 111.stč. kuroptva.
*) Pravidlo pravopisné

o :?jest:

1. ů píše se, kde ve slově příbuzném bývá, krátké 0 na jeho místě, na př.
bůh (vedle gen. boha, jm. přid. boží), vůle (vedle voliti), bratrův dům (vedle gen.
bratrova domu), různý (v. roz-), půda (v. pod), důkaz (v. dokázati). průchod (v. pro
choditi) atd.;
2. v gen. a dat. množ. chlapův, chlapům, městům atp.;
3. v příslovcích domů, dolů a vůbec (vedle obec), vůči (v. oči), vůkol (v. okolo).
Také v buvol, luza, chmura, kužel a j. psává se někdy -ů-; nesprávně.

V nářečích vyskýtá se to hojněji. Např.stč. rozom vedle rozum,
mor. jož slonyčko za horó (hanácké).
?. V nářečích bývá také 3; místo u. Na př. stě. z—mlady vedle

z-mladu, od-poly vedle od-polu; mor. zpředy. od—spody,po-mály atp.
3. Pravíme ku-příkladu, k-u-pomoci, ku-Praze atp. Naproti tomu
nepravíme ku-lesu. ku-stolu atd., nýbrž I.:-lesu. ke-stolu. Předložka
7.:mívala samohlásku -u a zněla tedy ku zpravidla jen před sou
hláskou retnou nebo retozubnou. nejčastěji před p-. Ale časem pra
vidlo se velice porušilo a zbyly po něm jenom stopy.
4. Podobně říkalo se u za v, ve před týmiž souhláskami, na př.
upustiti koho v zemi :: nč. vpustiti, — uběhnúti : nč. oběhnouti, ——
u-město : nč. o-město, — u-vieřě :: nč. ve víře neb u—vířeatd., —
a dosud se říká: uprostřed, upadnouti (na př. do jámy), — nikoli
však u-kostele m. 'b'—kostele,u-oblacích m. v-oblacích atp. Také toto
pravidlo časem velice kleslo.
5. Ve výrazích předložkových, kde je předložka k. v, z, 3 a slovo
k ní příslušné začíná se samohláskou u-, dloužilo se toto u- někdy
v 12-: na př. v-uši zdloužilo se ve v—úši,z—Uher v z-Úher atd.
(5. Dlouhé u se změnilo v ou. Na př. súd — soud, rúcho ——
roucho, silmí ruku — silnou rukou. nesu —-—
nesou, nesuce ——
nesouce

atd._ Všecka novoěeská ou jsou tohoto původu, kromě doufati, kteréž
je složeno z do-úfati, a kromě bourati atp. (š 26 (S).
V češtině obecné jest každé u změněno vou, na začátku,
v prostředku i na konci slova; v jazyku spisovném zachovává se
na začátku slova častěji staré a, na př. údolí ob. oudolí, úřad ob.
ouřad, účinek ob. oučinek atd., a tak děje se též uvnitř složením,
jako jsou z-úrodniti, z-úmyslný, za-úpěti atp.
V době starší bylo au místo ou: saud m. soud, nesou místo
nesou atd. Bývalé ú změnilo se tedy nejprve v au a potom teprve
v ou, a časový postup této změny byl u — au — ou: súd — saud
— soud, nesu — nesau — nesou.
V nářečích východních změna tato se nestala. staré ú zůstalo;
na př. mor. a slc. sud, nesu.
7. u je odsuto v stč. zajtra m. za-jutra a v ob. chalpa m.
chalupa; krom toho bývá v nářečích odsuto z koncovky -mu, na př.
mor. idem dom'. do dom„ k živém, bohu, k tom, atp.

Naopak bývá u přisuto

v slabikách, kde by jinak bylo slabiko

tvorné m. na př. stč. Liomburk -— Licumburk,

stč. a nč. ob. sedum,

osum; u je v těchto případech rovněž tak pohybné, jako vkladné e
(v. š 17 č. 4), ob. sedum gen. sedmi, osum — osmi.

28. 1. Po souhlásce měkké změnilo se krátké u v a dlouhé ú
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v i. Na př. podle akk. rybu byl též akk. stč. dušu, ale změnil se
v 116.duši; podle instr. rybou stě. rybú byl též inst-r. (luští, ale
změnil se v nč. duší; podle 1. os. jedn. nesu a 3. os. množ. nesou
stř. nosú bylo též tešu a tešú, ale změnilo se to v teši a teší;

atd. Změna tato nazývá, se přehlasovaní,
podobna

týmže jménem, jako

změna a — e (v. 5% 11 a 13) a o ——e (v. š'ZG č. l);

stej

nOst názvu tim se doporouči, že také příčina změn těchto je stejná,
totiž měkkost hlásek sousedních.
2. Při změně této nevyvinulo se ze stč. to hned ně. i, nýbrž dříve

dvojhláska (krátká) iu, a z této teprv stalo se i změnou další; postup
tedy byl: stě. dušu — dušiu — nč. duší. Rovněž tak dlouhé ?? dalo
dříve dvojhlásku (dlouhou) ici a z toho teprve vzniklo i; tedy opět
postupem

dušú ——dušiú

— duší.

Dvojhlásky iu, žá tím vznikly, že měkkost pronikla vjotaci, t. j.
že působením souhlásky měkké na přechodu od ní k následujícímu
n, á zavznělo i; tedy slabika měkká šu změnila se v šíu, slabika—šá
v šiú, atd. Kde neprOnikla jotace, tam se také nestala změna další
v i, 5. To se vidí zejména v nářečích východních, jejichž staré pa
matky nemají iu, žá a proto zůstalo nepřehlasované dušu, duše? atd.
také do doby nové.
Postup změn zde vyložených lze tedy takto znázorniti:
původně bylo

.

.

.

. šu (t.jL vůbec souhláska měkkz' a po ní

/\

['uneb
d);

z toho bylo později . .. dílem šu. . . . dílem šála;

a z toho je v době nové

šu . . . . . . . .š'i.

Nč. akk. Mař-u, Mášu, instr. Mářou, Máša—u-atp.

nejsou

'zbytky

z doby staré s koncovkou ještě nepřehlasovanou, nýbrž novotvary ustro
jené podle příslušných tvarů tvrdých na př. Báru, Mácha atd.; a tak
vznikly většinou také tvary nč. 1. os. jedn. tešu a 3. množ. tešou atp.
podle vedu a vedou atd. -— Ze stč. Ězcdnzžla je ně. náležité Lidmila
(odtud pak domácké Lída, Lidka, Liduška, Lidunka) ; odchylné Lud
mila vzniká až v době novější napodobením lat. a němč.
29—

1.
mezi y
it nebo
nilo se

11; y', aj,

ej

Výr a vír. byly a bili atp. vyslovujeme stejně, bez rozdílu
a a'.V češtině staré rozdíl tuby1,y znělo široce (jako něm.
f'anc. u), žnaproti tomu úzce; znění izůstalo, y však změ
a vyslovuje se úzce jako i.

2. Rozdil udržel se. v p ravopise;
tu píšeme i a y, jak kde
podle etymologie býti má.. Zejména:
a) píšeme po souhláskach tv rd ých vždycky y, tedy na př. bynu,
cbytr-y', vždycky, duty', pany atd.;

b) píšeme po souhlaskách měkkých

vždycky &, tedy např.

vnitřní (t.. vňitřňí). (liv (t. j. (liv), čistí (t. j. čistí), živý,
široký, cit, římí atd.;

0) píšeme po soulílaskach oboj etn ý ch tu i, tu y. Kdy toto a kdy
ono býti má. učí mluvnice, z níž da se toto pravidlo vybrati:

v slabikách koncových

jest y, kde analogické (stejného

druhu) slovo se souhláskou neobojetnou má. y, a jest i, kde totéž
analogické slovo má i; na př. akk. množ. kosy, pavy, sokoly atd.
ma -y. poněvadž analogický tvar ptaky ma -y, a naproti tomu
nom. množ. kosí, paví-, sokoli má. -z', poněvadž v analogickem tvaru
Ptáci je též -i;
sem patří také zájmena osobní plur. nom. my, vy, spolu smy
kati. vy-kati ——
a příslovce hrzy (podle hezky atp.);

v slabikách vnitřní

ch jest y v nasledujicich slovích a jejich

odvozeninách (položených zde v závorkách i jiných):
obyčej. babyka, Bydžov, by'k. by'lí (bylina), bystrý (bystřina,
Bystřice), by'ti (bych, by, abych, aby, byt, pobyt, bytost, bytný, bydlo,
obydlí, nabytek, příbytek, dobytek, by'vati, oby'vati, obyvatel), kobyla;
klopy'tnouti, kopyto, netopy'r, pych (py'cha, py'chati, pyšný, py'
chavka). pykati, py'ř(py'řina,py'řavka, py'řiti), pysk, pytati (zpytovati),
pytel, slepy'š, třpytití se;
vydra, fz'y'heň, povyk. -z.'y'r, vy'skati,

vyza(1'yzina),

vysoký

(vy'še, vy'ška),

vyti.

vyžle, zvyk (zvykati), žvy'kati, vy- (vybrati, vy'borný.

vydati atd.);
hlemy'žď, hmyz, Kamy'k, smyk (smyčec, průsmyk), mykati (zamy
kati, odmykati), my'liti (omyl, mylný), mys, mysl (mysliti, myšlenka,
přemy'šleti. myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš, my'ti (pomyje,
my'dlo, mydlař), my'to (my'titi):

_

bly'skati, polykati, ly'ko, lysý (lysina, lyska), lytko, mly'n (mlynář),
pelyněk, plynouti (plyn, vyply'vati, ply'tvati, plytký), slynouti, sly'chati,
(slyšeti), Volyň;

jazyk (jazýček) nazy'vati;
osyka. sy'c (sy'ček), usychati. sychravý. syčeti (sykavý, sykot,
sýkora), syn, sypati (sypký, sy'pka), sy'r (syřiti, syrovátka), syrový,
syrob, sysel, sytý (sytiti); — posílati má i (stč. posíelati).
Ve staré češtině změnila se slabika ry mnohdy v ří, tedy y v i:
\!
na př. rytieř — řítieř, try'zniti — třízniti atp.; víc otom V %35 c. 3.
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4. Dialekticky

vyskýtá se 3; změněno v 6. Na př. v nářečí ha

náckém jest a zaypravidlem: rebe m. ryby. V dychnouti — dechnouti
není změněno 31V 6, nýbrž jsou to tvary rozdílné: dechnoutizdóch
(6 za jer, & 17), a dychnouti utvořeno podle dýchatí.
ó. Dlouhé ý je v jazyku obecném změněno v ej: pýcha ob.
pejcha, starý mlýn — starej mlejn atd. *); jenom v koncovce instrum.
jedn. vzoru dobrý zůstalo -y'm: za starým mlejnem.
Bývalé ý nepřešlo hned v ej, nýbrž dříve v aj; časový postup
změny této byl tedy: stč. ý — aj — ej. Na př. pýcha — pajcha
— pejcha, starý mlýn — stal-aj mlajn — starej mlejn.
V jazyku spisovném změna tato pronikala jenom částečně;
staré ý drželo se při tom stálé vedle tvarův obměněných, a jazyk
spisovný nynější dopouští jen y' a nikdy ej ; výjímkou jsou jenom
některá jména vlastní, na př. Stejskal, Vejr.

30. Slabikotvorné (samohláskové) l, r, m, n, 12.
1. V češtině mívají l, r také úkol slabikotvorný, na př. ve
slovích vlk, trn, dna, srna; tu pokládají se za samohlásky (v. Š 7 č. 9).
2. V nářečích některých vyslovuje se v slabikách těchto sou
hláska l, 7“s průvodnou samohláskou 0 nebo i; zejména vyslovuje
se velna místo vlna, serna místo srna, a podobně Vilna, Sirna, vllz'na,
srina. Tak bylo také v době staré.
Za nč. černý, žernov atp. byl Stč. tvar obyčejný črný, žrnov; t.j.
stč. slabiky čr-, žr- (: č a ž se samohláskovým ?) změnily se v nč.
čer-, šéf-. Nč. črta, náč'rtek atp. jsou tvary nově a nešprávně utvořené.
3. Samohlásky l, 7 se též prodlužují. Na př. v nářečí _sloven
ském je gen. množ. vÍn, sřn, je vlk — vÍča (jako je hus — house),
a stč. bylo tvrditi ——
potvřzěti (jako je pustiti : pouštěti), tvrdě —
kompt. tvřze (jako je hustě —- houšt) atp.
4. Krom toho máme též slabikotvorné m: ve slovích sedm, osm,
Rožmberk, Lucmburk atp
V češtině staré bývalo sedm, osm též jednoslabičné, a v tom
případě bývalo m souhláskou. Podobně ve slovích cizích jako Rožm
berk, Normberk atp. mohlo -m—slabiku tvořiti i netvořiti a mohlo se

VV

VVV

vyslovovati na př. Rožmberk (dvojslabičně) iRožmberk (trojslabičně).
*) Z toho pravidlo pravopisné:

Píšeme široké ý, kde se obecně vyslovuje

místo něho ej, a píšeme široké y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě
v obecné výslovnosti ej; tedy pýcha a pyšný, poněvadž se obecně říká pejcha.
Z pravidla toho vyjmouti jest slova, kde se po sykavkách místo i vyslovuje
-e_j-, na př. cítiti, získati, vozík, vozíček, nožík atp., v. € 24 č. 3.

v

to (I)

o. V mor. sedn (dvojslabičně, :
kníže). kňžky (:

sedm), osn (: osm), kůže (:

knížky) atp. je zase slabikotvorné n, 12.

31.

Stupňování samohlásek.

1. Slova vozu a vozím patrně a zajisté souvisi spolu svým pů—

vodem, jsou příbuzna; příbuznost jejich jest patrna jednak ve vý
znamu jejich, jednak i v hlaskach stejných vez- a voz-. Obě ta slova
pocházejí z kořene ver. Ve vezu je kořenna samohláska nezměnéna,
ve \'Olell změněna v o.
'„l'ouže změnu máme v nesu — nosím; vedu —- vodím: teku —
tok, točím; řeknu — rok. výrok, prorok, otrok; metu — motám;

ženu (gen—) — honím (gon—); žeřavý (gear-) — hořeti (gar-); pletu —

plot; teplý — topiti; beru ——
s-bor; stelu — stól; veleti — voliti;

popel — stě. poletí (:hořeti);

a j.

Všude zde mame změnu e — 0. V jiných případech mění se
podobným způsobem také samohlásky jiné. Změny ty pak všecky

nazývajíse stupňovziní samohlások:

vezuse stupňuje ve

vozím, — ve vozu a vozím jsou rozdílné stupně

samohlásek.

2. Stupňování bylo vyvinuto v jazycích našich v době prastaré.
Příčinou jeho byl starý přízvuk a dílem ijiné okolnosti hláskové.

Stupňův

lze rozeznávati několik, a hlavně tři: stupeň střední,

silný a slabý.

Stupeň střední

má samohlásku tu, která se nalézá i v kořenu;

na př.: v nesu — nosím je kořen nes, stupeň střední je tedy v nesu.
Stupeň silný
má samohlásku sesílenu, v našem příkladě -0—
proti střednímu -e—:nosím.

Stupeň slabý
a eu, na

má samohlásku vysutu. 'Po býva při kořenech sei

př. kvez't — květ, seup — sup (víz v % nasl. č. 1, c a (Z).

V kořenech jiných mívá tu slovanština !) místo výsuvky; na př. koř.
mer a praes. mru, adj. u-mr-lý ze staršího mer-, koř. pen a praes.
'pnu z pbnu, koř. rek a praes. řku z rbku.
Stupeň slabý — střední — silný, položeny vedle sebe, dávají
stupňovou řadu, v našem příkladě řadu: G(b)—e—0. Řad takových
bylo několik; ale řada O(b)—e—0 je nejčastější, ma nej více příkladův.
Stupňování bylo ve slabikách nejen kořen n ých, nýbrž i v pří

ponáchkmenotvorných a ohýbacích.
Během času se vstupňování mnoho porušilo

a vjazycích no

vých máme z bývalé pravidelnosti jenom zbytky a stOpy, a i tyjsou
namnoze hláskovými změnami jinými tak zastřený, že jich jenom po
mocí zvláštních výkladův a rozborův jazykozpytných poznáváme.
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32. V češtině

lze bez hlubších rozborů poznávati Stupňování

10111
při stupních e—o

vpřípadech

zde (vě 31 č. 1, vezu — vozím

i.) naznačených. Všude jinde je stupňování hláskovými změnami
tými zastřeno, aje potřebí, tyto změny vyložiti, aby bývalé stupňo
ní vystoupilo najevo. Uvedeme některé příklady.
1. K řadě Mb)—e—o. Sem patří:

a) Stupňování

tbrt — tert — tort a tslt — telt — tolt, t. j. stupňování,

kde střední stupeň má 3 a při něm souhlásku ? neb l a pak.
následuje souhláska ještě další; krátce vyjádřeno vzorcem tert,
telt. Na stupni slabém bylo tht', tblt. Na stupni silném pak jest 0 :
tedy tort, tolt. Ve vzorci tbrt — tert — tort a tblt — telt — tolt
jeví se řada b—e—o patrně. Ale slova skutečná tbrt, tblt změ
nila se v trt,'tlt, t. j. b se vynechalo a 7, l se stalo samohlás
kou; ——slova vzorce tert a telt změnila se v trét a tlět (v. š 55

č. 2), : stč. třět, třiet a tlet, tlét, :: nč. třet, třítatlet, tlít; —
aslova vzorce tort a tolt změnila se v trati a tlat (v. š 55 č. 1).
Změnami těmito zastřeno jest Stupňování původní; na pohled
zdá se, jako by bylo stupňování české trt ve tfřet (nebo t-řít)
a trat atd., kdežto v pravdě stupňováno jest tm't — tert — tort
atd. Na př.:
kořen
stup. slabý
st. střední
st. silný

sterg:.............
..stbrg-z

ve stsl. str'bg'a
: strga
m. stsrga
mark-:.....„mbrk-z mrknouti
merz-z.......mbrz-: mrznouti
velk-:
velg-z .......vz,lg-: vlhnouti

storg-z

střehu
stráže : storgja
stříci stsl. strěšti
m: stergti
mark-: mrak
velk:

morz—z mráz
vléci ............
.. volk-: povlak
volg-z vláhu.

atp.
b) Stupňování tbnt — tent — tant, t. j. stupňování, kde stupeň střední
má 3 a při něm souhlásku % nebo 922.Ostatek znamená vzorec
tento totéž, co v případě předešlém. Z -bn-, -en- a -on- vznikly
nosovky a z těch pak náležité české střídnice (v. Š 9 č. 6).
Na př.:
kořen
stup. slabý
st. střední
st. silný

trensmentteng-

trbns- nebo trens-, trgs-z
č. třasu, třeses
mbnt- nebo ment-z matu
tbng- nebo teng-z táhnu, těžký, tíže

trans-, trqs-z
č. trus, trousiti
mont—zmoutím
tang-: tuhý
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atp. V českém třasu ——trus atp. zda se na pohled, jako by to bylo
Stupňování a — co; ale v pravdězje to stupňovánítrbns nebo trens —
trans, jako v nesu ——nosím atd.
c) Stupňování i — ei — oi, t. j. stupňovainí,

'
kde stupeň střední má
e a při něm i. Na stupni slabém jest (? vysuto a zůstalo jen 5.

Na stupni silném jest a změněno v 0 a tedy oi. Toto původní
(zde dále hvězdičkou znamenané) *i-*_ez'-*0inedochovalo se do

slovanštiny, nýbrž změnami dalejšíini změnilo se: i (v stupni
slabém) Vb; ei (v stupni středním) v slabice otevřené vz)', v za
vřené v i; až (v stupni silném) v slabice otevřené v oj, v za
V

vřené v č 0. č. Na př.:

kořen

stup. slabý

kt'cět—
............
..*kvz't-,kvot-z

stup. střední

*kvcit-,

stč. ktvu m. kvtu
vcid-

kvísti
*vežd-,

čbt-z .................................
.. *keit-

stsl. čntq, č. čtu

květ

vid—:..........................
..*v0id-,

viděti
kežt- ............„*kit-,

st. silný

.*kvoit-.kvót-:
věd-:

věděti
čit-z

čísti (: čit-ti)

lcipo ............-*lz'p-, lbp-2

*loz'p-, lép—z

(vl. [dph-) stl. lbpéti č. lpieti

stsl. lčp'b č. lep

ei- ................................
..*z'-, (j)b- :...............*ei-, (j)i-:

jbda č. jdu

pež—

jíti

*pez'-,

si. před samohl. phj-z

stsl. pbja

*pož
sl. před sam. poj-z

nápoj :na-poj-b

stč. piú m. pbju
před souhl. pž-z

piti, pil;
lvei-

*vez'-,

.................................
.. *voi-z

sl. Vbj-z VI)th
sl. voj-: závoj
Stč. viú m. vnju
v-i-z Víti, vil
vč-z věnec
atd. Na pohled zdá se, jako by tu bylo stupňováno [) -— i ——& nebo

b — bj — oj;
stupňování

ale v pravdě je to stupňování i — ei — oi. a tedy

v řadě

19 ——e ——0.

d) Stupňování u — eu — ou, t. j. stupňování. kde stupeň střední
má. eu. Na stupni slabém jest e vysuto a zůstalo jen 71. Na
stupni silném jest e změněno v 0, tedy ou. Změnami dálejšími
změnily se: u (v stupni slabém) v a; eu (v stupni středním)
v slabice otevřené v ov, v zavřené v %; ou (v stupni silném)
rovněž tak v ov a to. Na př.:

kořen

stup. slabý

stup. střední

Seup- ...................
..*sup-, sap—:

*senp-,

stsl. $$an
stč. spu (sypu)

st. silný

sup-:

inf. súti
(m. supti)

Ímud- ...................
..*ru-d-, rad-'

*roud—,

reml- ...................
..*bud-,

(vl. beudh)

rud— :

ruda

stsl. r'Ldéti
č. rdíti se

*boud-, bud- :

bad

buditi

stsl. b'Ldeti
č. bdíti

pleu-

*pleu-,

sl. plu-: plúti
plov-: plovu
sleu(vl. Heu-)

atd. Na pohled
'0'— ov ——ov;
opět stupňování

(3) K stupňům

nilo se ve
e atd.), a
Byla tedy

*sleu-,
sl. slu—: slúti
slov- : slovu, slovo
zdá se, jako by tu bylo stupňováno 5 — u — %nebo
ale v pravdě je to stupňování u — eu — on a tedy
v řadě 19— e — 0.
() -— e — 0 přibylo zdloužením 6, i. Bývalé ě změ
slovanské é (to pak dalo do češtiny své střídnice ?,
bývalé 6 dalo pro slovenštinu a (v. © 9 č. 4 a 7).
řada.

původní'.....8... &. . . . . ..0.....e
& z toho pak
řada slovanská
na př. kořen
sed

&(b) . . .

e . . . . . ..0.....é

sed- :

........................................
.. grab-:

stč. siesti
sědlý
..............grob—

hřebu
pel

........................................
.. pel-:

mm
smrt,

. . . . . ..a;
séd- :...................
..sad- :

sedlo,
sedlák
yreb-

. . . . . ..0,

hrob
...............pol-:

popel

stsl. poléti
stč. poletí

sad
sad i
grab— :

hrabati

pal-:
páliti

(: hořeti)
...mer

.............mor

mar- :

mřítl

mo1

zmar

(*mertl)

mořiti

zmařit-i
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,:m'-

......... zar- :.

......zor-z ..............................................
.. zar

zrcadlo

plcu-

plu-,ploz'-m. *plcu-z

sian-..

plúti, plovu
slu-, slo-zr—
m. *sleu-:
slúti, slovu

zoře
zrak (*zork-)

záře

.............„......plav-z
plaviti
slav-:
slávu,
slaviti

atd.
'2. Z jiných řad (totiž mimo řadu Ú—e—o)

jsou příklady

ná

sledující:
lezu pův. léza -stč. laziti, lazuka (plaz), :

řada é—a, vlastně-.
ě—U; — taktéž v řezati (z ráz-) a ráz, razíti; — scdlo - seděti,
sčdeti - saditi, : řada 6 —é (E) — a (á);
schnu pův. sachna— suchý, dchnu pův. dóchna ——
duch, : řadu
5 — co, vlastně u (stup. slabý) — du (stup. střední); atd.

Poznam.

Dialektioky (mor.) říká se též lozím. Je to novotvar:

z bývalého lězu stalo se lczu, toto jest podobno k vezu. tedy podle
vezu — vozím uděláno také lezu — lozím.

38.

Spodobováni souhlásek.

1. Souhlásky jsou také temné a jasné (%8, B). Když v proudu
řeči souhláska temná s jasnou se setká (ať ve slově témž, at na
rozhraní dvou slov sousedních), změní se buď temná ve svou
jasnou, buď jasná ve svou temnou, tak aby souhlásková sk upe
nina byla buď všecka jasná, bu'ď všecka temná. Srov. %562, a).
Na př. v nádcha stýká se jasné d s temným ch; u výslovnosti
měníme však jasné J Vtemné t, za -dch- je pak -tck-, celá skupe
nina temná. NaOpak ve sbíratí stýká s'e temné s s jasným b a mění
se proto u výslovnosti ve svou střídnici jasnou z, místo sb- vy
slovujeme skupeninu jasnou zla-, zbírati atp. Změny tyto nazývají

se spodobování.

Jiné příklady jsou: le/zkývyslovováno lechký; lekce - lechce;
zlehčiti — zlecbčiti; nehty — nechty; loďka — loťka; podšev —
potšev (počev); podsíň — potsíň (pocíň); pod sebou — pot sebou,
pod strom — pot strom; kavka — kafka; včela — fčela; obchod —
opchod;

ob čas; ——
op čas; srbský — srpský;

kdy — gdy; úzký ——

úský; bez práce — bes práce; leckde — ledžgde; čbán -— džbán;
náš dum — náž dům; tužka — tuška; až přijedu — aš přijedu atd.

2. Z pravidla mění se tu souhláskapředcházející,

jak

ukazují příklady uvedené. Ve skupení sh měníme za příčinou slgm

doby souhlásku následující

a na př. skoda vyslovujeme schoda,
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shořeti—schořeti, sháněti—scháněti; než iza to bývá dialekticky
(mor.) zh-z zhoda, ne,—shoda,zhořeti atd.

3. Výjimkou

zůstávají před jasným v souhlásky také temné

a dobře rozeznáva'une ve výslovnosti dvoje a tvoje, zvolati a svolati,
žvýkati a švihati atp.
V některých nářečích je také spodobeuo k-vám ve k-fám, tvůj
ve tfůj atp.
4. Někdy a místy mění se souhláska jasná v temnou také na
konci, když následuje přestávka; na př. padá sních. Bývá to zvláště
při -h. Zpravidla rozeznává se tu však zřetelně souhláska jasná
a temná, na př. ve slovích těž a těš, vez a nes, veď a pleť atd.
5. Některá slova podle toho dvojako se píší, jednak etymo—

lo gicky (podle původuslova), jednak foneticky

(podle slyšeného

znění). Na př. etymologicky sbor, zkrotiti, zrcádlco, a foneticky zbor,
skrotiti, zrcátko.
V češtině staré jsou v té příčině některé zvláštnosti. Drží se
totiž ještě souhlásková skupina nespodobená proti novočeské Spode—
bené; na př. dchoř, chřbet, sbožie, sdravie, osdoba, Sde, nesbedný,
tbáti, klatba, vedle toho ovšem i zbožie, zdravie atd. Naopak je často
spodobené gd- za nč. psané kd-t gda, gde, gdy.

Souhlásky
34.

! ; fr, fř.

l.

1. Novočeské l je souhláska obojetná.
2. Kdysi byla to hláska trojí: tvrdé l, střední 1 a měkké l'; na
př. chvála ——
chváliti — chválěn. Poměr l: l: l" byl tu týž, jako poměr
(1 : d': g(z), na př. v rada — raditi ——
razen, nebo jako poměr :! : ť: c, na

př. ve ztráta — ztratiti — ztracen.
3. Časem splynulo měkké l"se středním l a jest potom l dvoje:
tvrdé l a netvrdé l; na př. chvála (s tvrdým l) a naproti tomu chvá
liti a chválen (s netvrdým l). Tak bývalo v češtině staré. a tak jest
dosud v nářečích východních. Poměr l: l jest většinou jako rzř. Na
př. chvála — chváliti a chválen jako pokora — pokořiti a pokořen;
orel instr. orlem —- a vok. orle jako bratr instr. bratrem — a vok.
bratře; atd.
4. Později splynulo také tvrdé l s netvrdým [, a jest pak jediné
(obojetné) l, stejně znící ve chvála i ve chváliti i ve chválen.
5. V jazyku spisovném, v rukopisích a tiscích, rozeznává se l a l
až do počátku XIX. století velmi často, ale nikoli veskrze ani důsledně.
6. V nářečích měníse l v a, na př. dal— dau, dala — daua atd.
Gebauer,

Příruční mluvnice jaz. česk,

3

34

.

7. l se odsouvá

?. příčestí min. čin. kmenů zavřených; na

př. nesl ob. nws), řekl 01). řek„ táhl ob. tálť atp.

Pak v případech

a slovích jednotlivých, na př. jablko — jabko, zrcadlko —zrcadko.
zrcátko.
(_)dsnvkz. vyvinula se zde z vyslovování souhláskového nesl
(l je Souhláskou, slovo je jednoslabičné); když se —lvyslovovaí)
jako samohláska a nesl bylo dvojslabičné, tedy se neodsouvalo.
8. Naproti tomuAÚ/ýval přisuto v koncovce -dlný, -dlnost.
Na př. vražedný (vražda) — vražedlný; pravedný (pravda) — pra
vedlný, Spravedlný, spravedlnost atp.
Kromě toho též v několika slovích jednotlivých, na př. sku
bati ob. škšubati, sahati ob. šahati a šlahati.
35.

r, ř.

1. r je tvrdé a ř 'e jeho střidnice měkká.
r měkčí se v ř vlivem následujících hlásek měkkých.

Zejména:
a) před -i, na př. tvor — tvořžti, pokora — pokořiti;
b) před —ě,na př. pokora — dat. stě. pokořě (sr. rybě) nč. po
koře, kura —- Stč. kuřě nč. kuře;

0) před -b, na př. beru — sběř:
d). před původním
bratr

pův. S'Lbčrb; stařeczstarbcb;

-e (kde také k- se mění v č- atd.), na př.

——vok. bratře

(srov. člověk ——člověče), beru — béřeš

(srov. peku ——
pečeš); kde e není původní, nýbrž bud' vložené

nebo střídnicí za 51 tu nemění se r v ř, na př. barva—barev
(sr. okno — oken), bratr instr. bratrem (sr. člověk — člo
věkem);
e) spojením s -j, rj—ř, na př. búrja—bouře, pokorjen- — po
kořen.
V případech c) a (1) se změna r — ř někdy vlivem tvarů pří
buzných ruší nebo zamezuje. Na př. máme bereš m. béřeš a impt.
ber, berte m. beř, beřte, podle 1. os. beru; mame vok. pane doktore,
slavný sbore, místo -ře; mame vedle stařec také starec, podle gen.
starce; mame mudrc m. mudřec, podle gen. mudrce; atd.
Tvrdé r změnilo se tu všude nejprvé v měkké ř, kteréž znělo
asi rj, t. j. asi jako r s přihlasem jotovým. Z tohoto ř vyvinulo se
pak sykavé ř (nejstarší doklady jeho jsou z první polovice XIII. stol.).
V nářečí slovenském ř se nevyvinulo; měkké r', pokud tam bylo,

ztvrdlo.

3. K nom. stařec je gen. starce, dat. starci atd.

Dříve bylo tu
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-rb-, gen. star—boaatd.;

to se mělo změniti v —ř-, ale změna ta ne

pronikla.
Rovněž tak je z bývalého gorbský nč. horský, a nikoli hořský.
Naproti tomu je mateřský za býv. materbský; tu však je -ř- podle gen.
mate-ře atd., nikoli z -rb-.

4. Ve stě., dílem i v ně., je dosti často změněno -ry- v —ři-; tu
přešlo g v i a vlivem tohoto pak r v ř. Na př.: ryl: — řičěti (nč. též
říčeti); ryo- (stsl.) rygati —- č. říhati; pryskyřicě ——
přískyřicě; pryč
— přžč (též dial. ně.), cypryš — cypřiš; trýzniti — třízniti; strýc —
stříc; krýti — kříti. Sem náleží také cizí r'i, ry-ři: rytieř — řitieř;
Kristus — Křistus, ancikřist, Křištofor, zakřištie; krt'stal — křišťál;
patriarcha — patřiarcha; Jericho — Jeřicho; Moric — Mořic a j.
Také se vyskytuje stč. kteří, kteřích, stařích m. -ry' a -ry'ch.
5. Ve třtina m. trstina, kurfiřt m. -first atp. vzniklo ř smíšením
r se sykavkou s.
V textech starých čte se také nýbř m. nýbrž, vajtřný m. vý
tržný atp.
_
6. ř je změněno v š ve slovích žebro a žebřík, místo řeb-.
7. r je p ř i s u t o v mut- —rmut—: stč. mútiti — nč. rmoutiti,

stč. zamutek — nč. zármutek atp.
36.

Souhlásky n, 12.

1. n se měkčí v 75:

a) před 43, na př. rana — raniti;
b) před -ě, na př. rana—dat. lok. ráně, štěnec — štěně;
c) spojením s —j,nj —n, na př. vónja—vůně vysl. vůne, raníen—
— raněn vysl. ranen; v zanepražďnen ze zaneprázdnjen je
změkčena náležitě celá. skupina souhláskova.
2. Před e se n neměkčí, ani když -e jest původní. Na př. gen.
dne, kamene, pramene atd. (proti gen. mateře); vok. pane, Jene (proti
vok. bratře, člověče); nom. množ. zemané; praes. ženeš, žene (proti
praes. mře-, peče-).

V nářečí slovenském a místy i moravském jest také ne (s pův.
-e) zpravidla

změněno v 726.

n

0. Také před -b Se n neměkčí; na př. den : pův. dsnb, a po
dobně kamen, křemen, ječmen, pramen atd. : pův. kamenb atd.,
panský pův. panbský, vinný pův. vinbný, dnes pův. dbanB, vinen pův.
vinbn'b atd.
Někde jest n za nb, na př. bazen pův. bojaznb, a podobně v ká.
3*
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zeň, přízeň, báseň : pův. -znb & -snb; i tu bylo kdysi též tvrdé -n,
a měkké 42 vstoupilo na jeho místo z pádůjiných, kde bylo po právu.
V nářečích východních bývá také jindy ň za nh.

4. n bývá změkčeno v ň ve slovích přejatých:
ve skupení šn — šli, na př. něm. Sch-nur — šňůra, schnupfen
-— šňupati;
ve skupení

—n_q,ml.: —- -ňg, Jak, na př. stč. difthoňg,

šruňk,

kaňk, ryňk, Duriňk, šiliňk, šeňk, puňkt, truňk, retuňk, mustruňk atp.,
a podle toho i stavuňk &j. Slov tohoto způsobu je v jazyku starším
dosti mnoho. Podle nich pak i některá (]omácí mění skupinu -nk
v -ňk, na př. účiňky (píše Hájek) místo účinky, posuňky m. posunky
atd. Jazyk nč. spisovný však slov takových nepřipouští.
V nářečích bývá na- místo ne'-, na př. neco m. něco.
6. n je změněno v m:
a) ve skupení s retnicí -b, -p: hanba ob. hamba atp., pán-Bůh ob.
pam—,pan-páter ob. pam-;
b) v několika slovích jednotlivých, z nichžto jsou důležitější: stč.
nrav — nč. mrav, stč. počnu part. stč. počen a počem (.= počav),
Nicolaus — Blikuláš.
.

7. n je přisuto
a) k zájmenu jeho, jemu atd. po předložce, na př. do-něho \'ysl.
do-ňeho, pův. do-n-j ego,do-nich : do—n-jich,po-něin: po-n-jem,

po ni=po-n-j1', arovněž tak v od-nich, proti-nim, za-nimi atd. ;
b) k slovesům jíti (jdu), jíti (jmu), jisti. když jsou složena
s předložkou nebo s vy-, na př. stč. vynítizvy-n-jíti (vyjdu),

vyňal: vy-n-jal (vyjmu),vzňalzvz-n-jal, odnímati, snísti atd.
Toto přisouvání vzalo svůj počátek od předložek s, v a 7.7.Před—

ložky tyto zněly původně san, can, kan, souhláska —nbyla v nich po
právu. Když se připínaly k slabice, jež se začínala s j-, spojovalo se
jejich -n s tímto j-, a z toho bylo -ň-; na př. vfbn-jemb dalo vfmžemr,
(lok. jedn.). Před slabikami, které se začínaly jinak, ztrácelo se -n;
na př. Vím-tomi, dalo VT,-tomb. Když byly tvary vr,-tomb a vn-ňemn
: v'Ln-jemr, atp. vedle sebe, zdálo se, že -n- ve vmn-jemb je přisuto,
a toto zdánlivé přisutí napodobilo se pak také po předložkach těch,
ve kterých -n- předtím nebývalo, -n- vsouvalo se i jinde, kde před

ložka (nebo předpona vy) se spojovala se slabikou, která se začínala s j-.
Ve v-něm, s-m'm, k-němu, vníti, snísti, snídati atp. je tedy -n
po právu; v proti-němu, zao-něm, „za-ním, cz]-niti, odníti atd. je přísuto.

Stč.bylo také vněti : nč. vjeti, vynětí: vyjetí,výnězda: výjezd,
v-něsli :

v—jeslea p.
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Ve jdu, 'idcš atd.. m. jbd-, :j-bd,

jestvj- hiatové. Z —l.d-vyvinuly

se složením s can-, san- tvary vendu (z V'bn—I)(l-)._
sendu . . . , a podle

toho vzniklo též vyndu (již stč.), přindu (dial.) . . .; dalším pak na
podobením toho vyvinulo se též vyndati, zandati, přendati, sundati,
odundáti atd.

Souhlásky d, ď; t, t'.
37.

d. d.

1. Za (17jest místy (v nářečích východních)

dz, na př. dzedzina

m. dědina. Totéž nalézá se i v některých textech starých.
?. dj mění se v z; na př. hráze vzniklo z gradja, sazen ze
sadien-, sázeti ze sádjáti atd.
'

zdj mění se v

na př. hromazdití part. hromažděn (m.

—zdjeu), h_vžděn. zpožděn, vyjížděti atd.
Hláska ; vzniklá z dj byla měkká, .; (v. % 9 2); ale časem
splynula se z, nč. zní z v kázal (s tvrdým z) a sázel, vzniklém ze stč.
ságal, stejně. — Jako dj změnilo se v :. tak zdí přešlo původně v z;
a z toho teprve vyvinulo se žd'; na př. h_vzditi — hýzven — hyžděn.
V nářečí slovenském jest tu dz' místo č. 2: hrádza atd.
Vlivem tvarů příbúzných, které mají d nebo d', ruší se změna
dj — z a na místo z vstupuje d nebo d'. Na př. máme přiváděti místo

přivázeti, vlivem tvarův vedu a vodím; máme kompt. mladší, sladší
m. mlazší. slazší, vlivem positivu mladý a sladký; a part. voděn,
cídčn á děděn m. vozen, cízen a dězen. V nářečí slovenském je
v tomto part. zpravidla ď: hoďený atd.
'
3. (1 se měkčí v d:

a) před —z'.na př. rada — raditi, had — hadí;
b) před -č, na př. rada — dat. lok. radě, had — hádě.
4. Před -e se d neměkčí, ani když jest 6 původní; na př. vok.
hade, praes. vedeš, vede. V nářečí slovenském a místy i v moravském
je tu však měkké d'e.
5. Také před -h se d neměkčí; na př.“ den z býv. dbnr), rodný
z býv. rod/„ný. odpovědech z býv. -dbch'n atd. Tak byl do nedávna

i tvrdý nom. a ákk. jedn. zed, zpověd, čeled atd. (: pův. -db); ale
vlivem pádův jiných, které mají d' po právu, ujalo se d' také zde
a jest zed, zpověď, čeleď. V nářečích východních bývá ď za (1
také jinde.
6. dt změnilo se v st ; na př. inf. vésti z pův. vcdti, krásti
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z krad-ti,

slast ze Slild—tb.prepast z mad—tr„ zavist z Aid-tl. atd.

(víc o té změně v. v % 562).

7. ds Spodobuje se v ts a mísí se, \" c; např. čacký m. čadský.
8. dš spodobuje se v tš a mísí se v č; na př. podšev vyslov.
počev.

9. cije přisuto:
ve skupení Zdl' lll. zr ; na př. místo zralý říká se lnístyzdralý,
a podobně zázrak — zazdrak, uzříti — uzdřít;
ve skupem' zdn m. zn; na př. trýzniti — stě. též trýzdniti;
v žď- m. ž; na př. paže — paždí, dlažiti — dlažditi;
v koncovce Jediný in. -telngí; na př. obyvatelný (ode jména

podstatného obyvatel) — obyvatedlný. spasitedlný atp.;
v koncovce -dlímj m. Jim/'; na př. mlčelivý — mlěedlivý.

10.d jest odsuto:
ze skupeni dm, na př. dům 111.dadnih atd.;

ze slov tkalce m. tkadlce (dvojslab.), selský m. sedlský (též),
selka m. sedlka (též).
38.

t, ť.

1. Za ťjest místy (v nař. východních) měkké c; na př. radosci
m. radosti. Totéž nalézá se i v některých textech starých.
2. tj mění se v 0; na př. svíce vzniklo ze svůtja, placen

z platjen-, vyplaceti z -plátjati atd.
stj mění se v šč a toto dále v šť. Na př. pustiti part.
pustien— — a z toho stč. pnščen a nč. pnštěn, a podobně pohoštěn,

očištěn, ujištěn, zamaštěn, pomštěn, přelštěn; pústjati —stč. púščěti
nč. pouštěti.
Vlivem tvarů příbuzných, které mají t nebo 1! po právu., ruší
se změna tj — c a na místo 0 vstupuje t' nebo t. Na př. zapečetěn
(vysl. -t'en) vlivem slov pečeť a pečetiti, cítěn, ošlechtěn (stě. ošlechcen),
mor. vyplátět, kompt. kratší (stě. kracší) vlivem positivu krátký. Vná—
řečí slovenském je part. chyt'ený atp. pravidlem.
3. t měkčí se v ť:

a) před -i, na př. zlato —- zlatiti, zlatím;
b) před -ě, na př. zlato — v zlatě, skot -— skotě (dobyt-ěe).
4. Před -c se t neměkčí, ani když jest 6 původní; na př. vok.
jedn. skote, praesl pleteš, plete. V nářečí slovenském a místy na Mo
ravě je tu však měkké ťe.
5. Také před -b se t neměkčí;

na př. kost z býv. kOStb, kostmi
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z kostbmi, kostem z kostnm'b, tma z tbma, platný z platbn- atd. *)
Měkké -ť ujalo se u těch jmen, která mívají v gen. jedn. —čm. -i,
na př. nať, lať, pečeť, zeť. V nářečích východních býva t' za th také

jinde.
U. tt změnilo se v st. Na př. plésti z plet-ti, měs—ti z met-ti
(víc o té změně v. V % 562).

?. Předložka od zněla stě. ot. Staré její znění zachováno
v otevřítL otvor, otrok (vlastně : nemluvně, dítě), otruby. otáleti
(z ot-daleti :Oddalovati). Jinde změnilo se ot v od.
Rozdílné znění ot & od bylo již v době staré. Náležité bylo ot,
a to zůstávalo, když následovala souhláska temná, na př. ve spojení
ot-počátku. Když však následovala souhláska jasna7 na př. ot-boha,
změnilo se i temné -t ve svou střídnici jasnou -(l & vyslovovalo se
od—boha (spodobou, v. š 33).

Z případů

takových

šířilo se od také

jinam, až se stalo pravidlem.
8. ts mísí se v 0; na př. bohactví místo behat-ství, děcko m.
(lět—sko.

Stč. čte se též svěcký m. světský, měscký. udactvo. gen. jedn. ctě
m. tstě (k nom. test) a j.
9. tš mísí se v 6, na př. čtice m. iStice (tesknost)

10.tje přisuto:
ve skupení str, stř m. sr, sř; např. straka m. sraka, střed m.
srěd, středa m. srěda ;
ve skupeni stn m. sn; na př. mastné krámy m. masné (mylným
spojením s mast); podobně vyskytuje se místy přistný m. přísný,
stě. tělestný a j.

11.tjest odsuto:
ze skupení stk, na př. sklo m. stklo, zaměsknati m zaměsiknati,
skvělý m. stkvělý a j. (v zaměstknati a stkvělý je k přisuto, v.
Š 46 Č. 7);

ze sloup m. stloup;
z Ob. kadlec m. tkadlec, kaňčka m. tkanička, srov. tkáti;
z ob. kerý m. který (kerý bývá i v textech starších);
ze stačiti m. statčiti (statek), svačiti m. svatčiti;
z ob. a stě. cnost, ený m. ctnost, ctný;
z padesat, devadesát m. patdesat, dev-'atdesat;
*) tma, platný atd. píše se dosud. Rovněž tak bylo kast, kostmi atd. v češtině
spisovné odevždy do nedávna pravidlem všeobecným, &i nynější spisovatelé trvání
většinOn tak píší. Vedle toho rozšířil se v nedávných letech způsob psáti kosť,
radosť, bolest, čásť, smrť atd., ano i kostmi atd., a dokonce také jes/'; novota. hi
storií českého jazyka spisovného nijak neoprávněná (srov. % 1-13č. l).
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z ob. puste m. pusťte; —
st jest c(lsuto v je m. jest a šedesát m. šesldesát.

39.

Souhlásky b, p; m; v, f.

1. Souhlásky tyto neměkčí se, ani spojením s —j, ani před
samohláskami úzkými. Na př. v lov, lovit-i, loven máme v nezmě
něné, kdežto ve stejných tvarech plat ——platiti — placen je t
změněno v f a dále v 0.
2. V době staré

bylo

také měkké

15,13, aiz, 15, v. Š 9 č. 2, ale

časem splynuly hlásky tyto se svými střldnicemi tvrdými. V některých
nářečích drží se dosud & zní, jako by měly přihlas jotový, b' asijako
bJ atd.

Jiné změny při hláskách těchto se jevící vyložch jsou v %
následujících.
40.

b.

]. Jest odsuto:
ze skupení bn ve slovích lmúti m. hbnúti (pův. gmbnqti) a hy

núti m. hybnúti; pak
ze skupení

bst v inf. stě. hřésti m. hřébsti (praes. hřebu) &

skústi m. skúbsti.

?. Přisuto

je \“ blízati (složené oblízati :

ob-lízati pojato

za o-blízati, & z toho pak vzalo se domněle jednoduché blízati).
41.

1. Jest odsuto:

p.

ze skupení 1m ve slovích sen (S'B1911'1>,S[)áti),
usnouti.

kynouti

(m. kypnouti, srov. kypěti), kanouti (srov. kapati), tonouti (srov.
topiti se), tmouti (srov. trpěti), klenouti (srov. sklep), oslnouti
(srov. oslepiti), uštnouti (srov. štípati), stč. uskřinúti nč. uskřípnouti;
jinde, na př. korotev vedle koroptev.
2. Přis uto bývá ;) ve skupení mpn m. mn, na př. Stč. psáno
někdy kampna, tempný, Lompnicě atp. místo kamna atd.
42.

m.

1. Slabika- mě mění se u výslovnosti obecné ráda ve mňa, místo
měď, město, pamět atp. vyslovuje se mňcď, mňesto, pamňet atd. *)
*) Na této výslovnosti zakládají se chyby písařské v textech starých, jako
pamnět atp. Ze snahy, vyhnOuti se této chybě, pochází často chyba opačná., když
se píše na př. domění, zapoměl atp.

41

2. m změněno v 72 v nedvěd ]ll. medvěd.

Místo anravenec jest také bravenec &brabenec; mr- změněno
tu v br-.

4. m jest odsuto:
ze skupení vm V ochrnouti (m. ochrmn-, sr. chromý), stč. strnúti
(sr. strměti);
jinde, na př. sedmnáct & osmnáct dial. sednáct & osnáct.
43.

v.

1. Za předložku v, ve bývá před retniceini

u-;

v. nahoře

% 27

4.
2. V Cechách severovýchodních & dílem i jinde vyslovuje se
-v po samohlásce jako -u, na př. pravda vysi. prauda, do-vsi vysl.
dousi, ze-vsi vyslov zeusi atd. V textech starých je někdy tak také

psáno: prauda m. pravda atp.
3. v je změněno V b:
v příponě -t-va nč. —tba-,na př. modlitva — modlitba; změna
ta stala se vlivem přípony —ba(svatba., služba atp.);
ve slovích přejatých, na př. Severus ——Šebíř.Venetiae —-Be
nátky, Verona — stč. Bertin, oktáv ——stč. ochtáb, stněm. kawáti

: oděv) — kabát;
jinde, zvláště v nářečích; na př. přivuzný—příbuzný; brabec,
brabenec, pobříslo. pabouk, břecl; mor. jabor, braný kůň atp
4. v je změněno Vf ve slově úfati vzniklém z upvati (kmene
téhož, jako je \“ pev-ný); z —pv-vzniklo tu spodobou -pf—&ztoho

dále f.

5. v je odsuto:
ze začátečného vo- v ozher, ozhřivý m. vozher, vozhřivý; v ná—
řečí obecném bývá vo- za 0—. na př. říká se voko & má. býti oko;
podle toho zdálo se, že také místo vozher má býti ozher; omylem po—
dobným vyskytují se také tvary: Ok m. Vok, oskový m. voskový, ola
m. vola (akk.) a j.;

ze skupiny bv-, na, př. obaliti. obojek, obět, stč. obinúti, oblek,
oblak, stč. oblášční. obrátiti atp. nn. obvaliti, obvojek atd.;
ze skupiny svl—,na př. ob. slíkat ln. svlékati; slačec atp.;
z vd- ve slovích dedek vedle vdedek, dolek _vedle vdolek;
z vz-, na př. zbuditi, zdvihnouti, zkázati, zkřísiti, zvolati atd.
111.vzbuditi atd.;
z vš-, vž—,na př. ob. šak, šecko m. však, všecko;
m. vždy-;

ždycky, ždyt

4—2

_

z koncovky

genitivu

množ. —óv,mov, 421.7,na př. stč. mnoho

ptakó. ptakuo, ně. ptáků; -—podobně bývá v přídavném jméně 'přív
vlastňovacíln, na př. hlas Jakubuo, syn Simeona? atp.; ——
ně. jazyk
spisovný při přídavném jméně přivlastňo 'acím, na př.hlas Jakubůe,
odsuvky nedopouští, při gen. množném pak net.-hava se -v rádo

na konci věty. před nasledující samohláskou a někdy také jinde;
z -0rí,

-ovic, meste—afv nářečích,

na př. dat. jedn.

chlapoj m.

chlapovi (v Čechách severových.). zedníkojc m. zedníkovic (v Budč
jovicku). kralostfl m. království (doudl. a místy mor.);
ze slovesa praví (3. os. množ.), nebo stč. praví (1. os. jedn.

praes.), vkládaného do věty bez spojitosti syntaktické (srov. po
dobně

vkládané

trvám, tuším, na př. bude tri,-(ím. pršet

US.) a

skleslého ve výraz příslovečný, vzniklo vysutím praj a ztoho
přehláskou prej; k tomuto pak (podle dobrej — dobrý) přidělan
tvar domněle spisovný pry/';
ze zvláště, obzvláště vznika odsutím několikerým: zlaště, obzláště,
obvláště, obláště.

6. v je přisuto

k některým slovům a slabikam, jež se za

čínají samohIaSkOu (v hiatové, % 59 3); na př.:
k a—ve vajce (přelil. vejce) gen. množ. vajec, vaječný atd.;
k 0-: vobili, voheň, voko, zorati, zosoba, eovce atd., zpravidla
v nářečí obecném a velmi často již v jazyku starém; jazyk nč. spi
sovný toho nedOpouští;
k "zí—:
získati

(hledati);

k u-: pa-z:-úk, pří-v uzný, stč. též vukrutnost a j.;
k y-: ?;yknouti (uk—, učiti).

Ve rlastovice, vlaštovice je přisuto 0-jen vjazyku spisovném.
44.

f.

1. Souhlaska f je v češtině původu domaciho

jenom ve

slově úfatž (v. š 43 č. 4, z npfvati), dále kde jinde spodobou

z v

vzniklo (kafka m. kavka, fčela Ill. včela), v obecném slově fous
m. vous a v onomatopojích (t. j. slovích, tvořených napodolmním

zvuku nějakého) fučeti, fičeti, frčeti, hafati atp.
'2. Všude jinde jest f původu cizíh 0, na př. ve slovich fara,.
ofěra,- Josef atd.
3. Cizí f však nepřejalo se vždycky jako f, nýbrž častěji
změněno v retnici jinou, zejména:
v 6, na př. biřmovati (z lat. firmare), barva (něm Farbe),
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hrabě (Graf), bažant (Fasan), stč. břitov (Friedhof), bluma (Pilaume),
Olbram (\Volfram);
v 1), na př. pop (Pfaffe), půst (Paste), Štěpán (Stephan), Pabjan
(Fabian), Ozěp (Josef), škopek (Schaff), Stč.. též Jept (Jefte), spera
(sfaera) a j.

Souhlásky g, h, h, ch.
45.

g, h.

1. h vyvinulo se ze staršího g; na př. místo hlava. noha atd.
bylo dříve glava, noga.
V češtině pozdější jest y jen ve slovích přejatých, na př.
groš (z lat. grossus), nebo kde se vyslovuje místo psaného k, na
př. kdy vysl. gdy (Spodobou, v. š 33), krejoar vysl. grejcar.
Přechod od 9 k k stal se v XIII. století. Změny starší těchto
hlásek vykonaly se tedy z g, nikoli z k; na př. v bůh—bozi zda se,
že je změněno b v 2, ale vlastně je změněno g v 5. bog—bozi.

?. h (9) před samohláskami úzkými mění se dílem \'ž (vlastně
měkké :), dílem v ž. Na příklad
bůh (bóg): lok. jedn. v boze, nom. množ. bozi, lok. o bozích,
vok. jedn. bože, příd. jm. boží, božský, podst. jm. bůže, bůček,

božství atd.;
mohu (me!/u): impt. pomoz, pomozte, praes. můžeš, part, pře
možen atd.;
mnohý (mnogý): nom. množ. lIlllO.2'Í.množiti, množství;

lháti: lež, lživý; — atd.
Při změně této zda se býti nedůslednost, když se vidí, že před
samohláskou stejnou je h (9) změněno tu v ,2', tu v ž, na př. v lok.
boze a vok. bože, v lok. množ. bozích a příd. jm. boží atd.; ale tato

nedůslednost jest jen na pohled. vskutku je zde velika pravidelnost,
která se nám tím zastřela, že samohlásky původně rozdílné splynuly
(na př. lok. boze vznikl z bog/(?,vok. pak bože z bor/c atd.).

Pravidla. kdy Zk (9) před samohláskou úzkou vzniká z a kdy
ž, netřeba \'ykladati. poněvadž se proti němu nechybuje; jenom
o imperativech pomoz, pomozte, střež, střežte atp. dlužno si pama
tovati, že jim naloží ž a nikoli ž. Srov. % 227 č.
29 před samohláskou úzkou mění se v 2: nebo v zž, a toto
dále v žď ; na př. roždička z Negi—.

3. h (7) spojením s j mění se v ž, na př. stráže:s(tra)gja,

Pražan:pray-jan—. lžu : l'bgja, lžešzl'bgješb atd.;
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zgj mění se v zž a. toto dále v žď, na př. Drážďany —zdl'gz_r/
jan- (di—gzgu
: les).
gt změnilo se v kt (spodobou) a toto pak \' c. Na př. podle
nesu — nésti byl i inf. mogti, ale změněn v moci; podobně \'e
stříci (střehu), dosíci, \' podst. jm. IIIOCZIIIUgtb.

4. h jest odsuto:
ze skupenihr-, hř-, na,př. řecký stě. hřččský, Řehoř m. Hřehoř;
— ve výslovnosti obecné: řebik, říbě, řiva. řích, řmi atd. místo
hřebík atd.; rožeň m. hrozen (dia.l.);
ze skupení hl- v ob. le m. hle: tenle, támle atp.;
ze skupení Im—\' stě. zdvinúti m. zdvihnúti, trnúti m. trhnúti

atp.;
ze skupení ha; v stč. lavioě m. lahvicě atp.;
ze slabik boÍm- ve slovích Bouslav m. Bohuslav. Bouše m.
Bohuše;
ze slabik —sahuve rčení přisau m. přísahu. (: přisahám);
z utrejch m. Stč. hutrajch.

5. h je p řis uto v nářečích obecných:
k slovům
v. š 50 č. 3);
v ha- m.
v he- m.

& slabikám, jež se začínají samohláskou
na příklad

(h hiatove',

(-: harest, haby (chodsky) atp.;
n-: stě. Izrahel, Danihel, Gabrihel, Hemma (místo
&

Emma) atp.;
\' Ízi- m. ž-: stě. hi (spojka. i), hiný, híhned, Hizmaliel;
v 710—m. 0-: Holomouo, mor. hoňcír, černohoký; stč. hoheň,
]lOPÍCě atp.;

v lcu- m.. u—: chodsky hudělám, huvidím, stč. hunor, húhořatp.;
kromě toho jest h přisuto v stě. hrzati :: nč. rzáti (praes. ržu,
ržeš), stč. hrdesen m. rdesen, stě. hroh m. roh, v rozhřešiti m. roz—
řešiti (mylným spojením se slovem hřích), pozhříti m. požříti, hmoždíř
m. moždíř & j.
46.

L'.

1. 1.:před samohláskami úzkými mění se dílem v 0, dílem \' 6.
Na př.:
pták — nom. množ. ptáci, lok. o ptácích, — vok. jedn. ptáče,
přid. jm. ptačí, podst. jm. ptáče (gen. ptáčete), ptáček atd.;
peku —i1npt. pec. pecte,—praes. pečeš, peče, part.. pečou atd.
0 pravidle, kdy se k mění v e a kdy v 6, platí totéž, co je po—

věděno o stejné změně g v z a š (v. š 45
je pec, pecte, tlucte atd. (v. š 227 č. 2).

Q); imperativ náležitý
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2. Spojením s j mění se k v 5, na př. péčezpekja,
lilk'jčlll', l.)lačetezplakjete atd.

Lučan :“

Kde se k mění v č, tam mění se sk v s'č a toto dále v nč. št'.

Na př. podle seknouti -—sečen jest itisknouti — tiščen (stč. a mor.)
a tištěn (ně.), podle lúka — Lučan jest i nebeský—nel')eščan-, ne
bešt'an atd.
Kde se k mění v 0, tam mění se si.: V sc, na př. láska— lasce'

jako ruka—ruce. Ale zde bývalo anamnoze jest měněníještě jiné;
žádané totiž -sc- (vlastně měkké —šc-)mění se v šč a toto v síť,na

př. vedle veliký — množ. č. velicí jest nebeský—množ. č. nebeščí
(stě) a nebeští (uč.), vedle oko -—lok. v oce jest vojsko — 10k. stč..
\'e vojščě uč. \'e vojště.
Co tuto o sk pověděno, plati též () ck. Na př. hradecký —
množ. č.
hradeččí nč. hradec'tí, lok. V Hradečtě atd.
3. kt změnilo se v c. Na př. inf. péci m. pekti, podst. jm. pec

:pektn.

4. let změnilo se v gd ve slově stč. kto nč. gdo (psaném kdo).
Podobně měnilo se také kt—ve který, kterak atp., ale tu změna
nepronikla

a staré 1513—
se udrželo.

5. kt je změněno v cht ve slovíoh přejatých stč. Benedicht,
ochtáb, dia-l. dochtor, reaktor (mor.), nč. kruchta (středolat. gructa
v. grupta), trachtace, lochtuše (něm. Lakentuch).

6.7cjestodsuto:

_

ze skupeni sim, v těsný stč. těskný, tiesn (uč. tíseň) m. tieskn

(stč.), tísniti;
ze skupení slet v trestati m. stč. tresktati.

7. k je přisuto:

ve skupení stim v zaměstknati in. zaměstnati atp.;
ve skupení ctlm ve stč. ootknúti nč. octnouti;
ve skupení šťím v uštknúti m. ušt'núti;
ve skupení stkv ve stkvíti m. stvíti atp.
V případech tuto uvedených \'ykonalo se změn několik. Na
př. v zaměstnati přisulo se 7:-a bylo zaměstknati, a pak odsutím -t
bylo zamčsknati; místo uštlmouti bylo původně uščpnúti, z toho stalo
se uščnúti., ušt'núti, a konečně ušťknúti nč. uštknouti a ušknouti.
47.

ch.

1. ch před samohláskami úzkými mění se v š; na příklad
hoch: nom. množ. hoši, lok. hoších, podst. jm. hošík;
Cech: Češi, o Češích, Češe (množ. Češata);
lenoch: lenoši; atd.

Jako

se g, I.“-měnily

dílem

v z, c a dílem

v

v z 6, tak čekali

bychom také za cla dílem s a dílem š; na př. podle bůh—bozi, pták
— ptáci čekali bychom též Čech nom. množ. Česi, a podobně žádáme
k nom. moucha— dat. lok. mouse (podle noha — noze, ruka — ruce)
atd. Místo toho máme vždy jen š: Češi, mouše atd., a jenom dialek—
ticky (na př. \“ nař. slovenském) vyskytuje se nom. množ. Česi. dat.
lok. muse atp.
2. Spojením s _7'mění se ch, v š; na př. duše:. duchja, dýšu
=(lychjzg atd.
3. ch. je změněno v l.: v ob. skovati m. schovati, křen stč. chřen

a \' slovích přejatých kůr, Kristus, křesťan.
4. ch je od su to v obecném ncšť m. nechžť.

.3. ch.je přisuto
s podst. jm. prach).

v obecném prachnic atp. (mylným spojením

Souhlásky :, s, o.
48.

z.

1. V staré češtině bylo vedle tvrdého 2 také měkké z' a (v.
Š 9 č. 2); na př. imperat. vež, subst. gráza (slc. hrádza). Časem sply
nuly hlásky tyto se z, V nč. impt. vez a subst. hráz zní 2:jako
ve vůz.
V několika případech proniklo znění ž; na př. v pohlížeti m.
pohlízeti (z —dj-), nahražen & nahražovati odchylkou m. nahrazen
a nahrazovati & j.
2. zj se změnilo v ž; na př. vožen z vozjenfb, svažeti z wá

zjati, mažete z mazjete atd.
3. Ve vstanu m. vzstanu je zs smíšeno v s.
Podobne smíšení jest ve stč. všel m. vzšel, a ve vstoupiti (ascen—
dere, aufsteigen) m. vzstoupiti a j.
4. z:; a zž se změnilo v žď : (hyzditi) part. hyžděn m. hyzzen
(v. Š 37 č. 2), žďár1n.zžár, roždička1n.rozžička, Drážďany m. Draz
;any (v. š 45, č. 2 a 3).

:). z jest odsuto

v já. stč. jáz, a v mecítlna m. mezcítma:

mezi—desítma,na př. clvamecítma (: dvacet dva).
49.

s.

1. V staré češtině bylo vedle tvrdého 3 také měkké š (v. & 9
č. 2); na př. v impt. neš proti indik. nesu.
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Časem ztratilo š měkkost a splynulo s tvrdým s, v nč. impt.
nes zní -3 jako V'podst. jm. nos.
Někdy změnilo se š V š; na př. impt. noš zní dialekticky (v ná
řečí doudlebském, Husovu) noš, místo sahati se říká šahati.
2. si změnilo se v š; na př. nošen z nosjen'b, -nášeti z -násjati,

nůšc z nósja, tešete z tesjete atd.
3. 33 je smíšeno \' s v nebeský, ruský, saský atp. m. ne
besský atd.
4. s je změněno v a, na př. cvrček m. svrček, clota m. slota,
cvorník 1n. svorník, dcka m. dska, předce m. předse, dvadcet m.
dvadset atp.
5. sč se změnilo v šč a toto dále v šť. Na př. stč. sčastný ——

šťastný atd.
6. st' je změněno v šť v dial. náměští, puština (vlivem podst.
jména poušť) a j.
7. st se mění v št a někdy dále V šť

a) ve slovích domácích lastovice — vlaštovice — ob. lašťovka,
stopka — šťopka;
I)) ve slovích přejatých, na př. kaštel, klášter, apoštol, epištola,
kaštan, křištál a křišťál, rošt, kunšt, koštovati, troštovati a j.
8. sk se mění v šk

a) ve slovích domácích, kdež obyčejněobojích tvarů se užívá, na
př. skořepina a škořepina, skřek a škřek, skřemen a škřemen,

skřehtati a škřehtati, skřípěti aškřípěti, skvrnaa škvrna, skubati
a škubati atd.;
b) ve slovích přejatých, na př. škapulíř, škála, škariotský, flaška,
muškát, paškál, škola, škopek (lat. scaphium:nádoba,_něm.
Schaff), skříně a škříně (lat. scrinium, stněm. scríne), paškvil atd.
9. Cizí s kromě případů zde již vytčených (pod č. 7a 8) pře
jímá se dílem jako š (kde znělo s), dílem jako ž (kde znělo z);
na př. Jesus (vyslovováno Ježus) změněno v Ježúš nč. Ježíš, po
dobně Moyses (vysl. Moyzes) — Mojžíš, Simeon ——
Šimon, Saul—
óavel, míssa — mše, segnan—žehnati, Sold ——
žold, Siedel —židle,
Semmel — žemle, Sack — žok, Almosen (z řeck.) —almužna atd.

10.s jest odsuto:
ze začátečného skř-, za něž vnářečí obecném býva kř-; např.
skřivan ——ob. křivan,

skřidlice

— ob. křidlice,

skřípati -— ob.

křípat atd.;
ze začátečného stř-, za něž V nářečí obecném bývá tř-; např.
střapec — ob. třapec, střecha — dial. třecha, stříbro — dial—

tříbro atd.
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11.s je přisuto:
k začátečnému /.'ř-, Ve slově skřelnen ze křemen;
k začátečnému to“-,např. třída.—střída, t-řep— střep. třemcha
— střemcha, třešně — dial. střešně, stč. třieti (čerpat-i \'odu) —

střieti atd.;
krom toho je s přisuto v zábsti atd. (víc o tomto přisutí
v. v % 562, l)).

V skř — kř, stř ——tř máme kolísavč
50.

s tu přisuto

tu O(lh'llfu.

c.

]. Každé české c je měkké, kromě kde vzniklo smíšením (na
př. co m. čso, bohactví m. bohatství) anebo kde je ve slově z ci
ziny přejaté—m(plac, palac).
2. Ve slovích občan, Olomúčan atp. zda se. jako by bylo č z ([

(Pražanz Prag—jan.,tedy Olomúčan:010múc-jan-);

v skutku jsou

to však tvary napodobené podle Lučan, Pražan atd.
3. V komparativu z'ěcší změnilo se cš již vdobě staré včš a toto
dále v tš, tě a někdy v čč a c': věčší, Větší, Větší, Včččí, věčí. Jazyk

spisovný drží se tvaru větší.
4. c mění se V t', kdyžvtémže slově je syka-vek více. Tak změ
nilo se na př. stč. Břěcislav ve Břetislav, Francišek ve František,
císař v tísař (mor.), cesta — těsta (mor.).

Cizí o ve slovích přejatých býva změněno v : na př. Vin
cene — Čeněk, Zins (lat. census) — činže, cisterna— stě. čisterna.

Souhlásky ž, š, č.
51.

ž.

1. Půjčiti je z póžčiti (& toto z požitčitizku
je tu tedy žč změněno v jč.
Podobně i jindy ž- před sykavkou se mění v

požitku dáti).
Na př. ksežhn

je 2. os. sežžeš, 3. sežže atd., a za to bývá stč. sejžeš, sejže, part.
sežžen — sejžen; imperat. sežzi — sejzi.
V nářečích také jiné sykavky mění se v j, když ještě sykavka
další následuje; na př. mlajší m. mlazší atd.
2. Déšť stč. déšč je z pův. d'BŽdb, roští je z roždie (Ou rózga,
rózha); v obou slovích je jasné skupení žď změněno v temné šť.
3. ž bývá někdy změněno v ř, na př. V bařina m. bažina srov
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bahno), stě. Bořená m. Božena„ řeřávý m_ žeřavý, řeřáb m_ žeřáb, Ob.

drůbeř, kráde-ř m. -ež, a,
4. ž jest-_od 8 11to ve stě. vdy m. vždy &ob. dycky m. (v)ždycky_
52-

š.
V

1. šs se mísí V s., na pr. český m. češský.
2. šš liší se od š, na př. vyšší.
Ab;r čtenář lišil šš od š, psávalo se za to někdy též zs, ná pr.
vyšší, kražší.
53.

č.

]. čs mísí se V a; na př. stě. čso ——
co. ničs — nic; stč. proročský

— prorocký,

kupečský — kupecký;

ptačstvo—ptactvo;

stč. člověčstvie ——ělověctví,

stě. čstiti — ctíti, čstný — ctný; atd.

2. šč mění se V št'; na př. ščít — štít, hruščiěká — hruštička,
nebeščí — nebeští, nebeščan — nebešťán, púščě — poušť, kompt. húšče
——
ně. houšt' atd. Rovněž tak nebožčík (od nebožec, spodobené V ne
boščik) změnilo se v nebožtík (spodob. neboštík).
V češtině stáré jsou Šč & šť vedle sebe. Vjazyku novém jest šč
V některých nářečích (domáž1., doudlebsk., některých mor.), ostatně
& V jazyku spisovném jest št'.
_ 3. čč je změněno V čť, na př. stě. 'pláččivý — pláčtivý,

řeččíná

— řečtina.
4. čř změnilo s e \' tr á toto dále V stř (přisutým s, V. % 49
č. 11); na př. stě. čř'víc — třeVíc — střevíc, stě. čřiedá — t-řieda,—
V

střídá atd.
Ve změnách tuto uvedených stýká se 6 se sykavkou jinou,'je tu
tedy skupina dvou sykávek. Skupina taková vůbec ráda. se ruší, a to
způsobem několikerým. Mimo jiné jesti způsob ten, že č rozkládá se
V 13(ť)+ š, a,sykávý člen

této složeniny se vynechává. Tím způsobem

přechází čs V tšs, toto v ts a dále V (:; á podobně mění se šč V šťš
á št', — čč v čt'š & či, — čř V tšř & tř.

54.

Souhláska j.

1. Souhláská í, spojujíc se s jinými, proměňuje je rozličně;
na př. nj změněno

2. ]“je přisuto

\' až, dj V 2, si V š atd. (V. 55 předcházející).

k slovům, jež by se začínálá samohláskou

(j hiátové, V. % 59 č. 3); na př. jest (srov. lat. est), jablko (něm.
Apfel), stě. jálmužna, mor. černojoký & j.
G e b a u e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

'

4

:).j jest odsuto:
v ho, mu. m. jho, _jmu (a toto n1._jcho,jemu);
v míti, mam atd. stě. jmieti, jinám atd.; v podst. jm. jmění

a part. jmín se udrželo;
v
v
v
v
v
v
v

ob. melí stč. jmelé;
ob. meno, menovati ni. jméno, jmenovati;
hráti, hřec (gen. herce) stč. jhráti, jhřec;
ob. sem, si atd. m. jsem, jsi atd.;
ob. du. deš atd. m. jdu, jdeš atd.;
ob. půčit, eště, už m. půjčiti, ještě, juž;
dia-I. iný, ískra, istý m. jiný atd.;

v dial.

(mor.) —é-In. ej, na př. dě m. dej

(impt.),

némilěší II].

nejmilejší atd.

55. B. Změny v pořádku hlásek nebo přcsmylmvúni.
Slovo změní se na stránce hláskové také tím, že se změní
náležitý pořádek hlásek (srov. %3 č.3). na př. místo mhla praví Se

mlha. Změnatato nazývá se pře smyk ování.
Důležitější její případy a příklady chceme probrati.
1. Zkořene bred- jest utvořeno podst. jméno brod (stupňováním
e — 0, v. š 31). Tak mělo by býti také z kořene mcrk- (mrknouti)
podst. jméno mark; ale za to je mrak. Podobně z koř. velk (vléoi)
mělo by býti volk, ale je vlak atd. To jest: zde se or, ol přesmyklo,
a mimo to změnilo se také 0 v a. Příkladů takových je mnohoa vy—
jadřují se vzorcem: tort a tolt se mění v tmt a dat.
2. Ke kořenu nes- (nesu) jest inf. nás-ti.
a mel—býti inf. mer-ti a mel—ti.ale jest mréti
a mlíti). To jest: zde se er, el přesmyklo a
v & (jat, v. © 9 č. 4). I těchto příkladů je
vzorcem: tert a telt se mění v trét a tlét.

Tak niěl by také k mer
a mléti (: nč. mříti
mimo to se e změnilo
mnoho a vyjadřují se

3. Vslabikách kvbt- (kvetu), Sl.“bt-(stč.svetnúti, svitnouti),dvm'
(dveře), skam- (srov. škvařiti)azvbn- (zníti, srov. zvon) jest --z:h-mezi
dvěma souhláskami. Když tu —b-zaniklo, zbyly skupiny souhláskové
Amt-, srt—, dvr-, Skyr-, zvu-, jež bylo nesnadno vysloviti. Proto přesmy
kovaly se jejich souhlásky, a
místo Z'vtu, kvteš atd. bylo stč. ktvu, ktz'eš atd.;
místo svtieti bylo a je stvieti, st(k)vieti (s přisutým 15),mě.stkvíti,
Skťítí se;
místo dvři bylo s_tč. dřvi (nč. dveře);

místo skvřieti bylo stě. skř-vieti (: škvařiti se);
místo zvnieti bylo stč. vznieti (nč. zníti).

4. Souhlaska n je přesmykuuta V ihned a hned lu. stč. inhcd
u nhed; v ob. penvý m. pevný (z téhož 17471:jako úfatizuprati,

v. 43 4).
Ve stě. jest také pinvicě m. pivnice, Pafuncí m. Pafnucí, snem gen.
semna a semnu atd. místo semna atd.
5. Vedle náležitého mhla (\jednoslab., pův. ,mbgla) jest také
mlha (dvojslab.) a též hmla (slc.).

6. Místo lzlt- býva
též líní-: lhtati, l/ztavý, lhtač.
7. Z tureckého slova kalpak je koblúk (stě. a slo.), koblók
(mor.) a klobouk (nč.).
8. Za náležité

stč. povraz (koř. vm-z—
——
\'ázati,

stupň

ve verz-,

vraz)jest nč. provaz; za hrab (mor., slo.) je habr; za carpio něm.
Karpfen—kapr; za Kromčžíř—Kroměříž; krokodil _stč. kokoclril.
9. Nč. střed znělo dříve srčd (bez -t-, v. Š 38 č. 10).

Lokál

s předložkou po zněl po—srěděa znamenal : nč. po-středu. Tento
pak výraz po-srčdě změnil se přesmyknutím a ztrátou koncovky
v příslovce stč. prosěd. Přesmyknuté r obnovilo se potom také
v slabice druhé a bylo prosrčd & z toho stč. prosřěd a prost-řěd,
nč. prostřed.

10. Často se přesmykují hlasky l a r, když se vyskytují v témže
slově. Na př. tolar (něm. Tuler) ob. toral, Tyroly — ob. Tylory,
letorast — ratolest.
11. V procesí -— dial. prosecí je přesmyknutí mylným spojením
s prosití.
12. Ve zvláštčje předložka z- agen. -vláště (jako z-moře, v. g 159
č. 6, b); ale zdá se, jako by tu bylo složení s předložkou cuz-, a pře
smykuje se to ve vzláště.

Přesmyknutí vznika často podřeknutím a přesmykují "setím
způsobem slabiky. kmeny a koncovky. Známy jsou posměšné pří—
klady: sz—ítičkosluní m. sluníčko svítí, štípí dřívat m. dříví štípat.
Omyly takové přiházejí se v řeči, a také v písmě.

56.

C. Sklad slabí/cová a jeho změny.

Slova a věty jsou pro mluvidla řady hlásek, které se bez
přestávek a jako jedním proudem vyslovují; na př. slovo chudoba
a věta chudoba cti neztratí.

Ale třeba to byl proud jeden a netržitý, přece není jedno
stejný; naopak pozorujeme v něm, že se takořka vlní, že v něm
4*
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od samohlásky (lo samohlásky je vždycky jedna \lna. jedna část,
která se od ostatních rozeznává; na př. chu-do-ba—cti—ne-tra—tí.

Tyto jednotlivé části nazývají se slabikami;
se ze slabik.

slova skládají

Slabiky, které se končí samohláskou. jmenuji se otevřené,
na př. cim-, clo-__ba; za vřcné
hláskou, na. př. ro:-, mu.
57.

pak slovou ty, které se končí sou—

Dělení slabik.

1. .*ěkdy bývá potřebí, slabiky děliti. Dělení toto má se díti
podle toho, jak jsou složeny, a proto je potřebí, znáti jejich sklad.

2. Každá slabika má nějakou hlásku, na které úkol slabiko
tv o rn ý zvláště spočívá; v češtině spisovné to bývá některá samo—
hláska nebo dvojhláska anebo samohláskové l, ?. Slovo má tedy tolik
slabik, kolik má samohlásek a dvojhlásek; na př. chu-do-ba, na-u-ka,

vl-na, sr-na, pout-ník.
3. Souhlásky patří k slabikám samohlásek (a dvojhlásek) sou
sedních, dílem předcházejících, dílem následujících.
4. Souhlásky na začátku slova patří ovšem vždycky k slabice

samohlásky následující; na př. Jesu, s/tha

atd.

5. Souhlásky koncové patří zase vždy k slabice samohlásky
předcházející; na př. m?l, koš? atd.
6. Souhlásek středoslovních v řeči mluvené nepřirážíme zvláště
ani k slabice předcházející, ani k následující, nýbrž necháváme je
býti
od oné
A takořka přechodem
A
AAk této. Na př. nevyslovujeme
A ani
roz-um, ani ro—zum, nýbrž rozum; nevyslovujeme ani nést-i, ani

ani né-šlfz',
nýbrž 11ngatd.
7. Ale ve výkladech mluvnických a v písmě musíme často děliti,
a tu hledíme k původu slova a jeho slabik a řídíme se pravidly

následujícími:
a) Dělíme-li slovo slo žen é na tom místě, _kde členové složeniny
se stýkají (takořka na švu složeniny), rozdělíme souhlásky tak,
jak by kam patřily, když by se složenina rozložila. Na př.
noc—leh; — roz-um, před-mět, pod-vod; vý-po-věď, ne-bez-peči;
podoba a pod-obojí; ——
na-duřeti a nad-užíti; — pod-robiti
a po-drobiti, na-drobiti; — roz-drobiti a po-zdra—viti; — atd.
Z)) Dělíme—li slovo n e slo

ž e n (3 a je-li tu

1) mezi dvěma samohláskami souhláska jediná,
vždy k slabice následující; na př. ve-lc-bž-ti, ve-li-ky' atd.

tedy patří
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2) .Je-li však mezi dvěma samohláskami souhlásek ně k o 1 i k,
tedy s k up i n a souhlásková, a vidíme-li, jak skupina ta z částí jed
notlivých vznikla, dělíme ji podle tohoto jejího původu; na př. dělíme
pan-ský, poněvadž je to patrně z podst. jm. pán- a přípony -ský, —
a podobně dělíme moc-ný (patrně moc- a příp. -—ný),škol-ní (škol[a]
a příp. má), — ten-ký (patrně příp. —ký), — hoř-ký (příp. Jef). —

hož-ský (příp. -ský), — kost-mi (kost- a přípona mail, hlás-ka (hlas
a příp. 4m), — sed—lo (sed- a příp. -lo), — seď-íe (seď- a příp. -te), —
nes-ti (nes- a příp. -ti), — pás-ti (pas- a příp. -ti), pas-tva atp. — Jestli—

že však nepoznáváme,

jak skupina je složena, připojujemeněkdy

souhlásky všecky k slabice následující a někdy je dělíme: na př.
my-slím, my-šle—ní.se-síra, lá-ska n. lás-Íca, vla-sti n. vlas-ti atd.
Poznam. Pravidla tato někdy nepostačují. když slabiky děliti
chceme, obzvláště v písmě. To bývá zejmena tam, kde souhlásky
k různým slabikám patřící se smísily, na př. v český m. češ-ský.
nebo kde souhláska patřící k slabice druhé se odsula, na př. v_oblek
m._ob-vlek, obrat m. ob-vrat. V případech
takových
bývá dě—
lení nestejné; pro žádoucí pak stejnost doporouěí se bráti souhlásku
první k slabice předcházející a souhlásky ostatní k slabice následující
a tedy na př. děliti: lás-ka, ses-ira, bys-trý, mys—lití, myš-lenka,
hráz-da, jíz-da, jez-diti. vyjíž-děti. hvíz-dati, pras-kati, tres-tati . . .,
čes—ký, nebes—ký, aí'ric-Íaý, prome-ký,

proroc-tví,

němec—ký . . ., ob-lek,

ob-Zak, Oli-Tat, ob-rátiti atd. — Mechanický obyčej, bráti skupenó
souhlásky všecky k slabice následující, i když skupina vznikla slo—
žením, a děliti na př. se—dlo, je-dno. ko-stmi, mati-čka. stra-šlivý,
vla-stnost atp., je tak nemístný, jako by bylo na př. dělení lat.
a-ptus, le-ctio, nebo něm. lo-bte, lťi-blich, Miitte-rchen atp.

08.

A A

Počet slabik se mění. Stahování.

1. V stč. byla slova bratr, mysljednoslabiěná; později vyslovují
se dvojslabičně braltr, ony-sl. A tak také ve mnohých případech jiných
7, l V češtině staré slabiky

netvořilo,

kde ji nyní tvoří. Tu všude

slabikapřibyla.
2. Jindy zase slabika ubyla.

Na př. do-ú-fa—tibylo vlastně

čtyrslabičné a vyslovuje se nyní trojslabičně, dou—fa—ti;podobně přešlo
ne-u-mělý v stč. mi-mělý, Bo-hu-slav v Bou-slav, mo-ja v má. ču-jcš

v čúš atd. Změna tato nazývá se stahování:

do-ú-fati stáhlo se

v dou-fati, mo-ja v má atd.
3. Při stahování často zaniká samohláska slabiky jedné; slabika

ta, když se stahování dělo, byla zajisté bez přízvuku,

nebylat by
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zanikla. kdyby byla měla přízvuk. Na př. mo-ja stáhlo se v má.
samohláska —0—
slabiky prvé zanikla, byla bez pi'ízvuku, nestažené
moja mělo tedy přízvuk na slabice druhé: moja'.

4. Slabika stažením vzniklá bývá většinou také z dlo užena.
Na př. ano-ja (t.,-u) a má (—).

Nejčastěji stáhly se slabiky, kde bylo -j- mezi dvěma samo
hláskami; na příklad
(zch ——á: lajati — láti, dobraja — dobrá, pěšaja — stč. pěšci,
přehlas. pěšíe, zúžením nč. pěší;
uje ——á: dělaješ — děláš. snášaješ — stč. snášáš, přehlás. sná
šíeš. zúž. uč. snaišíš; part. znajem — znám;
eje — ic: pěšeje — stč. pěšie, zúž. nč. pěší (nom. akk. jedn. stř.);
ěja — á: děfjal — dál, nějaký — ob. ňáký;
ěje — ic: uměješ -— stč. umícš, zúž. nč. umíš atp.;
ije — že: pěšijem stč. pěšíem, zúž. nč. pěším (lek. jedn.);
iji — i: dobríji — dobří (nom. množ.);
oja — (i: moja -— má, stojati — státi;
oje — é: moje —- mě, vojevodá

-— vévoda;

ojn — ú: moju — má, nč. mou;
uje ——
ú: čuješ — stě. čáš (příslovce), to-čúš (: totiž);
hja — á: znamenbja -- stč. znameňá, přelil. znamenžc, zúž.
znamení (gen. jedn. & nom. akk. množ.);
hje — z'c: znamenbje — stč. znamenie, zúž. nč. znamení (jedn.
nom. & akk.);
bju -— až: znameni,th — stč. znameňú (dat. jedn.). přehlas. nč.
znamení.;
hji — ž: znamenhji —- stč. i nč. znamení (10k. jedn.); atd.

59.

lliat.

]. Hiat (průzev) jest, kdykoli se vyslovuje samohláska bez
souhlásky před sebou; tedy když slabika, která se začíná samo
hláskou, jest na začátku slova, na př. oko, almara, — nebo násle
duje po slabice otevřené, na př. černo—aký, (lo-almary.

?. lIiat se ru ší, a to způsobem několikerým; na př. stažením
do—ú-fati v dau—fati atd.

3. Nejčastějiruší se hiat přisouváním nebo vkládáním zvláštních

souhlásek hiatových,

totiž souhlásky

v (v. š 43 č. G): voko, pavouk (stč. paúk), černovoký;
j (v. š 54 č. 2): jámu-ara, jest, jutro nč. jitro, černojoký (IIIOI'.);
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h (v. š 45 č. 5): halmara (doudl.), ob. hapatyka, hulice (doudl),
stř. hopicě,

60.

ČGI'IIOÍZOký(mor.).

.

D. Přízvuk a jeho změny.

]. Jednotlivé slabiky ve slově a ve větě vyslovují Se hlasem
nestejně mocným; na př. ve zolati vyslovuje se slabika fuo-hlasem
mocnějším než slabiky ostatní. Mocnější hlas, jímž slabika některá

vyniká nad ostatní, jmenuje se přízvuk

(akcent). Slabiky, které

přízvuk mají. jsou přízvučné; slabiky pak, které hlasem jen oby
čejně silným se vyslovují, jsou nepi-ízvuěnó.

Poznam. Chceme-lipřízvuk označiti také v písmě, či
níme to znaménkem \ nad samohláskou slabiky přízvučné, na př.
vdlati. — Je-li slabik přízvučných více a chceme-li označiti, že ně
která z nich má přízvuk silnější než ostatní, značímeji znaménkem “;
na př. ve slově kazatel jsou slabiky první a třetí přízvučné a první
má přízvuk silnější, označeno v písmě: kazatel.

2. Od přízvuku lišiti jest zvýšení

hlasu, které jest v otázce;

na př. v tázací větě „slunce již vyšlo ?“ vyslovujeme v posledním slově
„vyšlo“ slabiku první hlasem mocnějším (:přízvučně) a slabiku druhou

hlasem zvýšeným. Zvýšení hlasu nazývá se také přízvukem

novým.

tó

3. Přízvuk rozeznáváme slovný a větný. Přízvuk slovný jest
ten, kterým jistá slabika ve slově nad ostatní vyniká, jako na př.
první slabiky ve slovích lčkař. l'éčiti, uzdravovati. Přízvuk pak
větný jest, kterým přízvuěná slabika jistého slova ve větě nad
přízvučné slabiky slov ostatních vyniká, na př. lékař léčí, Bůh
itzdravuje.
'
4. Přízvuk slovný napomáhá tomu, aby slabiky v slovníjed
notu se vázaly; a přízvuk větný váže zase slova do jednoty větné.
Bez přízvuku věta a slovo rozsýpají se ve směsici slabik bez sou
vislosti a významu.

V češtiněje přízvukslovnýzpravidla na slabice

pr vní;

na př. chůdy, věda.
o'. Má-li slovo více slabik než dvě, bývá na slabice první

přízvuk hlavní, a vedle něho bývá na některé další slabice ještě
přízvuk vedlejší.
Tento bývá nejčastěji na slabice třetí a páté, vůbec na slabice
počtem liché, na př. plivezů, něpovčzu, pčvezěme, něpovčzemě (anebo
něpovezč—me,vlivem kladného pčvezeme). Mocněji zde vyniká. když

sudé slabiky jsou krátké a když slabiky počtem liché jsou slabiky
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kořenné nebo důležité kmenotvorné, na př. iičitel, něpovezu, nčvy
róvnatčlný, -- anebo když tytéž počtem liché slabiky délkou nad své
sousedství vynikají. na př. vj'volím, nčpředv—ídaný.
Kde slabiky počtem liché těmito vlastnostmi nevynikají nebo kde
nad ně týmiž vlastnostmi vynikají slabiky počtem sudé, tu kolísá se
přízvuk vedlejší & vyslovujeme

na př. niivídňm i nil—videím,anebo je

přízvuk vedlejší rozhodně na slabice sudé, na př. následující.

7. Předložka

jednoslabičnzí

připojuje se k svému slovu

příslušnému a nejbližšímu, splývá s ním ve slovo jedno a má přízvuk
jakožto první slabika tohoto celku; na př. uši-horů, diy-domů, zil—lesem,
db-zbořeněho-dómu, nii—vysókou—horu,Zii-zeleným-lesem atd. Jenom
dle, kol, skrz, stran a obyčejně i krom. přízvuku nemívají: dle-všeho,

kol-sochy, skrz-les, stran-lesa, krom-toho a krom-toho. U předložek
dvojslabičných je přízvuk obyčejný; např. příští-proudu, nade-všecko atd.

8. Bez přízvuku jsou
a) zájmena příklonná (enklitická,t.j. taková, která k slovům
předcházejícím se připojují a s nimi přízvuk společný mají): 71.0,
mu (proti přízvučnému jeho, jemu); mi, ti, si (proti mně. tobě,
_

sóbě); mě, tě, se (proti mne, tebe, sebe);

b) některájiná slovce příklonná: -že, -ič, -lz';
c) některé jednoslabičné
spojky, na př. a, a',by, zda a j.
9. Změny, které se v přízvuku českém staly, vidíme nemnohé.
Většinou zajisté byl přízvuk ve stč. týž, jako v nč. Ale někde se
zajisté změnil; na př. nč. jest jeho, jemu, ale v době staré bylo
jegó, jemii.
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E. Kvantita a její změny.

1. Slabiky bývají nestejné také tím, že ta vyplňuje dobu delší,
jiná dobu kratší. Na př. ve slově radí trvá -dz' déle než rat-, ve
slově rádi naopak rá- déle než —di; a ovšem trvá. také rá- déle

než ra-, a -dí déle než -dz'.Rozdil tento jest časoměrný
(poně
vadž časem měřený). Časoměrná hodnota jednotlivých slabik jine

nuje se jejich kv a ntitou
slabika vyplňuje).

(=kolikostí, ježto se utílává,kolik času

2. Každá hláska potřebuje nějakého času. aby se učlankovala,
a některé hlásky potřebují ho více než jiné, na př. samohlásky dlouhé
více než krátké. Slabika je tedy tím delší, čím více má hlásek a čím
více času její hlásky jednotlivé potřebují. Podle této míry absolutní

můžeme pak mnoh 0 stupňů

kvantity rozeznávati; na př. slabika

mstám je delší než slabika msta, tato zase delší než sta, tato opět
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delší než ta, a tato konečně delší než a. Avšak o kvantitu slabik podle
této absolutní míry nikdy se nejedná, ani v mluvnici ani při verších
časoměrných (metrických), nýbrž v obou jest míra poněkud jiná a v obou

přestává se na dvou toliko stupních

kvantity,

totiž roze—

znávají se tu i tam jen slabiky dlouhé a krátké.

3. O gramniatické

kvantitě slabik rozhodují jen samo

hlásky (nebo dvojhlásky) jejich, souhlásky nic. Slabiky se samo
hláskou krátkou nebo dvojhláskou k 'átkou jsou krátké; slabiky
pak se samohláskou dlouhou nebo dvojhláskou dlouhou jsou
dlouhé. Na př. krátké i, sto, msta, kost, ctnost (u), pomsta (ve), ne

ctnost („U), města, běl, stč. též kliudzklid;

a naproti tomu dlouhé

dál. mé, Irůň (stě. kóů, Ímoů) (_), moudrý (stěmůdrý, maurlrgj),soudí
(— —) atd.

4. Proměny

v kvantitě jsou velice hojné a rozmanité. Na př.

v mráz — gen. mrazu, nůž — nože, sníh ——sněhu, brána — gen.
množ. bran, síla — sil, míra — měr, moucha — much, vrátiti —-—
impt.

vrat, souditi — suď, pán — panovati, koupiti — kupovati, krátký
— kompt. kratší, úzký -— užší, kůň — koník, vázati — vazač, kázati
— kazatel atd. je slabika zkrácena; naproti tomu v stojím — impt.
stůj, noha — gen. množ. stě. nóh, rak —-ráček, suk— souček, kladu
— nakládam, rostu — vyrůstám, pustím — pouštím, vídím— vídam,
daleko -— dále, vysoko — výše atd. je slabika zdloužena.
Některé z těchto změn jsou připomínány na svých místech v pří—

slušných této mluvnice.
&.Mnohdy totéž slovo dvojí kvantitu

mívá, na př. struha—

strouha, kule — koule, kara — kůra, sova — sůva, loj — lůj atd.,
Jazyk pak někdy takovéto duplikáty slov na to obrací, aby jimi vy

jadřoval věci příbuzné, ale přece trochu rozdílné (: rozlišování vý
znamu, difi'erencování, v. 5 566), na př. baba — bába, svatost —
svátost, město — místo, sedlo — sídlo, sluha -—slouha (pasák), kostka
-kůstka,

domysl — důmysl, hrozný -— hrůzný, měřím — mířím atd.

'

Cast druhá.

Kmenosloví.
62. 1. Kmenosloví

jest nauka o tvoření kmenův.

?. Kmen se dostává, když od tvaru ohnuteho (skloněného nebo
časovaného) odepne se přípona ohýbací.
Na př. k jedn. nominativu naše břímě jest jedn. genitiv našeho
břemene, dativ našemu břemen-i atd.

Koncovky Jao, —e,mm, -i jsou
přípony pádové: -ho a -e přípony pro genitiv čísla jednotného, mm
a -i pro dativ téhož čísla. Když přípony tyto odepneme, zbývá nám
našp- a břemen-, a zbylé tyto části tvarův uvedených jsou jejich kmeny.
Jiný příklad. K infinitivu nésti je 2. osoba jedn. přítomného času
neseš, 1. osoba množná neseme, 2. nesete atd. Koncovky —š,-me, -te

jsou přípony osobní. Když je odepneme, zbý'á
kmen tvarův uvedených.

nám nese-, a to je

3. O kmenech mluví se také při s]ovíehneohnutýeh (\nš303).
Tu pak rozumí se kmenem, co zbývá po odpětí přípony odvozovací.
Na př. \“ příslovcích tama n. tam, onam, kam atp. jest -m(o) příslo

večnou příponou a ta-, ona-, ka- jsou kmeny (utvořené starým
zdloužením () v a ze kmenů zájmennýeh to-, ono-, Ico—).
4. Kmeny rozeznáváme á třídíme podle jich s 1o 7.i t o s t i

a podle toho, jakého druhu

slo va z nich dále vznikají.

a) Podle složitosti jsou kmeny j edno d n ch e a s l ož e n e; jedno
duche na př. nese-, vládce-, složené na př. po-nese-, hromo-vládce-.

b) Podle druhů slov, jež z kmenův dále vznikají, rozeznáváme

kmeny slovesné,

jmenné a zájmenné._

Na př. nese-je

kmen slovesný, poněvadž slova, která z něho vznikají — neseš,
neseme, nesete atd. —, jsou slovesa; naproti tomu břemen- je
kmen jmenný, poněvadž vznikající z něho slovo břímějest
jméno (podstatné); a naše- je kmen zájmenný.
5. Kmeny jednoduché tvoří se příponami kmenotvornými.
l'.:
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v neseš, neseme, nesete.

. . . . nalézá se kmen nese-;

v nesl, nesla, neslo . . . . . .
v nesen, nesena, neseno . . . .

„
„

„
„

„
„

neslo-;
neseno-; atd.

V kmenech nese-, neslo-, nese-no- je společná slabika nes-. Z ní
jsou kmeny nese-, neslo-, neseno- utvořeny příponami -e, -l0, —en0.Pří
pony -e, -lo, —enojsou přípony kmenotvorné.

Jako nese- je kmen (v neseš atd.), tak je kmenem také veze- (ve
vezeš . . . ), eede—(ve vedeš . . . ), plete- (v pleteš.

. . ), a ve všechf

těchto kmenech je přípona kmenotvorna -e.
V tvarech břímě, břemene atd. je kmen břemen-. Rovněž tak je
kmenem semen- (v símě, semene . . . ), ramen- (v rámě, ramene . . . )

atd.

Ve všech pak těchto kmenech jest opět přípona kmenotvorná

-men.

(i. Kmen jednoduchý může míti p ř í p o n kmenotvorných ně

kolik.

Na př. v dob-ro je kmenotvorna přípona jedna, -ro; v dob-ro-ta
jsou dvě; v dob-ro-toívo— (dobrotivý) tři; v do-bro-t—íro-st čtyři atd.
7. Přípony časem se mění.
Na př. v přídavném jméně žensk.
rodu boží :: božska) vidí se nyní přípona —í.Ale před tím to byla
přípona —hja: božhja; dnešní boží vyvinulo se z bývalého božbja změ

nami hláskovými (postupem tímto: božl-ja staženo v božá, přehlaso
váno v božíe, zúženo v boží). Mnohdy přípona bývala během času
docela zaniká;
na př. přípona —í.v kost-í změnila se nejprve v —ba
to pak odpadlo: kostí — kost/) — kost.
8. V slovích starých, t.j. takových, která jsou v jazyce od pra
dávna, byly ovšem i přípony tvaru starého. Na př. slovo boží : božská)
jest původu prastarého, utvořeno bylo z kmene základního bog- (:.—vbůh),
příponou zajisté starou -b7'a (boy/Ja -—božbja), a nikoli novou Na
proti tomu v slovích nových, t. j. takových, která. teprve nedávno
vznikla, jsou i přípony kmenotvorné tvaru mladého. Na př. slovo
ne!/ří (uegří pleť atp.) je téhož druhu jako boží, ale není utvořeno pří
ponou starou -bja, nýbrž mladou její obměnou -í. Když se u nás near
stal znám a přídavné jméno negří se tvořilo, nebylo již přípony -bja,
nýbrž byla již jen její obměna -í. Přídavné jméno negří utvořilo se
tím, že koncovka -í, která se viděla v boží, člověčí, ptačí . . .. prostě

se přejala a připojila k slovu negr; tedy: negr—í: negří. Tvoření
takové je vlastně napod obení: v jazyku jsou slova znama boží,
člověčí, ptačí. . ., ta se berou za vzor, a když se naskytne potřeba
utvořiti slovo podobného významu, utvoří se napodobením hotového
vzoru, podle boží, člověčí, ptačí...
utvoří se negří atd. Tak se

co

_

děje a dále v jazyku velmi často, ano pravidlem; t. j. tvoříce slova
novú nečiníme to příponami starými. známými z grammatiky, nýbrž
napodobením vzorův hotových a přejímaním koncovek jejich pro žádané
tvary nové.
9. Při tom stává se často, že se koncovka některá dostava tam,

kde by sama sebou byla nevznikla; to jest: napodobením rozšiřuje
se oprávněnost a vláda jistých koncovek. Na př. v přídavne'm jméně
medový je slabika =ov- pravem, poněvadž podstatné jm. med bylo pů—
vodně kmene -zí a přípona kmenů těchto měnila se dále v -ov—:ale
taž slabika je také v cukrový, březový, jedlovy' atd., a tu nevyvinula
se z přípony kmenové (poněvadž cukr, bříza, jedlc nejsou kmene až),
nýbrž dostala se sem napodobením z medový atp. — Rovněž tak v sy—
novský jest -or- pravem. poněvadž podst. jm. syn bylo kmene 47; ale
v otcovský jest napodobením. —- K podst. jménům -z'k je přídavné
jméno -ick?j (: stč. --ics/:y',z původního -ik-bSkň-jh), např. zedník —
zednický, zahradník ——zahradnický atd. Podle toho může se též hi
storický odvozovati od podst. jm. histori/:. Ale ve filosofický, niythicky',
indický a j. jest koncovka -ický přijata napodobením, neboť nebylo.
a není jmen podstatných íilosofík, mythik, indik atd.. z nichž by se
jména přídavná filosofický atd. tak vyvoditi dala, jako zahradnický ze
zahradník atp. — Dialekticky a v řeči dětské vyskytují se tvary: fa
tz'nkůi, strejc'kůj, Hoclůi; koncovka jejich jest přejata z přivlastňo
vacích

zájmen

můj, tce'žj, svůj. ——Atd.

10. Když od kmene jednoduchého odepneme všecky přípony
kmenotvorné. zbývá slabika koí-enná.
Na př. slabika kořenna v kmeni nesc- je nes-; v kmenech 720833,

masitá-, nosič/:a- je nos-; atd.
11. Slabika kořenna obsahuje kořen slova.
Ten nalézá se tu někdy v podobě své vlastní. Na př. ncs- v kme—
nech nem-, neslo-, neseno—;bcr- v kmenu bere-; atd.

Mnohdy však je všelijak změněn a je třeba změny tyto odčiniti,
chceme-li kořen v podobě jeho vlastní viděti. Na př. v kořenné sla
bice 7203-je kořen nes- stupňován; v kořenné slabice bor- (ve vaj-bow,
s-bor- atd.) je rovněž tak stupňován kořen ber-; týž kořen bcr- jest
oslaben v bbr- v inf. bráti pův. btm-ati; a je přesmyknut v břemen
stč. h-řěmen- z pův. ber-mem.

12. Kmen, který je utvořen z kořene příponou jednou, nazývá.
se prv otný; na př. km. nes-e- (v nese-me atd.), nos-í—(v nosí-mc

atd.). Kmen, který má přípon více než jednu, nazývá se ])odru ž n ý;
na př. kmen nos-í-l0-, nos-í—va-lo-.
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Jindy nazýván býva kmenem prvotným také kmen zaklad

n i,

t. j. ten, z něhož příponou další tvoří se kmen jiný. Na př. nos-i- je
kmen zakladní pro kmen 7103-ž—l0-;nos-í-va- kmen zakladní pro nos-í

va-lo-; atd.
Poznam. V mluvnici rozbíra se kmen podle toho, jak je utvořen.
Toto rozbíraní nazývá se odv o zov aním. Podle toho i přípony kme
notvorné bývají někdy nazývány odvozovacími.
Při tomto od—

vozováníklade se často tvar ohnutý místo příslušného
kmene, a udává.se koncovka místo přípony; na př. místo
kmene clelapo- uvozuje se nominativ chlap, místo kmene nosí
iníinitiv nositi, místo kmenotvorné přípony 4750—koncovka -z'k, místo
přípony -bCO-koncovka -ec atd.

Vzrůst kořenů. v kmeny a rozvoj kmenů prvotných v po
družné vidí se u kmenů jmenných a slovesných. Při zájmenech vidí
se toho málo, a co z toho třeba znáti, je pověděno při skloňování

zájmen. Ve výkladech zde následujících

půjde nám tedy jen

o kmeny jmenné a slovesné.

A. Kme-ny jmenné.
63.

I. Kmeny jmenné jednoduché.

Kmeny jmenné jednoduché jsou rozmanité podle významu
a rozmanité podle přípon.
Vzhledem k významu je důležito a bude zde dále vyloženo
a) přechylování (tvoření jmen ženských a mužských),
b) tvoření jmen zdrobnělých a
c) tvoření komparativu (a superlativu).
K tomu budou uvedena
(2) některá, jména jina podle svých přípon kmenotvorných.
G4.

a) Přechylování.

1. Jména podstatná, která znamenají člověka aživočicha. jsou
namnoze rozdílná podle přirozeného pohlaví mužského a ženského.
Rozdíl ten jest dílem kořenný & naprostý, na př. ve jménech jelen
— laň, kohout -— slepice atd., kde živočich pohlaví ženského jest
pojmenován jménem z jiného kořene a docela jinak utvořeným, než
stejný živočich pohlaví mužského; dílem pak jest rozdíl jenom
v příponě kmenotvorné, v koncovce, na př. orel —ofrlicc, mezek—
mezlcyně atd.

'2. Jména ženská jako orlice, mezkyně atd. utvořena jsou z pří
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slušných jmen mužských orel, mezekatd. Tvoření toto má, v mluv
nici název p ř e ch )*l o v a n í (mot-io).

3. Přípony a koncovky, jež se ve jménech přechýlcných vysky
tují, jsou několikeré, zejména:
a) Koncovka -a. Na př. kmoír — kmotra, soused — stč.scísěda (:
sousedka), pěstoun —-stč. pěstúna (: pěstounka), mistr — stč.
mistra, Karel — Karla.
I)) Koncovka 4, v pán -—paní.
c) Koncovka -yně. Na př. prorokyně, svědkyně, bohyně, hospodyní,

mistryně. ankyně,

mezkyně.

d) Koncovka -kyně. Na př. přítelkyně, ctitelkyně.

e) Koncovka -ka. Na př. Češka. Ruska, Polačka, Moravanka, sou
sedka, manželka, ctitelka, učitelka, vnučka, pekařka, mlynářka.
žel/ručka, pasačka, zlodějka a j.
f) Koncovka -ice. Na př. lvice, vlčice, oslicc, dračice, orlice, holubice
a j. Tato koncovka bývá též při jménech ženských proti muž
ským na -ec, na př. nzládec — mladice; a zvláště často proti
mužským na -žk. na př. zakradnz'ce (mužsk. zahradník), slvžrb—
nice, dlužnz'ce atd.
9) Koncovka -ová (téhož původu, jako je koncovka přivlastňovacího
jména přídavného niv, -ova, -ovo). Na př. králová (: Kčnigin,
regina); krejčová, mistrová.
Místo králová, Císařová říká se nyní královna, císařovna; v stč.
byla královna, cz'esařovnadcera králova neb císařova. Také stč. kněžna
znamenalo knížecí dceru; knížecí choť byla kníenž (z kňagyni, což by
po novočesku znělo kněkyně). Ke jménu mužsk. hrabě je ženské kra
běnka, k žid — židovka.
Některá sounáležitá jména mužská a ženská jsou původem ovšem
příbuzná, ale ženské není utvořeno z mužského; na př. vdovec a vdom,
srnec a srna, sedlák a selka (ze sedlka), kačer a kachna. Někdy je
jméno mužské utvořeno podle ženského: na př. kokynč —- kokynář.

Poznam. Sem patřítaké ženská příjmení,

utvořenaz pří

slušných příjmení mužských. K mužským s konc. -y' je ženské —á,na
př. Novotný ——
Marie Novotná. Jinde jest koncovka -orá, na př. Novák
— Nováková (manželka nebo dcera), Němec —- Němcová, Ifrejčz' —
Krejč0vá. — Někdy liší se: Nováková (manželka) &Novákova (dcera).

— Chybné jest: Marie Novotný, Anna Novák atp. -- V mluvě obecné
vyskytují se často tvary s koncovkou -ka, na př. Novák ——
Novačka
(: manželka Novákova), Pospíšil ——
Pospíšilka atp.; v řeči vážné a

v jazyku spisovném jich neužíváme.

(_if
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b) Tvoření jmen zdrobnělých.

1. Některá jména odvozená, podstatná i I.)řídavnzi,znamenají
předměty míry menší, než jména jejich základní; na, př. koník proti
kůň, malinký proti malý atd Jména taková nazývají se z (lrob-.
n ě ] á, ((lelninutiva).

2. Zdrobnění může býti několik

on ásobné;

na, př. kůn —

koník — koníček, malý —-malinký —-mallninký — malínínínký

(v řeči

dětské).

3. Při tvoření jmen těchto mění se často kvantita.

Na př.

dnb -— (lonbek, stůl — stolek, bílý — běloučký.

4. Zdrobnělá,jména. podstatná,
a) s koncovkou

-(e)c (z bývalého

jsou
—b0b), —ce(z býv. -bee a moc:). -ice

(z býv. -íea.). Na příklad
-ec (mužská): chlap — chlapec;
-ce (střední):

slovo — slovce, dřevo — dřev,-ee,stádo — stádce,

město — městce (z toho uděláno v době nové mužsk. městee),
bidlo — bídělce (m. b-ídlee, se vloženým —é-);zelí — stč. zelíce;
-ce (ženské): ves — resee (z toho uděláno mužsk. resee, Vesec

:

jméno místní), sín — sínee, kácl'-

st-č. kádeě, píseň stč.

píesn — píesncě ;
-ice: rnka — stč. ručíeě, noha — stč._nožícč, hlava ——
stč. klaí'íeě ;
l)) s koncovkou -ik. Na př. červík, nebožtík (m. nebožčíc. z nebožec),

kůň — koník,

-—nožíc;

c) s koncovkou -(e)k, -ko, -ka (z původního -bk-, neb -5k-). Na př.
-ek (mužská): bůh — bůžek (: bog-bko—),strom — stromek,
dar — dárek, sad — Sádek, šat — šátek, had — hádek, list —

lístek, jelen — jelínek, plamen — plamének — plamínek, kostel
— koste'lek — kostýlek. květ — kvítek, dnb — (Zoubek, kus —
kousek, suk — sonček, rok — růžek, krok — krůček, potok —
potůček, dům -— domek, vůl — rolek, stůl — stolek; ——

táž koncovka jest v -eček a -iček ve jménech zdrobnělých,
utvořených ze imen základních na -ec, -ek & -íe, -ík; na př.
stařec ——
stařeček, mládenec — mládeneček, chlapec — chlapeček.
kupec — kupeček, strom — stromek — stromeček, zvon — zvonek
— zroneček, stůl — stolek — stoleček, dům. ——domek — domeček.
zajíc ——zajíček, měsíc -— měsíček, kůň ——
koník — koníček, muž

— mužík — mužíček & j.; — místo stařeček atp. bylo dříve
starček gen. starečka. atd.. (v. š 18 č. 1) _;
-ko (střední): oko -— očko, víno — vínko, líce — líčw, sloeo —
slůvko, lože — lůžko,

klad-ivo — kladívko,

tělo ——tílko, rřeteno—

— vřetýnko, poleno ——polinko, vrata — vrátka (čísl. množ.),
nosidlo — uosidlko n 7. toho jednak nosídko (vynecháním -l—)

& nosítko (Spodobou), jednak nosidělko (vložením pohybného
-e-, zdlouženého v -e'-); podobně zrcadlo — zrcádko, zrcátko &
zrcadc'lko, 'bitllo — hidčlko, křídlo — křidélko; včdro —- včdčrko,

jádro — jadérko. okno — okénko, kuře (kmen kurii-, :

česk.

kuřat-) — kuřátko, holoubě — holouba'tko. zvíře — zvířátko; —
táž koncovka jest v -ečko, -éčko & -íčko 11 jmen zdrobnělých,
utvořených ze jmen základních *na —cea -ko; na př. mčsto —
mčstcc ——městečko, srdce — srde'čko, slunce — slunččko

zouž.

slunýčko; okénce — okénko — okenečko; zeli — stě. zelice—žc
ličko. vaření -- stč'. vařenice — vařcničko; odtud přejata. kon
covka —ečko& --ičko též jinam,

na př. kolo — kolečko,

slovíčko,

sluníčko; —
-ka (ženská): žena — ženka, žínka, zahrada -—zahrádka, strana
— stránka, brána — branka, kost — kilstka i kostka (s význa
mem rozdílným), ratolest — ratolistka, kořist — kořistka, sto—
dola — stodůlka, hlína — hlinka, misa — miska, lípa — lipka,
chvile — chvilka, kniha — knižka, hrouda — hrudka, houba —
hubka, otep — otýpka, konev — konývka, věž — vižka a j.; —
táž koncovka jest v -ečka & -ičkajmen zdrobnělých, jež utvo

řena jsou ze jmen základních na -ce, Jean-ice; odtud pak pře
jímají se koncovky -ečka & -ička také jinam; na př. ka'ď — stě.
— kádcč — kadečka, ovce — ovečka, strana _strclnka — strá
nečka, chvile — chvilka ——chvilečka, ruka -— ručice — ručička,
pani _—panička, včela — včelička, chvilka ——
chvilčička, hruška
——hruštička

& j.

(l) Jiné koncovky podstatných jmen zdrobnělých jsou vpříkladech:
matinka, dušinka, hlavinka, ckvilenka, divenka, děvče, vnouče &j.

5. Příklady zdrobnělých jmen přídavných:

bílý — bělounký,

běloučký; starý — stařičký, stařinki'; mladý — mladinký, mlaJo-unký,
mladičký, mlaďoučký; hezký — hezounký, hezoučký, hežičký; malý —
maličký, maloučký, malinký, malounký, maličičký, malininký. malouninký,
malitký (stč.).
66.

c) Tvoření komparativu (& superlativu).

1. Komparativ (& superlativ) mají jména přídavná &příslovce.

2. Komparativjmen přídavných

je tvaru čtverého:

a) s koncovkou -e'js'í (-ejši); na, př. známý—známějši, moudrý—
moudřejši, bilý — bělejši, lidský — lidštčiši, svatý — světe'jš-í;
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b) >“koncovkou -ší a soulílaskou kmenovou změněnou, na př.
snadný — snazší, blízký — blížší, vysoký — vyšší;
e >“konmwkou -ší a souhláskou kmenovou nezměněnou, na př.
chudý — chudší;
d) 5 kOllífUYliOll—íz několika

přídavných

jmen na —ky',zejména:

lehký — lehčí, hezký — hezčí, vlhký ——vlhčí, měkký — měkčí.

tl. Kdy kterého tvaru komparativ býti má, o tom rozhoduje
u_vní zvyk; říkáme bělejší a ne be'lší, a říkáme starší a ne stařejší.
4. V době starší byl komparativ jen dvojí: delší s koncovkou
-ější a kratší s koncovkou -_jší (nikoliv jen —ší).

Tvar delší, s koncovkou -ější, byl většinou a pravidlem při
přídavných jménech odvozených: na př. bohatý — bohatější, mádry'
-— múdřčjší. lehký — lehčefíší atd.

Tvar kratší, s koncovkou -jší, byl většinou a pravidlem při
přídavných jménech prvotných. Jeho souhláska -j- spojovala se s kme
novou souhláskou jména přídavného a měnila ji., Na př. blíž-jšízmě
nilo se v bližší, vys-jší ve vyšší, chud—jší v chuzší, snad-jší ve snazší,

mlad-jší v mlazší. krat-jší v kraeší atd. Tvarův tohoto druhu zacho
valo se jen několik: bližší, ííížší, užší. vyšší, dražší, tužší, sušší, zazší,
snazší.
Většinou změnily se bývalé a náležité tvary tohoto druhu vli
vem positivu: z chuzší stalo se chudší, poněvadž positiv chudý má
-d—, a rovněž tak přešlo mlazší v mladší, kraeší v kratší, lepší
(5 měkkým -p-) v lepší atd. Tím vznikl v češtině komparativ tvaru

nového:

komparativ s koncovkou -ší a souhláskou kmenovou ne

změněnou.

Podle tvaru a vzoru tohoto (chudý — chudší) tvořilo se_ pak
namnoze také tam, kde dříve byl pravidlem tvar -ější; na př. k bo
hatý utvořeno bohatší (místo bývalého bohatější), k starý utvořeno
starší (m. býv. stařéíší), k hrubý — hrubší (m. hrubější) atd.
Konečně u několika přídavných jmen na -ky' vyvinul se tvar
nejnovější
s koncovkou —í.Na př. k lehký byl komparativ lehčejší
a ten zkrátil se v době nové v lehčí: jako k bohate'jší byl tvar krátký
bohatší, tak utvořilo se také lehčejší — lehčí; apodobně vznikly kom
parativy vlhký — vlhčí, hezký —- hezčí, měkký — měkčí.

5. Některé komparativy mají slabiku kmenovou kratkou proti
dlouhé v positivn. Zvláště pravidlem to bývá u komparativů tvaru
kratšího. na př. krátký ——kratší, blízký — bližší, úzký — užší.
a podle toho také řídký — řídší (místo ředší). U komparativu tvaru
delšího je zkrácení v bílý — bělejši, ale nezkráceno: moudrý ——
moudřejší. stálý — stálejší atd.
Gebauer,

Příruční mluvnice jaz. česk.
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G. Některá přídavná. jména tvoři komparativ z kmene jiného,
než který je v positivu. Zejména:
a) K snadný a zadní jest vedlo snadnější, :adnčjší též komparativ
snazší, zazší, utvořený z kmenů snad— a zad—.

b) Mnohá přídavná jména s koncovkou -hý, -ol.:ý, -eký tvoři kom
parativy z kmenů bez těchto koncovek. Na př. Siad-ký —

sladší (stč. slazší:slad-jší);

hlad-hý—hladší; hrál-hý—hratší;

blíz-hý - blížší ; úzký — užší ; nízký — nížší ; ten-ký ——tenší;
vys-oký — vyšší; hlub-olcý — hlubší; dal-ehý — další. Mimo to

liší se od sebe kmeny v positivu dlouhý a komparativu delší.
c) Přídavná jména dobrý, zlý, veliký, malý maji komparativy
z kmenů původem zcela rozdílných a jenom významem při
buzných: dobrý — lepší, zlý —horší, veliký —větší, malý — menší.

67. Komparativy přislovci

jsou vlastně tvary komparativní

příslušných jmen přídavných, a to akkusativy čísla jednotného
a rodu středního, skloněni, jmenného, uším—dll:a vzaté ve významu
přislovcí.

Jsou dvoje, podle dvojího komparativu jmen přídavných:
a) delší, s koncovkou -ěji (-eji), na př. bohatějí, vzoudřqii,leh
čejí, měkčejí, sladčejí, hladčejí (ale přid. jm. hladší), k-ratčejí
(přid. jm. kratší), tenčcjí (přid. jm. tenší) atd.;
b) kratší,
s konc. -e, na př. více, méně(t. j. méňe), lépe, výše, blížeatd.
Tvar -ějíje zkrácen ?.-ějí (stč. -ějíe) a jest akkusativ podle vzoru
znamení. Tvar -e pak jest akk. podle vz. moře a pěš (v. € 159 č. 6).
V obecném jazyku odsouvá se z tvarův -ějí koncová samohláska
a říká se na př. bohatěf místo bohatějí; jazyk spisovný zachovává

tvar plný.
Z tvarův -e odsouvá se -e vjazyku obecném a často též ve spi
sovném; na př. víc, blíž, dál atd.
Mnohdy vyskytují se příslovečné komparativy delší vícejí. lčpejí,
snázejí atd. místo náležitých kratších více, lépe, snáze atd. Jsou to
novotvary: vícejí utvořeno podle bohatějí atd.
V nářečích obecných k -cj, přidává se -c a říká se např. jasnějc,
vícejc; jazyk spisovný tvarů těchto neužívá.

68. Superlativ jmen přídavných i přislovcí tvoří se složením
příslušného komparativu s nej-; na př. nej-moudřejší, nej-moudřejí,
nej—bližší, nej-blíže, nej-blíž.

d) Některá jména jiná podle svých přípon kmenotvorných.
69. Uvedeme nejdůležitější z těchto přípon, a pro_ příklad ně
které kmeny a některá jména, v nichž vytčené přípony se nalézají.
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70.

Přípona -o.

Tvoří kmeny rodu mužského a středního. Na. př.:
Kmen mor-03 obsažený v podstatném jméně mor. Utvořen jest
z kořene mer—(zmříti), stupňovaného v mor-. Kmenotvorná přípona
-o vidí se v stě. dat. množ. moróm : ně. morům), kdež —mje pří

pona padová; když ji odepneme, zbývá kmen mor-on
Kmen pér-o- v podst. jm. péro; utvořen jest z kořene per

(z letěti).
71.
Přípona -a.
Na př. kmen nláh-a v podst. jméně vláka. Utvořen jest z ko
řene velg- (obsaženého ve vlhký atd.), stupňovaného ve voly-, z čehož
(podle 5 55 č. 1) stalo se play-, česk. vlak-.
72.

Přípony

-j0, —ja.

Na př. kmen dě—jo—
v podst. jméně děj. Utvořen je z kořene dé

: činiti). Kmenotvorná přípona -jo vidí se v bývalém dat. množ.
do-jo-m'L (=nč. dějům).
Kmen nožo—v podst. jm. nůž. Utvořen jeqz kořene nez- (zhod
nouti)„ stupňovaného v noz-, a přípony -jo: noz-jo- : nožo-.
Kmen ložo- v podst. jm. lože. Utvořen z koř. leg- (: lehnouti),
stupňovaného v log-, & příp. -jo: log-jo? : ložo-. V nom. akk. lože
jest -žo přehlášeno v,-že.
Kmen stá-ja- a v podst. jm. stáje, stáj; utvořen z kořene sta
(z státi, stanu) a přípony -ja.
Kmen mega- v podst. jm. meze, mez; utvořeno z med-ja-.

dobně píce z pít-ja- (koř. pít- : krmiti, ohovati).
Kmeny jmen místních Boleslav, Olomúc atp., :

Po

Boleslav-iw,

Boleslav-ja- atd. (v. š 159, 4).
73.

Přípona mio, mia.

Na př. kmen bož-bjo- (mužského & středního rodu) a. bož-bja
(žensk.) v přídavném jméně boží; utvořen z bog- a příp. -b_io,-bja.
74.

Přípona

-'I>z -ů.

Na př. kmen sada- v podstat. jménu sad; utvořen ze sad- a příp.
—ó(:

41).

Pozn. Původně byla také přípona íi. Ale kmeny s tou příponou
Vzaly na Sebe vesměs podobu, jako by byly utvořeny příponou -m7;
na př. tykev.
5*

75.

Přípona -h 2 -'í-.

Na př. kmen

:lháti)

lňžh- \' podst.

jm.

lež;

utvořen

z kořene lag—

&příp. -b: lňg-Ir.

Podobně

je v řeč kmen TČIJ—ÍV, v seč km. SČ/ů-lr, -— v roz-koš

km. koch-b- (kochati), — ve vetcš km. vetach-v- (vetchý) atd.
76.

Přípo-ny s -r-.

Jsou v koncovkách:
_
]. -r, -ro, -ra. Na př. dar (kmen da-řo-, srov. dáti); — řvbro,
žebro (km. reb-ro-): — kára (km. ká-ra-, srov. kátí). ——Dále v pří
davných jménech dobrý (km. (lab-ro-, srov. z-dob-iti, stč. ná-dob—ný

=krásný);
srov. stanu);

mokrý (km. mok-rm, srov. mok-nouti); starý (km. sta-rm,
příkrý (km. přick-ro-. srov. na.—příč);lag/prý (srov. kyp

-čti); chytrý (km. chyt-rm, srov. chytiti); pestrý stč. pstry' (km. pos
ro-, srov. psáti; -t- vloženo mezi 3 a. r podle 9 38 č. 10); ostrý (km.
os-řo-).
'
2. -er, -ero, -era (pův. -er0, -era), v číslovkách druhových pater, -a,

-o neb paterý. -á. -e' atd.
3. »ář, -ař, -ieř, -éř, -iř,_-y'ř, na.

př. kovář, mlynář,

vinař,

máslař,

hrnčíř stč. hrnčíeř, koštéř, trychtéř, trychtýř atd. Koncovky tyto vznikly

napodobením latinského -arius (secretariuszsekrctář)
& staroněm.
-á.rí., -aere, -eř (rihtári — rihtaere — rihter : rychtář).
77.

Přípony s -l-.

Jsou v koncovkách:
1. -l, -lo, -Ia. Na. př. uzel (kmen qz—lo-, z koř. gz-, obsaženého

ve

vgzati : vázati) ; — dílo stč. dielo (km. dě-lo-, z koř. dě- : činiti); —
mhla (km. mbg-lav, sr. mžíti). — Ve jménech přídavných: teplý (km.
tep-lm, srov. topiti), světlý atd. — V příčestí minulém činném: nesl,
nesla, neslo atd.; směl, -la, -lo, smělý, —lá, -lé atd.
2. -dlo. Na př. kadidlo, stavidla, zrcadlo, rále (km. or-dlo-, pře
smyk. v rádlo podle 5 55 č. 1; srov. orati). Kmen základní často se

zkracuje: strouhati - struhadlo *).
*) Jména dvouslabíčná,

která sem patří, mají slabiku předposlední ve

výslovnosti obecné dílem zřetelně krátkou, dílem zřetelně dlouhou, a. shodně s touto
výslovností píšeme tedy samohlásku dílem
krátkou, na. př. bidlo, šidlo, bydlo, bradlo; dílem
dlouhou, na. př. křídlo, zřídlo, vřídlo, mýdlo, prádlo, žrádlo.

V podst. jménech,která mají více než dvě slabiky,
-dlo nečárkujeme;

před příponou

píšeme tedy na př. tahadlo, vahadlo, draždidlo, schovavadlo,
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Z kmenů těchto tvoří se jmena zdrobnělá příponou Joo: zrcadlíco
— .:rca'tko, nosidlko — nosítko atp. (V. % 65 č. 4, c).
3. -s|o. Na př. číslo (z čit-slo-, sr. čtu, č-ítám), — vesla (z vez-slo-,

sr. rezu), — máslo (z maz-sla, sr. mazati).
4. -ol, -o|a. Na př. vrchol, hrbol, mrtvola.

78.

Připony s -n-.

Jsou v koncovkách:
1. -n, -no, -na. Na př. ve jménech

podstatných

sen (km. sap—nm,

sr. spáti); okno; strana (ze star-nm, přesmyknuto podle % 55 č. 1
stor- stupňováno z koř. stor- : střlti). — Ve jm. přídavných: plný.
—- V příčestlch dán, viděn atd.
2. -ň, -seň, -zeň. Na př. daň (z cla-nm, sr. dáti); — píseň (zpě
snb-, sr. pěti. pěji); — bázeň (: bOjQ—an-,srov. báti se).
0
o. -ně (z -ňa). Na, př. studně, pochodně; stě. a dial. též sladovně,
kavárně, kólně atp. místo -na.
7

4. -an. Na př. velikán.
5. -(j)an, -(j)ěn-in. Na př. (Zvořenin—dvořan, Pražcnín—Prašan,

aeměni-n—zcman. Tak tvoří se často jména obyvatelská,
te'ž % 106 č. 10 aš 108.
6. -ěný. Na př. dřevě-ng),Slaměný, hliněný,

viz o nich

voštěny' (z voščan- a toto

z task-End), kostěmj (z kost—End).
7. -in, -ino, -ina v přídavných jménech

přivlastňovacích: matčin,
-ina, -in0 atp. — Přídavná jména tato tvoří se nyní jen ze jmen
osob ženských; v stč. tvořila. se z kmenův —abez rozdílu rodu, na př.
vévoda—vévodin. Toho původu jsou mnohá jména místní s koncovkou

-in ; např. Libušín, Hroznětín (zakladatel Hrozňata), llIilotin, (Milata) aj.
napajedlo, lehadlo, divadlo, čihadlo, í'íkadlo, spínadlo, stinadlo, stínidlo, líčidlo, mí
sidlo, kyvadlo, přikryvadlo, rysovadlo, posypadlo, rypadlo a ovšem také struhadlo,
kusadlo.
Stejné samohlásky, jako v podst. jménech -dlo, jsou také v jejich odvoze—
ninách s koncovkami -delna, -deIní, -delník, -delnicrví atp.; na př. prádelna, pra'
delník, divadelní, divadelnictví atd.
'
Okolnost, že vedle struhadlo, kusadlo s krátkým -u- je zkoumadlo, koupadlo,
houpadlo s dlouhým -ou-, nesmí nás tu másti; pravidelným nečárkovánim má. se jen
učiniti přítrž dosavadnímu kolísání, kterého tu není při slabikách s -u- a -ou-, které
však jest při slabikách jiných.
Stejný je důvod pro nečárkování zde dále doporučené
před příponou -tel, na př. křisitel atp., ačkoliv vedle vykupitel s krátkým
-u- je zkoumatel s dlouhým -ou-, v. š 79, 6 a
před příponou -č jmen víceslabičných, na př. řidič, pokryvač atp., ačkoliv.—
vedle buřič s krátkým -u- je rouhač s dlouhým -ou-, v. š 90, l. —

8. -ina, -izna. Na př. chudinu, Cizina, čeština, menšina;
9. -ůn, -oun. Na př. běhoun, tahoun atd.

bětízna.

10. -yně v. š 64 č. 3.

11. -(L)n, -no, -na. Na př. osten, duben; břevno; kněžna (::/cangghna).
Ve jm. přídavných —nýa -ní: věrný (km. vé-rhno-), zimní (km.

zimbňo-); svévolný stč. svávolný (utvořeno příponou -ný ze složitého

výrazu svá-vále), přítomný (: pří-tom a -ný), nábožný (: na-boha
a -ný), bezpečný (: bez-péčea -ný), podzemní (: pod-zemí a -ní).
Poznam. 1. Usus strany -ný a-ní nebyl vždycky stejný, na př.
nč. neřekneme jinak než vlastní bratr, dávný čas . . ., ale stě. bylo
vlastný bratr, dávní čas. Jazyk spisovný zachovává, co v užívání
obecném ovládlo.
Někdy je z téhož kmene utvořeno přídavné jméno oboje, -ný
i -ní, ale užíváno u významu rozdílném, jak ukazují příklady: mravný
žák a mravní naučení (: naučení k mravům se vztahující), obecné
blaho a obecní les, služebný člověk a služební smlouva atd. Podle
toho lze někdy také při příd. jménech jiných rozeznavati -ný a --ní;
na př. překlad slavný (doslovný) a ukazatel slovní (: k slovům uka
zující), obsah věcný a stranka věení atd. Ale pravidlem budiž nám
i tu, zachovávati, co ovládlo a jest v užívání obecném.
Poznam. 2. Ve jm. přídavném kamen-ný setkává se -n slova
základního (kámen) a n- slabiky příponové (-ný); proto píšeme tu
-nn-: kamenný. A rovněž tak v plamenný (plamen- a -ný), dvou
ramenný (ramen- a -ný), cenný (cena a -ný), soukenný (sukno a -ný),

prkenný (prkno a -ný), vinný (: z vína, víno a -ný), vinný (: s vinou.
vína a -ný), denní (den- a -ní), kost stehenní (stehno a -ní) atd. *).
79.

Příponý s -t-.

Jsou v koncovkách:
]. -t, -to, -ta. Na př. být (km. bý-to-); — dláto (přesmyk. z dalto
podle š 55 č. I; toto pak z dolb-to-, kdež dolb- je stupňovano z koř.
*) Ze jm. přídavných služebný, zahradní... jsou podstatná, mužsk. služebník,
zahradník. .., žensk. služebnice, zahradnice atd. Podle toho je také nebo by mělo
býti náležité cenník (z cenný), denník (z denní), vinník, nadenník, kamenník, sou
kenník, platenník, kominník, zvonník, zákOnník, čalounník, bubenník, varhanník...,
a ovšem také vinnice, nádennice, soukennice, plátennice ..., nadennický, souken
nický, plátennický..., soukennictví, plátennictví.. ., nádenničiti atd. Ale tu proniká
a namnoze již ovládl obyčej, psáti jen —n-místo -nn-, tedy -ník místo mník
atd., na př.: nadeník, kameník, soukeník, platenik, kominík, zvoník, zákoník, ča
10uník, varhaník . . ., a ovšem také nadenice, soukenice . . ., nádenický, soukenický . . .,
nádenictví, soukenictví..., nádeničiti atd.
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dclb—: dlubati); — vrata (z vor-to- koř. ver—=vříti v zavřiti, ote
vříti); ——
dobrota (km. dobro-tw), drahota, hluchota, lhota.(km. lho-ta—,

lho :: lek-ko, tedy lhota :: lehkost, polehčení, privilegium). — V pří
čestích: bit, -ta, -to atp.
2. -t (za bývalé -t5) v supinu._ Na př. spat (v. 5 199 č. 2).
3. 4 (za bývalé -tb). Na př. mast (z maz-tw), čest (z čbt—tb-),
vlast (z vlad—tb—),
závist (z vid-tw) atp. — Infinitiv jest některý pád

gen., dat. nebo lok.) jednotného

čísla takového kmene (v 5198

č. 2): nosti. vésti (ved—ti), péci (pol.:—ti)atd.

4. -st (za býv. —stb).Na př. radost (z mdo-sta), bolest (bole-stb-) atd.
5. —tai.Na př. rataj (m. or-taj. podle 5 55 č. 1, srov. orati).
6. -tel. Při této příponě byla ještě přípona druhé, -0 nebo -jo, a
jest tedy jednak -tel-o—,jednak —tcl-jo- : -tel'o—(viz 5 112 č. 5). To
připojuje se ke kmeni inflnitivnímu základnímu, kterýž se krátí, je-li
dlouhý *). Na př. činí-tel (z čini-ti), vykapi-tel (z vykoupi—ti), Icaza—tel
(z kázat-ti), umě—tcl(z mně-ti) atd. Tvarem takovým nazývá se osoba,
jež koná děj příslušným slovesem vyjádřený (nomen agentis); tedy

kazatelzkdo

káže, kojitelzkdo

hojí atd. Odvozené odtud jméno

přídavné -tclny' bylo významu téhož; na př. vody hojitclné: léčivé,
spasitclnýzspasný
atd. Ale časem děje se tu změna: přídavná
jména —tclny'berou se ve významu německého -ba7*,lat. -bilis, na př.

vyslovitelná jest, co lze vysloviti, vyhojitelnéz co lze vyhojiti atd.—
V trpitel (inf. trpěti) a viditelný (inf. viděti), .snesitelný (inf. snés—ti)
jest -i- přejato z tvarů. které mají -i- po právu (činitel, vyslovi
telný).
7. -tún, -toun, v podst. jm. pěstoun (z koř. pit- : krmit-i, chovati,

jenž jest v pitomý a pice :: pit—ja).
8. -tucha, v podst. jm. pastucha.
9. -t(e)v. Na př. vybitou (: rybář; odtud jméno místní Rybitvy,
gen. Rybitcv. . . , chybně Rybitví).
*) Ke kvantitě

těchto jmen:

]. Podst. jména.přítel, nepřítelmajíslabiku kořennou od původu dlouhou,
vyslovujeme tcdyi píšeme -í-; a rovněž tak je d10uhé -á- v přátelé, přátelský,
přátelství ..., nepřátelé, nepřátelství atd.

2. Ve jménechostatních

před příponou -tel nečárkujeme

a píšeme

tedy: kazatel, hlasatel, skladatel, vykladatel, davatel, vydavatel. vyjednavatel, vy
konavatel, srovnavatel, obstaravatel, zachovavatel..., nalezatel. . ., ctitel, kí'titel,
křísitel, sliditel, zasilatel, začinatel, počinatel, najímatel, napomz'natel, uživatel, po
živatel..., obyvatel, dobyvatel...; a rovněž tak ve jménech odtud odv0zených:
kazatelský, kazatelství.. ., vydavatelství.. ., zasilatelství . . ., obyvatelstvo atd.
3. O neshodě mezi křísitel, zachovavatvese
samohláskou nečárkovanou
& zkoumatel s dlouhým -ou- viz poznam. při š 77, 2.
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.

-tva. Na př. bitva, pasiva, modlitba, kletra n. klatba a j. — Místo
-tt'a vyskytuje se -tba. jež vzniká ze -tva napodobením koncovky -ba:
na př. klatba, modlitba, honitba a j. (podle hon-bu, svat—ba a p.).
10. -stvo, -ství (pův. msi-vo, -bstvbjo).

Na př. kněžstvo,

kněžství

atd. — Význam byl původně stejný. Časem však vyvinul se v češtině
obecné i spisovné rozdíl: -st1:0 znamena předmět konkretní, -ství abs
traktní; na př. křesťanstco a křesťanství, pobanstvo a pobanslcí atd.
Rozdílu toho dlužno šetřiti.
11. —ěí-,-at- (pův. -g't-), v jedn. nom. -ě. Jména sem patřící zna

menají skoro vesměs živočišná mláďata. Saínohlzíska kmene základního
je skoro vždy dlouha. Na př. kuře (km. kur—gb), house, kůzlc, hříbě,

kádě atd.
12. -c- (-úc-, -ouc-, -z'ec-, -ic-) přechodníků přítomných,

lých příponou -nt-jo (nesúc-zneso-nt-j-,

13. -ic (z býv. —itjo-). Na př. dědic, Ímčžz'c. panic;

mlynářov-íc. -— Je v hojných jménech

vznik

v. šžžOS č. 2).
— Vršov—íc,

místních na více a -0vice (sr.

Q" 113).

14. -c| (z býv. -tj-).

Na př. domácí, nicí (stč.), visccí, bicí,

honicť).
15.

-ščě (Stč., z býv. —stja).

Na

př. radoščě,

chytroščč

a j.

(množ. č.).
80.

Přípony 3 -d-.

Jsou v koncovkách:
1. -d, -do, -da. Na př. zad (ze za-); — stádo (:stá-do.
srov.
státi, stanu), — svoboda.
2. -da (z -bda). Na př. vražda (: way-bela), křicda, pravda.
*) Přídavná jména tato, která jsou utvořena ze sloves, mají v slabikách
vnitřních samohlásku co do kvantity
takovou, jako je v příslušném příčestí -1,
tedy na př.:
ve hnací, zvací, prací . . . . . . . . .jest -a-, jako v příč. hnal, zval, pral;
v
v
v
v

přácí, skládací . . .
šicí stroj, bicí hodiny
mycí, krycí
. . . .
čítací, dobývací
. .

. .
. .
. .
. .
Když takové přídavné
se od určitého přechodníku

. . . . . . „ -a'-, jako v příč. přál, skládal;
. . . . . . „ -z'-, jako v pí'íč. šil, bil;
. . . . . . „ -_y-, jako v příč. myl, kryl;
. . . .
. „ -1'-,-_ý-,jako vpříč. čítal, dobýval; atd.
jméno je ze slovesa IV. tř. -iti, má, koncovku -ící a, liší
přít., jenž má. koncovku -ící. Na př. honící (pes, pro

hon, k honění) a honící (: kdo honí), modlící (knihy) & modlící se (: kdo se
modlí), kreslicí (potřeby, ke kreslení) a kreslící (: kdo kreslí), křticí (list) a křtící
(kněz), kropicí (konev) a kropící (kdo kropí), řídicí (bod, kterým se řídíme) & řídící
(ředitel) atp.
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81.

Připony 3 -b-.

Jsou v koncovkách:
l. -ba. Na př. družba, hanba, honba, lcolba, střelba, orba, 'řezba,

vazba-, svatba; — ve jménech podstatných utvořených z přídavných:
chudoba (: chudo-ba-)__choroba, zloba, mdloba a j.
2. -tba. Vzniklo ze -tva (v. š 79 č. 9).
82.

Přípony

s Áv-.

Jsou v koncovkách:
1. -v, -vo, -va. V přídavných jm.: stonavý (z kmene inf. slona-),
kousavý, hravý, zelenavý (srov. zelenati se), modravý, myslivý (km. inf.
mysli-), bedlivý (km. inf. bodu-, Stč. bedliti: bedlivu býti). -—Vejm.
podstatných: palivo (z km. infinitivního pali-, pal-ití), vařivo, učivo.
V tyl-va a j. jest -va přetvořeno z -(e)v.
2. -ava, -avý. Na př. pěn/cava; bolavý, rezavý.
3. —ivo,--iva;-ivý. Na př. předivo, tětiva; lenivý atp.

Přípony tyto

vznikly namnoze napodobením koncovek v pali-vo, bedll—vý;-i-, které
tu patří ke kmenům základním, pojato za část přípony.
4. -Iavý, -livý. Na př. bodlavý, bocllz'vý, bázlivý, pamětlz'vý, svárlivý,

snášelivy' a
Přípony tyto vznikly napodobením takovým, jako pře
dešlé: v bedli-vý atp. patří -li- ke kmeni základnímu, ale spojuje-se
s koncovkou -vý a béře se s ní za příponu -lívý,.ktera se pak připo
juje i jinde: bod-livý, báz-livý atd.
5. -ov (-óv), -o'vo,-ova; -ový. Na. př. medový,

dubový,

březový, jedlový,

takový (v. ©(52 č. 9). Příponou tou tvoří se přídavná jména přivlast
ňovací z kmenů jmen mužských; na př. bratrův, -ova, -ovo, vévodův,
-ova, -ovo (stě. vévodžn, -z'na, -ino v. 5 78 č. 7). — Toho původujsou
mnoha jména vlastní, na př. Benešov. Pelhřimov.
83.

Přípony s -m-.

Jsou v koncovkách:
1. om, -mo, -ma. Na př. pis-mo, pásmo, jařmo.
znám, -a, —o,vz'dom, pltom.

2. man; —mě,-meno. Na př. kámen, plamen

——V příčestí přít.:

(m. pol-mew,

z koř.

pel- : hořeti, sr. š 55 č. 1), břímě gen. břemene (z ber-mem, koř.
ber- : nésti, srov. & 55 č. 2), símě, ])le'mě aj.; — ztoho dále: bře
meno, semeno atp.

S4.

Příponý s -k-.

Jsou v koncovkách:
]. -k, —ka.Na. př. znak (7.km. zna-km, srov. znáti); Jiřík. hřebík
& j. 2 Jíří & Stč. hře'bí; slavík z býv. slaví; příjm. ]llenšík, Lepšík,

Kracík z komparativů menší, lepší a stč. krací : kratší; — c'áka
: čá-ka-, kmen základní ča- v čakati : čekati, doufati).
2. -ák, -(j)ák. Na př. kraják, sedlák, žebrák, horák, dobrák, chudák;
měšt'ák, dvořák, nbožák.
3. -ík. Koncovku tu mají hojná, slova zdrobnělá, v. Š 65 č. 4, b.

Dále mají touž koncovku mnohá jména podstatná utvořené z přídav
ných, nejčastěji z přídavných na, -ný a. -ní; na př. híd-ník, obojetník,
pekelník, zedník, zahradník, hříšník, dlužník; malík; odpadlík, uprchlík,
poběhlík, mladík *).
4. -yka: vládylca.
5. -(e)k (z —bko-, —6ko-), -ko, —ka. Koncovky ty mají hojná jména
zdrobnělá (v. š 65 č. 4) & přechýlené s -ka (v. š 64 č. 3, e). Dále

mnohá jména podstatná utvořené z výrazův druhu jiného; na př. bílek
(ze jm. přídavného bílý), žloutek, mládek, stárek, pátek, desátek, ——
začátek (z příčestí zacat), vzatek, sňatek, — předek (z před), venek
(z příslovce ven), — potomek (z výrazu složeného po tom), políček (z vý
razu složeného po líci, : rána. po líci daná), pohlacek (po hlavě), žá—

šíjek (za šíjí).
6. -isko,-iště (stě. —íšče: -ísk-jo). Na př. ohnisko, ohniště (:.
místo, kde jest oheň), pastvíště, bojíště, tržiště, hrachovíště ; bíěíště
(rukovět biče); chlapísko (s příhanou), dnbísko (mohutný dub).
7. -ský (-bsko-). V hojných jménech přídavných. na př. božský
(: bog-oska—jb),pražský, vlašský, český (m. češský), německý (stě. ně
mečský), řecký (stč. 'řěčský); se zakončením jmenným & v platnosti
jmen podsmtných: Pražsko, Boleslavsko, Slezsko, Polsko, Hradecko,
vojsk-o; vojska, Polska.

*) Pozn. ke kvantitě:
Přípona. -ík je vždy dlouhá; na př. koník, košík atd. —- Kde -ik není při
ponou, tu jest ovšem krátké; na př. vznik, podnik, křik, oklik.
Když z podst. jm. s koncovkou -ík utvoří se příponou -a'ř jméno. další, zkrátí
se -ík & jest koncovka -ika'ř; tedy na př. košikář, pernikář, pilníkáí', knoíííkái-,

špendlikář atd.

.“

Rovněž tak píšeme -íčka'ř ve jménech
slovičkúi'.

“
utvořených z -íček, —íc'ko:puntičkář,

* Krátké -ik-, -íčk- jest ovšem také v odvozeninách: košikářka, košikáí'ský,
košíkářství. .., puntíčkáí'ský, slovíčkářství atd.
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85.

Přípony

3 -g—(-h-).

Jsou v koncovkach:
1. -ha. Na př. straka (z koř. sru:

téci; -t- ve stru je vloženo

podle % 38, 10).

2. -uh (m. -agz): pstruh (z pbstrz :: pestrý).
86.

Přípony s -ch-.

Jsou v koncovkachz.
1. -ch, -cha. Na př. spěch (srov. spěji), smích (sr. směji se), čích
(sr. čiji); mrcha (sr. mru). Koncovky tyto často se vyskytují ve zkra—

ceninách na místě koncovek jiných; na př. kmoch místo kmotr, brach
a brácha m. bratr, — zvláště v příjmeních vzniklých ze jmen křest
ních, na př. Pec/l m. Petr, Vach a Vácha m. Vaclav, Stach m. Sta
nislav, Bolec/l m. Boleslav, Zich/im. Zikmund, Šich a Šícha m. Šimon,
Mach a Mácha m. Matěj, Hach m. Havel, Jech m. Jeník, Štěch m.
Štastný, Bartoch a Bartocha m. Bartoloměj, Proch a Průcha m. Prokop
atd. Odtud odvozena dale: Pech —-Pešek, Pešílc, Písek, Píša, Peška atp.
2. l-och.Koncovku tu mají jména podst. utvořena z přídavných —y',
na př. černoch (černý), běloch. mndroch, zloch, slaboch. lenoch, staroch,
jínoch. příjm. ]lIaloch atd.
87.

Přípony 3 -c-.

Jsou v koncovkach:
1. -(e)c, -ce (z býv. -b0b, -bce, -bca). Na př. mužsk. lovec (: lovbcb),
kupec, žnec, švec, tkadlec, otec, ajec, zvonce, nedbalec, opilec, ospalec,
atopcnec;

——s významem

zdrobnělým:

v. š (55 č. 4; ——-ce z -bca ve

jménech žensk. i mužsk.: dárce, zrádce, soudce, správce a j. (slabika
kořenná je tu zdloužena: dařiti -— dárce, zhnbiti — zhonbce atd.).
?. -ice (z býv. -íca). Koncovka tu mají mnoha podst. jména
zdrobnělá (v. š 65 č. 4 a přechýlena (v. š 64 č. 3, f).

88.

Přípona se -z

je v -ěz (z —ez-)v kněz, peníz (Stč. peníez) a j.

89.

Přípony s -s-.

Jsou v koncovkách:
1. -es. Na př. nebes- (v tvarech čísla množ. nebesa, nebesům atd.),
těles- (v tělesný, tělísko z tělěslco), lcoles- (v laolesa); původně bylo také
sloves-, drčees- a j. Viz % 150.

52. —ši,-še n. wrši. mše v přechodníku
vzniklo z -sj—.

3. -ější, -ši v komparativč
vzniklo

minulem.

(& superlativě),

v. €* '200;

v. s“ 66

-.s"- tu

2; -š-' tu

2 -si—.

90.

Přípony

s -č—.-ž- -š.

Jsou v koncovkzich:
1. -č. Na př. bič, pulič, lmříč, vazač, rýč atd., od kmenův infini

tivnlclí bi—bíti, pali- páliti atd.
2. -áč. Na př. koláč, hlaváč, bradáč, roháč atp.
-ež. Na. př. mládež, drůbež. loupež.
4. -ouš, -uše. Na př. bělouš, hnědouš, Libuše. src/rrušc (šrekruše)
5. -šl u -ejš|' v přídavných jm.: jinší, zdejší, dolqjší, včerejší atp.
Koncovky ty jsou přejaty z komparativu (v. š 66 č. 2): jinší utvo—
řeno podle chudší, dolejší podle bohatější atd.; v iinší & dolejší znat
menzi se poněkud i význam komparativní. V ostatních nikoli.

91.

II. Kmeny jmenné složené.

1. Jména jsou jednoduchá, na, př. mžcní (:ínihnutí),

čin;

a složená, na př. oka-mžení, zlo-čin.

2. Složeniny

jsou dvoje: a) spřežky nebo složeniny ne

vlastní, u, b) složeniny vlastní.

a) Spřežky nebo složeniny

nevlastní

jsou složeninyta—

kové, jež se skládají ze slov a jejichž části tedy jsou slova
v jazyku známá & platná. Vznikají tím, že výrazy, obsahující
dvě nebo ivíce slov, srážejí se a takořka Spřahují se v slovo
*) Jednoslabičná

ze jmen těchto mají k vantitu

ve výslovnosti obecné

zřetelnou a. podle ní tedy píšeme: hra'č, práč, štva'č, dí'íč, chtíč, 1'_Ýč..., & naproti
tomu: mleč, bič, vše to, jak vyslovujeme.

Také víceslabičná

vyslovujeme s kvantitou skoro vždy zi'etelnou, & podle

toho píšeme na př.: buřič, vazač, sekáč, kropa'č, hlaváč atd. — Jenom v některých

z těchto jmen, která jsou významu činitelského
(nominaagentis), bývá u výslov
nosti kolísání v slabikách předposledních; v písmé je tu pravidlem nečárkovati
& píšeme tedy: vazač, lamač, pomahač. nakladač, schovavač, přochovavač, sazeč,
zahaleč, vyhaněč, pohaněč, roznašeč, palič, draždič . . ., zaklínač, upomínač, nzíjímač,
postřihač, pískač, řidič, slidič. .., pokryvač...; & rovněž tak ve jménech odtud od—

vozených: vazáček, piskáček...,

vazačka...,

zaklínačka..., pokryvačství atd. —

Výjimku činíme, jen kde zřetelná. &rozhodná výslovnost toho žádá: na př. hlídač.
O neshodě mezi řidič, pokryvač atp. se samohláskou nečárkovanOu & rduhač
s dlouhým -ou- viz poznam. při 5 77, 2.
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jedno. Na př. výraz „oka mžení“ obsahuje dvě slova, totiž
jméno podstatne „mžení“ (mihnutí) a patřící k němu přívlast
kový genitiv „oka“; obě ta slova sražejí se a vzniklá z toho
Spřežka he'ře se za slovo jedno „okamžení“. Výraz „darmo dej“
jest věta, v ní jest „dej“ sloveso určité a „darmo“ jeho pří
slovečné určení; obé spřahuje se v slovo jedno „darmodej“,
a toto béře se za jméno podstatné (nom. darmodej, v poře
kadle: darmodej umřel, kupsobě nastal). Rovněž tak věta „skoč
do pole“ sražena jest ve Spřežku „skočdopole“ s významem
jména l_iodstatného (znameho v příjmení „Skočdopole“).
Spřežka jest slovem jedním neboli slovní jednotkou. Tím liší se
od výrazu složitého, z něhož'vznikla a který se skládá ze slov něko

lika. Slovemjedním činí spřežkujejí nový význam a nový přízvuk:
výraz nespřežený má význam a přízvuk svůj náležitý, kdežto spřežka
dostáva význam a přízvuk slova jednoduchého. Na př. věta „skoč do
pole“ má. význam věty rozvité a přízvu WW, spřežka pak „Skoč
dopole“ znamena osobního jednotlivce a ma přízvuk vvi/v, (t.j. jako
čtyrslabičné slovo jednoduché).

Když spřežka r o zlo ž i m e, jest každá část, kterou dostavame,
slovo v jazyku známé a platné; např. podstatné jméno darmodej
rozklaila se v části (lm—mo
a dej. kteréž obě jsou slova v jazyku
známa a platná,.

I)) S 1oženin _vvlastni

jsou takové, jež se skládají z k nienův.

Jsou zl.)ravidla dvovučlenné; např. zlo-čin, hola-hlav. Oba čle
nové jsou kmeny. Clen první zachovava svůj tvar kmenový,
na př. zlo-, kolo-. Ale člen druhý ztraci jej tím, že přijímá

koncovku, kterou složenina podle významu svého niíti má; na
př. složenina holo-hlava- iná dáti podstatné jméno vzorU' chlap;
proto mění se její koncovka. z bolo-hlava stává se holo-hlafv.

Když složeninu takovou rozložíme,

nejsou části, jež dosta

vaine, slova v jazyku plat-na, třeba že se někdy slovy býti zdají.
Na př. v kolo—hlavje první část holo- kmen (a nikoli snad nomi
nativ nebo akkusativ střední přídavného jména hal), a druhá část
hlav je kmen hlava- s koncovkou obměněnou podle vzoru chlap
(a nikoli snad genitiv množ. podstatného jména hlava).
92.

a) Spřežky.

Ve spřežkach býva složeno:
1. Jméno (nebo zájmeno) se jménem. Na př. půl-dne. pan-táta
gen. pantáty),

své-vole (stč. svávole), tyf—den..Sem patří také nč. ves
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mír, vzniklé neporozuměním, místo ceš-mír t. j. reš (všechen) —svčt
(o skloňování jeho v. v š 18.5).
2. Slovce neohebné a jméno. Na př. ne'-přítel, pra-otec, pra-starý.
Sem náleží též superlativy: nej-chudší, nej-více atd. (srov. & 68).
3. Imperativ a jméno nebo zájmeno nebo příslovce (příslovečné
určení). Na př. kazisrčt, vydříduch, držgrešle; darmodej, kapsobe'; Kali
voda (příjmení),

Nejezchleb, Smetiprach,

Osolsobě, Sl.—očdopole.Místo

vrt-íhlav je vrtohlav atd., analogií podle složenin vlastních, jejichžto
člen první v hojných příkladech mívá koncovku -0, na př. holohlav.
4. Číslovka a číslovka. Na př. jedenáct (: jeden-na-deset-),

dvamecítma (:

dva mezi desítma, :

10 + 2 + 10), čtyřicet (:

čtyři deseti, čtyři desítky), šedesát (stč. šestdesa't :
desítek).
93.

šest desát, šest

b) Složeniny vlastni.

Složeniny tyto dělí se podle poměru, který jest mezi členem
prvním a druhým vzhledem k významu celkovému, a rozeznávají se:

1. Složeniny významu Spojovaeího

[nazývané také jménem

sanskrtským dvandvaL kde složeninou vyslovuje se se tolik, co oba čle—
nové její souřadně Spojení znamenají. V češtině jsou toho způsobu
jenom některá složená jména přídavná; na př. Macha—němý
: hluchý

a němý; červeno-bílý (prapor) : červený a bílý.
2. Složeniny významu určovacího,
kde člen první jest syn
taktickým určením druhému. A to
a) buď určením so uřad ným [složeniny zvané sskr. ÍsarmadhárcpiaL
na př. dobro-druh : dobrý druh (přídavné jméno „dobrý“ jest
nominativ jednotný a tedy souřadné 8 „druh“), bělo-hrad : bílý
hrad, ostre—vtip atp.;

b) bud určením p odřadným
[složenjny zvané sskr. tatpuruša],
na př. bratra-vrah : jenž zavraždil bratra, vrah svého bratra;
v obojím výkladě jest „bratra“ člen podřízený buď jako předmět
k „zavražditi“, buď jako přívlastek ke „vrah“), lido-jcd. země-plaz
(jenž se plazí po zemi), vetro-plach (jenž je plachý, nestálý jako
vítr, podle větru). bohobojný (jenž se bojí boha; z toho uděláno
nč. boha-bojný mylným domněním, že první člen je genitiv
boha). zelenožlatý (: žlutý do zelena), tmavolmědy' (: hnědý
do tmava, tmavě hnědý), sněhobz'ly'(: bílý jako sníh, na způsob
sněhu) atd.
Složeniuy určovací druhu a) rozkládají se ve dva členy, jež se
mohou skloňovati zároveň; na př. dobrodruh : dobrý druh, gen. do
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brého druha atd. U složenin druhu Z))zůstává tu člen určovací ne
skloněn; na př. sněhobíly': bílý jako sníh, gen. bílého jako sníh atd.

3. Složeninyvýznamupřivlas tň o va cíh 0 nebovlastnic
kého [zvané sskr. ba-hzwrz—hilkde složeninou přivlastňuje se pří
slušnému podmětu ta známka, kterou členové její vyslovují, a kde
složeninou je vyjádřen vlastník neb majetník téže známky. Na př.
hola-hlav : kdo má hlavu holou, z čehož dále odvozeno holohlavcc
a holohlavý; podobně zlato—úst, zlatoústec, zlatoústý, rychlonohý,
krátkozraký, storuky' a j.

94.

Koncovky kmenů jmenných.

Všeliké české kmeny jmenné — prvotně i podružné,.jednoduché

i složené — končí

se:

buď samohláskou

(kmenyotevřené),

a to samohláskou

-0, na př. chlapo- (mužsk.), město—(střed.), dobro-;
oráčo- (mužsk.), mořo—(střed.), pěš0-;
jurbjo (mužsk), zbnamenbjo—(střed.), božbjo-;
-a, na př. ryba-, duša-, parným—;dobra-, paša-, božbja-g
ai, na př. syna- ze staršího Sámi—;
-ž, na př. kosth- ze staršího kostí-;
buď s o 11hl ás k o u (kmeny z a v ř e n é), a to souhláskou
-'v, na př. tykb'v- (ze staršího km. samohláskového —ú);
-n, na př. kamen- (mužsk), ramen- (stř-ed.);
-s, na př. nebes-;

-t, na př. loket-, kami-;
-r, na př. mater-.
Podle tohoto rozdílného zakončení jsou také rozdíly ve skloňo
vání a rozeznávají se rozdílné vzory skloňovací (v. š 99 č. 3).

95.

B. Kmeny slovesné.

1. Slovesa tvoří se
a) dílem z kořenův a slovesných kmenů jiných, na př. sloveso
vrhu je z koř. very-, a Wima je ze slovesa vrhu;
b) dílem z kmenů jmenných, na př. sloveso slaviti utvořeno jest
z podst. jm. sláva, hlásitz' z hlas atd.
'2. Zvláštního druhu kmeny jsou ve mnohých slovesích, která

znamenají děj násobený (srov. š 519,: slovesa opětovaoí
iterativa ve smyslu širším):

neb
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a) některé se vyznačují zdlouženou

slabikou kořennou, např.

nakládati. shání-ti, výeluízeti, zanášeti, rozvážeti, zaplétati, v_y
iuétaii, utíkali, vybíhati. napínati, sbírat-i, vyrůstati, zkoušeti,
poroučeti, dýmati, nsy'chati, vysky/lati atp. (: iteratisz ve
smyslu užšim ;
b) jiné mají kmenotvornou příponu -va, která se někdy může
opukovati; samohláska před -va se prodlužuje; na. př. chodí

va-ti, chodí-vá-va-ti, říká-va-ti, říká-vá-m-ti atd. (: iterativa
stupně druhého neb frekventativa. Slovesa opakovací).
\' druhu a) jsou k pMz- (pnouti) a dmn- (dmouti) iterativa -pín
ati, dým-ati; a rovněž tak jsou tu k ])lhv- (plvati) a mm;- (mýti,
stsl. u-m'bv-en'l,: umyt) atp. iterativa plív-ati (m. plív-), my'v-ati atd.
V kmenech infinitivních pliv—a—mýv-a- atp. patří tedy -v k slabice
kořenné a -a je přípona infinitivní; ale na pohled zdá se, že celá sla
bika -va- tu je příponou, a podle domnělého pli—va-ti, mýma-ti atd.
tvoří se dále iterativa druhu b) chodí-va—ti,říká-va-ti atd.

3. Co do složitosti

jsou slovesa dílem jednoduchá dílem

složená.

a) Slovesa jednoduchá

jsou na př. nesu, nosím,jdu atd.

b) S lož ená jsou na př. po-nesu, in;-nosím,po-vy-nesu, nade-jdu.

Slovesa složená jsou vesměs Spřežky, t. j. jsou to slovesa
jednoduchá spojená se slovci, kterými se význam jejich ve smyslu
příslovečném určuje.
Slovce tato byla kdysi slovy samostatnými a jsou jimi namnoze
dosud, na př. po, nad; některá ovšem již jen ve složcninách se drží
a jako slova. samostatná známa nejsou, na př. vy-. V slovní jednotku

pojí se sloveso s takovým slovcem spřežené významem
kem

a přízvu

(srov. % 91 č. 2, a).

Jiných složenin slovesných mimo spřežky není. Slovesa blaho
věstiti, noclehovatž atp. nejsou složena z blaho- á věstiti, noc- a leho
vatí, nýbrž jsou utvořena ze složených jmen blahověst. nocleh atd.
4. Co o kmenech slovesných je třeba věděti při časování, vylo
ženo jest v š 193—195.
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Část třetí.

96.
1. Tvarosloví

Tvarosloví.
jest nauka o slovních tvarech ohýbaných,

t. _i.skloňovaných a časovaný-ch, neb nauka

o skloňování a nauka

o časování.
K jedn. nominativu naše břímě jest jedn. genitiv našeho břemene,
dat. našemu břemenz' atd. V tvarech těchto jsou naše- a břemen

kmeny (v. š 62 2); naše- je kmen tvarův zájmenných naše, na
šeho, našemu atd., tedy kmen zájmenný, a b-řemen-je kmen tvarův
jmenných břímě, břemene, břemeni atd., tedy kmen jmenný. Koncovky
-ho, -e, -mu, -5 jsou přípony pádové: -ko a -e přípony pro genitiv
čísla jednotného, -mu a -i přípony pro dativ téhož čísla.
Proti kmenům naše-, břemen-jsou slova naše-ho břemen-e,naše-mu

břemen-iatd. tvary skloněné

(deklinované). Skloňování

(dekli

nace) je spojování náležitých přípon pádo'vých s náležitými kmeny
jmennými a zájmennými.
K infinitivu néstž je 2. osoba jednotná přítomného času neseš,
1. os. množná téhož času je neseme, 2. os. nesete atd. V tvarech
těchto je nese- kmen (v. š 62 č. 52).Koncovky -š, -me, -te jsou pří
pony osobní:
-š přípona pro 2. osobu jednotnou, -me pro 1. os.
množnou. -te pro 2. os. množ.
Proti kmenu nese- jsou slova nese-š, nese-me, nese—teatd. tvary

časované (konjugované), Časování

(konjugace)je spojování náležitých

přípon osobních s náležitými kmeny slovesnými. To jest časování ve
smyslu vlastním; obyčejně však béře se ve smyslu širším a rozumějí
se naukou o časování veškeré výklady o výrazích slovesných vzhledem
k jejich utvoření (v. Š 190 č, 1).

Pozn. ]. Děliti kmen apřz'ponu ohýbací (pádovou, nebo osobní)
není vždycky věc tak snadná, jako v ukázaných příkladech naše-ho
břemen-e, nese-te atp. Casto splynula přípona tak se kmenem, že k ro
zeznání a rozdělení jich je potřebí rozboru hlubšího.
Pozn. 2. Jest činiti rozdíl mezi koncovkou a ohýbací příponou.
Koncovkou jest jakýkoliv kus konce slovního, kdežto přípona ohýbací
v každém ohnutém tvaru je vždy jen jedna; na př. v gen. našeho
břemenejsou přípony ohýbací jenom -ko a -e, kdežto koncovkou týchže
slov mohu rozuměti v našeho tu -o, tu -ko, tu -eko atd., v břemene
tu -e, tu -ne, tu -ene atd.
U e b a.u e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

6

82

+

2. Skloňování a časování dohronuuly nazývá se ohýbáním (tlexí),
Slova, která jsou schopna skloňování nebo časování, jsou ohebná.
Jsou to jména podstatná, přídavná, zájmena., mnohé číslovky
a slovesa.
3. Naproti těmto slovuín ohebným jsou v jazyku mnohá slova,
kterých nelze ani skloňovati, ani *asovati. Slova. ta. nazýváme proto
neohebnými. Jsou to příslovce, předložky, Spojky a citoslovce.
Původ jejich je částečně temný:

na př. původ. slov ne, ha, (10,

a a j.

Ale namnoze poznáváme. že jsou to ust rnule

tvary

0 h nu té,

t. j. tvary dílem skloněné, dílem časované, jichžto se však v řeči tak
užívá, že při nich ani sklonění, ani časování neznamenáme. Na př.
zvláště jest ustrnulý genitiv jedn. vláště s předložkou ;, v. & 159, 6;
ale užívajíce toho slova nejsme si vědomi, že je to genitiv atd. Po
dobně jest více ustrnulý akkusativ jedn., kromě ustrnulý lok. jedn.

(k nominativu kroma : kraj) atd.
4. Podle toho dě lí se tvarosloví
A. v nauku o skloňování a.
B. v nauku o časování.

Výklady 0 tvarech slovcíneohelmgjch,pokud jsou to ustrnulé
t v ar y 0 11n u t e, patří též do tvarosloví a podávají se některé na
svých místech v naukách o skloňování a časování; ale pro pře
hled shrnují se také v přídavku na konci tvarosloví (v šš 303—307).

97.

A. „Nauka o skloňování.

]. V e sk 1o ň o ván í přijímá kmen jmenný a zájinenný roz
ličné přípony pádové; tím vznikají tvary skloňované, rozdílné
podle pádu a čísla.
2. Padův (casus) mánie sedm:
1.
.
.
.
.
.
.

Piš—CDN:

\IQŠN

nominativ. na otázku kdo? co?
genitiv, na otázku či? koho? čeho?
dativ, na otázku komu? čemu?
al.:/cusativ, na otázku koho? co ?
vokativ, při volání, na př.: 0 pane!
lokál, na otázku v kom? v čem? 0 kom? o čem? atp.
instrumentál, na otázku kým? čím?

3. Číslo (numerus) je troje:

a) jednotné

(singulár) jímž se znamená předmět jen jeden,

na př. orel (jeden), ruka. (jedna), sto (jedno);

83

b) d voj né (dual),jí1nž se znamenají d va předměty téhož druhu,
na př. (dvě) ruce, (dvě) stě;
c) množné (plural), jímž se znamena předmětův téhož druhu
počet větší než dva, na př. tři orlové, pět ruk, sedm set.
4. Čísla dvojného šetřilo se kdysi přísně, ale časem zane
dbava se a nahrazuje se číslem množným. Na př. stě. říkalo se
v čísle dvojném: tě dvě vel-iciejrybě, a naproti tomu v čísle množném
ty tři veliké ryby; novočeskjr však říká se: ty dvě veliké ryb)/,
jako ty tři veliké ryby, t. j. místo bývalých tvarů dvojných kladou
se tvary čísla množného.
5. Jenom v několika zbytcích zachovaly se skloněné tvary
čísla dvojného dosud, totiž:
dva. oba: nom. akk. mužsk. dva, oba, žensk. a střed. dvě, obě,
gen. lok. všech rodů dvou, obou, dat. instr. dvěma, oběma, V. Š: 175;

prs: dvoj.

gen. a lok. a prsou, na prsou, v. % 106

V

o. 12;

sto: dvoj. č. nom. akk. (dvě) stě, v. š 117 č. 5;
koleno: dvoj. č. gen. a 10k. %kolenou, na kolenou, v. 117 č. 5 ;
rámě, rameno: dvoj. č. gen. lokl a ramenou, na ramenou, v. %149 č. 5;

ruka: dvoj. nom. akk. ruce, gen. lok. z rukou, na rukou, instr.
v ' .
v. Š' 127 c.
07

rukama,

v.

noka: dvoj., č. gen. lok. a nohou, na nohou, instr. nohama,
127 č. 5;
oko, ucho: dvoj. nom. akk. očí, uši, =gen.očí, uší, instr., očima,

ušima,

v. % 118 č. 5;

někdy instr. mm za obyčejné —mi,na př. mezi nama, mezi dvěma

hrázema, svýma vlastníma rukama.
Jiné skloňované tvary čísla dvojného, jež se po různu vyskytují,
jsou strojené, na př. instr. rtoma, křídloma; lépe rty, křídly..
(3. Některá, podstatná, jména mají jen číslo množné, na př.
vrata, kamna, nůžky, kleště,.llradčany, Lobkovicea
v mluvnici na
zývají se pomnožná (I,)luralia).
98,

Rozvrh sklonění.

1. Všecka sklonění sro v navají
se v tom, že mají stejné
pady (nominativ, genitiv atd.) a stejna čísla (jednotné. množné,
dílem idvojné). V některých jiných věcech však se 11esro vn a

vaj i, a podle těch rozeznáváme roz dílu a sklonění.
2. Na př. v jedn. gen. našcko břemene jsou koncovky -ko a -c
přípony pádové, a naše-, břunen- jSOu kmeny.
\
Přípony pádové —koa -0 jsou pro týž pad, totiž pro genitiv

jednotný; ale nejsou stejné, nýbrž rozdílné.
64!

S4

.

Přípona jednotného genitivu Jao může se pi'ipojiti ke kmenu naše-,
nikoli však ke kmenu břemen-; a přípona jednotného genitivu -e může
se připojiti ke kmenu břemen-, nikoli však ke kmenu naše-.
A podobně při pádech a kmenech jiných.
Úhrnem z toho vyplývá, že sklonění jest rozdílné podle km e

nův a podle pádových přípon.

3. llledíce k těmto stránkám dělíme skloňování všecko
A) ve jmenné nebo skloňování kmenů jmenných,
B) zájmenné nebo skloňování kmenů zájmenných, a
C) složené.
Ve skloňováních těchto činí se další rozdíly podle rozdílného
kmenového zakončení. Kmenův jest podle toho několik druhův (jsou
kmeny samohláskové a souhláskové, tvrdé a měkké atd.), a při každém
druhu vyvinulo se sklonění zvláštní, -— úhrnem tedy sklonění mnohá
a rozmanitá. Mluvnice ukazuje a vykládá každé z nich na zvláštním

skloňovacím

vzoru, někdy na vzorech několika.

99-

A) Skloňování jmenné.

1. Ke skloňování tomuto patří všecka

jména

podstatná,

obecná i vlastní, na př. chlap, oráč, Jiří,

město, moře, znamení, ryba, duše, Ilíařt, sudí, kost, host, tylcev,rámě atd.;

jména přídavná

tak zvaná neurčitá, na př. zdráv, zdráva,

:drávo, dobr. -a, -o atd. (jsou to jména téhož způsobu, jako chlap,
ryba, město); ovšem též

participia

(přechodníky a příčestí), jež jsou vlastně jména

přídavná z kmenů slovesných utvořená, na př. vedl, vedla, vedlo, veden,
-a, -o atd.. (jsou jména téhož způsobu jako dobr, —a.-o a jako chlap,
ryba, město); a dále též

jm én a podstatná i přídavná významu číslového;

na př. sto

(jest — nehledíme—li k významu číslovému — podstatné jméno téhož
způsobu jako na př. město), -— tisíc (je podst. jméno jako na př.
meč),—pět, sedm. deset atd. (jsou podstatná jména téhož způsobu jako
na př. kost), — tři, čtyři (jsou vlastnějména přídavná, skloňovaná jako
na př. hosta kost), -—desater, -a, -o atp. (jsou jména přídavná, téhož
způsobu jako na př. dobr, -a, -o), — desát, -a, -0 atp., na př. vjedn.
gen. půl desátá roku, půl desátá lokte atp. (jsou jména přídavná jako
dobr, -a, -o).

9. Skloňování toto dělí se podle kmenův,

jejichzakončení.

a zejména podle

Zakončeny pak jsou tyto kmeny dílem některou samohláskou
(: kmeny samohláskové, kmeny otevřené), na př. ryba-, — dílem
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souhláskou (: kmeny souhláskové, kmeny zavřené), na př. břemen-.
Samohláska nebo soahláska, kterou se kmen končí, jmenuje se prostě
„kmenovou“.
P 0 z 11. Když u kmenů samohláskových se mluví také o kmenové
souhlasce, rozumí se tím souhláska jdoucí před kmenovou samohláskou;
na př. v kmeni ryba jest -a kmenová samohláska, -b- kmenová souhláska.
3. Podle toho dělí se kmeny skloňování jmenného a mají sklo

ňovací vzory, jak následuje (sr. š 94):
kmeny s am 0 h 1 a s k o v é (otevřené)

na -o. a to:
mužské
tvrdé na -o (t. j. 5 předcházející souhlaškou tvrdou), na př.
chlapa—; vzor chlap, dub;

měkké na F0(t.j. s předcházející souhláskou měkkou), na př.
oráěo- přehlas. orz'těe-; vzor oráč, meč;
na 440, na př. jurajo— přehlas. jlll'bje-g vzor Jiří;
střední
tvrdé na -0, na př. město-; vzor město;
měkké na —0,na př. moí'o— |_)řehlas. moře-; vzor moře;

na -/;jo, na př. zsnamenqjo- přehlas. -hje; vzor znamení ;

na -a, a to:
tvrdé na -a, na př. ryba-; vzory ryba (ženský) a vladyka
(mužský) ;
měkké na -a, na př. duša-; vzory duše (žensk) a panoše
(mužsk.);
na -bja, na př. pamia; vzory paní (žensk) a sudí (mužsk) ;
na 17, na př. syna- ze staršího samí-; vzor syn;
na -í, na př. kOSth- ze staršího kostí-; vzory kost (ženský)
a host (mužský),
kmeny s o 11h 1 sk 0 vé (zavřené), a to :
na —v,na př. tykfbv- (ze staršího kmene samohláskového vů) ;
vzor tykat-;
na -n, na př. kamen-, ramen—; vzory kámen (mužský), rámč

(střední);
na -s, na př. nebes-; vzor nebo;
na -t, na př. 10k'I:t—,
karet-; vzory loket (mužsk), kuře(střed.);
na -9*,na př. mater-; vzor máti.
100,

B) Skloňo 'ání zal-jmenné.

1. Ke skloňování tomuto patří

zájmena

rodová

(t. j. ta, která mají rozdílné tvary také
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pro grammatický rod): ten, ta., to: on, onen; kdo. co; jenž, jež. jež;
náš, m'š; můj, tvůj, svůj; stč. též sám (gen. samoho jako toho) a sen,

(: tento, gen. sebe jako jeho);
í s l o v k y jeden, -á'-na,-dno; dva. oba; dvůj. trůj, obůj (:

dvojí

atd.); veš, vše, vše.

Zájmena bezrodá (t. j. ta, která nemají tvarů rozdílných podle
rodu grammatického) já, ty, se mají své sklonění zvláštní.

2. Skloňování toto dělí se opět podle kmonův.

Tyto jsou

dílem tvrdé: na př. to— gen. io-llo, (lat. to-mu atd.), (Iíleln měkké.
na př. našo- přehlas. v našc- (gen. naše-ho, (lat. naše-inn atd.),

a podle toho dělí se i skloňování toto hlavně ve dvoje:
tvrdé se vzorem ten, ta, to á
měk k (: se vzorem náš, naše, naše.
101.

(') Skloňování složené.
V I

1. Ke skloňování tomuto patří všecka j mén a. pri dav n á tak
zvaná určit-á;

na př. dobry/'?—á,-e', pěší, -í, -í.

Proti tvarům určitým jsou tak zvané neurčité, na př. proti
určitému dobrý, -á, -é jest neurčité dobr. -a, -0.
Přídavná jména neurčitá dobr. -a, -0 atp. mají skloňování jmenné;
v. š 99 č. l.

V jistých případech připojovalo se k těmto neurčitým nebo jinak
řečenojmenným tvarům staré zájmeno ukazovací jb, ja, je (: ten, ta,
to), a říkalo se na př. dobra-jb syni), dobra-ja voda, dobro-je slovo atd.

Připojeným zájmenem jb, ja, je vytýkal se a určoval se významjména
přídavného asi tak, jako kdybychom nyní říkali: ten-dobrý syn, tez-dobrá
voda, to-dobré slovo.
Ve složeném dobra-jb. dobra-ja, dobro-je atp. skloňovali se pů
vodně oba členové; na př. k nom. dobra-jb a dobro-je byl gen. dobra
jego, (lat. dobru-jenm atd. Odtud a proto nazývá se skloňování toto
slo žené: v jedn. nom. dobra-jb, dobra-ja. dobro-jejsou složeny nomi
nativy jmenné dobra, dob-ra,dobro sjedn. nominativy zájm. jb, ja, je,
v jedn. gen. dobra-joga jsou složeny genitiv jmenný dobra a genitiv
zájmenný jego (:jeho),
atd. (sr. %451 č. 9).
Tvary tyto časem se stahují, na př. dobra-ja staženo v dobrá,
dobro-jc v dobré, nom. množ. dobri-ji v dobří atd., dílem pak také
jinak se mění; výsledek všeho toho jsou nynější tvary tak zvaných
přídavných jmen určitých, nebojinak řečenotvary skloňování složeného.
2. Skloňování toto dělí se podle kmenův jmen přídavných ve
Sklonční
'
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tvr d e se vzorem dobrý, -á, -(3.a

měkké

se vzorem pěší, -í, -í.

102.

Skloňovaci vzory.

Jak se skloňování dělí a které jsou jeho vzory, vyloženo jest
v předcházejících

&&98—101.

Máme nyní vyložiti skloňování těchto vzo'rů jednotlivých.
Vzory jednotlivé mohli bychom probírati v tom pořádku. jak jsou
seřazeny v 9%99—101. Z příčiny praktické doporoučí se však, hleděti

při tom také k druhu slov skloňovaných.
Slova skloňovaná jsou podle svého druhu jmena podstatná,
jména přídavná. (při nich spolu též přechodníky a příčestí), zá—

jmena (náměstky) a číslovky; a podle toho máme:
I. skloňování jmen podstatných,
II. skloňování jmen přídavných,
III. skloňování zájmen (n. náměstek),
IV. skloňování číslovek.

103.

I. Skloňování jmen podstatných.

l. Skloňování jmen podstatných je jmenné.
Některá jména podstatná malí ovšem sklonění složené, na př.
vrátný, školné, Jiří, jedn. gen. vrátného, školného (Podle dobrého),
Jiřího (podle pěšího); ale vrátný/', školné atp. jsou vlastně jména
přídavná a jenom se berou v platnosti podstatných, gen. Jiřího pak
jest novotvar místo Jiří.
2. Vzonv pro skloňování jmen podstatných jsou uvedeny
v š 99 č. 3. Podle koncovek a rodu dělí se v patero skupin;

podle toho rozeznáváme zde pater (: skloňování hlavní, a v každém
pro rozdíly drobnější několik vzorů. Totiž
skloňování první (o-kmenů mužských), se vzory:
a) chlap, dub, b) oráč, meč, 0) Jiří;

skloňování druhé (()-kmenů středních), se vzory:
a) město, b) moře, 0) znamená;

skloňování třetí (cz—kmenů,žensk. a 1nužsk.), se vzory:
a) ryba., eládyka. b) duše, panoše, c) paní, sudí;

skloňo 'ání čtvrté

(a'-kmenů, žensk. a mužsk), se vzory:

a) kost, b) host;

skloňování páté (kmenů souhláskových), se vzory:
a) tykev, b) kámen, c) rámě, d) nebe, e) loket, í) kuře,

g) máti.
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3. Podle přehledu kmenů, podaného v 99 č. 3. mělo by mezi
skloňováním třetím a čtvrtým položeno býti skloňování ft.-kmenů se
vzorem syn. Vynecháváme je, poněvadž splynulo úplně se vzorem
chlap a přestalo tedy býti skloněním zvláštním. Původně mělo některé
koncovky zvláštní; na př.:
byl jedn. gen. syna, domu . . . proti gen. chlapa, duba;
byl jedn. lok. synu., domu
„ lok. chlapě, dubč;
byl množ. nom. synoz'é, domově „ nom. chlapi, dubi;
byl množ. lok. synech, domech .. lok. chlapz'ech, dublech (uč. -ích);
atd. Ale všecky tyto rozdíly se vyrovnaly tím, že koncovky, jež
byly zvláštní ve vzoru tom neb onom, přejaly se do vzoru druhého.
Na př.:
jedn. gen. syna a chlapa, domu a duba vyrovnal se tím. že
životně syn přijalo koncovku -a ze vzoru chlap: syna : chlapa, —
a že jména neživotná vzoru dub přijala koncovku -u ze vzoru syn:

dubu :

domu;

jedn. lok. doma a (lubě vyrovnal se tím. že vedle náležitého
tvaru domu utvořil se také lokál domě. a naproti tomu vedle náleží
tého tvaru dubč utvořil se také lokál dubu; atd.

Skloňování první.
104.

a) Vzor chlap, club.
Jedn. nom. chlap
gen. chlapa

dub
dubu, lesa

dat. chlapu., -om'

dubu

akk. chlapa
vok. chlape!

dub
dube !

synu!
lok. chlapě, -u. -ovi
instr. chlapem

Množ. nom. vok. chlapi, -ové
andělé
gen. chlapův, -ů
dat. chlapům
akk. chlapy
10k. chlapích, -cch

instr. chlapy

dabě, -u
dubem.
duby. -ové

dubůc, -ů
dubům
duby
dabích, -ech
duby.
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105. 1. Jména podstat-ná k tomuto vzoru patřící jsou rodu

mužského

a mají souhlásku kmenovou tvrdou

souhlásky o bojetné

(i tak zvané

jsou zde vlastně tvrdé); na př. bůh, lenoch,

člověk. had, plot. pán, anděl (stě. anděl), bratr, holub, chlap, lov,
les, vůz.
O jménech s kmenovým —l,-.3-,-s, -c, která patří sem a která
k následujícímu vzoru měkkému, v. v Š' 107 č. 1 a š112 č. 1—4.

2. Skloňování jmen sem patřících bylo původně stejné. Ze
jména byl jednotný gen. duba, jako chlapa; akk. chlap, jako dub;
množ. nom. dubí, jako chlapi. Ale časem vyvinul se rozdíl: jména,
která znamenají Věci neživotné, přijala v gen. jedn. většinou kon
covku -u (duha, místo stě. duba), a v nom. množ. koncovku -y
(duby, m. stě. dubi), — a naproti tomu jména, která znamenají
bytosti životně, přijala v jedn. akk. koncovku -a (chlapa, místo stě.

chlap). Odtud jest ve sklonění tomto rozdíl mezi jmény život
n)"mi (vzoru chlap) a neživotnými
(vzoru club).
Akkusativ životný způsobu starého zachoval se v archaistických
rčeních pro Bůh a na svatý Jan (0 svátku), na svatý Havel atp.
106.
Ka pádům jednotlivým.
]. Ve jménech jako orel gen. orla, pátek 9; u. pátku atp. jest
-e- pohybné

(v. Š' 18 č. 1).

2. Jednotný genitiv chlapa a dubu.
Neživotná
mají koncovku -u, ale často zachovala setu
i starší koncovka -a.
Zejména mají -a:
a) Jména místní,
která nejsou též významu obecného (appella—
tivního); na př. z Berouna, Jičína, do Krakova, Říma atd: Na
proti tomu: z Brodu, Mostu, Písku, Vyšehradu., Nového Sadu
atd.. poněvadž jména brod, most, písek, hrad, sad jsou spolu
významu obecného a mají gen. -a. V gen. Náchoda, Újezda
zachovalo se -a, poněvadž obecná jména náchod, újezd v jazyku
se neudržela.

_

b) Jména měsícův, pokud k tomuto sklonění patří: ledna, února.
března atd.; ale listopadu.
0) Jména dnův, pokud sem patří: pondělka. úterka atd., od vče
rejška do dneška a do zejtřka; ale od pátku.
ď) Některá jednotlivá, na př. bochník, rybník, dobytek, duch, hřbitor,
chléb, chlév, jazyk. kalich, klášter, komín, kostel, les, mlýn, ocet,
ostrov, oves, popel, poloh, sklep. svět. sýr, ty'l, rečer, zákon, život.
Některá mívají dílem -u a dílem -a. Na př. půl roku, a do
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roka; od kusu. a nemá kusa rozumu; úmysl—u,a z-úmysla;

snu. a ze

sna; dvoru, a (lo-dvora; koutu, a z-kouta do-kouta; od-oběda. a ho
dina obědu.; atp. Jak se vidí na těchto příkladech, udrželo se -a zvláště
v jistých rčeních a ve spojení s předložkou.
Koncovka -u je také u životného
jm. zeměplazgen. země
plazu. a u hromadných návod gen. národu (i národa), lid — lidu.
skot ——skotu, brav — bravu. lung/z — hmyzu.

3. Jedu. dativ chlapu, -ov'ia dubu.
Jména životná mají koncovku -u i -ovi: chlapu ichlapovz';
ale člověku, bohu, nikoli též -ovi.
Jen koncovku -ovi a nikoli též —umají příjmení, na př. Nová
kovi, a jména křestní o sobě stojící, na př. Václavovi. Ve výrazích,
jako jest Václavovi Novákovi nebo Václavu Novákovi. má jméno
křestní koncovku —uneb -ovz', příjmení pak koncovku -ovz'. Podobně
ve výrazích panu Václavu Novákovi nebo panu Václavovi Novákovi.
Kristus má zřídka Kristovi a častěji Kristu, a podobně jména světcův:
píseň k sv. Václavu.

4. Jedn. vokativ

chlape, synu, dube!

Před koncovkou -e mění se kmenové h, ch, k v ž, š, č, a v v ř:
bůh ——bože, duch — svatý duše, člověk — člověče, bratr —
bratře, a podobně kmotře, Petře, větře. Když před kmenovým -r
je samohláska,. zanedbává se změna v -ř- časem víc a více; na'př.:

bidný tvore! slavný sbore, výbore! škaredý výre! pane doktore, pro
fessove; pane Melichare! Tatare!
Koncovka -u patří jménům vzoru syn (v. $ 103 č. 3), vok. synu-,
a rozšířila se odtud také 11jmen vzoru tohoto; zvláště často bývá

při kmenové souhlásce hrdelné: vraku! lenochu! strýčka!
5. Jedn. lokál má koncovky —ě(—e),-u, -ovz'. Koncovky tyto
někdy všecky u téhož jména býti mohou, častěji však jen tě nel:
oné se užívá.
Jména místní mají zpravidla —ě(-e), na př. v Berouně, Jičíně.
Krakově, Římě. Náchodě, Újezdě, Táboře, Brodě, Mostě, na Vyšehradě,

v Novém Sadě atd.; zřídka tu bývá -u, a to zejména po hrdelnicích,
na př. v Písku, v Žebráku.
'
Jména osobní,
příjmení i křestní (i jiná jim podobná), mají
-0vž neb -u: 0 Václavovi neb o Václavu, o Novákovi. o Korybutovi
neb o Korybutu. Při jménech světcův bývá -u nebo též -ovv, na př.
píseň o sv. Janu, legenda o sv. Václava neb o sv. Václavovi. Když
se jménem takovým rozumí svátek, bývá —ě,na př. 0 sv. Janě (t. j.
na den sv. Jana), po sv. Jakubě. při Havle, o sv. Duše; ale též po
sv. Ducha, po sv. Prokopa atd.
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Jména mčsícův

mají -u: V lednu, únoru, březnu atd.

Jména jiná mívají:
dílem -ě (-c), na př. na hradě, na hřbitově. v chlévě, v domě,
v klášteře, v komíně. v kostele, na ledě, ve mlýně, po obědě, V ovse.
v pivovařc, v potoce, po roce, na světě, na voze;
dílem -u, na př. na křtu, vjedu, V hněvu, na pohřbu. na břehu,

na vrchu, v prachu, na buku, v boku atd.; zvláště a dílem zpravidla
bývá koncovka

—u při jménech

na 4373a 47k: domek- — V domku,

v domečku, na sloupku. na doubku, po pondělku, po pátku, po dnešku,
_po včerejšku. po let-ošku, na koníku, V lesíku, po chodníku atd.
Zřídka užívá se při témže jméně koncovky -ě i —u,na př. V chrámě
a v chrámu, V zákoně a v zákonu, ve stoze a ve stohu, V kožiše
a V kožichu, V rybníce a V rybníku, V jazyce a V jazyku atd.

Před. koncovkou -ě (-e) mění. se kmenové souhlásky způsobem
náležitým: klášter — V klášteře, potok — v potoce atd.

6. Množný nominativ:

chlapi. duby;

andělé.
Koncovka —z'bývá jen 11jmen životných;
mění se před ní způsobem náležitým: had
vrah — vrazi. lotr — lotři.
Koncovka —ymají jen jména neživotná.
O nom. Uhři (národ) a Uhry (země) v.
Koncover -oré maji jména životná, na

chlapové, dubové

kmenová souhláska
— hadi (t. -j. hadi),

108.
př. chlapové, hadové

atd. Ye slohu nšlechtilejším dává se táž koncovka také jménům ne
životným, na př. skutkové, čeští stavové, naši hříchové, všelicí po
krmové atd.
Koncovka -é l.)ývá 11jmen: andělé, manželé (Eheleute), židé,
sousedé, hosté; zvláště u hojných jmen na -an (býv. -ěnín, v. do
leji č. 10): zemané, dvořané, měšťané, Pražané, Moravané, Ameri
čané atp., a podle toho též křesťanéa pohané. Jména na -án a jména
živočišná a cizí na —aunebo -áu mají však koncovku —z':velikáni.
beran/i, llžlk'lšllií kaplani. děkani. formanž, dominikáni, Markomani,

Indiáni, Amerikáni atd.
Krom toho ješt ještě několik tvarů s koncovkou -a: mraka
(vedle mraky a mrakové), oblaka, vrcha, záda, prsa; jest tu kon
covka přejatá ze vzoru město (š 115). — Touž koncovku mívají
pomnožná jména místní, která sem patří, v jazyku spisovném často,
v obecném Většinou; na př. Chvaly a také Chvála, Pečky a Pečka,
Mostky a Most-ka, Hradčany a Hradčana atd.

7. Množ. genitiv

chlapův, dubův, -ů. O odsouvání koncové

souhlásky -r v. š 43 č. 5.

92

V pádu tomto byl tvar starší bez koncovky

ale (Stč. aiv).

Zbytek jeho zachoval se ve výrazíoh: do Oblak, s vrch, do zad,
a v diel.: od těch čás. Jiné zbytky toho jsou v gen. místních: do
Uher, do Brozan atd., o čemž v. doleji % 108; srov. také archaismy
podobne ve výrazích: deset kamen masa, dveře jsou otevřeny do kořen
v. 147 č. 5.
S. Množný lo kůl chlupz'ch, dubích, -cch.
Před koncovkou —íchmění se souhlásky kmenové způsobem
náležitým, na př. vrah — o vrazích. lenoších. 'ncích, nn sloupcích,
v oblacích, \" oblúčcích, nu, níezcích atd..
Koncovka. -ech (přejatá. ze vzoru host. % 142) bývá po -d. -t,
-n, —r,na př. 0 hadech (i o hadích), na rtech, () pánech (stř-. též
púnícch), v (litrech (i (Inf-ích) atd.
Jiná, ještě koncovku, jest -ách (přejatá, ze vzoru ryba, % 125),

rozšířená zvláště \“ nářečích. V jazyku spisovném jest ve \'ýruze
ve-snách. Někdy také jména na -čer ji mívají, na. př. obláček:
v obláčcích u \' obláčkách.

9. Množ. instrumentál

chlapy, duby. () tvaru Uhramiatp.

v. š 108.

10. V některých jménech tohoto sklonění přehlasuje se kme
nové -a- v ě (e), podle š 11 č. 2. V ně. jsou to zejména:
a) jméno Jan, 5 přehláskou ve vok. Jane (stě. Jěne);
b) jména s koncovkou -čn-ín: zeměnin,dvořenín atp.. proti ne
přehlasovanému -an—,které jest např. ve množ. akk. zeínany,
dvořany atd.
Staročeské sklonění těchto jmen bylo:
jedn. nom. zeměnín, gen. zeměnína., dat. zeměnínu, akk. zeměnínn,
vok. zeměníne, lok. zeměníně n. -ěnínu, instr. zeměnínem:
množ. nom. vok. zemčné, gen. zeman neb -anóv, dat. zemanóm,
akk. zemany, 10k. zemčnech, instr. zemany.
To jest: druhá přípona -ín- zůstávala. v čísle jednotném (& též
ve _dvojném) &způsobovala zde svým měkkým -í- přehlásku v připoně
prvé, tak že bylo vždy —ěn-ín; ale číslo množné bylo bez přípony -í9z-,
mělo jen příponu -an-, & toto -an—přehlasovalo se jen tehdy, když
koncovka pádová tomu zavdávala příčinu (totiž v nom. vok. zeměné
& 10k. zeměnech), ostatně zůstávalo nepřehlášeno (gen. zeman neb
zemanóv, dat. zemanem, akk. & instr. zemany).
Během času rušilo se pravidlo bývalé & výsledek toho jest, že
v nč. tvar zeměnín gen. zeměnína atd. jen jako archaismus u některého
spisovatele se vyskytuje, kdežto tvar zeman gen. zemana atd. stal se
pravidlem.
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U jménech místních Brozany atp. v. doleji (% 108).

11. Mnohá jména podstatná., která jsou v jednotném nom.

jednoslabičná a dlouhá, krátí

slabiku v pádech, kde jsou tvaru

víceslabičného ; na př. hrách ——
hrachu, mráz — mrazu, pás —
pasu, práh — prahu, chléb — chleba, snih (stč. snieh) — sněhu,
dvůr (stě. dvór) ——
dvora, bůh — boha, půst — postu, vůz — vozu
a j. Sem patří též d\'oislabičné vítr (stř.. vietr, jednoslabičně) —

větru. V kámen — kamena je zkrácení podle sklonění souhlásko
vého (v. 147 č. 2).
Naproti tomu u jiných zůstává. slabika nezkrácena, na př.
páv — páva, dil — dilu, kout —- koutu, ty'l — ty'la a j.
12. Z b y t e (1v oj n é h 0 či s l a tohoto vzoru jest gen. lok.

prsou ve výrazích: s prsou, na prsou atp.
Obecně říká se chybně na-prsou-ck; -ck je zde přidáno podle
lokálu množného. Chybné jest také k-prsoum, místo k-prsům.
V
O dvojném rtoma v. š 97 c. 5.

107.

Některá jednotlivá jména tohoto skloněui.

]. Při jménech s kmenovým -I bývá v nářečích obecných kolí
sání; na př. říká se z-popela (správně) a V popeli (nesprávně). Kolí
sání toto zasahuje namnoze i do jazykaspisovného. Proto je potřebí,
vytknouti ta jména podstatná, která v jazyku spisovném ke sklonění
tomuto náleží. Jsou to:
a) Mnohá přejatá z jazyků cizích. Na př. anděl (gen. anděla, vok.
anděle), apoštol, ďábel, kanál, koušel, kostel, krokodil, špitál a j.;
jm. vlastní Karel, Pavel, Šai—ela j.
Ve jménech těch jazyk starší kolísal se více než nářečí nýnější,
a ijazyk spisovný jest neustálen: píše se coul gen. coulu a půl coule,
kotel gen. kotlu i kotle, korál množ. korály i korále, titul — tituly
i titule, artikul — artikuly i artikule, atd.
b) Všecka jména, která jsou původem svým příčestí minulého času
s koncovkou -l, na př. ky'řil (gen. hýřila atd.), břidil, prášil,
žvástal atp.; častá zvláště jako příjmení: Sušil, Kvapil, Loudal,
Doležal, Vychodil atd.
0) Jiná: datel (pták) gen. -tla, -děl (úděl, zádělzzadělání), dil
(podil, rozdil), důl (údol), klahol, hrbol, liy'l,ckockol, chřástal (vedle
ckřistel gen. -le), jíl, kal (vy'kál), kostieal, košt'ál, kozel, kůl
(rozkol) manžel, mozol, omyl, orel, osel, pádel (padané ovoce),
pal (zápal, podpal a j.), popel. posel, smysl ((Zůmysl, průmysl,
úmysl, Přemysl a j.), sokol, -střel (výstřel, zástřel), stůl, sval,
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.
sysel, Šibal, taal, týl. účel (gen. účelu-, dat. účela atd.), cihel
(__—_\Vinkel. proti uhel gen. uhle_—_Kohle), úkol, uzel, val (pří
val, nával, obal, poral), 'vrchol, f_i/žel gen. -,žla, živel.

2. Ve starších spisich a místy v nářečích vyskytuje se

sklo

nění nic gen. z-nioa, dat. k—nica atd.. t._j. zájmeno nic vzalo se za

jméno podstatné a skloňuje se podle vzoru dab; v jazyku Spisovném
užívá se za to tvarů náležitýoh z-ničeho, k-ničcma atd.
3. Podstatné jméno bratr ma'.sklonění v čísle jedn. náležité;
v čísle množ. skloňuje se takto: nom. (vok.) bratří nebo bratři, gen.

bratří nebo bratrův, dat. bratřím n. bratrům, akk. bratří n. bratry.
lok. bratřz'ch 11. l.)ratrech, instr. bratřími n. bratry.
Tvar bratří, Stč. bratříe, je vlastně čísla jednotného a významu
hromadného, asi : bratrstvo; významem svým mohl zastupovati či.—:lo
množné bratrově, a časem dostali koncovky čísla množného. Viz
; 138 č. 3.

4. Podstatné

jméno člověkmá množ. č. lidé.

5. Podstatné jméno lid má číslo jednotné podle \zoru dnb,
číslo množné podle host: nom. vok. lidé, gen. lidí atd., v. $ 143 č.

108. P 0 m n o ž n a j m e n a m i t ní Uhry, Brozany

atp.

Pomnožná. jména místní jsou namnoze jména obyvatelův, kteří
tu bydlí nebo bydlili.
Na př. jednotlivý obyvatel země uherské jest Uher; úhrn všech
obyvatelův jsou tedy Uhři (: nom. množ.); týmže tvarem „ Uhři?
nazývána kdysi i země týchž obyvatelův. Totéž slovo Uhři znamenalo
tedy 1. to, co Uhrová (Ungari, die Ungarn), a 2. to, co Uhersko,
uherská země (Ungaria, das Ung'arn); potom, když se provedl v ja
zyku rozdíl mezi skloněním jmen životných a neživotnýoh. zůstal tvar
Uhři pro význam : Uhrová, ale pro význam : (,'hersho, uherská
země vzal se akkusativ místo nominativu, tedy tvar Uhry.
Jinýr příklad. Kdo bydlí u nějakého brodu, je broaem'n (utvořeno
z brod-jan-in-), Stč. brozěnín; úhrn obyvatelův nějaké takové osady
u brodu jsou stč. brozěně; týmže jménem brozěné, a později jeho akku—

sativem brozany, nazývána pak i osada sama, tvar Brozany stal se
jménem místním.
Jmen obojího tohoto způsobu je mnoho: L'hry. Čechy, řahoasy,
Bavory, Šváby atd., Brozany, Rokycany, Hradčany, Ohnišťany, Illntli—
čany, .l/oravany atd.
Sklonění jejich bylo náležité podle příslušných vzorů dub množ.
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rluby

104) & zeměnz'n množ. (ákk.) zemany (% 106 č. 10, h).

Ale

časem vyvinuly se některé odchylky & sklonění novočeské jest:
nom. ákk. Uhry, Brozany; často též :a, zvláště V jazyku
obecném: Uhra, Hurádčana atd.;
gen. Uher, Brozan; tu zachován tvar genitivu staršího, kdežto
jmena, významu jiného přijala později koncovku -ův, stčr -óv;
dát. Uhrům &-Uhrám, Brozanům;
lok. v Uhřích & Uhrách, v Brozaneeh;

instr. Uhry á Uhrami, Brozany.

109.

b) Vzor oráč, meč.
Jedu. nom. oráč

meč

gen. oráče

meče

dát.. oráči, -0m'

meč-i

akk. oráče
vok. oráči! kupče!

meč
meči!

lok. oráčz', -0m'

meči

instr. oráčem
Množ. nom. vok.

mečem

gen. oráčův, -ů
dát. oráčům

meče, meč
mečů-L',-ů
nuačům

ákk. orá'e

meče

lok. oráč'íeh

mečích

instr. orr'čí.

meči.

'

'110. 1. Jména podstatná k tomuto vzoru patřící jsou rodu
m u ž s k (3h o á májí souhlásku kmenovou m e k k o u (i tak zvané

souhlásky 'obojetne

jsou zde vlastně měkkéh na př. kraj, kůň,

muž, koš, oráč, plášť, kupec, kovář, kázatel, kněz.
O jménech s kmenovým -l, —z, -3, -c, která patří sem a která
ku předcházejícímu vzoru tvrdému, viz „%107 1 a. % 112 č. 1—4.

2. Skloňování jmen sem pátřícíeh bylo původně veskrze stejné.
Zejmená byl jednotný ákk. eráč, jako meč, á množný nom. meči,
jako oráči. Ale časem vyvinul se rozdíl. jako ve sklonění chlap

— dub: jména ží v otuá přijala v jedn. akkusativě koncovku -e
(č), á jména, n eživ otn á, přijala, v nominativě množ. koncovku
-_e(č), á jest
meče. Srov.

tedy jedn.

ákk. oráče ——
meč, množ. nom.

oráčz' —

% 105 č. 2.

Akkusativ životný způsobu starého zachoval se v archuistických
rčeních: na kůň a, za muž (slc. ísť za muž :j-íti za muže, vdáti se).

3. Vzor tento liší se od předešlého měkkostí souhlásky kme
nové: proti tvrdému chlap, dub jest měkké oráč, meč. Z této měkkosti
vzešla. i většina rozdílův, jež vidíme v koncovkách. Na př. jedn. ge
nitiv byl původně stejný: chlápa, oráča; u kmenů tvrdých -a zůstalo,
u měkkých však přehlásilo se v -e (stč. -ě), &jest tedy gen. chlapa,
ale oráče. Podobně jedn. dativ byl původně stejný: chlapu, dubu,
oráču, meču; u kmenů tvrdých -u zůstalo, u měkkých přehlásilo se
v -i, a. jest tedy nč. chlapu, dubu & oráči, meči atd.
111.

Ku pa'du'mjednotlivým.

1. Ve jménech jako kupec gen. kupce, uhel ;),-en. uhle, oheň
gen. ohně atp. jest -e- pohybné (v. 5 18 č. 1).

'2. Jednotný dá t. & lok. oráči, -ovi á meči. Jména životná
n'iají koncovku -i i -ovi, neživotná jen -i.
Jen koncovku -ovi a nikoli též -i májí příjmení, na př. Bene
šovi. Jména křestní &jiná jim podobná mají -ovi i-i: podoben Jidá
šo'vi i Jidáši, o Jonášovi i o Jonáši. Ve výrázích. jako jest Tomášovi
Benešovi nebo Tomáši Benešovi, má jméno křestní koncovku -i neb
vovi, příjmení pak koncovku -ovi. Podobně ve výtazích: pánu Tomáši
Benešov-i nebo panu Tomášovi Benešovi. K Výrazům pán Ježiš, svatý
Tomáš atp. je dát. &lok.: k pánu _Ježíši, o pánu Ježíši, k sv. Tomáši,
o sv. Tomáši.

3. Jedn. v-o k átiv

oráči, meči! kupče, knéže!

Koncovka -e jest ve vok. knčže (stč. též vítěz -—vítěže. spolu
se změnou kmenové souhlásky \“ -ž-) & v hojných jménech ná -ec,
na př. kupec — kupče. otec — otče atd. (spolu se změnou kmenové

souhlásky v -č-).
Koncovka -i májí jménu, ostatní, na př. rytíři ! králi! oráči!
Jménům ná -ic patří vlastně koncovku -i, ale ode dávná při
jímají také koncovku -(č)e (podle kupec — kupče); na př. dědic
vok. dědici a dědičc, královic -— královici á královiče.
4. Množ. nominativ oráči; meče; -ové.
Koncovka -i jest jen u jmen životných; na př. oráči. hráči,
rytíři atd.
Koncovku -e(ě) májí noži'votná, na př. meče, ohně, pláště atd.
Koncovku -ové mají životná, na př. oráčové, rytířové, & \"slohu

ušlechtilcjším dává se táž koncovku i neživotným, na př. mečové,
ohňové.

5. Množ. genitiv

orz'čův, mečůi', -ů. O odsutí koncového

-v (iw — -ů) v. % 43 č. 5.
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\' pádu tomto byl tvar starší 1)e z k on 0 o v k y —ůc(stě. -óv).

Zbytek toho zachoval se v několika výtazích. Zejména též ve vý
tazích: peněz, tisíc (pět tisíc, deset tisíc atd.; vedle toho je však
také genitiv tvaru nového tisícův), — dále ve výrazích —ooic,na př.
mlynář-cele pole, sousedovic zahl'achíl.at1_)., t. j. pole- lnlynářovicův

(: členův rodiny inlynařovy), zahrada sousedovicův atd.; -—o vý
razu z-Lob/covz'c atp. v. %113, o gen. přátel, obyvatelův v. š 112 č. 5.

Jména mlynářovic atp. jsou jména podstatná a měla své sklo
nění úplné. Ale časem vyšla z užívání a zachoval se jen množný
genitiv. Tento býval většinou v přívlastku, t. j. v takovém poměru

syntaktickém, vjakém obyčejně bývá jméno přídavné. Proto zdál
se, jako by byl jménem přídavným, pokládal se za jméno přídavné,
a to za jméno přídavné nesklonné,
poněvadž zůstává,beze změny,
když se skloňuje: nom. mlynářevic pole, gen. od mlynářocic pole, dat.
k mlynařocíc poli atd.
(3.V déšť gen. deště atd. je kmen zkrácen jako v hrách —
hrachu (v. š 1015 č. 11). Ale tu bývá samohláska kratka také
v nom. (akk.): dešť.
112.

Některá jednotlivá jména tohoto ,sklone'ní.

1. Při jménech s kmenovým -l bývá v nářečích obecných kolí
sání; na př. říká se motýl gen. motýla (nesprávně) a motýlc (správně).
Kolísání toto zasaha namnoze. i do jazyka spisovného. Proto je po
třebí, vytknouti ta jména podstatná., která v jazyku spisovném ke
sklonění tomuto náleží. Jsou to:
a) Mnoha přejatá z jazyků cizích. Na př. cíl, kachel, korbel, mandel,
ortel, panto/el, pytel, šindel, cčrtel; Daniel, Samuel, Gabriel,

Israel a j. 0 kolísání: titul, množ.

nom. tituly a titule atp.

v. & 107 č. 1, a).

Domácí: všecka na -tel, na př. učitel, kazatel, přátel atd.; '—
jina tato: černolnjl, činel. (laněl (daněk), datel gen. —tle,(ovoce
datlovníka, obyčejně datle, žensk.), chmel, chramostýl, chřístel
(vedle chřástal gen. —-la),chuchel, chu-mel, chuudel, jetel (dial.
dětel), jitrocel, hřídel, kašel, koukal, kužel, král, mol, motýl, ocel
(v. Š 141), rýl, svízel, topol, trupel, uhel (: Kohle, proti uhel
gen. úhlu \Vinkel), ul, -vrhel (pocrlzel, vyvrhel), zřetel, žel.
2. Jména s kmenovým měkkým -z (stě. -:;) patří ke sklonění
tomuto; na př. kněz, peníz, gen. —eatd. Ale některá přenesla se
1),V

odtud do vzorů jiných; zejména:
Geba u er, Příruční mluvnice jaz. česk.
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mosaz přeneseno dílem do sklonění dub, gen. čistého mosazu atd.
(rodu mužsk.). dílem do sklonění kost: gen. čistě mosazi (žensk.);
řetěz, výkaz, výchoz, Zderaz přeneseno do sklonění dub: gen.
řetězu, výhozu, výchozu, Zderazu.
"
3. Jména domácí s kmenovým -c patří též ke vzoru tomuto;
na př. dědic gen. dědice, kupec — kupce; o jejich vokativu jedn.
v. 5 111 č. 3.

Jmény na -ec jsou také stě. tvořcc, čarodějec, svatokrádcc; tvary
nom. tvůrce, čarodějcc, svatokrádcc jsou novotvary.
Naopak říká se zase v jazyce obecném správce místo správce,
kteréhož jména sklonění náležitě jest podle vzoru panošc (& 134).
4. Jména cizí nebo z jazyků cizích přejatá s kmenovým -c,
-z. -3 jsou dílem při sklonění tomto, dílem při předcházejícím; viz
o tom % 188, a.

5. Jména na -tel mají v množ. nom. koncovku —telč,na př.
kazatelé atp. Pády ostatní shodují se se vzorem (míč: jedn. .Q'on.
kazatele, dat. kazatelí atd., množ. gen. kazatelzlv (v knižných vý
razích: tisíc obyvatel atp. místo Obyvatelův jest odchylka z doby
nové), dat. kazatelům, akk. kazatele, lok. kazatelích, instr. lcazatelí.
Sem patří také jména přítel a nepřítel: jedn. gon. přítele, dat..
přítel-í atd.; číslo množné má, v kmeni -á- místo -í-: nom. přátelé,
gen. přátel (bez -ův, někdy též přátelzív), dat. ]_')řr,ítel.ůn|,akk.
přátele, 10k. přátelích, instr. přátelí.
Jména přítel, nepřítel měla původně kmen dvojí: v čísle jednot
ném bylo měkké Jel: v množném pak tvrdé Jel. V čísle jednotném
bylo tedy sklonění podle vzoru oráč, v množ. pak podle vzoru chlap
(anděl). Vjejich kmenech je samohláska -á- (vzniklá stažením z mju-).
Ta zůstává beze změny, když koncovka je tvrdá, tedy v stč. množ.
gen. přátel, dat. přátelóm, akk. a instr. přátely; když koncovka je
měkká, přehlasuje se -á- v -íe- (: ně. —í-,zúžením), tedy v jedn.
nom. příeteí. gen. příetele atd. a v množ. nom. příetelé (srov. andělé)
a lok. příeteléch. V nč. jest vjedn. čísle náležité -í- (zúžením z -íc-);
v čísle množném mělo by býti v nom. přítele a v lok. přítelích, ale
vlivem ostatních pádů ujalo se -á- také zde a jest tedy -á—v celém
čísle množném.
V novější době vyskýtá se v některých spisích množ. akk. a instr.
přátely, kazately atp.; ono je zastaralé,. toto novota neoprávněná.
6. Podstatné jméno kněz má sklonění v čísle jednotném ná
ležité: gen. kněze, vok. kněže atd.; v čísle množném skloňuje se
takto: nom. (vok.) kněží, gen. kněží, dat. kněžím, akk. kněží (novotv.
kněze), lok. kněžích, instr. kněžími.
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Tvar kněží, stč. kněžic, je vlastně čísla jednotného a významu
hromadného, asi: kněžstvo; významem svým mohl zastupovati číslo
množné k jednotnému

kněz, a časem dostal i koncovky čísla množ

ného. Viz Š 138 č. 3.

Pravíme na př.: „jáhen bude vysvěcen na kněze“ (akk. jedn.),
a 1.jáhnové budou vysvěceni na kněží“ nebo „na kněze“ (oboje akk.
množ., na kněží způsobu starého, na kněze novotv.).

7. Podst. jm. kůň. Jedu. akk. koně; ve rčení ná-kůň zachován
akkusativ starší, & 110 č. 2. V čísle množném nominativ koně,
podle neživotných; gen. kOňů'L',dat. koňům, instr. koni, a vedle
toho také gen. koni, instr. koňmi podle vzoru kost (&142), a novotv.
dat. koním.
8. městys bývalo neskloněno, na př. v městys Mnichovicích.
Nyní skloňuje se: gen. městyse; dat. městysi atd., a častěji nahrazuje
se jménem městečko.

9. Podst. jm. peníz stč. penicc krátí druhou slabiku \' množ.
gen. peněz (bez -ův v. g 111 č. 5), dat. penězům, 10k. penězích.

instr. penězi. V době novější činí se v jazyku spisovném v těchto
pádech rozdíl a užívá se krátkých tvarů peněz—ve významu něm.
Gold, a dlouhých peniz- ve významu něm. Mí'mze; na př. mnoho
peněz a pět penizův atd.
10. Podst. jm. rodič má množ. nom. rodiče : parentes, (lic

Eltern.

113.Pomnožná jména místní na -ice: Lobkovice atp.
Pomnožná jména místní na -icc vyvinula se ze jmen obyvatelův
(rovněž tak jako jména místní tvaru Uhry a Broz-any, v. „$ 108).' Xa
př. jednotlivý obyvatel osady byl Lobkovic (t. j. potomek Lobkův);
úhrn všech obyvatelův byli Lobkovici; týmže tvarem, t. j. nominativem
množným „Lobkovici“, nazývala se pak iosada týchž obyvatelův,
a když se provedl v jazyce rozdíl mezi skloněním jmen životných
a neživotných, dostal se i zde akkusativ na místo nominativu a za
bývalé Lobkovici jest Lobkovice.

Jmen tohoto způsobu je velice mnoho. Ale ne všecka jména
místní na -icc patří sem, nýbrž jen pomnožná; vedle nich jsou také
hojná jména místní na -ice rodu žensk. a čísla jednovtného, na př.
Zeleznicc, Dřevěnice, Kamenice, Borovnice atd., gen. do Zeleznicc, 10k.
v Železnici atd. (jako duše % 130).
.

Skloněni pomnožných místních na -ice jest náležité podle
vzoru meč množ. č. meče:
7*

nom. ukl—:.Lobkovice;

gen. Lobkovic, tu—zachován tvar genitivu staršího:

dat. Lobkovicům;
lok. \“ Lobkovicích;
illSÍl'. Lobkovici, odchylkou též Lobkovicemi.

114.

c) Vzor J iří.

1. Jméno sklonění tohoto měla v kmenové koncovce -b'-: Jawy-.
Koncovky pádové. byly původně jako u vzorův oráč a. chlap, na pin
genitiv jedn. byl Jul-hja jako oráča & chlapa, dnt. Juri,sz jako oráču
&chlapu atd. Ale nastaly tu mnohé změny, jednak souhláskou měkkou.
jednak slohová-ním -hj- s koncovkou následující; na, př. gen. .hn-hja
přešel stažením v Juni & dále přehláskou v Jiřio (stč.) & zúžením
v Jiří (ně.), dnt. Jurhju v Juřú a Jiří, atd.
2. Xom. jedu-. Jiří shoduje se v koncovce -ís nom. mužsk. rodu
pěší. To bylo příčinou, že později také v pádech jiných koncovky ze
vzoru pěší do vzoru Jiří se přejimaly, na př. že v gen. jedn. vedle

tvaru náležitého Jiří vyvinuLse také novotvar Jiřího (podle pěšího),
v dat. vedle Jiří také Jiřímu (podle pěším-u), atd.

3. Sklonění jest tedy takové:
jedn. nom. Jíří
gen. Jiří . . . . . novotvar:

Jiřího

(lat. Jiří . . . . .

„

Jiřímu

akk. Jiří. . . . .

„

Jiřího

„

Jiřím

vok. Jiří !
10k. Jiří.

.. ..

instr. Jiř'm
množ. nom. vok.
gen.
dat.
akk.

Jiří
Jiří . . . . . novotvar: Jiřích
Jiřím
Jžřz

lok. Jiř-z'oh
. . . . . . . .

instr.

„

J iřími.

4. Sem patří jména vlastní Jiří, Jiljí, Brikcí; pak obecná, hlz'
(nč. též klej, gen. hlejo), pondělí, září ; gen. -z' atd.
Jmen vlastních tohoto vzoru bylo v stč. mnoho; na př. též
Ambrosz',Vincencí, Alexi, ]ďustachz', Antoni (s tvrdým -n-í, nikoli -ňí) atd.
Také jmen obecných bylo ve stč. více než v ně.; na př. bylo
hřěbí (nč. hřebík), řěpí (nč. řepík) & j.
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Jméno září, Stč. zářuj, patřilo dříve ke vzoru meč, později však
přeneslo se sem.

5. V stě. byl tu také rozdíl mezi jmény životuými
a ne
ži votnými:
na př. jedn. akk. Juříe a pondělí; v novočeském Jiří
a pondělí je rozdíl ten setřen změnou Juřie v Jiří.

6. Příklady k některým pad ů iu j ed u otliv )"m:
jodu. 110111.
svatý Jiří. král Jiří; drahý klí;

gen. svatého Jiří, od krále Jiří, drahého klí, prvního září,
do pondělí;
novotvar: krále Jiřího, Jiřího Palkoviče;
dat. svatému Jiří. krali Jiří; drahé-mu klí;
novotvar: králi Jiřímu, Jiřímu Palkovičovi:
akk. svatého Jiří1 krale Jiří; drah)" klí, \' pondělí na září;
novotvar: krále Jiřího. Jiřího )alkoviče;
10k. o sv. Jiří, () králi Jiří; v druhém klí, v měsíci září;
novotvar: o králi Jiřím, o Jiřím Palkovičovi.
?. V nom. svatý
je všude stejně znící
jména. tohoto způsobu
sva-tý, a psalo se také
ovšem chybně.

Jiří, gen. svatého Jiří, dat. svatému Jiří atd.
koncovka —í. Z toho vzniklo domnění, že se
vůbec neskloňují, když mají při sobě přívlastek
na př. v lustr.: před svatým Jiří, místo Jiřím;

Skloňování druhé.
115.

a) Vzor město.

Číslo jednot-né:

Čislo množné:

nom. vok. akk. město
gen. města
(lat. městu
]ok.

instr.

města
měst
městům

městě, -u

městech. -ícle

městem.

městy.

116. Podle tohoto vzoru skloňují se všecka podstatná jména

rodu středního

(a některá příjmení rodu mužského),

která

mají v nom. jedn. koncovku -07 v nom. množ. -a, a jejichžto sou

hláska kmenová je tvrcla

(souhlásky tak zvané oboj etnó jsou

zde tvrdé); na př. blaho, roucho, oko, stádo, město, okno, kolo
(stě. kolo), pero, slovo, proso, želefo, vrata.
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117.

Ku pádům jednotlivým.

1. J edn. ] okal ma koncovky -ě (o) a —u.Koncovky t_yto někdy
u téhož jména obě být-i mohou, na př. ve vojštči ve vojsku, Vzasto
pak jen te neb one se užívá. na př. v městě a v uchu.

V jazyku starším a v nářečích je v této příčině kolísání. Jazyk
spisovný dává přednost koncovce -ě (6), pokud jest v užívání.
Před —č(o) mění se souhláska kmenová způsobem náležitým:
pero — v peře, břicho ——v břiše, mléko -— v mléce, vojsko ——
ve
vojště. Lipsko — v Lipště, Polsko ——-v Polště, Hradecko ——na

Hradečtě.

2. Množ. genitiv

míva pohybne -o- (v. š 18

2), na př.

sklo — skol. vedro — vědor, okno — oken, společenstvo — spo
lečenstov.
3. Množ. lokál
ma koncovky -íoh a -ooh._na př. slovich.
měst-ech. Koncovka -ocle,býva pravidlem po d, t, az v stádech, měs
tech, oknech, a. často také po l, r: na křídlech, jezerech.
Někte 'a jména mívají koncovku -ách (ze vzoru ryba, v. %12:3),
zvláště jména na Joo, -čko: lok. jablkáoh, městeěkáoh.
Do nedávna psalo se také na př. dat. kolám, víčkám, lek.
koláoh, křídláoh, jezeráoh, prknáoh, střeváoh, instr. kolami, křídlami,
jezeramí, jablkami, městečka-mi atd.; ale nový jazyk spisovný dává. co
možná- přednost koneovkám vzoru město: v dat. -ům, lok. —íoha-ooh
a instr. -y.

4. Ve jméno, léto, dílo (stě. dielo), jádro. k r ati se samo
hláska v gen. množ.: jmen, lot., děl, jader; — v lo't-otaké v pádech

jiných: množ. dat. letům, lok. letech, instr. lety.
5. Z b )*t k y dv oj n eh 0 <“—
í sla

tohoto

vzoru jsou ve výr' 

zích: dvě stě (nom. a akk. proti množ. tři sta), a gen. lok. ko
lenou ve \'ýrazích: n kolenou, na kolenou atp.
Obecně se říká. chybně na-kolenou-ch; -oh je zde přidáno podle
lokálu množného. Chybné jest také ke—kolenoummísto -ům.
O dvojném křídloma v. š 97 č 5.
O dvojných tvarech oči, uši atd. v. š 118 č. 5.
v

118.

Některá jednot/ívá jména-tohoto sklonění.

l. Mužskájména osobni (křestna

i 1.>říjmení)tohot-o vzoru, na př.

Stýblo, Vočadlo, Otto, Hugo, mají některé pády podle vzoru vlády/ka;
gen. Stýblo &.-y, dat.
-ou (s Ottom, -ou).

lok. -o-vaf,akk. —oa -u, instr.

-em a někdy
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2. Podstatné jméno dítkoskloňuje se v čísle množném podle
ryba n je rodu ženského : dítky, dítek, dítkám, dítkáeh, dítkamí (nikoli
dítka, dnt-. (lítkům atd.; srov. jedn. č. dítě: rodu středu., a, množ.

dětí:

rodu žensk., %154 č. 2).

0

0. Za nč. lýtko bylo stě. lýtka (rodu žensk.); ?. toho zachoval
se. množ. dnt. lýtkám, lok. lýtkách & instr. lýtkamí.

4. Jména pomnožná, kamna, bedra, ňadra mají v množ. dat.,
lok. & instr. také koncovky podle vzoru ryba: -ám, -áeh, —amí.
Pod5t. jm. uchou. oko mají:
v čísle jedn. sklonění náležité: gen. ucha, oka, dat. Ja atd.;
v čísle množném též sklonění náležité, když se jimi neroz
nmějí údy tělesné, nýbrž nějaká ucha & oka jiná„ na př. ucha
u nádob, oka naléknntá. na zvěř (osidla, smyčky), gen. ach, ok, dat.
uchům, okům. nebo -ám, 10k. okách (nebo uších, očích,
též
ociech), instr. noh-y, oky.

Když Sc však rozumějí úd )*tělesné,

je sklonění toto:

nom. akk. uší, očí
gen. uší, očí
dat. uším, očím
10k. uších, očích

instr. ušíma, očíma.
Tvary uší, oči, gen. uší, očí, ins-tr. ušima, očíma jsou

čísla

dvojného:
dvě uši, obě oči (sr. % 143 č. 4); ale berou se také
za číslo množné, když se rozumějí údy tělesné: tři uši, čtyři oči atd.
Dativ uším, očím u lok. uších, očích jsou novotvary; jejich
koncovky -m u -ch vzat-y jsou
(či.Podst. jméno teneto má,
7. Podst. jméno kolenomá
lena atd.; odchylkou také gen.

z čísla, množného.
v množ. č. tenata, tenat atd.
tvary náležité: gen. kolena. dat. ko
kolene, dat. & lok. kolení, podle ra—

mene & rameni.

119.

b) Vzor moře.

Číslo jednot-né:
nom. \'ok. akk. moře
gen.

moře

dat. moři
10k. moří
in str. mořem.

Číslo množné:
moře
772072.

mořím
mořích
moří.

104

120. 1. Jména podstatná k tomuto \'zoru patřící jsou jména:
obecná, (nppullntivni) rodu středního
(a některá. příjmení rudu
mužského) u jejich souhlásku. kmenová, je měkká (souhlásky
tak zvané obojotnéjson
zdc měkkó); na př. moře, pole (stř.. pc)/'e),
nebe, Labe, lice, lože, ohnišťe (psáno -štč) atd.

2. \'zor tento liší se od předešlého měkkostí

souhlásky kme

nové: proti tvrdému město jest měkké moře. Z této měkkosti vzešla
ivětšina rozdílův. jež vidíme v koncovkách. Na př. jedn. genitiv
byl původně stejný: města, mora; u kmenů tvrdých -a zůstalo, u měk—
kých však přehlásilo se v -e (Stč. -č), a jest tedy gen. nč. města. ale
moře. Podobně jedn. dativ byl původně stejný: městu, moru-; u kmenů
tvrdých —n zůstalo, u měkkých přehlzisilo se v -z', a jest tedy ně.
městu u moři. Atd.

121.

Ku pádům jednotlivý-m.

Množ. gcnitivy

plic, vajec nemaji koncovky -z'; jménu mt

-ištědi1em mají -z',dílem jsou též bez něho, na, př. pasívz'šť &pastxiští.

Koncovka—í zde původně nebyla; vnikla sem teprve časem ze
vzorů jiných.
122.

Některá jednotlivá jména tohoto skleněná

]. Mužská přijmenítohoto

vzoru. na, př. Srdce, mají \“ jedn. dat.

a. 10k. též koncovku -oei; panu Srdci nebo panu Srdcoci.
?. vejce má množ. gen. vajec (bez přehlásky, podle š 13 č. 23),
3. Podst.. jm. vejce, a s koncovkou -iště mívají v jazyku obecném
koncovky podle vzoru kuře, gen. vejcete. ohništěte, dat. -eti atd„
chybně
místo gen. vejce, ohniště. dat. vejci, ohništi. atd.. -—-O podst.
jm. vole gen. -e n. -ete atd. v. 154, 5.
4. O podst. jm. poledne v. šli? č.8. — Pomnožné jm. pod.—'t.

plíce patří vlastně som, ale přechází odtud do vzoru duše.

123.

c) Vzor znamení.
Číslo jednotné:

nom. vok. nkk.
gen.
dat.
10k.
instr.

Znamení
znamení
znamení
znamení
znamením.

Číslo množné:
znamení
znamení
znamením
znameních
znameními.
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124. ]. Podstatná jména tohoto vzoru jsou
a) většinou rodu středního, na př. znamení, zbof'í atd.;
b) některá rodu mužského, složená, spod-, na př. podkoní, pod
komoří, pod/češi (stě), podbískupí, podpísaří atp.
2. Jména. sklonění tohoto měla. v kmenové koncovce -bí-: zuna
menbje. Koncovky pádové byly původně jako u vzorů moře a město,
na př. jedn. nom. byl znnamenbje jako moře, gen. znnamenbja jako
města, dat. zbnnmenbju jako městu. & mořu. atd. Ale nastaly mnohé
změny, jednak stahováním -bi—s koncovkou následující, jednak pře
hlasováním u úžením. Na př. nom. zbnamenbje přešel stažením ve
znameníe & toto zúžením ve znamení; gen. znnnmenbja změnil se
stažením ve znameňá1 přehláskou ve znamenie, zúžením ve znamení;
dativ zunamenbju ve znameňú & dále ve znamení; atd.
3. Noni. jedn. znamení (st-č. znzunenie) shoduje se v koncovce
-í s nom. středu. rodu pěší (st-č.pěšic). To bylo příčinou, že později

také v pádech jiných koncovky ze vzoru pěší do vzoru znamení se
přejílnuly. Zejména podst. jln. složené s pod-, podkoníatp., přešla
tím způsobem do vzoru pěší a,skloňují se: jedn. nom. podkoní, gen.
podkoního, dat-. podkom'mu atd.
U ostatních jmen tohoto vzoru je téhož původu množ. instru
mentál: znameními podle pěšími n odchylně od instr. moři. V ná
řečích obecných vyskýtá se také gen. uhlího, dnt. uhlz'mu, atp.; v ja
zyku spisovném tvary tyto se nedopouštějí.
4. Sem patří také jména místní jako Pořečí, ]lIez'i'řečí,]lIczihoří,
Vrchlabí :1 obecná náručí, snídaní, zášti, zácluší.
Jména tato přejímají se časem do rodu žensk. u vzoru duše:
nom. Pořz'č, Vrchláb, náruč, gen. Poříče, Vrchlábě, náruče atd.

Skloňování třetí.
a) Vzory ryba-, vládyka.
125,

Vzor ryba (pro jména ženská,).

Číslo jednotné:
nom.
gen.
dnt.
akk.
vok.

ryba
ryby
rybě
rybu
rybo !

Číslo množné:
ryby
ryb
rybám
ryby
ryby!

lok. rybě

rybách.

instr. rybou.

rybami.
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126. Podle tohoto vzoru skloňují se všecka podstatná jména

rodu ženského, která mají kmenovon souhlásku tvrdou (sou
hlásky tak zvané obojetné jsou zde tvrdé) a v nonlinátivě jedn.
koncovku -a, v množ. -y; na př. vláhu, moucha, ruka, žena, sestra,
sila, ryba, lípa, rosa, Horky atd.
127.

Ku pádům jednotlivým.

1. V jednotném dat. a lok. jest koncovka -ě, na př. rybč.
skleslá v -e, např. skále. Před ní mění se souhláskjr kmenové
způsobem náležitým; na př. vrána — vráně (vyslov vráňe), viru.
— víře, ruka — ruce, desku — desce (stě. dščě á dší-ě), synagoga
— synagoze, Olga ——Olze, noha — noze, moucha — monše atd.

2. V nom. ak k. množ. jest několik tvarů s koncovkou -a.
přejatou ze vzoru město (š115); např. louka — louky &luka. hora
— hory a. hora, maka — 'muky a muka, stč. játry a nč. játra, a j.
Tonž koncovku, —amísto —y,mívají pomnožná jména místní
v jazyku spisovném často, v obecném zl.)ravidlá; na př. Horka m.
Horky. Slatina m. Slatiny atp.

Množný gen i tiv mívá pohybné -e-. Xa př. sestra — sester,
bitva — bitev, modlá. -— model, vojna ——vojen, panna — panen,
vráska — vrásek, tma — tem, mzda ——mezd; palma '—- palem
i palm; lucerna — luceren; srov. % 18 č. 2.

4. Mnohá jména dvouslabičná, jež mají slabiku první dlouhou,
zk racují ji v instrumentále jedn. a v genitivě, dativě, lokále a in
strumentálc množném; na př.:
jedn.

množ.

rána instr. ranou, gen. ran, dat. ranám, lok. ranách, instr. ranami;
brána „ branou „ bran, „ branám, „ hranách, „ branami;
žíla
„ žilou,
„ žil, „ žilám, „ žilách,
„ žilami;
hrouda „ hrudou „ hrud, „ hrudám, „ hradácll, „ hrmláini.
Při jiných jménech táž změna dílem jen částečně se děje, dílem
nikdy. Jen částečně, na př. houba - gen. množ. hub, ale jedn. instr.
houbou, množ. dat. houbám atd., míra (stč. miera) - jedn. instr.
měrou a množ. gen. měr, játra - gen. jater atd. Nikdy, na př.
sláva —jedn. instr. slávou, množ. gen. Sláv, dat. slávám atd. Výklad,
že by se jména významu hmotného krátila a jména významu ne
hmotného nekrátila, je mylný.
Při některých jménech vyskytují se ve všech pádech tvary se
samohláskou dlouhou a spolu též s krátkou. Na př. nom. strouha a
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také struha. "'en. strouhy a také straky . . ., instr. stroahou i struhou
atd.; podobně sůsz & sova, kůra & kara a j.
0 stejném krá-cení ve vzoru duše v. 132 č. 6.

5. Zbytky čísla dvojného tohoto vzorujsou:
ruka, nom. akk. vok. ruce, gen. lok. rukou (na př. z rukou, na
rukou-). in:—'tr. rukama;

a,

noha, gen. lok. nohou (na př. u nohou, na nohou), instr. nohama.
Obecně říká, se mylně na-rukouch, na-nohouch; —chje zde při
dáno podle lokálu množného. Také. se říká, k-rukoum, k-nohoum,
chybně místo k-rukám. k—nohám(—ámčísla množného, poněvadž dvojnjr
dativ —amajiž není znám).

128.

Kčkterá jednotlivá jména tohoto sklonění.

1. Při jménech s koncovkou -Ia bývá,_kolísání mezi vzorem
tímto u. vzorem duše, a to u domácích i při přejatých.
Jména d o m áoí st.č.jedla, kyčla &vidla, množ. jedly atd., měla
původně koncovku tvrdou, -la, ale v nč. skloňují se podle vzoru
měkkého duše, nom. jedle, kyčle, vidle.

Jména přejatá

kolísají se mezi skloněním tvrdým (vz. ryba)

& měkkým (vzoru duše) a v jazyku spisovném víc a více se chýlí ke
sklonění měkkému. Na př. nom. berla gen. berlg/ . . . & nom. berle
gen. berle; nom. perla & perle; kapla & kaple; kukla & kukla; řehola
& řehole; atd.

2. O podstatném jménu dítko (rodu středního) — množ. nom.
dítky (rodu ženského) atd. v. nahoře % 118 č. 2.
'
3.0 podst. jménu Zy'tko (rodu střed.) a lýtka (rodu žensk.)
v. nahoře

% 118 č. 3.

4. Podst. jméno slza gen. slzy atd. mívá v čísle množném vedle
tvarů náležitých také tvary podle sklonění měkkého (vzoru duše):
nom. akk. slzy & slze, slz & slzí, atd.

129.

Vzor vládyka

(pro jména mužská).

1. Jména pod vzorem ryba jsou rodu ženského. Stejného zakon—

čení a kmene jsou také mnohá. jména rodu mužského.
Na př.
eládyka (n. vladyka), vévoda, hospoda (: pán), starosta, sluha, pastacha,
družba; patriarcha. evangelista, levita atp.
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Jména tato skloňovula se původně úplně jako ryba; byl na př.:
jedn. nom. chudý Vládyka . . . „jako nom. ryba,
(__ren.chudého

vlzidyky

„

gen. ryby,

dat.. chudému vládyce . . . „
akk. chudého \'laidyku . . . „
množ. nom. chudé vlzidyky . . . . „

dat. rybč,
akk. rybu,
nom. ryby atd.

2. Časem však ujímají se tu některé změny, způsobené tím, že

jmenu, tato jsou rodu mužského.

Touto vlastností odchylují se od

ženských jmen vzoru ryba. hlásí & druží se ke jménům vzoru chlap,
jež jsou rovně s nimi rodu mužského. & přejímají z tohoto vzoru také
mnohé koncovky pádové. Následkem těchto změn jsou ve sklonňní
vzoru vlády/ca vedle zachovaných tvarů starých & náležitých (podle
vzoru ryba) také novotvary (podle vzoru chlap).
3. Sklonění jest tedy takové:
podle vz. ryba (tvar náležitý)
podle vz. chlap (novotvar)
jedn. nom. vlzídyka
gen. vlaídyky

dat.

. . . . . . .

. . . . . . . . . .vládykovi

akk. vládyku
vok. vládyko! .
10k. . .

. . . . . . . vládykovz'

instr. vládykmc
. . .
množ. nom. . . . . . . . .

gen.
dat.
akk.
lok.
instr.

vládyk .
vládykám
vládyky
vládykách
vládykamz'

. . . . . .
. Vládykove', evangelisté

. . . . .
. . . . .
. .
. . . .
. . . . .

vládyků'v, -ů
vládykům
. .
vládycz'eh, evangelistech
. . . . .evangelisty.

h) Vzory duše, panoše.
130.

Vzor duše (pro jména. ženská,).

Číslo jednotné:
nom. duše
gen. duše
dat. duši
akk. duši
vok. duše!
10k. duši
instr. duší.

Číslo množné:
duše
duší; mil
duším
duše
duše!
duších
dušemi.
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131. 1. Podle tohoto vzoru skloňují se všecka podstatná jména

rodu ženského, která mají kmenovouSouhlas-kuměkkou (sou
hlásky tak zvané o boj etné jsou zde měkké) a v nominativě jedn.
i množ. koncovku -ě (e); na př. růže, duše, peče, nouze, ulice, pře,
míle, země, kvasnice atd.

2. Vzor tento liší se od předešlého měkkostí souhlásky kme
nové: proti tvrdému ryba je zde měkké duše. Z této měkkosti vzešla
i většina rozdílův, jež vidíme v koncovkaeh. Na př. jedn. nominativ
byl původně stejný: ryba, duša; u kmenů tvrdých -a zůstalo, u měk
kých však přehlasilo se v -ě (-e), a jest tedy nom. ryba, ale duše.
Rovněž tak byl původně stejný dat. množný: rybám, dušám; rybám
zůstalo, dušám však přehlasilo se v dušíem a toto přešlo zúžením
v duším. Podobně stejný byl kdysi akkusativ jedn.: rybu, dušu;
u kmenů tvrdých -u zůstalo, u měkkých přehlasilo se v -í, ajest tedy
ně. rybu a duší. Atd.
132.

1. V jedn.
Na př. říká. se
dálka), del m.
hloubka), houšť.

Ku pa'dům jednotlivým.

no minativě
býva koncovka —ě(e) často ()LLSJItit.
a často i píše se báň místo báně, dál m. dale (:

déle (délka), a podobně díž, hloub (m. hloubě :
hráz, kadeř, kratochvíl, koudel (m. koudele), kuchyň,

mez, mříž, nes-miz (Ill. nesnaze),

obec, oj (m. oje), páž (m. páže),

peleš (m. peleše), postel (ni. postele), poušť (m. pouště), rohož (m.
rohože), rez (m. rze), skrá-ň, skrýš, souš (m. souše), stráž, šíj (m. šíje),

šíř (m. šíře: šířka), tíž, tloušť(m. tlouště:

tloušťka), tvrz (m. tvrze),

úlehl (m. úlehle), vášeň, věž, výš (m. výše :
(m. zbroje), zem.

výška). zář (záře), zbroj

Některá z těchto jmen nemívají nyní koncovku -ě (e) nikdy,
na př. nom. obec, postel a j. Při jiných drží se oboje tvary vedle
sebe, na př. země i zem, tíže i tíž a j. V jazyku spisovném žádá,
se, aby koncovka -ě (e) co možná se zachovala; psati jest tedy
země, tíže . . ., třeba že se obecně říka zem, tíž atd.

Jiná jména naproti tomu zachovávají -e vždycky: na př.
duše, říše, prace, nouze atd.
2. U týchže jmen, kde V jedn. nom. býva odsuto —ě(e), bývá

také v jedn. ak k usativč

koncovka —íodsuta. Na př. akk. báň

místo baní, poušť m. pouští, zem 111.zemí, polovic m. polovicí atd.

Některá z těchto jmen nemívají nyní koncovku -í nikdy,
na př. akk. obec, postel a j.

Při jiných

drží se tvar obojí, na př.
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,

zemi i zem, tíži i tíž atd. V jazyku spisovném má se koncovka -i
co možná zaehovúvati.
3. Odsutí v nom. báň místo báně atd. a v akk. báň m. bani
atd. vzniklo napodobením vzoru kost. Stejným napodobením vzniká

pak i jedn. vokativ
4. Gen itiv

-í, na př. rodná zemi!

\

m nožn ý má. koncovku —i:dušc— duši, a někdy

jest bez -i : mile — mil.

Tvar bez -i je starší & zachoval se:
při podst. jm. ovce. množ. gen. ovci i ovec. na př. sro otc-c;

při podst. jm. -ice; ulice - množ. gen. ulic, studnice — studnic,
neštovice -— neštovic, a podobně slepic, kvasnic. lavic, lžic atd.:
při podst. jm. -yně: bohyně — množ. gen. bohyň, a podobné
otrokyň. pěvkyň, zpěvákyň, jeskyň; vedle -yň býva tu však také -yiii :
při podst. jm. mile, chvile, košile, neděle, množ. O'en._mil, chvil,
košil, neděl;
při jménech místních, např. Chyše — z Chyš, Teplice— do Teplic;
při podst. jménech přejatých -cc: obligace — obligac. instituce

— instiluc atp., ale tu častěji a lépe býva -ci : obligací, institucí atd.
.3. V množ. dat.

& lok.

místo —im& -icli bývá. také -em, -ecli:

pracem, pracech atp.; lépe jest šetřiti koncovek naležitj'ch.
6. Některá jména dvouslabičná, jež mají slabiku první dlouhou,

zkracují

ji v jedn. instrumentale a v množ. genitivč, dativě,

lokále i instrumentale; na. př.:
práce —jedn. instr. prací, mn. gen. prací, (lat. pracím, lok. pracích,
lžíce —- „
kůže — „

„
„

lžicí,
koží,

„
„

„
„

lžic,
koží,

„ lžicím,
„ kožím,

„ lžicích,
„ kožich.

mn. instr. pracemi,
„
„ lžicemi,
„
„
kožemi.
Ujiných jmen táž změna. dílem jen částečně se děje, dílem
nikdy. Jen částečně, na př. chvile - gen. množ. chvil, ale jedn.
instr. chvílí, množ. instr. chvilemi atd. Nikdy, na př. pouští - jedn.
instr. pouští, množ. gen. pouští, dat. pouštím atd.
Říkáme s-těží &pod-tíží ; ve výraze prvém, užívaném příslovečně,
zachovalo se staré krácení (Stč. nom. tiežě — instr. těžú), v druhém
se nezachovalo.
O stejném krácení ve vzoru r_i/ba v. g 127 č. 4.

133.
1.

Některá jednot/ívá jména tohoto skloněni.
Ve Výrazích z-výši, z—déli, z-iláli,

z-vici, z-tloušti, „a'-hloubi,

z-tíži (místo vz-výši atd.), v-sláři, v-šiři, iza-šíři, na-déli atp. jsou
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předložky :—(místo vez-),o- á na- s ákkuszttivy podstatných jmen

z'y'še(: \'ysokost), déle(: délka,),dále (: dalekost), více(: velikost),
tloušť,kloub, tíže, stáře (: stáří), šíře (: širokost). Koncovka výrazů
těchto jest právem —z':(vůz-výši, v-stářž, ná-déli, jako v ákk. duši.
Castovl)ývá odsutá (podle % 132 č. 2): (we—výš,v-stář, na-dél atd.
Cásto píše se tu -í : z-výší, z-délž atd., odchylkou m. -z'.
2. Jlnéná pomnožná

hromnice,letním/vánoce, velikonoceskloňují

se

náležitě podle vzoru duše, ale v dát. a instr. přecházejí ke vzoru
meč; jest tedy:
nom. ákk. vánoce
gen. vánoc
dát . . . . . . . . vánocům (jako mečům

lok. vánocích
instr. vánocemi . . á vánoci (jako meči).
3. Ke vzoru duše patří také ženská jména domácká, jako Mářa,
Máňa atp. V době starší skloňovalá se úplně podle duše; tedy na
př. byl jedn. nom..]|iáře, Máně, gen. Máře, Illáně atd. (jako diál.
dosud). Ze sklonění toho zachoval se jedn. dát. á 10k.: Máří. Máni
atd., jako duši. V pádech jiných vyvinuly se novotvary: podle
nominativů domáckých Háta, Bára átp. utvořily se také nom. Mářa,
Máňa, & podobně vznikly akk. Mářu, Máňa (podle ákk. Hátu, Báru),
instr. Mářou. Máňou (podle instr. Hátou, _Bárou), vok. Mářo . . .. a také
gen. Máři,_Máni (podle gen. Háty, Báry).
P oz n am. Mnohé z těchto tvarů neshodují se s pravidly hlásko
slovnými, na. př. místo nom. Mářa a. akk. Mářu žádali bychom tvarů
přehlásovaných Máře &Máří atd. Neshodá jest odtud, že jsou to novo
tvary. Pravidlá o přehlásce a-e (duša-duše, & 11 č. 1) & u-i (dušu
duši, 28 č. 1) byla již minulá á nevládla, když tvary Mářa; Mářu
atp. vznikaly. Korrigovati tyto neshody a přetvořovati na, př. nom.
Mářa v Máře á skloňovati dále: gen. Máře, akk. Máří átd., jest ne
potřebné á nemístné.
4. O podst. jm. dveře v. % 141 č. 5.

5. Podst. jméno líce jest rodu středního a patří ke vzoru moře
(v. 5 120 č. l); v novějším jazyku spisovném brává se za, jméno
ženské vzoru tohoto, chybně.
6. Podst. jm. neděle má množ. gen. neděl. Drnhdy činí se rozdíl
mezi neděl á nedělí, na, př. pět neděl je prý pět týdnův, &pět nedeli

prý pět dní nedělních; ále rozdíl ten je strojený, v jazyce sku
tečném 110 není.

7. Jméno místní Tepliceje častěji číslá množného, tedy gon.
z Teplic, do Teplic, dát. Teplicz'm a také Teplicům (podle Lobko
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\'icům, š 113), lok. Teplicích, instr. Teplicemi; číslu jednotnclm
(podle duše) jo totéž jméno jenom 1.>0různuu některých sl.)isovatclúx'.

134.

Vzor panoše

(])l'u jména nunžskú).

1. Jména pod vzorem duše jsou rodu ženského. Stejného zakon
čení a kmene jsou také mnohá jména rodu mužské ho. Na př. 1m
nošc, rukojmč a mnohá na —ce: soudce, zhoubce. škůdce, vůdce, obránCc,

strážce, rádce, správce, dárce, vládce a j.
Jména tato skloňovala se původně úplně jako duše; byl na př.:
jedn. nom. věrný panošc. . . . . jako jedn. nom. duše,
gen. věrného panoše.
. . „
„
gen. duše,
dat. věrnému panoši
. . . „
„
dat. duší,
akk.
instr.
množ. nom.
gen.
instr.
- 2. Casem

věrného panoši .
. . „
„
akk. duši . . .,
věrným panošž . . . . „
„ instr. duší, —
věrní panoše . . . . jako množ. nom. duše,
věrných panoší . .
. „
„
gen. duší . . .,
věrnými panošemi . . „
„ instr. dušemi, atd.
však ujímají se tu některé změny, způsobené tím, že

jména tato jsou rodu. mužskéh o. Touto vlastností odchylují se jména
tato od žensk. jmen vzoru duše, hlásí a druží se ke jménům vzoru
oráč, jež jsou rovně s nimi rodu mužského, a přejímají z tohoto vzoru
také mnohé koncovky pádové. Následkem těchto změn jsou ve sklo
nění vzoru panoše vedle zachovaných tvarů starých a náležitých
(podle vzoru duše) také mnohé novotvary (podle vzoru oráč).
3. Sklonění jest nyní takové:
podle vz. duše (tvar náležitý)
podle vz. oráč (novotvar)
jedn. nom. panošc . . . panoš
gen. panoše
dat. panoši
.
. panošovi
akk. . .
. . . .panoše
vok. panošel . . . panoši!
10k.
instr.
množ. nom.
gen.
dat.

panoší
. .
. . .
. . .
. .

. . . . panošovi
. . . . panošem —
. . . .panoši, -0cc'
.
. panošův
. . . panošům

akk. panoše
10k. panoších
instr. panošemž . . . panoši.
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135.

K některým pádům a jménům sklonční tohoto.

]. V jedn. nominativě

vynechává se někdy -e, př.panoš m. pa

noše. správca m. Správce; lépejest neodsouvati. — Podle nom. SpI'áVPC
bývápak i v ok. Správčc,jako je kupec vok kupče ; tvar náležitýje správce.
2. Ke vzoru panoše patří také jméno Krkonoše-gen. do Krko
noš, 10k. v Krkonoších., instr. 'rkonošemi. V gen. Krkonoš je zachován
tvar starší (jako míle — mil atd., v. s 132 č. 4).
3. Dále patří sem také jména mužská jako Máša, Váňa, paša,

bál'a. Ale tu vyvinuly se některé novotvary zvláštní:
jedn. nom. měl by podle panoše zníti Máše, Váně atd., a, tak
kdysi i zněl; ale vlivem blízkých nominativů Bárta, Říha atp. vzniklo
také Máša, Váňa atd.;
jedn. gen. měl by podle panoše zase zníti Máše, Váně atd. (tak
také zní dial. dosud); ale podle sklonění vládyka — vladyka,
Bárta — Bárty atp. utvořilo se také Máša — gen. Mášz', Váňa —
Váni, paša — paši,. báta — báti;
jedn. dat-. & 10k. má, -ovz', jako panošovi;

jedn. akk. jest Máša. Váňu, paša, bátu, podle sklonění vládyka
— vládyku, Bárta ——Bárt-a atd.; a podle téhož vzoru je také
jedn. instr. Mášou, Váňou, pašou, báťou a
jedn. vok. Máša, Váňa, paša: báto.

Poznam.
O neshodě tvarů těchto s pravidly hláskoslovnými
a. o nemístném jich korrigování platí totéž, co je pověděno nahoře
o novotvarech ženských Mářa atd. (v. © 133 č. 3 poznam.).
4. Podle vzoru duše a. panoše skloňovalo se také podst. jméno
rovně, které jest rodu mužsk. i žensk.; na př. bratróv rovně : ten,
kdo jest roven bratru. sestřina.rovně :ta, která jest rovna sestře.
Jméno to vyšlo z užívání a zůstal z něho jenom nom. jedn. .roveň
(místo fra-vně,s odsutým -ě). Tvar tento dlužno ovšem lišíti od pří
davného jm. roven, mna, -o.

c.)Vzory paní, sud-í.
136.
Vzor paní
Číslo jednotné:

(pro jména, ženská).
Číslo množné:

nom. pa-m'

paní

gen. paní
dat. paní
alik. paní
vok. paní!

paní
paním
paní
paní !

10k. paní.
instr. paní.
G e b au e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

paních
panžmi.
3
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137. 1. Jména tohoto vzoru jsou rodu ženského:

paní,

pradlí, .Maří atd.
2. Původně měla v koncovce kmenové -bj-, a koncovky pádové
skoro veskrze tytéž, jako jsou ve vzoru duše a ryba; tedy na př. jedn.
dativ zněl pannji (jako duší), množ. dativ panbjanm (jako dušamň
a rybamo) atd. Ale nastaly tu mnohé změny, jednak stahováním mj—
s koncovkou následující, jednak souhláskou měkkou. Na př. jedn.
dativ panbjí přešel stažením v paní; množ. dativ panbjanza stažen
v paňám a změněn dále přehlaskou v panícm a zúžením v paním; atd.
138.

Některá jednot/ívá jména tohoto Sklené-ní.

1. Ke sklonění tomuto patří především jména paní a lední.
Dříve patřila sem také jména rolí, laní, lodí: ale ta přetvořila se
časem v role, laň a loď a skloňují se role a la-ňpodle duše, locl'podle kosí.
2. Dále patří sem jména ženská na -dli: pradlí : pradlena),

švadlí (: švadlena), předlí nebo přadlí (: přadlena). Ale také ta
přetvořila se časem v -dle (na př. pradla atd.. skloňovano podle duše)
anebo v -dlena (pradlena atd.). V jazyku nynějším jsou tvary —dlcnrz,

(pradlena atd.) pravidlem; tvary -dlí (pradlí atd.) vyskytují se jako
archaismy porůznu v některých spisích; tvary -dle (pradla atd., též
piedle, třcdle : která pleje, tře len) drží se v nářečích.
3. Ke vzoru paní patří dale podstatná. jména významu množ—
ného bratří,kněží; na př. v čísle jedn.:
nom. dobrý bratr a velebný kněz,
gen. dobrého bratra a velebného kněze atd.,
a v čísle množném podle vzoru paní :
nom. vok. dobří bratří a velebni kněží,
gen. dobrých bratří a velebných kněží,
dat-. dobrým bratřím a velebným kněžím,
akk. dobré bratří a velebné kněží,
10k. o dobrých bratřích a velebných kněžích,
inst-r. dobrými bratřímí & volebnými kněžími.
Původně byla tato jména čísla jednotného a významu hromad
ného; říkalo se na př. dobrá bratříe (: dobré bratrstvo), velebná
kněžíe (: velebné kněžstvo). Sklonění bylo též podle čísla jednot—
ného; na př. dat. dobréj bratří a velebnéj kněží, akk. dobrú bratřzí
a velebnú kněžú, atd. Ale nátlakem významu, který byl hromadný
a tedy množný, počalo se bráti bratříe, kněžíe za číslo množné. a podle
tohoto pojetí dávaly se týmže jménům pak také koncovky čísla množ
ného a také přívlastky množné: na př. místo staršího dativu jednot
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ného dobr-čj bratří a velebnéj kněží jest potom dativ množný dobrým
bratřím ;, velebn-y'm kněžím, místo staršího akkusativu jednotného
dobrú bratřií a velebníí kněžzí jest akk. množný dobré bratři a velebné
kněží, atd. Sr. % 107 č. 3 a

112 č. 6.

4. Konečně patří ke vzoru paní jména přetvořena ze jmen
cizích na —ia,-i0; jsou to:
a) jména vlastní: Maří(z Maria), Samaří;
b) jména obecna: bibli (z biblía); kommissí (z commissio), orací,
obligací a j.; místo těchto užívá. se nyní většinou tvarův -c
(sklóňovaných podle duše): bible, komise, obligace atd.

139.

Vzor sudí (pro jména mužská).

1. Jména pod vzorem paní jsou rodu ženského. Stejného kmene
jsou také jména rodu mu žského. Na př. sudí, kočí, a mnohá s pří
ponou -čí : krejčí, mluvčí, lovčí a j.

'

Jména tato skloňovala se původně úplně jako paní; byl tedy na př.:
jedn. nom. spravedlivý sudí . . . . jako nom. paní,
gen. Spravedlivého sudí .
„ gen. paní.
dat. Spravedlivému sudí
„
dat. paní,
instr. spravedlivým sudí. . . . . „ instr. paní, atd.
2. Časem však ujímají se tu některé změny, způsobené tím, že
jména tato jsou rodu mužského. Touto vlastností odchylují se od
vzoru ženského paní, hlasí a druží se ke vzoru Jíří (& 114 č. 3),
jenž jest rovně s nimi rodu mužského, a přijímají stejně s ním mnohé—
koncovky ze sklonění jmen přídavných vzoru pěší.
3. Sklonění jest tedy takové:
jedn. nom. pan sudí, mluvčí
.
gen. pana sudí . . . . novotvar: pana sudího, mluvčího,
dat. . . . . . . . . .

„

panu sudímu, mluvčímu,

lok. . . . . . .
. .
„
instr.
. . . . .
„
množ. nom. páni sudí, mluvčí
gen. pánův sudí., mluvčí
.,
dat. pánům sudím, mluvčím

o panu sudím, mluvčím,
panem sudím, mluvčím;

akk. (jako gen.)

pánův sudích, mluvčích,

akk. pany sudí, mluvčí
lok. o pánech sudích, mluvčích
instr. pány sudími, mluvčími.
V jazyku obecném je také množ. nom. kočové, krejčové, gen.
-ův, dat. -ům.
8*
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4. Podle vzoru paní skloňovalo se také stč. hrahie a složeniny
jeho purkrabíe, markrabie, lankrabíe, falckrabie, nč. zúžené purkrabí atd.
Místo krabic klade se později hrabě, skloňované podle vzoru
kuře (& 153): gen. hraběte, dat.. hraběti- atd.

l— Složeniny purkrabí atd. mají častěji koncovky náležité podle.
vzoru paní. dílem však mají také koncovky podle vzoru pěší a nč.
též podle vzoru kuře; na př. koncovky:

(náležité)

(podle, vz.
(podle vz.
pesa)
kure)
jedn. nom. mocný purkrabí, markrabí.
. .
. markrabě,
gen. mocného purkrabí, markrabí purkrabí/to,
markraběte,
markrabíko
—dat. mocnému purkrabí, markrabí purkrabímu,
markraběti
markrabímu atd.
Kromě toho vyskytují se u týchže složenin purkrabí atd. také
novotvary s koncovkami vzoru chlap: v jedn. dat. a 10k. purkrabovi,
množ. nom. purkrabove', gen. purkrabův, dat. purkrabům.

Skloňování čtvrté.
140.

a) Vzor kost.

Jednotné číslo:
nom.
gen.
dat.
akk.
vok.

kost
kosti
kosti
kost
kosti !

Množné číslo:
kosti
kostí
kostem
kosti
kosti!

10k. kosti

kostech

instr. kostí.

kostmi.

141. 1. Jména vzoru tohoto jsou rodu ženského. Uvedeme
ta z nich, která se hojněji vyskytují, srovnajíce je podle souhlásek
kmenových. Jsou
s kmenovou souhláskou retnou: ozlm, otep, step (z rusk.), obuv;
5 km. souhl. jazyčnou: běl (žensk. r.), hůl, sůl, mysl, ocel. sběř,
modř, tvář, zvěř; o některých viz doleji č. 3;
s km. souhl. zubnou: daň a jiná na -ň, o nichž v. doleji č.5;
čeleď, kavěď, hruď, chamraď, káď, měď,píď, stred gen. strdí (biblické),
-včď (zpověď, odpověď atp.), zeď, žerď; čest, část, čelist, čtvrt, hrst, kat,
chat, chut, kořist, kost, labuť, lat, lest, loukot', mast, -mět (pamět), nat,

117

uit, opi-at, past (propast), pečet, pelest, peruť, pěst, pleť. plst, prst, pout
(žensk. r.), ratolest, rtut', sít', slast, smrt, srst, strast, trat, trest
(za-staralo, : třtina.), trest (nové, .: vytlačená, šťáva, essence), —věst
(pověst a j.), -vět (obět, závět), rukovět', —vtst (závist, nenávist), vlast,
—žest(rtžest), dále hojná s příponou —st,končící se na -ost & -est:

radost, starost, bolest atd.;
5 km. souhl. sykuvou:

moe (pomoc. nemoc). uoc, pec. věc; hus

(stěn), směs." res; louč, řeč. seč, žluč ; lež; myš, roz/coš, veš.

?. Mnohá, z nich přecházejí ke vzorům jiným. Na př. místo
stč. hus gen. husi atd. vyvinuly se tvary podle vzoru ryba: non).
husa gen. husy atd.; místo pec gen. peci říká, se pec — pece (podle
vzoru duše gen. duše); atd.
3. Nejvíce přechází se ke \'zoru duše. Tu mívují některá pod
statná jména vedle tvarů náležitých ze vzoru kost také ještě tvary
obdobné ze \'zol'u duše ve všech těch pádech, kde vzor tento od
onoho se liší. To bývá (kromě jedn. nom. & ukk., kde v_edletvarů

plných duše u duši jsou také tvary se samohláskou odsutou, jako
nom. hráz= III. hráze & ukk. hráz, m. hrá-zi) \' jedn. genitivě & ve
všech pádech množného čísla, kromě genitivu; na př. zed“má.

koncovky:
podle vz. kost (náležité)

podle vz. duše (obdobné)

jedn. nom. ukk. nč. zeď.

. . . . . . —

gen. zdi.

. . . . . .zdě

vok. zdi!

. . . . . .—

lok.zdt.
instr.zdt.

. . . . . .—
. . . . . .—

(latu

.

. o . .—

množ. nom. akk. zdi . . . . . . . zdě
gen. zdí . . . . . . . —

dat. zdem . . . . . . zdtm
10k. zdech . . . . . . zdích
instr. zedmz' . . . . . zděmí.

Podobně jako zeď, gen. zdi a zdě atd., kolísají se podst. jm.: otep,
obuv, běl, hůl, ocel, modř, tvář, zvěř, čeledí káď, loď, měď, píď, čtvrt,
chut, labuť, lat, uat, m't, past, peruť, pěst, rtuť, sít, pec, žluč & j.

4. Kde oboje tvary jsou v užívání, náležité (podle vzoru kost)
í obdobné (podle duše), jazyk spisovný dává přednost tvarům ná—
ležitým. Lépe jest tedy skloňovat-i otep gen. jedn. a, nom. akk. množ.
otepi, obuv — obuvi, hůl — holi, modř — modří, zeď — zdi, měď
— mědi, čtvrt

-— čtvrtě, pec — peci, žluč ——žluči atd., než uži—
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vati tvarův otopě, obnvě, hole. modře, zdě, mčdě, čtvrtě, pece, žluče
atd.; lépe v instr. množ. otepm'i, holmi atd. než otepěmí, holemi

atd. Kde tvar náležitý \' nží 'aní již není, tu ovšem nesluší se ho
schválně tvořiti; na př. psáti v množ. dat. otepem a lok. otepeck
místo obyčejného otepím, otepíck atp. bylo by strojené.
5. U mnohých jmen \' padech nahoře \'ytčených tvary nale
žité (podle vzoru kost.) zanikly a tvary obdobné (podle duše) staly
se pravidlem i v jazyku spisovném. Na př. podstatné jméno daň
skloňovalo se kdysi úplně jako kost, nyní pak mame \'joho sklonční
(podle \'z. kost)

(podle \'z. duše)

jedn. nom. akk. daň . . . . . . . . —
gen. — . . . . . . . .daně
dat. dani
.
. . . . . —
vok. dani!
lok. dani
instr. daní

množ. nom. akk.

—

. . . . . . . —
. . . . . . . —
. . . . . . . —

. . . . . . . . daně

gen. daní

. . . . . . .

dat-.

—-

. . . . .

—

10k.

—

. . . . . . . daních

instr.

—

. .

. . daním

. . . . daněmi.

Tímto způsobem skloňují se:
a) všecka tohoto druhu jména. na -ň, na př. braň, zbraň, daň,
dlaň, jeseň, pláň (planý strom), saň, sáně (množ., Sehlitten). síň,
zeleň; báseň, dáseň, píseň, plíseň, tíseň; bázeň, kázeň, lázeň, přízeň.,
trýzeň, žízeň atp.;
b) dale některá
na -l: housle, jesle (obě pomnožna), koupel;
na -9': dveře (11.dvéře, pomnožné), gen. dveří atd., instr. dveřmi.

142.

b) Vzor host.

1. Jména pod vzorem kost jsou rodu ženského. Stejného s nimi

kmene jest také několik podstatných jmen mužských,

na př. kost.

Jejich sklonění jen málo se liší od vzoru kost, & jest toto:
v čísle jednotném
v čísle množném
nom. host (jako nom. kost)
nom. hosté -—
gen. hosti (jako gen. kosti)
gen. hostí (jako gen. kostí)
dat. hosti (jako dat. kosti)
dat. hostem (jako dat. kostem)
akk. hosti (: gen. vzatý do akk.)
akk. hosti (jako akk. kostí)
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vok. hosti! (jako vok. kosti !)
vok. jako nom.
lok. host-t (jako lok. kostí)
lok. hosteeh (jako lok. kostech)
instr. hostem —;
instr. hostmž (jako instr. kostmi).
Jest tedy rozdíl mezi vzory kost a host jenom v instr. jednotném
(kostí a hostem) a v nom. množ. (kosti a hosté); koncovky v pádech
ostatních byly a dílem dosud jsou stejné.
2. Podstatná jména, která sem patřila, přešla většinou do. sklo
nění jiných, jmenovitě do vzorů mužských oráč a chlap; na př. stě.
skloňovalo se zět gen. ze'ti, kmet gen. kmetz' atd., a za to jest nč. zeť
— zetě (pole vzoru oráč), l.;met — kmeta (podle chlap). Tím stalo se,
že sklonění tohoto v jazyce nynějším téměř není. Jenom při podst.
jm. host zachovaly se zbytky jeho v jazyku spisovném, na př. gen.
akk. mého hosti, množ. gen. mých hostí. dat. všem mým hostem, instr.
mými hostmz'. A i tu vyskytují se častěji novotvary podle vzoru chlap:
gen. mého hosta., dat. mému hostu, -om' atd.
143.

K některým pa'a'ům a jménům sklonění kost a host.

]. Jména vzorův těchto končí se v jedn. nominativě, ve vzoru

ženském také \' jedn. akkusativě, souhláskou,

na př. kost, host,

daň, zvěř atd. Souhláska ta jest často měkká,

na př. zvěř, daň,

báseň, přízeň, zeď, labuť, pečeť, peruť, rtuť, poc, řeč atd.

Často je

tu však souhláska tvrdá, a to zejména tvrdé -t, na př. kost, host, čest,
část, čtvrt, hrst, chut, kořist, lost, mast, nit, past. pout, smrt, strast,
—vist(závist, nenávist), vlast, a v hojných jménech utvořených pří—
ponou —st 11 končících se na -o-st a -e-st, na př. starost, radost,
milost, zlost, bolest, svěžest atd. Toto tvrdé -t zůstává také
\“ množ. dat., lok. a instrum., tedy kostom, kostech, kostmi (nikoli
kostmi) atd.
\
Původně následovalo v jedn. nom. (a též v některých pádech
jiných) za souhláskou ještě měkké jer, a bylo tedy na př. zvěrh, danb,
čelaclb, kost)), k'bmetb. Působením tohoto jeru změkčilo se r a vyvinulo
se z něho ř, za bývalé zvěrb jest potom zvěř (v. š 35 č. 2, c). Sou
hlásky n, d, t se však od měkkého jeru neměkčí (v. š 36 č. 3, g 37
č. 5 a 5 38 č. 5), za bývalé danb, čeladb, kostb, k'bmetb atd. bylo tu

tedy po zaniknutí jeru tvrdé dan, čeled, kost, kmet atd. Kde se tu
vyskytuje měkké -ň, —ď,-t', tam dostalo se analogií z pádů jiných, jež
mají ň, d', t' právem, na př. 2 gen. a dat. dani (vysl. daňi), čeledi
(vysl. čele/ti), rtuti (vysl. rtuti). Stalo se to zejména u těch jmen

ženských,

která přecházedeí vzoru duše, na př. daň, báseň,

přízeň atp., gen. daně atd.;

čeleď gen. čele-di a čeledě, zeď gen. zdi
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a zdě; hut'. choť (r. žensk.), labuť. laf, loukof, nať. prst, rtuť. sít',
trať. gen. hutě, chotě, labutě atd.; a dále u těch jmen

mužských,

která přecházejí do vzoru oráč, jako: choť (rodu

mužsk), zeť, gen. chotě, zetě.
Mnohá. jména na -t. mezi nimi všecka na -st mimo prst, nedopus
tila tohoto přechodu v jazyku spisovném; na př. smrt ma jedn. gen.
smrti a nikdy smrtě, radost ma radosti a nikdy radostě, množ. dat.
radostem, 10k. radostech. a rovněž tak vlast, bolest, čelist atd. Táž

jména pak zachovala také v jednotném nom. a akk. staré -t vždy
a dosud.
O psaní kost, smrť, radnsť atd.. instr. množ. kostmi atp. viz %38
č. 5 pozn. Psaní prst stalo se pravidlem teprve v době nové; a ruko
vět' až v nejnovější, v Jungmannovu Slovníku je ještě rukovět.
2. Podst. jm. ehot' bývá. někdy rodu mužského, někdy ženského,
podle různého významu: bratrova choť, gen. bratrovy choti, a sestřin
chot. gen. sestřina chotě. Běl, ocel gen. -v'jsou rodu žensk.; novotvary
s gen. -e berou se za mužské.

3. Podst. jm. hůl, sůl k rat-í slabiku klnenovou ve \'ševh pa—
dech kromě jedn. nom. akk.; tedy hůl, sůl, jedn. gen. holi, soli atd.
4. Ke vzoru kost patřilo také dvojné číslo podstatných jmen
oko, ucho: očí, uši (rodu ženského); v. o nich v š 118 č.
5. Podle vzoru host utvořeno jest- množ. číslo podstatného
jména lid (v. 5 107 č. 5); nom. vok. lidé, gen. lidí. dat-. lidem. akk.
lidi, 10k. lidech, instr. lidmi.
6. Podle kost skloňovaly se také číslovky tři, čtyři, pět, šest,
sedm, osm, devět, deset; o těch viz 5% 176 a 17 ?.

Skloňování páté (souhláskové).
144.

a) Vzor tykev.

Číslo jednotné:
nom.
gen.
(lat.
akk.

tykev
tykve
tykvi
tykev

vok. tykvi!
10k. tykvi
instr. tykví.

Číslo množné:
tykve
tykvt
tykvz'm
tykve

:nom.

tykvz'eh
tykvemz'.
14.5. 1. Tak skloňují se podstatná jména broskev, bvukev, církev,
dratev, houžev, konev, koroptev, kotev, krev, krokev, láhev, mrkev, pánev,
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ploutev, rakev, ředkeť, stoudev, tyke'v, větev, oikeo, vrstev a

vesměs rodu že nsk (eho.

jsou

;). Některá ze jmen vzoru tohoto mají vedle tvaru -(:-7:také
tvar -v(/, na př. vedle kotev je také kotz'a, a podobně vrstva vedle
vrstev, (ll-atm v. dratezr, ploutva v. ploutev aj.; tvary -vu skloňují
se podle ryba.
3. V jedn. gen. a množ. nom. akk. bývá v nářečích obecných
vedle -e též koncovka --ě (podle vzoru duše, země): tykvě. větvě,
konvč atd.; jazyk spisovný má pravidlem -e: tykve, větve, konve atd.
4. -e—v koncovce -ev: jest

pohybné (v. š 18 č. l):

tykev gen.

tykve atd.
5. V podst. jm. církev a ředkev bývalo kromě jednotného nom.
a akk. jiné pohybné e v slabice předposlední pádův ostatních: gen.
cerekve, ředekve, dat. Cerekvi, ředekvi atd.: totéž -e- udrželo se
v tvarech

odtud odvozených:

CGI'ÚkVEt,
(Šípek-vice, ředekvz.

6. Podst. jméno láhev krátí prvou slabiku v jedn. instr. a
\' množ. gen, dat.. lok.. instr.: lahví, lahví, lahvím atd.

146.
l)) Vzor kámen.
Číslo jednot-né:
Číslo množné:
nom. kámen
gen. kamene
dat. kameni
akk' kámen
vok. kameni !

L podle vz. (lub.

lok. kameni
instr kamenem.
147. 1. Tak skloňují se podst. jména den (v. doleji č. 6), hřeben,
ječmen, kámen, kmen, kořen, křemen, plamen, pramen, střemen; jsou
vesměs rodu m u ž sk e 11o.

2. Podst. jm. kámen kratí slabiku první vpádech, kde je tvar
trojslabičný, a v gen. množ.: kámen—kamene atd., gen. mn. kamen.
3. V čísle množném skloňují se tato jména podle vzoru dub:
nom. kameny, gen. kamenův atd.
4. V nářečích obecných bývají koncovky podle vzoru dub
(chlap) také v čísle jednotném, na př. jedn. gen. kus kamenu, ka
menu, 7. ječmena, kus kořenu, dat. k pramenu,

10k. v kameně,

v plamenu atd.; v jazyku spisovném objevují se tytéž tvary také
dosti často. ale přece náleží přednost tvarům vlastním.
5. V genitivě množném jest vedle tvaru kamenův také tvar
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.

archaistický

kamen (srov. % 106 č. 7) ve výmzích,

mená váhu (:

kde kámen zna

20 liber), na př. deset kamen masa.

Stejný archais

mus jest také ve výrnze do-l.'ořcn, změnou hláskovou do—kořán,na. př.
dveře jsou otevřeny do kořen, do kořán.

G. l'odst. jméno den má některé zvláštnosti u skloňuje se takto:
jedn. nom.
gen.
dat.
akk.

(podle host)
množ. nom. . .
gon. dní
(lat.
.
akk. dui

den
due
dni
den

vok. dni!

vok. : nom.

10k. dni, due (ve-due)
iustr. duem
V jedu.

(p. chlap, dub)
. .dui, dnozré
. . dnůr
. dnům
. . (dug/)

lok. dnech
instr. . . . . dny.

10k. due, jenž

se zachoval

jen

ve výmze

'L'e-d-ne,

jest pádovz't koncovka -e zvláštní; zachovala se mím kromě toho
jenom ve výrazích číselných jako jedenácte atd. (:jedeu lla—desěte,
kdež na-desěte jest. lokál jedn., v. & 177 č. 2).
7. Jako den. tak skloňuje se namnoze také týden.V slově tom je
sraženo zájmeno t-y'(: týž) & podst. jméno den, a měly by se vlastně
náležitě skloňovati obě části: nom. tyf-den, gen. tého-dne, dat. tému-dnt
atd. Tak se někdy & částečně také dálo a zachoval se z toho lok.
v tém-dní. Ale během času ustálil se způsob, že jenom -den se sklo
ňuje v pádech vše'ch (dílem podle vz. (Zub), kdežto člen první tý
buď zůstává. neskloněn a. ve všech pádech, buď jest jen v jedn
nom. & akk. & pády ostatní mají opět neskloňovanó tého-. Jest pak

sklonění toto:
jedn. nom. & akk.
gen.
dat.
lok.
instr.
množ. nom. & akk.
gen.

týden
týdne
nebo téhodne
týdnu, -fi „ téhodnu, -z'
týdnu, -z' „ téhodnu, -i, — v tém-dni
týdnem
„ télzodnem —
týdny
„ téhodny
týdnův
„. téhodnův

atd.

8. Podst. jm. poledne vzniklo zpola-dlnzezpůl-dne,

polovice

dne; -dne je v něm jedn. genitiv. Skloňovati by se měl vlastně člen
první této spřežky, & -dne mělo by zůstávati neskloněno. Avšak vy
vinul se způsob ten, že celek se béře za nentrum & skloňuje se podle
moře: jedn. nom. & akk. poledne, gen. poledne, dat a lok. polední,
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instr. polednem. V přlslovečném výraze: o polednácb je lok. množ.
podle vzoru ryba.

148.

c) Vzor rámě.

Číslo jednotné:

Číslo množné:

množ. nom. akk. rámě
ramena
gen. ramene
ramen
dat. mnzeni
ramenům
10k. rameni
ramenech
instr. ramenem.
rameny.
149. 1. Tak skloňují se podstatná jména. břímě (stč. břiemč),jme,
plánu?, ránzč, sémě, sle'mč (: nejvyšší trám ve střeše, vrch střechy),
ténzč,e_ajmě;jsou vesměs rodu středního.
2. Jméan rámě, břímě, ple'mě atd. mají v jedn. nom. vok.

akk. slabiku první dlouhou; v pádech ostatních je krátká.:

tedy

jedn. gen. ramene, břemene, plemene, dat. rameni, množ. nom.
ramena„ gen. ramen atd.
změna jest ve vy'mě gen. vymene atd. Tvary vémě, vemene
atd. jsou nesprávné; vznikly mylným domněním, že ve vy'mě jest
-_7í- zúžením z -e'- jako v břímě & j., a. poněvadž k nom. břímě je
gen. břemene, utvořilo se také vy'mě — vemene & k tomu i nom.
vémě.

3. Koncovky v čísle množném jsou namnoze podle vzoru
město. Podle téhož vzoru utvořily se také novotvary pro číslo
jednotné, s koncovkou -meno místo -mč, totiž: břemeno,jméno, ple
meno, rameno, semeno, Slemeno, temeno. vymene; sklonění jejich jest
ovšem cele podle města.
.
4. O podst. jm. koleno, gen. kolena a kolene atd., \nš 118 č. 7.

5. Zbytek

čísla dvoj ného sklonění tohoto jest gen.10k.

ramenou. ve výrazieh:

s-ramenou, lla—ramenou atp.

Obecně říkz' se chybně

na—ramenoneh m. na,—ramenou, & také

k-ramenonm místo k-mmenům.

150.

d) Vzor nebe.

Číslo jednotné:
nom. vok. akk.
gen.
dat.
lok.
instr.

nebe
nebe
nebi
nebi
nebem.

Číslo množné:
nebesa
nebes
nebesům
nebesích
nebesy.
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'

V češtině skloňuje se tak jenom pod.—'t.jméno nebe.
\' číslo jednotném jsou koncovky podle \'ZUl'llmoře,ve množném
podle město.

151.

o) Vzor loket.

Číslo jednotné:
nom.
gen.
(lat.
akk.

(\'íslo nmožné:

loket
lokte
lokti
loket

lokty. -ou7; lokte
/oktůz:: loket
loktům
lokty/; lokte

\'ok. lokti!

:nom.

lok. lokti
instr. loktem.
152. 1. Tak skloňují

loktech
lokty.
se podst. jména. drobet, trocket stě.

drocket, krapet, nehet, paznekt; jsou vesměs rodu mužského.
2. V čísle množném jsou koncovky namnoze podle vzoru dub.

Podle téhož vzoru tvoří se také nowtvary pro číslo jednotné. totiž:
gen. loktu., dat.. loktu, lok. loktě a, loktu.
3. V množ. nom. & akk. je koncovku

-e jenom ve tvaru
lokte, nikoli též u jiných jmen tohoto vzoru.
4. V množ. gen. jest vedlo loktův také tvar arehnistický loket
(srov. Š 106 č. 7) ve výrazích, kde loket znmnemi míru, na př. pět

loket sukna.
5. Tak skloňuje se také jméno místní Loket: gen. z Lokte,
dat. k Lokti nebo -u, 10k. v Lokti nebo —č.

153.

f) Vzor [cu-ře.

Číslo jednotné:
nom. vok. akk.
gen.
dat.
10k.
instr.

kuře
kuřete
kuřeti
kuřett
kuřetem.

Číslo množné:
kuřata
kuřat
kuřatům
kuřateeh
kuřaty.

154 1. Tak skloňují se jména, jež znamenají živočišná mlá
ďata.

jako

na př. ptáče, holoubě, sele, smě, lvíče, oyžle, hříbě, kádě,

zví-ře(vlastně:mládě

zvířecí) atd.; pak také jiná podle nich utvo

řená nebo do jejich druhu pojatá, na př. mládě, dvojče,“vuouče,
kníže, hrabě. práče, poupě, doupě a j.
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2. Podst. jm. díté gen. dítěte atd. skloňuje se podle tohoto
vzoru jen v čísle jednotném; \' čísle množném jest rodu ženského
a skloňuje se podle kost: nom. akk. děti, gen. dětí, dat. dětem,
lok. dětech, instr. dětmi. Podobně je k číslu jedn. dítko (r. střed
ního) číslo množné dítky (r. žensk.), \". 5 118 č. 2.

3. Podst. jméno knížeznamená vlastně kněžice neboli syna kně
zova (stě. kněz : Fin—st)a.bylo dříve rodu středního (na př. stě. sla vně
kniežč); ale časem mění se jeho význam, znamená pak to, co něm.
Fin-st, a přejímá sei do rodu mužského (na př. ně. slavný kníže).
4. O podst. jm. hrabě, markrabě atp., gen. -ěte atd„ v. %139 č. 4.
5. O nesprávném skloňování vejce gen. vejcefe. ohniště gen.
ohništěte atp. v. g 122 č. 3. Avšak koště, vzniklé ze staršího
ehfvošt'z'št'e,neskloňuje se již jinak, než podle vzoru kuře, — a vedle
vole gen. -e atd. ujal se i novotv. gen. -eíe atd.

155.

g) Vzor máti.

Číslo jednotné:
nom. vok. máti
gen. mateře

'

Čislo množné:
mafeře
mateří

dat. mateřz'

maieřem, -eřím

akk. máteř
lok. mateři
instr. mateří.

mateře
mateřech, -eřích
mateřmí.

156. 1. Tak skloňují se podstatná jména máti, dci (st-č.)a nově
utvořené i přijaté jméno neť (: Nichte).
2. máti má slabiku první dlouhou jenom ve tvarech dvousla
bičných, \' trojslahičných ji krátí; tedy jedn. nom. vok. máti, akk.
máteř, ale gen. mateře. dat. mateři atd.
3. Vedle nom. máti je též mátě a máť. Někdy skloňuje se
máti jako kost nebo duše. chybně.
4. Sklonění toto víc a více zaniká; místo máti, mateře atd.
volí se raději tvary matka, mat/cy atd., a podobně dcera, dcery atd.
místo zastaralých dci, dceře atd. Přece však zachovaly se některé
tvary dosud v jazyku spisovném, a dat. lok. dceři je pravidlem
i v jazyku obecném.
5. V
lok. -řech,
vidla gen.
také nom.

čísle množném jsou tvary gen. mateřz', dat. -řem, -řím,
—řícha instr. -řmz' z doby pozdější; jazyk starý má zpra
mater, dcer, dat. —rám, lok. -rách a instr. -mmi, a spolu
akk. matery, dcery (vedle -ře).

157.

II. Skloňování jmen přídavných.

1. Skloňování jmen přídavných je dílem jmenné (v. Š 98 C:.1),
dílem složené (v. % IOl č. 1).

Skloňování jmenné
nrčitá,

májí přídavná jména. tak zvaná ne

na. př. dobr, dobra, dobro.

Skloňování složen 6 mají přídavná jménu tak zvaná urř itá,
na př. dobrý, dobrá, dobré.

2. Km eno vá son hlásku jmen přídavnýchje dílem tvrdá,
na př. dobr. dobrý, dílem měkká. na př. pěš, pěší. Podle toho
je potřebí dvojích skloňovacích vzorův, totiž
tvrdých :
dobr, dobra, dobro (pro sklonění jnmnné) á
dobrý, dobrá, dobré (pro sklonění složené); u. dále
měkkých :
pěš (pro sklonění jmenné) a.

pěší (pro sklonění složené).
3. Ke jménům přídavným obyčejně ták nazývaným — na př.
dobrý, dobr, zdravý, zdráv, pěší atp. — patří, co se týče skloňování,

také všel iká participia

(přechodníkyá příčestí).Na př. v nom.

chválil, chválila, chválila á množ. chválili, chválily, chválila je sklo
nění totéž jako v dobr, -a, -o, množ. dobří, diz/. -ra; v jedn. nom.
clwálen & chválcný, gen. chválena a. chváleného atd. sklonění totéž
jako v nom. dobr a dobrý. gen. dobra a. dobrého átd.; ve chválíez' gen.
chválícího dát. chválícímu atd. totéž jako v pěší, pěšího, pěším-uatd.

158.

1. Vzor dobr, dobra, dobro.

1. Vzor tento je pro skloňování jmenné

davnýchjmen neurčitých)

(pro skloňo 'ání pří

kmene tvrdého.

2. Tvary jeho shodují se s tvary vzorů jmenných chlap (dub),
ryba, město; jsou tedy:
podle vz. chlap (dub)
podle vz. ryba
podle vz. město
jedn. nom. dobr . . . . . dobra . . . . . dobro

gen. dobra

dobry

dobra

dat. dobr-a
akk. dobra (živ.)

dobře
dobru

dobru
dobro atd., —

dobr (neživ.)
množ. nom. dobří

. . . . dobry . . . . dobra atd.

3. Podle udánýeh vzorů jmenných je snadno utvořiti si tVary
pro všecky pády; na př. množný dativ muž. a. střed. měl by býti
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dobrům (podle chlapům a městům), žensk. dobrám (podle rybám),
instr. měl by býti dobry (podle chlapy a městy) a do'bramé (podle
rybami), atd. Avšak v jazyku skutečném nevyskytují se tvary pro
pády všecky, nýbrž jenom pro některé; na místě jiných bývají tvary
sklonění složeného (přídavného jména určitého), na př. jmenný množ.
dativ dobrům a dobrám a instr. dobry a dobra-mi nevyskytují se
nikdy, nýbrž nahrazují se tvary složenými dobrým a dobrými*).

4. Poměrně nejúplnější jest toto sklonění 11jmen přídav
ný ch p ři v ] astňo

vacích

na -ů-v,—ova,-ovo a -z'n,-ina, -ino, na př.

bratrův, —ova,-07;0, sestřin, —z'na,-z'no. Utěch

jen jedn. instrumental

a množ. genitiv, dativ, lokál a instrumental jsou nahrazeny tvary
složenými, všecky pady ostatní mají tvary jmenné.
Sklonění jest toto [tvary složené jsou zde uvedeny v hranatých
závorkácl1]:
rodu mužsk.
žensk.
střed.
jedn. nom. vok. bratrův . . . . .bratrova . . . bratrova
gen. bratrova
bratrovy
bratrova
(lat. bratrovu
b 'atrovč
bratrovu
akk. bratrova (živ.) . . bratrovu
bratrova
bratrův (neživ.)
lok. bratrově, -ovu
bratrově
bratrově, -ovu
instr. [bratrovým]
b.'atrov0u
[bratrovým]
množ. nom. vok. bratrovi (živ.) . .bratrovy . . . bratrova
bratrovy (neživ.)
akk. bratrovy . . . .bratrovg/
. .bratrova
gen. [bratrových]
]
dat. [bratrovým]
v
10k [bratrových]
pro vsecky rody.
instr. [bratrovými]
]
Jmény tohoto druhu jsou také jména místní na -ov-a —ín,
na př. Benešov (: hrad, jejž založil neb osadil Beneš),Miletín,
(: hrad, jejž založil neb osadil Milata). Avšak původní význam
těchto jmen vyšel nám z povědomí, zapomněli jsme, že to jsou
vlastně jména přídavná, pojali jsme je za jména podstatná. a sklo
ňujeme je veskrze podle vzoru chlap:
jedn. gen. Benešova, Miletína atd.,
a také
jedn. instr. Benešovem, Miletínem (nikoliv -y'm).
*) O psaní „hora jest vysoka“, „hory jsou vysoky“ atp. v. pozn. pod čarOu
při % 437.

Jmény téhož druhu jsou dále jnn'enaoso hní na -ov (u kmenů
měkkých na mr) a -in, —ín,mezi nimi zvláště hojnájinoslovanská;
na př. l\'ostomm'ov, GTHÍCI'. Puškin,

Kubín.

Také je pojinn'une za

jmena podstatná a skloňujeme veskrze podle vzoru chlap. Někteří
píší: s Kostomarovým, Puškingjm atp. (podle ruštiny); nesprávně.
Sem patří také česká. příjmení
na -ů (misto -ův), např.
Tomšů. Tomášů, Janů, Janků, Petrů atp. Jména tato, dokud se
v nich palmltoval význam přivlastňovzu'í, zajisté se skloňovala jako
brutrův. Ale význam ten se s nich setřel, když se stala příjmeními,
a tim vymkla. se tato jména také náležitému skloněni: jméno při
vlastňovací skloňuje se náležitě, na př. Tomášův dvůr gen. Tomášova
dvoru atd., ale příjmení vymklo se pravidlu a neskloňuje se vůbec,
t. j. nominativ ustrnul jako tvar pro všecky pz'uly a říká. se na
př. pan Tomášů. gen. pana Tomašů, dat. panu Tomašů atd.
5. 'l'akójména při da vna j in a mívají sklonční jmenné úplné,

kdyžjsou pojata ve významu jmen podstatných.
Na př.:

Hora Kutna (čísla jednotu.), gen. Hory Kutny atd.; a Hory
Kutny (čísla množn.), gen. Hor Kuten, lok. na Horách Kutnúch
(vedle: Kutná Hora, Kutné Hory atd.);
Rakousko, Německo, Boleslavsko atp.: gen. -a, dat. -n atd.;
obecné dobro, veřejné blaho, veliké parno atp.:
jedn. gen. obecného dobra, veřejného blaha, velikého parna ——
dat. obecnému dobru, veřejnému blahu, velikému parnn —
instr. obecným dobrem., veřejným blahem. velikým parnem _
množ.

nom.

. . . . . . .

gen.

. . . . . . . . . . . . . . . . velikých

. . .

.

. . . . . velika

parna

——

paren

atd.;
málo. mnoho (nom.)z gen. z mála, ze mnoha; dat. k malfu, ke
mnohn; akk. málo, mnoho; lok. v male. na—mnoze; instr.
málem, mnohem (sr. % 184).

6. Ostatek
vyskytují se tvary sklonění tohoto jenom po
r ůzn u v pádech jednotlivých, totiž:

a) V nomin ativě je dnotném i množném. Tvarjmennýpádů
těchto bývá, velmi často v doplňku v tak zvaných vazbách dvou
nominativů- Na př. chodím bas, -a, -o; chodíme basi. -_/, -a;
pracují rád. -a, -o; pracujeme rádi, —_?/,
—a; jsem zdráv, nemocen,
silen, sláb, vesel, mrzut, Slap, cln-om, věren, důstojen atd.; k tomu
rod ženský: matka je zdráva. atd., střední: dítě je zdrávo
atd., množ. mužsk.: jsme zdrávž. žensk.: sestry jsou zdrávy,
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střed.: pacholata jsou zdráva atd.; zdám se zdráv, cítíme se po
vz'nni; nalezen jsem nevinen, učiněn jsem behat atd. ——

I)) V akkusativě

jedn. i množném. Tvar jmenný tohoto pádu

vyskytuje se

ve rčeních jako: vidím tě zdrcan (: zdravého), smutna
: smutného). vidím vás zdrávy, smutny atd. (ve vazbě dvou
akkusativů); dále
v příslovcích: brzo, dávno, blízko, daleko, vysoko, často, málo,
mnoho atd., jež jsou jedn. akkusativy rodu středního vzoru
tohoto, ustrnulé ve významu příslovečném;
v příslovečných výrazích složených: nalevo, na pravo, na
prázdno, najisto, na jevo atp. —

e) V genitivě

jednotném. Tvarjmenný tohoto pádu vyskytuje se:

v řídkých rčeních, jako je na př.: úřad člověka svata (svatého)
nečiní;
často ve výrazích příslovečných složených, jako jsou: do
-eela, do jista; z daleka, z vysoka, z blízka, z-eela, z-nova (též
a-novu), z-úplna, z—nenáhla,; čista jasna., zticha; od dávna, od
starodávna, od malička atd.
(Z V

V dativě

jednotném.

Tvar jmenný tohoto pádu bývá:

v archaistické vazbě dativu při infinitivě, na př. nelze mi
spokojena býti (tu ustrnul tvar -u pro všecky rody a čísla);
ve výrazích příslovečných složených: 7.:stáru, jaa-mala a po
málu (významu rozdílného), po česku atp. —

e) V lokále jednotném.
v příslovcích:

Tvar jmenný tohoto pádu jest

dobře, zle, špatně, smutně, vesele, velice, vysoce,

trpce, sladce atd.; příslovce tato jsou jednotné lokály ke střed
nímu nominativu na -0: dobře k dobro atd.; příslušná jejich
jména přídavná tvaru určitého (složeného) v jazyce většinou
dosud se drží, na př. k dobře je dobrý atd.; ale některá pří
slovce takového jména přídavného vedle sebe nemají, na př.
lze (: 10k. k zaniklému nominativu lho, k němuž bylo byjméno
přídavné určité lítý, -á, -e': lehký), nelze;
\
ve výrazích příslovečných složených: na-mnoze, na máte, na
krátce, v nově, v plně, joo-hotově atp. —

f) Instrumentály

jednotné tvaru jmennéhojsou příslovcemá

_ lem, mnohem, skorem.

Tvar tento mívá, někdy slabiku dlouhou,

proti slabice krátké

tvaru složeného; na př. zdráv, zdráva, zdrávo proti zdravý, a po—
dobně stár, sláb, stě. mál, mil aj. —
Gebauer,

Příruční mluvnice jaz. česk.

9

159.

2. Vzor pčš, péše, pěše.

1. Vzor tento je pro skloňování jmenné

přídavnýchjmen neurčitých)

(pro skloňoxaní

kmeneměkkého.

'2. Tvary jeho mají se shodovati s tvary vzorů jmenných oráč
(mec) duše, moře; měly by tedy býti:
podle \'z. oráč (meč) . . . podle vz. duše.. . podle vz. moře
jedn. nom. pěš
pěše
pčše
gen. pěše

pěše

dnt.pěší

pěšíatd.

pěše

3. Podle udaných vzorů bylo by snadno utvoříti si všecky pády.
Na př. jako se říká:
chodím bos, -a, -o, — chodíme bosé, -y, -a (has: přid. jméno
kmene tvrdého),
tak mělo by se říkati:
,
chodím pěš (v r. mužsk., podle vzoru oráč), --7)ěše (žensk, podle
duše), — pěše (střed., podle moře), — chodíme pěší (podle oráči), —
pčše (podle duše), — pěše (podle moře),
a tak se také kdysi říkalo. Ale během času tvary jmenné tohoto
vzoru víc a více hynuly a zachovaly se jenom porůznu v některých
slovích a pádech.

4. Nejvíce se jich zachovalo ve jménech místních,
Boleslav,

jako jsou

Chrudim, Jaroměř, Choteč, Olomouc,Drahoraz atp. J sou

to vlastnějména přídavná

významupřivlastňovacího;

na

př. Boleslazš(s měkkým -č) :hrad
Boleslavův, hrad, jejž založil
nebo osadil Boleslav (tedy od mužsk. jména Boleslav), a podobně
Chrudim (od mužsk. jména Chrudim), Jaroměř (od mužsk. jm. Ju
romír). Olomouc (od mužsk. jm. Olomút) atd. Jména tato bývala
někdy rodu mužského, když se k nim rozumělo podstatné jméno
mužské, na př. (ten) Boleslav', (ten) Olomúc: Boleslavův, Olomutův
na př. hrad; v tom pojetí náleželo jim sklonění podle vzoru mužsk.
pěš (oráč), tedy na př. jedn.'gen. do Boleslavč, do Olomúce, instr.
za Boleslavem, za Olomúcem atd. Ale časem pojímají se do rodu
ženského & rozuměti k nim jest nějaké podstatné jméno ženské,
na př. (ta) Boleslač, (ta) Olomúc :

Boleslavova, Olomútova na př.

osada; v tomto pojetí náleží jim sklonění podle vzoru ženského
pěše (duše), a jest tedy:
jedn. nom. Boleslav, Chrudim, Jaroměř, Olomouc. ..
jako nom. duše (hráz');
jedn. gen. Boleslave', Chrudimě, Jaroměře, Olomouce . . .
jako gen. duše;
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jedn. dat. Boleslaví, Chrudimi, Jaroměři, Olomouci . . .
jako dat. duši atd.
Mylným výkladem ovládly u mnohých z těchto jmen v no
vějším jazyku

spisovná—111genitivy jedn.

—i:z Boleslavi,

z Chru

dimi atd.; Spisy starší a novotou nezkažený jazyk obecný mají
zpravidla -ě (e), tvary z-Boleslavi. z-Chrudimi atp. jsou tak chybné,
jako by bylo chybné z-Jaroměři, anebo z-dušz'.
.z').Několik tvarů vzoru pěš má přídavné jméno páň (: pánův),
totiž ve \'ýrazích: dívka páně, slovo páně, do chrámu páně. Výraz
„páně“ záhy však ustrnnl a klade se neskloněn do všech pádův,
i kde by po právu býti neměl; na př.“anděl páně (místo žádaného
páň). bratrovi páně Jindřichovu (m. žádaného páni) atd.
Podobně přid. jm. kněž (: knězův) ve jm. místních inužsk.
Kučž-mosf, žensk. Kučže-res, stř. Kněže-pole.
6. Kromě toho máme tvary vzoru pěš dochovány jenom po
různu v některých výtazích a zachovaly se nám tu jenom některé

pády sklonění tohoto; zejména zachoval se:

a) j ed n. akkusativ
rodu středního v příslovcích sice (stě. sicí
: takový), ruče n. rouče (stě. ručí: rychlý), a zvláště v hoj
ných příslovcích komparativních: více, méně (vysl. me'ňe), dále,
blíže, výše, níže, hůře, snáze atp., mnohdy bez koncového -e: víc, .
dál, atd.; to vše jsou tvary jako jedn. akk. střední pěše;

b) jedn. genitiv
rodu středního v příslovci zvláště: bylo stě.
jméno přídavné oláščí (: nč. zvláštní); k němu byl tvar jmenný
mužsk. vlášč (jako pěš), střed. vlašče (jako pěše); jedn. genitiv
rodu středního byl vláščě; ten složen s předložkou z dal z—fvláščě,
a to přešlo v nč. zvláště.

160.

Vzor dobrý, —á,-é.

1. \'zor tento je pro skloňování slož ené

(pro skloňování

přídavných jmen u r č i t ý ch) kmene t v r d e 11o.

2. Sklonění jest toto:
rodu mužsk.
jedn. nom. vok. dobrý
gen. dobré/zo

dat. dobrému
akk. dobrého (živ.)
dobrý (neživ.)
lok. dobrém
instr. dobrým

žensk.
dobrá

střed.
dobré

dobré
dobré
dobrou

dobrého
dobrému
dobré

dobré
dobrou

dobrém
dobrým —
9*
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rodu mužsk.
množ. nom. \'ok. dobří (živ.)
dobré (noživ.)
gen. dobrých
dat. dobrým
akk. dobré
10k. dobrých
instr. dobrými

žonsk.
dobré

střed.
dobrá

dobrých
dobrým
dobré
dobrých
dobrými

dobrých
dobrým
dobrá
dobrých
dobrými.

3. Tak skloňují se také jména, jež jsou původem svým jména

přídavná, ale vzata jsou za podstatná, dílem obecna,
dílem
vlastní.
Např. hajný, ponocný atp.; komorná, králocá atp.; mýtné,
služné, zpropítné atp.; Dobrovský, Palacký, Vysoký, Slaný (jméno
místní), pol. Kochanowskí (: č. —ský),rus. Dostojevskij (: č. -ský)

atp.; Němcová, Stránská atp. (: manželka nebo dcera Němcova,
Stránského); Hluboká, Lysá atp.; Hostinné (n. Hostíné) atp.
4. V IlOm. vok. množném rodu mužského mění se kmenová,

souhláska způsobem náležitým: dobrý—dobří, silný—silní (\'ysl.
—ňí),nahý — nazí, veliký — velicí, nebeský — nebeští. pražský —
pražští, německý — němečtí atd.

161.

4. Vzor pěší, -í, olí.

1. Vzor tento je pro sklonění slo ž en é (pro skloňování pří
davných jmen u r č it ý 0 h) kmene m ě k k (5h o.
?. Skloňování jest tot-o:
rodu mužsk.
žensk.
střed.
jedn. nom. vok. pěší
pěší
pěší
gen. pěšího
pěší
pěšího
dat. pěšímu
pěší
akk. pěšího (živ.)
pěší
pě'í
pěší (neživ.)
lok. pesím
pě'í
pě'ím
inst-r. pě'ím
pě'í
pěš'm —

množ. nom. vok. pě'í
gen.
dat.
akk.
lok.
in str.

pě'ích
pě'ím
pěš'
pě'ích
pě 'ímí

pě'í

pě'í

pě'ích
pěš'm
Pěší
pěších
pěšími

pěších
pě"m
pěší
pěších
pěšími,
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3. Sem patří dílem také jména podstatná hříběcí, podací, Stra—
šecí. Jsou původem svým přídavná tohoto vzoru: hříbčeí- (totiž
nemoc.), podací. (t. právo), Strašecí (t. město); ale berou se za jména
podstatná rodu středního a skloňují se také podle vz. znamení.
4. Tak skloňují se též zájmena čí a její; na př.:
čí slovo gen. čího slova, dat. čímu slovu atd.; —

její bratr gen. jejího bratra, dat. jejímu bratru atd., —
její bratři gen. jejich bratrů, dat. jejím bratrům, instr. jejími
bratry, —
její sestry gen. jejich sester, dat. jejím sestrám atd.
O její v. též š 166, 0 či š 16.9.

5. O jménech jako Jiří gen. Jiří a Jiřího, podkom' gen. pod
koního, sudí gen. sudí a sudího atd., která ze vzorů Jíří, znamení
a sudí přecházejí

sem, v. š 114 č. 2, š 124 č. 3 a Š 139 č. 3.

162.
111. Skloňování zájmen (n. náměstek).
O druzích zájmen a jejich významu podávají se výklady ve
skladbě (%442—450; zde jde o jejich skloňování.
Toto pak jest několikeré, zejména:
A) skloňování zájmen osoby 1. jáaž. ty, azájmena zvratného se;
B) skloňování zájmen podle vzoru tvrdeho ten, ta„ to aměkkého
náš, .naše, naše (: sklonění z áj m e n n e);
0) skloňování zájmen podle vzorů dobr a dobrý, pěší (: sklonění

jmenné a složené).
163.

A)Sklončnízájmenjá,

jest toto:

os. 1.
jedn. nom. vok. já
gen.
dat.
akk.
10k.
instr.

mne (mě)
mně, má
mě, mne
mně
mnou

ty, se

os. 2.
ty

zvrat.
-—

tebe (tě)
tobě, ti
tě, tebe
tobě
tebou

sebe
sobě, si
se, sebe
sobě
sebou ——

množ. nom. vok. my

by

gen. nás

eás

——

vám
vás
vás
vámi

—
—
—
—

dat.
akk.
lok.
instr.

nám
nás
nás
námi

—
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Zájmeno zvratné sebe áttl. nemá. tvarů zvláštních \' čísle
množném; tvary číslu jednotného jsou zároveň pro číslo množné.
V akk. jedn. jsou tvary vlastní mě, tě, se; tvary mnc, tebe, sebe
jsou gcnifivy vzaté do platnosti ákkusaítivní. ——
Naopak boro" se
tvary mě, tě mnohdy zase za genitivy, zejména \' jistých rčeních
na př.: táži se tě. nebojím se tě atp.
V jedn. (látivě jsou \'c('lletvá1'ů silnějších mně. tobě, soběháry
slabší mi, ti, si. Podobně jsou \' ukkusativě tvary mne, tebe, sebe
silnější než mě, tě. se. Tvarů silnějších užívá se pod důrazem, tvarů
slabších kromě důrazu; na př. těbe volám, tobě děkuji, — proti:
volám tě. děkuji ti.

164. B) Skloňování zájmen podle vzoru
tvrdého ten, ta, to a "měkkého náš, naše, naše-.
1. Skloňování toto jest '.áj m on n (: (v. % 100).

2. Vzor tvrdý

ten, ta, to skloňuje se takto:

rodu nmžsk.
jedn. nom. vok. ten

žensk.
ta

střed.
to

gen. toho
dat-. tomu

tě
té

toho
tomu

ákk. toho (živ.) _

tu

to

ten (ne'/Živ.)
10k. tom

té

tom

instr. tím
množ. nom. vok. ti (živ.)

ton

tím—

ty

ta

těch
těm

těch
těm

t_z/(neživ.)

gen. těch
dat.. těm

ákk. ty

ty

ta

10k. těch

těch

těch

instr. těmi

těmi

těmi.

3, Vzor měkký náš, naše, naše skloňuje se takto:
rodu mužsk.
žensk.
střed.
jedn. nom. vok. náš
naše
naše
gen. našeho
dát. našemu
akk. našeho (živ.)
náš (neživ.)
lok. našem
instr. naším

naši
naší
naši

našeho
našemu
naše

naší

našem
naším -—

rodu muž.—fk.

žensk.

střed.

množ. nom. vok. naši (živ.)
naše
naše
naše (neživ.)
gen. našich
našich
naších
dat. našim
naši-m
našim
akk. naše
naše
naše
10k. našich
naších
našich
inst-r. našimi
našimi
našimi.
4. Vzor náš liší se od vzoru ten měkkostí souhlásky kmenové:
proti kmenu tvrdému to- je kmen měkký našo-. Z této měkkosti
vzešla i většina rozdílův, jež vidíme v koneovkách. Na př. jedn.
nom. ženský byl původně stejný: ta. naša; u kmene tvrdého -a zů
stalo, 11měkkého přehlasilo se v -e (stě. -ě) a jest tedy naše proti
ta.. Podobně stejný byl kdysi jedn. akk.: tu, našu: tu zůstalo. naša
přehlásilo se V naší. Rovněž tak byl původně stejný jedn. nom.
stř. to a naše, dat. tomu a našomu atd., ale našo— přehlásilo se
v naše- ajest tedy to — a naše, toho — našeho, tomu — našemu atd.
165. Podle ten. ta, to skloňuje se také zájmeno
11k azo \“a (ti
onen, ana, ona: gen. onoho, oné, onoho, dat. onomu, oné, onomu atd.

V jedn. nom. (akk.) mužsk. jest ten .: ti,-nm, onen :

own-nm,

t. j. zájmeno ta a ona s připojeným —na. V pádech jiných tohoto pří
věsku není, nom. ženský jest tedy ona _(nikoli omza), stř. ono atd.

166. Zájmeno

třetí

osoby

on, ona, ano, v čísle množ. oni,

ony, ona, jest totéž, co onen, ona, ano, jen že v jedn. nom. mužsk.
je bez přívěsku -(e)n. Má. jenom nom. jedn. & množ.; pády ostatní
má z bývalého zájmena jb, ja, je (téhož, jež se nam zachovalo
v zajm. vztažném jenž, jež, jež, v. % 167), a sklonění jeho je tedy:
rodu mužsk.
žensk.
střed.
jedn. nom. on
ona
ono
gen. jeho, ho
jí
jeho, ho
dat. jemu, mu
jí
jem-u, mu
akk. jej, jeho, ho, -ň
jí
je
10k. (v) něm

inst-r. jím
množ. nom. oni (živ.)
ony (neživ.)

gen. jich, jejich
dat. jím
akk. je
10k. (v) nich

instr. jimž

ní

něm

jí

jím —

ony

ona

jich, jejich
jim
je

jím
je

j ich, jejich

mích

nich

jimi.

jim-i.
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Zaj- bývá. ii.-,na př. jeho a (lo—něho,jich a z- nich atd.; v. š 36, 7.

Tvary ho a mu v jedn. gen., akk. a dat. mužsk. a stř. vznikly
z tvarů plných jrho a jemu tím, že se slabika je- odsula (v. š 16);
užívá se jich mimo důraz, na př. bojím se ho, volal jsem ho, po
věděl jsem mu to atp., proti důraznéinu: jeho se bojím, volal jsem
jeho, jčmu jsem to pověděl atd.
V jedn. akk. mnžsk. jest jej tvar vždy oprávněný; na př.
viděl jsem jej (člověka, ptáka, strom). Tvar -ň bývá jen při před
ložkách, na př. na—ň.za—ň,ve-ň (ale nikoli (lo-ň m. (lo-něho, : gen. !).

Vedle obou tvarů těchto je tvar z genitivu přejatý jeho, ho, kterého
se užívá jen při významu životně-m, např. viděl jsem ho (člověka,
ptáka), jeho jsem potkal (člověka).
V jedn. akk. střed. má jazyk obecný skoro všude tvar ho,
jazyk Spisovný však zachovává tvar správný je; na př. viděl jsem
je (město, dítě atd.).
V množ. gen. béře se jejich jen ve významu přivlastňovacím,
např. zpěv jejich (ptakův) jest líbezný; naproti tomu tvar jich
může se vzíti ve významu každém, i také v přivlastňovacím, na
př. část jich (ptákův) uletěla, zpěv jich (ptákův,=význ. přivlast.)
jest líbezný.
V Stč. bylo jenom jich; tvar jejich vyvinul se až později.
V jedn. gen. žensk. byly v stě. též dva tvary, jie (: nč. zúž.
jí) a jejie (: nč. _zúž.její). Tvar jejíe byl významu přivlastňovacího,
a byl v češtině západní a spisovné zahy pojat za jméno přídavné
a skloňován podle vzoru pěší. Říkalo se na příklad
dříve: ot jejic bratra, potom: ot jejieho bratra;
dříve: řekl jsem jejže bratru, potom: řekl jsem jejie-mu bratru;
dříve: jejíe sestru, potom: jejú sestru; atd.
Z toho jest ně. ieií: její bratr, jejího bratra, jejímu bratru atd.
Tvary skloňované její, jejího atd. jsou zřetelnější než neskloňo

vané, jsou V češtině spisovné již ve stol. XIV. a jsou pravidlem
od stol. XVého; rušiti je a uváděti na místo jejich tvary neskloňo
vané (psáti tedy: odjejo' bratra, řekl jsem její bratru atp.) jest novota
zbytečná a nemístná.
Jest rozdíl mezi jejich a jejich; na př. cena jejich domů (t. j.
domů, které patří osobě jedné ženské a jsou tedy domy její) — a cena
jejich domů (t. j. domů, které patří osobám několika ajsou tedy
domy jejich).

167. Zájmeno vztažné jenž, jež, jež (: který, -á, -é) jest
:jen—ž, jen-že atd., t. j. je složeno s příklonným

-ž, —že(jako
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na př. který-ž atp.). Když toto -ž 'odepneme, zbývá nam jedn.
nom. mužsk. jen, žensk. je, stř. je.
V mužském nom. jen jest koncovka -en podobného původu, jako
v ten a onen (v. Š |65); totiž jen :jb-na. Když pak i tento přívěsek
-nó odepneme, zbývá. nom. mužsk. jb.
V ženském nom. je, stč. jě, je přehlaska; původně bylo ja.

Ve středním nom. je je tvar starý zachován.
Podle toho mame tedy ve vztažném zajmenu jenž, jež, jež zacho
váno staré zájmeno jb, ja, je, jež bylo významu ukazovacího.
Toto skloňovalo se úplně podle vzoru náš, naše, naše a při tom
vzoru zůstalo také vztažné jenž, jež, jež, lišíc se jen v jedn. nom.
mužsk. koncovkou -en nahoře vyloženou. Tvary jsou jako v zajmeně
(on), jeho, jemn atd., ale zachovány jsou zde také v nominativech.

Sklonění pak je toto:
rodu mužsk.
jedn. nom. jenž
gen. jehož
dat. jemuž
akk. jejž, jehož
10k. (v) němž
instr. jimž

množ. nom.

(živ.)

jež (neživ.)
gen. jichž, jejichž
dat. jimž
akk. jež
10k. (v) nichž

žensk.
jež
ji'ji'
již

střed.
jež
jehož
jemuž
jež

níž
ji'

němž
jímž ——

jež

jež

jichž, jejíchž
jimž
jež

jichž, jejichž
jimž
' jež

nichž

nichž

instr. jimiž

jimiž

jimiž.

168. Zájmena

přivlastňovací

můj, moje, moje, ——
tvůj,

tvoje, tvoje, — svůj, svoje, svoje — skloňují

naše, naše, ale tvary jejich často s e stahuj

se podle vzoru náš,

í.

Na př.

podle nom. stř. naše jest i nom. stř. moje,
a jest také stažením z moje vzniklé mé;
podle gen. našeho byl i gen. mojego
ale mojego stáhlo se v mégo : nč'. mého;
podle dat. našemu byl i dat. mojemu,
ale mojemu stáhlo se v mému;
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podle jedn.

nom. žensk. u množ. nom. akk. stř. naše stč.
naša bylo také moja
ale moja, stáhlo se v má;
podle akk. žensk. naši stč. našu bylo i moju,
ale moju stáhlo se v má : nč. mou;
atd.

Tvary nestažené zachovaly se jenom v pádech některých
:! sklonění jest toto:
rodu mužsk.

žensk.

jedn. non_1. vok. můj
gen. mého
dnt. mému,

akk. mého (živ.)

střetl.

moje, má
mé
mé
moji, mou

moje. má
mého
mému
moje, mé

mé

mou

mém
mým —

moje, má

moje, má

mých
mým
moje, mé

mých
mým
moje, má

můj (neživ.)
lok. mém

instr. mým
množ. nom. vok. moji (živ.)
moje, má (nežišn)
gen. mých
dat. mým
alik. moje, mé
10k. mých

instr. mými

mých

mých,

mými

mými.

V nářečích východních vyskytuje se tvarů s -oj- mnohem více
než v jazyku spisovném; jsou to namnoze novotvary.
169. Také zájmeno čí má tvary stažené. Znčlo původ ně čhjb, čbja,
čbje (: stč. či, 659, čia, : nč. čí. čí, či) a skloňovalo se jako zájmeno
jb, ja, je (v. 5 167), t. j. podle vzoru náš. Ale slabika -bj-, která tu
vždycky byla, stahovala se s následující samohláskou, & z toho vyšly
tvary úplně takové, jako jsou ve vzoru pěší. Proto může se také říci,
že se čí skloňuje jako pěší (sr. % 161 č. 4).

170. Sklonění jako jenž, náš atd. má také číslovka veš gen.
'všpho; v. % 185.

171. V zájmeně lra'o stě. ktozk'L-to jest- to_přívěsek (jako
v ten-to atp.). Kmen jest ko- & sklončuí je podle vzoru ten-, až na

instr. kým, jenž jest podle dobrý.
Zájmeno co znělo stč. 639 (z býv. čbSO), & to byl genitiv :

čeho. Genitiv tento vzal se

nominativ (& akkusutiv), tak jako

na př. se béře gen. chleba za nom. (akk), když se říká : dobrý chleba
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m. dobrý chléb. Akkusativ starší byl Čb; je zachován v českém
proř, nač, več atp. (: pro-čb, na—ěb,\"L-Čb), v pročež atp., kdež je
české -če-ž za starší -Čb-Žř>,a ve výraze o-ni-ve-č: obrátiti něco

\ niveě (chybněz vnivecl). Koncovky ])ádův ostatních jsou podle
vzoru naše (stř. r.).
Sklonění obou těchto zájmen jest tedy:
nom.
gen.
dat.
akk.
10k.

kdo
koho
komu
koho
(0) kom

instr. (kým)

co
čeho
čemu
co, -č
čem

čím.

'l'ak skloňuje se i nikdo, někdo, ledakdo, nic (z ni-oo), něco, ledaco.

172. O) Sklo n ění zaj men podle vzorů dobr a dobrý, pěší.
1. Podle vzorů dobr a dobrý skloňuje se sám a samý.
V stě. skloňovalo se sám krom toho také jako ten: gen. samoho.
dat. samomu atd.
“2.Podle vzoru dobrý, -á, —éskloňují se dalo všelika zájmena
na —ý, -a', -o':

který, -a', -é, a ovšem také který-ž, některý, všeliktery' atd.;

ký (ká, ké), užívané

jenom v rodě mužském čísla jedn.;

týž, ta'ž, též::tgí-ž atd., gen. téhož, též, téhož atd.;
tentýž, tatáž, totéž, v nom. množ. titíž, tytéž, tatáž; je složeno
z ten a tý s příklonným -š, a ten ity' se skloňuje, každé způsobem
svým: ten-tý-ž gen. toho-tého-ž, dat. tomu—tému-žatd.; avšak ztoho
užívá se skoro jen nominativu jedn. a množ., tvar padu jiného
zřídka se vyskytuje;
'
'
pak ovšem též mnoha jména přídavná. na qi, -á. -é, z kmenů
zajmenných utvořena a proto k za'jmenům kladena. na př. jaký,
taký. takový, atp.
3. O zájm. čí a její, jež mají koncovky jako pěší (na př. jedn.
gen. čího, jejího jako pěší/eo atd.), ale přece nejsou sklonění složeného,
v. 6 161 č. 4. g 166 aš

173.

169.

IV. Skloňování číslovek.

O druzích číslovek a jejich významu podávají se výklady
ve skladbě (% 458—467);.zde_ jde o jejich skloňování.
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174. (\'íslovkn základní
ten, ta, to (% 164

jeden, jedna, jedna skloňuje se jako

2), jen s tím rozdílem. že její koncovka, —(e)n

patří ke kmeni, kdežto při ten (: t'h-II'L) je přívěskem, kterého
v jiných pádech není.
Sklonční tedy jest toto:

rodu nmžsk.
jedn. nom. jeden
gen. jednoho
atd.

žensk.
jed-na
jedné

střed.
jedno
jednoho

jedny

jedna

jedněch
jedněm

jedněch
jedněm

——

množ. nom. jedna?(živ.)
jedny (neživ.)
gen. jedněch
dat. jedněm

atd.

Příklady pro číslo množné: jedni lidé, jedny hodiny, jedna
vrata, kaínna atd.
175. Císlovky základní dva, dve', dvě, a taktéž oba, -ě, -ě, sklo
ňují se podle téhož vzoru ten, ta, to, ale ovšem jen v čísle dvoj
ném, poněvadž význaín jejich čísla. jiného nedopouští. Jejich sklo

nění jest jediným zbytkem

čísla dvojného

ného & jest toto:
rodu níužsk.
nom. ekk. dva, oba
gen. 10k. dvou, obou
dat. instr. dvěma, oběma

sklonění zájmen

žensk. a, střed.
dvě, obě
dvou, obon
dvěma, oběma.

Místo gen. & 10k. ze-dvou, z-obou, ve-dvou, v-obou atp. říká se
někdy chybně dvouch, obouch; -ch je tu přejato z čísla množného
(podle dobrých atp.).
Jiné chybné tvary v nářečích obecných jsou dat. dvoum, obou-m
& instr. dvouma a obouma (místo -ěma), vzniklé tím, že se vzal za,
základ gen. 10k. dvou-, obou- & k tomu přivěsila se pro dativ kon—
covka -nz, pro instrumentál koncovka —ma.

176. Číslovky základní tři, čtyři skloňují se podle vzoru host,

takto:
nom. akk. tři, čtyři,
gen. tří, čtyř,
dat.. třem, čtyřem,
10k. třech, čtyřech,

instr. třemi (stč. hřmí), čtyřmi.
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Gen. čtyř je za starší a ob. čtyr.
Vedle čtyři atd. vyvinuly se také tvary s -r- místo -ř-: čtyry,
čtyrem atd. Na pohled zda se, jako by čtyři bylo pro nom. mužský
a čtyry pro akk. mužský a nom. akk. ženský (jako bratři a bratry,
sestry) ;, zdání mylné.
V době starší byl v nom. rozdíl mezi rody: bylo mužsk. třie.
čtyřie (později zúžením tři, čtyři) a žensk. i stř. tři, čtyři. Rozdílu
toho nyní není.

177. ]. Číslovky základní pět, šest, sedm, osm, devět, deset
skloňovaly se podle vzoru kost.
Jsou to vlastně jména podstatná rodu ženského a téhož tvaru
jako kost (pět m. pgtb, jako kost m. kostb, oboje kmene J), a „pět“
znamenalo původně tolik co „pětka“ atd. Sklonění bylo tedy na př.:
jedn. nom. (všěcka) pět hřiven,
gen. (všic) pěti hřiven,

dat.

pět-ihřivenatd.

Předmět počítaný byl vždy v genitivě množném (hřiven) Ale
to zůstává. jenom v nom. a akk.; v pádech ostatních nastupuje změna:
skloňovací koncovku dostava výraz, jenž vyjadřuje předmět počítaný,
číslovka pak ustrnuje v tvaru s koncovkou -2', platném pro všecky
pády, na př.:
gen. (všech) pěti hřiven.
dat. (všem) pěti hřivnám,
lok. (se všech) pěti hřivnách,
instr. (všemi) pěti hřimtamí.
O změně přívlastku ve výrazích těchto, všěcka pět atd., v. v %463.

Číslovky devět a deset, stč. desět, mívají v tvaru s —islabiku

druhou častěji zdlouženou:

devět — devíti, deset — desíti.

2. Číslovka deset měla také jednotný lokál s koncovkou —e(srov.
jedn. 10k. ve-dne, % 147 č. 6), stč. desěte, který jest

obsažen v jede—

nácte, dvamicte, atd. (: jeden-na-desěte, dva—na-desěteatd., kdež na—

desětejest:na-desítce);

— dale měla dvojný nom. akk. desětí,

obsažený v stě. dvacěti (: dva-deseti, : dvě—desítky),nč. dvacet; ——
měla dvojný instr. desietma, obsažený v stě. -mezi-dcietma, jeden
mezi-dcietma, dva-mezi-dctetma atp. (10 + 1 + 10 atd.), z -desietma;
— měla množný nom. akk. desětt, obsažený v stč. třicěti, čtyřicětt'
(: tři-desěti, čtyři-desětí, : tři-desítky, čtyři-desítky), nč. třicet, čty
řicet; — a měla množný genitiv desát, obsažený v sedmdesát (: sedm

desát, :sedm-desítek) atd.
178. Číslovky základní jedenáct neb jedenácte, dvanáct neb
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dvunacte

atd. (jednotky

od 11 do 19) a dvacet, třicet, čtyřicet.

padesát atd. (desítky od '20 do 90) mají naležity jenom
nom. akk.: iedenáete. jedenáct, dvacet, padesát hřiven:
pro všecky pady ostatní mají tvar ustrnulý s -i, a skloňování
vlastní označuje se na ])ředlnětě počítanéni:
gen. od jedenácti, dvaceti (n. (lvacíti), padesati hřiven.
dat. k jedenácti, dvaceti (n. dvacíti), padesati hř—icnám,
lok. o jedenácti, dvaceti (u. dvacíti). padesati břit—nách,
instr. s jedenácti, dvaceti (n. dvacíti), padesati břicnami.
Skloňování původní a náležité bylo takové, k jakému ukazuje
složení těchto číslovek; na př. říkalo se:
nom. jedna-nacte hřiven,
akk. jednu-nacte hřiven,
gen. jedné-nacte hřiven atd.
Ale toto skloňování se časem zrušilo a vznikl" způsob nahoře
vyložený.

179. Sta skloňuje se podle vzoru město; při něm uchoval se
i zbytek čísla dvojného:
nom. akk. dvě stě (v. š 97 č. 5). Předmět
počítany je zpravidla v genitivě: sto lidí, ze sta lidí, ke stu lidí
atd. Někdy však skloňuje se v pádech mimo nom. a akk. výraz,
jenž vyjadřuje předmět počítaný, a sto nechává se neskloněno; na
př. ze sto lidi není ani deset spokojených, ke sto lidem, ve sto
lidech, se sto lidmi (: atti—akce, v. g 399).

180. 1. Tisíc skloňuje se jako meč; na př. po tisíci let, s tisícem
lidí (při att 'akci opět neskloňováno, v. $ 399). V gen. množ.: pět
tisícův, a častěji tvar starší: pět tisic (%111 č. 5).
2. Cizí million, billion atd. skloňují se podle vzoru dub.

181. Číslovky řadové skloňují se:
podle vzoru dobrý, -á, -e',na př. prvý, druhý, pátý, desátý, stý atd.;
podle vzoru pěší, -í, -í, na př. první, třetí, tisící.

Ve výtazích: půl čterta dne, půl páta zlatého, po půl šestu
zlatém, půl desáta, půl jedenácta, půl dvaecita atp. jsou číslovky
řadové čtcrtý, pátý atd. skloněny podle vzoru dobr.

182. 1. Číslovky druhové
vzoru pěší.

dvojí, trojí, obojí skloňují se podle

2. Vedle dvojí, trojí, obojí vyskytují se někdy také tvary dt'ůj,
dvoje, dvoje, — trůj, troje. troje, — obůj, oboje, oboje —, skloňované
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jako náš & mežj (55168); ale vyskytují se jenom v některých pádech,
totiž v nom. & akk. jedn. i množ.:

rodu mužsk.
jedn. nom. dvůj
akk. dvůj (neživ.)
množ. nom. dvojí (živ.)
dvoje -(neživ.)
akk. dvoje

žensk.
dvoje
dvojí
dvoje

střed.
dvoje
dvoje —
dvoje

dvoje

dvoje.

Praví se tedy na př.:
mužsk. jedn. nom. a. akk. dvůj čin (vedle toho ovšem také
dvojí čin); množ. nom. dvojí činové (vedle dvojí činové), ekk. dvoje
činy (v. dvojí činy);
žensk. jedn. nom. dvoje věc (v. dvojí věc), akk. dvojí věc (v.
dvojí věc), množ. nom. akk. dvoje věci (v. dvojí věcí);
střed. jedn. nom. akk. dvoje sukno (v. dvojí sukno), množ. dvoje
sukna (v. dvojí sukna).
Pády ostatní jsou jako ve vzoru p'ší, na př.:
jedn. gen.
dat.
množ. gen.
dat.

dvojího činu, dvojí věci, dvojího sakna,
dvojímu činu, dvojí věci, dvojímu suknu atd.;
dvojích činův, dvojích věcí, dvojích suken,
dvojím činům, dvojím věcem, dvojím suknům atd.

Slova dvě, tré, obě jsou půvwlem svým též číslovky dru
hové, stažené z jedn. nom. .ukk. střed. dvoje, troje, oboje (jako
má z moje atd.). Ale pojímají se ve smyslu jmen podstatných (dvě
asi : dvojice atd.), mají při sobě předmět počítaný v genitivě &jest
tedy na př.:
nom. ekk. obě, dvě holoubátek, tre' dítek,
gen. obého, dvého. tvého,
vol ze dvého, —

dat. k tomu trému,
lok. o tom obém, dvě-m, tvém.

Instr. byl by -y'm, ale není již v obyčeji.
4. Druhové číslovky s koncovkou -er, -e-ra, -ero — na. př.
pater, -era, -ero ——měly původně sklonění podle vz. dobr, -a., -0
(& 158); ale vedle toho vznikají a. šíří se tvary pata/ý, -era', »ere'
podle vzoru dobrý, -á, -é, a, sklonění novočeské jest toto:
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rodu mužsk.
jedn. nom. (pater), -ery'
gen.
mrčho
dat.
-erému
akk.
-erého (živ.)
-ery' (neživ.)
lok.

-erém

instr.
-ery'm
množ. nom. (páteři), -cří (živ.)

žensk.
patem, -crá
-cré
-eré
patem, -erou

střed.
patem. -c-ré
-erého
-m'ěnm
pátera, -erě

—eré

-crém

-erou

.-cry'm

pata-y, -erc'

pátera, -erá

patery, -eré (neživ.)
gen.
dat.

-crých
-ery'm

akk. patery, -cré
lok.
instr.

-ery'ch
—ery'mz'

-cry'ch
-ery'm

patcry, -cré

-crýcl/
-cmjm

pátera, mrd.

-ery'ch
-ery'mi

-er_ajch
-cr3/'mi.

To jest: tvary podle vz. dobrý jsou v pádech všech, a vedle
nich jsou tvary podle vz. dobr jenom v nom. a akk.; na př. pater
(zastaralé) stav a patcry' stav, patem věc a paterá věc, patem věc
a paterou věc, patero sukno a pateré snkno, páteři (zastaralé) stavové
a páteří stavové, patery staVy a pateré stavy, patery věci a pateré
věci, patem sukna a patcrá sukna.
Jména pomnožná mívají při sobě v těchto pádech číslovky
tyto obyčejně v tvaru jmenném: patery hodiny, patcra vrata, kamna.
Tak skloňuje se také: koliker- (několiker-, všeliker-) a né.
vešker- (jedn. nom. veškeren, -era, -er0, akk. ceš/term,
množ. nom. veškeři, -ery, -era, akk. veškery, -ery, wm).

—eru, -ero,

5. Druhová číslovka rodu středního -ero béře se někdy ve
významu jména podstatného a skloňuje se pak veskrze podle vzoru
dobro (města). Na př. desatero božích přikázání, čtvero evangelistův,
patem rad, sedmerosvátostí atd.; gen. desatera přikázání, patem rad
atd.; dat. k desatera přikázání atd.; lok. v desatera nebo desateře
přikázání; instr. s desatercm přikázání; množ. desatera, desater, de
saterz'žm atd.

183. Jednoduchý, dvojitý, dvojnásobný atp. skloňují
podle

se ovšem

dobrý, -á, —e'.

184. Číslovky tak zvané neurčité
ma'/o,mno/m,kolík (m. ko
lika), tolik (m. toliko) atp. jsou vlastně přídavná jména rodu střed
ního. Skloňovala se náležitě podle vzoru dobro (město, v. 5 158 č. 5)
a předmět počítaný byl při nich v genitivě; na př.:

nom. mnoho,
gen. ze mnoha,
dat. ke mnohu,

málo, tolik atd. lidí,
mála, tolika „
»
mailu., tolikzt „, „ atd.

Ale to zůstávat jen v nom. & akk. V pádech ostatních na
stupuje změnu (attrakce, v. % 399): skloňovací koncovky dostává
výraz, jenž vyjadřuje předmět počítaný, číslovka pak málo ustruuje
v tvaru s koncovkou -o, jiné v tvaru s koncovkou -a pro všecky
půdy, na, př.:

gen.
těchto mnoha,
dat.
těmto mnoha,
10k. v těchto mnoha,
instr.
těmito mnoha.

tolika
tolika
tolika
tolika

atd.
atd.
atd.
atd.

lidí,
lidem,
lidech,
lidmi,

neb těchto málo
„ těmto málo
„ v těchto málo
„ těmito málo

lidí,
lidem-,
lidech,
lidmi.

185. Veš (: všechen), vše, vše skloňuje se jako náš, -e, -e,
ale v jednotném instr. mužsk. & střed. & množném gen., dat.. lok.
& instr. všech rodů jako ten, ta, to. Jest tedy:

rodu mužsk.
jedn. nom.
gen.
dat.
akk.

veš
všeho
všemu
všeho (živ.)
veš (neživ.)
lok. (ve) všem

instr. vším

žensk.

střed.

vše
vší
vší
vši

vše
všeho
všemu
vše

vší

všem

vše(chny)

vše(chna.)

všech
všem

všech
všem

vším —

množ. nom. všt(chni) (živ.)
vše(chny) (neživ.)
gen. všech
dat. všem

akk. vše(chny)

vše(chny)

vše(chna)

10k. všech

všech

všech

instr. všemi

všemi

všemi.

V nominativech & akkusativech

přistupují k veš rozmanité pří

věsky, hlavně -ceh, -chen & -'chen:

všeceh m.

veš-cch,

žensk. vše-cha,

všechen m. veš—chen,
všechen m. vešvchen,
G e b a.u e :, Příruční mluvnice jaz. česk.

„
„

vše-cimca,
vše-chrta,

střed. vše-cko;
„
„

vše-chata;
vše-chno.
10
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b'klonůní bylo
jedn. nom. mužsk.
akk.
„
množ. nom. „
akk.
„

tu původně v obou členech, jak se vidí na tvarech
veš-cch; žensk. vše-cka, stř. vše-cko.
veš-cch.
„
vši-cku.
„ vše-cko.
vši-ohni,
„
vše-chny. „ vše-chna,
vše-chny, „
vše-chny, „ vše-ch na atp.

Ale v prvním členu se sklonění v některých pádech zrušilo. na
př. když jest
jedn. nom. mužsk. všechen, všccek atp. místo veš-chen atd..
„
ckk. žensk. všechnu, všecku atp. „ vši-chnu atd.
V čísle množném bývají v gen. dat. lok. & instr. všech rodů

vedle tvarů:
všech
všem
všech
všemi —

také tvary:
všechněch
všechněm
všechnčch
všechne'mí,

t. j. první člen jest ustrnulý ve tvaru vše-, neskloňuje se. skloňovací
koncovky má. člen druhý -chen.
K veš patří také podst. jméno vesmír, vzniklé neporozuměním
místo stč. veš-mír t. j. veš (všechen)-svět. Sklonění jeho způsobem
starým jest: gen. všeho míra, dat. všemu miru atd.; sklonění pak
nové, přiměřenépřijatému novotnému znění „vesmír“,jest: gen. vesmíru

dat. vesmíru atd.

186.

Skloňování jmen cizích.

1. Jména cizí do češtiny přejatá dílem se skloňují, dílem ne
skloňují.
2. Jména přejatá skloňované,
řídí se dílem některým ze
vzorů jmenných kmene -o neb -a (t. j. vzory mužsk. chlap, oráč,
střed. město, moře & žensk. i mužsk. ryba, vládyha, duše, panoše a co
k tomu dále patří, vzory položenými nahoře ve skloňování jmen pod
statných v %.104 a násl.), — dílem vzorem dobrý nebo pěší.
3. Ke kterému z těchto vzorů jméno cizí patří, o tom rozhoduje
jeho rod & koncovka.
.
4. Rodu je jméno přejaté v češtině mnohdy téhož, jehož je
v jazyku svém. Jménům přejatým z jazykův, která rodu grammatického
nemají, anebo takovým, kde nám rodu poznati nelze, dává. se zvykem
rod takový, jaký se hodí ke koncovce; na př. Peking, Sinai berou se
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zájména rodu mužského, Mexiko. Jericho, Borneo zajm. rodu středního,
Kuba zu jm. r. ženského atd.


5. Koncovka

bývá namnoze počeštěná,

t. j. tak přetvo

řena. že slovo přejaté tim samým je spolu přikázáno jistému českému
vzoru. Na př. jméno cizí rodu mužského Mag/ses zní česky .Mojžiš,
má koncovku počeštěnou -š, patří tedy k českému Vzoru mužskému,
jenž má v jedn. nom. na konci souhlásku měkkou, a to jest mezi
vzory vytčenými oráč; a podle podobných známek patří Alexi ke vzoru
Jiří. ]lIaři a oraci ke vz. pani, nč. Marie (trojslabičné) a orace ke
vz. duše atd.

6. Většinou však přejímá se jméno cizí také s koncovkou
cizí a řadí se k tomu vzoru, ke kterému dílem zněním, dílem půvo
dem koncovky se hlásí, dílem kam je zvyk klade.

a) U jmen slovanských

rozhoduje vedle znění hlavně původ

koncovky; na př. polské Mickiewicz vysl. Mickěvic' skloňuje se
podle vz. oráč, — srbskochorvatské Ljubiša podle Máša (Š 135),
— polské a jihoslovanské přídavné Jsi, -ski, -clci, -čki a ruské
-kij atd. jako dobrý, na př. polské Krasicki, rus. Dostojevskij,
chorv. Bački, gen. -e'ho atd., — ruské -oj jako dobrý, na př.

Tolstoj (: tlustý) gen. Tolstého, — jihoslovanské a ruské -ov,
--in jako bratrův a sestřin (ale i instr. jedn. jest -ovem, -inem:
Kostomarovem, Puškinem, nikoliv -ov_zjm, -iným, v. š 158 č. 4).
b

V

U jmen jiných

než slovanských rozhoduje znění koncovky

a vedle toho velikou měrou také zvyk, který se vyvinul vlivem
mluvnic cizích.

187. To platí zvláště o jménech řeckých

a latinských,

která se skloňují většinou tak, jak žádá rod a kmen z mluvnice řecké
a latinské známý. Skloňuji se tedy:

a) jménařecké a latinské deklinace první, na př.
Antigona, nymfa atp. (řeck. -ě) podle vzoru ryba;
Troia, Troja atp. podle vz. duše: gen. Troje, dat. Troji, akk.
Troji, vok. Troje n. Trojo, 10k. Troji, instr. Troji;
geometrie atp. s nom. -ie (nikoliv -ia) úplně podle vz. duše;
.lledea, idea atp.\podle vz. ryba, v některých pádech podle vz.
duše: jedn. nom. -ea, gen. -ey, dat. -ei, akk. -eu, vok. -e0, lok. -ei,
instr. -eou neb -eí; množ. nom. akk. -ey (neb -eje: ideje), gen. -ez',
dat. -ea'm, lok. -eách, instr. -eami ;
Agricola, pocta atp. (rodu mužsk) podle vz. vladyka;
pomnožná Atheny podle vz. ryby (množ.), Plataie, Plataje podle
vz. duše (množ.);
10'“
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Pythagoras atp. podle vz. rládyka: gen. Pythagory, dat. Pytha
goroci, akk. Pythagora atd.;
Aeneas atp. též tak; Archias gen. -ie, akk. -ia.

5) Jménařecké a latinské
Homeros (řeck. -os), Augustus

deklinace

druhé, na př.:

(lat. —ns)podle vz. chlap (kon

covka řecká -os, lat. -us zůstáva jen v nom. jedn.):
Augusta,

gen. Homera,

dat. ou., -ovz', akk. -a, vok. -e, lok. -Zl, -ovi, instr. -em;

Alexandros (řeck.), Alexander (lat.) též tak;
rovněž tak, když před -03, -as předchází samohláska, např.
v řeck. jménech na -ios, lat. -ius, Helios, Ovidius atd.;
neživotná

mužsk. na —os,—uspodle dub, na př. Oly-nipos, Olym

pus, gen. -u atd.;
pomnožna Del/i, Veji atp. podle vz. Ullři(Uhi'_1/). Lobkozrici (Loh
kovice): nom. Delfi, Veji, gen. Delj, Vej. dat. Delfům, Vejům. akk.
Delfy, Vejc. lok. v Delfcch (-ách), ve Vejicle, instr. Delfy (-ami),
Veji (-emi);
Drepanon (řeck. -0n). Drepamtm (lat. mm, rodu středního) podle

vz. město: gen. Drepana, dat. lok. Drepanu, akk. :

nom., instr.

Drepanem (konc. ř. —0n.lat. Jam zůstávají jen v nom. akk. jedn.);
rovněž tak, když před -0'n, mm předchází samohláska, na př.

ř. -i0n, lat. -ium, Ilion, Ilium: gen. Ilia, dat. lliii atd.;
rovněž tak při jménech obecných jako substantivum, gynmasimn,
lyceum atp., jen s tím rozdílem, že jména na -ium, -emn mají v množ.
gen., dat., lok. a instr. tvary podle vzoru moře: jedn. nom. akk..
substantivum, gymnasium, lyceum, gen. substantiva, gymnasia, lycea,
dat. 10k. substantiva, gymnasia, lyceu, instr. substantivem. gymna
Siem, lyceem, množ. nom. akk. substantiva, gymnasia, lycea, gen.
substantiv, gymnasii, lycei, dat. substantivům, gymnasiim, lyceim,
lok. substantivech, gymnasiích, lyceich, instr. substantivy, gymnasii
(—emi), lycei

(—emi).

7) Jména řecké a latinské

deklinace

třetí zachovávají

svůj cizí tvar v jedn. nominativě, neživotná též v akkusativě; naproti
tomu v pádech ostatních berou se dílem vlastní jejich kmeny řecké
nebo latinské, dílem kmeny k tomu konci zvláště utvořené, a k nim
připojují se koncovky ze vzoru chlap, dub, když jsou to jména rodu

mužského, na př.:
Hannibal, Hamilcar atp., gen. -a atd.;
aether gen. aetheru atd.;
Cicero, Nero atp., gen. -0na, dat. -0novi atd. (0 zdomácnělých
Hugo, Otto, gen. -a n. -y, nikoli -0na, v. 5 118, l);
Marathon (jm. místní) atp., gen. Marathonu, někdy též -0na;
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Xena/on gen. —ontaatd.;

Trapezus (město), gen. Trapezuntu n. -unta atd.;
lze-ras gen. heroa. dat. herou (trojslab.)

neb —oovz'atd.;

Aristoteles, lh'ogenes atp., gen. -la. -na atd.;
Sofokles uto., gen. Jda & někdy též Jelen atd.;
Borysthenes (řeka), gen. Borysthenu, někdy též —enaatd.;
Atys (jm. os.). Halys (řeka), gen. -ya, někdy též -_z/e(podle vz.
oráč, meč), dat. Atyori, k Ilalyzt atd.;
Paris, Adonis atp. gen. -z'r,la,dat. -ždom' atd. —
Nebo připojují se koncovky ze vzorů ryba & duše, když jsou to

jména rodu ženského,

na př.:

Dido, Juno atp., gen. Didony, Junony, dat. -oně, akk. -onu nebo

jako nom.. atd.;
Sapfo, Kalypso,

]Joho (víla,), gen. Sapfy, dat. -ě, akk. —unebo

jako nom., atd.;
Klz'o, fo gen. Klic, dat. Klií atd., podle vz. duše;
Ceres gen. Cerery atd.;
Demeter gen. Demetry atd.;
Pallas, Hellas atp., gen. Pallacly, Hellady, dat. -adě, akk. jako

nom. nebo -adu, atd.;
Artem-is, Thetis, IIem/is, tyranm's atp.. gen. -z'olyatd.;
Nemesis, basis atp. podle vz. duše: gen. -e, dat. -z'atd.; některá
ze jmen tohoto způsobu mají koncovku počeštěnou, na př. Konstanti—
n0pole. Neapole, praxe, these, hypothese (též hypothesa). analyse (též
—sa),ellipsa a.
Erinys atp., jedn. gen. Erinye, dat. —g/l,akk. jako nom. nebo
-yi, lok. -yi, instr. -yí; množ. nom. akk. -ye, gen. -yí atd.,. podle
vzoru duše.

Jména.rodu středního:
chaos a pathos berou se většinou do rodu mužského & skloňují
se: gen. chaosu. pathosu atd., podle vz. dub;
epos zachovává v čísle jedn. obyčejně Svůj rod střední, v množ.
béře se v rodu mužsk. & skloňuje se: gen. eposu nebo epu atd.,
množ. nom. akk. eposy n. epy atd.;
jména. řecká rodu stř. s koncovkou -ma (někdy -m-ma)
]. některá jsou přejata z prostředí něm. nebo franc, ve _tvaru -m
(místo mm) a jsou pojata za. jména. r. mužsk., na př. system, diplom,
epioram atd.; ta skloňují se jako club;
2. jiná jsou přejata. ve tvaru -ma:
a) která. z těch do jazyka obecného vnikla, jsou pojata. za jména
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r. žensk. a ke vz. ryba, na př. rýma (7. Mamma). panorama, tre/na,
gen. -my atp.; tak bývá někdy také drum/: (žensk.) gen. -my atd :
b) která jen v jaz. knižném zůstala. zachovala rod střední a.
dílem se neskloňují, dílem se skloňují s kmenem mm,/, na př. astlnna
gen. těžkého ast/una . .. drama gen. řeckého dramata. n. -mat-u atd.; —
jména latinská r. střed. na -ůle dílem přestoupila v rod mužský
a změnila koncovku v české -ál, dílem zachovala rod i koncovku
z latiny; prvá skloňují se podle vz. (lub. na př. pluriál gen. -áln
atd.. druhá takto: jedn. nom. akk. numeralc, gen. -e, dat. -i, lok. —i,
instr. -em. množ. nom. akk. numeralía neb —in,gen. -ií, dat. Jím, lok.
-iích, instr. domí-; — jako nmnerale atp. skloňují Se také některá jm.
pomnožná, na př, Saturnalie atp.;
jména vlastní střed. rodu jsou v tomto sklonění řídká. na př.
Tibur (jm. místní), gen. z Tiburn neb -a, dat. Tiburn atd., ——I'me
neste gen. z Praenesta nebo -e (t.j zůstává neskloněno, tak i v dat.
a lak.).

&)Jménalatinské deklinace čtvrté:
mužská
skloňují se podle vz. club, na př. census, ritus, jedn.
gen. -u atd. (konc. -us jen v nom. akk. jedn.); mnohá mají i v no

minativě koncovku zčeštěnou: senát, traktát atp. m. altus;
ženská podle vz. ryba a duše, na př. tribus jedn. gen. tribay,
dat. tribuí, akk. jako nom., 10k. -uí, instr. -uz'; množ. nom. akk.
tribny, gen. -uí, dat. mím, lok. mích, instr. -nemi.

188. U jmen z jazyk čijiných (t. kromě slovanštiny, řečtiny
a latiny) rozhoduje rod a znění koncovky.

a) Jména rodu mužského

skloňují se

podle vz. chlap (živ.), dub (neživ.), když se končí souhláskou
tvrdou, na př. Lessing, Byron, Descartes (vysl. Dekart). La Fontaine
(vysl. La—Fontén) atp., gen. Lessinga, Byrona, Descarta nebo l,)es
cartesa (vysl. Decarta), La. Fontaina nebo La Fontainea (vysl. La
Fonténa) atd.; Lyon. Orléans (vysl. Orlean), Oxford atp.. gen. -a
(podle některých též—-a) atd.; —feuilleton atp., gen. -u atd.; —
k témuž vzoru chlap patří také jména románská na -o: Dlarco,
Pedro atp., gen. -a atd.; -—
podle vz. oráč, meč, když se končí souhláskou měkkou, na př.
Le Sage (vysl. Le Sáž), ]lIacaulay, Kabilaj atp., gen. od Le Sage (vysl.
Le Sáže), Macaulaye, Kubilaje atd.; —
podle vzoru Jiří (pěší) skloňují se jména významu osobního,
když koncovka zní -z'. -z' anebo též -3/, -ý, na př. Holly, Smil/n!!
(vysl. Saviňi). Fleury, Derby. Széchenyi (vysl. séčeňí), ]llanzoni, Petójí,
Firdasi, Ali, kadi atp., gen. -_1/ho,-_/ílzo, 4720, dat. -ymn atd.; —
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podle vz. vlády/ca, když koncovka je tvrdá
rai'lca gen. -y, dat. —0m'atd.;

s —a, na př. Pef

——

podle vz. panoše. když koncovka jest -e, na př. Goethe gen.
Goethe, (lat. Goethovi atd., ale tu bývá někdy též sklonění podle vz.
dobrý, na př. Linde gen. Lindeho, dat. Lindemu.
Jména mužská s koncovkou některou. jinou skloňují se na př.:
Sardou, Boileau, Richelieu atp., gen. Sardoua atd.;
Lenau, Soltau atp., gen. Lenaua atd.;
Otto, Hugo atp., gen. Otty, llugy, nebo -a (nikoliv -ona).
Při jménech s koncovou souhláskou bývá někdy nestejnost
a kolísání mezi vzory chlap, dub a oráč, meč, zvláště při jménech,

jež se končí sykavkou.
Neživotna

na -c: tanec, palác mají sklonění podle meč, gen.

-e; ale plac: gen. —u.

Životna přichylují se obyčejně ke vzoru oráč. Na př.
-0: Vincenc gen. Vincence, Rautcnkranc gen. -ce, Schulz —
Schulze (vysl. Šulc — Šulce), Fritz —-Fritze (: Fric — Price) atd.;
-z: markýz gen. markýze, Francouz gen. -ze atd.;
-s: Weiss gen. Weisse, Haís gen. Haise, Fuchs gen. Fuchse,
Max gen. Maxe, Kraus gen. Krause (vysl. Krauze), Alois gen. Aloise
atd., někdy též -a; příjmení na —u3._na př. Dominikus atp.. mají
gen. -usa. atd.
Koncovky těchto jmen -c, —2,-s jsou ovšem původem tvrdé;
ale čeština přejavši tato jména vřadila je většinou do sklonění měk—
kého, zejména do vzoru oráč, meč.

Ve jménech francouzských souhláska na konci se nevyslovuje,
na př. Marat vysl. Mara, Dumas vysl. Dyma. V tvaru skloněném
může se vysloviti, na př. gen. Marata; kde se nevyslovuje, tu není
také skloňování a nepíše se tedy koncovka skloňovací, na př. gen.
Alexandra-Dumas (nikoli Dumasa, poněvadž není zvykem vyslovovati
zde -sa).

B) Jména rodu ženského
řídí se podle možnosti těmi vzory
českých jmen ženských, ke kterým ukazují jejich koncovky; na př.
Laura, Modena, Altona atp. skloňují se podle vz. r'yba;
La Manche (vysl. La-Manš), Marseille (vysl. Marsej) podle vz.
duše (hráz); atd.
Vůbec pak počešťují jména ženská často svou koncovku již
v jedn. nominativě: jména osobní
přijímajice koncovku -ova', na
př. Gottschedová, Vulpiová, Maintenonorá atp., nebo koncovku Jm,
na př. Stuartka, ostatní
pak měníce podle možnosti koncovku

1 52

o

domací \" českou -a, na př. Garonne č. Garonna,

Ilíathíídc č. Mathilda atd.

enquéte č. anketa7

;) Jména rodu s t ř e d n íh o řídí se podle možnosti zase přísluš
nými vzory rodu středního; na př.:
Jericho, Ohio atp. skloňují se podle vz. město;
kanape gen. -e, dat. -z7atd. podle vz. moře.

Jména místní, jež jsou původem ]) omnožn

a, berou se někdy

za tvary čísla množného, na př. Nordhausy, Tubinky, gen. z Nord—
hans. z Tubink atd.; ale většinou béře se cizí nominativ za základ

pro sklonění číslem jednotným: z Nordhausenu, z Toursu atd.

Jména cizí slo e na, jako na př. Villa Franca, Thurn-Taxis
atp. skloňují se obyčejně jen v druhé či vůbec poslední své části:
gen. z Villa—Franky, lok. ve Villa—France, a podobně gen. Thurn

Taxise atd.
189. Velmi často nechava čeština jména cizí n e skloňo ván a.
Na př. Bordeaux, gen. z-Bordeaux, lok. v-Bordeaux atd.; Waterloo,
gen. u-\Vaterloo atd.; Peru, 10k. v-Peru atd.; Anjou. gen. z-Anjou,
10k. v-Anjou atd.; Canterbury, gen. z-Canterbury, lok. v-Canterbury
atd.: Sanssouci, lok. v-Sanssouci atd.; Alexander Dumas, gen. od
Alexandra Dumas atd.; a některá appellativa -ma: těžkého asthma,
po prvém schz'sma atp.
P ozn am. Domnění, že by neskloňovaní jmen cizích bylo schybou
a proti duchu jazyka, jest mylné. V starších spisích, mezi nimi též ve
vzorné bibli Kralické, jest dokladův se jmény cizími neskloněnými
množství věru nesčíslné, a gen. „akademického gymnasium“ s lokalem
„při národním museum-“ čte se i na titulním listě Jungmannova Slov
níku. V duchu jazyka českého jest nejen snaha, skloňovati jména
cizí, jež se snadno skloňovati dají, jako na př. Sparta gen. Sparty,
Oxford gen. Oxfordu atd., ale i snaha, nevnucovati českého skloňo

vání slovům,která ho schopna nejsou.Praktické

p ravidlo,

jež

z toho vyplývá7 jest: Skloňujeme, co se snadno skloňovati dá anebo co
se podle ustáleného již zvyku skloňuje, ——všecko jím? necháváme ne

skloňoeáuo.

B. Nauka () časová-ní.
190. 1. Naukou o časování
rozumíme výklady o všelikých
výrazích slovesných se stránky jejich tvarové, vzhledem k jejich
utvoření.
Pozna 111. Některé ?. výkladů těchto patří vlastně do jiných
částí mluvnice (do nauky o skloňování, do kmenosloví, do skladby);
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aby se však příliš od sebe netrhalo, co jinak k sobč patří, nechavají
se tyto výklady pohromadě a rozumějí se naukou o časování veškeré
výklady o výrazích slovesných vzhledem k jejich utvoření (srov. š 96).

2. Výrazy slovesné jsou:
indikutir

nebo způsob oznamovací,

na př. neseš,poneseš.

nesl jsi, jsi nesen;

imperativ nebo způsob ro zkaz ovací, na př.nes,buďnesen;
kondicionál nebozpůsob podmiňovací (n. spojovací),na
př. nesl bys, byl bys nesl, byl bys nesen;

injinítir nebo způsob neurčitý,
na př. nést-i,nesenn býti;
supímma nebo způsob dostižn ý, na př. spat (k infinitivu
spáti);

participia, a to:
přechodník

přítomný (nebo přechodníkčasu pří

tom ného), na př. nesa (číslo jedn. rodu mužsk), nesouc
(jedn. žensk. a střed.), nesouce (číslo množné všech rodův ;

příčestí

přítomné,

na. př. jedn. vědom,-a, -0, množ.

vědomi, —y, -a;

přechodník

minulý

(nebo přechodníkčasu minu

lého). na př. nes (číslo jedn. rodu mužsk.), nesši (jedn.
žensk. a střed.). nesše (číslo množné všech rodův),

příčestí

minulé

činné, na př. jedn. nesl, -a, -0, množ.

nesli, -y, -a;

příčestí

minulé

trpné,

na př.jedn. nesen,-a, —0,množ.

nesení, -y, -a;

podstatné jméno slovesné (substantivum
na př. nesení.

verbale),
'

3. Výrazy tyto jsou
dílem o jednom jen slově, na př. neseme, poneseme, nésti atp.;
ty nazývají se tvary jednoduché nebo prosté; —
dílem jsou složeny ze slov několika, na př. nesli jsme, byli
bychomnesli, nesena býti atp.; to jsou výrazy složité neb opsané

(perifrastické).

.

4. S jiné stránky dělí se výrazy slovesné v určité a neurčité.

Určité (finitní) jsou ty, v nichž jest vyjádřena také grani
maticka osoba podmětu. Jsou to indikativ, imperativ a kondicionál,
na př. nesu (já), nes (ty), nesli bychom (my), budou nesení (ani).

Xeurčité (infinitni)

jsou ty, v nichž grammaticka osoba

podmětu vyjádřena není, a jsou to infinitiv, supinum, participia
a podstatné jméno slovesné.

5. Vý 'azy určité, totiž indikativ, impe 'ativ a kondicionál. jsou
grammatické způsoby (modi)
Tvary neurčité jsou tvary jmenné. utvořené z kmenů slo
vesných: inňnitiv, supinnm a jméno slovesné jsou jména pod

statná, participia pak jsou jména přídavná.
Někdy pokládají se také infinitiv a snpinum za způsoby a proto
se jim i jména způsobův dostalo.
6. Grannnatieka osoba (persona), kte 'á ve výrazich určitých

je spolu vyjádřena, je trojí:
osoba p rv ní jednotná: nesu, nesl jsem, nesl bych — já:
množná: neseme, nesli jsme, nesli bychom —1ny;
dr uha jednotná: neseš, nesl jsi, nes, nesl bys — t_v;
množná: nesete, nesli jste, nesie, nesli byst — vy;
„
třetí jednotná: nese, nesl, nesl b_z/-— on (ona, ono);
innožná: nesou, nesli, nesli by — oni (ony, ona).
?. Při výrazích slovesných jest také rozdílné číslo (numerus-).

„

Jest jednotné

(singulár) a množné (plurál); číslo dvojné

(duál), které bylo V češtině staré, zaniklo u slovesa docela.
Ve výrazích určitých je číslo vyjádřeno spolu s osobou, v ne
určitých Spolu s koncovkou padovou. Na př. v neseme je v příponě
1. os. -me vyjádřeno spolu číslo množné, vneslo je v koncovce nomi
nativu -0 vyjádřeno spolu číslo jednotné, atd.

8. Kromě toho rozeznává se při výrazích slovesných také
čas a rod.

Čas (tempus) jest
přítomný (praesens), na př. nesu. píší;
budoucí (futurnm), na př. budu psát-i.;
minulý (perfektnm), na př. nesl jSem;
předminulý
(plusquamperfektum). na př. byl jsem. nesl.
Tvary padnn. ponesu, napíši atp. mají význam budoucí. ale se
stanoviště tvaroslovného jsou to tvary praesentní.
Rod (genus) rozeznává se:
čin n (activum), na př. nesu, kvetu, spím, modlz'mse, chrálím
se; a
trpný (passivum), na př. jsem nesen, bývám ch-eálen.
Po znam. Nejen nesu atp., nýbrž také lovem, spím atp. jsou se
strany tvaroslovné (& též se syntaktické) rodu činného, a taktéž slo
vesa zvaná zv ratná onodlím se, chválím se atp. (v. g 521).
9. Další výklady o časování dělíme ve výklady

I. 0 tvarech slovesnýchjednoduchých
a
II. 0 výrazíchslovesnýchsložitých (perifrastick

ých).

Poznam. Výklady o slovesích podle kolikosti a dokonavosti
děje patří do skladby (v. 517—519)

1. Slovesné tvary jednoduché.
191. Každý jednoduchý tvar slovesný skládá se z kmene
a přípony ohýbací.

A. Pří/muy ohýbaeí slovesných tvm'ův jednoduchých.
192. 1. Připony. ohýbací při tvarech těchto jsou

dílem přípony osobní — při indikativu a imperativu;
dílem přípony pádové -—při tvarech jmenných.
?. Přípony osobní zachovaly sejenom částečně. Zejména na př.:
v 1. os. jedn. jsem (m. jes-m), dám (m. dad-m) a j. jest přípona osobní
-m (za starší mm):
v 2. os. jedn. jsi (m. jes-si) je přípona osobní -si;
v neseš, vedeš atp. je přípona osobní -š (za starší -šb);
v 8. os. jedn. jest je přípona osobní :_t (za starší -th);
_
v 1. os. mn. indik. vedeme, vedem, imperat. ved'me. tiskněm atp.
je přípona osobní -me, -m (z mm);
v 2. os. mn. indik. vedete, imperat. veďte atp. je přípona osobní -te.
V jiných případech je přípona osobní buď odsuta, na př. v 3. os.
jedn. nese (místo nesete), — buď tak splynula s kmenem, že jí v tvaru
českém nelze viděti, na př. v 1. os. jedn. nesu (ze staršího nesq, kdež
-r.gje z bývalého -á-m).
,
V 1. os. mm. jsou přípony -me (stsl. též tak) a -m (z —mo)pů

vodu rozdílného, ale platnosti stejné.
3. Přípony pádové slovesných tvarů jmenných jsou zastřeny
ještě více. Na př. příčestí min. trp. nesen vzniklo z nes-eno-m, kdež
-m bylo příponou padovou (akkusativu jedn.).

B. Kmeny slovesných tvarův jednoduchých.
193. 1. Když od tvaru slovesného odepneine příponu ohýbací,
dostaneme kmen.
Na př.:

v indikativě

1. os. množ. neseme, tiskneme atp. jest -me přípona

osobní (v. g 192 č. 2); odepněme ji a dostáváme kmen: nese-,

tiskne-;
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v témž indikativě 2. os. množ. nesete, tisknete atp. jest Je přípona
osobní; odepněme ji u. dostáváme týž kmen: nese-, tiskne-;

v imperativě
1. os. množ. tisknčme, 2. os. množ. tisknčle atp.jsou
přípony osobní -me, Je; odepněmeje a dostáváme kmen tísknň-;
v příčestí
min. trp. nesen, vzniklém z původního nesenom, je při—
pona pádova -m; odepněme ji a dostáváme kmen neseno—.
2. Kmeny tyto utvořeny jsou namnoze zvláštními příponami
kmenotvornými; na př. kmen nese- jest utvořen příponou kmeno

tvornou -e,:nes-e-, kmen neseno- příponou -cn0,=ucs-eno-.
3. Pro výklady další je důležito poznati kmen infinitivní (zá
kladní) a kmen pruesentní.
194,

1. Kmen infinitivní (základní).

]. Infinitiv má, koncovku dá; na př. néstž, prositi, (lělati atd.

Když tuto koncovku odepneme, dostaneme kmen infinitivní
základní;

tedy nes-, prosí-. děla- atd. Kmen tento budeme na

zývatikratčejikmenem infinitivním.
2. Kmen iníinitivní je v češtině (a vůbec ve slovanštině)
šestera druhu, a podle toho dělí se sloveso české (a vůbec slo
vanské) v šestero tříd.

Třídu. první

obsahuje slovesa, jejichžto kmen infinitivní

nemá nijaké zvláštní přípony kmenotvorné; kmeny takové jsou na
př. 9263-v inf. nésti,

ved- v inf. 'L'ÉSÍŽvzniklém

z rodů,

pek- v inf.

péci vzniklém z pekti, kry- v inf. krýti,

Tř 'da druhá obsahuje slovesa. jejichžto kmen infinitivní má.
příponu kmenotvornou -nu (za starší mg); na př. mi-nu- v inf.
mínouti stč. ma'-míti(part-. minul. min-ut), tisk-nu- v inf. tisknonti atp.

Třída. třetí obsahuje slovesa, jejichžto kmen infinitivní ma
příponu kmenotvornou -ě neb -e (za původní -F); na př. um-ě-,
trp-ě-, sluš-e-, slyš-e-, v infinitiveoh uměti, trpět-i, slušeti, slyšcti atp.

Třída čtvrtá obsahuje slovesa, jejichžto kmen infinitivní má,
příponu kmenotvornou -i; na př. pros-i—v inf. prositi atp.

Třída pátá obsahuje slovesa, jejichžto kmen infinitivní má,
příponu kmenotvornou -a, -(j)a, anebo -ě, -e vzniklé ze staršího -(i)a.;
na př. děl-a- v inf. dělati, tes-a- v inf. tesati, Ia-ja- v inf. láti
vzniklém z Zajati, pouště- vzniklé z pústja- v inf. pouštěti (místo
staršího púščati), sáze- vzniklé ze sádja- v inf. sázeti (místo staršího
.sa';ati) atd.

Třída šestá obsahuje slovesa, jejichžto kmen infinitivní ma
příponu kmenotvornou

-ova; na př. kup—ova-v inf. kopat—atiatd.

15?

Z některých kořenův ma čeština slovesa ve všech těchto třídách.
Zejména:
.
z koř. sed- je v třídě I. stč. siesti, II. sednouti, III. sedčti, IV.
smlétí, V. sedati a sázeti, VI. (vy)sazovati;
z koř. ley- je I. stč. le'ei, II. lehnouti, IlI. ležetá, IV. (po)l0žiti,
V. lehati, VI. (120)lehovati;
z koř. 4092- je I. stč. vieeti,
V. vázati, VI. (sme,-zovatel

195.

IQ

II. eáznouti,

III. vězeti,

IV. vězz'tz'.

. Kmen praesentní.

]. Kmen praesentní dostaneme, když od indikativu (praes.)
odepneme příponu osobní. Na př. v 1. os. množ. neseme, vedeme,
mineme, kupujeme, prosíme, jsme (111.jesme) je -me přípona osobní,
tedy jsou nese-, vede-, mine-, kupuje-, prosí-, jes- kmeny těchto tvarův

praesentních, jsou kmeny praesentní.
2. Kmeny praesentní jsou rozdílné.
Rozdílnost vidíme již u příkladech uvedených, kdež jest kon
covkou kmenovou dílem -e (nese-, vede-, mine-, kupuje-), dílem -=í
(prosí-), dílem souhláska (jes-).
Rozdíl další býva podle osob: nese—je kmen pro 2. a 3. os.
jedn. a pro 1. a 2. množnou (nese-š, nese, nese-me, nese-te), — kdežto
pro 3. os. množnou je kmen neso- (nesou vzniklo ze staršího vnesqtb
a toto z neso—nt5); atd.

3. Nejdůležitější jest rozdíl mezi praesentními kmeny sou
hláskovými a samohláskovými.
Souhláskové jsou dad- (dáti), eěd- (věděti), (j)ěd- (jisti) a jes-r

(jsem);
samohláskovéjsou všecky ostatní.
4. Kmeny praesentní samohláskové utvořeny jsou zvláštními
kl'nenotvornými příponami _zkmenův jiných nebo z kořenův; na př.:
kmen praesentní neso- jest utvořen z kořene nes- příponou
kmenotvornou -o;
kmen praesentní nese—utvořen z téhož kořene příponou -e;
kmen kupuje- utvořen z kmene knpu- příponou -je, atd.
U kmenů souhláskových přípon takových není.

Přípony tyto nazývány jsou někdy známkami nebo příz naky
kmenův praesentních. Kmeny samohláskové slovou podle toho

příznakové, kmeny souhláskovépak bezpříznaké.

.

C. Tvary infinitivní a praesentní.
196. Z tvarů

slovesných

jednoduchých

některé

z kmene infinitivníhoa slovou proto tvary infinitivní,

ostatním,jež jsou tvary praesentní.
197.

tvoří SL“

— naproti

]. Tvary infinitivní.

Tvary infinitivní jsou: inf'initiv, supinum, přechodník minulý,
příčestí minulé činné. příčestí minulé trpné a podstatné jméno
slovesné.
V češtině staré patřil sem také aorist.
198.

a) Infinitiv.

1. Tvoří se z kmene infinitivního koncovkou -ti; na př. nús-fi,
pécizpck-tí,
minou-tí, zimě-tí, prosí-ti, děla—ti,kupova—ti.
2. Infinitiv jest původem svým ustrnulý pád jednotný (genitiv,
dativ, lokál) jména podstatného, utvořeného příponou —toa skloněného
tedy podle vzoru kost. Jako gen., dat., 10k. kosti patří k nominativu
kost (: kost/;), tak předpokládáme také k infinitivu —tz'nominativ -tb.
3. Ztrátou samohlásky —z'a ztvrdnutím mění se koncovka in
íinitivní -ti záhy v -t: uměti v umět, prositi v prosit atd. Tvar tento
— umět, prosit atd. — jest rozšířen v jazyku obecném. Koncovkou
podobá se starému supinu, ale supinem není.
V některých nářečích je místo -ti a -t koncovka -ť: umčt', prosif—
V jazyku spisovném má odevždy a dosud velikou převahu tvar

411; je to tvar spisovný n áležitý.
Vedle něho tvar -t ode dávná,
ale jen jako výjimka se vyskytuje. Tvar —t'vyskytuje se vjazyku spi
sovném jako novota teprv od nedávna a jen u spisovatelův některých.

4. Infinitivy dvouslabiěné

mají slabiku první zpravidla

zdlouženou;
na př. nesu-nésti, vnésti, vedu-vésti, zvěsti, kladu
klásti, hraji-hráti, kryjí-krýti, skrýti, chtěŽ-chtžti(stč. chtieti), mřel
mříti (stč. inřieti), ctíl-ctíti atd.
Z pravidla tohoto vyjímají se jenom slovesa moci, v-rci. jeti.
pěti (pěji), Spěti(spěchati). Některá pak mívají někdy slabiku zdlou
ženou,
pníti a
5.
s ne- a

někdy nezdlouženou; na př. čníti a čněti, čpíti a čpěti,
pněti, smíti a směti, ohvz'ti se a chvěti se.
Když infmitiv dvouslabičný je složen s předponou nebo
tím jest učiněn trojslabičný nebo i ětyrslabičný, tedy je
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slabiku kmenová. někdy zdloužena, někdy nezdloužena.

Pravidlo

jest foto:
(1) Za dlouhé -áti infinitivu dvouslabičného má infinitiv víceslabičný
krátké —a.ti.Na př. dáti-vydutí, podati, nedati. rozdatí atd.; znáti
— poznati, uznati. neznati . . .; hnáti — zahnati, pohnati . . .;

bráti — sebrati, nabrati, odebrati, rozebrati, podebrati ...; zváti
— pozvati, vyzvati...; stláti — ustlati...; dbáti -— nedbati;
spáti ——zaspati.

()
\..f

. .; atd.

Jenom taun zůstává dlouhé -áti také v infinitivě víceslabičném,
kde vzniklo stažením; tedy v slovesích báti se (m. bojati), státi
(m. stojati) & ve slovesíoh třídy V. vzoru 4.: láiž (m. lajatí),
smáti se (m. smieti, ze smbjati) atd. Na př. báti se, — nebáti
se; státi — postátí, vystáti, přestátí . . .; láti — vyláti; káti —
vykáti, pokáti; táti, roztátí, netáti; smáti se — vysmáti se, a.
podle toho také hi'áti — ohřátí; atd.
Shodně s pravidlem tímto je státi (stojím) »—přestáti . . .,
& naproti tomu státi (stanu) — přestati atd.
Za dlouhé původní
-z'ti infinitivu dvouslabičného (t. j. v těch
slovesíeh. kde i stará. čeština měla —ítia kde je příčestí min.

čin. dll) má infinitiv víceslabičný v jazyku starším

krátké

-itž; na př. ctžti (příč. ctil) — uct-z'ti,poctiti, nectz'ti; mstíti —
pomstiti; křtíti ——pokřtiti; píti — vypití; bíti — zabiti; žití

— užíti atd. Vyňato jest jíti — vyjití, najíti, přijíti atd. Ale vý
slovnost nynější se tu kolísá, pročež doporoučí se psaní n o věj ší
—íti,t.j. s koncovkou stejnou v inf. víceslabičném jako ve dvou
slabičném: ctíti — uctíti
.; mstíti -— pomstíti, křtžti -—
pokřtíti, bíti -— zabiti, žíti — užíti atd.
0) Všudůejinde jest v iníinitivě víceslabičném táž slabika zdloužena
jako ve dvouslabičném. Zejména jest to:
(Z V

při infinitivech --z'ti,kde -z'-jest nepůvodní

kde vzniklo

zúžením ze'stč. —-ietia kde příčestí min. činné má samohlásku
jinou než -i-); na př. tžti (stč. tieti, příč. tal) — roztžti, \'zžti
(stč. vzíeti) -— nevzz'ti, žití (stč. žieti, žnu) — požití, mřz'ti (stě.
mřieti, příč. mřel) — umříti, třžti (stě. třieti, příč. třel) — natříti,
přžti (stě. přžeti, příč. přcl) -— podepříti, rdz'ti se (stě. rdieti,
příč. rděl) ——zardíti se, zníti (stě. znieti) — zazníti, díti (stč.
dieti) — odíti, podíti se, nadžti se atd.; — jenom 11tvarův
třídy III. a. ve ml-íti-mletž bývá někdy též slabika krátká:
zazněti vedle zazníti, zahřměti v. zahřmz'ti, poohtěti v. poohtíti,
semleti v. semlíti atd.; místo pojmíti pak je pojměti n. poměti

pravidlem;
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5) při infinitivech -_z]ti; na př. býti — dobýti, nabýti, vyby'ti atd.,
krýti — přikrýti, my'ti — umýti, rýti — vyi-y'ti, ty'ti — roztýti,
výti — zavy'ti atd., srov. ob. dobejt, přikrnjt, umejt atd. (délka

je tu dosvědčena pro jazyk novější, nikoli též pro češtinu starou);
;) při infinitivech -0uti; na př. hnouti — vyhnouti, schnouti —
uschnoutí, zouti — obouti, plouti — vyplouti atd.;
ó) při infinitivech kmenův souhláskových (souhláskou zakončenýclů;
na př. nes-, nésti — přinésti . . ., lez-, lézti — vylézti . . ., klad-,
klásti -— naklásti . . ., rast-, růsti ——nerůsti .. ., tlak-, tlouci

— roztlonci atd.
199.

b) Sup/num.

1. Tvoří se z kmene infinitivního koncovkou -t (ze staršího
-t5); na př. spa-t, soudí-t.
2. Původem svým jest supinum ustrnulý akkusativ jednotný
jména podstatného, utvořeného příponou -t5 (: pův. 4527).
3. K infinitivu spáti je supinum spat atd.; v dvouslabičném
infinitivě je slabika první zdloužena, v supinu se nedlouží. Ale
v souditi stč. súditi atp., kde je slabika dlouhá ve všech tvarech,
jest. ovšem i v supinu: súdit, soudit.
4. Supinum zjazyka českého vyhynulo; zachovaly se jen zbytky
jeho ve rčeních: jdu spat, přijde soudit živých i mrtvých.
200.

c) Přechodník minu/ý.

1. Tvoří se z kmene infinitivního
a) koncovkou -v, mši, Ješe, když kmen se končí samohláskou; na,
př. minu-v,

-vši,

-vše, mně-v . . ., prosí-v . . .. děla-v . . ., ku

pova-v . . .;

I)) když kmen se končí souhláskou, je koncovka bez -v; tedy na,
př. nes, nes-ši, nes-še, — ved, —ši, -še, — řek, -šz', -še.

2. V jazyku spisovném tvoří se z tohoto přechodníku dále
přídavné jméno určité s koncovkou
201.

-šz' n. mší, na př. padšz', byt—ší.

a') Příčestí minulé činné.

1. Tvoří se z kmene inňnitivního koncovkou -l ; na př. nes-l,
-a,

-o, minu-l . . ., mně-l . . ., prosí-l . ., děla-l . ., kupova-l . . atd.

Koncovka, -l po souhláskách u výslovnosti obecné se vyne—
chává, na př. nes m. nesl, pad m. padl; jazyk spisovný toho ne
dopouští.
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2. Z příčestí toho jest dále utvořeno přídavné jméno určité.
s koncovkou -ly', na př. minulý,
. . ., padl!/' atd.

202.

-á, -é, mněly' . . ., znalý . . ., zzrrhlý

e) Příčestí minu/é trpné.

1. Tvoří se z kmene infinitivního koncovkou -en nebo -n nebo
-t. Na př. nes-en, mna, -eno . . ., proš-en (z prosjen),
umě—n, -na,

-no . . .,

dělá-n,

-na, -n0 . . ., kupoz'á-n,

-ena, -eno . ...
-na,

-no ._. ..

minu-t, -ta, -to . . ., kry-t, -ta, -to . . . atd.

Slovesa -atz', -áti mají v tomto příčestí vždy dlouhé -án, -áua,
-áno; na př. dáti — dán, dělati — dělán, kupovat-i — kupován atd.
Ve spisích starších, zřídka v nových, vyskýtá se příčestí toto
u některých sloves také s koncovkou zdlouženou -žn nebo -án za oby
čejné krátké -en neb -ěn; na př. zavřín, -ína, -íno . . ., jmín . . .,
vidín . . ., odín . . ., spatřín . . ., pouštín . . ., držán . . .. slyšán atp.

2. Z příčestí tohoto jest dale utvořeno přídavné jméno určité
s koncovkou

-ny'. -ty'; na př. neseny/',dělaný. krytý.

203.

f) Podstatné jméno slovesné.

1. Tvoří se z příčestí minulého trpného koncovkou -í (stč. -z'e):
nesen-í, amen-í, prošcn-í, dělán-í, kupován-í, minut-í, krytá. Z kmene
infinitivního pochází tím, že příčestí min. trp. utvořeno je z něho:

nesení: nes-ená.

Poznam. V oddělení D (%210 sl.) uvozujeme ve vzorech pod
statné jméno slovesné jen tam, kde je při něm nějaká zvláštnost;
všude jinde přestává se na příčestí minulém trpném. z něhož slovesné
jméno podstatné snadno se utvoří.
2. Slabika předposlední bývá někdy krátká, někdy dlouhá. totiž:
a) když je tu samohláska jiná než -a—,je. slabika vždy krátká; na
'
př.: chtění, umění, házení, lovení, pití, hnutí, mytí;
I)) když je tu samohláska —a-a tvar je

dvouslabičný,

jest dlouhé -ání jen tam, kde -á—vzniklo

stažením (bání, stání — stojím, lání, tání, smání . . ., sr. %195

č. 5, a); jinde jest krátké -aní, na př. braní, zvaní, draní, praní,
cpaní, stlaní, lhaní, psaní, spaní atd.; — odchylky jsou řídké,
na př. dání, stání (stanu), lkání;

když je slabik

více než dvě, bývá vždy dlonhé -ání; na

př. pokání, volání, koupání, rozmlouvání, vydání, povstání, po—
brání, pozvání, sepsání atd.
G e ba u e r, Příruční mluvnice jaz. česk.
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\'edle kázání bývá, mnohdy psáno též kázaní; je to zbytek
způsobu starého.
204.

g) Aorist.

Z kmene infinitivního zakladniho tvořil se také staročeský aorist;
na př. vidě-ch (: viděl jsem).
Tvar ten z jazyka vyhynul; jenom zbytek se ho zachoval v bib
lickém vace (: řekl) a v bych, by, bychom (: by-ch atd., v.

g 301

3).

205.

2. Tvary praescntní.

Tvary praesentní jsou:

indikativ (praes), imperativ, pře

chodník přítomný a příčestí přítomné.
206.

a) Ina'íkativ.

1. Tvoří se z kmene praesentního náležitými příponami osob—
ními; na př. nese-me, kryje-me, tiskne-me, prosí-me, js-mc m. jes-me,
dáme lll. ddd-me.

'2. Tvary jeho v jednotlivých osobach jsou tyto:
V 1. os. jedn.: nesu, tisknu, beru; kryjí, lajž, kupují-, teši;
dám; dělam; sázím, umím, trpím, prosim.
Koncovka -í vznikla přehlaskou ze staršího -u; na př. kryjí,
laji, kupuji, teši stč. kryju atd. Za spisovné kryjí, tešž atd. je v ná
řečích obecných kryju, tešu atd. Koncovka -u dílem z doby staré
se tu drží, hlavně pak napodobením tvarů tvrdých vedu. pelcuatp. jest
obnovena, a vniká odtud namnoze také do jazyka spisovného; u kme
nův a sloves některých vzoru tesata' je -u téměř pravidlem, na př.
hýbu, sypu, dřímu, kašlu atd. (místo hýbz', sypí, kašli, v. 5 275 či. 3
a % 276).

Koncovka -m měla původně jenom slovesa kmene praesentního,
souhláskového: dám (m. dadm, kmen ded-), vím (stč. viem, km. věd-),
jím (stě. jiem, km. jěd-) a jsem (m. jesm, km. jes-), pak také sloveso

(j)mám.'
Místo dělám, sázím, umím, trpím, prosím bylo stč. dělaju. sazěju,
luměju, trpu, prošu; koncovku -m dostala tato slovesa později analogií
podle dám., (j)mám, viem (nč. vím) a jiem (jim).

V 2. os. jedn.:
trpíš, prosiš; — jsi.

neseš, kryješ, tešeš atd.; děláš; sázíš, umíš,
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Koncovky
osoby;

(za starší -Šb) a -sí jsou rozdílné přípony této

v. _5 192 č. 92.

V 3. os. jedn.:
prosí; — jest.

nese, kryje, teše atd.;

dělá, sází, umí, trpí,

V jest je -t (za starší -tb) přípona této osoby; V. % 192 č. 2.

V uesc atd. byla prvotně táž přípona osobní, ale již v nejstar
ších památkách jest' odsuta.

V 1. os. množ.:

neseme nebo nesem, kryjome nebo kryjem

atp,; děláme, sal-zime,umíme, trpíme, prosíme, dáme.
-me a -m (původu rozdílného) jsou přípony této osoby; v. 5 192 č. 2.
Kde 1. os. jednotná má -m, tu bývá v 1. os. množné vždy -me:
jedn. dělám — množ. děláme atd.; jindy bývá -me i -m, na př. ne
seme nebo nesem atd.

V 2. os. množ.: nesete, děláte, trpíte atd.
V

-te je přípona této osoby; v. „&192 c. 2.

V

os. množ.: nesou, tisknou, berou; kryjí, lají, kupují,

teší; dělají, sázejí, umějí; trpí, prosí; vědí, jedí.
Místo -ou bylo stě. -ú: nesu, tisknú atd.
V kryjí, lají, kupují, teší, dělají, sázejí, umějí atp. vzniklo -í
přehlaskou ze staršího -u: stě. kryjú, kupuju, tešu atd.
V trpí, prosí, vědí, jedí atd. jest —íze staršího -íe.
V jazyku obecném odsouvá se -í z tvarův, jako jsou dělají,
sázejí, umějí, a říká se: (oni) dělaj, sázej, uměj; jazyk Spisovný toho
nedovoluje.
V jazyku obecném říká se dále krejou, lajou, přejou, kupujou,
tešou atp.; jazyk Spisovný tvarů takových nedovoluje, kromě u 'kme
nův a sloves některých vzoru tesatí, kdež jsou nyní pravidlem:
hýbou, sypou, dřímou, kašlou, lžou (v. % 276).

Poznam. Vjazyku obecném říká se chybně (oni) trpěj, prosej atp.
místo trpí, prosí. To pak svádí k chybám: trpějí, prosejí atp., ano
též k chybným přechodníkům: trpějíee, prosejíce atp. Chyb těch vy
stříháme se skoro vesměs, když podle starého pravidla hledíme k im
perativu: 3. osoba množna má, koncovku -ějí neb -ejí, kde imperativ
(2. os. jedn.) ma -ěj neb -ej. všude jinde má, jen Jest na př.:
impt. uměj, sazej, tedy 3. os. mn. umějí, sázejí — a též přechodník
přít. uměje, -ějíce, sazeje, -ejíce;
impt. trp, pros, tedy 3. os. mn. trpí, prosí — a přech. přítomný
trpě, trpíee, prose, prosíce.
11*

20'.

b) lmpera tiv.

1. Tvoří se naložitými příponami osobními z kmene impera
tivního; na př. tiskne-me n. tiskně-m, tiskně-fc.
Kmen imperativní řídí se kmenem praesentním a proto po
číta se imperativ též mezi tvary pracsentni.
2. Tvary jeho v jednotlivých osobách jsou tyto:
v '2. a 3. os. jed u.: nas, nasi-ž; jdi, tiskni atd.;
v 1. os. množ.: nesme; jdčmc. tiskneme, -m atd.;
v '2. os. množ.: ncste; jděte, tisknete atd.
Pro os. 1. jedn. a 3. množ. imperativu není.
3. V jedn. č. 2. a 3. os. jdi, tiskni atp. jsou přípony osobní (-3
a -t) odsuty.
V indik. tiskne-me, tiskne-te a impt. tisknč-me, tisknč-te atp.
zachoval se rozdíl mezi kmenem praesentním tiskne- a imperativním
tiskně—.



4. V tiskni — tiskněme — tiskněte, jdi — jděme ——
jděte, rei
— rceme — rcete, nesi-ž, vedi—žatp. zachovala se samohláska, kdežto

ve veď — veďme — veďte atp. je vynechána. Původně bylo také
vedi — veděm — veděte atp. pravidlem. Teprve časem začala se
samohláska zde zanedbávati, až se většinou vytratila; zachovala se
jen tam, kde by bez ní bylo nesnadné a neoblíbené skupení sou
hlásek; tedy v jedn. 2. a 3. os. před enklitickým -ž (vedi-ž, mesi-ž),
pak vůbec kde nesnadné skupení souhláskové předchází (tis/mi —
tiskněte, padni — padněte, i'ci -— rcete atp.). Ztráta samohlásky na
stala tu dříve v čísle jedn.: fveďm. vedi, pros m. prosi atp.; a podle
toho pak také v č. množ. (a dvoj.): ved'me, prosme, veďte, proste atd.

5. Některá slovesa v imperativě měni kvantitu:
dlouži se: stojím — stůj, stůjte (stoj jest odchylka dia
lekticka) ;

krátí

se: vrátiti — vrat, vratte; ráčiti — rač; vážiti —

važ; tázati, vázati, kázati — taž, važ, kaž; souditi ——
suď, soužití
— suž, kouřiti ——kuř; píši — piš, snižiti — sniž; svititi — svět,
posPišiti — pospěš; mýliti — myl, zvýšiti — zvyš; atp.
208.

c) Přechodník přítomný.

1. Má koncovky
-a, -ouc, -0uce, na př. itesa, -0uc, -ouce; a
-ě (e), —ie, -ice, na př. kryje,

—ic, -ice,

trpe, -ic, -ice.
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?. Utvořen je z kmene praesentního příponou -nt. Na př. nesúc

vzniklo z kmene praesentního neso- a přípony -nt, : neso-nt-, k čemuž
přistoupila pak ještě přípona další (-jo).
Koncovky -a, -ouc- stě. wic—jsou u kmenů tvrdých: nesa,
nesouc-, veda-, vedom-. peka, pekouc- atd. Tak bylo kdysi také
u mnohých kmenů měkkých: kryja, kryjúc-, uměja, umějúc-, teša, te
šúc- atd.;

to však změnilo

se přehláskou

(š 11 č. 1 a % 28 č. 1)

v kryje, kryjíc-, uměje, umějíc-.
4. Slovesa vzorů trpět-i (% 256 a násl.) a prositi (% 261 a násl.)
mají v přechodníku tomto též koncovky -ě (e), -íc, -z'ce: trpě, -z'c,
-íce, prose, -z'c, -z'ce. Koncovky ty jsou stejné, jako v kryje, -íc, -íce,
ale původu nejsou stejného: kryjíc- je ze staršího kryjúc-, kdežto
trpíc- vzniklo ze staršího trpím-.
O chybném trpějíc- místo trpíc- atp. viz poznámku při indik.
3. os. množ. v & 206.

5. V žensk. rodě byla původně koncovka -z': nesúci, kryjúcz',
trpiecž; ta se později vynechává, ale někdy vyskýtá se archaisticky
i ve spisích nových.
6. Z přechodníku tohoto utvořeno dále přídavné jméno určité
s koncovkou -cí : nesoucí, kryjící, trpící atd.
209.

d) Příčestí přítomné.

1. Tvoří se z kmene praesentního koncovkou -m: na př. věd-o-m,
-ma, -mo, znaje-m staženě zná-m, -ma, -mo, stč. drží-m, —ma,-mo

(: držen, držitelný, pevný).
2. Z příčestí tohoto tvoří se dále přídavné jméno určité 8 kom
covkou muj: vědomý, -á, -é, známý . ., stč. držimý.
3. Tvarův tohoto způsobu má čeština jenom několik; zejména
vědom, svědom, -ý (k slovesu věděti), vědom, -y' (k slovesu viděti), la
kom. -y' (ke koř. lak-. lákatá : lačnu býti, žádostivu býti), pitom, -y'
(ke koř. pžt- : krmiti), znám, —y'(k slovesu znáti) a stč. držim, -y'
(k slov. držeti).

D. Veory slovesných tvarův jednoduchých.
210. 1. Jednoduché tvary slovesné sestavujeme v přehlednou
soustavu. Zpravidla každé sloveso má svou soustavu tvarů těchto.
?. Tvary jednotlivé sloves různých dílem se shodují, .dílem se
liší. Na př. indikativy neseš, vedeš, pečeš, kryjcš . . . shodují se kon
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covkou stejnou —eš,ale indikativy trpíš, děláš . . . liší se od předešlých
i vespolek, majíoe koncovky rozdílné -z'š a -a'š.
3. Slovesa, která mají tvary veskrze shodné, patří k sobě a mají
společný vz or těchto tvarův. Slovesa neshodna patří ke vzorům
různým.

4. Vzory tyto ro 2 vrhuj em e nejprve podle kmene praesent—
ního (v. % 195), a rozeznáváme vzory a slovesa:
a) s praesentními kmeny sam 0 h 1a s k o v ý mi (p ř i z n a k o—

vým i), a
b) s praesentními

kmeny s o u 11l 21sk 0 v ý mi (1)e z p ř i z 11a k m i).

a) Vzor-ya slovesa s pracsentn-í-mi kmeny
samo hláskovými (př-izolant)vým i).
211. Vzory tyto rozvrhujeme dále podle kmene infinitivního

v šestero

tříd, vyloženýchv š 194 č. 2.

Poznam.
Třídy a vzory udávají se obyčejně číslicí římskou
a arabskou; na př. „III. 2.“ znamená. třídy třetí vzor druhý, tedy vzor
trpěti.

212.

Třída první.

Kmen infinitivní sloves této třídy nemá nijako zvláštní přípony
kmenotvorné; na př. nes- v inf. nést-i, ved- \“ inf. vésti m. vcdti. pel.:
v inf. péci m. pekti, kry- v inf. krýti.

Kmen ten končí se:
1. souhláskou zubnou d, i, na př. ved—(vésti), plet- (plésti);
2. souhláskou sykavou z, 3, na př. vez- (vézti), nes- (nésti);
3. souhláskou retnou b. 10 (pro jiné retnice není příkladu),
na př. zab- (zabsti), tep- (tepu);
4. souhláskou hrdelnou 9, k (pro ch není příkladu), na př.
mog- (moci), pek- (péci);
5. souhláskou nosovou m, n, na př. dom- (douti, dmu), pen—

(piti, pm);
6. souhláskou jazyčnou l, r, na př. mel- (mlíti), ter- (tříti);
7. samohláskou, na př. kry- (krýti).
Podle tohoto sedmera rozdílného zakončení kmene infinitiv

ního rozeznává se v této třídě sedm vzorův.
Kmen praesentní jest utvořen příponami -0, -e, na př. nes—o—,
nes-e- atd., — nebo příponami -jo, -je, na př. kry-jm, kry-jc.

167

213.

1. Vzor

vésti, vedu.

Praes. indikativ:

Imperatív:

jedn. 1. vedu
?.
3.
množ. 1.
2.
3.

vedeš
vede
vedeme
vedete
vedou.

—
veď, vedi-ž
veď, vedi-ž
vedme
veďte
—.

Infinitiv: vésti.
Participia :
přechodník přítomný: mužsk. veda, žensk. &střed. vedouc,množ.
vedouce;

přechodník' minulý: mužsk. ved, žensk. a stř. vedši, množ. vedše;
příčestí minulé činné: jedn. vedl, -a, -o, množ. vedli, -y, -a;
„
„
trpné: jedn. veden, -a, -0, množ. vedeni, -y, -a.

214. K tomu vzoru patří slovesa třídy první, jejichž sou
hláska kmenová je a', i; na př. vedu, pletu.
..15.

K tvarům jednotlivým.

1. Imperativ

jest ved, veďte atd., a vedle toho též vedi-ž,

jdi, jděte, čti, čtěte; o rozdílu tom viz %207 č. 4.

'2. V infinitive
z plet-ti

je dt, tt změněno v st: vésti z ved-ti, plésti

(V. % 37 č. 6 a 38 č. 6).

Nesprávné je tedy vedst, iedst, jcct, pletst atp., jak se místy říká.
216.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru..

(Pořádkem abecedním)
bodu: inf. bůsti.
bředu: part. bředt; břed, bředši ; bředen; -— inf. břisti.

budu:má jen tvary praesentní (s významem budoucím): indik.
budu, impt. bud, part. bude; tvary ostatní jsou ze sloves jsem &býti.
Místo bud—bývá. odchylkou byd—, na př.: co zbyde m. co zbude.

čtu: praes. čtu, čteš atd.; impt. čti, čtěme, čtěte; part. čta, čtouc,
čtouce; čet, četši, četše; četl, čtla, čtlo, množ. čtli atd., analogicky též
četla, četlo atd.; čten, čtena., čteno; inf. čísti.
hnětu: inf. hnisti.

hudu: part.. hada,

-0uc, -0uce; hud, hudš-i, hudše;

hudl, -a, -0;

inf. housti.
idu: impt. jdz', jděte; přech. přít. jda., jdoue, jdouce; inf. jíti
(z koř.ji-) ; — přech. min. šed, šedšz', šedše (z koř. Ched-,jejž máme
v stupň. chod—_
choditi); příčestí min. činné šel, šla, šlo, množ. šli atd.
(z téhož koř. Ched-); příčestí min. trp. neužívá, se; podstatné jméno
slovesné je -ští v subst. příště.; pak novotvary: jíti, vyjití atp.
Složeniny pojdu :zahynu)
a půjdu (s významem budoucím
ke jdu) liší se významem a v indikativč též kvantitou slabiky první;
imperativ je k pajda: pojdi, pojdětc, k půjdu: pojď, pojďte.
Místo jdu, jdi atd. říká se obecně jen du, di, a podobně pudu
m. půjdu, impt. poď, poďte m. pojď, pojďte; jazyk spisovný zachovává

tvarys

jedu: impt. jed, jeďte;

přech. přít. jedu,

—oue,-—ouee; inf. jetá;

přechodník min. jed, jedší, jedše a jev, jcvšz', jevše; příčestí min. čin.
jel, jela, jelo, trp. jet, -a, -0.
jed-, jisti viz & 293 a násl.
kvetu: impt. kvet'; part. Iweta, -ouc, —ouce; kvet, -ši, -še; Iwetl.

-a, -o; příčestí min. trp. neužívá se; podstatné jméno slovesné:
kvetení; — inf. kve'sti.
kvet- je ze staršího kat-; staročesky byl indik. letou, impt. ktm',
přeeh. přít. Ict-va,a tu všude bylo kiv- přesmyknutím z Ímt- a toto
z k\'bt- (v. š 55 č. 3).

Infinitiv zní náležitě kvz'sti; tvar kvésti jest utvořen analogií
podle kvetu atd.
Místo kvetu, kvetl atd. bývá někdy květu, květl atd.; tvary tyto
(s -ě- místo -e-) jsou odchylné a vznikly analogií podle jména pod
statného květ.
matu, mástž: viz zde doleji, v poznamenání.
metu: inf. mésti.

pletu: inf. plésti.
přadu,přístí : viz zde doleji, v poznalnenání.
rustu: impt. rosti n. rosť, množ. frost'te; inf; růstí.
skytu, skejsti; zastaralo a nahrazuje se tvarem skýtatž, poskytovatž.

Poznamenání ku přadu, přístí atp.
V některých slovesích střídá se v slabice kořenné -a- a —e—
a
říká. se na př. přadu a předu, přadl a předl atp. Tu bylo původně
-g-, v příkladě našem tedy prgd—. To změnilo se časem v přad- ::
nč. přad— (podle g 9 č. G.); a toto přad- měnilo se v pře'd—:: nč. před-,

když následující slabika měla souhlásku měkkou nebo samohlásku
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úzkou (: přehlasování, v. š 11), ostatně zůstávalo nezměněno. Bylo
tedy na př. přadu, ale naproti tomu přčdeš, přěde atd.; bylo přadl &
předli; přad a přědši atd. Pravidelnost byla tu přísná. Kdyby se byla
zachovala, měli bychom časování toto:
praes. ind. jedn. 1. přadu, 2. předeš, 3. přede;
množ. 1. předeme, 2. předete, 3. přadou;
imperativ: před, předme, předte;
participia: přada, přadouc, přadouce;
přadl, přadla, přadlo; předli, přadly, přadla;
přad, předši, předše;
předen, předena, předeno; předeni, předeny, pře

dena;
podstatné jméno slovesné: předení;
.inf.: přístí (stč. přiesti).
Ale pravidelnost bývalá, se nezachovala, nýbrž zrušila se tím,
že se mnohdy přad- kladlo místo před-, a naopak před- mnohdy
místo přad-. Tím vzniklo vedle pravidelného přadu, předeš atd. také
odchylné předu, přadeš atd., vedle pravidelného přadl -— předli také
odchylné předl — přadli atd., a výsledek všeho toho jest, že se nyní.
skoro veskrze -i přad- ipřed- klade, že se říká: přadu, přadeš,
přade . . ., a vedle toho také předu, předeš, přede. . . ; přadl,
přadli . . . , a vedle toho také předl, předli . . . ; atd.

Podobně střídalo se a a e (ě) také u jiných sloves této třídy,
jež měla, v kmeni původně g. Mimo jiné patří sem ze vzoru tohoto
matu (km. mýt-): podst. jméno slovesné zmatení & změtení;

ze vzorů jiných:
'
třasu (km. tres-'): indik. třasu, třeseš; impt. třes; part. třasa,
třásl množ. třásli (stč. třiesli), třesen atd.;
zabu (km. ng-): indik. zabu, 'zebeš atd.;
sahu (km. sgg—):indik. stč. sahu, sěžeš atd. —
217.

2. V Z„0r nést-i, nesu.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1.
2.
3.
množ. 1.
2.

nesu
neseš
nese
neseme
nesete

3. nesou.

Imperativ:
—
nes, nesi-ž
nes, nesž-ž
nesme
neste
—.
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Infmitiv: něsti.
Participia :
přech. přítomný: nesa, -ouc, -ouce;
„
minulý: nes, -ší, -še;
příč. min. čin.: nesl, -a, —o;
„
„
trp.: nesen, -a, -o.

218. K tomuto vzoru pat-ří slovesa třídy první, jejichž sou
hláska kmenová, je z, s; na př. lozu, vezu, — nesu, pasu-, třasu a j.
219.

K tvarům jednotlivým.

1. Příčestí

min. tr p. jest nesen, pasen, vezenatd., kme

nové 3 a z je tu nezměněno.
Místo nesen, vezen bývá odchylkou také nešen, vežen, vlivem
třídy IV.: nešen, vznešený podle nošen (nositi), vežen podle vožen
(voziti).

2. Podstatné

zení atd.

jínéno

slovesné

jest nesení, pasení, ve—

Odchylka nešení, vežení vysvětluje se jako v příčestí nešen,
vežen.
220.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru.

hryzu,hryzeš, hryze . . .; impt.

hryz, hryzte;

-ouce; hryzl ; hryzen ; inf. hr_zjzti;—zastaralo

part. hry/za, -ouc,

a nahrazuje se tvarem

hry'zati, praes. hry'zá-mn. hry'žu atd. ""
spasuzspasím; zaniklo a nahrazuje se tvarem spasz'ti (třídy
IV.); k bývalému spasu, spásti patří part. spasen a podst. jm. Spa
' sení (od spasitž bylo By spašen, spašení).

___—*

třasu, třeseš. .., impt. třes, třeste; inf. třásti ; part. třasa; třas ;
třásl; třesen; 0 třas- &třes- Viz výklad při přadu — přístí v poznámce
k 5 216.

221.

3. V z o r tep-, tepu.

Praes. indikativ:
čís. jedn.

1.
?.
3.
množ. 1.
2.
3.

tepu
tepeš
tepe
tepeme
tepete
tepou.

Imperativ:
-—
tep, tepi-ž
tep, tepi-ž
tepme
tepte
—.
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Infinitiv : (zábsti)
Participia :
přech. přítomný: tepa, -oue, -ouce;
„
minulý: stě. (po)hřeb, -ši, -še;
příč. min. čin.: zábl, -a, -o;
„

„

trp.: stě. (po)!ařeben, -a, -o.

222. K tomuto vzoru patří slovesa třídy první, jejichž sou—
hláska kmenová je 17,,a; na př. zebu, tepu.
223.

K tvarům jednotlivým.

1. Žádné sloveso, které kmenem svým sem patří, nema tvarů
všech podle vzoru tohoto; proto jsou ve vzoru v 5 221 položeny
tvary sloves různých.

'2. V infinitivě
ženo

s:

zábsti je mezi kmenovou retnioí a -ti vlo

zab-s—t—i.

V staré češtině byly též inf. Íařésti, skústz' místo hřébsti a skúbsti ;
tu bylo -s- vloženo, jako v zábsti, a potom b odsuto (v. © 40).

22 .

Některá jednot/ívá slovesa tohoto vzoru.

hřebu:
pohřbívati.

nč. pohřbívání ; zaniklo a nahrazeno nč. poclzoráeati,

Pléti, zalití, praes. stč. plev/u nč. pleji atd., v. g 240.

skubu,skubeš . . .; v tvarech ostatních zastaralo a nahrazuje
se tvary slovesa skubatž, šk(l)ubati, v. 5 276, a).
spu, speš .. . , inf. súti, part. sul, sut atd.; zastaralo a nahra
zuje se slovesem sypati. Z part. sul, roz-sul je příjmení Rosulek.
tepu,tepeš . . .; mnohé tvary nahrazují se z třídy V.: 'impt.
tepej (vedle tep), inf. tepati, part. tepal, tepav, tepán.
zabu, zebeš . . .; inf. zábsti ; part. zábl, -a, -o. O střídání zab- a
zeb- viz výklad při přadu -— přístí v % 216, poznam.
O žití, praes.

225.

stč. živu, nč. žij-a', v. 5 241.

4. V z o r péci, peku.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1. peku
2. pečeš
3. peče
množ. 1. pečeme
2. pečete
3. pekou.

Imperativ:
—
pec, peci-ž
pec, peci-ž
pecme
pecte
—

Infinitiv: péci.
Participiu :
přech. přítomný: peka, -ouc, -oucc;
„
minulý: pek, -šž, -še;
příč. min. čin.: pekl, -a, -o;
„

„

trp.:

pečen, —a, -0.

226. K tomuto vzoru patří slovesu třídy první, jejichž sou
hláska. kmenová je 9 (h), k; na. př. moku, peku.
00)
n

.. 4.

K tvarům jednotlivým.

]. V indikativě

praes. zůstáváhrdelná,souhláskukmenová

nemněněna v 1. os. jedn. &3. os. množ., poněvadž tu ke změně není
příčiny: moku, peku, mokou, pekou. V ostatních tvarech mění se
g (k) v ž a k v č, poněvadž následuje -e: můžeš, může . . ., pečeš,
peče . . . (v. % 4.5, 2 a % 46, 1).

V nářečích obecných vniklo ž, č též do 1. os. jedn. & 3. množ.:
můžu, můžou, pečet-,pečou-. Jazyk Spisovný tvarů takových nedo—

pouští.

2. V imperativě

tytéž souhlásky změněnyjsou v z a c (v.

š 45 č. '2 a. g 46 l): pomoz, pomozte, pec, pecte atd.
V nářečích obecných bývá. tu odchylkou ž & č: pomož, po
možte, peč, pečte, utečte, tluč, tlučte atd.

3. O imp erat-i

vě pec, pecme,pecte proti peci-ž, ret, rceme,

rcete atp. v. g 207 č. 4.

4. V infinitivě

moci, péci atd. je 0 z gta kt: moci:

mog-ti, péci : pek-ti (v. š 45 č. 4 a % 46 č. 3).
V nářečích obecných. za moct, péct atd. bývá. moct, pict atd.

Jazyk spisovný tvarů takových nedopouští.
228.

Některá jednat/ívá slovesa tohoto vzoru.

mohu, moct :

praes. moku, můžeš . . .; místo může, můžeme, můžete bývá. někdy
způsobem archaistickým můž, můžme, můžte;
impt. maz: pomoz, pomozme, pomozte. -—
řku, říct :

praes. řku, řčeš, n. rčeš . . . (chybně: řceš . . .); zřídka užíváno,
a. skoro jen 1. os. jedn. řku & 3. množ. řkou;
impt. ret, řceme, řcete;
part. řka, -ouc, -0uce; — řekl, řekla, řeklo, mn. řekli atd., ve
složeninách: vyřkl, vyřklt, nařkl, přiřkl; — řek, -š2', -še ; ——
řečen, -a,
—o,ve složeninůch -řčen n. -rčen, vyřčen, vyrčen, nařčen atp. —

ITS

—síci,dosíci; praes., impt. a přech. přít. nahrazují
třídy II. (sáhnu atd.).

se tvary

seku, sečeš . . .; impt. sec, secme, secte; inf. síci; part. seku, -ouc,
—ouce; sel:, -šz', -še; sekl, -a, -o; sečen. -a, -o.

střehu. střežeš . . .; impt. střez, střegme, střezte; inf. střz'ci; part.
střehu, -ouc, -ouce; sfřelz,-ši, -še; strřehl,stí-ohli (odchylkou a zastarale
střálzl, střálrlí); střežen-.— Místo střícz', střehu atd. vyskýtá se V no

vějších spisích nově ustrojené střežili, střežím.
střihu, st'řícž: zastaralo a nahrazuje se slovesem stříhati, st'říhám.
!eku, tečeš . . .; impt. tec, tecme, tecte; inf. téci; part. teka, -ouc,
-ouce; tel:, -s'z', -še; tekl; podst. jm. tečem'.
tluku, tlučeš . . .; impt. tluc, tlucme, tlucle; inf. tloucz'; part.. tluka,
-ouc, —ouce; tlouk, —š/Š,-še; tloukl; tlačen.
vleku, vlečeš . . .; impt. vlec, vlecme, vlecte; inf. ole'cz'. svlécí, obléci;

part-. vleku; vlek; vlekl, olékl; vlečen.
vrhu, vržeš . . .; impt. vrz, vrzme, vrzte; inf. vravi; part. vrhu;
vrh; vrhl ; vržen.

žhu, žžeš...; impt. žzi (zažzi, užzi), žzeme, žzete; inf. žíci (stě.
že'cz'); přech. přít. žha, -ouc, -ouce; přech. min. žeh (rozžeh), žehši,

žehše; žehl, žhla, žhlo, žhlz'atd.; žžen (sežžen) Sloveso toto zastaralo

a mnohých jeho tvarů se již.vůbec neužívá,; nahrazují se tvary
sloves jiných (pálili, —žlmouti).
Místo rozžehl, rozžeh, rozežžen vyskýta se mylnou analogií vzniklé
rozžal, o'ozžav, rozžat atp., v. % 563.

229.

5. V Z o r piti, pnouti, pnu.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1. pnu
2. pneš

3. pne
množ. 1. pneme

2. pnete
3. zonou.

Imperativ:
—

pm'
pnl
Změme

pněte
—.

Infinitiv: pít-i (stě. pieti), pnouti.

Participia:
přech. přítomný: pna, —ouc,—ouce;
„
minulý: pav, -ší, —šenebo pia'v, -šz', -še;
př'č. min. čin.: pal, —a,-0 nebo pz'al, -a, —0;

„
„
trp.: pat, -a, -0 nebo plat, -a, -o;
podstatné jméno slovesné: pět-a'(rozpětí, napětí atd.).
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230. K tomuto vzoru pat-ří slovesa třídy první, jejichž sou
hláska kmenová jest m, n; na př. dmu, pnu.
231.

K tvarům jednotlivým.

1. Slovesa tato měla v tvarech praesentních (pracs. indik.. impt.
a přech. přít.) původně

-bn-. -bm-. -am-:

z toho má čeština pn- (p;m . .
52.V tvarech infnnitivních
bylo na týchž místech původně
z toho má čeština (podle š 9
douti (stč. dáti) atd.

pm:—, jmn—, dam- atd.;

.), jm- (jmu . .
(inf.. supinu a
-g-, -g-, -q--:
č. 6) píti (stč.

.), dm- (dmu. . .) atd.
participiích minulých)
pgti, jgti, drgti atd.;
pieti), jíti (stč. jz'eti),

3. Časem vznikají mnohé novotvary:
k tvarům praesentním dmu, dmi, dma . . . přidělavají se také
tvary infinitivní se začátkem cím-: inf. dmouti, příč. čin. dmul, příč.
trp. dmut . . .;
a naOpak k tvarům iníinitivním douti (stč. dáti), dul, dnt . . .
přidělávají se tvary praesentní se začátkem du-z praes. dují, impt.
duj, přech. přít. duje.
Tím způsobem stalo se, že za bývalé sloveso j edn o dáti, dmu
má jazyk pozdější dvě: 1. doutž s novotvary praesentními dují atd.,
a 2. dmu s novotvary infinitivními dmouti atd. Rovněž tak zdv oj
nas obilo se staré klétz', kinu v 1. klítž, klcjž a 2. klnu, klnoutí, a
tak vzniklo též pnu — pnouti, jmu ——jm0utiatd.
4. Infinitivy
sloves čna, jmu, mnu, jam/t,žnu zněly stč. čz'cti,
jicti, mžcti, picti, žžeti. Jejich

-z'c—časem se zúžilo v -í- (% 21) a mě.

zní nebo zněly by tytéž tvary číti, jíti, míti, piti, žíti. A'le rovněž
tak zní iníinitivy sloves šijí (širší).jdu (jíti), mám (míti), pijí (pít?)
a žijí (žita) Z toho vznikala mnohdy nezřetelnost. Pro uvarování té
nezřetelnosti, když a pokud se toho vidí potřeba, dává se přednost
některým (nikoli všem) z novotvarův nahoře vyložených, a říká se
na př. pnouti místo píti (pnu), příjmouti m. přijíti atd.; kde nezře
telnosti není, tu jazyk spisovný novotvarů nepotřebuje a nepřipouští.
Novotvary tohoto způsobu vyskytují se v češtině spisovné již
po několik století. V češtině nové užívali a užívají jich nejlepší Spi
sovatelé a užívá se jich vůbec: napnouti, přijmouti atp. Vposledních
letech stal se násilný pokus, vytisknouti tyto odedávna užívané
a úplně oprávněné tvary a uvésti na jejich místo novotvary z nářečí
východních: přijati místo přijmout-iatp.; pokus neoprávněný.
5. Ke -čmc, pnu, hm jsou náležitá part. -čal,pal, ťal, žensk. -ala,
množ. -alí atd. Za to jsou v nářečích také novotvary za-čla, za-pl
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& za,—plu. u-tl

& u—tla atd., podle

tisknu — tiskl, tiskla atd.;

jazyk

spisovný jich nedopouští.
232.

Slovesa jednat/ívá tohoto oso-ra

-čnu,počnu, začnu atd.; inf. -číti, počítá, začít?: atd. ; part. —čna,
poč-na, zač-na atd.; -čav, počav, začao atd.; -čal, počal, začal atd.;
—čat,počat, začat atd.; podstatné jméno slovesné: -četz',početí1 začetí
atd. Novotvary -čnoati, -čnuv, -č-nul,.-čnut, -čnutz' v jazyku spisovném

se nedopouštějí.
dmu, dmeš...;
impt. dmž, dměme, dměte; přech. přít. dma,
dmouc, dmouce; inf. douti; přech. min. duv, -š-z',-še; příč. min. dal

a dat; podstatné jméno slovesné: dutí. — Vznikáním novotvarů
sloveso toto se zdvojnásobilo, v. %231 3. Z novotvarův ujaly
se také v jazyku spisovném praes. dují, duješ...; impt. daj . .. ;
zřídka vyskytují se jiné.
jmu, jmeš. . .; ímpt. jmz', jměme, jměte; přech. Přit. jma, jmeno,
jmouce; -—inf. jíti (stě. jz'eti) a jmouti (přijmouti, zajmoutž, najmouti

atd.); přech. min. jaz.-; příč. min. jal a jat; podstatné jméno slo
vesné jetá (přejetí, zajetí atd.). Novotvary jmuv, jmul, jmut, jmutí
v jazyku Spisovném se nedopouštějí. — Sem patří též vzít-i praes.
vezmu atd. (: sloveso [nimz-, _jmu složené s předponou voz-), impt..
vězní, part.. '?quleatd., -— chybně: vemu, cem, uznml atp.
klnu, klneš...;
impt. klň 11. mm, klňme, Íclňte; přeoh. přít.
klna, -0uc, -ouce; — inf. klíti (stě. kle'tz'); přech. min. klec; příč.

min. čin. klel; příč. min. trp. klat a klct: proklatý, prokletý; pod
statné jméno slovesné kletí. Vznikem novotvarův sloveso toto se
zdvojnásobilo, v. % 231 3. Novotvary (lost-i často také v jazyku
Spisovném se vyskytují.
mnu, wmcš...;

impt. mm';

přech.

přít.

mna, -0uc, —ouce; ——

tvary iníinitivni zanikly a nahrazeny jsou novotvary: inf. mnouti,
přech. min. mmw, příč. min. mnul, mnut.
pnu, pneš . . .; impt. pmí; přech. přít. zma. -ouc, -ouce; —- inf.
pití (stě. pieti) a pnouti; — přech. min. pav a piav, příč. min. pal

a pial. pat a páat (pia- je novější a bývá ve rčeních obsahu ušlech
tilejšího: upatý kabát . . ., oči k nebi upiaté); — podstatné jméno
slovesné pěti (napětí, rozpětí atd., nikoliv -pjetí). Novotvary pmw,
pnul, pnut, pnutí v jazyku spisovném se nedopouštějí.
tnu, tneš...;
impt. tni; přech. přít. tna, -ouc, —0uce;— inf.
tít-i; přech. min. t'av; příč. min. ťal a fat; podst. jm. sl. tětz'. Novo
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.

tvary

tnouti, tmm. tom!, tnut, tnutí v jazyku spisovném se neulo—

pouštějí.
žmu, žmcš. . ., nebo ždmu, ždmeš. . .; íínpt. žmi n. ždmi atd.;

zastarale & větším dílem vyhynulo.
žnu, žneš'...; impt. žm'; přech. přít. žna; — inf. žití (stě.
židů; přcch. min. žav; příč. min. žal &žat; podst. jm. sl. žetz'.N0
Votvary žnouti, žmw. žnul, žnut, žmltz'v jazyce obecném velmi zřídka
se vyskytují, ve Spisovném se nedoponštějí.

233.

6. Vzor tí'iti, tru.

Prales. indikativ:

lmperativ:

čís. jedn. 1. tru
?. třeš
3. tře
množ. 1. třema

Infinitiv:

—
tři
tři
třeme

'2. třete

t-řete

3. tron.

—.

tříté.

Participia :
přech. přítomný:
„ minulý:
příč. min. čin.:
„
„ trp.:

tra, —ouc,-ouce;
iřev, -ši, -še;
třel, -a, -o;
třen, -a, -o.

234 K tomuto vzoru patří slovesa třídy první, jejichž sou
hláska, kmenová jest r, !; na př. tru, melu.
235.

K tvarům jednotlivým.

1. V indikativě
praes. jest v 1. os. jedn. a 3. množ. -9'-:
tru, tron, mru, mrou. V ostatních jest r změněno v ř, poněvadž
následuje -e (v. 5 35 č. 2, d): tře-, mře-.
V nářečích obecných vniklo ř také do 1. os. jedn. a. 3. množ.:
třu, třou, mřu, mřou. Jazyk Spisovný toho nepřipouští.

2. V imperativě

zní 1. a 2. os. množ. novočesky jako v in

dikativě. V češtině staré byl rozdíl:
třěme, třěte.

3. Příčestí

b_vl indik. třeme, třete & impt.

min. čin.: třel,mřel.Jiného způsobu jsou tvary:

o-trly', u-mrlý, v. 31

2.

236.

Některá slovesa jednotlivá tohoto vzoru.

dru, dřeš . . .; impt.. dři; inf. (.lříti; part. dm, dronc, drouce;
dřev; dřel; dřev. Sloveso toto jest rozdílné od slovesa dráti, (ler-zv
v V. 3, v. Š 278 č. 3.
mliti, stč. mléti.

Tvary praesentní tohoto slovesa byly stč. podle vzoru tesati
(gg 273 a m):
'
pra es. jedn. 1. meli, 2. meleš, 3. mele;
množ. 1. meleme, 2. melete, 3. meli;
impt. mel, melte;
přech. přít. mele, melíe, melíce.

Časem vznikají novotvary podle vzoru tříti-tru, a zejména utvořil
se v indikativě

'

v ]. os. jedn. vedle starého tvaru meli novotvar melu, a
v 3. os. množ.

„

„

„

Tvary infinitivní jsou pravidelné:

meli

„

melou.

inf. mlíti (stč. mletí), přech.

min. mlev, příč. min. čín. mlel, trp. stč. mlen, nč. mlet.
mru, mřeš . . .; impt. mři ; inf. mřz'ti; part. mra, mrouc, mrav-ce;
mřev; mřel, umrly' ; mřen, podst. jm. sl. mření.
-pru (podepm . . .), -přeš . . .; impt.- -přz'; inf. —příti; part. -pra,
-proue, —prouce; -přev; -přel; -přen; srov. % 259.

-stru (prosim, zastm . . .), střeš . . .; impt. střl ; inf. střílí; part.
stra, strouc, strouce; střev; střel; střen.
vru, vřeš . . .; impt. vřl; inf. vřítí ; part. vva, vrouc, vrouce; vřev;

vřel; vřen. Slovesa těchto tvarův jsou dvě: vřítizvařiti
býti, a -vřz'tž ve složeninách zavříti, otevřítí atp.

se, vroucí
_

—žru(požm), -žřeš. . .; impt. -žřz'; inf. -žříti; part. -žm, —žrouc,
—žr0uee; -.žřev; -žřel; —žřen.Sloveso toto jest rozdílné od slovesa

žráti, žeru v V. 3 (v. & 278) a zastaralo. Místo požříti, požřel atp.
býva odchylné pozříti, pozřol atd.

237.

7. V zor krýti, kryjí.

Praes. indikativ:
čis.“ jedn. ].
2.
3.
množ. 1.
2.
3.
Gebauer,

kryjí
kryješ
kryje
lcryjeme
kry/jete
kryjí.

Příruční mluv—nice
jaz. česk.

Imperativ:
—

kryj
kryj
lcryjme
kryjte
—.
12

Inlinitiv: krýti.
Participin :
přech. přítomný: kryje, —íc,-íce;
„
minulý: kryt, —š?',-še;
příč. min. čin.: kryl, —a,-o;
„

„

trp.:

kryt, -a, —o.

238. K tomuto vzoru patři slovesu třídy první, jejichžto kmen
infinitivní se končí samohláskou; např. kry- (kry'ti, kryjí), pi- (piti,

piji) &

Samohláskou tou jest a, č (e), c', u, y, a podle toho rozezná,

váme v tomto vzoru patcro oddělení.
239.

a) Kmen infinitivní se končí samohláskou -a.

Sem patří slovesa dáti &státi (praes. stanu), ale jenom částečně,

240.

b) Kmen inňnžtíoní se končí samohláskou -ě (e).

Sem patří slovesa:
diti (stč. dieli). Praes. dím (stč. děju & džem), džš (stě. (lžeš) .. ,
3. množ. ději; impt. děj; part-. děje, děj-io, dějíce; děo; děl ; děn. Roz
dílné od ději, děješ v V. 4, v. Š '284.
chviti n. chvěti v. v třídě V. 4, S 284.

kliti (stč. kléti). Praes. kleju, kleješ . . .; impt. klej; part-. kleje,

-ío, -íce; klev; klel; klen; podstatné jméno slovesné klem'.
Sloveso toto patří vlastně ke vzoru pít?; ——
pnuzklíti
——klnu;
tvary jeho utvořené podle krýti — kryjí jsou novotvary (v. 5 232).
pěti(inf1nitiv

nezdloužen,

sr. Š—198 č. 4). Praes.

pějí, pějcš;

impt. pěj; part. pěje; pěv; pěl; pěn; podstatné jm. slovesné: pění.
pliti (stě. pléti). Praos. pleji, pleješ. . . .; impt. plej; part. plejc,
—íc,-z'ce; plev, -šz', -še; plel;plet, -a, -o; podstatné jm. pletí.
V češtině staré bylo sloveso toto pod vzorem hřebu (I. S.)
a bylo: praes. plevu, pleveš . . . , impt. plev, plevte, part. plevn,
plevúc-. Tvary novočeské s plej- místo plev-jsou novotvary. Srov. &224.
spěti (infinitiv nezdloužen, sr. % 198 č. 4). Frames. spějí, spěješ;
impt. spěj; part. spěje; Spěv; spěl; spěn; vyskýtá se hlavně ve slo
ženinách: dospěti, prospětz' atp.
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o) Kmen infinitivní se končí samohláskou —i.

Rozumí se zde —ipůvodní, nikoli vzniklé přehlaskou z -u (na
př. čití stě. čeští) nebo zúžením (na př. dít-istč. džeti,k1ítistč. kléti).

Sem patří slovesa:
bití. Praes. bijí, biješ . . .; impt. bzi, bijte (stč. a archaisticky
bí, Life); part. biíe, szíc; bio; bil; bit.
hnití. Praes. hniji . . .; impt. hnij (stě. a archaisticky hm') atd.,
jako bití.
liti. Má v tvarech praesentních zřídka lži-, obyčejně lej- (podle
V. 4): praes. leji, leješ . . .; impt. lej, lejte; přech. přít. leje, -íc,
—žce.V tvarech infinitivních jest li-z přech. min. liv, přič. min. lil,

lit, podst. jm. lití.
pití. Praes. pijí . .; impt. pz'j, pijte (stě. a archaisticky pí, páže)
atd., jako bití.

šití.Praes.

. „atd., jako bití.

viti. Praes. ziji . . . atd., jako bití.
žití. Praes. žiji. . ., impt. žzj, žajte; part. žije; živ; žil; žit;

podstatnéjm.

V češtině staré bylo praesens živu, živeš . . . , impt. živ (: nč.
žij), přech. přít. živa, živá-&; bylo to tedy sloveso vzoru tepu (I. 3,
v. % 224). Novočeské tvary praesentní se žij- místo živ- jsou novo
tvary. Starý přechodník přítomný zachoval se dosud v přídavném
jméně živoucí.
242.

d) Kmen žezínitz'vnž se končí samohláskou -u.

Zde se setkávají slovesa původu několikerého.
]. V jedněch bylo a jest -u (nebo přehlas. -i) Vždycky ve všech
tvarech. praesentních i inňnitivních. Sem patří slovesa:
chrouti. Praes. chr-uji, chruješ . . . ; ímpt. chruj . . .; part. okraje,
-z'c, -íco; chr/al; chr/at.
-outi (oboutí, zout-i), stč. —úti.Praes. obuji, obuješ . .; impt. obuj . .;
part. obuje, -íc, -íoe; obuv, —ši, -še;' obul; obut.
číti, přehlas. ze stč. čúti. Praes. čaj-i, čiješ . .; impt. čij; part.

čije, -íc, -íco; čio, -ši, -še; (žil, -a, -o; čit, -a, -o; podst. jméno slo
vesné: čití.

V jazyku obecném zachovalo se namnoze nepřehlasované ču-;
na př. praes. čuju, čuješ . . . , part. čul.
2. K těmto slovesům druží se & přistupuje nejblíže

dui, dig.tudslttcěctlgtl: praes.

dun,

d'HjPŠ . . . , impt. daj . . , part. du./'e,

Sloveso toto patří vlastně ke vzoru pítí-pníl Tvary praesentní
s duj- jsou novotvary; v. š 231 č. a š 232.
3. Několik dalších sloves mělo v tvarech praesentních -ov-, a
naproti tomu v tvarech infinitivních -u-; ale časem vznikly a ujaly
se na obou stranách novotvary a tu bývá, -u- také v tvarech prae
sentnioh. Slovesa takova jsou:
plouti, stč. plůti. Praespluji

. . . ; impt. pluj . . . ; part. pluje, —íc,

-íce; pluv; plul; plat; podst. jméno platí.
V češtině staré bylo plu- jenom v tvarech inňnitivnfch: tvary
praesentní měly plov-: praes. plavu, plovcš . . .; impt. plaz-, plout/:;
přech. přít. plova, -ou-c, -0uce. Časem však přidělaly se tvary ostatní
i k plu- i k plov-, sloveso se zdvojnásobilo: za bývalé jednoplúfi —
plavu máme v češtině nové dvě, 1._platiti — plují —a 2. plorati _
plovu n. plozám.

,“

slouti, stě. slúti. Praes. sluji, slujnš: . . ; impt.
sluje, -z'c, -íce ; sluv; slul n. sloul.

sluj . . . ; part.

V češtině staré bylo slu- jenom v tvarech infinitivních; tvary
praesentní měly slov-: praes. slovu..sloveš . . . , impt. slor, slowa, part.
slova, -ouc, -0uce. Casem přidělaly se však tvary praesentni také

k slu-: praes. sluji atd.
Sem patří dále také
řiti, stč. řúti: praes.

říj-i . . . , impt. řaj . . . , part.

říje, ři? atd.

Kořenná souhláska 9“ ze staršího f (Tj) je měkká a způsobuje
přehlásku. Původně bylo ř'u- jenom v tvarech infinitivních; tvary
praesentní měly řev-, vzniklé přehlaskou z (m;-. Bylo tedy: praes.
řevu, řét'eš . . , impt. řevi . ., part. řeva . . , a inf. řzíf-i, part. fřul atd.

Ale časem přidělaly se také tvary ostatní i k řu- i k řer-, sloveso se
zdvojnásobila, za bývalé jedno Mii — řevu byla pak dvě: hifi ——
Mju
a řev/u.——'i'fváti. Tvary infinitivní

řva- (podle třídy V.) vyvinuly

se

analogií: jest praes. beru a k tomu inf. bráti, utvořen tedy také
k praes. řevu infinitiv řváti. A dalším působením analogie vniklo řv
také do tvarů praesentních na místo náležitého řcv- a jest nč. praesv
řvu, impt. řvi, part. řva za stč. řevu, řeci, řcra.

4. Jiná slovesa měla naopak v tvarech praesentních -u-, a na
proti tomu v tvarech infinitivních (podle třídy V. tvořených) —ov-;
ale časem vznikly a ujaly se na obou stranách novotvary a jest -u
také v tvarech infinitivních. Slovesa taková, jsou
kouti. Praes. kuji, kuješ . . .; impt. kaj . . . ; part. huje, -íc, 400 ;.

kuv; kul; kat.

18l
V češtině stare bylo Ím- jenom v tvarech praesentních; tvary
intinitivní měly kata-: inf. kovati, part. koval, kován atd., v. & 279
a 280 č. 1. Časem však přidělaly se tvary ostatní i ke kat-, ike
kom-, sloveso se zdvojnásobilo: za bývalé sloveso jedno kovaté —
Ímju máme v češtině nové dvě, 1. kouti — kuji a 2. kovati — kom
n. kov/„im.

snouti, Praes. snuji, snuješ . . . ; impt. snuj ; — part. sňuje, —íc,-z'ce.

V češtině staré bylo smt- v tvarech praesentních; tvary infini
tivní měly snow-: inf. snovati. part. snoral, snován atd. Ale novo
tvořením přibyly tvary praes. snovám, impt. snovej, a přibyl inf. snoutž.
Jina kOnečně slovesa měla v tvarech praesentních -u-, a na
proti tomu v tvarech infinitivních (podle třídy V. tvořených) -5v—;
ale časem vznikly a ujaly se novotvary a jest —u-také v tvarech
infinitivních (podle tř. I. utvořených). Když kořenná souhláska je
měkká.

bylo ovšem -M)- místo

—5'v-a jest

—z'-místo

-u-.

Slovesa

takova jsou:
s kořennou souhláskou tvrdou
routi: praes. ruji, ruieš . . , impt. mj . .., part. ruje, -íc, -z'ce,ml, rut.
Dříve bylo ru- v tvarech 'praesentních, tvary pak infinitivní měly
Wja- (pův. mea-): inf. máti atd. Časem“ přidělaly se také tvary ostatní
k m- i ke rv(a)-, sloveso se zdvojnásobilo a máme: routi, moji atd.,
a také rváté, rt'u'atd. Srov. % 280 č. 2.

Dále s kořennou souhláskou měkkou
klíti (: klubati). Praes. kliji, klžješ atd.
V jazyku obecném zachovalo se nepřehlasované -u; na př. vejce
„se kluje. ——
V češtině staré bylo kfu- jenom v tvarech praesentních;
tvary infinitivní měly klva-z inf. Ich—ati.,
part. klval, klván atd. Časem
však přidělaly se tvary ostatní i ke klic-, i ke Idea-, sloveso se zdvoj—
násobilo: za bývalé sloveso jedno klvati —-kl'uiu máme v češtině nové
dvě, klítí — kif-ji (neb klouti — kluju) a klvati — klvám. Srov.
; 280 č. 2.

pliti. Praes. pláň, pl-zíješ...; impt. plij.. .; part. pléje, pli-L',plil. plát.

V češtině staré bylo pra-, pli- jenom v tvarech praesentních;
tvary infinitivní měly plat-: inf. plvati, part. plval, plván atd. Časem
však sloveso novotvořením se zdvojnásobilo a máme: plíti —-pl-zji
a plvati ——
plvám. Totéž platí o slovese novočeském
bliti praes. ble/"i atd., stč. blvati praes. bl'uju atd.
243.

e) Kme-n infinitivní se končí samohláskou -y.

Sem patří slovesa býti, krýti, mýti, nýti, rýti, ty't-i,výti. Tvary

jejich ukázány jsou nahoře ve vzoru.
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býti maijen tvary infinitivní, part. byl, byv, byť, ])odst. j1u_bytz'
& inf. býti; tvary ostatní jsou ze jsem a budu. Srov. % 296.
Ii slovesu býti patří také bych ve výrazích: nesl bych atp. Je
to vlastně aorist (jednoduchý čas minulý) slovesa. býti. Viz % 204
a 3“ 301.

Imperativ stě. byl kry', krýtc; -_z/'změnilo se tu v -0j, a tak
vznikly tvary obecné & dialektické kraj, mej, rej, Tej, krejfe atd.
Z imperativu přeneslo se mj pak také do indikativu a jest v nářečích
obecných kreju, meju, reju, veju, kreješ atd.; jazyk Spisovný však
tvarů těchto nepřipouští.

244.

Třída druh ú.

Kmen infinitivní sloves této třídy má příponu kmenotvornou
4111; na př. má-nu- v inf. nn'nouti (stč. minúti). tísk-nu- V inf. tísk

nouti (stě. tísknúti).
Když tuto příponu odepneme, dostaneme kmen prvotný ; v pří
kladech našich mi- (mi-nou-ti) a tísk- (tisknou-ti). Kmen tento končí
se buď samohláskou, jako v mi-, buď souhláskou (nebo souhláskami
několika), jako v tisk-. Podle tohoto rozdílného zakončení rozezná
vají se V této třídě dva vzory:
1. minoutí, minu a 2. tisknonti,
tisknu.
Kmen praesentní jest mino-, tiskno- a mine-, tiskne-.

245.

]. Vzor minouti, minu.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1. minu
2. mineš
3. mine
množ. 1. mineme
2. minete

Imperativ:
—
míň, mini-f
míň, mini-ž
miňmc
miňte

3. minou..

—.

Infinitiv: minoutí.
Participia :
přech. přítomný: mina, -0uc. -oucc;
.,
minulý: mimw, -šz', -še;
příč. min. čin.: minul, -a, -o;
„
„ trp.: minut, -a, -o.

183

246. K tomuto vzoru patří slovesa třídy druhé, v nichž před
příponou -nn jest samohláska (nebo samohláskové l, r); na př. sta
(stanu), vz-po—me-nou-ti,mi-nou-ti, to-nou-ti, dn-nou-ti, ky-nou-ti,
o-sl-nouti, hr-nou-ti atp.
Kmen prvotný buď končí se touž samohláskou, na. př. sta-,
ma'-; anebo se končil souhláskou, která však zanikla, na př. top
v to-noutí, slbp- v o-sl-nouti atp.
247.

K některý-m tvarům a s/ovesům jednotlivým.

1. Přípona. -mc zachovává se ve všech tvarech inňnitivních, jest
tedy nejen v infinitivě iní-nou-ti, to-nou-ti, hr-non-ti atd., nýbrž
také v přechodníku minulém Illi—TML-Y,
to-nu-v, hr-nu-v a,Vpříčestích

mi-mo-l &mi-nu-t, hr-nn-l &hr-nu-t atd.; tím pak liší se tyto tvary
od stejných tvarův vzoru následujícího.
'2. Jenom sloveso stanu má tvary infinitivní vesměs bez —nn
a. tedy podle třídy I. (& 239): inf. státi, přech. min. stav, -ši, -še,
příč. min. čin. stal, -a. -0, trp. (za)stán, -a, -o.
Tvary stanouti, stanuv, stanul jsou z doby nedávné; místo nich
je správné státi, stav, stal, anebo se nahrazují slovesy jinými.
Rozdíl mezi přestati, přestanu, přestal . . . & přestáti, přestojim,
přestál . . . je V jazyce zřetelný.

srov. & 198 č. 5. &; naproti tomu

klade se k přistanu chybně přistát-i, přistál.

248.

?. VZOI' tisknouti, tisknu.

Pracs. indikativ:
čis. jedn.

1. tisknn

3.
množ. 1.
2.
3.

Imperativ:
——

tiskneš

tiskni

tiskne
tiskneme
tisknete
tisknou.

tiskni
tiskněme
tiskněte
—.

Infinitiv: tisknouti.

Participia:
přech. přítomný: tiskna, -ouc, -once;
„
minulý: tisk, vši, -še; novotvar:
příč. min. čin.: tiskl, -a, -o;
„
„ trp.: tištěn, -a, -o;
3)
77

podstatné jméno slovesné: tištění;

77

tisknnv, -šz, -se;
tiskmil, -a, -0;
tisknut. -a, -0;

tisknutí.
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249. K tomuto vzoru patří slovesa třídy druhé, v nichž před
příponou --nu jest souhláska; na př. tisk- v tisk-nou-ti, pad- v pad
nou—ti. levnou-ti, u-s-nou-ti atd.
Kmen prvotuý buď končí se touž souhláskou, na př. tisk-, pad-;
anebo se končil souhláskou jinou, která, zde zanikla, na př. hnouti
z g'bb-nati, usnouti z u-smp-nqti.
250.

K některým tvarům :: slovesům jednotlivým.

1. Přípona -nu, -nou jest \' iníinitivě vždycky.
'2. V tvarech Íl'lflllithllÍCll ostatních mu zpravidla nebývá. Na
př. k tisknoidi je přech. min. tisk, -ši, -še, příč. tiskl a tištěn ; a po
dobně jest bleslmouli, blesk, bleskl, — klelmouti, klek, klekl, — (do)
tknouti. dotek, dotkl, dotčen, — (zn.)mknouti, zamkl, zamčen, — (na)
dclmouti, nadchl (m. nadechl) žensk. nadchla, nadšen, — schnouii,
uscch., usekl. — (z)dvilmoutz', zdi—ili.,zdvihl, zdvižen, — stilmouti, stih,
stihl, stižen, — tálmouti, ták. táhl, tažen, -—trh-nouti,trh, trhl, tržcn,
— chřadnouti, chřad, clzřadl, — padnout-i, pad, padl, (na);oaden, —
váznoziti,váz, vázl, —hasnouti, has, hasl, —žasnouti, žas, žasl n. žásl atd.*)
*) Často běží o kvantitu

slabiky kořenné

sloves těchto -nouti ajejích

příbuzných v třídě V. -atí. Ta je někdy zřetelně stejná, na př. padnouti a padati,
kleknouti a klekati, švihnouti a švihati, zvyknouti a zvykati . . ., vázneuti &va'zati,
kývnouti a kývati..., a někdy zřetelně rozdílná, na př. Okradnouti a okrádati,
ka'pnOuti a kapati atd.
Nekdy však je kvantita uedosti zřetelná, a z toho bývá v písmě kolísání,
zejména při slabikách, jejichž de'lku znamenáme čárkováním. Potřebné poučení
nalézáme tu v příbuzných tvarech jiných, které mají kvantitu zřetelnou. Na pí'.
a) v podpichovati (VI. tř.) slyšíme zřetelně krátké -í-, b) v příč. píchl ob. pích' zřetelné
dlouhé -1'-; jsme-li tedy v nejistotě, mai-li vedle V. tř. píchati tvar -nouti míti -z'
či -í-, vezměme na pomoc srovnání se zněním a) podpichovati a b) pích(l), a po
známe zřetelně, že tvar -noutí v kvantitě slabiky kořenné se liší od a) a shoduje
se 5 b), že tedy psáti jest píchnouti, pichnu atd.
V následujícím seznamu podáváme příklady, které sem patří a z nichž v ně
kterých bývá kolísání; klademe vedle sebe tvary -ati (V. tř., na místě prvém)
a. —noutí(II. tř., na místě druhém). Podle zřetelné výslovnosti, dílem také podle

ujatého usu jest:
-a-á- ve hmatati a hma'tuouti, hrabati a hra'bnouti, kapati a kápnouti, kra
patia kra'pnouti, mačkati a (s)máčkn0uti, mazati a ma'znouti, (za)přahatí a (za)přa'h
nouti, sahati a sáhnouti, škrabati (významu jiného než škrábati) a škrábnouti,
šlapati a šlápnouti, tahani a táhnouti, tlapati a tla'pnouti atp.;
—e-e-v klekati a kleknoutí a. j.;
-é—e—
v nalézati a naleznouti;

-é-é- v létati (:

lítati) a létnouti (= lítnouti) a j., v. doleji pod -í-í-;

—i-i-ve kmitati a kmítnouti, mžikati a mžikuouti, (vz)nikati a. (vz)niknouti,
plívati a plívnOuti, švihati a švihnouti atp.;
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Tvary od tohoto pravidla odchylné jsou skoro vesměs novo
tvary ; na př. tisknzw m. tisk, tisknul m. tiskl, tisknnt m. tištěn, za—
mknnt m. zamčen, nadclmnt In. nadšen, táhnul & táhnut m. táhl
& tažen, atd.

3. Slovesa hnouti, usnouti mají -nu- vždycky.

251.

Třída třetí.

Kmen infinitivní sloves této třídy má příponu kmenotvornou
+ neb -e (za, původní (?); na př. nm-ě- V inf. uměti, trp-ě- v inf.
IÍTPČÍÍ,nebo slnšcti, slyšeti.
Kmen pmesentní je V této třídě dvojí: nmě—je-(neb mně-iw)
a, trpí-. Podle toho rozeznávají se Vtéto třídě (1va, V zory: 1. mněti,

umím a 2. trpěli, trpím. Rozdíl mezi nimi jest jenom i! tvarech

praesentních; tvary infinitivní jsou stejné.
-i-i ve (z)dvíhati & (z)dwhnouti (vyzdvihovati VI. tř.), míhati & míhnouti, stí
hati a. stihnouti (vystihovati . . .), stříhati a stříhnoutí (postí—ihovati. . .), svítati &
svítnouti (prosvitox'ati), všímatí si & všimnouti;
-i-I- ve (z)cípati & (z)cípuouti, (pro)cítati & (pro)cítn0uti, di'ímati & dřímnouti
(pí'íč. dříml, vedle podřimováti, VI. tř.), hvízdati & hvízdnouti (příč. hvízdl, v. po

hvizdovati), (za)jíkati & (za)jíknouti, lípati a lípnouti, lízati a. líznouti (v. vylizovati),
píchati a píchnoutí (příč píchl, ob. pz'ch7, propíclť atd., v. podpichovati), pískati a
pz'sknouti, (roz)plískzlt.í & (rozmlísknouti 'v. rozpliskovati), říhati & říhnouti, skří
pati & skřz'pnOuti (příč. skřz'pl, ob. skříp7), stříkati a stříknouti (příč. stříkl, ob.
stí'ík7, v. vystřikovati), (u)šklíba.ti se & ušklíbnoutí se (příč. ušklíbl, ob. ušklíb7),
šplíchati & šplíchuouti (příč. Šplíchl, ob. šplíclť), štípati & štípnouti (příč. štípl, ob.
Stíp) v. uštipovati), ti'z'skati a třísknouti, vi'z'skati a. vřísknouti, zívati a zívnouti;

krom toho jest -z'-: -é- v slovesích II. tř.: (na)hlídnouti : (na)hlčdnouti,
líhnouti (kuřata se líhnou) : léhnoutí, (u)lítnouti : (u)létnoutí, vlíknouti : vlčk
nouti, — a říznouti (v. řezati);
-y-y- v kysati & kysnouti;
-ý-y- ve hrýzati & (u)hryznouti, prýskati & prysknouti, skýtati a. (po)skyt
nouti; také -pl_ývati & plynouti sem patří;
-ý-ý- ve dmýchati & dmýchnouti, kýchati & kýchnouti, kývati & kývnouti.
Zvláště tu dlužno vytknouti slovesa, s kořennými slabikami dych-, [yk-, myk-,
sych-, smyk-, syp- & (yk-. V slabikách těchto jest -y- starým zdloužením z tvrdého
jeru_ -5-, a. bylo tedy dychati (srov. vzdychati) vedle d(6)chnúti, polykati v. pol(6)k
núti, zamykati v. zam(ó)knútí atd. Během času utvořilo se k dychati také dych
noutí; a vyvinulo se také dýchatí & k tomu opět dýchnouti; a z toho ze všeho
nestejnost ve psaní. Píšeme:
dýchati & dýchnouti n. dechnouti; nadýchati; udýchati; vydýchati & vydých
nouti n. vydechnouti; — vzdychati & vzdychnouti;

po-kaati ; vzlykati & vzlyknouti;
za-mykatí, odmykati, přimykati, vymykati, rozmykati;

186

.

252.

]. Vzor

Prales. indikativ:
čís. jedn. 1. umím
2. umíš
3. umí

množ. 1. umíme
2. umíte
3. umějí.

uměti, umím.

Ilnpemtiv:
—
uměj
uměj

uměij
umějte
—.

Infinitiv: umětí.
Pnrticipia :
přech. přítomný: uměje, -ějíc, -čjíce ;
„
minulý: uměv, -ší, -še;
příč. min. čin.: uměl, -a, -0.
„
„
trp.: uměn, -a, -0.

253. K tomuto vzoru patří slovesa, třídy třetí, jejiehžto kmen
praesentni jest utvořen z infinitivního příponou -je (-jo): umě—je-.
V tvarech novočeských. umíš. umíte atd. kmen takový se nevidí;
ale tvary ty zněly stč. umieš, umíete & před tím umějcšb, umějete atd..,

a tu je kmen umě-je- patrný.
254.

K tvarům jednotlivým.

]. V in (likativě
umím, umíš atd. jest ulní- zúženo ze stě.
mnie-, kdežto ve vzoru trpětí: trpíš, trpí . . . jest -í- původní.
2. V 3. os. množ. jest umějí (nikoliv umí). Tedy též pře
chodník
přít. uměje, uměj-íc- (nikoliv umě, umíc-). Srov. %206
č. 2, poznam.

255.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru.

boleti. Pmes. 3. os. množ. bolejí; přech. přít. boleje, -ejíc.
V češtině staré bylo též boletí podle vzoru trpětí; odtud zůstaly
tvary 3. množ. bolí, impt. bol.
o-sychatí, přesychati, přisychati, prosychati, rozsychati, sesychati, usychati,
vysychati, zasychati -—(odchylkou také -sýchati);
smýkati a smýknouti (někdy také smyknOuti) n. smeknouti;
sypatí, nasypati, posypati, přisypati, rozsypati, vysypati, zasypati. . ., a vedle
toho také nasýpati, posýpati atd. (ob. sejpati); tu pak je spolu rozdíl u významu:
prosté sypati je děje trvacího, -sýpati děje opětovacího, a složeniny nasypu, posypu,
přisypu atd. jsou děje dokonavého, &nasýpa'm, posýpa'm, přisýpa'm atd. (ob. -sejpa'm)
děje nedokonavého;
týkati, dotýkati se, potýkati, zatýkati atd. (vždycky -týkati).
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bujeti. Prales. 3. množ. bujeji, impt. bujej, přech. bujeje.
bydleti, viz bydliti

V tř. IV. % 263.

O

haněti. Praes. o. množ. hanějž, impt.
— Vedle toho je též ham'ti v tř. IV.,
hověti.Praes. 3. mn. hovějí, impt.
toho jsou též tvary baví, kov, hově.
hrděti,hrzeti (: pohrdat-i; hrdětz'

z konlparativn

haněj, part. lzaněje, Izaněl,atd.
v. %263.
hověj, part. hoeěje atd.; vedle

je

z positivu

hrdý,

In—zeti

hrzí). Praes. 3. mn. hráči-í,hrzejí, impt. hrdčj,

Iarzej, part.. hrděje, In'zeje atd. ; zastaralé.
míti,stč. imieti. Má praes. mám, máš . . ., 3. mn. mají,

přech.

maje, majú-; ostatek podle vzoru tohoto: impt. měj, přech. min.
měv, příč. min. čin. mě. V příč. min. trp. jmín (stě. _jmien) &.
v podst. jménu jmění zachovalo se j—. ——Složené paměti (stč.
pojměť—i)má. tvary podle vzoru I.“.ry'tá:praes. poměji, poměješ . . ')

impt. poměj . ., part. poměje atd.
museti.Praes. 3. mn. musejí, příč. min. čin. musel. Více tvarův
jest od musiti v tř. IV., v. 5 263.
rditi se, stč. rdieti sě. Praes. 3. mn. rdějá se; impt. rděj se, nov.
rdi se; přech. rděje se.
slušeti. Praes. 3. mn. slušejí; impt. slušej, přech. slušeje, slušejícz'.
smíti nebo sméti (o kvantitě v. % 198 4). Praes. smím (stě.
směju & smžem), smíš (stč. smieš) ., 3. množ. smějí; ilnpt. směj ;
part. směje; směv; směl.
tliti, stč. tléti (:hynouti).
Praes. 3. mn. tlejí, impt. tlej, pře—
chod. tleje.
váleti (: válčiti). Praes. 3. mn. váleiž,i1npt. válej, přeeh. vále/'e.
Mezi slovesy sem patřícími mnohá jsou utvořena. Z.kmenů
jmenných &.znamenají: tím se stávati, tím býti 11.v tom býti.

co příslušné jméno- vyslovuje. Na př.:
bohalěti: bohatým se stávati, bohatnouti; praes. bohatím . . ,
3. množ. bohatějí, impt. bohatěj, part. bohatěje, -ějíc, bohatěl atd.; ——
a podobně: (o)něměti, pitoměti, šedíeětž, rezat-čti, divočetí, čemčtz',
zeleněti, běletž atd.

Vedle nich bývají ze stejných kmenů slovesa tř. IV. Jiti. jež
znamenají: tím učiniti, co příslušné jméno vyslovuje. Na př.
proti bohatět'á je bohatz'ti: bohatým činiti: praes. bohatším. . ,
3. množ. bohatí, impt. bohať, part. bohatě, bohatíc, bohatil atd.; —

a. rovněž tak je dále oněmiti : němým učiniti, proti oněměti, —
zdivočítz'zdivokým učiniti, proti zdivočeti, — černíti :: černým
činiti, proti čemzětiatd.

Mnohdy mnton se tato slovesa a klade se zejména tvar tříqu
IV. místo náležitého tvaru tř. III. 1. Na př.:
mdliti.stř. mdléti(: mdlým se stávati) má tvary náležité pmes.
mdlím... 3. množ. mdleií. impt. mdlei, part. mdlejc, mdlel atd.;
proti tomu je null-iii (stř. též mdlít-i,=mdlým činiti) v tř. IV.;
& matením s tímto vznikl & ujal se nř. odehylný impt. omdlí, ne
omdlí—
místo -mdle_i; -—dobře rozeznáváme:
mě ulndlz'lag

nemocný omdlel, & práve

——

truchleti (: truehlý býti) má tvary náležité prales. truchlím . . .,
3. množ. truchlvjí, impt. truchlej, part. truchlcje, truchlel; proti tomu

je truchlití (:truchlýln

činiti) \' tř. IV.; ale bývalý & náležitý

rozdíl se zapomněl, nč. béře se tmchláti ve významu truchlefi
& bývá.: impt. nctruchli : nebuď truchliv, Ill. netruchlej, part.
truchlil m. truchlcl, přid. jm. truchlící rodina. m. truchlcjícz' atd.;
želeti (: v želu býti) má tvary náležité prales. želím . . ,
3. množ. želejí, impt. želej atd.; proti němu bylo želz'ti V tř. IV.;
a. matením s timto vznikl impt. žel m. želej.

256.

?. Vzor trpěti, trpím.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1. trpím
2. trpz'š
3. trpí

množ. ]. trpíme
2. trpíte
3. trpí.

Imperativ:
—
trp, trpí-ž
trp, trpí—ž

trpme
trpte
—.

Infinitiv: trpěti.

Participia:
přeoh. přítomný: trpě, -z'c, -z'ce;
„
minulý: trpěv, -ši, -še;

příč. min. čin.: trpěl, -a, -0;
„
„ trp.: trpěn, -a, -0.

257. K tomuto vzoru patří slovesa. třídy třetí, jejichžto kmen
praesentní se končí v -í : na př. trpí—v indik. trpíš, trpíme, trpíte
atp. Jest to kmen téhož zakončení, jako V tř. IV.: prosí- (v. %260),
a tvary praesentní obou těchto vzorův (trpětž &prositi). jsou stejné.

258.

K tvarům jednotlivým.

l. V i n d ik &t i vní m trpí- jest ví-původní, kdežto ve vzoru
uměfi umí- jest zúženo z -2'c-, stě. mnie-. Jen v 3. os. nm. je trpí
ze stř. trpie.
Poznam. V 3. os. množ. jest trpí (nikoli trpějz'), v přecho d—
n íku přít. trpě, trpíc- (nikoli trpěje, -ějíc-). Srov. % 206 č. 2.

2. Im perativ

jest trp, trpte atd., a, vedle toho též trpí—ž,

bdí, bděte atp.; o rozdílu tom v. % 207 č. 4.
Imperativ množný byl trpíte, bdžte; ve bděte atp. jest -ě—místo
-5- podle jděte, tiskněte atp.

3. Příčestí

min. činné jest trpěl, trpné trpe'n. Po souhláskách

j, ž, š, č, někdy též po jiných, bývalo tu V staré češtině -a-, -a'
místo ě & tvary ty zněly na př. běžal, držal, slyšal, mlčal, držán,
slyšán, mlčán (zamlčáno). Tvary toho způsobu zachovaly se v ná
řečích & některé zbytky též 11spisovatelův novověkých jako archa
ismy se vyskytují, na př. slyšáno, držáno atp.
259.

Některá jednot/ívá slovesa tohoto 'DZOru.

báti se. Praes. bojím se atd. Tvary infinitivní mají hai—: inf.
báti se, part. bál. bcív, bán (bána), podst. jméno bání.
Toto bá- je staženo z boja-, & toto vzniklo z původního boje—
Infinitiv zněl tedy kdysi bojati, & rovněž tak byl inf. slyšati. Slyšat.
přehlásilo se v slyšěti, slyšetí, & tak by se také bojati bylo změnilo
v bojeti, kdyby se nebylo dříve stáhlo v báti; stažením odstraněna
hláska měkká -j—(bojati), a tím odpadla zároveň příčina ku př'ehlásce.
Stažením vzniklé bá— se nekrátí, v. g 198 5, a. — Totéž jest
při slovese státi, stojím, v. zde doleji.
bditi (stě. bdieti). Praes. 3. inn.bdz', impt.bdi, part. bdě, bděl atd.
boleti. Praes. 3. množ. bolí, rozdílné od boleti 3. mn. boleíí,
v. & 255.

čpíti n. čpěti (stč. ščpieti). Praes. 3. mn. čpí; přech. čpě atd.
dštiti (stč. dščieti). Praes. 3. mn. dští, impt. dštz' atd., zastaralé.
hořeti.Praes. hořz'm, 3.111n. hoří; přech. hoře atd. (přídavné

jméno horoucí není utvořeno z přech. hoře).
hřbiti(stě. hřbieti,: v hrobě ležeti). Praes. hřbžm, mn. hřbí,
part. hřběl atd.; zastaralé.
chtiti (stč. chtieti). Má tvary namnoze odchylné: praes. jedn.
1. chci "2. chceš 3. chce, množ. 1. chceme 2. chcete 3. chtí n. chtěíi;
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inlpt. chtěj, chtějte; přcoh. přít. chtě, chtíc, chtíce a chtěie, chtějic,
chtčjícc ; přcch. min. chtěc, přič. chtěl a chtěn.
V praes. ]. jedn. chci (stě. chcu) je tvar náležitý: k hleděti
bylo stč. hlezn, k letěti —- lecu atd., tedy ohtieti — chcu a z toho ni.—..

chci; lecu atp. zaniklo a nahradilo se novotvarem letím, kdežto ve
chci zachoval se tvar starý.
Tvary chceš, chce, chceme, chcetejsou tvary odchylné, ale prastaré.
V 3. množ. je tvar náležitý chtí; tvar chtějíjest novotvar podle
vzoru umětí, velmi rozšířený. Totéž platí o přechodníku chtě, chtíc
a chtěje, chtějíc-.
Iežeti. Praes. ležím atd.

Složeniny náležetí, záležetí, příležctí patří též ke vzoru trpěti,
ale v nč. přenášejí se velmi často do vzoru umětí. Tak je v 3. os.
množ. vedle náleží, záleží, přlleží častěji náležejí, záležej-í, přlležcjí;
v přech. přít. vedle náležc, náležící atd. též náležejc, náležející atd.
mnni (stč. mnieti). Praes. 3. množ. mní, přech. mnc', mnie-, od
chylkou mnějí & mněje. mnějíc ; impt. (po)mní, (pc)mněte.
mrzeli. Praes. 3. mn. mrzí, přeeh. mrze, mrzíc-.
pniti n. pněti (stč. pnieti). Praes. 3. množ. pní; přech. pně, pm'c-.
přiti (stč. přieti).Praes. přím, příš atd.; zastaralé.
Vedle slovesa pm (: podpírám), přeš . . . (slož. pocleprzí. . . ),
kteréž je V tř. I. vzoru třítí (v. 5 236), bylo v staré češtině sloveso

jiné ve vzoru trpětí, totiž příetí (: zapírati). Tvary praesentní obou
těchto sloves byly rozdílné: byl indik. pm, přeš atd. podle vzoru
třítí. tru, — a přít, přím, příš atd. podle vzoru t'rpětí, trpím; a byl
přech. pra, prúc- a přě, příec-. Tvary infinitivní zněly stejně: př-íctí,
přěl atd. Později zanikají tvary praesentní slovesa přítí ze vzoru
trpětí (přít, přím, příš . . .) a kladou se za ně tvary praesentní slovesa
přítí ze vzoru třítí (pm, přeš. . .), až obě ta slovesa vjedno splývají:
přííí, praes. pm, přeš atd. Význam ovšem zůstal dvojí: 1. ___-pod
pírati, fulcire, a 2. : zapírati, popírati, negare.
skřipěti. Praes. 3. mn. sl.;řípí, impt. shříp, přeoh. shřípě, -íc, -íce,

podst. jméno skřípění.
spáti.Má tvary infinitivní podle tř. V.: spátí, spal atd.; mezi
nimi zachováno též supinum ve rčení: jdu spat atp., v. 5 199. Tvary
praesentní jsou podle vzoru trpětí: praes. Spím,3. množ. spí; impt.
Spí, spěte; přech. spě, spíc-.

státi. P 'aes. stojím atd.; impt. stůj, stůjte (krátké stoj jest od
chylka dialektioká); přech. stoje, —íc-.Tvary infinitivní mají stá-:
inf. státí, part. stál atd.
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Toto stá- je staženo ze stoka-; výklad další je týž jako nahoře
při báti, v. t.
Jest rozdíl mezi státi, stojím & stát-i, stanu (v. š 247 č. 2).
stvíti se (stč. stvieti sě), stkvíti se, slavítz' se. Praes. slcvím, 3. mn.
Skt'í; impt. slavi; přech. slevě, skvíc—; vedle toho ujaly se novo
tvary: sktějí, skvěj, skvěje, s/a-vějz'c-,& také skvěji se, skvěješ se (vz. V.

4). Přídavné jméno skvoucí není utvořeno z přechodníku slevě.Oby
čejné sku-- je ze staršího

stkv—& toto ze stu-, v. 5 55 č. 321 š 46 č. 7.

těžeti.Praes. těším, part. těžcl atd. Zastaralo, nahrazuje se slo
vesem těžiti.

trpěti. Příč. trp. trpěn, podst. jméno trpění. Zato bývá oby
čejně trpen. trpení.
věděti, Viz \' g 291 a násl.

mletí. Prales. valím, 3. mn. velí, impt. vel, přeoh. vela, —žc-;od
chylkou t'elejí, t'elej. wcleje.
vězeti. Praes. téz-ím, 3. mn. vězí, impt. váz, přech. věze, -íc-.
viděti. Praes. vidím. 3. mn. vidí. — Impt. viz, vžzmc, vizte (utvořen

podle věz. vězte, v. š291; slovce viď! není imperativ slovesa viděti,
nýbrž pochází ze slovesa v:čdětž).—Přech.přít. vida, —0uc,-0uceapříč.
přít. m'dom, -a, -0 utvořeny jsou podle třídy Í. (vzoru vedu). —
Slovesa složená záviděti a návidětá mají impt. záviď, náviď, -te &
přech.

přít. závidě, nát—Mě.-z'c, -z'ce.

viseti. 'Praes. 3. mn. visí, impt. mís, přech. vise, ofic-.

zniti (stč. vznieti). Praos. 3. mn. zní, přeoh. „mě, znie-.

Vedle

toho jsou ode dávna novotvary znějí &zněje, znějíc-. Impt. zni, znáte.
zříti (stč. zřieli). Praes. 3. mn. zří; impt. zři, zřete; přech.
zře, zřžc-.

260.

Třída čtvrtá.

Kmen iníinitivní sloves této třídy má, příponu kmenotvornon
-i; na př. pros-i- v inf. prositi.
Kmen praesentní se končí v -5; na př. prosí- V indik. prosíš,
prosíme, prosíte atp. Je to kmen téhož zakončení, jako v tř. III.
vzoru vf)-pěti:trpí- (\nš 257), a tvary praesentní obou těchto vzorů
(t;-pěti & prosz'tž) jsou stejné.

V třídě této jest jen jeden vzor: prositž.

261.

Vzor prositi, prosim.

Praes. indikativ:
čís. jedn.

Impemtiv:

1. prosím

_—

2. ))rosíš
3. prosí
množ. 1. prosíme
2. prosíte
3. prosí.

pros, prosí-ž
pros, prosí-ž
prosme
proste
—.

Infinitiv: prosítí.
Participia :
přech. přítomný:
„
minulý:
příč. min. čin.:
„
„ trp.:

262.

prose, —-íc,-íce;
])rosžv, —ši,-še;
prosil. —a,-0;

prošen, -a, -0.

K tvarům jednotlivým.

]. V indikativním
prosí—jest -z'- původní; jenom V 3- U5
množ. jest prosí zúženo ze stč. prosíe.
Po 2 nam.

V 3. os. množ. jest prosí (nikoliv prosejí), V PřeChOd'
(nikoliv -eje, -cjz'c-). Srov. % 206 č. 2 pozn.

níku přít. prose, prosíc-

2. Imperativ jest pros, proste atd., a vedle toho též prosí-ž,
cti, ctěte atp.; o rozdílu tom v. š 207 č. 4.
Imperativ množný byl prosite, čstite n. ctite atd..; ve ctěte atp—
jest -ě—místo -z'- podle jděte. tiskněte atp.

3. Příčestí

min. trpné prošen vzniklo z prosím:-, změnilo se

tu tedy 3 (které je v prositi & j.) v š. Rovněž tak mění se:
sl v šl, na př. Inysliti — myšlen;
z v ž, na př. voziti — vožen (m. vozjen-), kaziti ——
kašen atd. ;
ale z, které vzniklo z dj (5 37 č. 2), zůstává nezměněno, na př..
meze (Z media), obmeziti ——obmezen;

d v z, na př. hoditi — hozen, saditi — sazen, soudm —
souzen atd.; — nesprávné

jest

ž místo z v hraditi

-——
hrazen7 nu,—

hražen, ohražení atp.;
_
zd v žď, na př. hyzditi — hyžděn (% 37 2), zpozdltl —
zpožděn; jezditi — ježdění;
zdn v žďň, na př. zaneprázdniti — zaneprážďněn;
t v a. na př. vrátiti — vrácen, platiti — placen atd.;
st v šť, na př. pustiti — puštěn, mastiti — maštěn, zprostiti.
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— zln'oštčn, pomstiti ——pomšfěn, pohostiti — pohoštěn, přelstiti
— přelšlěn, čistiti — čištěn, jistiti — jištěn atd.

Často však náležitá změna souhlásky se zanedbává. na př. ve
\'oditi — voděn (stč. vozen), děditi — děděn, cíditi — cíděu, cítiti
— cítěn, šlechtit-i — šlechtěn, pokositi — pokosen, kresliti — kreslen,
okouzliti

— okouzlen,

263.

\'y1_)1'a'lz(lniti
— vyprázdněn

& j.

Některá jednot/ívá slovesa tohoto vzoru.

bydliti.Prales.

množ. bydlí ; ilnpt. bydli, bydlete; přech. bydle,

-íc-; příč. bydlel. Casto vyskytují se též tvary podle vzoru uměli:
3. množ. bydlejí, inf. bydleli, příč. bydlel.
hanítif Praes. 3. množ. haní ; impt. haň, haňte; přech. haně, -z'c—,
příč. haníl. Vedle toho je též Izaněti v III. 1, v. % 255.

hromazditi(:ln'omaditi),

shromazdití, zastaralo; za to utvořilo

se shromážditi (podle shromáždětž, které je v V. lb, v. Š 272).
kolitije sloveso nově utvořené m. kláti V. 2, v. g 276, b.
kvíliti, příč. kvílěl; za to bývá nov. lwíletž, kvílel.

mdliti(: mdlým činiti). Prales. 3. nm. mdlí, impt. mdlí, part.
mdle, mdlíc—,mdlil. Jiné je mdlíti v III. 1 (stě. mdlétl, :mdlým
se stávati), \. š“ 25.5.
musiti.Praes. 3. nm. musí; part. muse, -íc-; musil ; podst. jm.

mušení. Některé tvary jsou podle vzoru uměli, v. 5 255.
mysliti.Odchylkou tvoří se některé tvary podle tře III.: inf.
mysleli, příč. myslel.
pravili. Praes. 3. ma. praví. Sloveso praví (3. os. mn.), nebo

snad stč. pravi (1. os. jedn.), vkládalo se do vět bez souvislosti
syntaktické, skleslo v příslovce a změnilo se v praj nč. prej a'pry';
srov. % 43 č.
truchliti béře se místo truchleti, v. 5 255.

variti (utvořeno podle něm. \vahren) užívá se skoro jen
v impt. varí.
želiti, vlastně : žel učiniti, béře se v některých tvarech
místo želetz', v. g 255.

264.

Třída pátá.

]. Kmen infinitivní sloves této třídy má. příponu kmenotvornou
-u, -(j)a, na. př. děl-a— v inf. clělati, tes—a- v inf. tesati,

bbr-a- v inf.

bráti, la-ja- v inf. láti vzniklém z laja-ti.
2. Přípona, —(j)ajest u mnohých sloves přehláskou
G e b a n e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

změněna.
13
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v -ě (c); na př. \“ kmenu pouště— v inf. pouštěti, vzniklém z púslja-,

v kmenu sáz'e- v inf. sázeti, vzniklém ze sága-, sádja—.
3. Kmen praesentní tvoří se dílem ?.kmene infinitivního, dílem
N kmene prvotného t. j. z téhož, z něhož i kmen infinitivní pochází.

4. Podle rozdílných těchto kmenův rozeznávají se v této třídě

čtyři vzory:
1. vzor

a) tvrdý

dělala).kmen infinitivní je tvrdý: děla-; kmen prao

sentní je z něho utvořen příponou -je (—jo):děla-je-;

b) měkký sázeti; kmen infinitivní je měkký: sáze- ze staršího
sága-; kmen praesentní je z něho utvořen příponou -je (-,jo):
sáza-je-g

-—

2. vzor tesatí; kmen prvotný se končí souhláskou: tes-; z něho
jest utvořen kmen infinitivní příponou -a: tes-a-; a kmen
praesentní příponou -je (-;'o): tes-je- : teče-; —
3. vzor: kmen prvotný je slabika kořenná ; sloves sem patří
cích jsou dvě řady: bráti atp. a Icovati atp.
a) bráti : kmen prvotný se končí souhláskou: ber-; z něho jest
utvořen kmen infinitivní příponou -a: bbr-a- č. bra-; a kmen
praesentní příponou -e (-o): ber-e;
b) kovati: kmen prvotný se končí samohláskou, pův. kou.-;
z něho jest utvořen kmen infinitivní příponou -a: kov-a- (kov
z pův. kou-); a kmen p'aesentní příponou -je (-jo): ku-je
(ku- z pův. kou-); -—

4. vzor láii (staž. z lajati): kmen infinitivní se končí slabikou
-ja: laja- staž. v česk. lá-, kmen pak praesentní slabikou -je
(-j0): laje-.
265.

13. VZ 0 r (lčlati, dělám.

Praes. indikativ :
čís. jedn. 1. dělám
2. děláš
3.
množ. 1.
2.
3.
].nfinitiv : dělali.

dělá
děláme
děláte
dělají.

Imperativ:
—
dělej
dělej
dělejme
dělejte
—
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Participia :
přech. přítomný: dělaje, —z'c,-íce;
„
nunulý: dělat, —šz',-še;
příč. min. čin.: cle'lal, -a, —0;
„
„ trp.: dělán, -a, -o.

266. K tomuto vzoru patří slovesa třídy patě, jejichžto kmen
intinitivní je tvrdý, děla-, a kmen praesentni je utvořen z inňnitiv
ního příponou —je(-jo): děla—jc-.Vclěláš, děláte atd. je kmen clělaje
stažen

v dělá-.

—

267.

K tvarům jednotlivým.

V impe ra tiv ě jest -ej přehlaskou ze staršího -aj, v. š 13 č. 2.
268.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru.

cpáti. Praes. cpám,
vyskytují se novotvary
Po z n. Přecházení
se častěii při slovesích,

cpáš atd., impt. cpej, přeoh. cpaje; častěji
cpu, cpi, cpu, -oac-.
z tohoto vzoru do vzorů tesati a.bráti vyskýtá
která mají kmenovou souhlásku retnou.
hráti, hrám přešlo do vzoru V. 4, 5 284.
klamati. Praes. klamám, -áš atd., 3. mn. klamajž, novotvary
klamu, klameš.., klamou; impt. klamej, novotv. klam; 'přech.hlamaje
(sr. Š 275 č. 2).

lámati.Praes. lámám, -áš atd., 3. mn. lámají, novotv. láma,
Za'meš. . ., lámou; impt. lámcj, nov. lam; přech. lámaje.
nechuti.Praes. nechám. V impt. je tvar náležitý nechej, nechejte,
nov. nech, nechte. Impt. nechaj (stč.), nech jest obsažen v přísloveč
ných výrazích: nechajž, nechajť, nechajžť, nechat', nechž, nechť,nechžť,
(ob. nešť) atp.
obědvaii.Praes. obědvám atd. Vedle toho je též obědovatí, obě

dují V tř. VI.

287).

plavali.Praes. plavám, impt. plavej, novotvary plavu, plac; přech.
plavaje.
znáti. Praes. znám, impt. znej, přeeh. znaje; — příč. přít. znám,
(: znaje-m), -a, —o.
O slovese plovatl v. 5 242 č. 3; o snovati tamt. č. 4; o blvatž,
kleati a plcati tamt. č. 5; o hovalí tamt. č. 4 a % 280 č. 1.
13*
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269.

I“. \'201'

sázoti, sázim.

Prales. indikativ:

Imperativ:

čís. jedn. ]. sázím
'2. sázíš

3.
množ. 1.
2.
3.

sází.
sázímc
sázítc
sázejí.

—
sázcj

sd,ij
sázcjmc
Sázejte
—.

Infinitiv: sázeti.
Participia :
přeeh. přítomný: sázejc, -ejíc, -ciíce:
minulý: sázev, -ši, -še;
p 1V.! min. čin.: sázel, -a., -o;
71

„

„

trp.: sázen, -a, -o.

270. K tomuto vzoru patří slovesa třídy pát-é, jejichžto kmen
infinitivní je mák/(ý,sáze- (ze sága-), a'kmen praesentní je utvořen
z infinitivního příponou -7'e (-jo): sága-je-. V sázíš, sázíte atd. je

kmen sázaje- stažen Vsám-, pak přehlasován v sázz'e-&zúžen v
271.

K tvarům jednotlivým.

1. Rozdíly, jež se Vidí mezi stejnými tvary vzoru tohot-o &pře
dešlého, mají příčinu v souhlásee měkké, která způsobuje pře
hlásku: dělati (s tvrdým !) zůstalo nezměněno, kdežto sázati se
změnilo v sázěti &toto dále v sázeti, &podobně v tvarech ostatních.
2. V 3. os. množ. je sázejí (nikoliv sází), přech. přít. sázeje,
sázejíc- (nikoliv sáze, sázíc-); v. 5 206 č. 2 poznam.
272.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru

jsou -bíieti: praes. vybíjím, 3. mn. vybíjejí, impt. vybíjej, přech. ry—
bíjeie. — -blzeti: vybízím, -ejí atd. — —bouzeti:probouzžm, —ejíatd. — -činěti:
přičíním, -čz'nějí, -čz'něj, -číněie. — -dlleti: udíl'ím, -ejí atd. — -háněti:
hám'm (died.), sháním, -ějí atd. — -hášeti: zháším. -.ejz'atd. — házeti:
házím, —ejíatd. — -hlížeti (m. -hlízeti, %48 č. l): pohlížz'm, -ejz' atd. -—

-hromážděti,shromážděti (:

shromažďovati):

shromáždím, shromáždějí,

shromážděj, shromážděie. — -cházeli: vycházím, -ejí atd. — -jižděti: vy
jíždím, -ejz' atd. — káceli: kácí-m, -ejz' atd. -— -káieti: ukájím. -eií atd.
[V,

— -ká|eti: pokálím,

—ejíatd. —_—
-kážeti: překazzm,

-ejí atd. -— klaněti n.
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-klánětí: -ím, —čií,impt. klaněj novotvar

klc'cctí(: kulhuti):

ktaň, skláněi. — kliceti stě..

-ím, -cjí atd. — -klizeti:poklízím, -ejí atd. —

-kcušeti: pokouším, -ejí atd. ——
kráčeti: kráčím, -cjí atd. ——
krájeti: krájím,
-€,ií atd. — krváceti: krvácím, -ejí atd. ——léceti, lícetí (na ptáky, ——

za to neporozuměním:

líčiti na, ptáky):

lécím, -ejí atd. — mijeti:

míiím., —ejíatd. — mizeli: mízím, zmízím, -ejí, impt. zmízei, novotv.
zmiz. — -mlaceti: rymlaoím, -ejí atd. — -mouceti: smoucím, —ejí atd. —
mýceti: mýcím, -ejí atd. ——'my'šleti. přemýšlím, -ejí atd. -— -nášeti:
přínáším, —ejíatd. ——-pájeti: napájím, -ejí atd. — —píieti:dopíjím, -cjí
atd. —- —pláceti
: vyplácím, -ejí atd. — -právěti: vyprávím, -ějí atd. —
pouštěti:pouštím, -ějí atd. — -pouzeti: popouzím, -ejí atd. — -rážeti:

uarážím, -ejí atd. — -roučeti:poroučím, -ejí atd., — sázeti: sázím, -ejí
atd. — -spářeti: příspářím, -ejí atd. — stavěti: stavím, -ějí atd. —
střileti: střílím, -ejí atd. ——-stouzeti; ostouzím, -ejí atd. — -táceti: po
tácím, -ejí atd. — -táčeti: otáčím, -ejí atd. — -tápěti: zatápím, potápím,
-ějí atd. —- -tráceli: ztrácím, -ejí atd. — -váděti:2:y1;ádím, -ějí atd.
-— váleti: vai-tím, -ejí atd. ——-váněti: zaváním,
-ějí atd. — -vářeti:
svár—ím, -ejí atd. — -vázeti: pro/z,:ázím, —ejí atd. — -vážeti: rozvážím,
—eií atd. — vgčeřeti: večeřím, -ejí atd. — věšeti: věším, -ejí atd. ——
-vijeti: navíjím, -ejí atd. -— vřraceti:vracím, -ejí atd. — -zváněti: vy—

zváním, -ějí atd.
.
V stč. bylo také sloveso vecětí. Z něho zachovalo se v jazyce
biblickém slovo vace (: řek1); je to 3. os. jedn. bývalého aoristu
(% 204).

273.

2. VZ 01' tesati, teši.

Praes. indikativ:
čís. jedn.

1. teší

2. tešeš
3. teše
množ. 1. tešeme
'2. tešete
3. teší.

Infinitiv: tesatí.
Participia :
přech. přítomný: teše, -íc, -íce;
„
minulý: tesav, -ší, -še;
pří :. min. čin.: tesal, -a, —o;
„
„ trp. : tesán, —ána,-án0.

Ilnpe'utivz
——

teš, teší-ž
teš, teší-š
tešme
tešte
-—-.
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274. K tomuto vzoru patří slovesa třídy páté, jejichžto kmen
prvotný se končí soub/a'skou a kmen infinitivní se tvoří z prvot
ného příponou —a,kmen pak praesentní příponou -je (-ja). Na př.
kmen prvotny tos-. infinitivní tGS-(l-,praesentní tes-jc-z tošn—.
1.75.

K tvarům jednotlivým.

1. Vedletvarů praesentníeh
šiřují se novotvary

náležitych vyvíjejí a roz

podle vzoru dělati, na př. vedle praes. teši,

ímpt. teš a přeeh. tcšc jsou též novotvary tesám, tcsej, tesaje.
Jazyk spisovný šetří co možná tvarů vlastních, ale i novotvary
mnohé se v něm ujaly. Někde tvar vlastní a novotvary vedle sebe
se drží, jako v ukzízaném právě příkladě ieši, tcš, teše a tesám, tescj,
fesaje. Jindy tvar vlastní zanikl a užívá se jen novotvaru, na př.
metám, metej, metajc (bývalé mccu, mec, mecězastaralo a téměř zaniklo).
2. Naopak zase některá slovesa, patřící ke vzorům jiným, utvořila
si novotvary podle vzoru tohoto. Na př. klamati bylo v stč. při vzoru
dělatí, kdežto nč. praes. klamu, klamcš . . ., ímpt. klam, klamtc jsou
podle vzoru tesatž.
3. V indikativě 1. os. jedn. teši a 3. množ. tešž jest přehláska.
Jazyk obecný má zde tvary nepřehlasované tešu, tešou, sr. % 206
č. 2. Některá slovesa tohoto vzoru mají nepřehlasované —u,-0u
i v jazyku Spisovném; zejména slovesa se souhláskou retnou (hýbll,
sypu, dřímu . . .), s -l (pošlu . . .) a j.

276.

Slovesa jednot/ívá tohoto vzoru

rozeznávají se dále podle souhlásky, kterou se končí kmen prv otný.
a) Kmen prvotný končí se souhláskou re tnou b, p, v, f, m. a
př. hýbali:

praes. hýbu, -es'. . . 3. mn. hýbou; — novotvary hýbám, -áš atd.;
ímpt. hyb, hybte; —-novotv. hýbej, hýbejte;
přech. Izy'bě,hýbíc-g — novotv. hýbaje, hýbajíc-.

J ina slovesa, která sem patří nebo jejichž tvary některé vzoru
tohoto se drží, jsou na př.:
dlabati n. dlubatz', praes. dlabu, -eš . ..; impt. dlab; — hrabati,
praes. hrabu; ímpt. hrab; -—klobati n. klubati, praes. klubu; ímpt.
klub; —kolébati, praes. kolébu; ímpt. koléb, koleb; -—škubat-i n. šklu
bati (též skubati a sklubati), přeneseno sem z třídy I. (v. %224): praes.
škubu; impt. škub ; ——
střebati, praes. střebu ; ——
škrabatz', praes. šlcrabu;

ímpt. .škrab; — zobati, praes. zobu; ímpt. zob;
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Čerpali (přeneseno sem 2 tř. I.), praes. ČCTpll;— clra'patl, praes.
(li'clpug— dupati, praes. dupa; impt. dcop;— chr-cípaté,chrůpatl, praes.
-pu: — kopuli, praes. kopu; — Islepatz',praes. klepu; impt. klep; ——
kopuli, praes. kapu; — koupati, praes. lcoupu; — loupatz', praes.
loupu; — rýpati, praes. r-y'pu; — sypati, praes. sypu; impt. syp; ——
štípati, praes. štípu; ——
šlapatzf, praes. šlapu; — (tepati, tepu viz I.
3. Š 224):
kývatl, praes. log/pu;

klofatí, praes. klofu;
dřímatz', praes. dřímu; ——klamati, praes. klamu; impt. klam,
klamte (v. 5 268 a 275 č. 2), -— lámali, praes. lámu; impt. lam,

lamte

tamt).

b) Kmen prvotný končí se souhláskou plynnou

I, r, n. Na

př. orati:

praes. oři, ořeš... 3. mn. oří; — novotvary oním, -áš atd.;
impt. oř, ořte; ——novotv. ore/', orejte;
přech. oře, oříc-; ——novotv. oraje, orajíc-.

Jiné příklady:
kárati, praes. kai-ři,kářeš; — párati, praes. páří, pářeš; — skull
razil, praes. skuhři; — žebratl, praes. žebři, žebřeš ; impt. žebřz'; přech.
žel/ře, žebříc-; — ,žehratz', praes. žehřl, žehřeš;i1npt.
želařz'; přech.
želeře, žellříc-;

kašlati, praes. kašli, 3. množ. kašli, obyčejně bez přehlásky
kašlu a kašlou; impt. kašli, loašlete; přeoh. kašle, kašlz'e—;— lcláti,
praes. koli, kůleš, kůle . ..; impt. kol, kolte ; přech. kole, kolíc- (slo

veso toto zastaralo & nahrazeno novotvareln Jcolz'ti podle tř. IV.);
— mlítz', praes. meli, melu, viz v tř. I. 6, 5 236; — sláti, poslali,
praes. pošli, 3. mn. pošli, obyčejně bez přehlásky pošlu & pošlou;
impt. pošli, pošlete; přech. pošle, pošlíc-; — stlátz', praes. steli, 3. mn.
stelí, obyčejně bez přehlásky stolu &stelou; impt. stel, stelte; přech.
stele, stáže-; -— 'vz'klati, praes. oiklu; impt. vikli ;

stonati, praes. stůni ob. stůňu, stůněš.

c) Kmen prvotný končí se souhláskou s ykavou

:, s. Na př.

řezati :

praes. řeži, řežeš . . .3. mn. řeší ; — novotvary řezám, —ášatd.;
impt. řež, řešte; —- novotv. řezej, řezejte;
'
]
přech. řeže, řešit:-; — novotv. řezaje, řezajío-.

Jiné příklady:
llrýzati. praes. hrýži atd.; v stč. bylo za to hry'zti, hryzu, hryzeš,
v. g 220 ; — kázatá, praes. káži, kážeš
3. mn. lcáží; impt. kaž,
kašle;

přech. káže, lodžie-; ——
klouzati. praes. klouže“: ——
lízatí, praes.
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líží; impt. liž; přec-h. lížc; — mazali, pmos. mašlí: impt. maš: přmfll.
maže, mušle-; — máti, praes. rži, kůň rže (řehtáv); ilnpt.. rži: tvary

infinitivní jsou rzáli. rzal atd., nikoli rša-; — lázali. prales. láži;
impt. laž; přech. táže, la'žíc—;nrchnisticky:
p'zws. tíži, ímpt. těž,
otěž atd.; ——ccízctli, pmes. ráží; impt. vaš; přcch. váše, rážíc-; :n'
chaisticky: cíži, impt. věž, rozcčž, přech. vížc, vížíc-;
česali. prales. češi; impt. češ; přech. češe, čcšíc—; — klusali, prav.—'.
klušl: — křesalz', praes. křeši: impt. křeš; přoch. křešc. křešíc-z -—
kousati, praos. koušz'; přech. kouše, koušíc-; — kysall. prax—s.kyši;

impt. kyš; přech. kyše, kyšíc-z — pásalí, opásali, ])mes. páši; impt.
paš; přech. pášc, pášz'c-; — plcsale', plésali, prales. pleši; impt. pleš;
přech. ploše, plešžc-; — psali, praes. píši ; impt. piš; přech. píše,
píšíc-; — lcsal-i. prales. lešl: impt.. lcš; ])řech. teše, lešíc-.

(l) Kmen prvotný končí so souhláskou hrdelnou

h, ch, k. Na př.

pykau:

prales. pyči.pyčeš. . . 3. 1nn.pyčí; — novotvary pykám. -áš atd.;
impt. ])yč, [lg/čte; — novotv. pykej, pykcjle;
přech. pyčc. pyčíc-; — novotv. py/kaje, pykajíc-.

Jiné příklady:
lháll, praes. lžu. lžeš . . . 3. 11111.lžou; ílnpt.

lží, lžele;

přech.

lže, lžíce (tvary odchylné lhu, lhou. lha, lhouee vznikly analogií
& drží se mylným domněním, že obecné lžu., lžou je nesprávné
místo lku, lhou. jako můžu & můžou místo mohu & mohou); —

slrouhatl, prues. slroužl; impt. 'slruž;
dýchalz', praes. dýši, dýšeš . .. 3. mn. dýší; přech. dy'šc, d_:'šíc-;

— páchali, praes. pás'z'; přech. páše, pášíc-;
plakali, praes. pláči, pláčcš . .. 3. mn. pláči ; impt. plač; přech.
pláče, plačíc—; — skákali, praes. skáčí, skáčeš; přech. skáče, SkáčíC-;
— lýkall, praes. ničí,. lýčeš;

sly'skali. praes. sly'šli. sly'šlěš.. .; impt. slyší; přech. stýště,
sly'šlíc-; zastaralé.
e) Kmen prvotný končí se souhláskou zubnou
d, !. Na př.
trestali (stě. lresklati):
praes. lrescl', lresceš .. . 3. mn. lrescí ; — novotv. lreslám, -áš atd.;
impt. lresci, lrescele; — novotv. treslej, treslejle;
přech. lrcsce, trosek-; — novotv. lreslaje, trestajíc—.

Jiné příklady:
hlodali, praes. hlozi, hlozeš. . . 3. mn. hlozz'; impt. kloz, hlozle;
přech. hlozc, hlozíc-; — hvíždali, praes. km'ždí, hcížděš . . .; ilnpt.
hvl'žď; přech. hvíždě, hcíždíc-; zastaralé;
chechtali, praes. chechci, chechceš . . . ; přech. chechce, chechcíc-g —
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klet'etatí, prales. kleveei; — lilo/stati, 1.>raes.klokei, klokeeš; — leptati,
praes. lepci, lepeeš . . .; ilnpt. lepci; přeoh. lepee, lepek—; — létati,
praes. le'cz',le'eeš . . . zastaralé ; — metatě, praes. meci, meeeš; impt. mec?
meete; přech. mece, maže-; zastaralé; — řehtatz', praes. řehei, relzeeš
. . . 3. mn. vře/aci; impt.

řeheá, reheete;

přech. řeízee, řehole—; —-reptati,

praes. repei, repeeš . . .; impt. repei; přech. repee, repeíc- ; — šeptatz',
praes. šepez', šepeeš . . .; přeeh. šepee, šepez'e-.

277.

33. Ýzor

bráti, beru.

Praes. indikativ:
čís. jedn.

1. beru

Imperativ;
_

—

?. béřeš n. bereš
'. béře n. bere

množ. ]. bereme n. bereme
2. béřete n. berete
3. berou.

be-ř n. ber, beřz'-ž
beř n. ber, beři-ž

beřme n. berme
beřte n. berte
—.

Infinitiv: bráti.
Partieipia :
přeoh. přítomný:

bera, -oue, —ouee;

„
minulý: brav, -šz', -še;
příč. min. čin.: bral, -a, -0;
„
„
trp.: brán, -a. -o.

Podstatné jméno slovesné: braní, sebrání.
K tomuto vzoru patří slovesa třídy páté, jejichžto kmen
prvotný se končí souhláskou a kmen infinitivní se tvoří z prvot—
ného příponou -a, kmen pak praesentní příponou -e (-o). V kmenu
inf. býva mnohdy změněna také kořenna samohláska. Na př.
kmen prvotný ber-. infinitivní bbr-a-, : česk. bra—,praesentní ber-e-.
278.

K některým tvarům a slovasům jednotlivým.

1. V indikativě

v 2. a 3. os. jedn. a 1. a 2. množ. je sla

bika kořenna zdloužena v béřeš, be'ře,béřeme, be'řete, a rovněž tak
v déře-, žéře-, a zóve- nč. zůve-. V týchže tvarech jest r v slovesích
beru, deru, peru, žeru změkčeno v r: bere-, déře- atd. Ale vedle toho

užívá se také tvarův nezdlouženýoh a s tvrdým -r-: bereš, bere
. . ., dereš . . ., zoveš atd.

2. V imperativě
je po právu -ř: beř, deř, peř,žeř, množ.
berte atd.; ale jazyk obecný má za to vždy a jazyk spisovný skoro
vždy -r: ber, berte atd.

20:3

.

3. Mezi slovesy, která sem dále —-kromě vzorového bráti —

patří, jsou:
dráti. Prue-s. daru, déřcš u, dereš atd.;

impt. deř & der;

přeeh.

dera, derouc-; příč. dral, drán atd. Sloveso toto jest rozdílné od
slovesa dříti, dm, dřel v I. 6, \'. š 236.
práti. Praes. peru atd.
žráti. Praes. žeru, žc'řeš u žereš atd. Jiné je žřz'tž, žru, v. š 236.
hnáni.Praes. ženu, ženeš atd.
zváti. Praes. zovu, zoveš (n. zůz'cš, zastaralé);
impt. zav, zovie;
přech. sova, £0'l'02tC-.Tvary praesentní měly zav-, tvary iníinitivní

měly ,ze-; časem vniklo zv- z tvarův iníinitivních též do praesent
ních a, jest praes. zvu, zveš . ., impt. zví, ,ze—čte,přech. zvu, zvolte-.

ssáti. Pmes. ssu, sscš . . .; impt. ssi, ssete; přeeh. ssa. ssouc-.

Přešlo odtud ke vzoru V. 4: pmes. ssaji, ssajrš. impt. ssaj, přech.
ssaje, příč. ssál atd.
tkáti (: \veben, texere), praes. stč. tím, tčeš atd., přeneseno jest
do tř. V. 1: tkám atd.
279.

23b. 7 zor

Praes. indikativ:

kovati, kuji.

Imperativ:

čís. jedn. 1. kuji
2. kuješ
3.
množ. 1.
2.
3.

kuže
kzzjeme
Ísujcte
kuji.

—
hui
kuj
kujme
lmjte
—.

Infinitiv: kovati.

Participia:
přech. přítomný: huje, -ic, wíce;
„
minulý: kovav, -ši, -šc;
příč. min. čin.: koval, -a, -o;
„
„ trp.: kovan, -a, -0.

Podstatné jméno slovesné: kování.
K tomuto vzoru patří slovesa třídy páté, jejichžto kmen prvotný
se končil samohláskou býv. -u nebo dvojhláskou

—oua. kmen infini—

tivní se tvoří z prvotného příponou -a, kmen pak praesentní pří
ponou -jo (-jo). Před infinitivním -a jest koncovka kmene prvot
ného 1. -ov, nebo 2. -5v, -w: 1. kov-a-, & 2. rara-, pl'mz-a, & naproti
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tomu před praesentním fie (-j0) jest -u: ku-je-, 1'u-je;pl'u-je-; jsou
to rozdíly hláskové, vzniklé tím. že v tvarech inňnitivních násle
dovala samohláska (-a), v praesentních pak souhláska (-j).
280.

K některým tvarům a s/ovesům jednoth'c'ým.

Analogií vznikají a časem se ujímají nové tvary jednak prae—
sentní, jednak infinitivní.
1. Slovesa s inf. -ov-a-, praes. -u-je—.

Toho způsobu jsou slovesa
kovati: tvary vlastní jsou praes. kuji atd., inf. kovati atd., jak
jest udáno ve vzoru v 5 279; ale analogií vznikly také novotvary
praes. kovu a ková-m, impt. kovej, part. kovaje, a také inf. koutě, part.
kul atd.; v. 242 č. 4;
snovati: praes. smtji atd., novotv. snovu a snovám atd.; v. tamt.
O novotvare'm plovahf, plují atd., místo ploutví, plavu atd., v.
% 242

ETK

3.

2. Slovesa s inf. -5v-a-. v slabice měkké -bv-a-, — praes. —u-je-,

v slabice měkké přehlaskou zije-.
Toho způsobu jsou slovesa
rváti, z róvati: tvary vlastní jsou praes. ruji, impt. raj, part.
rujn, rat-jia, a inf. máti, part. rval atd.; ale analogií vznikly také_
novotvary praes. mm, impt. rvz', rvěte, part. rva. room-, a inf. routi,
part. rul atd.; srov. %242 5;
blvati, z hl/m-aoti: novotvary jako při plvati, v. zde níže;
klvati,z kíbv-a—ti: praes.
atd., inf. klvati atd.; ale časem
vznikají novotvary: praes. klvám, inf. klouti atd.; srov. %242 5;
plvati, z pl'ov—a-ti: tvary vlastní jsou praes. plvjz', impt. plej, part.

plije, Může-, pli- přehlaskou ze stč. plu-; a dále inf. plvatž, part.
plval atd.; ale analogií vznikají místo tvarů inňnitivních plva- novo
tvary pli- a jest inf. plítž, part. plžl atd.;
štváti. ze ščbv-a-ti: tvary vlastní byly stč. praes. ščuíu, impt. ščuj,
part. ščujě. a inf. ščvátz', part. šóval atd.; ščuj- se změnilo časem ve
ščzj- (přehláskou) a Šč- ve Šf—,št- (v. š 53 2); mimo to však vyvi
nuly se a jsou nyní pravidlem novotvary praes. štml, impt. štvz',

part. štva, steam-; a taktéž bylo při
.
žváti, ze žbv-a-ti: stč. praes. žuju, impt. žuj, part. žujě, přehlas.
žij-, a jsou za to novotvary praes. žvu, impt. žvi atd.
O novotvarém slovese řváti praes. řvu atd., které se vyvinulo
a ujalo na místě náležitého řúti přehlas. řítí praes. řevu, v. v &242 c. 3.
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281.

4. Vzor nm, laji.

l'raes. indikativ:
čís. jedn.

1. Zajá
'2. laješ

3. laje
množ. ]. lajemc
?. lajetc
3. lají.

Imperath :
—
Zai

laj
lajmc
lajtc
—

Infinitiv: Ia'ti.

Participia :
přech. přítomný: čaje, Zajíc, Zajíce;
„
minulý: lác, -šá, —še;
příč. min. čin.: la'l. -a, -0;
„
„ trp.: lán, -a, -0.

Podstatné jméno slovesné: lání.
282. K tomuto vzoru patří slovesa, jejichžto kmen inlinitivní
se končí slabikou -ja, kmen pak praesentní slabikou -je (-io). Sou—
hlaska -j- těchto koncovek patří někdy ku příponě, na př. v Záti
z la-iu-ti praes. 2. pl. la-je-te, někdy k slabice kořenné, na př.
v přátz'
p-řieti z prbj-a-ti. praes. 2. množ. přejete stě. přejete

z prej-e-te. Jsou to tedy'slovesa původem dvojí. ale tvary jejich
shodují se tak, že je lze brati ke vzoru společnému.
283.

K tvarům jednotlivým.

1. V imperativ

ě lnj, lajtc atd. zůstává. aj- nepřehlasovano

(naproti přehlasovanému -cj ve vz. V. 13: dělej, dbei atd.). Sr. %56:2.

2. V tvarech infinitivních jest
vždy dlouhé, poněvadž
vzniklo stažením; tedy též ve dvouslabiěném podstatném jménu
slovesném: lání, přání atd.
284.

Některá jednotlivá slovesa tohoto vzoru.

báti (: bájeti, staž. z baiati). Praes. baju, baješ atd. Zastaralé.
diti(: činiti, staž. z déjati), rozdílné od díti (: praviti, říkati,
děti) v I. 7, v. % 240.

Praes. ději, děješ . . . 3. mn. ději; ve složení: naději se, odějž
se, poději se atd.
Impt. děj, dějte; ve složení: naděj se, oděj sc atd.
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Přech. přít. děje, dějíe; ve složení: naděje se, oděje se atd.
Přeoh. min. měl by býti ďáv; za to jest však děv (podle 1. 7)
u (láv (z kmene dci—),ve slož.:

oděv se, nadáv se.
Příč. min. čin. (Tail, uďál (v jaz. obecném); za, to děl a dál ve
slož.: oděl. poděl. vzděl & nadál se, událo se.
Příč. min. trp. mělo by býti ďán; za-to je však děn, din (podle
1. T) & dán ve slož. oděn. adí-n & nadání, nenadání.

Ye slož. zdáti se (stč. zdicti sč, :

videi—i,scheinen) jest dá—ve

všech tvarech.

hráti (stě. jhráti). Pmes. hraji, hraješ. . .; impt. hraj; příč. min.
čin. hrál. Vedle toho jest- podle vzoru V. 1&praes. hrám, hráš, ilnpt.
hrej, přič. hral, podst. jm., hraní.
hřáti. Pmes. hřeji, hřqieš . . .; impt. hřej ; přech. přít. hřeje,
Mejía-; přech. min. hřá-v, příč. hřál, hřán novotv. hřát. Tvary hřá
jsou novotvary. stě. byl inf. hřieti, part. hře , hřiel atd.
chviti n. che—čti.Pracs.

chvějí, ehvěješ; impt.

CÍLUČJ;přech. chvěje,

chvčjíc-. Part. chvěv. chvěl, chvěn a, podstatné jméno chvění jsou
podle I. 7.
káti se (z ka—ja-ti). Praes. haji, kuješ . . .; impt. kaj, hajte; přeoh.
hoje, hajíc-z příč. kál, hán; podst. jm. hání.
-křáti, ohřátí. Praes. ohřejí, okřeješ; přoch. min. Oh'řáv; příč. ohřál.
líti. Má tvary infinitivní v nč. podle I. 7, tva—ryprnosentní oby
čejně podle V. 4: praes. lejz', impt. lej, přech. leje; V. % 241.

pláti.Pmes. plaji, plaješ, part. plál atd. Vedle toho též praes.
plám, pláš.
přati (z proj-a—ti). Praes. přeji, přeieš; příč. min. přál, trp.
přán; přec-h. min. přáfv; podst. jm. přání.
'
siti (ze séoja-ti). Praes. seíi. seješ; 'impt. sej; přech. seje, sejíe-;

přič. min. čin. sel (podle ]. 7) a sál (podle V. 4, zastaralé); trp.
set (podle 1. 7; n. sen &sát, oboje zastaralé) ; podst. jméno setí. osení.
smáti se (ze smbj-a-ti).

Pmes. směje“se, směješ se; part-. min. smáv,

smál, smán; podst. jméno smání.
ssáti. Praes. ssaji, ssaješ atd., přešlo sem ze vzoru V. 3; v.
5 278.



táti (z ta—ja—ti).F*aes. tají, taješ, impt. taj, př'č. min. tál, pod

statné jméno tání.
váti (z vé-ja-ti). Pmes. věji atd. ; přech. min. váv; příč. vál, trp.
ván a, va't, podstatné jméno vání.
záti (ze zbyla-ti). Praes. zejí, zeješ; pří č. min. zál, novotv. zel
(podle I. 7).
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zráti.P1'zíes. zrají, ;raješ; impt. zraj; příč. min. zrát; podst.
jm. zrání; přechází do V. 1: impt. :rej.

285.

Třída šestá.

Kmen infinitivní sloves této třídy má příponu kmenotvornou
-ovn; na př. kup—ova- V inf. kupovati.

Kmen praesentní se končí v -uje (-ujo); na př. kupuje- v indik.
kupuješ, kupujeme, kupujete atd. *)

V třídě této jest jeden
286.

vzor: kupovatz'.

VZO r kupovati, kupuji.

Praes. indikativ:
čís. jedn. 1. kupuji
'2. kupuješ
3. kupuje
množ. 1. kupujeme
2. kupujete
3. kupují.

Imperativ:
—
kupuj
. kupuj
kupujme
kupujte
—.

Infinitiv: kupovati.

Participia:
přech. přítomný:
„
minulý:
pv'íč. min. čin.:
„
„ trp.:
287.

kupuje, -ujíc, -ujz'ee;
kupovav, -šz', -še;
kupoval, -a, -0;
kupoeán, -a, -o.

Některá jednot/ívá slovesa tohoto vzoru.

hotovati-Praes. kotuji, hotuješ atd. Zastaralé.
obědovati.Praes. obědujz', občduješ atd. Vedle toho je též oběd
eati,

občdvám atd. V tř. V., V. & 5268.

psovati.Praes. psují, psuješ atd. Tvary infinitivní psavatc', p_soval,

psován atd., novotvary: psouti, psul atd. Zastaralé.
*) Slovesa tato mají kořennou slabiku zpravidla krátkou, jak ukazují pří
klady: panovati vedle pán, shazovati v. házeti, kupovati v. koupiti, posilovati v.
síliti, vydychovati v. dýchati atp.; tedy také nařízovati v. říditi, nastiňovati v. stí
niti atd. Ale: čárkovati. článkovati, drátovatí, řádkovatí, známkovati, žlábkovati,
mřížkovati atp.
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b) Slovesa. s praesentními kmeny .s'uuhlúskovými
(bezpřízuakými).
288. Slovesa, taková jsou dám, vím. jím, jsem (v. % 195 č.
289.

1. ])áti, dám.

Prues. indik. :jedn.1. dám, 2. dáš. 3. dd, množ. 1.dáme, 2. dáte, 3. dají.
Imperativ:
„
—
dej, dej,
„
dejme, dejte, '—.

lníinitiv dáti.

Purtioipiu: přech. přítomný dada, dadouc, dadouee;
„

„

minulý

dav. -šz', —še;

příč. min. čin. dal, -a, -0;
„
„ trp. dán, -a, -0;

podst. jm. slov. dání.

290. l. Kmen praesentní je ddd-. Z něho utvořeny jsou tvary
dám, dáme (oboje m. denim—)a zastaralý

tvar

3. os. mn. dadí

(stč. dadz'e).

2. Ostatní tvary indikativu, totiž

os. jedn. dáš, 3. dá,

'2. množ. dáte, 3. dají, & impt. dej, dejme, dejte utvořeny jsou podle
vzoru dělatí (V. I“).
3. Přechodník přít. dada, —ouc, -0uce jest podle veda, —auc,
-ouce atp. (tř. I. 1).

4. Tvary infinitivní jsou z kmene inňnitivního da- (podle
vzoru I. 7, v. g 239).
291.

2. Věděti, vím.

Praes. indik. : jedn. 1. vím, 2. víš, 3. ví, množ. 1. víme, 2. víte, 3. vědí.
Imperativ:
„
—
věz, věz „
vězme, vězte, —.

Infinitiv: věděti.
Participia: přech. přítomný věda, -ouc, -ouee;
„
minulý věděv, -šz', -še;
příč. min. čin. věděl, —a,-o;
„
„ trp. vědě-n, -a, -0.

292. 1. Kmen praesentní je věd-. Z něho utvořeny jsou tvary
indikativní vím, víme (st-č. viem, vieme, m. védm-), 3. os. vědí, &tvary
imperativní věz, vězme, vězte (věz- z vedi-).

2. Ostatní tvary indikativní,

totiž 2. os. jecln. víš, 3. ré u 23.

nm. víte jsou utvořeny podle umíš. súzíš atd.
3. Přech. přít. věda, —oue,-0uce jest podle veda., -0ue._ -ouce atp.
(tř. I. 1).

4. Tvary infinitivní jsou z kmene vědě-(podle III. 2, v. š 256);
part. zapovězen, vypovězen jsou novotvary Ill. -vř—děn.
5. Pro 1, os. jedn. indik. byl v stě. také tvar vědě; z něho v_v—
vinulo sc stč. příslovce vědě, veď & z toho dále nč. citoslovce viď!

293.

3. Jísti, jim.

Praes. indik.: jedn. I.jz'm, 2.jíš, 3. jí, množ. 1.jíme, 2. jíte,
Imperatlv:

„

——

iez,

jez,

„

jeeme,

iezte,

jedí.
—.

Infinitiv: jisti.
Participia: přech. přítomný jeda, jedouc, jedouce;
„
minulý jed, -šz', -še;
př'č. min. čin. jedl, —a.-0;
„

„

trp. jeden,

-a, —0.

294. 1. Kmen praesentní je ied—(stč. júl-). Z něho utvořeny
jsou tvary indik. jím, jíme (stč. jiem, jieme, in. jeden-), jedí &tvary

imperativní jez atd.
'2. Ostatní tvary indikativní, totiž 2. os. jedn. jiš, 3. jí a
mn. jíte, jsou novotvary utvořené podle umíš, sázz'š atd.
3. Přechodník přítomný a tvary infinitivní utvořeny jsou podle
vzoru vésti, zradu (I. 1).

295.

4. Býti, jsem.

Praes. indik.: jedn. 1. jsem, 2. jsi, 3. jest, množ. 1.jsme, 2. jste,
3. jsou.
Přech. přítomný: jsa, -ouc, -0uce.
296. 1. Kmen praesentní je jes-. Z něho jsou utvořeny tvary

indikativní jsem (m. jes-mb), jsi (Ill. jes-si), jest (:
(111.jes-me), jste (m. jes—te). Srov.

jes-tb), jsme

% 192 č. 2 a 206 č. 2.

2. Tvary 3. os. množ. jsou a přech. přít. jsa, -ouc, -0uce jsou
utvořeny podle nesou a nesa, -0uc, —ouceatp. (tř. I. 2).

3. Místo js- vyslovuje se obecně jen s-, a tak bývá ve spisích
starších i psáno: sem,si, sme, ste, sú, přech. sa; ale jazyk spisovný
zachová "á,js-.
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4. V '2. os. jedn. týjsi nesl, ty jsi nemocen, tyjsi král atp. býva

ze jsi samohláska odsuta, a tu je pak také j- odsuto: tys nesl, tys
nemocen, týs král atd. (tys m. ty s').

5. V 3. os. jedn. místo jest býva je (koncovka -st odsuta)
jindy pak bývá, jest-i (v řeči velebné).
6. Složené ne-jsem má tyto tvary:
indik. jedn.: 1. nejsem, 2. nejsi, 3. není, množ. 1. nejsme, '2.nejste,
3. nejsou;
přech. přít.: nejsa, -ouc, -ouee.

7. Tvarův jiných krom indikativu a přechodníku přít. z kmene
jes—není a nahrazují se tvary sloves budu a_býti.
'

Z budu, kteréž jest sloveso dokonavé, berou se tvary praesentní
s významem budoucím; totiž indik. budu, budeš . . ., imperativ bud',
buďme, buďte a přechodník budu, -ouc, -ouce.
Z býti berou se tvary infinitivní: inf. býti, přech. min. byv,
příč. min. čin. byl, trp. byt (na-byt), podst. jméno bytí.

lI. Slovesné výrazy složité (opsané, perifrastické).
297. 1. Tvary neseme, poneseme, ne'sti atp. jsou o jednom jen

slově a nazývají se tvary jednoduché nebo prosté. Naproti tomu
jsou slovesné výrazy nesli jsme, byli bychom nesli, nesenu býti atp.

složeny ze slov několika, jsou to slovesné výrazy složité

porifrastické

nebo

(opsané) V. %190 č. 3.

2. Výrazy složité má, čeština.

a) pro čas minulý, na př. nesl jsem;
b) pro čas p ředminul ý, na př. byl jsem nesl;
c) pro čas budoucí
sloves nedokonavých, na př. budu psáti;
d) pro kon dicio n a 1, na př. nesl bych, byl bych nesl;
e) pro p as si v um, na př. jsem nesen, jsem chválen, bývá-melwálen,
byl jsem chválen, budu chválen, bud' chválen, byl bych elwálen,
cheálenu být-i atd.

298.

a) Čas minulý.

1. Cas minulý vyjadřuje se složením slovesa jsem s příčestím
minulým činným. Sloveso jsem v tomto složení bývá, nazýváno po—

m o cným. Na př.:
G eb a u 0 r, Příruční mluvnice jaz. česk.
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č. jedn. I. (já) jsem. nesl, -a, .o,
2. (ty) jsi nesl, -a, -0,

3. (on, ona, ono) (jest) nesl, -a, -o;
množ. 1. (my) jsme nesli, -y, -a,
?. (vy) jste nesli, -y, -a,
3. (oni, ony, ona) (jsou) nesli, -y, -a.
'2. V 3. os. jedn. i množ. pomocné jest, jsou zpravidla se vy—
nechává a pravi i píše se na př. nesl m. nesl jest, nesli m. nesli jsou-.
Jenom v řeči velcbné se zachovává; na př. vstalťjest, řeklijsou.
3. Krom toho býva pomocné jsem vynecháno jen v ]. os. jedn.

a množ.; děje se to jen zřídka a jenom když při výraze jest osolmí
zájmeno já, my. Na př. já volal, my volali.
4. Pomocné jsem, jsi, jsme, jste, jsou psalo se někdy bez j-. na
rozdíl od samostatného jsem, jsi atd.; na př. nesl sem, nesl si . . .
a naproti tomu jsem zdrav, jsi zdrav, jsem chválen atd. Nynější jazyk
spisovný rozdílu toho nezachovává a má vždycky js-.
5. V 2. os. jedn. místo „ty jsi nesl“ atp. bývá: ty-s* nesl, t_vs
nesl atd. (v. % 296 č. 4).

299.

b) Čas předminulý.

]. Čas předminulý vyjadřuje se složením času minulého (já)
jsem byl nebo byl jsem atd. s příčestím min. činným; na př. (já)
jsem byl nesl, byl jsem nesl.
2. O pomocném jsem, jsi atd. platí totéž, co bylo pověděno
při výrazu času minulého (v 5 předešlém).
300.

0) Čas budoucí sloves nedokonavých.

Čas budoucí sloves nedokonavých vyjadřuje se složením slo—
vesa budu s jich infmitivem; na př.: budu psa'ti, budu přinášeli atd.
Po zn. Slovesa dokonavá znamenají budoucnost v tvarech svých
praesentních ; výrazů složitých pro budoucnost nemají. Na př.: hodim,
padnu, vynesu atd.
Také slovesa nedokonavá mívají pro čas budoucí místo výrazu
složeného často tvar praesentní náležitého slovesa dokonavého. Na př.
místo budu nésti říkáme ponesu, místo budu říci -— řeknu. atd.

301.

d) Kondicionál.

]. Kondicionál času p ří t o m n é h o vyjadřujeme složením slova
bych, bychom atd. s příčestím min. činným. Na př.:
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č. jedn. I. (já) bych nesl, -a, -o,
'2. (ty) bys nesl, -a, -o.
3. (on, ona, ono) by nesl, -a, -o;
'N'. množ.
1. (my) bychom nesli, -y, -a,
'.2. (vy) byste nesli, -y, -a.
3. (oni, ony, ona) by nesli, -y, -a.

2, Kondicionál času minulého

vyjadřujemesložením kondi

cionálu přítomného s příčestím minulým byl. Na př.:
č. jedn. ].
2.
3.
č. množ. 1.
?.
3.

(já)
(ty)
(on,
(my)
(vy)
(oni,

bych byl, -a, -o nesl, -a. -o,
bys byl, -a, -o nesl, -a, -0,
ona, ono) by byl, -a, -o nesl, -a, -o;
bychom byli, -y, -a nesl-i, -y. -a,
byste byli, -y, —anesli, -y, -a,
ony, ona) by byli, -y, -a nesli, -y, —a.

3. Slovo bych, bychom atd. je původem svým aorist slovesu
byli (v. 5 204).

Aorist ten zněl staročeský:
jedn. 1. bych. 2. by, 3. by; množ. 1. bychom, 2. byste, 3. bychn.

Kondicionál byl tedy původně složením aoristu bych atd. s pří
čestím min. činným a zněl na př. pro čas přítomný:
v č. jedn. os. 1. bych nesl
množ. ]. bychom nesli
2. by nesl
2. byste nesli
3. by nesl,
3. bychn nesli.
Ale časem ztrácí se povědomí o vlastním jeho původu, a z toho
vznikají pak některé změny v jeho výrazích.

a) Předevšímvyvinula se kondicionální

spojka

by,

tímto postupem: v 3. os. jedn. byl kondicionál nesl by pro přítomnost
(jako dosud) i pro minulost; vedle toho byla 3. os. jedn. indikativu
perf. nesl (pomocné jest se vynechávalo); rozdíl mezi vytčeným indi
kativem a kondicionálem byl tedy jen ve slově by, které v kondicio
nále bylo, v indikativě nebylo; proto zdálo se, že by je výrazem
toho, čím kondicionál od indikativu se liší, ta j. že je výrazem kondi
cionálnosti, a podle toho zdání a pojetí dostalo význam kondicionální
spojky. Změna ve znění se tu nestala nijaká, ale v pojetí: slovo by,
původem svým aorist 3. os. jedn., pojato za kondicionální spojku. —
Krok odtud další bylo domnění, že také v osobách ostatních jest nebo
má býti spojka stejná by-, a že vůbec kondicionál se tvoří spojkou
by- přidanou k indikativu perf. Podle tohoto domnění vykonávají se
pak změny další, jejichž výsledek máme v nynějším jazyku spisovném
a v míře hojnější v obecných nářečích. Zejména
14*
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b) v 3. os. množ. je podle indikativu nesli (jsou) kondicionál
nesli by, —- místo bývalého nesli bychu;
c) v 2. os. jedn. je podle indik. nesl-jsi, nesl-si, nesl—s' kondi
cionál nesl-by-jsi, nesl-by-si a, obyčejně nesl—by-s, psán nesl bys, —

misto bývalého nesl by;
d) \“ 2. os. množ. je podle indik. nesli-jste, nesli-ste kondicionál
nesli-by-jsle & obyčejně nesli-by-ste, psán nesli byste, — misto star
šího nesli byš_[e(výraz nesl-i byste byl tu ovšem původní, ale v něm
vyvinulo se časem byšie misto byste, :! to panovalo, už bylo zatlačeno
novým bystc);
e) v řeči pak obecné bývá také v 1. os. množ. podle indik.
nesli-sme kondicionál nesli—bysme, a v 1. 05. jedn. podle indik. nes?
sem kondicionál ozesl-by-se-m.— místo náležitého -bychom & -bych.
4. V 2. os. jedn. vyvinulo se bys t. j. by-s' ze staršího by-(j)si,

jako tys t.j. ty-s' z ty-(j)si, v. š296 č. 4. Říkáme: „tys prosil“, ale:
„ty se—smodlil“, „ty si—spomohl“; & rovněž ták: „bys prosil“ a „by
se-s modlil“, „by si-s pomohl“. Nikde se neříká: „tys se modlil“ „tys
si I'mmohl“, ani „bys se modlil“, „bys si pomoh1“, a proto tak i psáti
nemáme; usus některých spisovatelů nynějších, psáti bys se . ., bys si . .,
je nemístný. -—A rovněž nemístné jest psáti v 2. os. množ. by jste
nebo i by Jste místo obyčejného byste.

302.

e) Passivum.

1. Passivnm (rod trpný) vyjadřuje se složením slovesa by'ti &
by'vati s příčestím minulým trpným.
2. Výrazy takové, jichž jazyk novočeský užívá, jsou:

Proindikativ
přítomný:

jsem che-cílen, -a, —o,

jsi

„

jest
„
jsme chválení, -y, -a,
atd.
minulý:

byl, -a, -0 jsem cht-cílen, -a, -0,
byl, -a, -o jsi
„

atd.
budoucí:

budu chválen, -a,P—o,
budeš
„

atd.
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Pro imperativ:

buď chrálen, -a, -o,
bud'—mechválení,

-y, -a,

atd.

Pro kondicionál
přítomný:

byl bych chválou,
byl bys

atd.

„

minulý: byl bych býval chcálen,
byl bys

„

„

atd.

Pro in finiti

Pro participia,

v: chváleno,býti, chcálen, -a„ -o býti.

a to pro

přech. přítomný: jedn. jsa chválou, jsouc chváleno,jsouc chvá
'

Zeno, množ. jsouce chválení, -g/, -a ;

přech. budoucí: jedn. buda chválou, budoue chváleno, budoue
chcáleno, množ. budouee chválení., -y, -a;
přech. minulý: jedn. byv chválou, byvši chváleno, byvši chvá
leno, množ. byvše chválení, —y,-a.

O tvarech slovcí neohebných.
303. Tvarosloví podává výklady o slovních tvarech ohýbaných,
t. j. skloňovaných a časovaných. Slova, která se skloňují nebo ča
sují, jsou slova ohebná.
Naproti nim jsou slova neohebná, t. j. slova., kterých nelze ani

skloňovati ani časovati. Jsou to p ř íslo vc e (adverbia), před
1o ž k y (praepositiones), s p o j k y (coniunctiones) a cito slov c e
(n. m e z i s l o v c e, interiectiones).
Slova tato jsou původu částečně temného. Ale namnoze po
znáváme, že jsou 11st In 111 é t v a r )* 0 h 11u t é, t. j. tvary dílem

skloněné (: pády, prosté i předložkové). dílem časované (: tvary
slovesné). Viz %96 č. 3. Výklady o nich podány jsou některé na
svých místech v naukách o skloňování a časování; zde podává se
o té věci ještě krátký výklad přehledný.

304.

a) Příslovce.

1. Některá příslovce jsou původu temného; na př. ne, mí, ba.
2. Při valné většině poznáváme však, že jsou to ustrnulé tvary
ohnuté, totiž pády nebo tvary slovesné.
a) Příslovce jest svým původem některý pád. A to:
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nominativ;
mt př. třeba,pravda, tma, zima, možná, ve větách:
přijdu třeba, sám; já, jsem to pravda slíbil; bylo tma, zimu (k tomu
ikomparativ: bylo tmčji, ziměji); vrátím se možná dnes; — dále

ano (: 't-ono); —
genitiv; na př. včera, zítra (: z-jit1-u,),zejtra (: zajtra, za.
jitra). Spolu (:

s-polu), do patou, zřídka.,zcela, docela. dokonce, zvláště

(v. š 159, (i, l)), dosti & j.; —

dativ;
češlc-u&

na př. k-večevou (z býv. k—vočerú,:: k večeru); po
—

ak k usativ;
na př. mnoho, málo, vysoko, nízko, daleko, blízko;
více, méně, výše, níže, dále, blíže atp. (: akk. komparativu, v. g 159,
G); moudřejí, jasněji atp. (: ukk. kompt., v. š (37), trochu, viem

u. věru; dnes(: drum-sr),: den-tento). letos(: léto-se, : léto-toho;
v-levo, v-pravo; vzhůru (: vz-hóru); nazad, nazpátek; vůbec (: v
obec), vůči (: v-oči), vůhol : v-okol, o zdloužení o v z?v. š 26, T);
přece (: před-se), zase (: zu,-se);proto (: pro-to), —
lokál;

na př. zle, dobře, těžce, lehce a j. (v. & 158 č. (5, e);

lze (: lokál k bývalému nom. lego:

leh—ko;pokládalo se chybně

za sloveso & tvořil se k tomu ičas minulý „lzelo“); dole; ata-hoře;
na-mále, na-mnoze; v-nově, ú-plně (:.u-plně);
ovšem (:o—všem),
potom & j.; —

instrumentál;
(instrum. množ.).

na př. honem,málem, celkem; jednou; místy

b) Příslovce je svým původem některý tv &r slovo sn

Na

př. trvám ve větě: bude trvám pršeti atp.; tuším. neřku-lz'; arci
(: a-rci); prý (ze slovesa praviti, viz %263 a 43 5), ozechajžť,
nechžt atd. (z imperativu slovesa nechali, v. 5 268); bohdej,
bohdejž; bledě, nehledě, vyjma (vlastně přechodníky přítomné,
ale kladené do věty beze shody syntaktické a sklesle
v příslovce), tahořha (též); chtě, nechtě (též); chtěj, nechtěj

(vlastně imperativy, sklesle v příslovce).

305.

b) Předložky.

]. Předložky jsou tvaru většinou temného (tak zvané před

ložky prvotné);
na př. do, po &j.
2. Jenom o některých (tak zvaných podružných)

víme, že

vznikly z příslovcí, &při těch poznáváme někdy také jejich původ
tvaroslovný. Na př. mezi jest lokál jedn. (k nom. meze); kromě též
(k nom. hrama : kra-j, tedy kromě: na kraji); vedlejest ve 3 dle'

.: v délku); atd.
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306.

c) Spojky.

1. Spojky některé jsou tvaru a původu temného; na př. a, i,
či, -li. zda, enklitické -že a j.

2. Některé jsou utvořeny z kmenů zájmen vztažných týmiž
].)říponitllli, jimiž se tvoří příslovce z kmenů zájmen ukazovacích.
Na př. spojka kam (vedle příslovcí tam, sem); kudy (vedle tudy,
onudy); kde (vedle zde); kdy, když (vedle tehdy, jindy) atd. Jsou to
\'ztažna příslovce.

3. Jiné konečně spojky jsou ustrnulé tvary ohnuté, obyčejně
s jinými slovci složené a někdy rozličně porušené. Na př. spojka
že (: dalš) vznikla z je-že (a to je zajm. je- s enklit. —že,v. 5 167);

— spojka ježto stě. ješto jest :je-že-to; — an, ana, ano jestza-on,
a-ona. a-ono; — spojka však byla v stč. ještě příslovcem, vznikla

ze z'šakoa jest :akk.

jedn. střed. rodu; — jako je

pad; — aš

jest :. a-č (č 111.Čb: co); ačkoliv:a—č-koliv; proč : pro—č(: pro
co); buď—bud' jest imperativ; jest-li, jest-lž-že jsou indikativ jest
složený se spojkou -lz' a dále se -že, tedy vlastně věty vzaté za
spojky; atd.
Také slova by, bych, bychom, byste berou se druhdy za spojky.
Jsou to vlastně tvary určité (aor.) slovesa by'tz',ale dochovaly se
jen v kondicionále
význam spojkový.

307.

bych nesl atd. (v. %301) a tu sklesly

nám ve

d) Cítoslovee.

1. Citoslovce jsou většinou slabiky, které s nijakým slovem
nesouvisí a tudíž do tvarosloví nepatří; na př. ach! ó! hej! atd.
2. Některá však jsou ustrnulé tvary ohnuté. Na př. běda! jest
nom. jedn. (: bída); ——
nastojte! (jest imperativ, : přikvapte, buďte
zde, adsitis, vlastně volani o pomoc); — hle! (z imperativu hleď);
— bid! (ze stě. příslovce veda toto z 1. os. vědě: vím, v. 5 292 č. 5.

DH druhý.

Skladba.
308. Skladba (syntaxis) ve smyslu širším dělí se ve dvě
části: větosloví a. skladbu ve smyslu užším; v. 5 557.

Část první.

Větosloví
Přehledný výklad větosloví.
309. 1. Větosloví jest nauka o větě, jejím složení a jejich
druzích.
2. Věta je slovy vyjádřený soud.
Pozoruji a usuzuji, že slunce vychází, a vyslovují to slovy:
„slunce vychází“.
Pozoruji a usuzuji, že mi přítel poskytl pomoci, a vyslovují to
slovy: „přítel poskytl má pomoci“.
Pozoruji a usuzuji, že starý hřích činí novou hanbu, a vyslovují
to slovy: „starý hřích činí novou hanbu“.
Atd. Jako v případech těchto, tak také v nesčíslných jiných

dosPívám pozorováním a přemýšlením k jistému soudu

a soud ten“

vyjadřuji pak slovy, větou.
Soud je v mé mysli. Výraz, kterým jej vyslovují, je věta.
Poznam. To platí o větě oznamovací; ve větě tázací je místo
soudu otázka, v rozkazovací pak rozkaz atp., v. šš 365—368.
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310. 1. Skoro každá věta skládá se ze dvou členův, totiž
podmětu a přísudku.
Podmět (subjekt) je slovně vyjádření toho, kdo (nebo co) kona
ten skutek, nebo jeví ten děj, nebo je v tom stavu nebo té vlast
nosti, jak se (v soudu) vyslovuje.
Přísudek (n. výrok, praedikat) je slovně vyjádření toho, co se
o podmětu vyslovuje.
Na, př. ve větě „slunce vycházi“ je podmět slunce a přísudek vy—

chází. A podobně jest.
podmět
přísudek
ve větách: slunce. . . . . . . .svz'tí,
život . .
. . . . .jest krátký,
přítel . . . . . . . . poskytl má pomoci,
starý hřích . . . . .čv'm' novou hanbu,

Doubravka, doeva.Bolc
slavova, . . . . . .provdala se za J.!ečislava, kníže
polské.
Tomáš ze Štítného . . byl český mudrc a složil pro své
dítky knihy šestcrg/ o obecných vě—

cech křesťanských, — atd.

2. Některé však vět-ymají je n p řís ud e k a nikoli
podmět.

t ež

Na př.: prší ; — blýská se; „— uhodilo; ——
napadlo sněhu

a.j. Věty takové jmenuji se bezpodměté.
3. Naproti tomu klade a vyslovuje se přísudek

ve větě

každé; bez přísudku není Věta žadná, kladení a vyslovení pří—
sudku je při větě Vlastnosti podstatnou.
311. 1. „Slunce vychází“ je výraz slovy učiněný, a „starýhřích“
též. Ale jsou to výrazy rozdílné: „slunce vychází“ je věta, je výraz
větný, —-a „starý hřích“ není věta, nýbrž výraz slovný (to jest.
pouze slovný, nikoli též větný).
2. Výraz slovný rozeznáváme dvojí:

jednoduchý

nebo holý, který jen jedno slovo obsahuje, na

př.: slunce; hřích; činí ; — a

složitý

nebo rozvitý, který ze dvou nebo více slov je složen,

na př.: jas-ne' slunce; — náš starý hřích; — činiti novou hanba.
Předložka se svým pádem a. sloveso se zvratným zájmenem sc
pokládají se za výrazy jednoduché. Na př.: na-poli, směji-se.

312. Ve výraze rozvitém rozeznáváme Opět člen základní
a člen nebo členy rozvíjet—i. Obojí mohou býti výrazy holé nebo

rozvité.

.
Na příklad: v rozvitem výraze „starý hřích“ je hřích člen základ ní
a starý člen rozvíjecí, a oba jsou výrazy holé; — v rozvitém výraze
„hlavní město království českého“ je hlavní město člen základní a krá—
lovství českého člen rozvíjccf, a oba jsou výrazy rozvité.

313. Úkolem výrazů rozvijecích jest. omeziti a určití význam
slov a. výrazů základních tak, jak toho je potřebí.
Myslím na př. Prahu a chci o ní říci, že je hlavním městem
království českého. Tu by nebylo dosti, abych řekl: „Prahaje měs-to“,
poněvadž slovo „město“ má. význam mnohem širší, než který chci vy
sloviti. Abych tento žádaný a náležitý význam dostal, přidávám ke
slovu „misto“ výrazy rozvíjecí r„hlavní“ a „královstz'í českého“; jimi
omezuji široký význam slova „město“ a dostávám význam, jehož pn
třebuji: „hlavní město království českého“.
Jiný příklad. Chci říci, že lakomec stále žádá peněz. Tu by opět
nebylo dosti., abych řekl: „lakomec žádá“, poněvadž slovo „žádá' má
význam mnohem širší. než který chci vysloviti; proto přidávám k němu
výrazy rozvíjecí „peněz“ a „stále“; jimi omezuji široký význam slova
„žádati“ a dostávám význam, jehož potřebuji: žádaíí stále peněz.
A tak se děje vždycky: výrazy rozvíjecími omezuje se a určuje
se význam slov a výrazů základních tak, jak toho je kdy potřebí, ——
omezovati a určovati takto význam slov a výrazů základních jest
úkolem výrazů rozvíjecích.

314. V ět y, jejichžto podmět i přísudek jsou výrazy jednoduché,
slovou holé. Na. př. slunce vychází (podmět slunce, přísudek vychází,

oboje výraz jednoduchý).
Za hole pokládají se také věty, které mají v přísudku sloveso
jsem (n. nejsem), jsí atd. s nějakým slovem doplňovacím. Na př.: Bůh
jest věčný; — ty jsi/řekl; — (já) jsemgo—nemocí atp. — Sloveso
jsem, jsí atd. v těchto větách nazývá se sponou (cOpula). Srov. %332.

Naproti větám holým jsou věty rozvité (n.l'ozšířeně), t. j.
takové, kde buď podmět nebo přísudek neb oba tito členové věty
vyjádřeni jsou výrazy složitými. Na př.: Slova boží nepominou
(podmět „slova boží“, výraz složitý). — Lež má krátké nohy (pří
sudek „má krátké nohy/“, výraz složitý). —- Starý hřích činí novou
hanbu (podmět „starý hřích“. přísudek „číní novou hanbu“, oboje

výraz složitý).
315. V složitém výrazu podmětovém i přísudkovém rozezná
váme podmět a přísudek holý a části jejich rozvíjeci.
Na př.
ve větě „starý hřích činí novou han-bu“ jsou výrazy hřích a činí holý
podmět a,holý přísudek, výrazy pak starý a novou hanbu jsou částí

rozvíjecí.
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(?ásti rozvíjecí

ve větějsou:

a) předmět (objekt), na. př.: jezdec bodá koně, — pohané sloučí
modlám, — lakomec žádá peněz; —
b) přívlastek (attrilmt), na př.: starý hřích činí novou hanbl ; —
c) příslovečm'-určení (adverhiale), na př.: chudému je všude zle,
— nemoc na koni přijíždí "a pěšky odchází; —
d) doplněk, na př.: chlapec chodí bos, — Jidáš stal se zrád
cem. —

Holý podmět a holý přísudek jsou větné členy hla vní, —
části rozvíjecí předmět. doplněk, příslovečné určení a přívlastek
jsou členy v e dl ej š í.
Rozvíjecí tyto výrazy vyskytují se při slovesích, při jménech
podstatných, při jménech přídavných a při příslovcích. O tom
v. v % náslulnjících.

316. Rozvíjecí

výrazy při slovesich.

1. Slovesa jsou vesměs významu dějového; na př. ve slovese
„žádat-ijest význam dějový „žádání“.
Děj — na př. žádání

——může býti rozmanitý

a) jednak podle své stránky věcné

a to

(podstatné), nebot věcně (pod

statně) jiné jest na př. žádati rady, — jiné žádati pokoje, ——
jiné žádatž peněz atd.; a
b) jednak podle své stránkyr mimověcn é (mimopodstatné), nebot“
mohu žádati něčeho (na př. pokoje) na rozličných místech, v roz
ličných dobách, rozličným způsobem, z rozličných příčin atd.
Pro rozmanitá tato „žádání“ nestačí jediné sloveso „žáclatiíí. Abych
opatřil si výrazy, jichž potřebuji pro „žádání“ rozmanité a několikeré,
přidávám k slovesu „žádati“ výrazy rozvíjecí (v. nahoře %312) a do
stávám významy, kterých potřebuji, dostávám na př. význam „žádati
snažně pokoje“, význam „žádati stále peněz“ atd.
Podobně děj „státi se“ jest rozmanitý podle stránky věcně,
(nebot věcně jiné jest na př. státi se boháčem, jiné státi se žebrákcm
atd.) a podle stránky mimověcné
(nebot státi se něčím, na př. bo
háčem, může někdo doma anebo v cizině, rychle nebo znenáhla,
lehce anebo těžce atd.); maje rozmanité tyto děje náležitě vyjádřiti,
skládám sloveso stát-i se s nál_ežitými výrazy rozvíjecími.
2. Výraz rozvíjecí, jímž se omezuje aurčuje

dějový význam slo—

vesa na stránce své vě cn é, jest jednak předmět, jednak doplněk.
Před mět patří a táhne se jen ke slovesu a je slovným vyjá
dřením toho, na koho nebo nač děj slovesný přechází, koho neb co
děj slovesný zasahuje, anebo ke komu nebo čemu děj slovesný vztahu

jeme. Např.: Jezdec boda koně (bodati koně). — Lakomec žadapeněa
(žádati Vpeněz). — Pohané slouží modlám (sloužiti vmodlám). —
D opl n ě k patří též ke slovesu, ale při tom spolu se táhne
ku podmětu nebo ke jménu podstatnému (nebo jeho zástupci). které
jest v některém členu rozvíjecím. Na př.: Chlapec chodí bos
(chlapec Vbos. doplněk bos táhne se ku podmětu).
Jím rád ovoce

(ja rád). — Jidáš stal se zrádcem (Jidáš/zrádce). — Ctnost činí člo
věka vzáena, nebo vzácného, neho vzácným (člověkavvzacna, dOpIněk
vzácna n. t'zácněho n. vzácným táhne se ku předmětu).
— Čechové
zvolili sv. Vojtěcha biskupem (Vojtěchavbiskupem) — Šaty mam
nové, chci je míti dlouho nové acelé. ——
V těch šatech nechodiljsem
dlouho v celých (v šatech v celých, doplněk v celých táhne se ke jménu

VV

podstatnému,jež je v příslovečném

určení v šatech).

3. Výraz rozvíjecí, jímž se omezuje a určuje význam slovesa na

stránce mimově c né, slove příslo večné urče n í. Na př.: Chudému
je všude zle. — Sv. Vojtěch zvolen jest biskupem po smrti Dětmarorě.
-— zadam snažně pokoje. — Pro pravdu se lidé nejvíce hněvají. —
Určením tímto omezuje a určuje se- význam slovesa zejména co do
místa, času, způsobu (vztahu a míry) a příčinnosti, —

317. Rozvíjecí výrazy při jménech podstatných.
]. Jméno podstatné určuje se přívlastkem;
na př. zelený
strom, starý hřích atp.
2. Jména podstatná—mohou mívati při sobě také (1o pln ěk, na př.

zvolení biskupem (: za biskupa); — nebo předmět, na př. žádost
peněz, stvořitel světa; ——
nebo příslovečné
určení, na př. pro
cházka lesem. cesta do Ráma, obilí od loňska; — avšak tyto rozví
jecí výrazy, jsouce při jméně podstatném, berou na sebe zaroveň po

vahu přívlastku,

stávají se přívlastky. ——

318. R 0 z v ij e cí v ý r a 2 y při jménech přídavných.

Jméno přídavné určuje se:
1. předmětem, na př.: žádostivý peněz, — příznivý někomu;
2. doplňkem, na př.: chlapec chodící bos, — mor zvaný hlíza;
3. příslovečným určením, na př.: velmi žádostivý, — na polo
mrtvý atp.

319. Rozvíjecí

výrazy

při pí—isloveícb.

Příslovce a výraz příslovečný vůbec určují se opět určením pří
slovečným; na př.: skoro dobře, — blízko u Prahy, — tři míle za
Prahou,

——včera odpoledne po třetí hodině.

—
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320. llledajícc ve větách daných, co je jakým členem věty,
činíme to otázkami.
Po d mět nalézáme, když se tážeme, kdo (nebo co) koná to, nebo
kdo je v tom stavu nebo je té vlastnosti, jak věta vyslovuje. Na př.
při větě „Tomáš ze Štítného byl český mudrc a složil pro své dítky
knih-ý šesterý o obecných t'e'ccch křesťanských“ tážeme

kdo byl český mudrc a složil knihy šestery. . .?
podmět): Tomáš ze Štítného!

Přísudek

se na podmět:

Odpověď (a v ní

nalézáme, když se tažeme, co podmět věty koná,

nebo co se mu déje, nebo co se o něm ve větě vyslovuje. V příkladě

našem: co jest, co se vyslovuje o Tomáši ze Štítného?
sudek): byl český mudrc a složil knihy šesterý . . . !

Odpověd (pří

Předmět nalézáme. když se tážeme otazkou sestrojenou z pod
mětu a slovesa věty dané a z příslušného zájmena tázacího koho, co?
koho, čeho? komu, čemu?

složil Tomáš ze Štítného?

Příslovečné

kým, čím.? . . .

V příkladě našem:
co
Odpověď (předmět): knihy šesterý . . . !

určení

nalézáme, když se tážeme otázkou se

strojenou z podmětu a slovesa věty dané a z příslušného tázacího vý
razu příslovečného. V příkladě hořejším prvním: pro koho (proč) složil
Štítný knihy šestery . . .? Odpověď (příslovečné určení): pro své dítky!

Přívlastek

nalézáme otázkou složenou z tázacího slova jaký?

který? čí? . . . a příslušného jména podstatného. V příkladě na
šem: který Tomáš? Odpověd(přív1astek): LzeŠtítného! —./aké knihy:
Odpovědi dvě (přívlastky dva):
sťanských.

1. šestery & 2. o obecných věcech kře

Doplněk nalézáme, když se tážeme otázkou sestrojenou ze
slova tázacího jaký? jak (: jaký)? kým n. čím? kdo n. co (: kým,
čím, jaký) ? atp., a dále z příslušného výrazu slovesného a příslušného
jména podstatného (nebo jeho zástupce). V příkladě našem: kdo, co
zčím, jaký) byl Tomáš ze Štítného? Odpověď (doplněk): český
mudrc. —- V příkladech dále nahoře uvedených, zejména ve větě
„chlapec je bos“ otázkóu: jaký je chlapec? bos! — ve větě „chlapec
chodí bos“ otázkou: jak (: jaký) chodí chlapec? bos! — ve větě
„vidím chlapce bosa n. bosého“otázkou: jak (: jakého) vidím chlapce?
kosa, bosé/zo! —- ve větě „Jidáš

stal se zrádcem“ otazkou:

kým, čím

(: jakým) stal se Jidáš-? zrádcem!
Otázky, jimiž hledáme doplněk a přívlastek, jsou podobné, po—
něvadž také doplněk a přívlastek jsou si podobny; rozdíl mezi oběma
jest, že přívlastek se Spojuje se svým podstatnýmjménem bezprostředně,
kdežto doplněk ku podmětu, po případě ku předmětu nebo ke jménu
neb zájmenu v určení příslovečném se připojuje prostřednictvím slovesa.

2-32

,

Na př.: bosý-chlapec a cle-lczpecjhodíjos; — vzácného člověka a ctnost
člověkaVčiní Vvzácné/10.

V

Poznum. 1. Otázkami těmito nalézáme většinou bezpe čně
a určitě, jakého druhu který člen věty jest. Ale někdy může bývuti

a bývá. přece výklad rozdílný,
ném pojímaní,

— a příčina toho je v rozdíl

t. j. v tom, že témuž výrazu rozdílně rozumíme

a rozdílný význam přikládáme. O případech takových je řeč doleji na

několika místech (na př. v šš 359 pozn. a
Poznani. 2. Týž výraz může míti v rozličných větách význam
rozličný a býti členem druhů rozličných. Na př. ve větách
a) „dávají na školu novou střechu“.
b) „sbírají se příspěvky na škola“,
c) „pamatujeme na školu“,
d) „peníze na školu sešly se z dobrovolných příspěvků“,
e) „tyto peníze jsou na škola“
je všude týž výraz „na školn“; — ve větě a) je příslovečným určením
místa (dávají novou střechu kam?), ——v l)) je příslovečným určením
příčinnosti (účelu, sbírají se příspěvky nač? : k jakému účeln?).
— v e) předmětem (pamatujeme na co? : co?), — v d) přívlastkem
(jaké peníze sešly se ?), — v e) dOplňkem (nač jsou :jake' jsou tyto
peníze ?).

321. Rozeznáváme:
a) věty jednoduché, na př.: chudoba cti netratí;
nebude živ do roka; a

b) souvětí neb složeniny

v ětné

— křivy' svědek

(n. věty složené), na př.:

lékař léčí, Bůh uzdravuje; ——kdo křivě svědčí, nebude živ do
roka ; ——co nás mrzí, to se nás drží, _a co jest mila nám, to
nechce k nám.; -— příjde čas, že se zeptá zima. cos dělal v létě.

322. Dále rozeznáváme věty hlavní a věty vedlejší.

a) Věta hlavni nebo samostatná,

jest, která sama o sobě

smysl plný vyjadřuje (nebo vyjadřovati může).
b) Věta vedlejši jest, která. nedává, o sobě smyslu plného a vy-„
jadřuje některý člen věty jiné; na př. „kdo křivě svědčí, (ten)
nebude živ do roka“ (věta „kdo křivě svědčí“ nedava smyslu
plného a vyjadřuje podmět věty „nebude živ do roka“).

Věta vedlejší slove proto též věta podřízena;
naproti ní
jest věta řídící ta, k níž ona jako člen přináleží. V příkladě
pravě uvedeném jest tedy'věta řídící „(ten) nebude živ do roka“.
Věta řídící může sama býti opět podřízena větě jiné. Na př.
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v souvětí „přajde čas, že se zeptá zima, cos dělalo létě“ jest věta druha
větou řídící vzhledem k větě _třetí. ale spolu podřízena větě první.

23. Krom toho rozeznáváme ještě podle způsobu, v jakém
obsah věty je vysloven:
1. věty způsobu oznamovacího nebo věty oznamovací
(in
dikativní), na př.: přítel poskytl má pomoci ;
'2. věty tázací (interrogativní), na př.: poskytl mi přítel po
moci?

3. věty podmiňovací

(kondicionalní), na př.: přítel by mi

poskytl pomoci! — mezi nimi též přa cí (optativní), na př.: kéž by
mi přítel poskytl pomoct !

4. věty rozkazovací

(imperativní), na př.: příteli, poskytni

mi pomoct!

.

Pozn am. Ve výkladech následujících, kde není jinak udano,
máme na zřeteli především větu hlavní (samostatnou) oznamovací.
324. Věty „přítel poskytl mi pomoci“, „poskytl mi přítel po

moci?“ atp. jsou kladné (positivní); naproti nimjsou věty „přítel
neposkytl mi pomoci“, „neposkytl mi přítel pomoci?“ atd. zap orné
(negat-ivní).

A. Větajednoduchá.
325. 1. Věta jednoduchá

je věta, jejíž všichni členové

jsou prostě výrazy slovně a tedy žadný člen sam není výrazem
větným. Na př.: chudoba ctí neztratí ; — křioy'svědek nebude živ do roku.

Větou jednoduchou jest tedy také věta „náš soused prodal dům
'zÍpole“; je v ní ovšem předmět dvoučlenný (dům i pole), ale žádný
člen její není výraz větný. Naproti tomu vět-a „náš soused jarorlal
dům, ale pole neprodal“ pokládá, se za staženou. Viz o tom v g 377.

'2. Členové,

kteří ve větě jednoduché se vyskytují, jsou:

podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk.
O podmětě.

326. ]. Podmět je slovně vyjádření toho, kdo (nebo co) koná

ten skutek, nebo jeví ten děj, nebo je vtom

stavu, nebo jeté

vlastnosti, jak se (ve větě) vyslovuje (v. š 310 č.1). Na př.:
Jezdec bodá koně. — Zlato se leskne. — Lež ma kratke nohy. —
Pravda jest dítě boží. — Jidáš stal se zrádcem.
2. Hledajíce podmět tažeme se otazkou sestrojenou z taza
cího kdo? nebo co? a přísudku

věty daně (v. %320). Na př. (při

poslední 7.vět n\'eden_\"c11):kdo stal se zrádcem? Odpověd (podmět):

Jidáš!

327. ]. l'odmět může býti výr-uz holý, na př.: orel letí; —
nebo roz \“i t 5, na př.: zlatý orel všude doletí,

2.1)odmětem holým bývá zpravidla slovo sklon ne.
tedy jméno podstatně. nebo přídavné. nebo číslovka, nebo zájmeno.
Na př.: Život je k 'dtký. — Tonouci i břitvy se chápe. —- Nikdo

nás nennjul.

Někdy jest podmětemholým slovo nesklonné;

to však,

jsouc v platnosti podmětu, béře na sebe povahu jména podstatného.
stává se slovem 7,pod s t-a t n ě.] ý m. Bývá to:
i n fin i t i v, na př.: bohatnout-i není hřích; ——
i pěkně lliáti je
hřích: — slibiti :] dáti jest dvojí; — jest nelze mně býti rcseln

(výraz tento skládá se ze dvou členů: ělen první je věta hez
podmětá „jest nelzei', a druhý je dativ s inňnitivem „mně býti
reselu“, srov. %485 ě. 15; to dvě spojuje se v celek vět-y jedné,
a v tomto spojení béěe se „mně býti eeseln“ za podmět, tedy „býti“
zu. podmět holý); —
nebo slovo nesklonné jiné, na př.: ale je spojka; — 3; je
smnohláskn tvrdá; ——
lepší jedno dnes než dvoje zejtra.
Ve větě „lepší je chvála-Bohu než (lá-li-pán-Bůb“ jest pod
mětem výraz „chvála—Bohu“ a vedle něho „dá-li-pán-Bůh“. Ve

výrazich těch u tukových jsou ovšem sklonnú slova jednotlivá
(chvála, Bůh, min); ale jejich celky („chválu-Bohn“ . . .) jsou ne
sklonné.
328. Podmět je vždy v nominativě. Na př.: Život je k *átl'ý.
— Tonouci i břitvy se chápe.
Za nominativ béře se také podmět, který sám sebou je slovo ne
sklonné, na př. ve větě: „ale je Spojka“. Slovo „ale“ je nesklonné
& nemá tedy také nominativu ve smyslu tvaroslovném, — v příkladě
našem však je pojato za podmět & tím pojetím jest učiněno slovem
zpodstatnělým (& 3927) a zároveň nominativem ve smyslu syntak
tickém.

329. 1. Podmět bývá nevyjádřen, ale rozu mi s e.
Podmětem nevyjádřeným bývá, zájmeno osobn í, které se
rozumí zevslovesa určitého. Na, př.: Řekl jsem (— já!). Řekl jsi
(— ty!). Rekli (_ oni!).
Podmětem nevyjádřeným bývá dále slovo jiné, které se
rozumí z celku a ze souvislosti. Na př.: Blaženi jsou čistého srdce
(t. lidé). — Veltlovici & od Kamene s Míšňany se slili (t. j. ělenoeě
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rodu, který se nazýval „od Kamene“). — Novotných prodali zu.
hradu. Srov. g 369.
2. Podmětův jest někdy ke společnému přísudku několik. Na
př.: Ctnost a pokora nema místa u dvora. — Štěstí a neštěstí sou
sedy sobě jsou. — Krakov, Lvov a Varšava jsou přední města
polská.. Srov. 5 377.
330.

Věty bezpodme'to'.

1. Některé věty nemají podmětu, jsou bezpodměté.

Na př.:

prší; — blýská se; — uhodilo: — je zde trochu vody; — proti věku
není léku; — bylo nás tisíc;
přibývá dne; -— ubývá vody; ——nc
dostává se chleba; —pamatováno bude na tebe; — bylo zima; — bylo
tma; — bylo večer; — byla škoda peněz atp.
'

Ve větách prší, blýská se, ubodílo atp. není ani slova, které by
chom za podmět pokládati mohli.
Také ve větě je zde trochu vody není podmětu; trochu jest akku
sativ, podmět pak měl by býti v nominativě.
Rovněž tak ve větě bylo nás tisíc jest tisíc akkusativ a nikoli
podmětem; kdyby to byla věta s podmětem, zněla by: byl (nikoliv
bylo) nás tisíc.
Podobně ve větách bylo škoda, bylo tma, bylo zima nejsou slova
škoda, tma, zima podměty, nýbrž nominativy skleslé ve význam pří
slovečný; kdyby to byly podměty, zněly by tytéž věty: byla (nikoliv
byla) škoda, byla tma, byla zima.
2. Některé věty bezpodměté mohou se přeměniti ve stejno—

platné s podmětem; na př.: je zde trochu vody : je zde trocha vody,

bylo zimazbyla

zima atd.

Tu pak vidí se, co ve větě s podmětem je vyjádřeno nomina
tivem (podmětem), to že ve větě bezpodměté je vyjádřeno některým
pádem jiným nebo výrazem přislovečným.
331.

O přísudku.

]. Přísudek je slovně vyjádření toho, co se ve větě 0 pod
mětu vyslovuje (v. 5 310 č. 1). Na př.: Slunce svítí. Každý sobě
štěstí huje.

2. Hledajíce přísudek tážeme se otázkou, co koná podmět
věty, nebo co se mu děje, nebo co se ve větě o něm vyslovuje
(v. % 320). Tedy při větách pravě uvedených: Co činí slunce? Od
pověď (přísudek): svítí! Co činí každý n. co vyslovuje se o každém,
že činí ? Odpověď (přísudek): huje sobě štěstí, (každý) soběštěstí huje.
Gebaue r, Příruční mluvnice jaz. česk.

l:)

332. ]. Přísudek může býti holý, na př.: slunce svítí, Bůh
jest; — nebo rozvi tý, na př.: slunce svítí na spravedlivěi na ne
spravedlivé, Bůh je stvořitel a zachovavatel všeho.

?. Přísudkem

holým je vždycky sloveso určité. Na př.:

Slunce svítí. — Bůh jest. _—

Ve větách, které mají v přísudku sloveso jsem (nebo záporné
nejsem) s nějakým slovem doplňovacím, béře se složený tento
výraz za přísudek holý a sloveso jsem za sponu (v. g 314). Na př.:
Ty jsi řekl. — Bůh jest/věčný. — Otec jest/po-nemoci. — Štěstí
není síc/ile'.

“333. Místo přísudkového slovesa náležitého bývá v jistých

rčeních slovo jiné; zejména:
infinitiv,

na př. ja to věděti(=. kdybych to věděl, kdybych

to byl věděl); —

imperativ

(místo žádaného indikativu), na př. čert-chytil

hospodského & poď s ním do pekla (m. letěl); —
cit os 1o vce, na př. Vojtíšek hop zpod lůžka (m. vyskočil); —
tak hop! (: skoč); — lavice prásk (m. praskla, zlámala se); —

na! : „(tu máš a vezmi), nate knihu! (:

tu mate a vezměte).

334. 1. Přísudek býva částečně nevyjádřen, v. o tom % 369.

Zvláště často bývá vynecháno sponové sloveso jsem atd. Na
př.: Mladost radost. — Sliby chyby. — Třeba, lze (m. třeba jest,
lze jest). ——Nesl, nesli (m. nesl jest, nesli jsou). — Ja to řekl, my
toho nevěděli.
2. Přísudkův jest někdy ke společnému podmětu několik.
Na př.: Otec šel do města & nakoupil zboží. — Nemoc na koní při
jíždž a pěšky odchází. — Viz o tom v % 377.
335.

(» předmětě.

1. Předmět při slovese je slovné vyjádření toho, na koho nebo
nač děj slovesný přechází, koho nebo co děj slovesný zasahuje,
anebo ke komu nebo čemu děj slovesný vztahujeme (v. $ 316 2).

Na př.: Jezdec boda koně (bodati koně,:

bodání přechází na

koně, kůň je jeho předmětem). — Učitel chválí žáka (chvaliti žáka.).
— Pan poroučí služebníkovi (poroučeti služebníkovi). — Lakomec
žádá peněz. ——Vítr

hýbe stromem. — ITI/luví se 0 vojně. -— Okolo

močidla (: louže) chodě neujdeš nádoby (ujíti nádchy, :
vztahujeme k nádše).
2. Hledajíce předmět tažeme se otázkou

ujití

““
sestrojenou 2 pod
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mětu u. slovesa věty daně a tázacího zájmena koho neb co? koho

neb čeho? — komu...?

— kým...?

atd. (v. % 320).

Koho beda

Na př.:

— na koho.. .? 0 kom...?
jezdec?

koně! ——O čem se

mluví? o vojně!

3. Slovesa, která při sobě předmět mají, slovou předmětná,
(\'erba obiectiva); na př.: bodatz'(někoho), žádati (něčeho). poroučet-i
(někomu), hýbati (něčím) atd.

Naproti ním jsou slovesa podmětna

(verba subiectiva),

která předmětu nemají ; na př.: ležeti, státi, jíti, spáti, mlčetí atd.
4. Kromě sloves býva předmět také při jm én ech přídavných
a podstatných.
a) Při jménech. přídavných. Na př.: Žádostivý peněz. — Jsem
přízniv, věren, vděčen někomu. ——Jsem dlužen knihu, peníze.
b) Při jménech podstatných. Na př.: Žádost peněz. ——
Lakomství

jest služba modlám.
Předmět při jméně podstatném má zaroveň význam přívlastku
(v. š 317 č. 2 a % 351).

Při jménech přídavných a podstatných bývá předmět jen tehdy,

když toho významem jsou schopna.
Na př. jméno podstatné žádost a přídavné žádostioý mohou při
sobě míti předmět peněz, poněvadž. jsou významu podobného jako

sloveso žádati; tedy „žádostivývpeněz“ .a „žadostvpeněz“ jako „žá—
dati peněz“. Ve větě „jsem dlužen knihu“ je rčení „jsem dlužen“ vý
znamu dějového a děj jeho vztahujeme na předmět „knihu“._ tedy
„jsem-dluženvknihu“.
Naproti tomu jména podstatná a přídavná zelenost, zelený atp.
předmětu při sobě nikdy nemají, poněvadž toho významem svým ne—
jsou schopna.

336. 1. Předmět může býti holý, na př. navštívil jsem přítele,
— pohané slouží modlám, — nebo rozvitý, na př. navštívil jsem
nemocného přítele., ——pohané

slouží modlám němým a Mnohým.

2. P ř e dm ě t em h o l ý m býva slovo s klon

n é. Na př.:

Krejčí šaty šije. ——Miluj svého bližního. — Sytý nevěří hladovému.
— Čas vše mění. — Neznám nás. —

Jindy bývá předmětem holým výraz nesklonný.
Zejména:
infinitiv,
na př. chci pěti,— slibuji přijetí, — jsem povinen
pravdu mlnvátž; — nebo

výraz nesklonný jiný, na př.: zavistivý vždy nějaké ale při
činí nebo než k chvále každého.

Slovo takové běře se za jméno
15*
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zpodstatnělě a někdy přijímá i koncovky skloňovací, např.: pozdě
bycha honívame (bg/cha: akkusutiv zpodstatnělého slova bych).
3. Někdy bývá předmětem v ý r a z p ř í s l o v 0 č n ý. Na př.:
Koupil jsem půl lokte sukna. — Vlypil jsem sklenici vody. — Prodal
jsem korec žita, mandcl slámy. —-Štěstí má vždycky nenávisti dosti.
——Máme málo chleba. — Nemam kdy, nenu'un kde, nemám proč.

Ve větě „koupil jsem půl lokte sukna“ je předmět „půl lokte
sukna“. V něm nelze bráti „půl“ za předmět holý a ostatek za části
rozvíjecí, nýbrž předmětem jest tento výraz ve své celosti. Je to
vlastně výraz přísloveěný, příslovečné určení míry „půl lokte“._s geni
tivem celku (partitivním) „sukna“. Ve větě „koupil jsem . . . .“ má
předmět vyjadřovati, co to jest, co jsem koupil; místo toho kladu tam
vyjádření, kolik toho jest, co jsem koupil, a pravím: „koupil jsem půl
lokte 3ukna“. Položil jsem tedy výraz příslovečný (s genitivem celku

na něm závislým) na místo předmětu, a výraz tento zastupuje
předmět, má pl atn ost a povahu předmětu, stává se předmětem ajest
to tedy předmět ve výraze příslovečném. Podobně ve větách: vypil
jsem sklenici vody, — máme málo chleba atp.
Místo „nemám času, kdy (ve kterém) bych (na př.) něco učinil“,
pravím krátce „nemám kdy/“, t. j. místo předmětu „času, kdy (ve
kterém).. ..“ kladu jen slovo „kde/“. Slovo toto je vztažné příslovce
(: spojka). Položeno na místo předmětu béře na sebe platnost a po
vahu předmětu, stává se předmětem a jest to tedy předmět ve výraze
příslovečném. Podobně ve větách „nemám proč“ atp.

Po znam. Někdybývá nesnadno

rozeznati,

je-li výraz

předmětem či přísloveěným určením; viz o tom v 5 344 č. 2.

337. Předmět sklonný bývá v akkusativě, genitivě, dativě,
instrumentále, nebo v některém pádě předložkovém.
1. Předmět bývá v akkusativě
a) při mnohých slovesích.
Na př.: Jezdec bodá koně.— Staré
zboží činí novou šlechtu. — Zlato zlatníka najde. — Ciníš mi
křivdu. — Mluvíš pravdu. — Každý svou hude. — Slovesa

takova slovou p ř e 0 h o d n
Ve větě „bojuj ten dobrý boj víry“ je předmětem ten dobrý
boj víry. Není zde ovšem tako'vé přecházení děje. slovesného (bojo—
vati boj), jako na př. ve větě „jezdec boda koně“ (bodati koně);

ale É/půs ob v yj ádře ní jest v obou těchto větách týž, \a/ proto
béřeme ve větě prvé v—ýraz„ten dobrý boj víry“ za totéž, čím jest
výraz „koně“ ve větě druhé, t.j. za předmět. Podobně ve větě „spra—
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vedlivý sond suďte“ a j., a podobně ve rčeníoh „bráti r0zmn“,
„bráti pokazu“, — „vzíti konec“ atp.

?))Předmět jest v akkusativě při jméně přidavném

dlužen:

jsem dlužen knihu, odpověď, peníze.
2. Předmět bývá v genitivě
a v při mnohých sl o v e s 1'0 h. To býva:
V z a p o I' 11při slovesíoh ]) ř e 0 h o d n ý 0 h. Na př.: Zádnému

křivdy neěiň. — Nemam času. — Orel much nelapá. — Atd.,
zp 'avidla.

_

Při slovesíoh jiných.

Na př.: Lakomec žádá peněz. —

Mokrá půda vody nepotřebuje. — Střez se jména zlého. —
Ještě jsme cíle nedoběhli. — Vai—ujse zlého. — Dokládam se
svědkův. — Matka plakala smrti svého syna. — Želejmo své
viny. — Kajte se hříchův. — Všichni se užasli sv. Prokopa
hlasu. — Zpomínati něčeho. — Tazati se někoho. — Škoda toho
druha dobré/eo (věta bezpodměta). —
l))

Předmět bývá v genitivě při jméně podstatném;

v)

žádost peněz, — pečlivost zemských věcí (: starost o zemské
věci), — stvořitel světa atd. Tu pak je předmět zaroveň vý
znamu přivlastkového (v. %351).
Předmět býva v genitivě při jméně přídavném. Na př.: La
komec je žádostiv peněz. — Hoden jest dělník mzdy své. -—
Nejsi vděčen daru vzaté/w. — Budiž te' rady vždy pilen. —
Zádný čas nejsi jist sebe. — Nejsem povědom cesty. — Buď

na př.:

toho pamětliv. —
3. Předmět je v dativě

a v při mnohých slovesioh.

Na př.: Dost-ati se někomu. — Na

ležet-i někomu. — Každý má práci poddán býti. — Nero díval
se ohni. — Kral podivil se tomu. — Pán poroučí služebníkem.
——Zvykej

dobrému. — Bída

učí rozumu.

— Sytý

lačne'mn

nerozumí. — Pollané slouží modlám. — Prospívej všechněm,
neškoď žádnému. _ Odolej vždy zlobě. — Žel má toho. _
Všem jest umříti. — Těšiti se čemu. — Smati se komu.
b) Předmět bývá v dativě při jméně podstatném. Na př.: la
komství je služba modlám, — vzkaz přátelům atd. Tu pak je
předmět zároveň významu přívlastkového (v. 5 351).
V

Předmět bývá v dativě při jméně přídavném;

na př.: buď

dobrotiv svému lidu., — budiž nám Bůh milostiv, — podoben
někomu, ——roven

někomu atd.

4. Předmět jest v instrumentále

a) při některých slovesioh.

Na př.: Bůh štěstím vládne. —
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V

Hýbuti stolem.— Třasti stromem. — Klamuti lidmi (stě, :
klamati lidi).

nč.

Předmět jest v instrumentále při jméně podstatném;

na

př.: vláda rozumem atd. Tu pak je předmět zároveň významu
přívlastkové-ho

(v. © 3517).

0) Předmět je v instrumentále při jméně příd av n ém. Na př.:
Nejsem vinen smrtí spravedlivého tohoto. — Nikdo životem jist
nebyl.
5. Předmět je v pádě předložkovém
a při mnohých slovesích.
Na př.: mysliti na něco, o něčem;—
V

věděti

o něčem; mluviti

o někom, povídati

o něčem; -— pu

matovati, vzpomínati na někoho; — starati se o něco; — dbáti
na něco, o něco, o něčem; — stati o něco. po něčem; — dyehtiti,
toužiti po něčem; — rovnati se k někomu: ——podobati se

k někomu; — mluviti, promluviti

k někomu; — volati na ně

koho; ——tztzati se na něco; — věřiti o někoho, doufati

koho; —-panovati
Z)

V

o ně

nad někým; — bojovati proti někomu; —

bojovati s někým (: proti komu) atd.
Předmět bývá v půdě předložkovémpři jméně p odstatném;
na př.: pověst o Libuši, ——
zpomínka na domov atd. Tu pak
je předmět zároveň významu přívlastkového (v. & 351).

0V

Předmět bývá v půdě předložkovém při jméně přídavném;
na př.: podobný k někomu, — vlídný ke všem.

338. Předmětů jest někdy při témže slovese několik. Jsou

buď stejn

o r o d é a vyjadřují se pádem stejným, na př.:

hrnčíř z hlíny hrnce, džbány, poklíěkg/ lípa (vesměs akkusativem);
— hněv a jazyk na uzdě měj; — vlk také čtené a znamenane' béře;
— na tvrdý suk tvrdého třeba klínu a palice (oboje gen.); — rozkoš
duši i tělu uškozuje (dat.) atd., srov. %377; —

anebo jsou různorodé

a vyjadřují se pády rozdílnými,

na př.: zlé zlému ruku podává (dat. a akk.); — darované kráoě na
roky nehleď (dat. a akk. s předložkou); -— zbaviti někoho něčeho
(akk. a gen.); atd.
339.

() příslovečném určeni.

1. Příslovečné určení (adverbiale) při slovese jest výraz, jímž
se omezuje a určuje dějový význam slovesa na stránce mimověcné,
t. j. vzhledem k místu, k času, ke způsobu, vztahu a míře a kn
příčinnosti (v. % 316 č. 3). Na př.:' půjdu do města, — půjdu hned.
-— půjdu rychle, — půjdu pro léky.
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2. Kromě sloves býva příslovečné určení také
a) při jménech přídavných, na př.: velmi žádostivý, ——tmavě
zelený. — červený jako růže, — napolo mrtvý;
6) při výrazích příslovečných, na př.: zcela dobře, — skoro dobře,

— blízko u Prahy; — také
o) jméno podstatne míva při sobě určení příslovečné, ale toto má
pak zaroveň význam přívlastkový (v. šš 317 a 351); na př.:
hrad na skále, — obilí od loňska, — procházka lesem, — cesta
do Říma, — bitva u Lipska.

3. Příslovečnéurčení jest podle významu rozmanité, a roz e
znava se zejména určení: a) místa, b) času, o) způsobu, vztahu
a míry, a d) příčinnosti. Více o nich v. v šš násl. 340—343.

340. Příslovečné určení místa
kam? kudy? pokud?

jest na otázky kde? odkud?

Na př;: Byl jsem v městě, — přišel jsem z města, ——šel jsem
do města, — šel jsem městem, — pole jdou až k městu. — Chudému
je všude zle. ——
Mladý má se i na ledě zahřátí. — Jungmann narodil
se v Radlicích. — Závist se po živých ráda vozí. — Jesle k skotu
nechodí. — Pravda v oči kůle. — Prudký pes přichází folku pod zub.
— Těžko z hodů na kody jíti. — Muž zlý vede přítele svého cestou
nedobrou. — Boleslav vší země až do Krakova dobyl. —

341. Příslovečné určení času jest na otázky kdy? ve kterém
čase? iak da'vno (: od které doby).? dokud (: do které doby).? jak

dlouho (: po jaký čas)?
Na př.:

Jel jsem včera do města, vrátil jsem se dnes. — Ne

štěstí nikdy nezahálí.

—- V štěstí nedoufej, o neštěstí nezoufej. ——
Nebe

zemi dešt dalo časem svým. — Josef Jungmann narodil se dne 16'.čer.
venee 1773. ——Malý hrnek brzo překýpí. — Afrika je dosud'malo
známa. —

342. Příslovečnéurčení způsobu,

ztahu (n. zřetele) a míry.

Určení z p ů s 0 b 11 jest na otázku jak jakým způsobem,
vjakém smyslu. . .)? — a vyjádřeno bývá jednak přímo (bez při
rovnání). jednak přirovnáním.
Vyjádřeno jest 1. p ř í m 0. Na př.: Mám se dobře. —-Trojnásobný
provaz nesnadno se přetrhne. ——Chodím rychle, zvolna. -— Jeti kro
kem. — Nehody řadem chodívají. — Nemocný leží pádem, oči mu
Stojí sloupem. — Pole leží ladem. ——Odříkávati něco slovo od slo/va.
—vVoda kolečkem se točí, do kolečka. — Srovnávam se se sousedem
o (Zobrote'. — Jedná se o nás bez nás (:.—jak se jedna o nás ?). —
Nepouštěj se bez vesla na moře. — Dávej s rozumem, beř spamčtí. —

Spoctifvostí nejdál dojdeš. — Chodil jsem se sousedem po polích
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(: chodil jsem jak? odpověd: se sousedem, ve společnosti sousedovč,
nikoliv sám). -— Kupovati za peníze, prodávali na dluh. — Stříletina.
slepo, mluviti na. prázdno. — Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází.
— Plavati proti proudu. —
Určení způsobu vyjádřeno jest 2. p ř i r o v n a ním, jímž se vy
slovuje. že způsob jest tako vý. jako . . . . nebo že jest j iný,
než . . . . Na př.: Červený jako růže, -— modrý jako chrpa, —
zdravý jako rys. — Přeje mu eo pes hoěee (lépe: jako . . .) — Proti
_)iným letům je letos úroda mala.
Určení v z tah 11(11. z ř e t ele) jest na otázku vzhledem k čemu?
se zřetelem k čemu? anebo jak : vzhledem k čemu?
Na př.: Kdo odpočívá tělem, odpočívej i duchem. — Jsem rodem
z Prahy, bytem v Plzni. -——Čech smýšlením. — Sedláci nemají se
rovnati rouehem. stravoua čeledí vladykam. -— Císař jej hrdlem v zdra—
vím ubezpečil. -— Vinník hrdlo, čest i statek propadl. ——Chudý du—
chem. — Chudý na duchu. — Mladý na léta, starý na rozum. — Slepý
na oko, na obě oči. — Země bohatá na ovoce. ——Rozsedlina má tři
lokte na délku. — Ve stravě, strany stravy, co do stravy, v příčině
stravy, vzhledem ke stravě .' . . máme se dobře. —

Určení míry jest na otázku holí/.: (nebo jak co do stupně,
míry, váhy . . .)? Bývá vyjádřeno jednak přímo (bez přirovnání),
jednak přirovnáním.
1. Přímo.
Na př.: Hněv bez vlády málo vadí. — Chtivého
koně nemáš příliš hnáti. — Zlé kolo nejvíce skřípa. — Mnohem
více, o mnoho více. — Dítě vyspalo se do červena. — Poraněn do
smrti. — Řeka hluboka do pasu, po pás. — Přítel až do peněz. ——
Jedli do sytosti, pili do vůle. — Máme stravy na týden. -— Nemocný
na smrt. — Nemudruj švec přes kopyto (: jak, kolik co do
stupně . . . ?) —- Kniha stojí tři zlaté. —

2. Př irovnaním.

Na př. Jsem starší tebe, — jsem starší než

ty, — jsem nejstarší z vás, mezi vámi. — Jsem starší 0 roh než ty
(dvoje určení míry: než ty a o rok). — Čest jest dražší nade všecko
zboží. — Mame stravy více než na týden.
Míra udává se druhdy jen
přibližně,
na př. bylo jich ke dvěma stům, okolo dvou set, na
dvě stě, do dvou set, asi dvě stě, bez mála dvě stě, přes dvě stě
— nebo
omezením,
na př. každý den kromě neděle, — všichni se za
chranili kromě jednoho, mimo jednoho, vyjmouc jednoho.

343. Příslovečné určení příčinnosti, t. j. původce a původu,
prostředku a nástroje (kým, čím se coděje nebo jest), látky (z níž
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se co děje nebo jest), důvodu (proč : ze které příčiny předchá
zející se co děje nebo jest), účelu a cíle (proč : pro který účel ná
sledující se co děje nebo jest). překážky (: důvodu při záporu,
proč se co neděje nebo není). podmínky (: příčiny, které žádáme,
má.-li se něco díti nebo má.-li něco býti).
Na př. příslovečné určení p ův od 0 e: Jmění otcem nastřádané. ——

Zákon Neu'tonem nalezený. — Zjiskry bývá oheň. — Země od Ko
lumba objevená.. — Od Boha všecko dobré pochodí. — Od m'eh jest
vám pobitu býti. —

Přísl. urč. prostředku

(prostředníka)a. nástroje:

Bůh řekl

skrze proroka. — Víra. naše vznikla skrze sprostue' lidí, skrze apo
Štoly. — Bezděčny'mz' chrty řídko zajíce uštveš. — Poslal jsem psaní
poslem, po poslu. — Jednou. ranou dub nepadne. — Rána mečem
daná.. — Každý ptáček svým se nosem živí. — Slyš uchem, viz roz
umem. — ]Wčeuím člověk mnoho řečí odbude. — Chybmní se člověk
učí. — Kdo neprohlédá očima, prohledá. měšcem. — Vyrážeti klín

klínem. — Koupil jsem knihu za dva zlaté (cena:prostředek,

kte

rým se kupuje. platí atd.). —
Přísl. urč. látky: Zcizíeh ostřižků krejčí si kabát šije. -—Ná
doba z hlíny učiněná.. ——Cesta zavátá sněhem. — Desky zlatem oko
vané. —

Přísl. urč. důvodu:

Pro pravdu se lidé nejvíce hněvají. — Od

pustiti pro Boha. — Odpláceti dobrým za zle'. — Třásti se zimou,
strachem. — Padati mdlobou. — Calouny od zlata se třpytily, třpytiti
se zlatem. — Učiniti něco z lásky, z přátelství, z nepřátelství. — Po
lané z násilí na. Cechy žalovali. — Z palce obra poznáváme. -—
Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, a člověka po řeči. kraji a chodu. —
Přísl. urč. účelu a. cíle: Učiním něco pro dobrou vůli (:.—'súče
lem, aby byla dobrá vůle). — Musí se dým pro teplo trpěti. —
Soused koupil pole pro syna, synovi. — Jíti někomu na pomoc, ku
pomoci.
Přísl. urč. překážky:
Mdlobou nemohu státi. ——
Pro hluk není
slyšeti.

—

_

Přísl. urč. podmínky:
Při zlémnávyku ctnost nemá vzniku.—
Při dobré vůli vše jde do hůry. —

344.1. Jakého druhu které příslovečné určení jest,
o tom rozhoduje jeho význam. Strany významu může však bývati vý
klad rozdílný,
a. proto může týž výraz příslovečný bráti se tu za.
určení druhu toho, a jindy za určení druhu jiného.
Na. př. ve větě „otec to učinil pro syna“ je „pro syna“ příslo
večné určení příčinnosti, & to buď důvodu (jestliže na př. pro
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syna,:poněvadž syn o to prosil . . .), bud účelu (jestliže pro syna
: aby to synovi prospělo . . .).
Ve větě „nepršelo od oel-ikonocdo letnic“ jest výraz „odvelíkonoc
do letnic“ příslovečné určení času, rozumí-li se jím určení, ve které
době, kdy nepršelo; a je příslovečným určením míry, rozumí-li se jím
určení, kolik času bylo bez deště. Podobně jest ve rčeníoh „psota
nejdál trvá“, „válka trvala třicet let“, „dub sto let starý“ atp. určení
míry, učiněné měřením časo.
Ve větách a) „sedím na koni“ a b) „jedu na koni“ je týž výraz
přísloveěný „na- /.'onz'“; ale druhu _jest patrně rozdílného: v a,)jest to
příslovečné určení místa (kde sedímP), v b) pak způsobu (jak jedu ?).
V přísloví „na měkkých polštářích se jména nedobývá“ je výraz
,na měkkých polštářích“ vlastně přísl. určení místa (kde nedobývá
se jména?); ale když povážíme, že význam tohoto výrazu jest obrazný.
vezmeme jej za příslovečné určení způsobu (jak nedobývá se jména?).
Pravíme: a) „bratr jest na vojně, jest a dráhy. . .“ a k) „v na
Štčstí nezoufej“ atp. Vytčená zde určení jsou a.) určení místa (kde je
bratr?), a b) určení času (kdy nemá kdo zoufati?); ale rozumíme jimi:

a) při jakém stavu nebo jakého stavu je bratr? a b) vjakém stavu
nebo v jakých okolnostech postaven jsa nemá kdo zoufati? — jsou
to tedy příslovečná určení stavu.

2. Jindy může bývati výklad rozdílný, je-li výraz některý
příslovečným
určením či předmětem, t. j. je-li to omezení
a určení se stránky mimověcné, či se stránky věcné (v. 5 316).
Na př. ve větách a) „sedám na koně“, b) „hledím na koně“
a o) „myslím na koně“ máme týž výraz „na koně“.
Výraz tento jest ve větě a) zajisté příslovečným určením (: urěe—
ním děje slovesného se stránky mimověcné), a' to přísloveěným urče

ním místa: sedám na koně: sedám kam?
Týmž vlastně určením jest týž výraz také ve větě b) hledím na

konězhledím kam? — Ale tu je zároveň také možno, bráti jej za
předmět (: za určení děje slovesného se stránky věcné). Zvláště je
to možno, když se položí táž věta b) „hledím na koně“ vedle vět smyslu
podobného d) „vidím koně“, e) „prohlížím koně“ atd. Ve větě 12)má

výraz „na koně“ platnost podobnou a téměř stejnou,jako výraz „koně“
ve větách d) a e); v d) a e) je výraz „koně“ předmětem; proto béře
se výraz „na koně“ v I)) též za předmět.
Ve větě c) je věc táž, jako v l)). Výraz „na koně“ je tu vlastně
určením přísloveěným: myslím na koně: mám mysl obrácenu na
koně : kam? — Ale týž výraz béře se pak za určení děje slovesného
na stránce věcné, béře se za předmět.
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Někdy může týž výraz v téže větě býti buď předmětem, buď pří
slovečným určením; při tom pak jest ovšem i význam výrazu rozdílný.
Na př. ve větě „rytíř bojoval s loupežníky“ je výraz „s loupežníky“
předmětem, rozumí-li se, že rytíř bojoval „s loupežníku“ : proti lou
pežníkům; rozumí—lise však, že rytíř bojoval „sloupežuíky“ : spolu
s loupežníky, jako pomocník jejich, je týž výraz přísl. určením.
Ve větě a) „chodil jsem se sousedem po polích“ je výraz „se
sousedem“ patrně příslovečné určení způsobu (: chodil jsem jak? se
sousedem, ve společnosti sousedově !). Ve větě b) „mluvil jsem se sou
sedem o polích“ je týž výraz týmž určením (t. j. příslovečným určením
způsobu), rozumím—li jím, že jsme spolu se sousedem svá mínění 0 po
lích si vyslovovali. Ale věta b) může míti také smysl jiný: měl jsem
říci, že jsem „sousedovi“ o polích něco oznámil, pověděl . . . , a místo
toho řekl jsem, že jsem „se sousedem“ o polích mluvil. V tem případě
je věta b) náhradou za větu e) „oznámil jsem sousedovi . . .“, výraz
„se sousedem“ věty b) je náhradou za předmět „sousedovi“ věty o), —
a podle toho brava se též za předmět.

3. Příslovečnývýraz bývá na místě doplňku

a v platnosti

doplňku, na př. bratr je na vojně, — tento dar je rodičům atp.;
o tom v. 5 359.

345. Příslovečné určení jest ve větě jednoduché vyjádřeno vý
razem holým nebo rozvitým.

Výrazem holým, a to
buď některým tvarem ohnutým a zřetelným,

na př. lesem

(jdu lesem, příslovečné určení lesem je zřetelný instrumentál jedn.
k nom. les), z lesa, do lesa atd.;

buď výrazem ustrnulým,

——

na př. zde, sem, tam, vždy, nikdy,

tak, nijak, dobře, zle, málo, více, nejvíce, letos, loni, dnes, zítra, zvláště,
z—eela,(lo-cela, z-řídka, ua—mnoze, na-z-pamět, arci, prý atp.; příslo

večný výraz holý a ustrnulý nazývá se přis l o v e e. —
Výrazem roz vit ý m, na př. : Kristus pan narodil se za pano
vání římského císaře Augusta; — navštívím tě zítra ráno mezi de
sátou a desátou hodinou.
346. Příslovečných určení jest někdy pospolu několik. Na př.:
s dobrými skutky dobře se žije; — smrt vždycky za pasem vězí; -—
pod nízkým stropem vysoko neskakej; — ptaka poznáš po peří, vlka
po srsti, a člověka po řeči, kroji a chodu. Srov. 3“377.
347.

() přívlastku.

]. Přívlastek (attribut) je slovně vyjádření toho, čím se omezuje
a určuje pojem vyjádřený jménem podstatným (v. %317). Na př.:
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starý hřích; ——služba modlám; — žádost peněz; — prochazka
lesem; — cesta do Ríma, ——děje národa českého; atp.

“.).llledajíce přívlastek tažeme se otazkou sestrojenou zejména
podstatného věty dané a tázacího jaký? který (: jaký) ? či (:jaky') ?
(v. & 390).

3. Přívlastek býva nejen při jménech podstatných vlastně tak
řešených. nýbrž také při slovích z p o d statn č l ý ch. Na. př.:
neznámý pocestný; — blahoslavení chudí; — tvrdé y; — spojka ale.
v34S. 1. Přívlastek může býti holý. na př.: kvetoucílípa. cesta
do Itima; — nebo rozvitý,
na př.: svědectví o starobylosti Slovanů
v E'L'I'OPČ,
— snaha povznésti průmysl a obchod v krajinách neúrodny'eh.

'2. Přívlastkein

holým býVZÍ-SlOVO
sklonné,

tedy jméno

podstatné, nebo přídavné, nebo číslovka. nebo zájmeno. Na př.: řeka.
Vltava, — prace kvapna, — zásluha nehynoucí. ——
Karel Čtrrtý, —
náš věk.

Někdy je přívlastkem slovo n es klon né, a to:
in finitiv.
na př. mam pravo mluvit-i,— mám povinnost se
brániti; — nebo slovo nesklonné
jiné, na př. cesta nazpátek (: zpateční); — čtení pro dítky—,
— lék pro občerstvení; — o synovi v cizině otec nevěděl (: o s_\_'
novi, který byl v cizině); ——lepší ctnost s chudobou, nežli hřích

s ozdobou; — uměti v čas mlčeti není leda umění (: ledajaké, ne
patrné umění).
Nejčastěji bývá přívlastkem j mé n o p ř i d a v né.
349. Přívlastek je dílem souřadný, dílem podřadný.
a) Přívlastek souřadný je téhož pádu jako příslušné jméno pod
statné: na př.: řeka Vltava., — kamenný most, — Karla
Čtvrtého atd.
Z))Přívlastek podřadný jest vyjádřen

p adem p rostým. závislým na příslušnémjméně podstatném;
na př.: stvořitel světa, — stvoření světa, — žádost peněz, — služba
modlám, -- pohrdání

světem, ——rána mečem;

pádem předložkovým;

na př.: cesta do Kima, — bitva

u Lipska, —'hrad na skále, — dům na spadnutí, — Kolín nad Labem,
——dům od kamene, — obilí od loňska, — člověk po nemoci, — bytost
bez proměny,

——pověst

inf initivem

o Libuši,

——starost

o živobytí;

-—

; na př.: umění mlčeti, — snaha povznésti pril

mysl a obchod domáci; —

v ýrazem
luka

přisloveěn

ým; na př.: deska desetloket zdáli,—

čtvrt mile zši'ři, — oltář desiti loktů zvýši, — chvíle vhod

každému; -—
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výrazem

spoj kov )"m; na př.: tvář jako růže, ——
člověk

„jako hora. —

Přívlastek souřadnýr skloňuje se zároveň se svým jménem pod
statným: nom. kamenný most. gen. kamenného mostu atd.; přívlastek
podřadný zůstává nezměněn, když se jeho jméno podstatné skloňuje:
nom. služba modlám, gen. služby modlám, dat. službě modlám atd
350. Druh přívlastku souřadného je přístavek (apposice). Jest

to přívlastkové jméno podstatné, opatřené nejčastěji opět svým
přívlastkem a položené za jménem podstatným nebo zájmenem,
k němuž patří. Na př.: Doubravka, dcera Boleslavora. provdala se
za Mečislava, kníže polské. —Svatopluk, král moravský, od sv. Cyrilla
víře křesťanské byl naučen. — Hannibal, vítěz nad Římany. — 'l'y,
pane ucíš! — Já„ žebrák, abych podporoval tebe, boháče!

351. Přívlastek jest významu 1. někdy podmětného, někdy
předmětného, 3. někdy příslovečného a 4. někdy doplňkového.
1. Pravím a) Kfrístus příjde, a
'
b) příští Kristovo.
Přívlastek „Kristovo“ ve větě b) je ve střídě za podmět Kristus
věty a), je to tedy přívlastek významu podmětného.
2. Pravím a) sloužítí modlám, a
b) služba modlám.
Výraz „modlám“ jest v a) předmětem; v l)) je též předmětem
(služba komu?) a spolu přívlastkem (jaká služba?), je to tedy přl

vlastek významu předmětného

(v. Š 337).

Podobně ve výrazích: pohrdání světem, starost o živobytí, vzpo
mínka ua domov atp.
3. Pravím a) cestovatí do Říma, a
b) cesta do Říma.

_

Výraz „do Říma“ jest v a) příslovečným určením (na otázku:
cestovati kam?). A týmž je zajisté také v I)) (cesta kam?); ale vb) je
tento výraz Spolu přívlastkem (na otázku jaká cesta ?), je to tedy pří

vlastek významu p říslovečného

(v. 5 339 č. 2).

Podobně ve výrazích: prochazka lesem, rána mečem, tváře jako
růže, člověk jako hora atp.
4. Pravím a) zvol-itíkrálem (: za krále), a
b) zvolení králem.
Výraz „králem“ jest va) dcplňkem; v I)) je též doplňkem (zvo
lení čím? za co?) a spolu přívlastkem (jaké zvolení?), je to tedy pří

vlastek významu doplňkového

(v. g 355).

Podobně ve výrazíeh: volba za krále, ustanovení za soudce atp.
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Výrazy příslovečné (cesta do Říma atp.). předmětné (služba mod

lám atp.) a dOplňkové(zvolení králem atp.) stávají

s o p řív 1astky

tím, že se vztahují ke jménům podstatným a berou se tu za určení na
otázku jaký? — Srov. % 317.

352. Přívlastkův jest někdy k témuž podstatnému jménu
několik. Např.: chléb náš vezdejší (přívlastky dva, oba souřadnó);
— pokoj wšemlidem dobré vůle (přívl. prvý souřadný, druhý pod
řadný); — všeliké po horách ptactvo atd. Srov. š 377.
353.

() doplňku.

]. Doplněk při slovesojest výraz. jenž omezuje a určuje děj
slovesný ve smyslu věcném a spolu skrze sloveso táhne se ke
jménu podstatnému (nebo jeho zástupci). Na př.: chlapecgevbos.
chlapec\;chodív bos, Jidáš \.J
stal-se\.J
zrádcem.
Také přívlastek táhne se ke jménu podstatnému, na př. bosý chla
pec. Přívlastekadoplněk jsou si tím podobny; ale je mezi nimivpřece
rozdíl, a to ten, že přívlastek táhne se ke jménu podstatnému bez—
prostředně, dcplněk pak skrze sloveso: bosý chlapec ——
a chlapecje bos,

\____./

clnlapecůhorltbos,vidímjhlapce bosa. v

vv

'2. Podstatně jméno (nebo jeho zástupce), k němuž doplněk se
táhne, bývá nejčastěji v podmětě příslušné věty, někdy V některém
jejím členu jiném, zejména v předmětě nebo v příslovečném určení..
a) Podstatně jméno. k němuž doplněk se táhne, je v podmětě. Na
př.: Chlapec chodí bos. — Dívka chodí basa. — Přítel leží nemocen.
— Dům stojí prázden. — Ženy prostovlasy vyběhly. — Dávám se

vmen (:Ja

davam-se v1nen;_7a=
\__..>“

Zájmeno, místo jmena podstat

ného). — Narodil jsem se slep, nebo slepý. — Dělám se nemocen. —
Zdám se zdráv. — Jidáš stal-se zrádcem. — Učiněn jsem bohat. —

\

\—__/

v

Učiněn jsem velikým boháčem. — Sv. Vojtěch zvolen-jest bzskupem,

n. za biskupa. — Jíme rádi ovoce (my jíme rádi; my :

.

\...j/

zájm. místo

., v

v

jména podstatného). — Vlk leže netyje. — Čítám chodě (: ja cí

támVchodě). — Vstana vezmi lože své (:

.

ty vstanaVvezmi; ty :.

\—/ .

zájm., místo jm. pOdSt.). — Posel jda za mnou dohoml mne (:
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\__7

posel jda .. dohonil). ——Posel z'ýšed ráno vrátil se v poledne (:

posel vyšed . . vrátil-se). Bůh jest bez-proměny.

___/'

\ /'

v

b) Podstatné jméno, k němuž doplněk se táhne, je v předlnětě,

v

Na př. Vidím chlapce bosa, n. bosého (:

předmět v akkusativě)

\ _/

— Šaty Vmám Vnove a chci jev míti dlouho dobre a cele. — Sv. Štěpán
viděl nebesa otevřena. ——Ovoce jíme dílem Sýrove, dílem

' V

zavařené,

__1..

dílem sušené. — Soudce nalezl Vmě bez-vany. — Ctnost

činívčlověka
\

\—/

vzacna,n.rzacneho, n. ozacným. — Úřady necmí lidí svatých. n. sm
_—
tam?,
:: P ředmět v ao'enitivě.
— Nechci tebe. míti sveho—soudce
J
:

V

V

n. svým soudcem, n. za svého soudce. — _Pomoz mně ubohému (:
v
V
' V
o .
VŠP/4
V
v

predmet v datlve).

— Smiluj-se\Jnade mnou hmsným (:

\\

Vpádě předložkovém).

——/

predmet

c) Podstatné jméno, kněmuž doplněk se táhne, je v přislovečném
určení. Na př.: V těch šatech nechodil jsem dlouho v celých (:
v šatech nechodil—jsem v-celých); měl jsem šaty nové, ale nechodil

V

V

jsem v nich dlouho ?) dobrých a celých.

3. Hledajíce doplněk tažome se otazk o u sestrojenou ze
slova tázacího jaký (v nejširším smyslu slova tohoto, t. j. jaký
co do vlastnosti kterékoliv, např. jaký co do velikosti. co do tíže,
co do barvy atd.), jak (ve smyslu :jak-ý),

kde n. co (=jaky').— čí

(: jaký) atp., a dále z příslušného výrazu slovesného a příslušného
jména podstatného (nebo jeho zástupce). Na př.:

„Bůh jest věčný“; otazka: jaký jest Bůh? odpověď (doplněk):
věčný! —

„Přemysl II. byl těla hrdínského“; otazka: jaký byl Přemysl . . .?
odp. (d0p1.): těla hrdinského! —

„Chlapec chodí bos“; otázka: jak (jaký) chodí chlapec? odp.
(dopl.)z bos! -—

„Ctnost činí člověka ozácna (n. ozácným)“; otazka: jakého
(jakým) činí ctnost člověka? odpověď (doplněk): ozácna (n. vzác
ným)!
„Bůh jest bez proměný“; otázka: jaký jest Bůh? odpověď (do—
plněk): bez proměny! —

„Socha je zvýší jednoho sáhu“: otázka: jaká (:jak
socha? odpověď (doplněk):

zvýší jednoho Sáha! ——

vysoká)je

„Tato zahrada jest našeho souseda“; otázka: jaká (: čí) je to
zahrada? odpověď (thplněk): našeho souseda. — Atd.
354. Doplněk může býti ])ř ' slov e s o každém,
činném
(předmětném nebo podmětném), zvratném i trpném. Na př. doplňky
rád, nerad, sám, vesel aj. mohou se vyskytovati skoro v každé
větě: chodím — chodím rád, chodím nerad, chodím sám, chodím
resel . . . ; čítám — čítam rád cestopisy, čítam nerad cizí písmo, čítz'un

sám své zúpisky...; — ctnost se sama chválí; pocestný byl viděn
sám;
atd.
I ve větě bezpodměté
jest někdy doplněk. Na př.: k vé
ěeru rádo prší; — na. dobrém poli samo roste. — Doplněk je zde
tvaru takového, jako kdyby věta měla podmět rodu střednílm
čísla jednotného.
Doplněk je též při sponovém slovese jsem, jsl atd. Např.:
Bůh jest láska. — Dům jest vystavěn. — Můj bratr jest učitelem.—
Tato zahrada jest našeho souseda. — Dům jest na spadnutí. — Ně
mocný stařec jest na umření. — Jsem po nemoci. — Tvé tváře jsou
jako růže. —
Také při pomocném slovese jsem, jsi . . ., tedy ve větách „ty
jsi řekl“, „on (jest) odpověděl“, 1,myjsme chválení“ atd. jsou partici
pia řekl, odpověděl, chválení atd. vlastně doplňky.

odtrhujeme jich od slovesa určitého (jsem,

Ale obyčejně ne

.), a mnohdy béřeme

je za sloveso samo; vtom-smyslu praví se na př., že ve větě „ty jsi
řekl“ je sloveso jsi-řekl, ve větě „on odpověděl“ že je sloveso odpo
věděl, atd. Srov. Š 314 a 332, č. 2.

355. Kromě sloves býva doplněk také při jm én ech pří
davných ipodstatných, která významem svým 110jsou schopna.
Na př.:
a) při jm. přídavných (z participií utvořených): chlapec chodící
bos, — člověk narozený slepý, — mor zvaný hlíza; —
b) při jm. podstatných: zvolení králem, ——volba za krále.
Většinou však jména přídavná a podstatná, významem svým ne
jsou schopna, aby měla doplněk.

Doplněk při jméně podstatném ma zaroveň význam přívlast
kový (v. % 351).

356. 1. DOplněk může býti výraz holý, na př.: Bůh jest věčný,
mor zvaný hlíza; — nebo rozvitý,
na př.: sen je soused smrti,
učiněn jsem velikým boháčem, Bůh je svědkemvšech snažností našich.

2. Doplň kem holým je zpravidla některé slovo sklonné.
Na př.: Bůh jest láska. Bláznovství zůstáva bláznovstvím. Hvězdy

241

jsou jasné. Krása jest po-mzjejz'cí.Ty jsi řekl (viz š354). Jsme dva.
Jel jsem sám. Chci zůstati váš. Kéž bych byl tebou.

Někdy jest doplňkem holým výraz nesklonný.
Bývá to :_
infinitiv,
na př.: loupiti není lconpitz';
nebo nesklonný výraz jiný, na př.: nelze mi přijíti (: jest
nelze, Věta bezpodmětá, tedy nelze doplněk), — ten člověk je hr

(v řeči obecné,:

splašen, nakvašen).

_

Ve větách „tato zahrada jest našeho souseda“, — „dům jest na
spadnutí“, — „tvé tváře jsou jaho růže“ jsou doplňkem výrazy „na
šeho—souseda“. „na—Spadnutí“, „jako-růže'h

Ve výrazích _těch a tako

vých jsou ovšem sklonná slova jednotlivá (náš soused, spadnutí, růže
atp.), ale jejich celky („našeho—souseda“ . . .) jsou nesklonné.
357. Doplněk jest dílem souřadný, dílem podřadný.

Doplněk so uřadný je téhož

pádu, jakého je jméno pod

statné (nebo jeho zástupce), k němuž se táhne, — anebo v instru
mentále, jenž však se může (bez porušení smyslu) proměniti v týž
pád, vjakémjest onojméno. Na př.: Chlapec chodí bos (: chlapec bos,
oboje v nom.). — Ctnost činí člověka vzácná n. vzácného (=\člo
věka vzácná....,
oboje V akk.). — Ctnost činí člověka vzácným
(: V\z/ácného).— Úřady nečiní lidí svatých (: lidí svatých, oboje
v gen.). — Úřady nečiní lidí svatými (: svatých)\./——Měl jsem
Boha pomocníkem (: pomocníka). —, Jidáš stal se zrádcem. -—
Sv. Vojtěch byl zvolen biskupem,

DOplněkpodřadný

jest pádu jiného

než příslušné jméno

podstatné. Na př.: můj přítel jest dobrého srdce (přítel\dobrého
srdce, : nominativ a genitiv); — dům jest na spadnutí (dům na

spadnutí, : nominativ a pád předložkový).
Známkou

ným jménem podstatným (nebojeho zástupcem) stejně
skloňovati.

.V

doplňku souřadného jest také, že jej lze s přísluš

a zároveň

Na př. ve větě „ctnost činí člověka vzácného“ je „vzác

ného“ doplněk souřadný, poněvadž můžeme skloňovati: nom. člověk
vzácný, gen. člověka vzácného atd. Podobně ve větě „sv. Vojtěch byl
zvolen biskupem“: nom. Vojtěch biskup, gen. Vojtěcha biskupa, dat.

Vojtěchovi biskupu atd.
v
V
Doplněk podřadný této vlastnosti nemá, nýbrž zůstává nezměněn,
když příslušný jeho podmět nebo předmět skloňujeme. Na př. ve větě

„dům'jest na spadnutí“: nom. důmJa-spadnutí, gen. domuga-spadnutí,
lok. v domě\.1na.-spadnutí atd.

358. Doplněk souřadný bývá:
Gebauer,

Příruční mluvnice jaz. česk.

16

2-12

.

V uominativě.

Na př.: Chlapec chodí bos. — Přítel leží

nemocm. ——Otec se cítí zdráv. — Dávám se vinen. — Bůh jest
láska. — Strom jest zelený. -— Vyjel jsem sám desátý. ——Čítám
chodě. — chknouce modlit-i se budeme. — Odpočinut'še sobě chceme

zase pracovati. —
Ve větách těchto a podobných je podmět v nominativě a příslušný

dcplněk též, jsou to tedy vazby dvojího

nominativu

(v. %470

c. 2). Chybné jest: otec cítí se zdrát'a (akk.) místo zdo'áv (nom.) atp.

V akkusativě.

Na př.: Ctnost činí člověka vzácna, n. vzác

ného. — Vždycky jsem Boha pomocníka měl. — Měj duši Bohu po
Tučenn. — Rodiče chtí své dítky viděti šťastný. —
'
Ve větách těchto a podobných je předmět v akkusativě a pří
slušný doplněk též, jsou tedy- vazby dv oj í h o a kk 11s a tiv u
(v. Š 473).

v genitivě.

Na př.: Úřady nečiní lidí sraty'ch. _ Neviděli

jsme vás ku práci ochotných. —
Ve větách těchto a podobných je_předmět

slušnýdoplněktéž, jsou to tedy vazby

v genitivě a pří

dvojího

genitivu

(v. š 479 č. 1).

V dativě.

Na př.: Nelze mi býti vesela. — Lépe jest tobě

do života vejíti kulhavému nebo bezrukému.
Ve větách těchto je vazba dativu s iníinitivem a je tu v dativě

též d0plněk,je to tedy vazba dvojího

dativu

(v. Š'486č.1).

V in strum en tal e. Na př.: Jidáš stal se zrádce-m(Jidáš zrádcem,
doplněk v instr. táhne se ku podmětu). — Nikdo se nemal—odn
mudrcem. — Chlapec se učí truhlářem. — Ctnost činí člověka vzác

ným (člověka vzácným, d0p1něk v instr. táhne se ku předmětu
v akk). — i\Íěl jsem Boha pomocníkem. — Úřady nečiní lidí sva—

týmž (lidí svatými, doplněk v instr. táhne se ku předmětu v gen.).
— Slnšiíeždemu dobrým býti (doplněk v instr. táhne se ku před—
mětu v dat.).
V p á,d ě p ř e dl o ž k o v ě m. Na př.: V těch šatech nechodil
jsem dlouho v celých.
Poznam. V případech, vysvětlených v & tomto, jest doplňkem
některé slovo sklonné, t. j. jméno podstatné, nebo přídavné (nebo
participium), nebo číslovka, nebo zájmeno. Slovo to bývá. také nazý—

vánopřísudkovým jménem nebopřísudkovým zájmenem.
359. Doplněk podí—adnýbývá:

V genitivě.

Na př.: Tato zahrada jest našeho souseda. —

Můj přítel je dobrého srdce. —
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V dativ ě. Na př.: Toto psaní je bratrovi. — Tento dar jest

rodičům. —

V instrumentale.

Na př.: Tato rana je bičem.— Tyto

škody jsou zvěří, hmyzem. —

V pádě předložkovém.

Např.: Mámtě za přítele.—

Bůh jest bez proměny. — Bratr jest na vojně. ——
Dům jest na spad
nutí. ——
Toto psaní jest od bratra. — Můj soused je při penězích.
— Obchod bývá někdy se škodou. — Dům naš jest o třech patrech. —

Ve výrazu

příslovečném.

Na př.: To je mi vhod.—

Socha je zvýší jednoho _sáhu. — Nic mu není dobře, všecko mu je
špatně. —

Ve výrazu

spojkovém.

Na př.: Tvé tvaře jsou jako růže.

——Jsem jako po těžké nemoci. —

Poznam. Ve výrazích v štomto vytčených máme doplňky, když

je pojímáme ve smyslu otázkyjaky'? (zotázkynadoplněk,
vyložené v & 353 č. 2). Na příklad

otazka: jaké toto jest psaní? odpověď (d0plněk): toto psaní je
bratrovi ! —
otazka: čím je bratr? odpověď (doplněk): bratr jest na vojně!

Mnohdy však může bývati pojetí

také 'jiné

a podle toho

může výraz, jejž zde béřeme za doplněk, býti něčím jiným, zejména
příslovečným určením.
Na př. ve větě „bratr jest na vojně“ béřeme výraz „na vojně“
a) za doplněk ve smyslu otázky „čím je bratr ?“ Tedy „bratrjest na
vojně“: „jest vojákem“. Ale týž výraz „na vojně“ můžeme vzíti také
I)) ve smyslu otázky „kde jest bratr ?“ a přitom pojetíjest „na vojně“
příslovečné určení místa (stavu).
Podobně 've větě „cesta od nás do města je polem“ jest výraz
„polem“ a) doplňkem při pojetíaotázce: „cesta jest jaká ?“ odpověď:
„polem“ (:polnó!
Atýž výraz je 6) příslovečným určením místa. při
pojetí a otázce: „kudy . . . ?“
Ve větě „tento dar jest rodičům“ je výraz „rodičům“ a) doplňkem
při otázce „jaký“ . . . ?a b) příslovečným určením při otázce „komu,
pro koho jest tento dar'P“ — Atd.
V tom, že týž výraz v téže větě může se vzíti a) za doplněk
a b) za příslovečné určení, není odporu. Výraz takovýje vlastně určení
příslovečné (na př. na. vojně, mnoho jsem zkusil na vojně, —- kde?);
ale klade se na místo doplňku (byl jsem na vojně, m. byl jsem vo

jákem), dává se mu úkol doplňku, a tím činí se z něho doplněk
(byl jsem na vojnězbyl jsem vojákem).
360. Doplňků jest někdy několik, táhnoucích se k témuž
16*
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podmětu nebo předmětu.
dobrého.
š 377.

361.

Na př.: Ctnost je základ a kořen všeho

——Viděli jsme tč tačného, žíznivého a nemocného. — Srov.

Spojení v jednotu větnou.

1. Věta skládá se ze členův, a členové její mohou býti opět
výrazy složité. Když větu docela rozložíme, dostáváme řadu jednot
livých slov. Na př.:
země | otáči | se i každých | čtyřiadvacet | hodin | okolo | své

osy.

2. Slova jednotlivá pojí se ve větě \'jednotky členské, a tyto
dále v jednotu větnou. V příkladě našem lze toto spojování takto
znázorniti :
žemč [ a_ta'Ži se %každých

a?

čtyřiadvacet

hod-in | okolo své osy.

To jest:
slova „otáči se“ pojí se v jednotku členskou (: holý pří
sudek); —
slova „každých čtyřiadvacet hodin“ pojí se v jednotku členskou
jinou (:. příslovečné určení času); —
slova „okolo své osy“ pojí se v jednotku členskou opčt jinou
(:

příslovečné určení způsobu); ——
členové „otáčí se“, — „každých čtyřiadvacet hodin.“ — a „okolo
své osy“ pojí se v členskou jednotku vyšší. totiž v jednotku přísud
kovou, v přísudek rozvinutý a plný; —
konečně příSudek „otáčí se každých čtyřiadvacet hodin okolo své
osy“ pojí se s podmětem „země“ v jednotu větuou.

362. Všecko toto spojování děje se smyslem, přízvukem
(větným), gřammatickou shodou, syntaktickou vazbou, t. zv. slovo—
sledem (t. pořádkem 'slov) a dílem také zvláštními“ spojkami.
1. Slova spojují se v jednotky členské a tyto dále v jednotu
větnou smyslem.
'
Kde smysl brání, není možno spojení; proto nelze říci na př.
kamenný vzduch. nebo dřevo teče atd.

'

2. Slova spojují se v jednotky členské a tyto dále v jednotu
včtnou přízvukem větným.
Přízvuk jest mocnější hlas, jímž slabika některá vyniká nad
ostatní, a je slovný a větný. Přízvuk slovný jest ten, kterým jistá
slabika ve slově nad ostatní vyniká, na př. první slabiky ve slovích
lčkař, lččiti;_a přízvuk větný jest ten, kterým přízvučná slabika jis
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tého slova ve větě nad přízvučné slabiky slov ostatních vyniká (na
značeno zde písmem silnějším), na př. lékař léčí (v. š 60).

Bez přízvuku Větného-rozsýpá se věta ve směsici slov ne
souvi'slých; přízvuk vět-ný tedy napomáhá tomu, aby slova se po—
jila \' jednotu větnou (srov. % 60 č. 4).

Pravidlem hlavním o přízvuku větnémjest, že výraz určo
vací má, přízvuk větný mo'cně jší, než výraz určovaný. Vyniká,
tedy přízvukem větným:
'
přísudek nad podmět, na př. lékař léčí;
dcplněk a předmět nad přísudek holý, na př. otec leží ne
mocen, nOuze láme železo, — bída učí rozumu; —
. příslovečné určení nad výraz jím určený, na př. po-ůčinku zlá
ruda, — cesta zavátá sněhem; —

přívlastek nad příslušné jméno podstatné, na př. zelené pole,
nemocný člověk, -— člověk po-nemoci.

Odehylkou

od pravidla tohoto je přízvuk na výraze jiném,

když podle smyslu jest na něm důraz. Na př. lékař léčí (— ni
koliv někdo jiný); — po účinku zlá rada (— nikoliv doma); —
zeleně pole (— nikoli louka nebo co" jiného); ——hříšná radost
plodí žalost (——
radost má, důraz, aby bylo vytčeno 'proti žalost) atd.
Důraz může bývati v téže větě podle rozdílného smyslu na mís

tech rozdílných.
Na př. ve větě“ „rodiče mají se staratí o vychování svých dítek“
může býti, když toho smysl žádá., důraz na slově rodiče, — jindy na
slově mají, — nebo na slově starati atd.
Jiný příklad (na větě zápOrn é). Někdo se rozpomíná. a tvrdí,
že prý kdysi loni „dva měsícepršelo“. Vyvracím toto-"tvrzení apravím :
a) „dva měsíce nepršelo“; tu je smysl: že dva měsíce, byly nikoli
deštivé, nýbrž bez deště, — anebo že ovšem nějakou dobu pršelo,
ale nikoli po dva měsíce. — Jindy pak'pravím b) 1. „dva měsíce ne—
pršelo“ nebo 2. „dva měsíce nepršel0“, a. míním tím, že byly bez deště
1. ne dva měsíce, nýbrž snad jen dvě neděle, a 2. ne dva měsíce,
nýbrž jen jeden atp.
" _
Ve větě mnohonásobně rozvite jsou přízvuku větného stupně
a odstíny mnohonásobné a velmi rozmanité.

3. Slova spojujíse v jednotky členskéa tyto dále v jednotu
větnou grammatickou shodou (kongruencí).—

Grannnatickou shodou rozumí se stejnost-Šr čísle, pádě. osobě
a rodě. Slova, která ve větě k sobě patří a nějakou jednotku činí,
shodují se podle možnosti v těchto věcech.
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'

Zejména shoduje se
a) sloveso
přísudkové s podmětem v čísle 3.osobě; na př. dary
oslepují oči (sloveso oslepují jest 3. os. množná jako podmět dary).

b) Sklonný souřadný přívlastek
a přístavek shodují se
se svým jménem podstatným
v čísle, pádě a podle možnostitéž
v rodě; na př. zelený les . . . zeleným lesem . . , zelených polí . . ,
řeka Vltava; ——král Václav, královna Eliška; — Václav, hrál Český.

c) Sklonný dopln ěk shoduje se sejménem podstatným, k němuž
se táhne, v čísle a podle možnosti také v rodě. Na př.: Chlapec.
chodí bos (doplněk bos jest čísla jednotného a rodu mužského jako
podmět chlapec). -— Děti chodí basy. — Dívka chodí bosa. — Jidáš
stal se zrádcem. — Ctnost činí člověka vzácným (doplněk vzácným
jest čísla jedn. arodu mužsk. jako předmět člověka).—-Kníže Oldřich
pojal selskou dívku za manželku. ——Jizera jest přítok Labe (shoda
jen v čísle; v rodě není možna). —
O shodě v čísle, rodě 3 osobě viz také v gg 412 sl., 423 sl.
& 428.

4. Slova spojují se v jednotky členské a tyto dále v jednotu
větnou s_vntaktiekou vazbou.
Jazyk má své pravidelné vazby; na př. pravíme: sloužiti někomu
': sloveso sloužiti váže se s dativem). žádostžv něčeho (: přídavné
jméno žádostžvý váže se s genitivem), do něčeho (: předložka do
váže se s gen.) atd. Tyto vazby jsou nám známy ajsou nám nápo
mocny, když seřazujeme a spojujeme slova ve větě v náležité jednotky.

5. Slova Spojují se v jednotky členské a tyto dále v jednotu
větnou slovosledem (pořádkem slov).
Slovosled je včeštině dosti volný; ale přecezachovává se častěji
pravidlo, aby zůstávala při sobě slova, kteráksobě patří, a tím pod
poruje se spojování slov v jednotky členské.
6. Konečně děje se spojení někdy také zvláštními spojkami.
To bývá tenkráte, když některý člen ve větě je dvojnásobný nebo
několikonásobný. Na př. když podmět je dVOjnásobný (jako ve
'větě: otec a syn šli do města), nebo trojnásobný (jako ve větě:
Lvov, Krakov a Varšava jsou města polská), nebo předmět několiko
násobný

atd.

_“

'

Členové, kteří jsou ve větě několikonásobně, jsou vespolek sou
řadní a'spojují se nejprve .v jednotku svého druhu, t. j. v jednotku
podmětovou, nebo předmětovou, atd.
Toto spojení děje se někdy bez spojek (: asyndeticky). Na
př._: Zboží, čest není bez práce. -— Viděli jsme tě lačného, žíznive'ho,
nemocného.
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Obyčejněděje se toto spojení za pomocí

spojek,

ato spojek

souřadicích (v. g 371 č. 5). Na př.: Ctnost a štěstí zřídka v jedné hos—
podě tráví. — Cti otce 'svého i matku svou. — Nemam otce ani

matky. — Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Když členů takových jest více než dva apatří ksobě ve smyslu
spojky a (v 5 372), býva spojka tato obyčejně jen mezi členem po
sledním apředposledním, na př.: Lvov, Krakov aVaršava jsou města

polská. Někdy však nebývá spojka nikde žádná (: spojení asyn
detícké,
viz příklady nahoře položené), a někdy naopak spojka se

opakuje (:

spojení polysyndetické,

na př.: rány vidím a

krev a hněv a vražedlnou nenávist).
363.

0 větách oznamovacích, tázacích,
podmíňovacích (přácích) a rozkazovacícb.

Věty samostatné (hlavní) liší se podle toho, jaký obsah myš
]cnkový se v nich podává., zdali totiž tvrdící oznámení, či otazka
anebo podmínka (nebo přání), anebo rozkaz, — a s této stránky
rozeznávají se věty oznamovací, tázací, podmiňovací a rozkazovací;
srov. % 323.

364.

Věta oznamovací.

Věta oznamovací vyslovuje soud (kladný nebo záporný)
Způsobem tvrdícím.
Na př.: Přítel mi poskytl pomoci. Přítel
mi neposkytl pomoci.

SlovesoVětyoznamovacíjest v indikativě:
skytl jest).
365.

poskytl (: po
'

Věta tázací; odpověď.

!. Věta tázací vyslovuje otázku. Sloveso její je podle rozdíl

ného významu buď v indikativě,
na př.: poskytne mi přítel po
moci? —buď v ko n dicionále, např.: poskytlbymi přítel pomoci?
'2. Tážeme se na to, co nevíme a neznáme. Stalo se na př.,
že náš soused prodal dům, nebo pole, nebo zahradu, a nám je to
nebo něco ztoho neznámo nebo nejisto. Proto tázelne se, a otázka
naše jest rozdílná podle toho, co nevíme a nač se tedy tažeme.
a) Buď je nám neznáma věc, cele nebo částečně.
Na př. nevíme nic o tom, že náš soused prodal dům; tážcme
se: co se stalo? a dostáváme za odpověď: náš soused prodal dům..
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'

Nebo nevíme, že je to náš soused, jenž prodal dům; tážcme
se: kdo prodal dům? a dostáváme za odpověd: náš soused.
Nebo nevíme a tážeme se: co prodal náš soused? :( dostáváme
za. odpověd: dům.

b) Anebo je nám věc cele nebo částečně nej istá.
Na př. máme vědomost, ale jen nejistou a pochybnou, že prý
náš soused prodal dům. a chceme věděti jistotu; tážeme se: nás
soused prodal dům? a dostáváme za, odpověď: ano! (v záporu ne!).
Nebo nevíme najisto, zdali náš soused nebo kdo jiný prodal
dům; tážeme se: náš soused prodal dům? á dostáváme za odpověď:
ano ! (nc.—').

Nebo nevíme ná jisto, prodal—li soused důl'n či něco jiného;

tážnne se: náš soused prodal dům? a dostáváme za odpověd:
ano! (ne !).

.

Otázky v a) jsou otázky
n u, v ě c neb otázky věcné, v I))
jsou 0 t á 2 k y n á i s t ot u neb otázky zjišťovací..
Pozná m. Otázka na věc bývá také nazývána otázkou slovn ou,

otázka pak, na jistotu větnou.
3. Otázka může býti jednoduchá anebo složená.
Otázka složená obsahuje dvě anebo více otázek jednoduchých.
Na př.: kdo prodal? a co? a kdy? kdo prodal co?..odpověď: náš
soused prodal

dnes dům . . . _

Zvláštní druh otázky- složeué jest tak zvaná otázka rozlučovucí
(disjunktivní). Členové její se navzájem vylučují; přisvědčí-li se
k jednomu, je tím zároveň dána odpověď záporná k ostatním. Na
př.: Ty—lijsi ten, který přijíti má, čili jineho čekatí máme? Která
osoba svaté trojice měla člověčenství na se přijmouti; otec-li,
syn-li. čili duch svatý?
4. V otázkách bývají zvláštní slova tázací.

a) V otázkách věcných bývá vždy buď zájmeno tázací, buď
příslovce utvořenéz kmene zájmena tázacího (: pří slo vce
tázací).
Na př.: 7ch prodal dům? co prodal náš soused?
který soused prodal dům? zač? proč? kdy? kde? — co (: proč)
nemlčíte? atp.
b) Otázky zjišťovací
dílem jsou bez slova tázacího, na př.:
sousedprodal dům?
dílem označují se některým slovcem tázacím, na př.: zda jsi
ty moudřejší než my? — zdali pleva zrno potlačí? — znáte-lí pak
nás? —- což nás neznáte?

V otázce rozlučovací mívá člen poslední tázací slovce či, čili;
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na př.: jíti či zůstati? -—ty—lijsi ten, který přijíti má, čili jiného
mám čekati 111áme?

5. V otázkách bývá zvláštní přízvuk a zvýšení hlasu.

a) Přízvuk

jest v otázkách věcných na slově tázacím; na př.

(při větě „náš soused prodal dům“)z kdo prodal dům? který
soused prodal dům? . . . V otázkách zjišťovacích má přízvuk
ten člen, o jehož jistotu jde a na kterém je tedy důraz; na př—
(jde-li o jistotu, zdali náš soused dům prodal ěi neprodal):
náš soused prodal dům? prodal—li náš soused dům?

b) Výška hlasu (t. j. výška jednotlivých slabik) jest v otázce
jiná, než např. ve větě oznamovací, a zvyšuje se tu hlas
velmi rozmanitě. Na př. ve větě „náš soused prodal polo“
má v posledním slově slabika prvá přízvuk a druhá hlas
snížený, kleslý (naznačeno v písmě : pole); naproti tomu v otázce
„náš soused prodal pole?-“ (: otázka na jistotu členu „pole“)
má slovo polo přízvuk týž. ale poslední jeho slabika vylevuje
se hlasem značně vyšším (naznačeno v písmě: pole).

6. O otázkách závislých

v. %397.

366. Odpovědi dávají se:

a) K otázce věcné odpovídá se tím výrazem, který znamená věc
tazateli neznámou. Na př. (při větě „náš soused prodal dům“-)
otázka: kdo prodal dům?
odp.: náš soused;
„
co učinil náš soused?
„ prodal dům;
..
co prodal náš soused?
„ dům;
))

co se stalo?

„

náš soused prodal dům.

0) K otázce zjišťovací odpovídá se:
přisvědčivě
(affirmativně) kladným slovesem věty tázací
(otázka: „náš soused prodal dům?“ — odpověď:“ „prodall“), -—anebo
příslovcem ano! nebo jiným výrazem přisvědčovacím (zajisté ! ovšem!
arci! tak jest.-' pravda! toť se ví ! toť se rozumí ! atp);

záporně

(negativně) záporným slovesem věty tázací („pro-_

dal . . . ?“ — neprodaH). ——
anebo příslovcem ne ! nebo jiným výrazem

záporným (nikoliv ! nikterak! ani řeči! Bůh uchovej! to, to! atp.).
367.

Věta podmiňovací (a přáci).

Věta podmiňovací vyslovuje soud způsobem podmíněným.
Na př.: přítel by mi poskytl pomoci.

K větám podmiňovacím patří také věta přáeí;

na př.: kéž

by mi přítel poskytl pomoci ! -— kéž mi přítel poskytne pomoci !

Sloveso věty přací je v k o n d i c i o n a l e neb in d i k at i v ě

(se spojkou kéž), ve větách podmiňovacích jiných v _kond i ci on ale.
Ve větě přací je hlas při spojce kéž vyšší a ke konci klesá.
368.

Věta rozkazovací.

Věta. rozkazovací vyslovuje rozkaz nebo prosbu. Na př.:
Čtěte! ——
Příteli, poskytni mi pomoci! — Pane, vyslýš nás! —

Sloveso věty rozkazovací je zpravidla v impeativě.
V řeči laskajíeí (hypokoristieké) a některých rčeníchjiných býva
místo věty rozkazovací věta s příčestím minulým činným; na př.:šel
sem m. pojď sem! (tu Spolu 3. os. jedn. místo 2.); — vzal to ďas! —
Rozkaz vyjadřuje se tímto způsobem mírněji, než imperatívem.

Přízvuk větný jest na slovese anebo na slově, které má důraz
Na př.: pane, vyslyš nas! ——
anebo (když je dů*az na nás): pane,

vyslyš nás!
369.

Věta kusá.

Ve větě má býti vyjádřeno všecko, co jest obsaženo v mysli

(co vysloviti mám a chci). Nevyjádřeno
tehdy, když se to snadn o dom yslí,

může zůstati něco jen
buď ze souvislost-iřeči,

buď také z okolností jiných. Věta. .v níž tíll'lt-Ozpůsobem jest něco

nevyjadřeno, slove věta kusá

(elliptickzt)

Na př.: Letos předpovídají suchý rok (t. lidé, nevyjadřen pod
m ět). — Blaženi jsou čistého srdce. _Na bílý chléb maslo, na černý
hlad (t. patří, nevyjadřeno slo veso).—Voda mladým, víno starým.
—-Volům kroky, jelenům skoky (t. slušejí). —Mladost radost (t. jest).
— Staroba choroba. — Dobré jítrol -— Vzhůru (t. vstaňtc . . .)! —
Tak vy tak (t. jednáte, se chováte . . .)? ——
Ten mu dal!(t.

ran, nebo

domluvy . . , nevyjádřen předmět).
— Starý musí, mladý může
(t. umřítí),— Ten je ustrojen! (t. pěkně, n. nepěkně. podivně.., nevy

jadřeno určení příslovečné).

— To jsme pochodili!

Poznam. Činí se rozdíl mezi větou kusou (na př.: Vzhůru ! místo
Vstaňte vzhůru !) ——staženou (na př.: Bohatství plodí závist, chudoba

nenávist, v. š 377) — a zkrácenou (na př.:

Vstana půjdu k otci :

vstanu a půjdu, v. g 544).

370.

B. Souvětí.

1. S 0 u větí neb větná složenina (n. věta složena) jest, kde
dvě nebo i více vět je spojeno v jednotu vyšší, v jednotu souvětnou.
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Na př.: Lékař léčí. Bůh uzdravuje. -—Kdo křivě svědčí, nebude živ do
roka.. — Co nás mrzí, to se nás drží, a co jest nn'lo nám, to nechce
k nám.

——Přijde

čas, že se zeptá „zima, cos dělal v létě.

Poznam.Nazýváme sou větím všelikou složeninu větnou; jindy
bývá slova toho užíváno ve smyslu poněkud jiném.
2. Souvětí je souřadné nebo podřadné.
Souvětí souřadné (koordinované, paratakticke) jest, kde v jed
notu souvětnou jsou spojeny věty hlavní. Na př.: Lékař léčí, Bůh
uzdravuje. — Nemnoho jídej, nevšecko zvídej, budeš dlouho živ.

Souvětí podřadné (subordinované, hypotaktické) jest, kde v jed

notu souvětnoujsou spojeny věty sjedné strany vedlej ší, s druhé
strany hlavní. Na př.: Kdo křivě svědčí, nebude živ do roka (věta
první vedlejší, druhá hlavní). — Přijde čas. že se zeptá zima, cos
dělal v létě (věta první hlavní, druhá. a třetí vedlejší). ——
Souvětí „co nás mrzí, to se nás drží, a co jest nn'lo nám, to
nechce k nám“ je souřadné. & složeno ze dvou podřaduých.
3. V souvětí, které lze rozděliti ve dvě souměrné (třeba ne
stejné) části, bývá první nazývána p ř e d v ě t í, druhá z á,v ě t í.
(Výrazy tyto, předcětí & závětí, nejsou dosti správné, ale již se jich
obecně užívá.)
P 0 z n a m. Souvětí také znázorňujeme v obrazcíc/r. K tomu konci
volíme litery velik é A, B, C . . . pro označení vět hlavních, & li
tery malé a, b, c . . . pro označení vět vedlejších. Spojovací slova
a, interpunkci necháváme v obrazci, jako je v souvětí samém.
Při větě podřízené naznačujeme také, na které větě řídící závisí,
& to tím, že znamení věty řídící před ní píšeme. Na př.:

Aa znamená větu vedlejší, která jest podřízena větě hlavní A,
a to větu takovou první;
'
Ab znamená větu takovou druhou;
Ae větu takovou třetí, atd.;
Ba, Bb, Bc . . . znamená věty vedlejší, které jsou podřízeny
větě hlavní B (druhé), a. to větu takovou první (Ba), druhou (Bb),

třetí (Bc) atd.;
Aaa znamená větu vedlejší, která jest podřízena větě též ve—
dlejší Aa, & to větu takovou první;
Aab znamená větu takovou druhou, atd.;
ABa znamená větu vedlejší, která je podřízena větám hlavním
dvěma (A a B) zároveň, ——ABCa větu vedlejší, která je podřízena.
větám hlavním třem (A, B, C) zároveň, — atd.
Souvětí nahoře příkladem uvedené „přejde čas, že. se zeptá zima,
eos dělal v létě“ má tedy obrazec:
A, že Aa, co Aaa.

.

IC Q,. [\'4

Obrazec jest ještě zřetelnější, když věty podřízené se kladoupnd'
své věty řídící; v příkladě našem takto:

. . . . . . . co Aaa,.

371.

I. Souvětí souřadné.

1. Souvětí souřadné jest, kde v jednotu souvětnou jsou spojeny
věty hlavní;
v. % 370 č. '2.
9. Věty v souvětí souřadném nejsou jen maně skupeny a vedle
sebe položeny, nýbrž pojí se smyslem ajinými pojidly k sobě vespolek

a tím spojují se- vjednotu vyšší, v jednotu

souvětn

ou. Na př.

v souvětí „lékař léčí, Bůh uzdravuje“ praví věta první, že lékař léčí
(A), a věta druhá, že Bůh uzdravuje (B); oba pak soudy tyto spojují
se jako dvě protivy v soud vyšší, asi tento: „léčení a uzdravování
děje se tak, že. . .“; tento soud zahrnuje a obsáhá oba předešlé,atím
spojují se jejich věty jednotlivé v jednotu souvětnou (srov. % 393).
3. Členy souvětí souřadnélío mohou býti též složeniny podřadné.
Na př.:

Co nás mrzí,

to se nás drží, a co „jest mila nám-, to nechce

7: nám.

4. Mezi členy jednotlivými, zejména mezi členem předcházejí

cím A a následujícím

B, bývározdíluýpoměr významový,

a podle toho rozeznávají se souvětí souřadná: slučovací, odporo—
vací, příčinná a výsledná (o nich v'. 5 372—375).
5. Člen B připojuje se k A někdy zvláštním slovcem spojo—
vacíín (souřadicí spojkou), někdy bez něho. Spojovacím s'lovceln
jeví se poměr věty B k A zřetelněji, než bez něho. Na př. v souvětí
„lékař léčí, Bůh uzdravuje“ může býti nejistota. je-li v něm poměr
slučovací (: lékař léčí, a Bůh uzdravuje), anebo poměr odporo
vací (: lékař léčí, ale Bůh uzdravuje), dá—lise však do téhož.
souvětí spojka a praví-li se na př. „lékař léčí, ale Bůh uzdravujď,
přestává nejistota a poměr věty B k A vidí se zřejmě odporovací
Spojovacím slovcem (nebo spojkou ve smyslu širším) bývá dílem
Spojka vlastně tak řečená, na př. „litera zabíjí, ale duch oživuje“, —
dílem slovo původu příslovečného, na př. „napřed se mlátí, potom se
platí“.
372.

a) Souvětí slučovací.

1. Souvětí slučovací

(kopulativní) jest, kde obsah věty B je

stejnorodý s obsahem věty A. Věta B tedy připojuje se k A ve
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smyslu spojky a, t. buď samou Spojkou a, nebo nějakou jinou
smyslu podobného, nebo bez Spojky, ale tak, že by tam spojka
a býti mohla.
Souvětí toto lze tedy naznačiti vzorcem: A a B.

2. Spojovací
také, tolíkéž..;

slo vce v souvětí sluěovacím bývají: a, i. též,

i -— i; tu ——tu; jednal.: — jednak;

brzo — brzo;

dílem — dílem (spojky dvojité) . . .; nejprve, pak, potom, posléze,
konečně . . .; předně, za druhé, za třetí, . . . (spojky řadicí); anobrž;
ani (v záporu), am“ — ani; atp..
Příklady: Země byla pustá a tma byla nad propast-í. '— Viděl
jsem i uvěřil jsem. — Napřed se mlátí. potom se platí. — Růže při
trní se rodí, radost po žalosti chodí. — On mne nezná, také já jeho
neznám. — Tu prší, tu je zase jasno. — Brzo mě chválí, brzo mě
haní. — Příčiny toho (dělení slovenštiny od češtiny) byly tři: předně
zmáhající se vždy rozdíl mezi obecnou mluvou lidu českého a slo
venského; za druhé povaha jazyka spisovného novějšího byla od po
vahy staršího jazyka rozdílná; za třetí přispěl nedostatek národních
škol. -— Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo.
373.

b) Souvětí odporovací.

1. Souvětí od porova cí (adversativní) jest, kde věta B od—
poruje větě A, obmezujíc nebo dokonce rušíc její platnost. Věta B
připojuje se k větě A ve smyslu spojek ale, nebo atp., t. j. buď ně
kterou ze spojek těchto samou, nebo nějakou jinou smyslu podob
ného, nebo bez spojky, ale tak, že by tam spojka ale, nebo atp.
býti mohla.
Souvětí to lze tedy naznačiti vzorcem: A, ale B ; aneb: A, neboB.
2. S p oj o v a cí slo v c e v souvětí odporovacím bývají: ale,
avšak, však, než, pak, přece, leč, jen že. nebo, sice...; nebo — nebo;
buď ——nebo; buď — buď; na — nýbrž (spojky dvojité), atp.
Příklady: Litera zabíjí, ale duch oživuje. — Přijdou lepší ča
sové, ale kdo se jich dočká. — Mnohý shazuje hnízda, a (: ale)jiní“
mladé sbírají. -— Mračí se, avšak pršeti nebude. -— Lékař léčí, Bůh

uzdravuje (když se rozumí:-ale Bůh uzdravuje). — Není nám život
krátký dán, než my jej krátký děláme. — Pošlu posla, anebo přijdu
sám. — Neprosím, nýbrž práva svého žádám.
'
3. Souvětí odporovací se spojovacími slovci nejen, netoliko-nýbrž a',
ale také je smyslem slučovací (a stupňovací). Na př.: Netoliko svo
luji, ale také žádám.

374.

o) Souvětí příčinné.

1. Souvětí příěinuě

(kausální) jest. kde věta B vyslovuje

příčinu toho, co jest vysloveno v .—l.Věta B připojuje se k A ve
smyslu spojky neboť, t. j. buď spojkou neboť samou, nebo nějakou

jinou smyslu podobného, nebo bez spojky. ale tak, že by tam
Spojka neboť býti mohla.
Souvětí toto lze tedy naznačiti vzorcem: A, neboť B.

?. Spojovací
nobo (:

slovce

v souvětí příčinnémbývají: neboť,

neboť), neb, nebť; -ť, vždyť.

Příklady: S bláznem nebei' rady, nebo nebude moci zatajiti
slova. — Neptej se na klevety, máš doma novin dosti (rozumí se:
neboť máš . . .). — Neboj se, jsemt s tebou. — Neboj se, vždyt jsem
s tebou. — Nebudu dnes již nic praCOvati, jsem unaven.
f)
o. Někdy bývá souvětí smyslem příčinné, ale formou slučovací.

Na př.: Byla noc jasná, svítil totiž měsíc.
'
4. Věty tyto lišiti jest od příčinných podřadných (přísloveěných),
o nichž v. 5 387.

375.

d) Souvětí výsledné.

]. Souvětí vý s led né (konsekutivní) jest, kde věta B vyslovuje
výsledek toho, co je pověděno v A. Věta B připojuje se k A ve
smyslu spojky proto, t. j. buď spojkou proto samou, nebo nějakou
jinou smyslu podobného, nebo bez spojky, ale tak, že by tam
spojka proto býti mohla.
Souvětí toto lze tedy naznačiti vzorcem: A. proto B.

2. Spojovací

slovce

v souvětí výsledném bývají: proto,

pročež; tedy, tudy; tak (: tedy, v jaz. obecném).
Příklady: Lichá v lidech povaha, proto nevěřiž každému. —
Ne vše doma máš, také lidí potřebuješ (když se rozumí: proto., pročež
potřebuješ . . .). -— Nejsmet synové noci ani tmy, nespěmež tedy jako
jiní. — Učinil jsem nedobře, musím to napraviti.
3. Věty tyto lišiti jest od podřadných příslovečných účinkových,
které někdy bývají nazývány výsledné nebo výsledkové; o těch v. 5 386.
376.

Souvětí souřadné vícečlenné.

V % předešlých (372—375) měli jsme na zřeteli hlavně sou
větí souřadné dvoučlenné, t. j. složené z vět A, B
Když je členův více, na př. A, B, C. . ., JI, N, . , tedy jest

poměr členův následujících ku předcházejícím (t. j. B k A, _
(L'k B, -— atd.):

a) buď veskrze stejný

(t. veskrze slučovací, nebo veskrze od

porovací atd.), na př.: pokora činí pokoj, pokoj činí bohatství,
bohatství činí pýchu, pýcha činí válku, válka činí chudobu, ohn

doba zase pokoru : spojení veskrze slučovací podle vzorce:

A, B, C...:A

a B a (J...); nebo

b) poměr jest ro zdílný,

na př.: Starej se o sebe (A), starej se

o přítele (B), ale nejvíce se starej o nepřítele (0) (mezi A a B

je poměr slučovací, 0 pak jest k oběma v poměru odporo
vacím; vzorec: A, B, ale 0).
377.

Tčta stažená.

1. Věty, které mají některý člen stejný nebo i několik členů
stejných a které by se mohly spojitiv souvětí souřadné, mohou se
také spojiti tak, že to, co je stejného, položí se jako část společná
jen jednou. Tím stává se z vět dvou nebo několika věta jen jedna,

a ta slove staž e n a.

Na př. věty „bohatství plodí závist“ a „chudoba plodí nenávist“
mají stejný holý přísudek „plodí“ ; mohou se Spojiti v souvětí souřadné:
„bohatství plodí závist a chudoba plodí nenávist“; a mohou se pro
měniti ve větu staženou: „bohatství plodí závist, chudoba nenávist“.
Věty „ranní setí často zmýlí“ a „pozdní setí vždycky zmýlí“ mají
stejný holý podmět „setí“ a holý přísudek „zmy'lí“, mohou se spojiti
v souvětí souřadné & dále ve větu staženou: „ranní setí často zmýlí,
pozdní vždycky“. Atd.

Tímto výkladem—dochovanýmzdoby starší —není však řečeno,
že by každá věta stažená vznikala zpříslušných nestažených; věty ty
zajisté většinou a zpravidla vznikají jako věty jednoduché a mají jen
tu zvláštnost, že některé jejich členy jsou dvojnásobné nebo několika
násobné.
2. Věta stažená má tedy některý člen jen jeden ——nebo
některé členy jen po jednom —, členů pak jiných po dvou nebo
po několika.
Na př. věta stažená „nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází“
má podmět jen jeden (nemoc) a přísudky dva (l. na koni přejíždí,
2. pěšky odchází).

Věta stažená „bohatství plodí závist, chudoba nenávist“ má holý
přísudek jen jeden (plodí) a podměty dva (l. bohatství, 2. chudoba)
1 předměty dva (1. závíst, 2. nenávist).
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Věta stažená „domácí chléb, domácí plátno a domácí rozum
bývají nejlepší“ má holý přísudek jen jeden (bývají) adoplněk též jen
jeden (nejlepší). podměty pak tři (domácí chléb, d. plátno, (7. rozum).

Ale ne každá věta. ve které jest některá část dvojnásobná
nebo několilumásobná, jest věta stažená; za staženou pokládejme
jen tu. kterou lze bez násilí smyslu přeměniti v souvětí souřadné.
Na př. věta „Romulus a Remus založili Řím“ má dva podměty
a k nim jeden přísudek; ale nelze jí proměniti v souvětí souřadné,
není to tedy věta stažená. nýbrž věta jednoduchá s podlněty dvěma.
3. Členové, kteří ve větě stažené jsou rozdílní, spojují se
vespolek tak, jako věty v příslušném souvětí. Na př.: „Neštěstí ne
chodí po horách, ale po lidech“ (rozdílní členové po horách a po
lidech spojeni jsou spojkou ale, poněvadž by táž Spojka byla i v pří
slušném souvětí: „neštěstí nechodí po horách, ale neštěstí chodí
po lidech').

— Ráda koč-ka ryby loví, než do vody nechce. —

Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází. _ 1 v mluvení i v mlčení
rozšafnosti užívej. — Vody ani nepřibývá ani neubývá. — Bolesti
mé se nejen neumírnily, alebrž rozhojnily. — Netoliko smrti, ale
i jména jejího bojím se. — Jednak křesťané, jednak Turci zdáli se
vítěziti. -—Minulý rok byl suchý a proto neúrodný.

378.

II. Souvětí podřadné.

1. Souvětí podřadné jest, kde v jednotu souvětnou jsou spojeny

větys jedné strany vedlejší,

s druhé strany hla vní; v. š 370č.

2. Věty jednotlivé v souvětí podřadném jsou dílem řídící

dílem podřízené

(v. $ 322).

Věta hlavní je tu vždy řídící. Na př. v souvětí 71přijdečas (A),
že se zeptá zima, cos dělal v létě“ jest věta první (A) hlavní a řídící.

Věta vedlejší je tutéž vždycky podřízena, někdy pak podřízená
a spolu řídící. Na př. v souvětí pravě uvedeném je věta třetí věta
vedlejší a podřízena větě druhé; věta druhá pak sama je též věta
vedlejší, je podřízena větě první (A) a je spolu řídící věty třetí.
379. Věty v souvětí podřadném pojí se smyslem a jinými
pojidly k sobě vespolek a tím spojují se v jednotu vyšší, v jednotu

souvětnouf

Na př. v souvětí právě uvedeném“ „přijde čas (A), že se zeptá

zima (že Aa), cos dělal v létě (co,Aaa)“ pojí se nejprvé Aaa v jed
notku s Aa, a tato jednotka pojí se dále s A v jednotu souvětnou;
obrazec toho spojení:
'

w—

A, že Aa, eo Aaa.
———»————'.
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V souvětí souřadně i podřadně složeném (v. 5371 č. 3) „co nás
mrzí (co Aa). to se nás drží (A), a co jest milo nám (a co Ba), to
nechce k nám (B)“ spojují se členové podle obrazce:
co Aa, A, a co Ba, B.
Srov. $% 392 a 393.

380.Věty vedlejší

jsou několikeré

a třídí se podle

několika dělidel, zejména podle toho: a) čím a jak jsou připojeny
k svým větám řídícím, b) jakého druhu slova zastupují a a) jaké
členy svých vět řídících zastupují.
a) Podle toho, čím a jak jsou k svým větám řídícím připojeny,
rozeznávají se věty vedlejší:
1. spoj k ov é (konjunkcionální) t.j. takové, které se k svým
větám řídícím připojují nějakou spojkou; na př. když ptáčka
lapají, pěkně mu pískají; ——
přeji si, aby pršelo; a

2. vztažné (relativní) t. j. takové, které se k svým větám
řídícím připojují některým zájmenem vztažným; na př. kůň,
který ovsa dobývá, nejméně ho jí; — kdo se povyšuje, bude
ponížen.
'
b) Podle toho, jakého druhu slova zastupují, rozeznávají se věty

vedlejší:
1. podstatné
(substantivní) t. j. takové, které zastupují
jméno podstatné; kdybychom větu takovou nahradili nebo
mohli nahraditi slovem jedním, bylo by to jméno podstatné;
na př. kdo žaluje. má i dokázati : žalobník má dokázati;
2. přídavné (adjektivní) t. j. takové, které zastupují jméno
přídavné a nahraditi by semoth jménem přídavným; na př.

čas, který minul,se nevrátí:
minulýse nevrátí;
3. přísloveč né (adverbiální) t. j. takové, které zastupují
příslovce a nahraditi by se mohly příslovcem (věty tyto jsou
tytéž. jako zde dále v 0) č. 4).
CV

Podle toho, jaké členy svých vět řídících zastupují, zdali
totiž zastupují podmět, nebo předmět, nebo příslovečné
určení, nebo přívlastek. nebo doplněk, rozeznávají se vedlejší
věty 1. podmětné, 2. předmětné, 3. příslovečné, 4. přívlastkové
a 5. doplňkové.
Více o větách těchto v. 5 381—390.
Vět přísudkových (n. výrokových), t. j. takových, kteš'é b_y

zastupovaly přísudek svých vět řídících. není.

,

Poírišhi. Táž věta bývá podle různých zde vyložených dělidel
druhu různého. Na př. v souvětí „kdo žaluje (Aa), má do/cázati (A)“
O ebauer,

Příruční mluvnice jaz. česk.
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jest větu Aa věta vedlejší a jest to věta jednak vztažná
(podle
toho, že je připojena k A zájmenem vztažným), jednak podstatná,
(podle toho, že zastupuje jméno podstatné, kdo žaluje : žalobník),
jednak pod mětná (podle toho, že zastupuje podmět věty A).
381.

Věta podmčtná.

1. Věta podlnětna't

jest věta vedlejší. která vyslovuje pod—

mět své věty řídící. Na př: Kdo křivěsvědčí, nebude živ do roku.

2. Na větu podmětnou túžeme se otázkou

takovou, jako na

podmět (v. g 326 2). V příkladě našem: kdo nebude živ do
roku? (: otázka na. podmět); — odpověď: kdo křivě svědčí (: věta,
podmětuá).
Jiné příklady: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. ——
Kdo chce chleba, pracuj, co třeba. — [kdo počne (há.dku),ikdo raní,
oba trestáni (věty podmětné dvě). — Ne to hřích, co jde do úst, ale
co z úst vychází (též). — Koho oči bolí, nechoď do mlýna. — Koho
chrání Bůh svým štítem, nezahyne v boji lítém. — Není možno, aby
pravda nezvítězila. — Odstup to od nás, abychom více sloužili zisku
než ctnosti. — Mnohým se zdá, že podzim je příjemnější než jaro.
rětou podmětnou bývá také závislá věta tázací, o níž v. Š397.
382.

1. Věta předmětná

Věta předmětná.

jest věta vedlejší, která vyslovuje

předm ět své věty řídící. Na př.: Nevíme, co se stane.
2. Na větu předmětnoutážeme se otázkou takovou, jako na
předmět (V. s 335 č. 2). V příkladě našem: co nevíme? (: otázka,
na předmět); — odpověď: co se stane (: vět-atpředmětná).
Jiné příklady: Co sis nadrobil, vyjez. — Co smíš raditi, směj
sám činiti. — Co nachoval Stýskal, to promrhal Výskal. — Ke komu
štěstí jede, dobře se mu vede. — Kdož pelyněk sype, syp ty mu hořec.
— Čeho dost, nesnadno tím hospodařiti. — Co v srdci nosíme, o to
se bojíme. — Čeho nelze předělati. darmo na, to žehrati. — Poruč mu,
aby to konal. — Prosili jsme, aby nás do Vídně dovézti dal. — Nikdy
jsem neslyšel, aby kdo zlost vymlouval.

3. Sem patří také tak zvaná nepřímá řeč (oratio obliqua).
Jest to věta předmětná závislá na větě uvozovací, zejména na jejím
slovese, znamenajícím rčení (nebo jiné sdílení, nebo myšlení), apří
pojená k své větě řídící spojkou že, aby. Na př.: Přítel mi řekl, že
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mne navštíví, — nebo abychjei navštívil. Otazka: co řekl přítel? od
pověď (věta předmětu-a): že mne navštíví, nebo abych jej navšfín'l
Více o řeči nepřímé viz v Š 395—396.
_
4. Větou předmětnou bývá. také závislá věta tázací, o níž v. % 397.

383.

Věta příslovečná.

1. Věta příslovečná.

příslovečné

jest věta vedlejší, která vyslovuje

určení své větyřídící.

2. Věty příslovečné dělí s 0 ve věty a) místní, l;) časové,
c) věty způsobu a míry a d) příčinné, — a tažeme se na ně otaz

kami takovými, jako na stejna příslovečná určení.
Poznam.

Je to rozdělení celkem totéž, jako bylo rozdělení pří

slovečných výrazů nevětných (v % 340—343); rozdíl je tu některý
tím, že jista určení příslovečná vyskytují sejen ve výrazích nevětnýoh,
jiná zase jen ve větných.

384. Příslovečná. věta místní jest věta“vedlejší, která vyslo
vuje určení místa své věty řídící. Na př.: Kde nic není, ani smrt
nebéře. Otázka: kde nebéře smrt? (: otázka na místo); odpověď:
kde nic není! (: příslovečná věta místní).
Jiné příklady: Kde cesta rovna, nezajížděj. — Kde tě nezvou,
nehrň se (kam ?). — Kde přijde pýcha, tudíž za ní přikluše hanba. -—
Tělo táhne se tam, odkudž pošlo jest. ——Vyšli tam, kudyž se vstu
puje nahoru. -— Kam strom nahýbáš, tam roste. — Až potud budeš
orati, pokud jsem. ti ukazal.

385. Příslovečné. věta časová jest věta vedlejší, ktera vyslovuje
určení času svě věty řídící. Na př.: Když ptáčka lapají, pěkně mu
pískají. Otazka: kdy ptačkovi pěkně pískají? (: otázka na čas);
odpověď: když jej lapají! (: přísl. věta časová).
Jiné příklady: Snadno býti štědrým, když je z čeho. — Netrat
naděje, když se zle děje. — Přišli k hrobu, ano již slunce vzešlo. —
Jak z té koupele vystoupil, tak ihned zdrav byl. — Přenocovali tu,
prvé nežli šli přes Jordan.

386. Příslovečná věta způsobu a míry jest věta vedlejší,
která vyslovuje určení způsobu a míry své věty řídící.
Způsob a míra vyslovují se ve větě příslovečné:

dílem přirovnáním,
t. j. praví se, že způsob nebo míra jsou
takové,jako..., nebo tak,jak
nebo jiné, než..., nebo větší,
rozdílně atd. tím, čím.. ., atp.; věty tohoto způsobu jsou věty

přirovnávací

(komparativní); na př.: každý pták tak zpívá, jul.:
17*
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mu nos narostl; otazkazjak zpívatkaždý pták? (: otázka na způsob);
odpověď: jak mu nos narostl! (: příslovečná, věta, způsobová);
dílem pak udava se způsob a míra ve větě příslovečné tím,
že se vyslovuje jejich účinek, t. j. praví se, že způsob nebo míra
jsou takové, že . . . , nebo takové, že až . . . , nebo takové, aby . . . , nebo

tak, že..., nebo tak, aby..., atp.; věty tohoto způsobu jsou věty
účinkové (n. výsledkové, konsekutivní; věty tyto lišiti jest od
souřadných souvětí výsledných, o nichž v. Š375); na př.: tak jsem
seslabl nemocí, že jsem choditi nemohl; otázka: jak (jak velice) jsem
seslzíbl? (: otázka na míru); odpověd: že jsem choditi nemohl!
(: příslovečná věta míry).
Příklady vět příslovečnýchpřirovnávacích:
Jak kdo sobě
ustele, tak si lehne. — Jak řídká je moudrost, tak řídké je pravě
přátelství. — Z bohatství nejde tak veliké potěšení, jako žalost po
cházízjeho potracení. — To já pamatuji, jako by dnes bylo. — Od
běhl od nás, co by kamenem dohodil. — Pokud na mně jest, hotov
jsem to učiniti. — Čím větší šelma, tím větší štěstí. — Čím více statku
máme, tím více ho žádáme.
Příklady vět přís10večných ú čin ko vých: Zateskl sobě tak ve
lice. že nemohl pravě mluviti. — Ulekl se, až oněměl. — Žádný tak
mladý není, aby zítra nemohl umřítii — Chval tak, abys nepřechválil.

387. Příslovečna věta příčí-mod jest věta vedlejší, která vy
slovuje určení příčinnosti
své věty řídící. Na př.: Bůh proto
fresce, aby se zlí kálž. Otázka: proč tresce Bůh? (: otázka na pří
činu); odpověď: by se zlí káli! (: příslovečná věta příčinná).
Příčinnost jest několikeré (srov. % 343) a podle toho jsou
i věty příčinné několikeré. Zejména rozeznávají se:
a) Důvod, t. j. příčina (předcházející), pro kterou něco (na
sledujícího) se děje nebo jest. Když je to důvod, pro který se
něco neděje nebo není, slove p ř e k a ž k o u.

Věta příčinná, která vyslovuje důvod (nebo překážku) své
věty řídící, slove důvodo vá (kausalní). Lze ji naznačiti vzorcem:
poněvadž Aa, proto A; nebo: A, poněvadž Aa. Věta Aa připojuje se
k vět-ě A ve smyslu spojky poněvadž, t. j. Spojkou poněvadž samou

anebo některou jinou smyslu podobného.
Na př.: Poněvadž to jinak býti nemůže, musím to učiniti. —
Poněvadž jsi ty pohrdl uměním, pohrdnu já tebou. ——
Poněvadž sejest
Horymír bál hladu, nechtjej trpí. — Tím řeka není horší, z ní psi
pijí. — Ustanovil jsem se nocovati u něho, jelikož mne byl o to
prosil. —- Bál jsem se tebe, ježto jsi člověk přísný. —
Věty tyto a vůbec věty příčinné.příslovečné lišiti jest od vět
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příčinných v souvětí souřadném (% 374); tyto jsou věty hlavní,
vedlejší.

ony

b) Účel, t. j. příčina (nasledující), pro kterou něco (předcha'
zejícího) se děje nebo jest.
Věta příčinná, která vyslovuje účel své Věty řídící, slove

účelova

(finální) Lze ji naznačiti vzorcem: A, aby Aa; nebo:

aby Aa, proto A. Věta Aa připojuje se k větě A ve smyslu

spojky aby, t. j. spojkou aby samou. anebo některou jinou smyslu
podobného.
Na př.: Proto Bůh tresce. aby se zlí kali. — Proto víčka bijí,
aby se starý vtípil. — Nádoby od sebe met-ali, aby snáze utíkati
mohli. — Cti otce svého i matku svou, at se prodlí dnové tvoji na
zemi. —

c) Podmínka,
t. j. příčina, na jejímž splnění něco zavisí.
Věta příčinná, která vyslovuje podmínku své věty řídící,

slove podmínkova

(kondicionální). Lze ji naznačiti vzorcem:

jestli (kdyby . . .) Aa, tedy A; nebo: A, jestli (kdyby . . .) Aa. Věta Aa

připojuje se k větě A ve smyslu spojky jestli, t. j. spojkou jestli
samou, anebo některou jinou smyslu podobného (-lz', když, kdyby,
by : kdyby atp.).
Na př.: Jestliže vody průtoku nemají, dmou se. — Nemáš-li
peněz, do hospody nelez. — Když se nechceš mrzeti, uč se jazyk
držeti. ——Pane, kdyby (ty) jen chtěl, můžeš mě očistiti (stč.). — Ne
bylo by zlodějův, by nebylo příjemníkův. ——By ty svému psu nohu
utal, on za- tebou poběhne (stč.). — Nešťastný by se břehu chytal,
i ten se s ním utrhne.

d) Přípustka,

-—

_

t. j. příčina, o které připouštíme, že by.mohla

bývati důvodem nebo překážkou něčemu jinému, — která však
v příkladě daném účinku toho nejeví.
Věta příčinná, která vyslovuje přípustku své věty řídící,

slove věta přípustkova

(koncessivní).Lze ji naznačití vzorcem:

ačkoli (třeba že .. .) Aa, přece A; nebo:

A, ačkoliv (třeba že. . .) Aa.

Věta Aa připojuje se k větě A ve smyslu spojky ačkoliv t. j. spojkou
ačkoliv samou, anebo některou jinou smyslu podobného (ač, jakkoli,
třeba že, třebas, byť, ob. byť by, kdyžzačkoli.
. .).
Na př.: Ačkolijsi bohatý, přece nejsi moudrý (=jsi bohat a při
pouštím, že bohatství může pomahati člověku i k moudrosti; ale ty
přece nejsi moudrý). — Moudrý, jakkoli mírný jest, není titěrný. —
Zjednejte pacholíka k hlídání, třebas přes noc jemu po třech groších
placeno bylo. — Nechť jsem zbloudil, při mnč zůstane blud můj. ——
Byt se i hory pohnuly, milosrdenství mě od tebe neustoupí. ——
Když
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neteče, :lSpoň kape. — Nemůže-li kovati, aspoň pomáhá dýmati. —
Sedne-li jednomu štěstí. sto jiných za to zmýlí.

388. Jakého druhu která příslovečná věta jest, o tom
rozhoduje její význam s větou řídící. Strany významu může však bý

vati výklad

rozdílný,

a proto může se táž věta příslovečnábráti

tu za takovou, jindy za jinou.
Na pi'. v souvětí ,.když nebudeš poslouchati, budeš kárán“ jest
věta příslovečná ,.když nebudeš poslouchatkh Ta je čas 0 va. jestliže
jí rozumíme ve smyslu otázky: kdy budeš kárán? Ale můžemejíroz
uměti také ve smyslu podmínečném. „když nebudeš poslouchati ::
jestliže nebudeš poslouclíati", a při tom pojetí je to věta p odm í 11
k 0 v zi.

V souvětí „když to jinak nemůže býti. již to musím učiniti“ zdá

býti první věta též časovou,

na otázku: kdy . . . ? Ale zajisté

spíše jí jest rozuměti ve smyslu
je to věta důvodová.
V souvětí „báti se budou
bude“ jest věta druhá významu
dokud . . . : do kterého času

otázky: proč . . . ? a přitom pojetí
tebe, dokavad slunce a měsíc trvati
ovšem časového, nebot se tážeme:
budou se báti? Avšak udáním času

udává se zde zároveň míra: dokud :

jak dlouho :

kolik času bu

dou se báti? — Srov. % 344.

389.

Věta přívlastková..

1. Věta p ří vla s t k o vá jest věta vedlejší, která vyslovuje
přívlastek
ke jménu podstatnému své věty řídící. Na př.: Čas,
který minul, nikdy se nevrátí.
2. Na větu přívlastkovou tážeme se otázkou takovou, jako na
přívlastek

(v. %347 č. 2). V příkladě našem: jaky' (který) čas se

nevrátí? (: otázka na přívlastek); odpověď: který ma'-nul
! (:
přívlastková).

věta

3. Jiné příklady: Kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí. —
Špatný vozka, který neumí obrátiti. -- Běda té slepici, na které se
jestřáb učí. — Ještě nebyl v světě ten rod, jenž by trefil všem vhod.
— Město, v němž bydlíme, je těsně. - Bude soužení veliké, jakéž
nebylo od počátku. — Jest boží přikázání, aby děti své rodiče ctily.
-—Nejlepší je novinka, když zvoní hladovému hodinka. -— Neztrá.
cejme naděje, že pravda zvítězí. — Dej mi radu, co bych měl
počíti.

-—

4. Věta přívlastková jeví se někdy jako spolu předmětná, někdy
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jako podmětná, někdy jako doplňková, někdy jako příslovečná. Pří

čina tohoje v rozdílném pojímání.
a) V souvětí „dej mi radu, co bych měl počítá“ je věta druhá pří

vlastková,
neboť se táži: jdkou radu . . . ? Ale táž věta vy
slovuje zároveň předmět ku podstatnému jménu rada, které jest
významu dějového a tedy schopno předmětu (srov. %335 č. 4, b;

dej mi raduzporaďmi, — otázka; co mám poraditi ? : otázka
na předmět), a vzhledem k tomu jest větou předmětnou.
Totéž platí o druhé větě v souvětí „jest boží přikázání, aby
děti své rodiče atd?/“.

V případech těch a takových věta předmětná táhne se ke jménu
podstatnému a tím béře na sebe povahu věty přívlastkové.
0) V souvětí „jest boží přikázání, aby děti své rodiče etily“ jest

větadruhá přívlastková,

a jest předmětná

právě podaného. — Zdá se býti podmětnou,
za podmět a vykládáme:

podlevýkladu
když ji béřeme

„aby děti své rodiče etily, jest boží

přikázání“, — a zdá se býti doplňkovou,

když ji béřeme

za d0p1něk a vykládáme: „boží přikázání jest, aby děti své rodiče
etily“; ale obojí tento výklad mění podstatně smysl souvětí pů
vodního, jest tedy nesPrávný.
'
0) V souvětí „jablko, když dožrá, Samo se stromu Spadue“je věta

vedlejší „kdyždozrá“. Tětataje vlastně příslo večná (časová),
na otázku: kdy spadne jablko. . .? Při tomto pojetí je vztažena
ke slovesu své věty řídící. Ale mohu ji také vztahovati ku pod—

statnému jménu jablko, mohu bráti „jablko, když dozrá“ za :
„jablko, které dozrátí; tím pojetím přetvořuji větu příslovečnou
v p ř í v l a s t k o v o u, ale bývalájejí povaha příslovečná zůstává
v ní také, — táž věta může se pak bráti za přívlastkovou i za
příslovečnou.
Srov. & 351.

5. Větou přívlastkovou bývá také závislá věta tázací; v. g 397.
390.

1. Věta doplňková

Věta doplňková.

jest věta vedlejší, která vyslovuje do

plněk své věty řídící. Na př.: Bůh jest, jenž všecko stvořil a „za-
chovává : Bůh je stvořitel a zachovavatel všeho.

2. Na větu doplňkovou tážeme se otázkou takovou, jako na
doplněk (v. š353 č. 3). V příkladě našem: kdo (:: jaký) jest Bůh?
(: otázka na doplněk); odpověď: jenž všecko stvořil a zachovává

(: věta doplňková).
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Jiné příklady: Nikdy se nestanu, čím ty jsi. — Nejsi mi, čím
by mi bratr býti měl.
Stál, jako by byl přimražen. — Není vše
takové, jak bychom si přáli. -— Jaký pán, takový krám. — Jaká.
otázka, taková odpověď. -—Povaha pokrytcův jest, že i po napomí
nání a trestání ze zlého v horší ubíhají.
3. Větou doplňkovou bývá. také závislá věta tázací. o čemž
v. 5 397.

391.

Věty podřízené složené a stažené.

]. K téže větě řídící mohou patřiti dvě věty podřízené druhu
stejného, anebo i více vět takových. Na př. k větě „oba mají býti
trestáni“ patří věty 1. kdo hádku začne & 2. kdo v hádce raní.
2. Věty tyto, jsouce stejného druhu &řádu, mohou se s k la d a t i.
V našem příkladě vzniká složenina: „a'kdo hádku začne, a'kdo v hádce
raní, oba maj-í býti trestáni“.
Obrazec této složeniny: z' kdo Aa, i kdo Ab, A.
3. Jiné příklady: Ne to hřích, co jde do úst, ale co z úst vy
chází. — Byt pak i fík nekvetl, byt i ovoce olivy pochybilo a byt
rolí nepřinesla užitku, já přece v Hospodinu veseliti se budu.
4. V souvětí „kdo co věděl, každý radil“ je smysl: každý,
kdo něco věděl, radil to, co věděl; podřízené věty dvě, totiž „kde
něco věděl“ (věta podmětná), a „co věděl“ (věta předmětu-á,), jsou tu
staženy v jednu, — „kdo co věděl“jest tedy vedlejší věta stažen a.
Jiné příklady vět stažených: Kdo koho vidí, ten toho šidí. —
Kdo chce kam, pomozme mu tam. — Kdo čeho dosti má, rád tím plýtvá.
392.

Spojení v jednotu souvětnou.

1. Souvětí skládá se ze členů, jež opět mohou býti souvětí. Když
souvětí celé rozložíme, dostáváme řadu jednotlivých vět. Na, př.:
a) lékař léčí, iBůk uzdravuje;
b) kdo jinému jámu kopci, | sám do ní padá;
o) co nás mrzí, | to se nás drží, | a co jest mila nám, | to nechce
k nám.

2. Věty jednotlivé pojí se:
dílem hned v jednotu souvětuou; to vidíme na př. při slože—

niuách dvoučlenných:
a) líkař léčí, Bůh uzdravuje;
b) 130 jinému jámu kopá, sám do ní padá;
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dílem pojí se věty nejprvé v jednotky vyšší a tyto teprve
v jednotu souvětnou, na př. ve složenině čtyřčlenné:
c) co nás mrzí, to se nás drží, a co jest-milo nám, to nechce k nám.
V obrázcích:

_ *

_r

J

_

a) A,
B; — b) kde
Aa, A; — 0) w—r
co Aa, A, a_—
co Ba, B.
_A—f
_—\,-—f

393. 'šecko toto spojování děje se smyslem, hlasem, gramma
tickou shodou, syntaktickou vazbou, t. zv. větosledem (t. po
řádkem vět, jak se k sobě připojují) a namnoze také zvláštními
slovci spojovacími.
a) Věty v souvětí spojují se smyslem.
Kde smysl brání, není možno Spojení; proto nelze utvořiti sou—
větí na př. z vět „Aristoteles byl řecký filosof“ a „orel hnízdí na
strmých skalách“. Věty takové mohou se spojiti leda za prostřednictví
věty jiné, buď výslovně podané, buď snadno domyslítelné. Na př.
„četl jsem, že Aristoteles byl řecký-filosof a že orel hnízdí na strmých
skalách*'; — nebo: „princezna byla zdráva a v studni bylo zase
vody dosti“ (domyslitiz „konec pohádky vypravované byl, že . . . “).

b) Věty v souvětí spojují se (v řeči mluvené) hlasem, jednak
totiž větným přízvukem, jednak rozdílnou výškou hlasu.
Že větný příz vuk je pojidlem členů ve větějednoduché,otom
v.š 362 č. ?. Vsouvětí vystupuje přízvukjako pojidlojednotlivých vět
patrně zvláště tu, kde se vyslovují protivy; protivy tyto vytýkají se
důrazem (: přízvukem) a tím zároveň spojují se věty, které k sobě
patří. Na př.: starý musí, mladý může (t. umříti); — kdo nepracují,
těm maso, kdo pracují, těm hnáty; — ne to je hřích, co jde do úst,
ale co z úst fuji/chází.

'

.

Jak se spojují věty výškou hlasu. je patrno zejména na konci
vět: hlas vystupuje, když má následovati věta, která se má připojiti,
a klesá, když věta taková nenásleduje. Na př. když vyslovujeme větu
„lékař léčí“ samotnu, klesá hlas při slabice poslední (jako před tečkou:
„lékař léčí.*'); když však vyslovujeme touž větu vsouvětí „lékařléčí,
Bůh uzdravuje“, neklesá hlas při“vytčené slabice -čí, nýbrž nacpak
vystupuje. Pro poslouchajícího je tedy stoupání hlasu znamením, že
věta následující má se připojiti ku předcházející, — je pojidlem vět
v souvětí.
Obojího, přízvuku i výšky hlasové, jsou v souvětích, zvláště ve
složitějších, stupně a odstíny mnohonásobné a velmi rozmanité.
c) Věty v souvětí spojují se grammatickon shodou.
Grammatickou shodou spojují se členové věty jednoduché, viz
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Š 362 F:. S, — a Spojují se často také věty v souvětí.

Na př. v sou

větí „kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí“ shoduje se podmět věty
podřízené který s podstatným jménem kůň věty řídícívgrammatickém
rodě (kůňV
který . . ., oboje rodu mužského), a shoduje se sloveso téže

V

věty podřízené dobývá s týmžc jménem kůň v grammatické osobě
(kůň . . . dobývá, gramm. osoba třetí)
(1) Věty v souvětí Spojují se syntaktickou vazbou.
Syntaktickou vazbou spojují se členové věty jednoduché, v. &362
č. 4, — a připojují se také v souvětích věty podřízené k větám řídí
cím. Na pi'. v souvětí „nevím, co se stane“ žádá syntaktická vazba,
aby při slow'ese věděti byl předmět (věděti něco), tou vazbou připojuje
se věta podřízená „co se stane“ k větě svÍš/řídícígnevímh jako před
mět (: věta předmětná), ——
syntaktická vazba jest pojidlem mezi
větou řídící a podřízenou.
e) Věty V souvětí spojují so větosledem.
Jako je pojidlem členův ve větě jednoduché také slovosled
(v. g 362 č. 5), tak je pojidlem v souvětí také větosled, t. j. po
řádek, jak věty za sebou jdou. Na př. v souvětí „co nás mrzí, to se
nás drží, a co je mílo nám, to nechce 7.:nám“ potrhalo by se náležité
spojení a porušil by se smysl celku, kdyby se změnil větosled a pře
smykly se na př. věty první a třetí, nebo druhá a čtvrtá.

!) Věty v souvětí spojují se též namnoze zvláštními slow-i spojo

vat-mn.

Spojovací slovce, jimiž se spojují věty sou řadně složené. slovou
souřadicí. Na př.: Přines mi a budu jísti. — Není starý, ale mnoho
pamatuje. — S hláznem nebeř rady, nebo nebude moci zatajiti slova.
— Nejsme synové noci a tmy, uespěme tedy jako jiní. —
Obrazec všeobecný složení souřadného jest: A, a B (kdež c :
coordinans, spojovací slovce souřadicí).

Souvětí souřadné bývá často také bez spojek (asyndetické).
Na př.: Lékař léčí, Bůh uzdravuje. — Nemnoho jídej, nevšecko
zvídej, budeš dlouho živ. -—
Spojovací slovce může býti opakováno při každé větě souřazené:
i — i, ani —- ani — ani atp.

Spojovací slovce, jimiž se spojují věty po dřadně

složené,

slovou podřadicí. Na př.: Kdo jinémujámu kopa, sám do ní padá. ——
Nevíš, co večer s sebou přinese. — Nevím, kam bych se uchýlil. ——
Dej pozor. abys nechybil.

Obrazec všeobecný složení podřadného jest: A, s Aa (kdež s:
subordinans, spojovací slovce podřazovací).
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Složení podřadné bývá často k or relativ ní (souvztažné), t. j.
spojovací slovo věty podřízené jest významu vztažného, a naproti
němu jest anebo se snadno přimyslí slovo významu ukazovacího.
Na př.: Čeho nelze předělati, na to darmo želn'ati. — Co na srdci,
fo na jazyku. ——Kdo se Boha nebojí, ten se lidí nestydí. — Kdo
(ten) vyhrál. ——Ukaž mi (to), co neseš. ——Kam vítr, tam
plášť. —- Kde tě nezvou, (tam) nehrň se. — Tělo táhne _se tam,
odkudž jest pošlo. — Čím více statku máme, tím více 110žádáme. —

utekl,

Obrazec všeobecný spojení korrelativního jest: dA, rAa, nebo:

rAa, dA (kdež d :

demonstrativum, r : relativum, A :

věta

řídící).

394.

Vznik souvětí podřadného.

]. Souvětípodřadnéjestvyšší stupeň umění slohového.
Svědectvím toho je řeč dětská, řeč lidu obecného a řeč vzdě—
lancův; v řeči dětské, v pohádkách a v řeči lidu obecného nevysky—

tuje se souvětí podřadné dílem nikdy, dílem jen zřídka, a naproti
tomu v řeči vzdělanců velmi často.

2. Dříve skládaly se věty souřadně, a odtud teprve během
č a s u přikročilo se ke skládání podřadnému. Pravílo se tedy na př.:
dříve souřadně a) „byl prorok, jemu lidé věřili“;
potom podřadně b) „byl prorok, jemuž lidé věřili“.
3. Souvětí podřadné vyvinulo se ze souřadného.
Na příkladě právě uvedeném lze vývoj ten takto ukázati:
v a) „byl prorok, jemu lidé věřili“ (obrazecz A, B) jsou obě
věty hlavní; z nich pojala se druhá za podřízenou pod prvou (stla
čena se souřadnosti v podřízenost) a vyjádřena jako podřízená; ,
v I)) „byl prorok, jemuž lidé věřili“ (obr.: A, jemuž Aa) jest
podřízenost vyjádřena i slovně tím, že zájmeno ukazovací jemu pro
měnilo se ve vztažné jemuž.
Jiný příklad: „Nalezl jsem ženu a ona v malém domku bydlí“ je
souvětí souřadné (obr.: A a B); z něho uděláno podřadné: „nalezl
jsem ženu, ana o malém domku bydlí“ (obr.: A, ana Aa); věta druhá,
dříve hlavní, pojata jest za podřízenou, stlačena v podřízenost pod
prvou, a zároveň spojka prvé souřadicí a a splynula se zájmenem ona

(ano:

a'naza

ona-, v. š 26 č. 9 a 306 č. 3) stištěna ve spojku

podřadicí ana.
Atd. Příklady těmi není řečeno, že by věty vedlejší„ které nyní
vjazyku máme, byly vzniklyz vět hlavních. Umění slohové postoupilo,
souvětí podřadná a s nimi věty vedlejší tvoří se přímo. Ale některé
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druhy vět těchto projevují svými slovei spojovacímidosud, že vznikly
z bývalých vět hlavních; nejzřetelnější toho příklady jsou věty s an
(ana, ano . . .), z nichž jeden byl právě vyložen.
4. Sem patří také nepřímá řeč a nepřímá, otazka (zavisla věta
tázací);

v. &%násl.

395.

Reč přímá, a nepřímá.

1. Co někdo řekl (sdělil . . ., nebo jen myslil), uvozujeme větou

uvozovaeí,
t. j. větou, jejímž podmětem jest, kdo to řekl, a pří—
sudkem náležité sloveso rčení (sdělení, myšlení). Na př. Smil
Flaška praví: „Svět jest v sobě samá, vojna“; — Štítny' píše, že
mnozí by rádi české knihy zatratili.

Sloveso věty uvozovaeímůže seházeti,

když se ho snadno

ze souvislosti domyslíme. Na př.: „I ptal jsem se, nač by to bylo.
Odpovědíno mi . . . A já zase ((lomyslí se ,otážal jsem se'): K líčení-li
pak pravdy či lži těch ličidel se íížíváP“
'2. Sleva vyslovena (sděleua..., nebo jen myšlena) uvozují se
způsobem dvojím:
a) buď beze změny větné, tak, jak byla vyslovena (obyčejně ve

znaménkaeh

uvozovaeích);

na př. Smil Flaška praví:

„Svět jest v sobě samá vojna“; —

b) buď s tou změnou větnou, že z věty hlavní utvořena jest věta

vedlejší a to věta předmětná,

podřízena větě uvozovaeí;

na př.: Smil Flaška praví, že svět jest v sobě samá vojna.

Ve způsobu a) je ře č přím a (oratio recta, direeta),
v b) řeč n ep ř ' m a (oratío obliqua, indireeta').

Obrazec řeči přímé jest A: „B...“
Obrazee řeči nepřímé jest A, že Aa
Řeči přímou i nepřímou může býti buď větajen jedna, buď řada
vět a. souvětí.

396. 1.

nepřímá liší se od přímé Spojením.

Řeč přímá

připojuje se totiž k větě uvozovaeí beze slov spojovacích, řeč pak
nepřímá připojuje se k ní spojkou že nebo aby.
Spojka že jest, když řeč přímá byla v indikativě nebo kondi
cionale. Na př.:
přítel pravil, že mne navštíví (přímo: „já tě navštívím“);
přítel pravil, že by mne rád navštívil (přímo: „já bych tě rád
navštívil“), '
.
Spojka aby jest, když řeč přímá byla v imperativě. Na př.:
pravil jsem příteli, aby mne navštívil (přímo: „navštiv mne“).
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2. Řeč nepříma liší se od přímé někdy také z půso bem
slovesným.
Když totiž v řeči přímé jest imperativ, ma řeč ne—
přímá kondicionál (se spojkou aby).
Je—livšak v řeči přímé indikativ nebo kondicionál, má týž
způsob také řeč nepřímá,.

Příklady k tomu obému v. v čísle předcházejícím.
3. Řeč nepřímá liší se od přímé dale někdy vloženým pří
slovcem prej (o jehož původu %43 č. 5). Vkladame je, když chceme
zvláště vytknouti, že obsah výroku uvedeného není náš, nýbrž že
je vzat odjinud; že ho nevydáváme za výrok tak jistý a bezpečný,
jako bychom vydávali výrok svůj; a že ho snad ani sami za jistý
nemame. Na př.:
přítel pravil. že mne prý navštíví, ——

přítel pravil, že by mne pry' rad navštívil, —
přítel pravil, abych ho prý navštívil. —
4. Řeč nepřímá liší se od přímé mnohdy také osobou
m atickou. Na př. v řeči nepřímé:
řekl jsem ti, že (já) tě nikdy neolmstím,

gr a m—

jsou grammatické osoby tytéž, jako v příslušné řeči přímé:
řekl jsem ti: „Já tě nikdy neopustím“,
t. j. v obou je stejné „já neopustím“ (: gramm. osoba první) a „tě“
(: gramm. osoba druhá). Naproti tomu v řeči nepřímé:
hospodář řekl dělníkům, že (on) je do práce najímá,
jsou grammatické osoby jin e, než v příslušné řeči přímé:
hospodář řekl dělníkům: „Já vás do práce najímám“,
t. j. místo „já najímám“ (: gramm. osoba první) jest „on najímá“
(: os. třetí), a místo „vás“ (: os. druha) jest „je“ (: os. třetí),
grammatické o s o b y js o u p o š i n u t y. ——
Poznam. Kdy grammatická osoba v řeči nepřímé jest pošinuta
a jiná než v řeči přímé, vysvitne z následující úvahy.

Řeč přímou praví osoba M (: osoba mluvící, sdělující . . .)
osobě O (: osobě oslovené, poslouchající . . .). Osoby tyto jsou nebo
rozumějí se ve větě uvozovací. Na př.: Dělníci (: M)řekli hospodářovi
(: O) . . . ; Libuše (: M) pravila Čechům (: O) . . . ; Smil Flaška,

(: M) napsal (t. svým čtenářům, :

O) . . .

Grammatickaosoba se nepošinuje

ve dvou případech:

a) když vřeči přímé není nic, co by se táhlo k M nebok O věty
uvozovací; na př.:
[přímo] Libuše (M) pravila Cechům (O): „Lehčeji tape dívčz'mka“,
[nepřímo] Libuše pravila Čechům, že lchčejz' tape dívčí ruka, —
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tu v řeči uvedené přímé i nepřímé jest osoba grammatícká

táž

(ruka tape, : gramm. osoba třetí); —
I)) když M je grammatická osoba první (já, mg); na př.:
[přímo] já (M) jsem ti (O) pravil: „Já těncopustím“,
[nepřímo] já jsem ti pravil, že (já) tě neopustím, —
také zde v řeči uvedené přímé i nepřímé jsou tytéž osoby gram—

matické (já neopustímzos. první, tčzos. druhá).
\'e všech jiných případech osoba grammatická se pošinuje.
Případy toho jsou rozmanité a některé vidí se v následujících
kladech :
aa) [přímo] ty (M) jsi mi (0) řekl: „Já tě nikdy neopustz'm“

(já „copu-stím: gramm. osoba první, tě:

pří

druhá),

[nepřímo] ty jsi mi řekl, že (ty) mne nikdy neopustíš

(ty neopustíš: os. druhá, mnezos. první),
to jest: v řeči uvedenéje podmětem osoba M a předmětem osoba 0
věty uvozovací; podmět je v řeči přímé vyjádřen zájmenem osoby
prvnía podle toho jesti sloveso vosobě první (já neopustím), předmět
je v osobě druhé (tě); v řeči nepřímé pak jsou podmět i sloveso po
šinuty z osoby první do druhé (ty neopustíš) a předmět z druhé do
první (mm); —
bb) [přímo] dělníci (M) řekli hospodářovi (O): „Nikdo nás nenajal“

(nás“:

grammatická osoba první),

[nepřímo] dělníci řekli hospodářovi, že nikdo jich nenajal

(jich : gramm. os. třetí),
to jest: v řeči uvedenéje předmětem (nikdo nenajal koho?) osoba
M věty uvozovací; týž předmět je v řeči přímé vyjádřen zájmenem
osoby první (nás), v řeči nepřímé však zájmenem osoby třetí (jich);
je tu tedy grammatická osoba první pošinuta ve třetí; —
cc) [přímo] Pán Ježíš (M) řekl apoštolům (O): „Vy jste sůl země“,
[nepřímo] Pán Ježíš řekl apoštolům, že (oni) jsou sůl země,
to _jest: v řeči uvedenéje podmětem (kdo jest sůl země?) osoba 0
Věty uvozovací; týž podmět jevřeči přímé vyjádřen zájmenem osoby
druhé a proto jest také sloveso v osobě druhé (vy jste . . .); v řeči
nepřímé jsou však podmět i sloveso pošinuty do osoby třetí (cm'
jsou . . .); —
dd) [přímo] Putifar (M) řekl dceři své (O): „(já) chci tě Josefovi za
ženu dáti“,
[nepřímo] Putifar řekl dceři své, že (on) chce ji Josefovi za ženu
dáti,
to jest: v řeči uvedené jest podmětem osoba M a předmětem
osoba 0 věty uvozovací: v řeči přímé je tedy podmět a sloveso

: grammatické osobě první (já chci . . .), předmět v osobě druhé (M);
: řeči nepřímé pak jsou podmět i sloveso pošinuty 7.osoby první do
*řetí (on chce . . .) a předmět z osoby druhé do třetí (ji)
Řeč nepřímou bez náležitého pošinutí osoby grammatické po
sládáme nyní za nesprávnou. Ale v době starší, pokud umění slohové
nebylo dosti pokročilo, nalézají se doklady bez náležitého pošinutí
velmi hojné a na př.:
místo „dělníci řkou jemu, že nikdo jich nenajal“
mohlo se říci „dělníci řkou jemu, že nikdo nás nenajal“; —
místo „Pán Ježíš řekl apoštolům, že (oni) jsou sůl země“
mohlo se říci „Pán Ježíš řekl apoštolům, že vy jste sůl země“; —
místo „Putifar řekl dceři své, že (on) chccji Josefovi za ženu dáti“
mohlo se říci „Putifar řekl dceři své, že (já) chci tě Josefovi za
ženu dáti“; — atd.

397.

Závislá věta tázací.

]. Otázka samostatná jest věta hlavní; o ní v. %365. Otázka
může však býti také podřízena větě jiné, a to jest tázací věta
závislá. Na př. tázací věta samostatná: „Kolik je hod-in?“, závislá:
„Pověz mi, kolik je hodin“ ; — samostatná: „Kolik je soustav slu
neěných?“, závislá: „Nevíme, kolik je soustav slunečných“.
'2. Tázací věta závislá může býti podmětem, nebo předmětem,
nebo doplňkem, nebo přívlastkem své věty řídící, a tedy větou
podmětnou, předmětnou, doplňkovou nebo přívlastkovou. Na př.
závislá věta tázací jest větou p o d m ětn o u v souvětí: „kolik je
soustav slunečných,není nám známo“; — jest větou předmětnou
v souvětí: „kolik je soustav slunečných, nevíme“; — jest větou pří
vlastkovou
v souvětí : „otázka, kolik je soustav slunečných,za
jímá naši mysl“; -—_
jest větou doplňkovou
v souvětí: „otázka
jest, kolik je soustav slunečných“.
3. Tázací věta závislá uvozuje se vždycky nějakým slovem

tázacím.

a) Když obsahuje otázku věcnou (v. % 365 č. '2 a 4), má tázací

věta závislá totéž slovo tázací (t. tázací zájmeno nebo tázací
příslovce), jako otázka samostatná. Na př. (příklady stejné
jako na místě právě udaném, táhnoucí se k větě oznamovací
„náš soused prodal dům . . .“)

v otázce samostatné: '
v tázací větě závislé:
Kdo prodal dům? . . . . . . .. Nevím, hdo prodal dům;
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Kierýsoused prodaldům? . . Nevím, který soused prodal dům;
Kdy prodal soused dům? .. Nevím, kdy soused prodal dům; atd.
b) Když zavisla věta tázací obsahuje otazku zjišťovací (v. 5367)
č. 2, b a 4, b), uvozuje se tázacím slovcem -lz', zdali, zda
(Ill. zdali). Člen, o jehož jistotu jde, má důraz a tazaeí -li
připína se k němu. Na příklad
v otázce samostatné:
v tázací větě závislé:
Náš soused prodal dům? Nevím, zdali náš soused prodal dům;
Nevím, prodal-li naš soused dům;
Nevím, naš-li soused prodal dům . . . atd.

398.

Perioda.

1. Period a (obvětí) je souvětí dvoučlenné, jehož členové oba
jsou více méně složení a souměrní.
Nejčastěji bývá perioda souvětí podřadné, kde člen první je
podřízen druhému; ale také bývají oba členové složení souřadně.
Jako v každém souvětí. tak i v periodě pojí se členové
v jednotu vyšší, v jednotnou myšlenku.
„Kdojinémujámu kopci, sám do nápadá“ je souvětí dvoučlenné,
podřadné; ale není to perioda, poněvadž předvětíi závětíjsou věty ne
složené, jednoduché, v periodě pak mají v předvětí i v závětí býti
věty složené (souřadně, nebo podřadně, nebo obojako složené).
Dále má býti předvětí a závětí složeno poněkud souměrné.
Někdy bývá složení stejné, t.j. závětí má členův tolik, jako předvětí;
ale mnohdy býva závětí stručnější a méně složité, než předvětí.

2. Členové periody oddělují se interpunkci (v. 5 400 a násl.).
Předvětí od závětí dělí se dvojtečkou.
Souřadní členové v předvětí i závětí dělí se čárkou; jsou-li to—
však členové opět složití, dělí se středníkem.
3. Je-li některé souvětí periodou či není, o tom může bývati
rozdílné mínění. Na př. souvětí:
„dokud štěstí tobě kvete, tu máš dosti přátel v světě jak se
psota na tě dere, hned se druh od tebe bere“
má v předvětí i v závětí po jedné větě řídící ajedné podřízené.
Můžeme je vzíti za periodu, a tu oddělíme předvětíazávětí (na místě
llnaznačeném) dvojtečkou. Ale můžeme je vzíti také za souvětí oby—
čejné a odděliti tytéž členy středníkem.
4. Příklad:
„Jakož větší lásku máme k pravým rodičům, kteří nás zplodili,
nežli k jiným, kteří nás sobě za syny zvolili a vzali: tak i ta země.,
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v níž jsme zrozeni a vychováni, milejší jest nám nežli jiná, do níž
nás štěstí obrátila“ (Veleslavín.)
Rozčlánkování této periody:
&

předvětí

závětí
_ _ _

Jako větší lásku
nežli
máme k pravým ' ' ' k jiným
rodičům
kteří nás
zplodili

tak i ta
milejší jest a
země ' ' ' nám nežli
|
jiná

v níž jsme
do níž nás
zrození a ' ' ' štěstí obrá
vychováni
tilo.

kteří nás
sobě za syny
zvolili a vzali

Touž periodu změníme snadno v jinou, kde předvětía závětí jsou

složenasouřadně:

„Větší lásku máme k pravým rodičům, kteří . . ., nežli k jiným,
kteří . . . vzali: tak i ta země, v níž . . ., milejší nám jest“ atd.

Jiné příklady:
„Jako supové létávají na pastvukmrchám smrdutým, pomíjejíce
mnoho luk, mnoho veselých a vonných polí, a jako mouchy zvykly
pomíjeti míst na těle zdravých a toliko na vředích sedati: tak závis
tiví šlechetných života skutkův a věcí vzácných nechajíce toliko na
vadách lidských se zastavují.“ (Sv. Basilius, přel. Hrubý z Jel.) —
(Svět tento jest jako obecné všem knihy jakés, ježto jsou psány
boží rukou. totiž mocí boží a moudrostí, a každé stvoření obzvláště
jest jako slovce těch knih . . .) [Pokračování periodou :] „Ajakož bývá,
že neučený, uzře knihy, vidí slovce psaná, ale nerozumí, co které
míní: taktéž člověk nemoudrý. jenžto jen jde podle obyčeje hloupé
zvěří a myslí k Bohu nepřiloží, vidí vnější postavu v zřejmém stvo
ření, ale co je proč, tomu nerozumí.“ (Štítný.)

399.

Vyšinutí ze syntaktické vazby.

1. Členové věty jednoduché spojují se v jednotu větnou též
syntaktickou vazbou, a týmž pojidlem Spojují se také věty jednot
livé v souvětí (v. o tom v % 362 č. 4 a 5 393. d). Na př. ve větě

„pohané slouží modlám“ pojí se „modlám“ jako předmět ke slovesu
„slouží“, poněvadž sloveso sloužiti se váže s dativem, ——
v souvětí
Gcbancr,

Příruční mluvnice jaz. česk.
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„nevim, co se stane“

pojí se podobně věta „co se. stane“

k větě

„nevím“, atd.
Mnohdy vyšinujeme se z vazby náležité a volíme vazbu
uenáležitou. Vyšinutím takovým jsou také tak zvaná, uttrakce
& anakoluth.

a) Attl-akce (zpřítažení) záleží v tom. že výraz N, jenž jest
podřízen výrazu III. se skloňuje spolu s M anebo místo M.
Na př. výraz „polovice cesty“ nebo „polovic cesty“ skloňuje se
náležitě takto: gen. polovice cesty, dat. polovici cesty ..., instr. polo
vici cesty; to jest: skloňuje se jen podstatné jméno polovice (M)
a podřadný jeho přívlastek, genitiv cesty (N), zůstává beze změny.
Říká se tedy správně: byl jsem vpolóvici cesty; to jest: výraz
„polovice cesty“ váže se zde se rčením býti v —, ve vazbě té má
býti lokál, jest tedy v lokále podstatné jméno polovice,podřaduý

pak jeho přívlastek je nezměněn; tedy: ípalovici cesty, .: vJíI-N.
Ale vedle toho říká se také:
„byl jsem v polovici cestě“, t. j. také podřadné N je přitaženo
k předložce v a položeno do lokálu: v polovici cestě, : v M—N;—

a takéseříká

V\__/

iz

„byl jsem v polovic cestě“, t. j. M je přeskočeno a jenom N
je v lokále: v polovic cestě, : v M—N.

\__./

V

Attrakoe taková bývá dále při výrazích, jako jsou:
půl léta, půl zlatého, na př. byl jsem zde před půl letem, přijdu
po půl létě, prodávám kus po půl zlatém;
prostřed města, na př. bydlím v prostřed městě,jsme v prostřed lese;
kraj světa, na př. králova z kraj světa přišla (=zM—N);

V'

svatého Pavla na víru obrácení, na př. ten pondělí po svatém Pavle
na víru obrácení;
málo, mnoho, několik lidí, na př. pomohli jsme málo, mnoha, ně
kolika lidem, — záleží na málo, mnoha. několika lidech,—seznámili
jsme se s málo, mnoha, několika lidmi (v. 5 184 a % 467);
sto zlatých, tisic dukátův, na př. na cestě vystačil jsem se sto
zlatými, 5 tisíc dukáty.
b) Anakoluth (n. anakoluthie, : nesouvislost, spojení nesprávné)
záleží v tom, že se od vazby začaté upouští a do jiné přechází. To
bývá. ve slohu neumělém a ve spisích starších.
Na př. v souvětí „kterou stranu peníz (: penízem uplacený
soudce) soudí, druhá se nadarmo trudí“. Souvětí toto začíná. se slovy
„kterou stranu. . .“; podle vazby takto začaté očekáváme, že ve větě
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následující 0 téže straně bude řeč; ale skladatel tohoto souvětí upustil
od vazby začaté, pokračuje ve větě druhéjinak, než vazba začaté. žádá .
Jiné příklady: Ti lesové budou své jeleny míti, v nichž by se
pásli (místo: kteří by se vnich pásli).—Ten kat, když vyšelz domu,
utkav jej lev i roztrhal.

2. Attrakce i anakoluth jsou odchylky od náležité. Správnosti
syntaktické. V jazyku spisovném dopouštějí se jen attrakce, po
kud jsou v obyčeji; na př. před půl letem, — se sto zlatými, atd.
Attrakce neobyčejné (na př. ve sklenici vodě místo ve sklenici foody

atp.) a anakoluthy pokládají se za chyby.

400.

Znaménka rozdělovací.

1. V řeči mluvené připojují se věta k větě a uvnitř věty
jednotlivé. člen ke členu dílem bez přestávek, dílem s přestávkami,
při kterých i hlas stoupá nebo klesá. V písmě naznačují se pře
stávky z n a m é nk y r o z d č 1o v a c i m i (interpunkcí).
2. Znaménka tato jsou: tečka [.], čárka nebo komma [,], zá—
vorky (), středník nebo semikolon [;], dvojtečka neb kolon [:], zna
ménka uvozovací [„“], vykřičník [l], otazník [?], pomlčka [——].
401.

a) Tečka. 

Tečkakladese na konci oznamovacího větného celku,
t. j. na konci uzavřené věty jednoduché nebo uzavřeného souvětí.
a znamená tedy klesnutí hlasem. Na př.: Prší. — Každý je v svém
domě pánem. — Kdo neuměl střádati, musí strádati.
Poznam. Jiný úkol má tečka,
a při číslicích.

Při zkráceninách

která. se píše při zkráceninách

znamená tečka, že to, co je psáno, jest

necelé; čtenář zna význam zkrácenin obvyklých a čte podle toho na př.

t. j. : to jest, — t. : totiž, — t. r. : tohoto roku. —-i. m.
: tohoto měsíce, — p. : pan, — v. : viz, — n. : nebo, Fr.
(nikoli Frt. !) : František atd. — Při zkráceninách, které nejsou
obecně známy, má býti toho dbáno, aby čtoucí z napsaného zkratku
snadné vyrozuměl, co se jím míní; na př. jaz. srb. :: jazyk srbský,
válka franc.-něm. : francouzskončmecká atp.
Při číslicích
znamená tečka, že se jimi rozumějí číslovky
řadové; na př. „1. leden“ čti „první leden“, „IV. třída“ čti „čtvrtá
třída“. Ale ne každá. číslice významu řadového mívá. tečku, a zejména
18*
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letopočty píší se zpravidla

bez tečky; na př. Jos. Jungmann narodil

se dne 16. července 1773 v Hudlicích.

402.

b) Čárka; závorky.

1. Čárkou oddělujemestejnorodé

členy věty jedno

du ché (a stažené), nejsou-li spojeny spojkou a. i, nebo. Na př.:
Krakov, Lvov a Varšava jsou města polská (podmět „Krakov —
Lvov — Varšava“ je složen ze tří členů stejnorodých, první od
druhého jest oddělen čárkou, druhý se třetím je spojen spojkou a).
— Hrnčíř hrnce, džbány, pokličky lípá. — Bohatství plodí závist,
chudoba nenávist. —
'2.Čárkami oddělujeme přístav e k. Na př.: Doubravka, dcera
Boleslavova, provdala se za Mečislava, kníže polské.

Rovněž tak oddělují se čárkami také všeliké jiné vstavky.
Na př.: V městech, zejména ve velikých, málo se lidé znají. —

Místo čárkami bývají vstavky také zavřeny pomlčkami
(v. 3“407), — anebo se kladou do závorek.
Na př.: Národové
na Odře a Visle bydlivší — tudíž, jak se zdá, Slované — počali
se pohybovati. — Ústí řeky Travy (pod Lubekem) . . .

3. Čárkami oddělujemev okativ a citoslov

ce. Na př.: Vy

slyš, Bože, modlitbu mou! — Ach, kdo to učiní! — Aj, co vidím! —
4. Čárkou oddělujeme č 1e ny so 11v ě tí souřad ného, neo
jsou-li Spojeny spojkou a, 5. Na př.: Člověk míní, pán Bůh mění.
-—Litera zabíjí, ale duch oživuje. — S bláznem nedrž rady, nebo
nebude moci zatajiti slova. —

5. Čárkami odděluje se věta vložená.

Na př.: Jednou, bylo

to v zimě minulého roku, přišel k nám cizinec. ——

Také příslovkovitě vkládaná slova pravda, trvám, tuším, prý
atp. oddělují se čárkami, když toho žádá zřetelnost.

(i. Cárkou oddělujemevětu vedlejší

od hlavní, na př.:

Kdo vítr seje, bude žíti bouři. — Jaký pán, takový krám. — Páni,
když ze s_nčmujdou., bývají moudřejší. —

7. Čárkou oddělujemevěty vedlejší

souřadné (t. j. na

stejném stupni podřízenosti), nejsou-li spojeny spojkou a, i, nebo.
Na př.: Není hřích. co do úst vchází, ale co z úst vychází.

8. V souvětích

složitějších

oddělujíse jednotlivé věty

čárkami podle pravidel tuto podaných a tak, jak toho žádá ve
spolny'r poměr vět jednotlivých. Na př.:
Přijde čas, že se zeptá zima, cos dělal v létě. Věta druhá zá

visí na prvé, jest tedy od ní oddělena čárkou; věta třetí závisí.
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zase na druhé, je tedy od ní též čárkou oddělena. Obrazec, který
poměr vět těchto i interpunkci ukazuje:
A, . .

. že Aa, . . . .

. co Aaa.
Prosim, kdož budou čísti knihy tyto, aby uevelmi vážili slov,
nýbrž více k smyslu hleděli. Obrazec:
. . . . . . . . .. aby Aa, nýbrž Ab.

kdožAaa, . .

Co nás mrzi, to se nás drží, a co jest mila nám, to nechce k nám.

Obrazec:

....toA, . . . . ..toB.
CoAa,. .

a co Ba, . ..

Spojka a patří vlastně k větě B, ale pošinuje a připojuje se
v tomto a tomu podobných případech k větě Ba. Mělo by vlastně
býti: „Co nás mrzí, to se nás drží, a, co jest milo nám, to . . .“, ale
místo toho je starý ob_včej, čárku po a vynechavati a psáti: „. . . .,
a co jest milo nám, to . . ."“*).

9. Čárkami odděluje se někdy také rozvitý

výraz parti—

cipialní,
t. j. participium, jež má při sobě několik výrazů roz—
víjecích. Na př.: Kral Vladislav, chys'taje se ven ze země vyjetí,
obnovil rady v městech Pražských. — Plavci, od velikého nebez
pečeuství vysvobození, bohům díky vzdávali. —
Jindy však bývá vložen nebo připojen výraz participiální,
jednoduchý i dosti rozvitý, bez čárek. Na př.: Clověk spě nemá
svobodné vůle. — Potom přijda obětuj dar svůj. -- Kdož vztáhna
ruku svou k pluhu ohlédal by se nazpět, není způsobný k kralovstvi
božímu. — Vstaň a vezma lože své jdi do domu svého. —

10. Týmžepravidlem řídímese také při roz vitý 0h v ýrazí ch
infinitivních.
Píšeme na př.: „Není potřebí mluviti o 1om,...“
a „Není potřebí, při každé příležitostiazvláště vykladati, kterak“ atd.
Poznam. Před spojkami a, i nebývá čárka, když spojení má vý
znam pouze slučovací. Na př.: Otec a syn šli do města. ——Vojsko

vůdcem stojí a vůz musí za vojí. — Cti otce svého imatku svou. —
Ma-li však Spojení význam jiný, zejména význam protivy (kon—
trastu) nebo význam vytýkavý nebo stupňovaci, a má-li toto býti
*) Podobně je dobrý starý způsob psati:

„král přijel do Čech, a když byl

v Praze, sadil konšely“ (nikoliv:___,_,a,
když . .“); „byl zde, a aby ho nikdo neviděl,
nevycházel za dne z domu“ (_nikoli: „a, aby . .“).
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'

vytčeno, klude se před a.. i čárka. Na př.: On drží pečení, a my rožeň.
——Ctnost milujeme v každém. i v nepříteli. —
Před spojkou nebo bývá čárka vždycky, když jest významu pří

činného (:nebot'); na př.: S bláznem nedrž rady, nebo nebude moci
zatajiti slova..Kdyžjest významu odporovacího (ve smyslu: A nebo B .. .).
čárka někdy bývá, někdy nebývá (bez čárky je protiva mezi A a L'
mírnější). Na př.: Pošlu posla nebo přijdu sám. — Pošlu posla, anebo
přide sám.
11. V případech pochybných píšeme čárku tam, kde se tím
zvyšuje žádoucí zřetelnost.
'
403.

c) Středník.

1. Středník jest významem svým mezi tečkou a čárkou; proto
klade se tam, kde jednak by tečka jednak čárka býti mohla. 'l'o bývá
zvláště mezi souřadně složenými větami hlavními. Na př. věty 77ne
mohu již pracovati“ a „jsem unaven“ mohu napsati bud'jako věty dvě
nespojené „Nemohu praeovati. Jsem unaven“ (s tečkou), buď jako
souvětí „Nemohu pracovati, jsem unaven“ (s čárkou). V případevh
takových klademe středník; tedy v našem příkladě: „Nemohu prá

covati; jsem unaven“
Zvláště tak činíme, když souvětí je složitější a čárky najiných
místech v něm se vyskytují. Na př.:
„1 ve zlý čas nech každý den tě k nové činnosti pobádá; už
ztracen jest a ve psí ten, kdo dílo k lepším dnům odkládá“
„Výminky, pod kterými se to (smíření) stalo, nejsou známy;
z pozdějších o tom pramenův souditi se dá, že Boleslav zavázal
se Ottovi uapotom poplaten a věren byti.“
?. O středníku v periodě v. $ 398 č. 2.

404.

d) Dvojtečka; znaménka. uvozovaei.

1. Dvojtečka bývá po výrazích u voz ovacích.
a) Po uvozovací větě, když se uvozuje řeč přímá;
na př.
Pán Ježíš řekl Petrovi: „Prvé než kohout zazpívá, třikrát
mne zapříš“.
'
Výraz uvozovací někdy výslovně jest položen, jako v příkladě
zde předcházejícím (Pán Ježíš řekl. ..); někdy však rozumí se jen
ze souvislosti.
Nemístné jest psáti na př. Mám dm bratry: Jana, a Václava,
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tu stačí čárka; ——
Zítra máme: počty, latinu a přírodopis atp.; tu
je dvojtečka zbytečná,.

Uvedena řeč přímá označuje se také ještě znaménky
zovacíini
(„“; srov. Š 395 č. 2).

uvo

Týchže znamének uvozovacích užíváme, když chceme naznačiti,
že rčení jisté je přejato odjinud, anebo že je to rčení, o jehož prav
divosti pochybujeme. Na př.: „Poznej sebe sama“, jak krásné je to
pravidlo!*) — To jsou „slasti“ tohoto života! ——
.

b) Dvojtečka býva po uvozovacích výrazích jiných,

když to,

co se uvádí, skládá se z členův několika. Na př. Přítoky Labe

jsou: Cidlina, Jizera.... — Jest pět dílů světa: Evr0pa,
Asie. ... — První knížata česká nasledovala po sobě takto:
první byl Přemysl, po Dělll Nezainysl, po tomto Mňata atd.
'2. Dvojtečkon dělí se v periodě předvětí od závětí; v. Š 398 č. 2.
405.

e) Vykřičník.

Vykřičník klade se při zvolání. kteréž se děje buď celou větou,
buďjednotlivým slovem (vokativeni nebo citoslovcem). Na př.: Po
mozte ! — Mlč! ——
Pane, odpust jim, nebot nevědí, co činí! — Pane !
— () Bože! — Ach! — Ach běda! — Hop do vody! -—
Když je výrazů zvolacích několik pohromadě, klade se vykřičník
jen při posledním. Na př.: Příteli, pomoz! ó běda, běda! —
Při citoslovcích píše se vykřičník i mimo zvolání, když se jen
uvozují. Na př.: Neříkej hop! dokud jsi nepřeskočil.

406.

f) Otazník.

Otazník píše se na konci otazky nezávislé. Na př.: Kdo jsi?
— Kolik je hodin?
Někdy psává se otazník také na konci otázky závislé, zejména
když závisí na slovese tázatz' se atp. Na př.: Táži se, čemu více slou
žiti jsme povinni, pravdě-li či prospěchu?
407.

g) Pomlčka.

1. Pomlčka znamená, že řeč je n e uk on čena. Na př.: Mnoho
mám ještě prlcin, ale —.
*) Píšeme: ., Poznej sebe sama“, jak . . ., nikoli: „ . . . sama,“ jak . . ., t. j.
druhé znaménko uvozovací klademe před čárku, poněvadž podle smyslu tam patří—
A podobně rozhoduje vůbec smysl, jak mají býti znaménka. rozdělovací a jiná.
seřazena, když se jich na místě jednom setká několik.

2. Pomlčka znamená, že sloveso jest vynecháno ve rčeních,
jako jsou: Mladost -—radost. Šetrnost — jistý výdělek.
3. 'Pounlčkou naznačuje se, že následuje něco neočekávaného.
Např.: Zkalil beránek vlku vodu — pod ním stoje. Devatero řemesel
— desátá nouze.
Krom toho píší se někdy pomlčky; místo čárek, jimiž se oddělují
vstavky (v. % 402 č. 2), a také za. tečkami k sesílení přestávky.

Část druhá.

408.Skladba

(ve smyslu užším).

]. Skladba (ve smyslu užším) jest nauka o platnosti (funkci)
slovních druhův a tvarův, o shodě (kongruenci) a o vazbách (con
structio, regimen) jednotlivých slov a tvarů ve větě.
2. Slova jsou rozdílna podle druhu a podle tvaru.
a) Podle druhu rozeznáváme:
] . jméno podstatné (nomen substantivum), na př. strom, síla;
. jméno přídavné (nomen adiectivum), na př. dobrý, matčžn;
. zájmeno (n. náměstku, pronomen), na př. já, ten, který, kdo;
. číslovku (numerale), na př. jeden, první, patery';

sloveso (verbum), na př. nést-i, kupovatž;
příslovce (adverbium), na př. dnes, dobře;
předložku (praepositio), na př. do, kromě;
spojku (coniunctio), na př. a, že, když;
9. citoslovce (n. mezislovce, interiectio), na př. ach ! hej !
b) Podle tvaru rozeznáváme:
OD—IGČ'LNFF—QDN,

.
.
.
.

1. tvary skloněné nebo pady, totiž nominativ, akkusativ, ge
nitiv, dativ, lokal, instrumental a vokativ; a
'2. tvary slovesné,
totiž indikativ (způsob oznamovací). im
perativ (zp. rozkazovací), kondicionál (zp. podmiňovací neb spojo
vací), iníinitiv (zp. neurčitý), supinum (zp. dostižný), participia

(přechodníky a příčestí) a |_>odstatnéjméno slovesné (substantivum
verbale).
Viz g 97 č. 2 a 5 190 č. 2.

409. 1. Z toho dava se pro následující zde čast skladby ná
ležité r o z v 1'ž o n í latky.

.

[O (D [O

Část tato má (podle předcházejícího) učiti:
o platnosti slovních druhůvatvarův, t. j. o tom, jakou má plat—
nost (co platí, co znamená) ve větě na př. jméno podstatné, jakou
jméno přídavné, jakou zájmeno...,
jakou sloveso . . . , jakou pří
slovce. . . , jakou má platnost nominativ, jakou akkusativ . . ., jakou
indikativ, jakou imperativ . . ., jakou má platnost číslo jednotně. jakou
číslo množné . . ., atd.;
o shodě tvarů ve větě k sobě patřících
a osobě);

(shoda v čísle. rodě

o vazbách tvarův a některých Slov jednotlivých.
Krom toho je třeba, aby ve skladbě byly shrnuty a vyloženy

také rozmanité způsoby, jak se vyjadřuje význam
dale výrazy, kde se zastupují význam klidový

stnpňovaný:
a pohybový;

a výrazypro vespolnost a střídavost.
'2. Věci o kterých zde dále jednati jest, jsou tedy: 1. gramma—
tické číslo (nu1nerus); II. grammatický rod (genus); III. gramma—
ticka osoba (persona); IV. jméno podstatné; V. jméno přídamé;
VI. zájmeno (n. náměstka); VII. číslovka; VIII. pady prosté
(casus); IX. předložka a pády předložkové; X. sloveso; XI. pří
slovce; XII. spojka; XIII. citoslovce (n. mezislovce); XIV. stupňo
vání významu; XV. pojetí klidové a pohybové; XVI. výrazy pro
vespolnost a střídavost.

410.

I. Gram matické číslo.

1. Grammatické číslo je troje: jednotné (singulár), dvojné
(duál) a množné (plurál).
Vyjadřuje se skloňovaním a časováním; slova tak zvaná ne—
ohebná, t. j. která nejsou schopna ani skloňování ani časování
(v. š 96 č. 3), nevyjadřují také grammatického čísla.

Číslo jednotné slov skloňovaných znamena

předmětjen

jeden, číslo dvojné znamena předměty téhož druhu dva, číslo
množné znamena předmětův téhož druhu počet větší než dva;
na př. : sto (jedno), ruka (jedna); — (dvě) stě, (dvě) ruce; -—(čtyři)
sta, (sedm) ruk. — V časování znamená číslo jednotné děj pod
mětu jednoho, číslo dvojné děj podmětů dvou, číslo množné děj
podmětů několika.

Číslo dvojné časem zaniká a nahrazuje se množným; jenom
několik
zbytků
se ho zachovalo: dva, oba, dvě, obě; dvěstě;
ruce; očí, uši; (na) prsou, ramenou, kolenou, nohou.
Srov. %97 3—5.
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'2. Některá podstatná, jména znamenají předmět jen jeden
a přecejsou čísla množného. Jména ta slovon pomnožná.Na př.:
kamna-, nůžky, kleště, Horky, Benátky.

3. Pomnožna jsou zejména všecka m e na m i s t n í, která
patří ke skloňovacím vzorům Uhry, Brozany a Lobkovice. Vznikla
tím, že jména obyvatelův (číslo množné) Uhry, Brozany a Lobkovice
se vzala za pojmenování zemí neb osad. Viz o tom % 108 a 113.

4. Pomnožna jsou dále některá,j mén a s v atkův

a slav

ností. Zejména: vánoce, relikonooe, hromnice, Zetm'ce,ostatky (maso
pustní), křtiny, narozeniny, jmeniny. svatby (stě. a (li-al.), oddavky.
Stč. bylo celí-ka noc, gen. veliky noci atd. čísla jednotného; ale
během času přenesla analogie týž výraz do čísla množného, nč. veliko—
noce — podle ránoce atp.

5. Množnéčíslobývá často ve výrazích

příslovečných,

kde druhdy ve stejné platnosti i číslo jednotné býva nebo by býti
mohlo. Na př.: sv. Prokop o ty časy dub osekával (mohlo by též
býti o ten čas), — těchčasův (: toho času). jedněch časův (: jednoho
času); — za těch dob (: za té doby); ——
o polcdnách; — re smích;
— věc je v začátcích, v koncích; — (u hrobu Kristova byli dva
andělé), jeden v hlavách a druhý o nohách; — biskup hněoy (:

hněvem) rozedřel na sobě roucho; — králova strachy (: strachem)
zbledla.
(5.Místo tvaru množného klade se někdy příslušné jméno
hromadné (collectivum) čísla jednotného; na př.: suché listí (místo
množ. suché listy), —-—
ostré trnz', — drahé kamení.

Tak kladlo se také hromadné stč. bratřie (: bratrstvo), kněžz'e
(: kněžstvo), místo bratrově, knčzové; ale časem zapomnělo se, že tvary
bratřz'e, kněžte jsou čísla jednotného, braly se podle významu svého za
číslo množné, přijímaly také pádové koncovky čísla množného, — a tak
vznikly ně. tvary bratří, kněží (čísla množ.).

Viz o tom % 138 č. _3.

7. Praví se: „mys bratrem se nebojíme“ t. j. já a bratr, — „ry
jste se se sousedem dohodli“ t. j. ty asoused. Ve rčeních těchto a ta
kových číslomnožné se předjímá (anticipuje), t.j. klade se do čísla
množného již první člen podmětu, který je vlastně čísla jednotného
a teprve 3 členem druhým, který je též čísla jednotného, dohromady
dává. číslo množné.
411 .

Shoda v čísle.

V grammatickém čísle 111
aji se sh odovati:
a) sloveso přísudkové se svým podmětem;
b) sklonný doPlněk se jménem, k němuž se táhne;
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e) souřadný sklonný přívlastek (i přístavek) se svým jménem
podstatným (nebo jeho zástupcem);
d) vztažné zájmeno věty přívlastkové s tím jménem podstatným
(nebo jeho zástupcem), k němuž patří; a
e) příslušní členové věty se skutečným číslem toho, co zname
nají nebo k čemu se vztahují.
O tom viz v násl. 412—416.
412. V grammatickém čísle shoduje se sloveso přísudkové
se svým podmětem. Na př.: pták zpívá (podmět i sloveso v čísle
jednotném), — ptáci zpiva-jí (oboje v čísle množ ).
Pravíme: „oteca synjdou do města“, — „já a ty jsme přátelé" atp. ;
t. j. sloveso je v čísle množném. když se táhne ku podmětům několika,
které jsou čísla jednotného, ale úhrnem svým činí číslo množné. —
Zřídka tu bývá sloveso v čísle jednotném; na př. „ctnost a pokora
nemá místo u dvora“.
Pravíme: a) „otec se synem jde do města“, a b) „otec se synem
jdou do města“. V obou těchto větáchje podmětem otec. čísla jednot
ného. Proto jest ve větě a) také sloveso jde v čísle jednotném. Ve
větě b) je sloveso jdouv čísle množném podle smyslu, poněvadž otec
se synem jest tolik, co otec a syn.
.
Pravíme: „čas jsou peníze“, — „chytrost nejsou žádné čáry“ atp.
To jest: když podmět je číslajednotného a k němu patří doplněk čísla
množného se slovesem býti, je sloveso v čísle množném.
0 d ch ylk o u od shody tuto žádanéjest, když sloveso čísla množ
ného se táhne ku podmětu čísla jednotného. To bývá častěji, zvláště
vjazyku starším, ale jen tenkrate, když podmětem je jméno hromadné
(kollektivní) nebo slovo každý, tedy když podmětem je výraz, který
ovšem podle tvaru je čísla jednotného, ale smyslem znamena číslo
množné. Na př.: lid selský k útratám přicházejí; — rytířstvo proti nim
(t. pánům) mluvili; — ať na tě chudina viny nekladou; — každý
k svým koňům se řítili; — Pražané každý šli k své korouhví. ——

Mezi jmény hromadnými zde dotčenými nejčastěji se vyskytovala

jména stč. bratříe (: bratrstvo) a Íměžíe(: kněžstvo), :

nč. bratři

a kněží, o nichž viz 5 410 č. 6; sloveso přísudkové bylo při nich
vždycky v čísle množném. Na př. : bratří u míru byli, -—kněží se sešli.

Když se mluví o věcech

počítaných,

jejichžto číslo připoé

jenou číslovkou zakladní spolu se udává, vyskytují se vzhledem ke
shodě tuto žádané některé zvláštnosti; o těch viz 5 463 č. 2.
413. V graunnatickém čísle shoduje se sklonný doplněk se
jménem, k němuž patří. Na př.: chlapec chodí bos (chlapec hos,

v
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podmět idoplněk v čísle jedn.), —clllapoi chodí basi (chlapci bosi,
oboje v čísle množ.), — ctnost činí člověka vzácným (člověka \v/zac
ným, předmět i doplněk v čísle jedn.), — učiň nás spaseny (naš/spa

sony, oboje v čísle množ.), atp. —
v
Pravíme: „Uhry jsou země úrodná“. Tu jest podmět Uhry ovšem
tvaru množného, ale významu jednotného, aproto jesti doplněk země
úrodná čísla jednotného.
Pravíme: „Čechovéjsou národ slovanský“. Tu táhne se ku podmětu
množnému Čechovédoplněk číslajednotného národ slovanský; ale národ
je významu hromadného a tím shoduje se s číslem podmětu.
Pravíme: „časjsou peníze“, — „Štokholm jsou severní Benátky“ atp.
'llu táhnou se ku podmětům jednotným čas a Šlokholm doplňky tvaru
množného peníze aBe-nátky; ale jména tato jsou pomnožná, znamenají
předmět jen jeden a tím shodují se v čísle se svými podměty.
Pravíme: „oteca syn šli do města“, — „já a ty jsme přátelé“ atp.;
a pravíme: a) „otec se synem šel do města“, i b) „otec se synem šli
do města“ atp. Bývá. tu doplněk čísla dílem jednotného, dílem množ—
ného, rovněž tak jako tu (podle výkladů předcházejících) bývá i určité

sloveso dílem jednotné a dílem množné.
414. V gramm. čísle shodují se souřadný sklonný přívlastek
a přístavek se svým jménem podstatným (nebo jeho zástupcem).
Na př. zelené stromy,

— tento

rok,

——některá

města,

——všichni

svatí, — řeka Vltava, — Ovidius, básník římský.

Pravíme: „svatí apoštolovéPetr a Pavel“. Jména Petra Pavoljsou
čísla jedn.; ale spolu dávají smysl čísla množ. a podle smyslu
tohoto jest také společný přívlastek svatí apoštolové čísla množného.
Pravíme: „arcibiskupové pražský a olomoucký sešli se“; t. j. arci
biskupové dva (proto je jméno podstatné v čísle množném), z nich jeden
pražský, jeden olomoucký (proto jsou přívlastky v čísle jednotném).
415. V grammatíckéín čísle shoduje se vztažné zájmeno věty
přívlastkové s tím jménem podstatným (nebo jeho zástupcem), k ně
muž se táhne. Na př.: strom, který nenese ovoce . . .; — ti, kteří
nepamatují . . . .

Odchylka bývá, když věta přívlastková ke jménu podstatnému
(nebo jeho zástupci) se připojuje některým tvarem ustrnulým
zá.
jmena vztažného; tvar takový neskloňuje se, není tedy schopen, aby
vyjadřoval shodu v čísle. Na př.: divy, ješto činil (stč.); ——
blázni,jenž
se světa bojí (stč.); — ti, co nepamatují . . ., atd.

416. V grammatickém čísle shodují se příslušní členové věty
s číslem skutečným toho, co znamenají nebo k čemu se vztahují.

286

Na př.: Kain zabil Abcle (t. j. podmět — a podle něho i sloveso
— jest čísla jednotného &předmět také, poněvadž i ve skutečnosti
tak bylo). — ťimanč podmanili si ]ťcky.

Od ch ylk ou odtud jest tak zvané 111
y ká ní a v y k zaní, t.j.
číslo množné místo jednotného při zajlneneclTosoby první a druhé;
tedy na př.: My známo činíme (místo: já známo činím), ——
]lly
jsme pamětlivi toho (111.jájsem . .), — Vy pravíte (m. Ty pravíš). ——
Mykaní jest obyčejem v listinách veřejných, jež od panovníků
a jiných osob vznešených se vydávajía psányjsou slohem tak zvaným
dvorským (kurialním) Číslo množné tohoto způsobunazýva semaj e—

státním
(pluralis maiestaticus). Na př.: „My František Josef . . .“
Také spisovatel mluvíva o sobě v čísle množném, na př. „pravili
jsme“ místo „pravil jsem“.
Vykaní jest obyčejem při oslovení notivém; na př.: „Vy
pravíte“ místo „Ty pravíš“, — „Vaše slova“ m. „Tvá slova“ atd.
Když takové Vy je podmětem, jest i Vpřísudku příslušné sloveso
určité v čísle množném, ale doplněk zůstává v čísle jednotném. Na př.:
Vy pravite, — Vy jste pravil, Vy jste pamětliv atd. —

Odchylka
jina býva, když ve větě je řeč o věcech něko—
lika po jednotlivu rozložených, a mluví se o nich číslem jednotným.
Na př.: „Dravci mají ohnutý zobák“ (místo: „Dravci mají ohnuté
zobáky“. Každý dravec ma zobák ohnutý, zobaky ohnuté jsou po
draveích rozloženy po jednotlivu, jsou úhrnem mnohé, proto má
se řikati „dravci mají ohnuté zobáky“, ale říká se odchylkou též
„dravci mají ohnutý zobák-“).
V případech sem patřících žádaná shoda často bývá., ale často
také nebývá. Vidí se to na následujícím příkladě. Dejme tomu, že
mám čtyři bratry a chci povědětí, že každý z nich má 1. nový plášt
a 2. čisté svědomí; pravím:
1. moji bratří mají nové pláště a
2. moji bratří mají čisté svědomí;
to jest: ve větě l.užívám čísla množ. „novépláště“ ačíslo grammatické
s číslem předmětův po jednotlivu rozložených se shoduje,—ve větě 2.
však přestávam na čísle jedn. „čisté svědomí“ a shoda tedy není.

Shoda tu vůbec
bývá, když předměty jsou h mo tn é; na př.: moji bratří
mají nové pláště, — myslivci mají zelené klobouky,— jezdci starají
se o své koně, — zasloužilým mužům stavějí se pomníky; — a

nebývá, když jsou to věci nehmotné,

odtažité (abstraktní)

anebo když jsou to výrazy, kterým ve smyslu přeneseném a více
méně odtažitém rozumíme, na př.: moji bratří mají čisté svědomí,
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——
učenci mají vybroušený rozum, — myslivci

mají bystry' žr'ah, —

srdce lakonicův je zatvrzele.
Vjazyku starém bývala shoda vždycky, at předměty byly hmotné
nebo nehmotné. Říkalo se tedy na př.: kázal mu hlavu stíti, a kázal
jim hlavy stínati; — všem hlavy dolů (: nč.: všem hlava dolů)! —
já (jeden) ztratím život, a my (mnozí) životy ztratíme; — po mě smrti.
a po našich smrtech; — zahynul ukrutnou smrti, a zahynuli ukrutnými
smrt-mi; ——volal velikým hlasem, a volali velikými hlasy; — byl své
hlavy, a byli svých hlav;
apoštol nemohl smutku se srdce složiti,
a apoštolové nemohli smutku se srdcí složiti; — stalo se jemu po vůli,
a stalo se jim po vůli'ch; atd.
Způsob novoěeský, který dcpoušti odchylku od žádané shody
v čísle, vyvinul se během času a šíří se víc a více. Zbytek způsobu
starého jest, když na př. pravlme: „naši rozumové nechápou“, místo
obyčejného: „náš rozum nechape“. Odchylka šíří se přes míru, když
se pravi na př.: „dravci mají ohnuty'ž0bák“, —„(pastýří) mají na hlavě
(místo na hlavách) chlupaté čepice“.

417.

II. Grammatický rod.

l. Grammatický rod je trojí: mužský (masculinum), ženský
(femininum), střední (neutru1n).
2. Grammatický rod rozeznává se při jménech podstatných,
přídavných (a participiích), při zájmenech rodových a při číslovkách.
Jinde, mimo slova druhů těchto, rodu grammatického není. Rod,
který se rozeznává usloves (na př. chváliinzrod činný, jsem chválen
: rod trpný), jest jen názvu stejného, věc se tu rozumí zcela jina.
418. 1. Jména podstatná jsou zpravidla rodu jen jednoho, b_uď
mužského, na př. chlap, — buď ženského, na př. ryba, ——
buď střed
ního, na př. město.

Jakého rodu které podstatné jméno jest, učí živýjazyk a slovník.
U mnohých poznává, se rod z koncovky; na př. podst. jména s kon
covkou —ice(čísla jedn., kytice, poslice atp.) jsou rodu ženského, podst.
jména s koncovkou -o (město, oko atp.) jsou rodu středního, atd.
Podstatné jméno choť jest rodu mužského, když znamená man
žela, a ženského, když znamena manželku. Na př.: nebeský choť pojal
svou chot (Štítný).
Podst. jm. kníže jest rodu původně středního a přejímá se odtud
do mužského: stě. slavné hniežě, ně. archaisticky slavné kníže, obyčejně
slavny' kníže. Srov. & 154 č. 3.

Jména místní Pořeči, Meziřeči,Mezihoří, Vrchlabi atp. jsou rodu
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původně středního a přejímají se odtud do ženského Poříč, .Mežíříč,
ilerl7l0ř, Vrckláb atd.; srov. % 124 č. 4.

Rovněž tak změnila sejména obecná rodu středního náručí, snídaní,
zášti, záduší ve jména ženská náruč, snídaně, zášť„žáduš; sr. &124 č. 4.
Vedle prostor (rodu mužsk.) říká se také prostora (rodu žensk.),
a podobně vyskytují se vedle sebe jména podstatná způsob azpůsoba.
příkop a příkopa (mor.), záloh a záloha, vzdor a vzdora, odív a od-iva,
věhlas a věhlasu. a j., — a dále břicho (rodu střed.) a bříek (rodu
mužsk.), brk a brko (slo.). Ve jménech těchto a podobných jsou dvojí
tvary (duplikáty); jsou významem stejné nebo skoro stejné, ale rodem
a většinou též dialektem rozdílné.
Dialekticky rozdílné je též pout (rodu mužsk) a pout (r. žensk.).
Podst. jméno ocel jest rodu ženského (vzoru kost), odchylkou pře
jímá se též do rodu mužsk. (vz. meč); srov. Š 141 a 112.
Podst. jm. běl bylo rodu žensk. (vz. kost) a přešlo do mužsk.
(vz. meč).

2. Jména podstatná, od v ozena, která od svých jmen zá—
kladních se liší jen kvantitou (kolikostí) a nikoli kvalitou (ja-
kostí) významu, jsou zpravidla téhož rodu, jako příslušná, jména
základní.
Na př. jména zdrobnělá
(v. š 65) chlapec, chlapeček,chlapík,
cklapíček jsou rodu mužského, jako chlap; — kvítek, kvíteěek též.
jako květ; — nožíce, nožička, .nožka, nožínka jsou rodu ženského,
jako noha; — slovce, slovíčko rodu středního, jako slovo.
Totéž býva při jménech zh ru 1)č lý ch, na př. chlap ——
cklapák.
Ve kvítek — kvítko, chlap — chlapísko, baba — babisko atp.

je jméno odvozené rodu jiného než jméno zakladni, — a jest tu vedle
zdrobnění a zhrubění také kvalita významu pozměněna (kvítko, ekla—
pisko, — s významem příhany).
419. Jména přídavná (ve smyslu nejširším, v. 5. 433 č. 2) jsou
rodu trojího. Na př.:
mužsk.: dobrý, pěší, králův, pátý, nesu., nesl, nesen, nes . . .,
žensk.: dobrá, pěší, králova, pátá, nesoue, nesla, nesena, nesší . . .,
střed.: dobré, pěší, královo, páté, nesoue, neslo, neseno, nesšl. ..

420. Zájmena jsou většinou rodu trojího. Na př.: ten, ta, to;
— on, ona, ono; — sám, sama.. samo; — jenž, jež, jež; — můj, moje
11. má. moje 11. mě; — náš, naše, naše; — který, -á, -ě.

Zájmena tato slovou rodová,
poněvadž jsou schopna., vy—
jadřovati také grammatický rod. Naproti nim jsou zájmena bez
r' oda ja', ty a zvratné se, která rodu grammatického nemají.
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Zájmena kdo a co vztahují se ku předmětům všech rodů, kdo
k bytostem oso bním, na př. kdo to psal? (chlapec, dívka, dítě), — co
k neosobním,
na př. co zastřelil.myslivec? (zajíce, lišku, holoubě).
Když klademe kdo místo co, je to zosobňovaní (personifikace)

421. Číslovky, které jsou jména podstatná, jsou rodu jednoho;
na př.: tisíc (rodu mužsk.) ; -—pět, šest, sedm..,deset (rodu žensk.,

: pětka atd.); — sto (r. střed.) atd. — Ostatní jsou rodu trojího:
jeden, -d-na, -o; dva, -ě, -e'; tři, čtyři (stě. mužsk. třie, čtyříe, žensk.
a stř. tři, čtyři); první., -z', —z',druhý, -á, -e' atd.; dvůj, dvoje, dvoje,

dvojí. -z', -í atd.; pater, -a, -o, paterý, -á, -é atd.
422.

Shoda v rodě.

1. Shoda v grammatickém rodě je možna potud, p okud slova,

jež se říditi mají rodem slov jiných. jsou

schopna

podle roz

dílného rodu se měniti a rozdílný rod vyjadřovati. Možná i pro
vedena je tedy shoda v příkladech, jako jsou:
dobrý otec, — dobrá matka, — dobré dítě ;
otec je zdi-dv, — matka je zdráva, — dítě je zdrávo;
Anakreon byl básník, — Sapfo byla básnířka; atd.

Slova, ktera se podle rodu grammatického nemění, nemohou
se také shodovati v rodě s příslušnými slovy jinými. Na př.: hora
Říp (hora rodu žensk., Rip mužsk.); — řeka Labe; ——Cidlina je
přítok Labe; ——bázeň boží jest počátek moudrosti.

Mluvíce zde dále o shodě v grammatickém rodu máme na
mysli jen ty případy, kde slova, jež se v rodě shodovatí mají, rod
rozdílný také vyjadřovati mohou a tedy shody žádané jsou schOpna.

2. V grammatickém rodě m ají s e s ho (1ovati:
a) souřadný přívlastek (i přístavek) se svým jménem podstatným
(nebo jeho zástupcem);
b) souřadný dOplněk se jménem, k němuž se táhne;
c) vztažné zájmeno věty přívlastkové stím jménem podstatným
(nebo jeho zástupcem), k němuž se vztahuje.
O tom v. v %" nasl. 423—425.

423. V grammatickém rodě shoduje se souřadný přívlastek

a přístavekse svým jménem

podstatným

(nebojeho zástup

cem). Na př.: zelený strom (zelený strom, oboje rodu mužsk.). ——
Ceres, bohyně úrody zemské (Cereshohyně . . ., oboje rodu žensk.). ——
Pravíme: „všecka okna . . .“ a odchylkou také: „všecky okna“ atp.
To jest: když jméno podstatné je rodu středního a čísla množného,
(; e ba ue r, Příruční mluvnice jaz. česk.
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bývá souřadný přívlastek téhož rodu, anebo odchylkou rodu ženského.
V jazyku spisovném sluší přednost shodě náležité.
Píše se: a) „král Matyáš všechnyměsta ihrady zdobýval“ (Let. 532)
a b) „Příkladové, řeči a naučení, vybraná z knih hlubokých mudrcův“
(titul knihy vydané 1579), atp. To jest: když přívlastek patří kejmé

nům podstatným několika rodu nestejného, jest buď rodu předněj
šího (v a) (rod mužský béře se'za přednější než ženský, tento pak za
přednější než střední; je-li tedy v podmětu nebo předmětu některý
člen mužský a ostatní ženské a střední, je přívlastek rodu mužského).

buď rodu toho jména podstatného, které je bližší (v I)).
Říká se: trapíč trapžčská, chlap darebná atp.; t. j. ve rčeních
těchto, jež jsou vesměs významu potupného, klade se k podst. jménu
mužskému obyčejně jméno přídavné rodu ženského.
Říkáme: moji drazí rodiče stárnou, vraní- koně (nebo též vrane'
koně) klusají atp. Slova rodiče, koně jsou akkusativy množné (nikoli
dualy) vzaté do nominativu, jako je na př. neživotný nom. množ.
meče. Ale že znamenají bytosti životně, jsou tu příslušné k nim pří
vlastky tvaru, jaký bývá při životných: moji, drazí rodiče, vraní koně;

je to tedy shoda podle smyslu.
424. V grammatickém rodě shoduje se souřadný doplněk 3 pod

statným jménem

(nebo jeho zástupcem), k němuž se táhne. Na

př.: Chlapec chodí bos (chlapec bos, oboje rodu mužsk). ——
Dívka
chodi bosa (divkaďbosa, oboje Foau žensk.). — Ty (minim osobu
mužskou) chodíš bos, ty (žensk.) chodíš basa. — Chlapec volal,
dívka volala, dítě volalo. — Mars byl bůh války, Ceres byla bohyně
úrody zemské (Mars bůh...). — Ctnost činí člověka vzácným

(člověka vzácným, obíje rodu mužsk.). _
Pravíme: „okna se třásla“ — a odchylkou také: „okna se třásly“
atp. To jest: když podmět je rodu středního čísla množného, bývá
souřadný doplněk téhož roduačísla, anebo odchylkou rodu ženského.
V jazyku spisovném sluší dávati přednost shodě .naležité.
Píše se: „města moravská, i česká přitahše k Jihlavě tu jí do
by'valí“. Se shodou náležitou bylo by: dobývala. Poněvadž však pod—
mětem města rozumějí se vlastně měšťané nebo ti, kdo za města bojo

vali, může podle
dobývali.

smyslu

toho býti doplněk v r. mužsk., tedy:

Pravíme: „otec a' syn vrátili se zdrávi“, — „otec se synem vrátil
se zdráv“, — „otec se synem vrátili se zdrávi“ atp. Doplněk zdráv,
zdrávž je zde čísla jednotného nebo množného podle toho, co bylo
vyloženo nahoře (vš4l2); rodu pak jest mužského, poněvadž i pod
měty otec a syn jsou rodu mužského.
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Pravíme: „otec i.matka jsou zdrávi“ atp. To jest: když doplněk
se táhne kejménům několika, jež jsou rodu rozdílného, bývá zpravidla
v čísle množném a rodu pře d n ěj šíh o (rod mužský béře se za před
nější než ženský, tento pak za přednější než střední; je-li tedy v pod—
mětu nebo předmětu některý člen mužský a ostatní ženské a střední,
jest doplněk rodu mužského).
Píše se: „ptáci i ryby vyhynuli“, a též: „ptáci i ryby vyhynuly“ ;
v prvém způsobu je shoda v rodě podle přednosti, v druhém pak shoduje
se doplněk se členem bližším.
Píšeme: „rodiče zemřeli, koně klusalá“ atp. Slova rodiče, konějsou
akkusativy množné (nikoli dualy), vzaté do nominativu, jako na př.
neživotný nom. množ. meče; ale že znamenají bytosti životně, mají
příslušné knim doplňky zemřeli, klusalz' atd. koncovku -2'. Je to tedy

shoda podle smyslu.

Píšeme: „Dno-véradosti rychle uplynulž, hříchore' naši budou nam
odpuštěni“. Slova dnove', hříchovéjsou významu neživotného, ale mají
koncovku -0vé, tou jsou pojata do životných, a proto jest i naši a

odpuštění, tedy shoda podle pojetí, na pohled podle koncovky.
425. V grammatickém rodě shoduje se vztažné zájmeno věty
přívlastkové

s tím j m ě n e 111 p o d s t a t n ý 111 (nebo

jeho

zá

stupcem), k němuž se vztahuje. Na př.: člověk, který pracuje
(člověk který, jméno podstatné ivztažné zájmeno jsou rodu muž
ského) ;V— ten, kdo nevěří (ten kdo, oboje rodu 1nužsk.), — slovo,
jež jsem vyslovil (slovo jež, oboje rodu střed.).
Odchylka odtud \h/ýva, když věta přívlastková kejménu pod
statnému (nebo jeho zástupci) se připojuje některým tvarem 'as t r n u 1ý m
zájmena vztažného; tvar takový nevyjadřuje rozdílů rodových, není
tedy schopen, aby vyjadřoval shodu v grammatickém rodě. Na 'př.:
tělo, jenž pro nás trpěl'o (stě), — tys ten, ježtos svou krví zemi
skropil; — žena, co tudy šla (ob.).

426.

111. Grammatická

Grammatická osoba je trojí:
Osoba první

osoba.

první, druhá a třetí.

jest. která. větu vyslovuje; na př. v čísle jedn.

já nesu, v čísle množ. my neseme.

Osoba druha

jest, ke které se věta vyslovuje,
nebo ktera
V

je větou oslovena; na př. jedn. č. ty neseš, množ. c. vy nesete.

Osoba třetí

jest, o které se větou něco vyslovuje; na př.

jedn. on nese, strom nese ovoce, množ. oni nesou, stromy nesou ovoce.

iw
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427. Grammatieká osoba rozeznává se při slovese určitém,
při jeho podmětě a při zájmeně přivlastňovacím.
]. Při slovese určitém vyjadřuje se rozdílnost osoby tva. ry
zvláštními téhož slovesa a tím rozdílnými, že utvořeny jsou roz
dílnými příponami osobními (v. š 19? č. 2. Na př.:
osoba 1. jedn. nesu, nesl jsem, množ. neseme, nein jsme . . ..
„

„

2.
3.

„
„

neseš, nesl jsi,
nese, nesl (jest),

„
„

nesete, nesli jste . . .,
nesou, nesli (jsou) . . .

2. Jinde ve větě vyjadřuje se rozdílnost osoby rozdílným
d 1' u 11e m slov, totiž:

osoba 1. vyjadřuje se zájmenem já (ě. jedn.), my ( č. množ.);
osoba ?. vyjadřuje se zájmenem ty (ě. jedn.), vy (ě. množ.);
osoba 3. vyjadřuje se zájmeny jinými ajmény, na p ř. on, ten,
strom atd.

Zájmenajá, ty, množ. my, vy, slovou proto zájmeny osobn ím i,
a to já, množ. my, zájmenem osoby prvn í, ——
a ty, množ. vy, zájme

nem osoby druhé.

Všecko ostatní, co je mimo osobu první a druhou,

béře se za osobu třetí.
Na př. ve větách: strom nese ovoce,sytý
nevěří hladovému atp. jsou podměty strom a sytý a předměty ovoce
a hladovémugrammatické osoby třetí. Když tato jména nahrazujeme
zájmeny, užíváme k tomu zájmena on, ona, ono (gen. jeho . . ., dat.
jemu . . . atd.). Zájmeno toto je vlastně ukazovací (sr. %451 č. 9);
ale že ho užíváme pro grammatickou osobu třetí, pokládá se za
zájmeno osobní, a to osoby třetí.
3. Na zájlnenech osobních zakládají se zájmena přivlastňovací
můj, tvůj, náš, váš, její a přivlastňovací genitivy jeho, jejich (v. š MU);
a také v nich vyjadřuje se grammatická osoba rozdílná:
])1'0 osobu

1. je výraz přivl.

v ě. jedn.
v č. množ.
můj, . . . . . . . . . náš,

„

„

'2. „

„

„

tvůj,

„

„

3. „

„

„

jeho (mužsk. a stř.)

428.

. . . . . . . . .

její (žensk.)

váš,

. .. ,

jjejwl'

Shoda v osobě..

V grammatické osobě mají se shodovati

a shodují se:

1. Určité slovesose svým podmětem. Např.: já nesu (já nesu,
podmět i určité sloveso v granun. osobě první čísla jedn.). : my
neseme. — ty neseš, — oni nesou, — stromy nesou ovoce (stromy nesou,
podmět i sloveso v 3. os. množ.), — já jsem nesl (já jsem), — vy

jste nesli (vy/jste) atd.

V
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Pravíme: ,já a ty jsme přátelé . . .“. „já a soused jsme přátelé. . .“,
„my a soused jsme přátelé . „“, „vy a soused jste přátelé“ atp. To
jest: když podměty jsou grammatické osoby různé, společné jejich

sloveso je v osobě přednější.
?. V grammatické osobě shodují se příslušní členové věty s tím,
k čemu se vztahují. Pravím tedy: „ty máš mou knihu“, poněvadž
v myšlence, kterou vyjádřiti mám, jest podmět osoby druhé (ty)
a předmět přivlastňuje se osobě první (mou knihu); atd.
Zvláštností slovanskou v této příčině je zájmeno zvratné
se
asvůj, na př. (já) se vracím, (ty) máš svou knihu atd.: v. Š 448 a 450.

429.

IV. Jméno podstatné.

Jména podstatná jsou názvy předmětův.

Na př.: strom.,

člověk, síla, duše, zelenost.

J mény podstatnými jsou se stanoviště syntaktického také vý

razy zpodstatnělé,
t. j. takové, které původem svým jsou vý
razy druhu jiného, ale .v jistých případechse berou v platnosti
jmen podstatných.
Na př.: Pocestny' je unaven. — Pozdě bych-a
honiti. — Lidé tím snadem jsou k hřešení hotovější (t. j. říkajíce,
že snad to ono není hřích, že snad to bude odpuštěno). — Dflrmodej
umřel, Kupsobě nastal. — Srov. % 327.

430. Názvy předmětův některých jsou původem i tvarem svým
jména přídavná, na př.: hajný, komorná, zpropitne', Vysoký, Hluboká,
Jablonné; srov. % 160 č. 3 a % 435. Ale názvů takových jest ne

mnoho. Jestiť v jazyce českém (a vůbec ve slovanštině) snaha,

aby názvy předmětův bylyjniéna podstatná,. Proto'mí—
váme velmi často jméno podstatné, kde v jazycích jiných bývá
jméno přídavné. Případy toho způsobu jsou dvoje:

]. Čeština mívá ze jména přídavného

utvořené pod

statn é, kde v jiných jazycích bývá jméno tvarem přídavné (ovšem
s platností jména podstatného). Na př. čeština má jméno podst.
mudřec, mudrc, utvořené ze jména přid. moudrý, kdežto v němčině
je názvem téhož předmětu jméno přídavné der Weise (a rovněž
tak V řečtině, latině, v jazycích románských a j.). Tvar mudřec
vyvinul se ze snahy, aby názvem předmětu bylo jméno podstatné.
Jiné toho způsobu tvary jsou na př. s koncovkou -ec: slepec, bo
hatec a j. (utvořené z přídavných jmen obecných); opilec, umrlee,
zajatec, zabitec, utopenec a j. (utvořené ?. participií); s koncovkami
jinými:

bídník, bídnžee, zlostník, hanebník,. . ., černoch, běloch . . .,
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dobrák, (lobračka . . ., chytrák,
zeleň atd.

bídák

.,

boh-ač . . .,

*.'.Čeština přidává vhodné jméno p odstatné

zelenost,

k přídav

nému, kde jiné jazyky přestávají na jméně přídavném, vzatém
v platnosti jména podstatného. Nejčastěji to bývá podst. jméno
věc. Na př.: Chudý člověk (: něm. der Arnie). — Alexander nebaj
valon věc zamyslil (: něco nebývalého). — Není to veliká věc mi
lovati přátele, ale veliká věc je milovati nepřátele. ——Zdá se to
malá věc.

Rčení nesprávná: jeden učený. m. učenec atp.; ——
poslednčjší ne
podobá se mi, m. věc poslední, věc posledně zpom-enntá.

431. 1.Předmětyjsou dílem konkretní

traktní

(srostité), dílem abs—

(odtažité) Podle toho rozeznáváme ijména pmlstatná

a) konkretní t. j. ta., která jsou názvy předmětův konkrétních,
na př.: strom. člověk, Praha atd., a

h) abstraktní t. j. ta, která jsou názvy předměth abstraktních,
na př.: moe, ctnost, chudoba, útěcha, zdraví, zahynutž atd.

Některá jména původně abstraktní berou se ve významu kon
kretnim. Na př.: stvoření světa (abstr.), a člověk je křehké stvoření
(konkr.); — jmění, vězení, úroda.

?. Podstatnájména k o n k r e t ni rozeznávají se obecná a vlastní.
a) Jména obecná (noman appellativa) jsou, jimiž každý jednot
livý předmět, každý jednotlivec svého druhu se nazývá;
na př.: nůž. střela, kniha, keř, (luh, ryba, štika, dravec, krejčí,
voják, křesťan atd.
Ke jménům obecným patří také hromadná & látková.

Jména hro ma dn á (collectiva) jsou tvaru jednotného a významu
množného; na př.: donbí. trnv', dříví, listí, bratrstvo, rodina, čeleďa j.

Jména látková (materialia) jsou vždy čísla jednotného a zna
menají látku, jejíž každý díl i každý násobek týmžejménem se nazývá.
Na př.: železo, zlato, hlína, voda, vosk atd. Když jména taková přece
se vyskytují v čísle množném, mají význam jiný než látkový; na př.
železa (: pouta), uherská vína (: rozličné druhy uherského vína).

b) Jména vlastní (nomina propria) jsou, jimiž jen jistý jednot
livý předmět, jistý jednotlivec se nazývá a rozumí. Na př.:
Koperník, Praha.
Jména vlastní jsou většinou původu obecného (appellativního);
vlastními stala se tím, že se význam jejich zúžil. Na př. stč. jméno
podstatné novák znamenalo každého nováčka (: nováčka u víře,
v živnosti, v povolání atp.), bylo. tedy významu obecného; Význam
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obecný se však časem vytratil a slovo zachovalo se jen v užším vý
znamu jména vlastního. jako příjmení Novák.
Některá jména vlastní jsou ovšem hned od počátku svého k tomu
ustanovena, aby byla jmény vlastními. Na př.: Žižkov, Vítězslav.

432. Jména vlastní znamenají dílem místo (: jména místní),
dílem č10věka.

a) Jména místní jsou jména osad, vesnic, měst a zemí, na př.:
Lhota, Lobkovice, Brozany.

Rokycany, Olomouc, Polsko, Uhry.

To jsou jména místní ve smyslu užším. K nim druží se vlastní
jm. hor, ostrovův a vod. na př.: Říp, Kreta, Bajkal, Vltava.
Jména místní (česká) ve smyslu užším jsou původu několikerého.
Některá jsou pomnožná a patří ke skloňovacím vzorům Uhry,
Brozany. Lobkovice; vznikla tím, že jména obyvatelů v čísle množném
vzala se za pojmenování zemí neb osad. V. 5 108, 113 a 410 č. 3.
Jiná mají příčinu svou v některé ze svých nebo svého okolí
vlastností. Na př.: Březina, Bukovina, Borovnice, Olešnice, Vrbice, Ska
lice, Kamenice, Železnice, Dřevěnice,Kalná, Čistá, Horky, Chlumec.Paseka
(osada vzniklá na pasece t.j. na místě někdy porostlém lesem a pak
posekaném), Mýto (též, srov. mýtiti), Třeboň (též, srov. tříbiti : čistiti),
Žďár (osada na místě v lese vypáleném, místo _z-žár, srov. 548 č. 4),
Lhota (: polehčení, výsada, srov. © 79 č. 1) ; Vrchlabí. illezihoří,
Konccchlumí, Přelouči, Podhradí

atp. (srov. g“ 124 č. 4 a g 418).

Jiná opět jsou vlastně přídavná jména přivlastňovací, utvořená
ze jmen zakladatelův neb držitelův. Na př. Benešov (ze jména osoby
mužské Beneš, hrad nazvaný po zakladateli nebo držiteli Benešov-i,'—
hrad Benešův), Pelhřimov atd., srov. % 82 č. 5 a 5 158 č. 4; Libušín

(:

hrad nazvaný po Libuši), Hroznětín (hrad nazvaný po zakladateli

Hroznatovi), Miletín (jm. mužské Milata) atp., v. š 78 č. 7 a '5 158
č. 4; Boleslav, Čáslav, Chrudim, Radim, Jaroměř, Olomouc atp. (ze
jmen mužských Boleslav,Úáslav, Chrudim, Radim, Jaromír, Olomútatd.),
v.

5%159

č. 4.

b) Jména vlastní, jež znamenají člo Věka, jsou národní, ple—
menná a osobní.
Jména narodni jsou na př.: Čech, Slovan. Němec, Bavor, Řek

atd. Jsou jmény vlastními, pokud znamenají národ jako celek na
proti národům jiným.
Jména plemenna jsou na př. Lučan, Doudleb atp. Jsou jmény
vlastními, pokud znamenají menší příbuzné celky naproti národním
částem jiným. K nim druží se jména pok rajinna jako Hanák,
Šumavan atp.

Jména tato, národní, plemenná i pokrajinná, berou se za vlastní
také tenkráte, když znamenají jednotlivé příslušníky svého celku;
na př.: llloravan Komenský, ——
Slovan Koperník, —-Italián Dante atp.

Jména naše osobní jsou jména křestní a příjmení.
Jména křestní jsou dílem cizí. na př. Jan, Josef, František,
Jindřich. Hynek (Heinrich), Marie. Anna atd., — dílem dom á (' í,
na př. Václav, Vratislav. Jaroslav, Jaromír. Božena, Lidmila a j.
l'i-íjmeni (česká) jsou ].)ůvodu několikerého.
Mnohá jsou utvořena ze jmen křestních. domácích i cizích.
Na př. 2 křestního jména Václav je příjmení Václavek, Václavík,
Václavíček, Váňa, Vaněk, Vaněček, Vaníček, Vacl), Vašek . . .. z kř.

jména Petr

příjmení Petr, Petřík,Petrák, Petrů (: Petrův). a Peck,

Pícka, Pešek, Peška, Píša, Pešík, Píšek, Peckán, Pechánek atp. (v. š 86
č. l); 2 kř. jména Jakub je příjmení Jakubec, Jakoubek, Kuba,
Kouba, Koubek, Kubín, Kubík, Kubíček . . .; atd.

Jiná jsou jména obecná, zúžením významu proměněna ve
jména vlastní. Na př. Krejčí, Pražák atd.
Příjmení vznikala, když jméno křestní samo jako název osoby
nepostačovalo. Tu přidávalo se ke jménu křestnímu jméno druhé,
příjmení. To bylo voleno podle rozdílných okolností: podle otce (jmeno

otecké, nomen patronymioum,

na př. Jetříšek Buzovíc),podle

zaměstnání (Kovář, Písař . . .), podle některé vlastnosti tělesné nebo
duševní, skutečné nebo domnělé (Bílý, Černý, Zubatý, Kudrnáč . . .,
Láska, Svoboda, Pravda . . .), podle rodiště a bydliště (Pražák,
Čelakovský t. j. z Čelákovic pochodící, Příbram, Podlipský t. j. z domu
pod lipou, Zápotocký t. j. z domu za potokem . . .; domy vměstech
měly štíty, na př. „u lva“, „u pštrosa“, a podle toho říkalo se i ma
jetníkovi neb obyvateli) atd.; velmi často byly příjmením přezdívky,
mnohdy dosti potupné. Příjmení s počátku nebyla stálá a dědičná.
Na př. Štítný byl ten, kdo byl právě majetníkem statku řečeného
Štítná, a když statek prodal, jmenoval se Štítný jeho nástupce; syn
Jana příjmím Kováře mohl býti Havel příjmím Písař. Stálá a ro
do vá t. j. v rodině dědičná stala se příjmení teprve v době pozdější.

433.

V. Jméno přídavné.

1.Jméno přídavné vyslovuje vla s t n o s t předmětu, vyjádřeného
jménem podstatným (nebo jeho zástupcem), a to vlastnost ve smyslu
nejširším. Na př.: zelená louka, — pracovitý člověk, — sedmiletá
válka, — nárožní dům, — přítel selský (: přítel sedlákův), -—vý
prava římská (: do Říma, proti Rímu). —
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'2. Jméno přídavné je schopno vyjadřovati trojí

rod gram

matický. Na př. mužsk. zelený strom, — žensk. zelená louka, —
střed. zelené pole.

“

Touí schopnost mají také participia,

na př. nesa, neseno;

nesoucí. -z'. -z'; znám. -a, -0; známý -á, —e'; nes, nesši; nesl, -a, -o;
padlý, -á, —é;nesen, -a. —o;neseny/',-á. -é; — z áj m ena ro do v a, na př.

ten, ta. to; jenž, jež, jež a j.;

a některé číslovky.

na př. jeden,

-dna, -o; třetí, desatery' atd. Slova druhů těchto podobají se touto schop
ností jménům přídavným vlastním a bývají počítána ke jménům
přídavným, když se mluví o těchto ve smyslu nejširším.

3. Ve skladbě promluviti jest při jméně přídavném A) o ně
kterých jménech přídavných zvláštních, B) o jméně přídavném
v platnosti podstatného, C) 0 platnosti tvarů jeho jmenných a slo
žených a D) 0 stupňování jeho srovnávacím.

434. A. Některá přídavná jména zvláštní.
1. V jazyku českém jsou některá přídavná jména zvláštní.
Na př.: „zahrada sousedova“ místo něm. der Garten des Tachbars,—
„výprava římská“ místo „výprava do Říma“ nebo „proti Říma“.
Přídavná jména tato vznikla ze snahy, aby přívlastek býval
podle možnosti souřadný. Touto snahou přetvořují se přívlastky pod
řadné v souřadné, t. j. ve jména přídavná.

'2. Přídavná jména tato jsou významu dilem přivlastňovacího,
dílem jiného.

a) Přídavnájména významupřivlastňovacího
jm. přivlastňovací, adiectiva possessiva).

(n. přídavná
.

Jsou většinou s koncovkou -ův, -07;a, -ovo (v. 582 č. 5) a 477,
-z'-na, -ino (% 78 č. 7); na př.: bratrův, -ova, -ovo, sestřin, -z'na, -íno.

Pravidlo
o nich v jazyku nynějším jest: je—limajetníkem
osoba a možno-li utvořiti z jejího jména jméno přídavné s kon
covkou -ůo, -ova, -ovo (když je to osoba mužská) nebo —z'n.-žna, —z'no

(když je to osoba ženská), přivlastňuje se jí majetek tímto jménem
přivlastňovacím, a nikoli způsobem jiným, zejména ne přivlastňo
vacim genitivem. Říkáme tedy: bratrůo dům, bratrova zahrada,
bratrova pole, bratrovy děti atp., a nikoli „dům bratra“ atd.
Říká se: zahrada Novotného, Krejčího atp., poněvadž ze jmen
Novotny/',Krejčí atp. v jazyku Spisovném jmen přivlastňovacích není;
avšak v nářečích obecných proniklo pravidlo i zde, potřebná jména
přivlastňovací se utvořila a říká se: zahrada Novotnova, Krejčova atd.
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Říkáme a) zahrada králova, zahrada Václavova,a naproti tomu
b) zahrada krále Václava. To jest: když majetník je vyjádřen slovem
jedním (král, nebo Václav atd.), přivlastňujeme jménem přídavným
přivlastňovaeim (a); je-li však nmjetník vyjádřen slovy dvěma (král
Václav), přivlastřmjeme genitivem (b).
V době starší obmezení tohoto nebylo, nýbrž mohlo se říci také:
zahrada krále Václavova, nebo zahrada králova Václava, nebo zahrada
králova Václavova. Do doby nové udržel se z toho jen archaismus:
dům kmotra Novákův. práce pro/'cssora Vocclova atp.

Jiný archaismus jest ve rčeníeh: bratr páně Jindřichův, sestra
páně Jindřichova atp. Staročeské pání, páně, páně bylo též jméno
přídavné přivlastňovací (v. g 159 '5). Rčení „sestra páně Jindři

chova“ bylo jako „sestra pánova Jindřichova“ abyl tu tedy

způsob

přivlastňovaní, jako ve rčení „zahrada králova Václavova“. Ale časem
přestalo se pán náležitě skloňovati, výraz páně ustrnul pro všecky pády,
čísla a rody, a tvarem přivlastňovaeím jest nyní vlastně jen jméno
druhé: nom. bratr páně Jindřichův, gen. bratra páně Jindřichova, instr.
bratrem páně Jindřichovým atd.

b) Jin a zvláštní jména přídavná zastupují předmět, nebo příslovečné
určení, nebo podřadný přívlastek jiný, nebo doplněk, které by
k významu jména podstatného náležely. Na př.:
Ve rčení bázeň boží zastupuje přídavné jméno boží předmět
k významu bázně (báti se Boha); — podobně ve rčeních: strach ži
dovský,—zlaté
době) atp.

váhy (vši—třzlato), ——chudé vysvědčení (svědčiti o chu
*“
*“

Ve stč. bylo takových rčení mnoho; říkalo se na př. také:
rubání drevné (rubatí drva), — tcsání kamenně, — tesák kamenný
(: který tesal kamen), — vinný sběrač, — zprávce koňský atd.

Ve rčení rána biěová zastupuje přídavné jméno biěová příslo

večné určení

k významu rány (raniti koho bičem,:příslovečné

určení nástroje); — podobně ve rčeních: výprava římská (: do Ríma,
přísl. urč. místa), kraji-na podřipská, živá váha (: při vážení za živa,
přísl. urč. času, způsobu), clo nejdelší smrt-i atp.

Ve rčení stará léta, :léta starosti, staroby, zastupuje přídavné
jméno starý přívlastkový
genitiv starosti, staroby; — podobněve
rčení člověk svéhlavy', :

člověk své hlavy, atd.

' Ve rčení volba královská zastupuje přídavné jméno královská

doplněk

v

k významu volby (zvoliti koho králem).
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435. B. Jméno přídavné v platnosti podstatného.
l. V jazyku českémje snaha, aby názvy předmětův byly jména
podstatná (v. %430); ale vedle toho vyskytují se přece často také
jména přídavná v platnosti podstatných.

'2,Význačné toho příklady jsou:
Slabsko, Hradecko, Rakousko atp. (jm. krajin a zemí);
ráno, jaro, porno, horko, sucho atp.; dobro a dobré (: (las Gute),
zlo a zlé atp.;
hajný, vrátný, mýtný, hlásny', ponoc—nýatp.;

vrchní, důchodní atp.;
komorná, králová atp.;
zpropitné, mýtné, školné atp. (poplatky a dávky; v době starší
též hrnečné, chomútné, pokrčemné a' mn. j.);
ve rčeních: to je dobrá, možná; přišel s veselou, se smutnou,
s nepořízenou; vede pořád stejnou; má dovolenou; stavěti na cizím.
Vlastně patří sem také jména Benešov, Hroznětín, Jaroměř atp.,
t. j. jména místní utvořena z osobních; také to jsou jména přídavná
(přivlastňovací, v. % 432), vzat-á v platnosti jmen podstat-ných.

436.

0. Platnost tvarů jmenných a složených
jména přídavného.

Jména přídavná mají sklonění dvoje, jmenné

a složené

(v. š 157); na př.: dobr gen. dobra . . ., a dobrý gen. dobrého . . . .

Meziobojímipak tvary jest rozdíl

také synt aktic k ý; užívá se

tu těch, tu oněch, a pro skladbu jest otázka, kdy kterých se užívá
a má užívati, jaká je jejich platnost syntaktická.
437. Tvaru jmenného bývají dílem přídavná jména přivlast
ňovací, dílem také jiná.

1. Přídavnýchjmen přivlastňovacích

(-ův, -z'u)užívá se

v tvaru jmenném vždycky, kde sklonění jejich (podané v % 158
č. 4) tvary takové vůbec má, t. j. všude v čísle jedn., kromě instr.
lllUŽSk. & střed., a v nom., vok., akk. čísla množného. Tedy na př.
bratrův dům, gen. bratrova domu . . . a nikoli bratrový dům,
bratrovéko domu atd.; sestřina zahrada, gen. sestříny zahrady . . -,
a nikoli sestřiná zahrada, sestřiné zahrady atd.
'2. Přídavných jmen jiných
(kromě přivlastňovacích —ův,-žn)
užívá se v tvaru jmenném jenom měrou obmezenou a ustanovenou
zvykem dílem dávným, dílem novočeským.
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Zejména býva tu tvaru jmenného:
a) přídavné jméno rodu středního,

p odstatného

když je v platnosti jména

nebo ve výraze příslovečném;

na př.no m.

a a k k. : bylo veliké sucho, mokro, horko. teplo, chladno, studena;

je krásné ráno; veřejné blaho. dobro, zlo; napravo, levo; blud
vyšel na jevo; mluviti na prázdno. na licho, stříleti na slepo,
ztratíti se nadobro; obarviti něco na zeleno. na modro; koupiti
draho, lacino; trvati dlouho; — více, méně,výše atd.; — ge nit.:
padnouti s v_i/soka; zbavili tu zemi každého dobra; za tepla, za
sucha; velikého horka, krásného rána; z-nozfa,z-í-erstva, z-darma,
z—i'olna,z-lehka, z-prndka; z čistajasna: z—eela;do-eela; (lo-jista,
do-za-jista; bez-mála, ode-dávna, od malička; -- z-rláště; -—
dat.: k stáru, po lem. po-nenáhlu, po česku; — 10k.: v tom
mokru, suchu, studenti; blud jest najei'ě; v-norě; na krátce, na
mnoze, na—mále;lze, nelze; dobře, zle, velice;— instrum.:
osení
utrpělo suchem, mok-rem,pornem, studenem; mnohem, málem: —
množ. velika horka, studena; atd. ——
V.š 158 č. 5 ad a %159 (3.

b) Dále mívá přídavné jméno tvar jmenný, když jest doplňkem.
Na př.:
otec je zdráv, — matka je zdráva, ——dítě je zdrávo,
bratří
jsou zdráoi atd. ;“— jsem chud, jsem bohat, jsem žir, rescl, rád atd.;

býti živu, býti spasenu atp.;
činíš se chud, činíš mne ehnda (akk.), nečiň mne chi/da (gen.) atp.;
dej se vinen, dám se za oinna atp.;
narodil jsem se slep atp.;
zdám se Child, behat, zdame se chudi, bohat—iatp.;

ukáží se spravedliv, ukážeme se toho hodni atp.;
dům stojí prázden, ležím polomrtev, vstanu zdráv atp.;
jdu bos, děti chodí basy atp.:
nalezen jsem zdráv. dítě nalezeno je zdrávo, — naleznu vas
zdrávy atp.;
vidíš mne nemoena (akk. mužsk), uzříš matku nemoonu atp.;
cítím se nemocen, sláb, zdráv, silen, povinen, nevinen, —- žena
cítí se nemocna, Slába, zdráva, Silna, povinna, nevinna; -— cítíme se
nemocni, slábi, zdrávi, silni, povinni, nevinní atp.;
pracuji rád, chodím vesel atp.
Způsob tento byl v jazyku starém velice rozšířen (ve vazbách
dvojího nominativu, dvojího akkusativu, dvojího genitivu, viz % 470
č. ?, g 473 a s 479), ale během času víc a více zaniká. V stč. pra
vilo se na př.: an jest divala, příklad jest mál, jsa dlúh, črst'v, mrte,
člověk jest brzek, jazyk je kladek, korek, svět je hořela, život je
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hrátek-, mák jest mělce/r, chléb je sladek, člověk jest truehel, mdel n.
medl, rýchel, měsiec je světet, kdo je zel, jsa kýpr, dobr, budu příhr,
býval štědr, jsi-li múdr, an jest pěken, člověk je droren, svět jest
Atratochvtlen, jsem opatren n. opateren, chtě býti škoden, kdo bude
tzížeben, jsem ten, bývaj míč, Kristus jest příchoz atd., ——kdežto
v češtině nové za to pravíme: an jest divoký, příklad jest malý, jsa
dlouhý, čerstvý, mrtvý, brzký, hladký atd., t. j. bývalé tvary jmenné
vyšly namnoze z užívání.
Co sejich zachovalo a co v jazyku spisovném zachovávati dlužno,
učí usus (obyčej, způsob) dobrých spisovatelův. Toho se sluší držeti.

Cojest přes tu míru, nejsou archaismy, nýbrž rčení stroj en á, kterých
dojazyka spisovného uváděti nesluší. Nikdo nepíše, že strom jest teltk
nebo pole vel-iko, pročež nemá se také psáti, že zahradaje belt/ca nebo
stromy jsou reltky atp. *).
e) Přídavné jméno bývalo tvaru jmenného někdy také, když bylo
p řív 1a s t k e m. Toho zachovaly se zbytky ve rčeních: na bíle dni,
Hora Kutna, č. množ. Hory Kat-nýgen. Hor Katen atd. (v.š158 5).
3. V případech ostatních je pravidlem jméno přídavné tvaru

složeného.

Poz n am. 0 platnosti tvaru jmenného a složeného při participiích
a číslovkách

v. 5 537, 5 464 č. 3 a 4 a 5 465 č. 2.

438. J). Srovnávací stupňovánt jmen přídavných.
1. Význam jmen přídavných stupňuje
a) stupňováním naprostým.

se:

na př. bohatý — značně bohatý —

velmi bohatý — náramně bohatý . . .; a

b) stupňováním poměrným

neb srovnávacím

(komparací)

na př. bohatý — bohatší — nejbohatší.
O stupňování naprostém v. % 552.

Stupňování srovnávacího jsou sclmpna jenom jména přídavná
[a příslovce, pokud pocházejí ze jmen přídavných]. Na př.:
bohatý — bohatší (stč. bohatější) — nejbohatší (stč. najbohatefjší)
[bohatě — bohatěji (stě. bohatějte) -—nejbohatějí (stě. najbohatějie)].
?. Mnohá přídavná jména, která vyslovují významjiž prostě stupňo
vaný, nemohou míti také stupňování srovnávacího. Na př.: přenáramný,
stařičký, malinký atp., nemohu říci: přenáramnější, stařičtějšt atd.
3. Přídavná jména z áp o rn á mají stupňování srovnávací obyč-ejné,
*; Některé jiné příklady tohoto chybného

psaní jsou: tráva je zelena;

kavka je černa, kavky jsou černy, havrani jsou černí ; obec je uvědoměla a pokroo
čila; děti jsou 1'0zpustily; atd.
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když jsou významu opakokladného
(v. g 549). Na př.: nevěrný
:zrádný. význam opakokladný) — nevěrnčjši, nejnevěrnější.
Když však nejsou významu opakokladného, mají stupňování srov
návací opsané (perifrastické, v. % 552). Na př.: neveliký — méně ee
liky' — nejméně veliký.

4. Při stupňovaní srovnávacím rozeznávají se tři stupně:
p ositiv (stupeň základní), na př. bohatý;
kom p a r ativ (stupeň vyšší), na př. bohatší; a
s u p e rl at i v (stupeň nejvyšší), na př. nejbohatší.
439.

Kamparařiv.

Komparativem se vyslovuje, že vlastnost., kterou jméno pří—
davné znamená, jest 11 větší míře při A, než při B. Na př.: A je
bohatší než B, ——stařec je moudřejší než ji'-noch, — dům sousedův

je mnohem větší než naš, jest a polovici větší než naš.
Ve skladbě jde o výklad: jak se vyjadřuje předmět B, nad
nějž A vyniká, — a jak se vyjadřuje mír a, o kolik vynika A
nad B.

440. 1. Předmět B, nad nějž ve rčení komparativním předmět
A vyniká., vyjadřuje se:

a) Genitivem
(gen. odluky, v. Š478 č. 15); na př.: stařec jest
moudřejší jinocha, — dům sousedův jest větší našeho atp.

b) Pádem

předložkovým;

na př.: los je většíod koně(slc.);

soused je bohatší nad nás, člověk je dražší nad zlato, slova
sladší nad med; — více přes ten počet jich tam nebylo; —aj.
a) Spojkou než, nežli (vzniklou ze záporného příslovce ne); na
př.: soused je bohatší než my, — lhář je horší nežli zlodeji.

d) Spo jkou jako (zřídka a odchylkou); na př.: soused je bo
hatší jak my (ob.), — jsem lepší jak ty.
2. Mira, o kolik A nad B vyniká, vyjadřuje se:

a) Instrumentalem;

na př.: dům sousedův je mnohem

(: o mnoho) větší než naš, málem (:o málo); — čím jsme
hrdosti prázdnější, tim jsme lasky plnější.
b) Akk usativem
s předložkou 0 (podle němčiny); na př.:
dům sousedův jest a polovici větší než náš, věž je o deset
metrů vyšší než kostel.

c) Výrazem příslovečným;

na př.: jsem málo větší, — jiný

je mnoho lepší, — věž je dvakrát vyšší než kostel (zřídka a
odchylkou m. dvakrát tak vysoká,).
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Super/a tiv.

1. Superlativem se vyslovuje, že ve vlastnosti, kterou jméno
přídavné znamená, předmět A vyniká, nade všecky s ním srovnavané
předměty B, C, D . . .. Na př.: naš soused je ze'všech zdejších
měšťanů nejbohatší.
'2. Předměty

vyjadřují se:
a) Genitivem

B, C, [) . . ., nad něž nade všecky A vyniká.,

(v. g 478 č. 15). Na př.: Aje nejbohatší všech

(stč.).

b) Pádem předložkový

m. Na př.: nejbohatší ze všech; nej

větší ze všech mých bolestí bolest; — nejbohatší mezi všemi;
vévoda nejlepší mezi pohany; — nejbohatší nade všecky; muž
nade všecky jiné nejmoudřejší; — a j.
3. Míra, o kolik A nad B, C, D. .. vyniká, udava se při super
lativu zřídka. Na př.: Kristus je bez počtu nade všecky svaté nejsvětější
(Stč., míra vyjádřena výrazem příslovečným). ——
Daleko největší (z lat.).

442.

VI. Zájmeno (náměstka)

1. Zájmena jsou slova sklonná, která svým významem

se

táhnou ku předmětům, nazvaným a vyjádřeným jmény podstatnými
(nebo jejich zastupci). Na př. podstatné jméno strom jest nazev
předmětu, kdežto zájmena ten., který atd. názvy nejsou, ale ku před
mětům názvy majícím ukazují a se vztahují.
2. Zájmena já, ty, množ. my, vy, zvratné se a tázací (vztažné)
kdo, co jsou bezrodá, t. j. nevyjadřují rodu grammatického. _Na
proti tomu zájmena ostatní jsou rodo va a liší rod mužský, ženský
a střední; na př. ten, ta, to, —- můj, má, mé atd. Srov. % 420.

3. Zájmena ten, kdo, který a j. dávají svým významem a svým
vztahem poznatvati předmět jistý, určitý, — jsou to tedy zájmena

určitá. Naproti ním jsou zájmena neurčitá,

t. j. taková, která

významem a vztahem svým nedávají poznati předmětu určitého,
na př. někdo, kdokoliv, ledakterý.

443.
Jsou:

A. Zájmena určitá.

1. zájmeno o s obní
se; on;

(pronomen personale): id, ty a zvratné

'2. zájm. přivlastňovací

(pr. possessivum): můj, tvůj; misí,

váš; zvrat-né svůj; její; či;

3. zajm. ukazovací
(pr. demonstmtivmn): ten, onen a j.;
4.
zajm.
tázací
(pr.
interrogati\'um): kdo? co? či? a j.;
.
o. zájm. \' z taž n (: (pr. relativním: který, jenž a
444.

]. Zájmena osobní.

1. Zájmena osobní jsou: a) pro osob u první jedn. ja', množ.
my; — b) pro osobu druhou jedn. ty, množ. ry; — c) pro osob a
třetí

nom. jedn. on, ona, ono, množ. oni, ony, ona; — a (l) zájmeno

osobní zv r atné

se. — Srov. š 427 č. 2.

2. Místo jednotného já, ty býva množné Illy, my, Vy; o tom viz
5 416.

Místo zájmen osoby druhé a třetí bývá v řeči uctivé některé
čestné nebo titulové jméno podstatné. obyčejně s příslušným slovem
přivlastňovacím. Na př.: místo ty je Tz'á Láska, Tvá Milost, Vašnost,
Vaše Láska., Vaše ]llilost, Vaše Jasnost . . . ;—místo vy je Vaše Lásky,
Valše Ilfz'losti . . .; — místo on, ona je Jeho Láska, Její Láska, Jeho
Milost . . ., Jeho Jasnost . . .; místo oni, ony je Jejich Lásky,

Jejich Jlilosti atd.
3. Zájmeno osoby třetí on . . ., gen. jeho . . ., je vlastně za
jmeno ukazovací (v. 166 a 5 451 č. 9).
4. Zájmeřio osobní, když se rozumí ze slovesa určitého, obyčejně
se neklade; na př.: „Chci zítra odjetí, povězte bratrovi, aby jel se mnou“
(nikoli: já chci . . ., povězte oy . . ., aby on jel...).
Když však
osoba důrazně ma býti vytčena, tedy zájmeno její se klade; na př.: „Já
chci odjetí, ale vy mne zdržujete“.

5. O osobnim zajmeně zvratném
se atd. VÍZtaké š 448 sl.
445. Některé tvary zájmen osobních jsou dvojité. Zejménajest:
jedn. dat. silnější mně, tobě. soběaslabší mi, ti, si; jedn. akk. silnější
mne, tebe, sebeaslabšímě, té, se; silnější jeho, jemu, jej,jejz'chaslabší
ho, mu.. -ň, 'iich. Srov. % 163 a 166.

Rozdílné tvary tyto mají také rozdílnou platnost syntaktickou.
Zejména
u) Tvarů silnějších užívá se též pod důrazem, tvarů slabších jen
kromě důrazu. Na př.: lidé děkují mně (tobě,jemu), a bez důrazu:
lidé mi (ta', mu) děkují; — volám tebe, a volám tě; — chválím
sebe, hovím sobě. a chválím se, hovím si; — spoléhám na něho,
a spoléham na-ň.
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Proto také po předložkach tvary silnější dílem ode davna jsou,
dílem víca více se rozmáhají. Na př.: do-něho, nikoli do-Íw; -— k-tobě
nikoli k-ti; pamatuj na-sebe (Stč. na—sě).

b) Při tvarech genitivních
silnějšíchjeho, jejichaslabších ho,
jich proniká také ta snaha, aby se genitiv přivlastňovací
vyjadřoval tvarem silnějším. Na př.: důmjeho (nikoli: dům ha); —
zahrada jejich (jen v jazyku spisovném udržel se také způsob
archaistický a možno říci též: zahrada jich).
Takovým tvarem silnějším byl také stč. genitiv jejže (:nč. její),

proti slabšímu jie (: nč.

Že pak býval významu zpravidla při

vlastňovacího, bral se i za přivlastňovací jméno a skloňOval se, a tím
obojím přetvořil se v přivlastňovací zájmeno. Říkalo se tedy dříve:

jejie bratr, gen. ot jejie. bratra, dat. řekl jsem jejie bratrovi .
a potom jest: její- bratr, jejího bratra, jejímu bratrovi atd. Srov.
; 166.

Stejná změna děje se také v dial. : jejich dům, gen. jejichho domu,
dat. jejichmu domu; ale jazyk spisovný zachovává neskloněné jejich.

446.
první

2. Zájmena přivlastňovací.

1. Zájmena přivlastňovací jsou: a) Pro grammatickou osobu
můj a náš; zájmenem můj přivlastňuje se osobě první jed

notné, zájmenem náš osobě první množné. ——
b) Pro osobu

d r u

hou tvůj (jedn.) a váš (množ.).— 0) Pro osobu třetí jest jen zá
jmeno její, jímž se přivlastňuje osobě třetí jednotné rodu ženského,
a či, jež jest významu spolu tázacího. —
Kromě toho jest d) zájmeno přivlastňovací zv ratné svůj.
2. Zájmeno přivlastňovací má se k osobnímu tak, jako jméno
přídavné přivlastňovací ku příslušnému podstatnému. Na př.:
Je-li majetník brat—r,je dům bratrův, zahrada bratrova . . . , nebo
je-li majetnice sestra, je dům sestřin, zahrada sestřina . . .;
a rovněž tak ':

jsem-li majetník já,
jsme-li majetníci my,
jsi-li majetník ty.
jste-li majetníci vy,
je-li majetnice ona,

je dům můj, zahrada má . . . ;

„
„
„
„
3. Kde se přivlastňovacího

„
„
„
„

náš,
tvůj,
váš,
její

„
„
„
„
zájmena n e d 0 st

se příslušnýmgenitivem(t. zv. genitivem

naše . . . ;
ívá . . .;
vaše . . .;
její . . . .

a v a, tu přivlastňuje

přivlastňovacím).

Ten případ máme v osobě 3. jednotné rodu mužsk. a střed. a 3.
množné rodů všech; tedy:
G a b au e r, Příruční mluvnice jaz. česk.

2"

když jest majetník on n. ono, je dům jeho, zahrada jeho .. . .;
když jsou majetníci oni, ony, ona, je dům jejich, zahrada
jejich . . ., atd.

Původně nedostávalo se zájmena přivlastňovacího také třetí osobě

jednotné rodu ženského,— tedy třetí osobě vůbec a veskrze. Při
vlastňovací její, které přivlastňuje osobě třetí jednotné rodu ženského,
jest jiného druhu ajiného původu. než můj, tvůj a náš, fváš: tato jsou
přivlastňovací zájmena od pradávna, jejž pak bylo původně přivlast
ňovacím genitivem a stalo se přivlastňovacím zájmenem teprve později,
když přijalo sklonění. V. 5 445.
4. Pravíme: přání nás všech a p. Způsobem starším říkalo se
také: přání naše všech.
5. Zájmeno přivlastňovací někdy zastupuje předmět, nebo pří—

slovečné určení, které by k významu jména podstatného náležely. Na
př.: naše spasení (Spasiti nas), — přispěj ku pomoci naší (pomoci nám),
— tvoji přátelé (kteří přejí tobě), — ach, světe, jak je tvůj příbytek
trudný! (přebývati 'lJ-tObě,tvoe-světě) — své poznání (stě, poznati se)

má libost (Stč., líbiti sezmilovati

sebe, něm. Selbstliebe, Eigenliebe),

odtud s-a.-élz'bost,
a podle toho nově utvořeno:

6. Zájmeno
Na př.: Když to
nepobrali, to vše
7. Zájmeno
přivlastňovacího.

svépomoc, svéprávnost

přivlastňovací bývá v platnosti jména podstatného.
uzří tvoji (: něm. die Deinigenl. Co cizí (nepřátelé)
po nich svoji vzali. — Co dělají vaší? —
můj bývá při vokativě v řeči vroucí, bez významu
Na př.: můj milý panel —ty můj Kriste! —ty mé

umučení! —

447.

Zájmena zvratná.

Zájmena osobní a přivlastňovací mají zvláštní své tvary
zv ratné (reflexivní), osobní se, sebe atd., a přivlastňovací svůj.
O těch vyloženo něco v šš předešlých, něco v následujících.

448.

Zvratnéosobníse.

]. Tvary jeho viz v g 163. Jsou jen čísla jednotného, ale
platí také pro množné.
'2. Zájmenem tímto vyjadřuje se předmět, který je spolu pod
mětem děje. Na př.: chválím se, (já chválím se, t. j. slovem se vy

VJ

jadřuje se táž osoba, která, je podmětem věty ,já chválím1), -—

ví,/'
/
/
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člověk pracuje pro sebe (: člověk pracuje pro ,sebe), — klamání
sebe (: člověk
klamá sebe, když někdo klamá sebe . . .).
\\ 7/
3. Ve větě „Vidím vás vedle sebe státi“ může býti smysl dvojí:
a) vidím vás a vy stojíte vedle sebe, anebo b) vidím vás a vy stojíte
vedlemne. Dvojsmyslnost podobná a nezřetelnost bývá při zvratném
se vždy, když ve větě jsou staženy děje dva s podměty různými
(anebo i dějův více, — v příkladě našem dva: 1. já vidím a 2. vy
stojíte) a zvratné se tedy vztahovati se může ku podmětu tomu
neb onomu. Chceme-li se nezřetelnosti vyhnouti, volíme buď zájmeno
zřetelné. třeba že od pravidla odchylné, a pravíme na př.: vidím
vás vedle mne státi, — anebo volíme obrat jiný a pravíme na př.:
vidím, kterak stojíte vedle sebe (a), nebo vedle mne (b).

4. Zvratnése bývá vynecháno:
a) když sloveso jeho se opakuje; na př.: koulelo se, koulelo; —
směj se, směj! -- mluvte si, mluvte!
b) z podstatného jména slovesného, jež je utvořeno ze slovesa zvrat
ného; na př.: modlení (od modliti se), — smám' (smáti se), — rou—
hání, — narození- páně (narodil se), -— zjevení páně (zjevil se)
atp.; jen když pro zřetelnost toho třeba, zůstává se, na př. když
chceme rozlišiti trápení (jakožto trápení někoho) a trápení se;
0) také některá jména přídavná, utvořená zparticipií sloves zvrat
ných, bývají bez se;na př.: věc událá (udáti se), -—radovati se
s radujícími ;
(1) ve rčeních jako „učím se modliti“, „bojím sepřiblížiti“, „král jal
se toulati po lesích“ atp., t. j. kdyžkurčitému slovesu zvratněmu
patří inňnitiv opět zvratný akdyž by tedy mělo býti se dvakráte
(učím se modliti se . . .), klade se jen jednou.

Zvratné se bývá ve výrazích v e s p o l n o s t i. Na př.: šep
tati sobě něco t. j. jeden druhémm jedni druhým; — jsme sobě
bratří t. j. vespolek; — hádali se mezi sebou; — žáci jdou za
sebou t. j. jeden za druhým; — píšeme řádky pod sebe t. j. řádek
pod řádkem.
6. Ze zvratného si (dat.) vyvinulo se příklonné si, s,: kdo-si,
co-sz', jaký—si, kdy-si . . . , kdo-s atd.

449. Některá rčení zvláštní se zvratným se:
Dativ si, sobě, bývá ve rčeních: naříká si, stýská sobě atp.; v.
g 485 č. 14.

s sebou. Užito je správně ve rčeních: vezmi měssebou, vezměte
nás s sebou atp.; nesprávně: půjdu s sebou (in. stebou, s vámi) atp.
20*
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za sejestzza sebe, předse : před sebe. Na př. : dětátko ohlédlo
se za se (Stč.,: nazpátek), — šli jsme před se (stě. : ku předu). —
Z toho pak vyvinula se příslovce zase (: opět) a přece (m. předSo,
psáno též předce. : něm. doch). ——
0 sobě. pro sebe. Znamena osamocenost, samostatnost. Na př.:
dům stojí o sobě, — jsem pro sebe. —
při sobě, bez sebe, 7.:sobě. Na př.: nemocný je při sobě (: při

paměti. při smyslech), — je bez sebe (: bez paměti, beze smyslův),
— přišel 7.:sobě (: k paměti. ke smyslům); srov. jsem při penězích,
jsem bez peněz a přišel jsem k penězům atp. —
sám sebou, sám od sebe viz Š' 451 č. 8, d.

450.

Zvratné přivlastňovacísvůj.

1. Zájmenem tímto přivlastňuje se tomu, kdo je spolu pod
mětem děje. Na př. [já] mám svůj rozum (: já mám svůj rozum,
t.. j. slovem svůj přivlastňuje se rozum téže osobě, která je pod
mětem věty „já mám“), — král poslal své posly (kral poslal své

posly)
atd.

0 d c h y 1k o u bývá. místo svůj zájmeno přivlastňovací jiné, často
zvláště v jazyku starém vlivem latiny.
2. Ve větě „slyším tě zpívati svou oblíbenou píseň“ může býti
smysl dvojí: a) slyším tě zpívati píseň, která je má oblíbená.
a b) slyším tě zpívati píseň, která je tvá oblíbená,. Podobná, dvoj
smyslnost a nezřetelnost bývá při zájmeně svůj vždy, když jsou ve
větě staženy děje dva nebo i více 8 podměty různými (v našem
příkladě děje ]. já slyším a 2. ty zpíváš). V případech takových
ustupujeme podle potřeby od pravidelného svůj a klademe přivlast
ňovací zájmeno jiné, zřetelné, anebo volíme obrat vůbec jiný.
V příkladě uvedeném řekneme tedy buď a) mou nebo b) tvou píseň.
anebo řekneme: slyším tě zpívati píseň, která je a) má — nebo
b) tvá — oblíbená.
3. Zájm. svůj znamená také tolik co vlastní .: ne cizí (něm.
eigen), pak též: příslušný, náležitý. Na př.: Mezi své přišel a
svoji ho nepřijali. — Svoji se psi hryzte & cizí nepřistupujte. —
Datlovi svůj nos nepřekaží. — Dával jim pokrm svým časem. —
Židé komonstvo na svých místech způsobili. —
Sem patří také rčení:
svá vůle, svá hlava; má svou vůlí, svou
hlavu, je své vůle, své hlavy; odtud: svévolngj, svéhlavý. —
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4. Zzíjm. svůj mívá význam vespolně

přivlastňovací (srov_

%448 č. 5). Na př.: Pilát a Herodes byli svoji nepřátelé (srov.
nepřáli si, t. j. navzájem). — Jsou svoji (ženich a nevěsta, po
oddání). —

5. Zápornénesvůjmá význam opakokladný

(: cizí); srov.

š 549 č. 4.

451.

3. Zájmena ukazovací.

1. Zájmena ukazovací jsou: ten, onen; sen (stě) ; sa'm.
2. Zájm. ten má význam ukazovací vůbec; sesílené ten-ta,
ten-hle ukazuje na předmět přítomný, onen na vzdálenější a proti
jinému jsoucí. Na př.: Ten člověk. — Tento svět a onen svět. —
Palacký iSafařík, tento Slovak, onen Moravan, psali spisovným
jazykem českým.
3. Staročeské zajm. sen (z býv. sn-nfs, jako ten z t'B-n'b, v.š 165)
vyhynulo. Jenom zbytky se ho zachovaly v příslovcích dnes (z býv.

akkusativu dans-SbZden-tento) a letos (z býv. léto-se :

léto-toto

v. & 304 č. 2, a) a v dial. po-sou-dobu.

Ukazovalo na předmět přítomný, na př. sen svět : tento svět.
Poměr prostorový mezi senztenzonen býval týž, jak se dosud
zachoval v příslovcích odtud odvozených sem: tam : (mam.
Když sen zaniklo, vstoupilo ten—tona jeho místo.

4. Zájm. ten, a zvláště střední to, vyskytuje se často s význa
mem v y t ý k a vý m. Na př.:
a) i toho života zdáli se nehodni; ——
vyplenění jsou, ano i ty jejich
peleše zkažený; — tu všecko všechněm společné, i ta duše; —
b) radost, hezká to květina; -- žalost, hořký to kořínek; —-'kdo
to tu byl? ——
to bych se podíval!—poslechni,a_t0
bez reptaní.

5. Zájmeno sesílené týž a tentýž (v. % 172 č.2)

identitu

vyslovuje

(jednostejnost,totožnost). Např.: ty'žjest Bůh,jako býval;

— muka v očistci jsou táž jako v pekle; — na tentýž Způsob; ——
na tomtéž místě; — Bůh nelnstí dvakrat tohotéhož.
Ve stč. bylo podobného významu také ten-že.

Pravíme: „byl jeden král, ten měl dva syny“ atp.; —-chybně;
„týž měl dva syny“ atd.
6. Zájm. onen, ona, ano, (v. 5 165 a. 166).

V jedn. mužsk. onen je přívěsek sesílovací (om)—na)jako v ten
a j. V době staré bylo také jen on (bez přívěsku). Časem však ustálil

se rozdíl, že on je v platnosti zájmena osoby třetí, a naprotitomu
onen je významu ukazovacího.
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Ukazovací one-nsesilovalo se krom toho také slabikou 42.0; na př.:
onenno člověk, onohono člověka . . ., onano země atp. (způsob Stč.).
7. Zájmenem on předjímá se někdy podmět věty. Na př.: om'
Poláci volili jsou sobě kníže (: Poláci volili); ——
ona nebožka matka
říkávala. (Oblíbeno v řeči lidové.)

8. Zájmeno sa'm není touž měrou ukazovací, jako ten a onen,
nýbrž kloní se svým významem namnoze ke jménům přídavným.
Význam jest několikerý.
a) Spojeno s jinými zajmeny a jmény vytýká. a vynáší jejich
význam. Na př.: ty sám jsi to řekl (proti: ty jsi to řekl); —
moudrost jest dar samého Boha.
V tom případě mívá, i význam stupňovací; na př. na kraji —
stupňováno: na samém kraji atp. (v. š 55? 4. o).
b) Znamena tolik, co samoten, jeden. Na př.: jsem sám doma; —
jemu samému sloužiti. Odtud: samovládce, samobydlný (stř-,.,

: solitarius).

c) Znamená-: pouhý. Na př.: chléb ze samého žita, — nádobí
bylo samé stříbro, — stromy byly samy/'květ, — bylo všecko
kolem samá voda (o povodni). Odtud: samožitný chléb.
d) Jsouc doplňkem míva význam spontannosti, t. j. znamenava,
že děj se děje z vlastní síly (vlastní vůle atd.) podmětu. Tu
býva při "něm často také zvratné se. Na př.: býlí samo roste,
—rána se sama zahojila, — sv. Augustin sám od sebe knihám
rozuměl,

— nic nemůžeme

sami sebou. ——Odtud:

samouk,

samotok (: víno, jež z hroznu samo vytéká), samostříl (: na
stroj tak nalíčený. že sám vystřelí), samovrah.
9. Bylo také ukazovací zájméno jo, ja, je =ten,

ta, to. Při

pojovalo se ke jménům přídavným & vytýkalo jejich platnost. Na př.
říkalo se „dobra voda“, „dobro slovo“ atd., a znamenalo to asi to, co
nč. „nějaká dobrá voda“, „nějaké dobré slovo“ ; vedle toho pak říkalo
se též „dobra-ja voda“, „dobro-je slovo“ s významem : „ta dobra voda,
to dobré slova“. Časem stáhlo se dobra-ja v dobrá, dobro-je v dobré atd.,

a tím způsobem vznikla tak zvaná jména přídavná určitá

(dobrý,

-á, —é,pěší, -z', -í, proti neurč. dobr, -a, -0, pěš, -e, —e; srov. % 101).

452.

4 Zájmena tázací.

]. Zájmena tázací jsou kdo? co? který? či?
2. Zájmenem kdo? tažeme se na osobu, zájmenem co? na před
mět neosobní, — a to v otázce samostatné i zavisle.
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Na př.:

Kdo to řekl? — Co se stalo?

— Pověz mi, kdo to

řekl . . . — Pověz mi, co se stalo . . . —
Tázací co béře se také místo kol-ik. Na př.:

aby věděl, co

mám lidí.

Pravíme na př.: co (: kolik) bylo dní, tolikrát pršelo. Z toho
vyvinulo se rčení: pršelo co den, den co den, rok co rok.
3. Ríkáme: kdojiný, kdo lepší.., koho jiného, koho lepšího . . . atd.,
t. j. zájmeno tázací kdo mívá při sobě přídavné jméno souřadné.
Rovněž tak říkáme: čeho jiného . . ., čemu jinému, čemu lop
šímu . . . atd.; ale v nom. a akk.: co jiného, co lepšího . . ., t. j.
v nom. a akk. je přídavné jméno jako přívlastek podřízený (v gen.).
Ve stč. bývalo tu přídavné jméno souřadné i v nom. a akk.,
říkalo se tedy: čso jiné, nžčso jiné atp.

4. Zájmeno tázací kdo, co jest povahy substantivní; naproti tomu
je tázací který povahy adjektivní. Na př.: Kdo to praví? a který spi
sovatel to praví? Čemu nerozumíš? a kterému slovu nerozumíš?

5. Tázací čí má význam spolu přivlastňovací

(v. 5 446č.1).

453.
5. Zájmena vztažná.
l. Zájmena vztažná.jsou: kdo, co; který; jenž; an.
2. Úkolem jejich jest, připojovati věty vztažné ku přísluš—
ným větám řídicím, zejména ku příslušným jejich jménům pod
statným (nebo jejich zástupcům). Na př. Kůň, který ovsa dobývá,
nejméně 110 ji (spojení: kůň, který . . .). — Povím. co se stalo
(povím to, co . . .).
V
3. Zájmena kdo, cn, kterýjsou tázací, vzatá vplatnosti vztažných.
4. Zájmeno jenž jest ukazovací jen (Zj/rno, v. g 166 a .167
a % 451 č. 9) s příklonným -že. Význam vztažný se v něm vyvinul
teprve časem, svývojem věty podřadné (v. % 394 č. 2 a 3).
5. Týž vývoj byl také při zájmeně cm, ana, ano, množ. č. ani,

any, ana; bylo původem svým (an za on, v. š 26 č. 9) významu
ukazovacího a přijalo význam vztažný (v. g 394 3).
454. Zájmeno vztažné sh oduj e s e (podle možnosti) v čísle a rodě
se jménem, k němuž se vztahuje. v pádě pak jest podřízeno slovesu
věty své. 'Viz š 41.5a427. Na př.: Květina, kterou jsem utrhl, zvadla
(zájmeno vztažné kterou je čísla jednotného a rodu ženského pro
shodu se jménem květina, — a jest v akkusativě, poněvadž. sloveso
utrhnouti se váže s akk.).
0 do h ylko u odtud bývá zájméno vztažné nes hod né (nespojité,
absolutivní). Tu pak rozeznávati jest dva případy:
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u) Zájmeno neshodné je místo shodného. které by bylo v nomina
tivě. Na pi'. místo „lidé, kteří to viděli . . ., již to viděli .. .,
(mi to viděli . . .“, dílem se říká, dílem se říkalo:

„lidé, co to

viděli . . ., lidé jenž to viděli
lidé, ješto to viděli . . ., lidé,
an to viděli . . .“ atp. Tojest: místo zájmena vztažného náležitého,
které vyjadřuje kromě vztažnosti také rod. číslo a pád (kteří,již,
ani: nom. množ. mužsk.), je položeno slovo, kterým se vyjadřuje

jen om vztažnost.
b) Zájmeno neshodné je místo shodného, které by bylo v pádě ně
kterém jiném (mimo nom.). Na př. místo:
květina, kterou (nebo již) jsem utrhl, zvadla, —
člověk, kterému (nebo jemuž) jsem pomohl, děkoval mi, —
dílem říká se, dílem se říkalo:
květina, cojsem ji utrhl , . . —, člověk, co jsem mu pomohl . . . -—,
květina. jenžjsem ji utrhl .». . —. člověk, jenž jsem mu pomohl . . .,
květina, ješto jsem ji utrhl . . . —, člověk, ješto jsem mu po
mohl . . . atd.;
to jest: místo zájmena vztažného náležitého, které kromě vztaž
nosti vyjadřuje také rod,“ číslo apád, je položeno slovo neskloněné co,
ienž, ješto, které vyjadřuje jenom vztažnost, spojené s příslušnými
skloněnými tvary zájmena osoby třetí.
Podobně tomu dílem říká se, dílem se říkalo: město, co jsem tam
byl . . . (m. kde), — město, co jsem tam šel . . . (m. kam), atp.

Vjazyku spisovném
455.

užíváme zpravidlajen vazebshodných.

B. Zájmena, fnem'čitá.

]. Neurčitost může při zájmenech býti několikerá. Na př.
proti určitému kdo jest neurčité a) někdo, b) kdokoliv a c) všeli
kdo. Význam je zde v a) b) c) všude neurčitý, ale přece vždy

patrně jiný.
2. Zájmena neurčitá (pronominaindeňnita) pocházejí z tázacích
(nebo ze vztažných, jež opět vznikla z tázacích).
3. Zájmena neurčitá vznikají způsobem několikerým.
a) Nedostatkem přízvuku větného. Na př.: když kdo komu co slíbí
(:ňněkdo někomu něco). Tázací kdo? komu? co? mají přízvuk
větný.
b) Rozmanitým skládáním. Zejména složením:
s příslušným (souvztažným) zájmenem ukazovacím; na př. ten

který (stč. : někdo); jaký taký (: nějaký), jsme jacíž tacíž;
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s příklonným -si, -s' ; na př.: kdosi řekl cosi, komusz'atd. (sr. %448) ;
s-kolz'(o), -kolc'věk; např.: kdokoli, kdokolieěk, cokoli . . ., který

koli atd.;
s ne'—;na př.: někdo, něco, některý, něčí atd.;

s leda-, lec-; na př.: ledakdo, leckdo atd.;

se kde: na př.: radil kde kdo (: každý);
se Meli—; na př.: ošel-ikdo, všele'eo;

s málo-; na př.: málokdo, nzáloeo.
V leda-kdo-sl, leda-s-kdo, všeli-co-s' atp. je složení dvojnásobné.
Také každý vzniklo ze složení podobného (totiž z ko- ždo, jež
znamenalo : kdo—koliv).
V
V neurč. nikdo, nic a ničí jsou zájmena kdo, co a čí spojená s ne'-.

456.

Jména a příslovce původu zájmenného.

1. Z kmenů zájmenných, zejména tázacích a ukazovacích, po
cházejí mnohá slova, která mají povahu jmen přídavných a příslovcí,
a při tom přece nějaký význam zájmenný.
Na př. tak je příslovce, takový je jméno přídavné; v obou pak
je spolu význam ukazovací a tedy zájmenný.
2. Slova taková jsou na př.: tako, tak, ——taki, takový; -—jako,
jak, — jaký, jakový (stč.); — onako, onak, — onaký; ——
kolik, tolik,
——kollký, loliký, —erý, -a'tý; — jiný, jinak, jinaký a j.

Z některých jmen přídavných takto vzniklých tvoří se dále i jména
podstatná; na př. jaký — jakost.
3. Sem patří také tý, ký a každý, vzniklé z to (ten) a ko (kdo) na—
podobením vzoru přídavného dobrý, -á, -é; srov. % 455.
'
4. Tak, jak, — tolik, kolik, — tam, kam, — tu, kde . . . jsou pří—
slovce. Z nich jsou tak, tolik, tam. tu . . . původu a významu ukazo
vacího. Naproti tomu jsou jak (stě. též kako, kak), kolik, kam, kde . . .

významu tázacího a vztažného. Podle významu vztažného jmenují se

také přísl ovci vztažnými,

— a nejčastějijmenujíse spojkami,

poněvadž se jimi spojují členové vět a souvětíu

457.

Zájmena souvztažná.

1. Při zájmenechtázacích,

ukazovacích,

v ztažných a

n eurčitých
— a rovněž tak při slovích, která z nich pocházejí —
vidí se jistá souměrnost a sounáležitost podle významu a namnoze také“
podle tvaru. Tak na příklad
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k tázaoímu:
kdo ?
jaký?
kolik?

patří ukazovací:

vztažné:

ten, onen . . .
tak?/', takový . . .
tali/.: . . .

jenž, který. . .
jaký . . .
kolik . . .

neurčité:
někdo . . .
nějaky/' . . .
několik atd.

Zájmena takto k sobě patřící slovou so 11vz tažn á (korrelativa).
2. Obyčejně rozumějí se slovy souvztažnýmijenom slovo vztažné
s příslušným ukazovacím; tedy na př. : ten —kter_lj. . ., tolik—kolik atd.

458.
l. Číslovka

VII. _Číslovka.
j e j Ill é ll o v z ll &lll ll čís e l ll (: ll o.

?. Číslovky ro zezn á vají s 0:
A. určitě, na př.: jeden, pět, pátý, paterij . . .; a
B. neurčité., na př.: mnoho, všichni, několikátá, nekolika—ýetj.
\

459.
Jsou:

A. Číslovky určite.

1. základní

(cardinalia), na, př.: dva, pět, sto . . .;

2. řad o v e (ordinalia), na př.: druhý, pátý, stý . . .;
3. d ruh o vé, na př.: dvoji, paterý, sterý . . .;
4. jiné určité výrazy číslovkové, na př. po dvou (znamenající
podílnost, distributivnost); dvojitý, dvojný. dvojdnchy'. dvojnásobný,
dvakrát (_znmll.násobnost), dvojice (číslové jm. podstatné).

460.

1. Číslovky základní.

1. Číslovky základní vyslovují číslo určité na. otázku kolik?
Na př. pět, deset, sto.

'2. Při číslovkách základních jde o to:
a) jak se vyjadřují čísla (číselné pojmy) 1, 2, 3, . . . 10, . . . .
100 atd.,
6) jak se váže předmět počítaný s číslovkou, &
o) jak se s číslovkou váže přívlastek & přísudek.
461.

3) Jak se vyjadřuji čísla. 1, 2, 3 atd.

1. Čísla I až 10 vyjadřují se číslovkami jeden, dva atd. až deset.
Z číslovek těch jsou jeden, dva, tři, čtyři číselná jména pří

davná., ostatní číselnájména podstatná.
2. Čísla 11, 12 až 19 vyjadřují se číslovkami“ jeden . . . složenými
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s -náet, nebo -nácte. Toto -náct je z býv. -na—desěte (v. % 147 č. 6).

Znamena tedy na př. třináct:
sedm-na-desěte: 7 + 10, atd.

tři-na—desěte
: 3 +10, sedmnáct:

3. Čísla 20, 30 . . . až 90 (t.j. desítky od 20 až do 90) vyjadřují
se spřežkami, které vyslovují příslušný násobek desítkový. Na př. dvacet

:

dva desěti :: 2 X 10, třicet: tři-desěti: 3 )( 10, sedmdesát:

sedm desat (desat, gen. množ., : desítek v. 177 č. 2) atd.
4. Čísla 21, 22 . .. 31, 32 . .. atd. (t. j. čísla složená z jednotek
a desítek od 21 do 99) vyjadřují se. jak ukazují příklady:
dvacet jeden . ., třicet dva . . ., nebo dvacet a jeden . . ., třicet
a dva . . .; t. j. desítky kladou se před jednotkami a tyto připojují se
k nim prostě nebo spojkou a; nebo
jedenadvacet . . ., dvaatřicet . . ., t. j. jednotky kladou se před
desítkami a oboje Spojují se spojkou a (celek pak píše se dohromady).
Čísla 21 až 29 vyjadřovala se stč. obyčejně spřežkami jedenmecitma

(:jedenvmezi-desítmaz

10 + 1 + 10, v. š 16a 177), dvaniecitmaatd.,

a týž způsob vyskytuje se jako archaismus i ve spisích některých nč.
5. Čísla 100, 200 . . . 1000, 2000 . . . vyjadřují se číselnými

jmény podstatnými sto. tis-ic a výrazy, které vyslovují jejich násobky:
dvě stě, tři sta, pět set . . ., dva tisíce, pět tisíc . . .
Totéž platí o číslech million-ových a vyšších.

6. Čísla 101, . .. 132, . . . 1200, . .. 1246,
57318 atp. (t. j.
kde při stech jsou jednotky nebo jednotky a desítky, — při tisících
kde jsou sta, desítky a jednotky . . .) vyjadřují se, jak ukazuje jejich
složení. Na př.:
101, 102 . . . vyslov sto jeden (nebo sto a jeden), sto dva atd.;
132 vyslov sto třicet dva, n. sto dvaatřicet;
1200 vyslov tisic dvě stě (při 1100—1900 je též obyčejem
počítati na sta a vyslovují se tedy tato čísla též i jedenáct set, dvanáct
set . . .);

'

1246 vyslov tisic dvě stě čtyřicetšest, n. .. . šestačtyřicet;
57318 vyslov padesát sedm tisíc (neb sednzapadesát tisic) tři sta
osmnáct, atd.
'

7. Zlomky vyslovují se zvláštními jmény podstatnými: půl n.
polovice; třetina, čtvrt n. čtvrtina, pětina . . ., desetina (lépe než de
sitina) . . ., dvacetina . . ., setina . . ., tisícina atd. nebo třeti dil atd.
Jména třetina atp. s koncovkou -ina utvořena jsou z příslušných
číslovek řadových. Podle nich ustrojeny jsou i novotvary polovina
a setina (lépe by bylo stina). Místo setina je v jazyku ob. stotina.
8. Číslo přibližné vyjadřuje se způsobem několikerým, jako na
př.: bylo nás na šest set; ostrov má na dva tisíce vesnic; — bylo
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nás ke stu; — bylo nás okolo sta; — bylo nás do sta; na lodi jest.
komůrek do čtyřiceti; lidi zabito bliz/codo sta; — bylo nás asi sto; —
za dva. tři dni (— asi dva nebo tři dní); před pěti šesti nedělemi.
Význam udání přibližného & Spolu neurčitého jest ve spřežce
několikonáct (: několiko—na-deset.: deset a. několik). Na. př.: každé
to zrcadlo několikonaict zlatých stálo: ——
Hory (Kutny) nešly dobře za
několikonzicte let.
462.

h) Jak se váže předmět počitaný s číslovkou

základni.

1. Číslovky jeden, dva. tři, čtyři jsou číselná jména přídavná..
S nimi spojuje se předmět počítaný jako s jiným jménem přídavným;
t.j. číslovky t_vto shodují se se jménem předmětu počítaného v pádě
& dílem také v čísle & rodě. Na př.: jedna ruka (jedna je jako ruka
nominativ, číslu.jedn., r. žensk.). — dvě ruce, -—tři synové, čtyři dcery.

V češtině staré bývala tato shoda úplná: bylo dvě rybě (shoda

také v čísle dvoj) &třie,

synové,'tři čtyři dcery (shoda také

v rodě). V češtině nové shoda. touž měl—Ouúplná není; číslo dvojné
většinou zaniklo (v. š 97 č. 4 a 5) a při tři a čtyři přestal se lišiti
rod (v. % 176), i jest tedy: dvě ryby (dvě čísla dvoj., ryby množ.),

a tři synové i tři dcery '(bez rozdílu rodu).
Jako s číslovkou dva, tak váže se předmět počítaný také s oba-.
?. U číslovek pe't, šest, . . . deset, které jsou jména podstatná,.
je předmět počítaný v genitivě množném gen. partitivní, celkový).
Na př. pět hřiven, deset lidi.

Když výraz takový se skloňuje, má se skloňovati podstatné jméno
číselné (pět, šest.. .), předmět pak počítaný má. zůstávati v genitivč.
Tak bývalo & skloňovalo se na př.:
nom., pět hřiven (=' pětka hřiven),
akk. pět hřiven (: pět/cu hřiven),
gen. pěti hřiven (: pětky hřiven),
dat. pěti hřiven (: pětce hřiven)
atd. Ale to zůstalo jen v nom. & akk.; vpádech ostatních nastupuje
attrakce (v. 5399 č. 1, a): skloňuje se totiž výraz počitaný, číslovka
pak ustrnuie vtvaru s koncovkou -i, platnou pro všecky pády; tedy:
gen.
pěti hřiven
dat.
pěti hřivnáni
lok. v pěti hřivnách
instr.
pěti hřivnami atd. (Srov. 5 177 č. l.)

317

3. U číslovek jedenáct...

dvacet pět a pětadvacet,

až. . . devatenáct, a dále dvacet, . . .

třicet .. až.. devadesát je způsob podobný

jako při pět atd. Tedy na př.:
nom. akk. jedenáct, . . dvacet, . . dvacet pět n. pětadvacet . . . hřiven,

gen. jedenácti. . . dvaceti, .. dvacetipěti n. pětadvaceti . . . hřiven,
dat.

„

..

„

..

„

., n.

„

. . . hřivnám,

lok. v

.,

..

„

..

„

„ n.

„

. . .hřivnách atd.

4. U číslovek sto. tisíc bývá dílem způsob náležitý, dílem at
trakce. Na př.:
nom. akk. sto
lidí, tisíc
zlatých; —
gen. ze sta lidí, z tisice zlatých, attr.: ee'sto lidi, 2 tisíc zlatých (ob.) . .;
dat. he stn lidí. k tisíci zlatých, attr. : he sto lidem n. he stn lidem . . . . :
instr. se stem lidí, s tisícem zlatých, attr.: se sto lidmi, 3 tisíc zlatými.
Podobně million, např. instr. s millionem zlatých, attrakcí:
s million zlaty'mi (ob.).
5. U číslovek 21—24, 31—34 . . . je vazba předmětu počítaného
rozdílná podle rozdílného jich vyslovení (v. Š 461 č. 4); praví se
totiž: dvacet jeden strom, třicet dva stromy, . . . sto padesát čtyři
stromy — anebo jedenadvacet stromův, dvaatřicet stromův, . . . sto čtyři
apadesát stromův, — to jest: předmět počítaný váže sek té'části vý
razu číselného, který jest na místě posledním (dvacet jeden strom,

jeden-a-dvacetL/stromův).
463.

0) Jak se s číslovkou základní váže přívlastek
a přísudek.

1. Přívlastek
statné.

v

může míti jen ta číslovka, kteráje jméno pod

Na př.: pět, . . . deset, . . . . sto, . . . tisic . . .



Při číslovkách sto a tisic mívá přívlastek (mimo attrakci) vazbu
náležitou. Pravíme na př. dobré sto mil, gen. dobrého sta mil . . ., plny'
tisíc zlatých, gen. plného tisice zlatých atd.
Tak bývalo také při číslovkách pět atp. aříkalo se na př.: všěcha
pěl hřiven, gen. všie pěti hřiven atd. Ale později, když tu pronikla
attrakce (v. g 399 č. l, a), přestává přívlastek shodovati se s číslovkou
(pět . ..) a váže se s předmětem počítaným (hřivna. . .), i jest tedy
(nom.) akk. všech pět hřiven, gen. všech pěti hřiven, dat. všem pěti

hřivnáin atd.
2. Pravíme na př., že
a) jeden bojovník jest raněn, —
.
dva, tři, čtyři bojov-nicijsou raněni;
b) pět . . , deset . ., sto . . . bojovník-úv jest raněno;
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c) jedenadvacet, dvaadvacet . . . boiovnikův jest raněno, nebo
dvacet jeden bojovník je raněn, dvacet dva bojovnicijson rančni atd.
To jest:

_

a.) když jsou předměty počítané jeden až čtýři, mluví se o nich

větou s podmětem a přísudek

se shoduje s podmětem;

I)) když se mluví o předmětech počítaných pčti atd., mluví se o nich
větou bezpodmětou a přísudek je v čísle jedn. rodu středního;
c) když se mluvíopředmětech 21—24, 31—34 atp. (t. opředmětech,
kterých jestjeden až čtyři přes dvacet,_přestřicet atd.), mluví se buď
větou s podmětem & přísudek se shoduje spodmětem (ve výraze
číslovkovém jsou v tom případě jednotky na místě posledním:
dvacet—dva . . .), buď větou bezpodmětou a přísudek je v čísle
jednotném (ve výraze číslovkovém jsou v tom případě jednotky
na místě prvním: dva-a-dvacet . . .).

464.

2. Číslovky řadové.

1. Jsou na otázku kolikátý? Na př.: druhý, pátý, stý.
2. Jak se vyjadřují, ukazují následující příklady:

I. : prvni, nebo prvý;
2. atd. : druhý, třetí, čtvrtý, pátý, . . . desátý;
jedenáctý, dvanáctý. . . . dvacátý, třicátý, . .. padesátý . . .;
21. atp. : dvacátý prvn-i nebo jeden-advacátý . . .,
třicátý druhý nebo dvaatřicátý . . .;
100. atp. : stý. dvoustý, třístý, čtýrstý n. čtýřstý, pětistý . . .;
101. atp. : stý prvni nebo sto první;
515. atp. : pětistý patnáctý nebo pětset patnáctý;
pětset padesátý šest-ý nebo pětset šestapadesátý;
7000. atp. : tisíci, dvontisici, . . . pětitisici n. pěttisíci . . .;
milliontý atd.
L eto po če t, na př. 7. 1889, vyjadřuje se slovy takto:
rok tisící osmistý osmdesátý devátý, gen. roku tisícího osmistého
osmdesátého devátého; nebo
rok tisic osm set (n. osmnáct Set) osmdesátý devátý . . .; nebo
rot.: tisic osm set devčtaosmdesátý . . . .
Stč. říkalo se také na př. léto božie tisíc čtyři dcěti a pět atp.,
t. j. letopočet byl vyjádřen cele číslovkou základní. Podobně v nč. ob.

Číslovka řadová jest ve výrazich půldruhého,půltřetílzo.půl
čtvr-ta, půlpáta

. . .. znamenajícíeh

půldevétadevadesáta :. 98'/2).

11/2, 21/2. 31/.„ 41/2, atd. (až do

2319

Ta pak bývá zpravidla tvaru jmenného:

půl-čtvrta roku,

půl—pata zlatého atd.
Říkáme též: půl druha., ——
půl třeta -—; to však jsou novotvary,
nikoli zachované tvary staré, stč. říkalo se: pól druhého —,pól třetz'eho—.

Výraz takový se skloňuje s attrakcí: mužsk. dat. k půl-patu zla
tému, lok. (dat.) po půl čtvrtu roku, po půl pátu zlatém; instr. před
půlpzitým rokem, s půl pátým zlatým (tvary sklonění složeného),
4. Číslovka řadová jest ve výrazích sa'm druhý, sám třetí, sám
čtvrtý, . . . sám desátý atd.; na př. jsem sám čtvrtý (t. j. jsou tři a já
k nim čtvrtý) atp.
Také tu bývaly v době starší číslovky čtvrtý a j. tvaru jmenného,'
na př. pan Albrecht jel na voze sám čtvrt, - král sam šest se toulal,
— pohnaný má sám sedm přisahati, — aby tu sám desát za sto let
mohl živ býti; — ale v ně. jsou za to tvary složené: pan Albrecht
jel na voze sám čtvrtý atd.
5. Číslovka řadová bývá u výčtech. Na př. „(jedno, prvé) . . .,
druhé pomněte na pokoru . . ., třetí ty napomínám . . ., čtvrté těm
řku . . ., páté řku . . .“ atd. (Štítný), — „Tomu místa dáti nemůžeme
z těchto příčin: (předně) . . ., za druhé . . ., za třetí . . .“ (Šafařík).

465.

3. Číslovky druhové.

]. Číslovky druhové jsou na otázku kolikerý? Na př.: dvojí,
patery', sterý.

2. Číslovky ty jsou:
jeden (ve smyslu :jeduoho

druhu, na př. jean ví110=jedeu

druh vína, jsme jedné víry, jednoho smýšlení);
dvojí, trojí;
čtverý, pater-ý, . . . desaterý, . . . tísícerý atp.

Vedle jeden. dvojí, trojí vyskytují se u významu druhovém také
tvary -aký: jednaký, dvojaký, trojaký.
Vedle dvojí, trojí bývá v nom. a akk. jedn. a množ. dvůj,
trůj,

— vedle čtverý, -á, —e'atp. také čtver, va, -o; v: & 182 č. 2 a 4.

Stejného druhu jako dvojí, dvůj . . . jest také obojí-, obůj (v.
g 182 č. 2 a 3).

Rozdíl mezi dvůj a dvojí atd. a mezi čtver (sklonění jmennéh o)
a čtverý (sklonění složeného) jestjen časový: dvůj (stč.dvój) a čtver
jsou tvary starší, dvojí a čtverý novější.

3, Číslovky druhové znamenají dílem druh,

na př.: jedno

víno, dvoje víno, čtvero víno, ——dílem pak vyslovují

prostě jen

číslo (jako číslovky základní), na př.: dvojevrata, paterý hodiny.
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4. Číslovky druhové. klademe více méně pravidelně:
a) Když počítáme předměty podle (]r u 1111.Na př.: dvoje sukne;

— v Jerusalemě jsou osmeřz'křesťané (: osmerého vyznání).

b) Když počítáme předměty abstraktní.

Na př.: trojí pokora;

—máme sedmeru příčinu; — pravda jest. jedna a ne dvoje.
Jména podstatná rodu středního na -z'(vzoru znamení) mívají
při sobě číslovka druhovou při významu abstraktním i kon
kretním. Na př.: Dvoje modlení, ——
troje mínění, — patero kázání.

0) Když počítáme předměty sk u pené a hrom adné. Na př.:
Marta spravovala trojí oddíl (t. j. statek byl rozdělen ve tři
díly, Marta spravovala všecky. spravovala trojí oddíl=skupení
tří oddílův); — sv. Dominik jedny kacíře přehádal; — kažme
obojímu vojsku s mírem státi (vojsko : jméno hromadné, ne
pravím tedy „dvě vojska“, „tři vojska“ . . ., nýbrž dvoje vojsko,
troje vojsko atd.); — Bůh poslal Jeremiáše ku patere'mu lidu.
(1)Když počítáme předměty pomnožné.
Na př.: jedna kamna,
——dvoje vrata, — čtvery dveře, — patery hodiny.
8V

Když vyjadřujeme číslo v povaze jména podstatného (slovem

zp odstatnělým).

Na př.: jedno ze dvého(: ze dvou věcí),

— o tom- trém chci [řeč míti, — slyšte o každém z toho čtvera
(stě), z toho čtvere'ho(uč.), — budem tím čtverem obdarováni
(stč.), tím čtverým (ně.)

466.

4. Jiné určité výrazy číslovkové.

Kromě číslovek základních, řadových a druhových jsou ještě
číslovkové výrazy jiné, ato výrazy, jimiž vyjadřuje se a) podílnost
a b) násobnost, anebo o) v nichž význam číslový jest pojat jako
předmět samostatný a pojmenován jménem podstatným.
a.) Podílnost (distributivnost) vyjadřuje se výrazy:
po jednom. po dvou..., na př.: ovce mají po dvou jehňatech,
po dve'mjehňat,—usadily se posádky po sto padesáti mužích;
—- kus prodává se po zlatém, po dvou zlatých; —
dva a dva . .., na př.: sto a sto mužů svázav poslal do
Uher, — z hovad vezmeš dvě a dvě.

b) Násohnost (multiplicatio) vyjadřuje se:

Číslovkami druhovými;

na př. dvoje sukno (ve smyslu

: dvojnásobně složené sukno), — čtvero poschodí.

Císlovkamiz vláštním i, odvozenýmiz dru hový ch kon

covkou
-z't3j, -aty': dvojitý, trojitý ; — dvojaty', trojaty';
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-ny': dvojný, trojny'; čtverný, pater—ný,desaterngj (stě), —
Íduchy': jednoduchý, dvojduchý, . . . (stč. sednzeroduchý), —
-násobn3/': dvojnásobný . . ., pateronásobny' . . . .
Poznam. Tvary dvouduchý m. dvojduchý. čtyrnásobný m. čtvero

násobný n. čtvernásobný jsou odchylné novotvary.

'Výrazypřislovečnými:

jednou, kteréž jest instrumentál (k nom. jedna), skleslý
v příslovce;
jedenkrát, dvakrát, třikrát . . ., desetkrát . . ., stokrát atd., ve
kterýchžto výrazích je sraženo podStatné jméno krát čís
lovkami základními, jeden-krát, tři-krát (m. tři kráty, kdež
kráty by měl býti akk. množ.), . . . pět-krát (kdež krát je
m. krátův); srov. dial. jeden váz, dva vázy atd.
'
Sem patří také rčení ještě jednou tolik (t. j. dvakrát tolik),
začež se také říká „jednou tolik“.
Stč. říkalo se také: dvě to, na př. zloděj má dvě to navrátiti
(dvojnásobné); šestero násob, šestkrát násob atp.
c) Jména podstatná z číslovek ntvořená jsou na- př.: jednice. jed
nuška, jednotka, — dvojice, dvojka, -— trojice, trojka, — pětka
n. pítka, — desi-tka, — stovka atd.

467.

B. Číslovky neurčité.

Ke všem téměř druhům číslovek určitých jsou také číslovky
neurčité. Zejména jsou číslovky neurčité:
a) Základní.
Na př.: mnoho, málo, všechen,několik, několikonáct
(: několik nem-deset).
Předmět počítaný je vedle všechen položen souřadně. Na—př.:
všechen lid, gen. všeho lidu atd.

U ostatních z číslovek uvedených je předmět počítaný
v gen. množ.; na př.: mnoho lidí, málo let, několik zlatých.
Sklonění výrazu takového bylo původně náležité, ale časem
dějí se odchylky attrakcí (jako při pět hřiven atd. v. & 462
č. 2—4 & 5 184). Tedy na př.:

nom. několik, málo lidí, —
dat. k několika, niálu lidí nebo k několika, málo lidem, —
instr. s několikem, málem lidí „ s
„
,
„ lidmi atd.

b) Řad o vé: několikátý, několikanáctý(: desátý &několikátý) atp.
0) D r 11h o v é: několikerý, všeliký.

d) J i n é. Na př.: několikanásobný, mnohonásobný, mnohokrát atp.
Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.
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468.

VIII. Pády prosté.

1. Pády jsou tvary skloňovaných jmen a zájmen: n om i n ativ,

a kku sativ, genitiv, dativ, lokal,instru1nental a vo
k a t i v.

Jsou dílem pro sté, t. j. bez předložek, na př. gen. zahrady,
instr. zahradou; — dílem složené s předložkami nebo před 1ož
k o v ě, na př. gen. do zahrady, instr. za zahradou-.

?.. Pády prosté

časem ustupují

předložkovým.

Dříve říkalo se na př.: odstoupiti někoho (gen.), kloniti se něčemu,
zimě ažlétě atd., — a nyní říká se za to: odstoupiti od někoho, kloniti
se k něčemu, „ zimě i v létě atd. Nejvíce pronikla tato změna v 10
kále; již ve stč. vyskytuje se lokál prostý zřídka, v nč. pak nikdy.
Pády předložkové jsou zřetelnější než pady prostě, a tato vlast

nost podporovala jejich šíření.
3. Pád prostý týž (na př. nominativ, nebo akkusativ,

genitiv atd.) býva druhův

znávají

nebo

rozličných, — a druhy tyto ro z e

se jednak podle větného členství, t. j. podletoho,

jakým členem větným kdy pád jest (nebo jinak řečeno, jaký člen
větný jím kdy jest vyjádřen), jednak podle jiného významu, jejž.
pad kdy mívá.
a) Podle větného členství rozeznávají se pady, kterými je vyjádřen

podmět, nebopředmět. nebo doplněk

večné určeni, nebopřívlastek.

nebopříslo—

Na př. ve větě „chlapec chodí bos“ jest nominativ chlapec pod
mětem; tedy nominativem p o d m ě t u; a nominativ bos doplňkem, tedy

nominativemdoplňku.
Ve větě „vidím chlapce choditibosa“ jest akkusativ chlapce před
mětem, tedy akkusativem p ředmě tu ; a akkusativ bosa dcplňkem, tedy

akkusativem do plňku.
Ve větě „matka plakala smrti svého syna“ jest genitiv smrtí před—

mětem, tedy genitivem předmětu.
Ve rčení „choditi lesem“ jest instrumental lesem určením příslo

večným,tedy instrumentálem příslovečným.
Pády přívlas tkové patří vesměs ke jménům podstatným,
a všeliký pád takový jest pádem přívlastkovým
právě tím, že
určuje pojem, vyjádřený jménem p od s ta tn ým, — nebo, jinak řečeno,

tím, že jméno, k němuž patří, je jméno podstatné.
Srov. g 317.
Při tom býva pád přívlastkový z aro veň také větoslovného druhu
jiného. Na př. ve rčeních „žádost peněz“ a „stvořitel světa“ jsou ge
nitivy peněz a světa přívlastky, poněvadž se jimi určují pojmy vyjá-

dřeně jmény podstatnými žádost a stvořitel, zároveň však jsou to před
měty, vzhledem totiž k dějovým významům, obsaženým ve slovích žá
dost a stvořitel (jako jsou ve rčeních „žádati peněz“, „stvořiti svět“ před
měty peněza svět, tak jsou předměty takě ve rčeních žš-dost peněz,
stvořitel světa atp.). Podobně jest ve rčení „služba modlámť dativ
modlámp/řívlastkem, a zároveň předmětem (jako v sloužiti modlám); ve
rčení „zvolení biskupem“ jest instrumentál biskupempřívĚstkem, aza
roveň doplňkem (jako ve zvoliti biskupem, za biskupa); ve rčení
„chůze lesem“ jest instr. lesem přívlastkem a zároveň příslovečným
určením (jako v choditi lesem); atd. Srov. š 351.
b) Kromě toho se rdzeznávají a příslušnými názvy se nazývají

prosté pády mnohdy (nikoli vždycky) také podle zvláštního
významu, jejž ve spojení se svým slovem řídícím mají.
Na př. ve větě „matka želela smrti svého syna“ nazývá se genitiv

smrti genitivem příčinným,

poněvadž ve významu jeho jest obsa

žena příčina, proč matka želela.
V přísloví „sám soběhude, sám sobě vesel bude“ nazývá se dativ

soběprospěchovým,

poněvadž znamená a vyslovuje, v čí prospěch

kdo bude a vesel bude.
Ve rčení „cesta zavátá sněhem“ nazývá se instrumentál sněhem

látkovým,
poněvadž znamená a vyslovuje, jakou látkou je cesta
zaváta.
Podle známky a) přináleží kaž dý pád ve kterékoli větě druhu
jistému; podle znamky b) pak lišívame pády jen V případech ně
kterých. Výraz pádový, který se třídí podle a) i podle b), náleží
tím také do dvou druhů rozdílných a bývá podle toho i dvojím
názvem nazýván. Na př. ve větě „matka želela smrti svého syna“
je genitiv smrti genitivem předmětu (podle a) a zároveň genitivem
příčiny (podle b).
.
Při obojím tomto třídění [podle a)ipodle b)] může někdy bývati

rozdílné
469.

pojetí

a podle toho i rozdílný výklad; sr. 5 344.
A. Nominativ.

1. Nominativ jest pad na ot ázku

kdo? co?

2. Nominativ částečně zaniká a nahrazuje se akkusativem.
To se vidí zejména u jmen podstatných mužských vzoru dub
a meč (jmen neživotných), kde jazyk starší měl v nom. množném tvar
vlastní dubi a meči, jazyk pak pozdější má tvary duby a meče, t. j.
akkusativy vzaté za nominativy.
21*

Táž změna stala. se při jménech životnýeh rodič a kůň: místo
staršího rodiči, konijevnč. nominativem tvar akkusativní rodiče,koně.
470. 1. Nominativem jest ve větě vyjádřen podmět.
Na př.: Slunce vychází. ——Starý hřích činí novou hanbu.

2. Nominativem bývá vyjádřen jmenný doplněk, který se táhne
ku podmětu. Na př.: strom je zelený (strom zelený), — Bůh jest
láska (Bůhjáska), — chlapec chodí bos (chlapec bos), _ král zůstal
sám (králvsám), — jíme rádi ovoce (lllLl'ádiLÍ— otec se cítí zdráv
(otecJdráv), — lcleknoncemodliti se budeme (myvkleknouce) atd.
Srov. š 354.
V případech sem patřících je ve větě podmět v nominativě a do
plněk

V nominativě,

——je to tedy vazba dvojího nominativu.

Vazba tato bývá zvláště často při slovesích
býti. Na př.: jsem chud, — člověk je smrtedlný, -—-pýcha jest
kořen i počátek všech hřichův,
činiti se, dělati se, . . . činěnn býti atd. Na př.: učiněn jsem smuten,
— ďábel chtěl se učiniti Bohu roven. — dělám se starostliv.
dáti se. Na př.: dávám se vinen, — duše tvá dej se vinna.

mniti se. .. Na př.: kdo se mní darů božích nedůstojen.
míti se, jminu býti. Na př.: bojovníci hotovi se měli, — abyste
hodni jmíni byli.
cítiti se. Na př.: cítím se nevinen, — otec cítí se zdráv, — matka
cítí se zdráva, — cítíme se povinni.
viděti se, zdáli se. Na př.: vidím se opuštěn,—dům zdá se nízký.
ukázati se . . . Na př.: mnohý zdráv i vesel se pokáže.
jíti, jeti, státi, ležeti, viset-i, seděti atp. (t. při slovesích pohybu
a stavu). Na př.: Břetislav vyšel ze dvora zdráv, — chlapec chodí bos,
— otec vrátil se z ciziny churav, — vrátil se sotva živ, -—-potok tři
dny krvavý tekl, — dům stojí prázden, — tělo leží vhrobě mrtvo,—
Ježíš visel umučen na kříži, — měštané v domích zavřeni seděli.
najiti se, nalézti se, nalezena býti. Na př. : nikdo se nenajde Spo—
kojen, — žalovaný nalezen jest nevinen.
naroditi se. Na př.: dětátko slepo se narodilo.
slonti, nazývali se, psáti se, jmenovati se. Na př.: člověk, když
dobré miluje, slove dobrý, — řemeslníci psali se slovntni, —ti, kteří
se jeho učedlnici nazývali, — chtěli správcové světa býti jmenováni.

Když doplňkem tujméno příd a vn é, bývá podle možnosti t v aru
jmenného.
Na př.: otec je zdráv, — zdáme se bohatí atd. Srov. g 437.
Při slovesích zvratných bývá doplňkové jméno' přídavné od
chylkou v akkusativě; na př.: otec cítí se zdráva (m. zdráv), cítí
se povinna atp. Odchylka vznikla mylným
domněním, že doplněk
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se táhne k akkusativu se (se zdráva), kdežto v pravdě se táhne ku pod

mětu (otec zdráv).

v

Jindš/ bývá tento d0plněk v instrumentále;
v. 5 494 č. 3.
3. Nominativem uvozuje se jm én o, jakým kdo se nazývá.
Nominativ ten nazýváme jmenovací.
Na př.: Třetí tohoto světa strana (díl) Asie jest jmenována. —
Jméno jednomu bylo Elfiloslav a druhému Koten. — Jížto (dceři)
vzděješ jmě Maria. _ Vladař sobě jmě Bořek měl. _ 'l'é hoře Říp
převzděli. —_Jeho paní říkali Aglaes. — Syn Albrechta řečeného Nedvěd.
4. Napodobením latiny vyskýtá se vjazyku spisovném také vazba
nominativu s infinitivem. Na př.: Žalovaný pravi se býti nevinen (m.
žalovaný praví se nevinen, t. j. stačí tu sám doplněk nevinen, infinitiv
býti je přidán podle latiny). — Žádost uznána jest býti spravedlz'va.
— JerOným mnm jest následovati knih Origenových (rčení nečeské).
5. Nominativ bývá misto vokativu. Na př.: pane doktor (i pane
doktore)! — paní kmotra! (vok. kmotra! má smysl urážlivý).

471.

B. Akkusativ.

1. Akkusativ jest pád na otáz ku koho? co?
2. Akkusativ částečně zaniká a nahrazuje

se genitivem. To

se vidí zejména 11jmen podstatných mužských vzorů chlap, oráč, Jiří
(t. jmen životných), kde jazyk starší měl tvary náležité chlap, oráč
atd. (stejné s nominativem), jazyk pak pozdější má za akkusativ tvary
genitivní chlapa, oráče atd.

Naopak vstupuje akkusativ zase na místo

pádů jiných.

Na př. misto hledatž něčeho (gen.) jest v jazyce obecném a. dilemi ve
spisovném hledatž něco (akk.), a podobně jest roznmčtí něco m. něčemu,
klamatz' někoho m. někým atd.
472. ]. Akkusativem bývá ve větě vyjádřen předmět při mno
hých slovesich kladných. Na př.: Bůh stvořil svět.—Kain zabil Abelc.
— Jezdec bodá koně. — Slovesa tato a podobná nazývají se pře—

chodná (transitiva).

'

Převedeme-li věty tyto z rodu činného do trpného, je v rodě
trpném podmětem, co bylo v činném předmětem. Na př.: Kain zabil
Abele — Abel zabit jest od Kaina (n. Kainem).

Napodobením akkusativu tohoto vznikl
2. tak zvaný akkusativ vnitřní, jako je v příkladech: spraved—
livý sond snďte, -— bojuj ten dobrý boj víry, — mlnviti řeč (:

mluviti) atp.

Akkusativem takovým bývá jméno podstatné, které je se slovesem
téže věty soukmenné (na př. souditi . . soud) nebo souznačné (na př.
Mluviti . . řeč). Pojem, jejž ten akkusativ vyslovuje, je takořka z nitra
slovesa vyňat, a pak k němu opět připojen jakoby jeho předmět. Jest
'to ozdoba slohová, oblíbená zvláště některým spisovatelům doby starší.
Podobný k tomu je vnitřní instrumental, v. g 500.

Akkusativy předmětu jsou dále:
3. Při slovesích boletí, svědětz', svrbětz', zábst-i. mrzeti.
Na př.: Bolí mě oko. ——Zebou mě nohy. — Zlý skutek mrzí mě

v mém bližním, ale on mě proto mrzetí nemá.
4. Při slovese státi—_—
cenu míti, na př.: co tě stojí to sukno?
5. Ve rčeních: jest mě hanba, jest mě strach (stč.) atp.
Na př.: Skutek, o němž mě hanba mluviti. — Strach mějest za.

krále (: bojím se o krále).
Rčení tato z jazyka spisovného se vytrácejí, nebo se měníjejich
akkusativ v dativ: jest mi hanba atp.
(3. Při jméně přídavném dlužen; na př.: jsem dlužen knihu, ——
jsem dlužen odpověď.
473. Akkusativem jest vyjádřen doplněk. To bývá, často tehdy,

když doplněk se táhne ku předmětu, vyslovenému akkusativem.
Na př.:, Svatý Štěpán viděl nebesa otevřena (nebesa Votevřena). —
Ctnost činí člověka vzácna (člověka vzácna). _—Toť smrtelně lidi
nesmrtelnému Bohu podobné a téměř rovné činí (lidivpodobné a
rovné). — Vždycky jsem Boha pomocníka měl (Boh—(L
pomocníka)
atd. — Srov. š 358.
V případech sem patřících jest ve větě předmět v akkusativě
a doplněk v akkusativě, — je to tedy vazba dvojíhoakkusativu.
Vazba tato bývá zvláště často při slovesích přechodných:
činiti, dělati. Na př.: hřích činí člověka sobě robotna (jméno pří
davné je tvaru jmenného, podle pravidla stč.), n. robotnéko (jméno pří
davné je tvaru složeného, podle obyčeje nč.); -- syn boží učinil nás
účastny svého božství; — udělám tě šťastného.
. zřítí, viděti, patřiti, hleděii atp. Na př.: král a králova dceru
zdrávu uzřeli; — uzřeli jeho již mrtva; —-Israelští viděli Egyptské
mrtvy na břehu; ——
pane, kdy jsme tě vidělilačnaažžznivaanemocna
(stč.; nč. -ěho); — abyste mistra viděli živa, jak jste jej dříve zdráva
vídali; — když jsem kostel tak pustý spatřil; — v království našem
všecko spořádaně a veselé uhlédaš.
ukázati atp. Na př.: já tobě tvého boha řetězy svázána ukáží.
mnítz',míniti. Na př.: mnich oči zavřel a j eho bratří jej umrlého mněli.
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míti. Na př.: staří Čechové vše zboží obecnaměli; mám ruce plny
práce; — máme to napsáno; — svobodnéchce míti pán Bůh dítky své.
nalézt-i, najíti. Na př.: otec své dcery pokřtěny nalezl.
věděti, máti atp. Na př.: kteréhož víš nerovného k sobě; — již
(ránu) poznal od sebe dána (stě), danou (nč.).
zvátz', nazývatz', jmenovatí. Na.př.: kteří píší věciohavné, ty na
zývají dobré lidi; — nedbám' zboží jmenuji tu šlechetnost.
Při slovesích jiných. Na. př.: ostavím vám domy vaše pustý (Stč.),
pusté (nč.); — Saul jal jest krále živo ; — přivedli sv. Pavla svázána;
— sv. Kristinu otec svázán/d kázal v žalář vsaditi; ——
měštané posly
kázali žioy zahrabe-ti; — synové zastoupili otce nemoona (stě), ne—
mocného (nč.); — to jim na listě napsáno dal atd.

Jindy bývá tento doplněk v instrumen tále ; o tom v. Š494 č. 3.
474. Akkusativem bývá vyjádřeno příslovečné určení, & to:
1. Určení místa na otázku kam? kde?
Na př.: Šli jsme konec toho rybníka. — Jenž slovutný byl až
kraj světa. — Nalezneš nás prostřed lesa..
A kk us a t iv y v těchto příkladech konec,kraj, prostřed u s trn uly
a. zdají se nám býti příslovce. Stejného původu jsou také mnohájiná

příslovce místní. Např.: ven (: ustrnulýakkusativknominativu
téhož znění; k němu patří i příslovce vně: ustrnulý lokál, v. g 491
č. l); — blízko, daleko, vysoko. . „(= ustrnulé akkusativy podle vzoru
město. srov. & 304 č. 2); — kompt. blíže, dále, výše . . . (též ustrnulé

akkusativy, v. tamže).
'
2. Určení čas“ na, otázku kdy?
Na př.: To bylo tu sobotu po sv. Jakubu. — Den sv. Gotharda
země se třásla. -— Host první den zlato, druhý den stříbro, třetí den
měď, honem domů jeď. ——
Aby zlí den soudný omluvy neměli.

Us t r n u tí m akkusativů takových vznikla zase mnohá p ří s l o ve e
č &s o v á.. Na př.: dnes (z denn—sn: den tento, ekk), letos (z léto—se:

léto toto, akk.); ráno, večer; brzo; dříve atp.
3. Určení způsobu na. otázku jak? ——
vztahu na
k čemu? — a míry na. otázku kolík? (t. kolik místa,
něz atd-).
Na př.: Odříkati něco slovo od slova (:.—jak?).
proti nařízení jednal) má deset hřiven pr0padnouti

otázku pzhlédém
času, váhy, pe—
— Ten (kdo by

(:

vzhledem k čemu ?). — Ten hrdlo„ čest z“statek propadl.

jest od Jerusalema pět mil (: ko lik místa . ..?.

propadnouti
——Betlem

— Hrob je zvýší

čtyři pidi, zdéli devět & zšíři čtyři. — Dub sto let starý.

tři libry těžký. — Jsem trochu unaven, moc unaven.

——Kámen

U 8 trn u tím akkusativů takových vznikla opět mnohá p ř í
sl o vce znamenající způsob nebo míru. Na př.: mluviti moudřeji
(stč. múdřčjíe,: ustrnulý akkusativ podle vzoru znamení stč. znamenie,
v. % 304 č. 2 a & 67), pracovati

rychleji;

——málo kdo,

málo se to

líbí; často, řídho se přihodí; —- líbiti se více, méně atp.

4. Určení příčinnosti vyjádřeno jest akkusativem ve rčení
„mřiti hlad“ atp. (původní význam jeho však není jasný).
Na př.: Sám hlad mra jiným jísti dával. —-Chudým hladazimtt
mříti d0pouštíš. -— Hlad a žízeň mříti (stč.).
Sem patří také akkusativ co ve rčeních „co nemlčíš?“, „co se
neučíš?“. „co by ses bál“ atp.; zdá se býti akkusativem příslovečným

(:p-mě?), původem je to však akkusativ zájmena tázacího skleslý ve
spojku s významem proč. -—

Akkusativy tyto nazývají se podle významu svého akk. místa,

času, způsobu, vztahu, míry, příčinnosti.

475. Mimo to jest 1. akkusativ zvolací, kladený ve zvoláních;
na př.: hýho (: kého) ďasa! ——
hýho výra! — kýho šlaka! - A
2. napodobením latiny vyskýtá se vjazyku spisovném doby starší
někdy také vazba akkusativu s infinitivem. Např.: Pravili se mz'tt've
liký počet koní. — Pod stínem smrkovým sen chutnaj býti pravili. —
Poznávám rozkazy tvé býti pravé. Atp. -— Vazba jest nečeská.

476.

C. Genitiv.

1. Genitiv je pád na otázku či? koho? čeho?
2. Některé vazby genitivní časem zanikly a nahrazují se
jinými; .o tom viz zde na svých místech níže.
477. Ve větách, jako jsou „blaženi jsou čistého srdce“, „Noootny'ch
mají pěknou zahradu“ atp., zdá se, jako by genitivem vyjádřen byl
podmět. Tu však je položen jen přívlastek ku podmětu náležící,
podmět pak sám (v příkladech našich: lidé čistého srdce, členovérodu
Novotných) je vynechán a dlužno si jej domysliti. Srov. 5 329.
478. Geuitivem jest vyjádřen předmět.
To bývá:

1. Při slovesích přechodných v záporu;

genitiv je tu tedy

proti akkusativu týchže sloves kladných (%472, 1).
Na př.: Nečín toho (kladněz ttčz'ň to). — Chudoba cti netratz'. —
Orel much nelapá.
Pravíme : „nemohu toho učiniti“, „nechci míti zbytečných starostí“
atp.; t. j. předmět bývá vgenitivě také, když příslušné sloveso pře
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chodne' samo je kladné (učiniti. míti . . .), ale je v iníinitivě a závisí
na slovese jiném záporném (nemoltguučinili . . ., nechci míti.. .).
Pravíme : „nerad čítám cizz'písmo“ atp.; tu je předmět v akkusativě,
poněvadž zapor ne- týká se jenom doplňku rád (nerad), sloveso pak
(čítám) je při tom a zůstává kladné.
Pravíme: „neviděl jsem nikoho (gen.), jenom matku (akk.)“. Před
mět první nikoho je v genitivě, poněvadž patří k slovesu zápornému
nevěděljsem; předmět druhý matka je však v akkusativě, poněvadž
k němu jest domysliti sloveso kladné viděl jsem. Podobně ve větách:
nezvi ksobě neznabokův, ale lidi dobré a šlechetné; — sv. Petr nem-ě?
zboží velikého, než jen lodičku a sít'.

*

Genitiv tento nazývá se záporový. Časem ruší se vlivem jazyků
cizích a nahrazuje se akkusativem. Vjazyku Spisovném zachovává se
ještě velikou měrou a máme ho co možná šetřiti.

2. Při mnohých slovesích složených

s do-. Na př.: a) do

jíti města, Z))dolíčz'ti pravdy, e) dopravíti koho ztráty, d) dobrati se
pravdy.
Jiné příklady.
K a) dojíti mesta, t. j. kde s do- je složeno sloveso významu
podmětného. Na př.: Dojíti odplaty. ——
Posel dojel poutní/Jůn — Do
padlz' jsme dna. — Matka dobývala domácích potřeb. — Tak cti 5 zboží
dosáhneš.
K b) dolžčiti pravdy, t.j. kde sdo- je složeno sloveso přechodné
a genitivem je vyjádřen jeho předmět. Na př.: Abyste uměli pravdy
doličovati.

K 0) dopravni koho ztráty, t. j. kde s do- je složeno sloveso
předmětné a přistupuje k němu genitiv žádaný složeníms do- (způsob
oblíbený ve Stč.). Např.: Zlé dílo dopraví člověka ztráty. -—Moudrost
dovede tě toho cíle. — Dopomoz mi zraku mého.
K d) dobrat-i se pravdy, t. j. kde složenina s do- je sloveso
zvratné. Na př.: Dovědětž se novin. — Více se toho nedopustím. —
Chleba se nedospíš. — Dokládám se svědkův. — Domy'šlím se, dovtípuji
se toho. — Člověk dopravuje se daru božího. — Dodělatž se čeho. ——
Dovolatž se koho.

V těchto složeninách je význam cílový, a tak slove také tento
genitiv. Naproti tomu jsou jiné složeniny s do-, které významu toho
nemají,“ a při těch také nebývá předmět v genitivě; na př. dokonal
jsem své dílo, dokončil jsem svůj úkol atp.
Význam cílový se časem vytrácí a na místo genitivu vstupuje
akkusativ. Na př. místo dobýti města nalézá se odchylka dobýti město,
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místo dostati čeho říká. se většinou dost/ati něco. V jazyku spisovném
šetříme genitivu, pokud jest v užívání.

3. Při některých slovesích složených

s po-, 'll—,„za-.

Na př.,: Přítel poskytl mi pomoci. — Poslechni mé rady. — Požil
jsem pokrmu. — Pocítil jsem strachu. — Poměl jsem strachu. ,—
Po-máhej vám pan Bůh práce. — Ubrati včelám medzi. — Udělili
chudémn almužny. — Bych svého nepřítele krve zatočil—Tak užijete
své práce. — Joachym zaslechl hlasu. — Když Jidáš těch peněz zahlédl.
— Zasloužili jsme trest-n božího.
V stč. býva genitiv při těchto složeninách mnohem hojněji. Ří
kalo se také na př.: podali komu nového roucha, —pochválili té řeči,
——půjčili (požitčiti) komu čeho, ——povýšili tichých, — posílili svého
těla, — posve'titi kostela, ——
polepšiti domu, — pokrmiti dítěte, — po
brousiti meče, — pozvali svých přátel, — potvrdili úmluvy (sing.), ——

pozdvihnouli pláště; — ukrátiti svého spaní, — unořiti slz, — ntirati
potu; — zapříti viry, — Pavolati svých synův atp. Do češtiny nové
zbyly z toho jen některé zbytky. bývalý tu genitiv je častěji nahrazen
akkusativem.
Jako slovesa poslechnonti, poslouchali . .. tak má. i přídavné jm.
poslušný předmět v genitivě; na př.: jeho (krále) bylo vše poslušno.
— Vedle toho říká se též poslušný komu.

4. Při mnohých slovesích složených
s n-a-. Na př.: a) na
lrhati jablek (t. j. natrhati něco jablek, mnoho jablek . . . .), b) na
trhati se jablek (t. j. napracovati se trháním jablek); c) napíti se
vína, (1) napojiti koho vina (stč.).
Jiné příklady:
K a) natrhati jablek, t. j. kde s na- je složeno sloveso přechodné.
Na př.: Daniel nadělal hrud. — Napecle chleba. — Nalejte vina. —
Navažte vody.
K b) natrhali se jablek, t. j. kde složenina s na- je sloveso
zvratné. Na př.: Jeho řeči se naposlouchati nemohu. — Kdo se tebe
důstojně nachválili může. ——
Pohané, nabivše se jeho, přikázali, aby
více Krista nejmenoval.
K 0) a d). Jako je ve rčení píti—vino akk'usativ vino předmětem,
tak je předmětem také genitiv vina ve rčeních c) napiti se vína a d)
napojiti koho vina, jsem napojen vina atp. Na př.:
k c): kdo se napije této rody. — najedli jsme se chleba atp.;
]: d): napojil si nás vina (Stč.), -— nakrniiš nás chleba (stč.).
Způsob (l) napojiti koho vina, nakrmiti koho chleba atp. jest
staročeský. Novočesky říká se za to: napojiti vínem, nakrmiti chlebem
atp.; tu je spolu změna v pojetí, že místo genitivu předmětného (vina,
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chleba. . .) položen jest instrumental příslovečný (vínem, chlebem...,

:

příslovečné určení latky).
Totéž je při napln-ití a nasytitz':
stč. koho čeho, na př. naplňte ty kbely vody, ——
naplnila se svatba

hostí. — pravice má naplněna jest darův, — nasycení budete chleba,
a nč. jest naplniti. nasytití koho čím, a taktéž jest instrumental
při plniti, sytiti, přeplnz'ti atd.
Genitiv je také při jménech přídavných plný a sytý, z jejichžto
kmenů slovesa naplniti a nasy/titl jsou utvořena. Na př. ústa plná
kletby, — syt jsem chleba. —
Jiného způsobu nežli zde připomenuté složeniny s na- jest ná
sledovatž. Váže se s gen., na př.: synové následují otců svých. Odchylkou
bývá též akk.
5. Při slovesích dotknouti se, chopili se, chytiti se, ujmoutí se,
přijmnuti se, držeti se atp.
Na př.: Dotknu se roacha jeho. Chopte se zbraně. Smůla chytá se
rukou, drží se rukou.
Stč. říkalo se také: dotknouti čeho, dotýkati čeho (vedle dotknouti
se čeho, dotýkatz' se čeho), — hodit-i se koho (: tre'dti někoho), — lidé
spíše přijmou se zlého než dobrého obyčeje, — kdož se ručí svého přítele

(:

ručí za přítele).

Jako sloveso chopiti se, tak má i přídavné jm. schopný předmět
v genitivě: na př.: je schopen všeho zlého. Vedle toho říká. se též
schopný k čemu, na př.: schopný ku práci.
Genitiv tento nazývá se podle významu svého dotykový.
Sem patří také rčení jmu se činiti něčeho, hojné zvláště ve stč.
Na př.: Apoštolové jali se trhati klasův. — Dívky jaly se stavěti hradu.

6. Při slovesích a jménech, znamenajících všeliké odlučování
neb odloučení.
Na př. při slo v es í ch: P-řítele(gen.) s takavou hlavou ubíhej. —
S ohněm nehraj, chceš-li ujz'ti škody. —- Okolo močidla (louže) chodč
neujdeš nádchy. — Syt chleba neodcházej. ——Příteli k vůli pravdy
neodstupuj. — Děti na křtu odříkajz' se ďábla. —- Odpověz se bludu
svého. — Kdo se dobytka spouští, chleba se Spouští. ——.
Chýbíli jsme
se cíle. — Celestin vzdal se papežství. — Kdo chce zbýti škody. —
Štítiti se čeho. _- Vac-uj se zlého.
Sem patří též slovesa chrániti, bránítz', hájiti. Na př.: Syn má
své matky brániti. — Hospodin chrániti. bude lidu svého; _—Člověk
svého hrdla hájí.
'
Při jménech přídavných:
Kdo je prázden světského hluku._,_-—,—
Jsem prost slibu. — Jsem toho dalck.
.
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Při jménech podstatných:

Zbareni statku atp.

Genitiv tento nazývá se odlukový.
V jazyku starém býval mnohem hojnější. Říkalo se také na př.:
spravedlný bčhá slova lžive'ho, —- dívky mne. (Šárky) svázány odběhly,
— ntečcš dobrovolného hříchu, -—osudu nelze utéci, — proč jste žive'ho
odjeli, — odtrhl se věci světských, — jsi odloučen božího líce, — roz
liční rozličnč se dáli (vzdalují) světa, — biskup chtěl lid odvěsti po
hanských obyčej-úv,— Fridrich byl odsouzen vévodství českého, — mnozí
odpadli svých mistrů-v, — J ežíš te' řeči přestal, — ty svého boha ostancš,
— ostavtc se všeho bludu, ——Morava opustěla knížat, — osiřela jsem
obou synův, — kdo bude křtem všech hřichův omyt, — tys nás zčistil
našich hříchův, — aby se zlččil těch ran. — Svatopluk zhojil se toho
úrazu, ——sv. Prokop kryl se lidské chvály, — zlého díla se chovejte,
—- proč bych se lidi liknoval (stranil), — číst niti, nahý všeho oděni,

— sirý vši vůle, — lichý

cti atp.

Casem vazeb těchto ubývá a genitiv jejich nahrazuje se namnoze
pády jinými, nejčastěji genitivem s předložkou Od.
Odlukový je také genitiv při kompt. a Superl., v. doleji č. 15.

7. Při slovcsich a jménech, znamenajících ptaní,

tázaní,

prošcní, žádání. potí—chovaní,přání atp.
Říká. se:
ptáti se koho, na př.: pocestný ptá se mne na cestu;
stč. říkalo se též ptáti čeho, na př. : když jsem toho ptal od mých
rádci ; -— a též zpytovati čeho, na př.: jenž zpytuje srdci;
tázati se koho, na př.: pocestný táže se mne na cestu;
stč. říkalo se též tázati koho, tázati čeho a tázati koho čeho,
na př.: Ježíš vztázal DIaric, —- Ctirad na dívce všeho vztázal, — toho
tebe kmeté fází ; —
prositi koho, na př.: proste
prosí almužny; —-prosit-i koho
chleba (stč.); — častěji praví
a prosit-í koho (gen., dílem též

sousedův; ——
prosit-i čeho, na: př. chudý
čeho, na př.: přátelé moji prosí mne
se: prosit-i čeho od koho n. na kom
akk.) za něco n. o něco; —
žádati čeho, na př.: bojovná mysl vždy žádá vojny, — lakomec
ádá peněz; — v jaz. obecném odchylkou žádati co (akk.): lakomec
áda' penize; — žádostiv čeho, na př. lakomec je žádostiv peněz; —
žádost čeho, na př. žádost peněz;
potřebovati čeho, na př. nemocný potřebuje klidu ; — ve stč. bylo
potřebovati čeho : žadati čeho, na př. král počal na něm toho 100

Na
tm

třebovati ; —- třeba čeho, potřeba čeho, potřebí čeho, potřebný čeho, na

př.: nemocnému je třeba klidu, — jest potřeba klidu, —- jest potřebí
klidu, — nemocný jest pot-řeben klidu; —
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přáti čeho komu. na př.: mně té cti přejte; -
chtivy' čeho, na př.: zisku _ehtivíj (spřeženo vzíshuehtívy')

atd.; ——

žíznivy' čeho, lačný čeho, na př.: lačen a žíznív pravdy.
8. Při slovesíoh hledětí, hledatí ; stříez',ostříhatz'. U sloves těchto

genitiv dílem dosud se drží, dílem ustupuje akkusativu; v jazyku
spisovném náleží přednost genitivu, pokud je v obyčeji.
Na př.: Hledím si svého. — Eledám sobě pokoje.
St'řez, pane,
duše mé. — Střez se jména zlého. — Ostříhat-z' budu zákona tvého.
Ve stč. býval genitiv také při slovesích vidět-i, uávídčtí, uavštžvití,
a říkalo se na př.: vízte světa obludné/zo. — hříšník své duše nenávidí,

— abychom chudých navštěvovali.
Také bylo závidčtí komu čeho, což zachováno v přísloví: žebrák
žebráku mošny závidí. Za to akk.: ž'ebrák žebrákovi chudobu závidí.
9. Při slovesích pomuítí, -pomenoutí (vzpomenoutí, zapomenoutí . . .),
-pomínatí (vzpomínat-í, zapom'íuatí . . .); dbáti,_šetřítí; všímatí sí;
vážítí si ; uechatí.
Na př.: Pomni mých slov. -— Vzpomínáme dobrých časův. — Za
pomenutí jsme dobrodiní tvého. — Sv. ProkOp nedbal žádné kratoehvíle.
Slušnosti více než přísnosti šetříti jest. — Na cestách všeho sí-všímejte.
Ve stč. bylo též: zapomuíš své smrtí atp., — a též: zuamenatí
čeho, na př. zuameuej té řečí bludné.
Rovněž tak pojí se s genitivem jména přídavná dbaly' a bedlívy';
na př.: člověk sve' cti dbaly', -— sve'ho hospodářství bedlívy'.

Sloveso uapomeuoutí, uapomínatí váže se s akkusativem.
Slovesa pomuítí, vzpome-noutí, zapomenoutí . . . váží se ode dávná
též s akkusativem s předložkou ua: vzpomenoutí, zapomenouti na
koho. . ., pomnítí též s akkusativem pouhým: pomníti něco.
*—
Sloveso dbátí má též vazby dbátí nač, oč, o čem.
Sloveso nechatí je významem příbuzno s uedbatí; podle toho jest
i vazba jeho náležitá s gen.. na př.: dbej si svého a ueohej cizího.

10. Při slovesíohnadítíse, čekatí.

Na př.: lepšího jsem se uadál. Čekal jsem pozdraveuí tvého.
Ve stč. bylo také ždátí čeho, na př.: Durink svého času z'dal.
11. Při slovesích -kusítí (okusítí, pokusítí, zkusíti . .., ohoušetí. . .).
Na př.: Ohusím toho pití. — Chtěl jsem vaší víry pokusítí. —
Kdo toho zahusí. — Chci zkusítí svého štěstí. — Ohněm zkoušejí zlata
(stč.). ——V nč. vniká sem akkusativ: okusiti nápoj, zkusiti své štěstí,

zkoušeti zlato.
Sem patří též přídavné jm. zkušený s gen. : člověk světa zkušený.
Vedle toho též: zkušený v čem.

12.Při slovesích a jménech, znamenajících litování,

ž elení.
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Na př.: Nelituj života svého. — Bylo mu líto života. — Člověk
pozdě zlého pyká.
Želejte se mnou mého syna. — Jest mi žel toho.
— Kaite se hříchův. — Člověk má se hříchu pokátí. -— Škoda toho
druha dobrého !
Genitiv tento nazývá se podle svého významu příčinný.
Téhož významu jest ve stě. genitiv při slovesích plakatz', žalostíti,
žalovatí, mstítí, při jménu přídavném vděčný a ve zvolánich.
Na př.: Matka plakala smrti svého syna. — Vizme, čeho žalostí
Jeremiáš. -— Žalnjíce svých nehod. ——Bůh nehned mstí každé víny.
— Nejsi vděčen daru vzatého. — Bčda mně Sýnáčka mého ! — Ach mého
hoře!

13. Při slovesích a jménech, znamenajících bázeň a stud.
Na př.: Bojte se trestu Božího. — Strašný mnohým mnohých sc
strachnje. — Všichni se užaslí hlasu sv. Prokopa. — Leklí jsme se té
noviny. — Stydím se lidské řeči; — Dítě ostýchá se cizích lidí.

1.4.Při mnohých jménech přídavných.
Některá jména pří
davná, která mívají při sobě předmět v genitivě, jsou uvedena
V číslech předešlých (plný. sytý, schopný, poslušný. prázdný, prostý,
daleký, potřebný, žádostívý,

chtívý, lačný,

žíznívý, dbalý, bedlívý,

zkušený . . . čeho). Jiná některá, která sem ještě patří, jsou
'účastný, na př.: té sečí mi dejte účastnn býti; — genitiv jest
i při odvozeném odtud slovese účastnit?: se čeho; —
.
mocný, snažný, na př.: jenž jsi všeho mocný, — buďme toho
snažni; — týž genitiv jest i při odvozeném zmocníti se čeho; —
bezpečný, jistý, na př. : 'budeš bezpečen sebe (n. sebou), — jsem

toho jist (n. tím jíst); —
hodný čeho, na př.: hoden jest
důstojný čeho (: hodný čeho); —

dělník mzdy své; — stč. též

vědom, svědom, povědom, pamětlív, na př.: nejsem toho vědom, —

buď pamětlív svého slibu; —
blízký čcho ; — mílovný čeho. —

15.Přikomparativech

a superlativech.

Např.: soused

je bohatší nás, — je nás všech nejbohatší (v. % 440 a 441 č. 2).
Genitiv při komparativu jest odlukový (v. nahoře č. 7), a poně—

vadž superlativ jest utvořen z komparativu, tedy jest genitiv, který
bývá při superlativu, též odlukový.
16. Při supin u. Na př. přijde soudit živých 73mrtvých
(š 536 č. 2).

17. Ve větách bezpodmětých.

Na př.: ubývá dne; — při—

bývá vody; — nedostává se vína (srov. š 330).

479. Genitivem jest vyjádřen doplněk.
To bývá zvláště, když doplněk se táhne ku předmětu v_v
jádřenému genitivem.
Na př.: Úřady nečiní lidí svatých (: lidí svatých, t. j. úřady
nečiní, aby lidé byli svatí). — Nic tak zjevnýíečiní pravdy, jako
přímépravení (: zjevny pravdy, stč., t. j. aby pravda byla zjevná).
——\Iísto svaté nečiní člhvěha svata (stč.) — Nemůžeš jednoho vlásku
bílého učiniti ani černého. — Dobrého domu nesluší nechati pustého.

V případech sem patřících jest ve větě předmět v genitivě
a doplněk

v genitivě, — je to tedy vazba dvojíhogenitivu.

480. Genitivem bývá vyjádřeno příslovečné určení. A to:
1. Příslovečné určení času na otázku kdy?
Na př.: Mluvili o příbězích, které se těch dní přihodily. — Svaté
Anny jest 26. července. -— Komenský narodil se roku 1592.

Genitiv tento podle významu svého nazývá se časový.
2. Příslovečné určení míry prostorové a časové, na otázky jak
veliký? jal-„'starý? jak daleko? atp. (jak v otázkách těchto je : kolik).
Jest to podle významu genitiv měrový a vyskýtá se v jazyku starším,
zřídka v novém. Na př.: Pídimužíkové jsou sotva čtyř půlí. ——Kdo

nebyl stár let pětidcát nebo šestidcát (stč.). — Nechali jsme ostrovy
snad paterých honůe po levé ruce (etc.).
3. Příslovečné určení látky, z níž co'uděláno. Genitiv ten na

zývá se látkový

a doložen jest jen několika doklady staročeskými;

na př.: prsten nebeského zlata, — vlekouc s nich (se synův) roucho
ctnosti i roucho vlny. Nč. výraz „zlatý stříbra“ je přeložen z němčiny.
481. Genitivem bývá vyjádřen přívlastek.

Genitivempřívlastkov ým je všeliký genitiv,který patří
ke jménu podstatnému,
a jest genitivem přívlastkovýmprávě
tím, že určuje pojem vyjádřený jménem podstatným. .Při tom bývá
zároveň také větoslovného druhu jiného. Srov. %468 č. 3. a.
Na př.: Žádost peněz.— Stvořitel světa. — Slavnost Božího těla.
— Bůh vína. — Hodina obědu. — Zahrada našeho souseda. — Člověk
dobrého srdce. -— Sklenice vody. — Výška desíti sáhův. -— Strom je

vz-výši padesáti loket.
Některé genitivy sem patřící liší se podle významů svých ještě
dále a rozeznávají se zejména:
1. Genitiv tak zvaný vysvětlovaci (neb omezovací, gen. ex

plicativus, determinativus). Omezuje širší pojem, jenž jest vyjádřen
jménem podstatným, a tím jej i vysvětluje. Na př.: trest smrti :
trest (pojem širší), jenž záleží v usmrcení (omezení a vysvětlení),
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nebo : trest, a to smrt. Podobně: dar oýmlavnostt; — apoštolové
měli dar jazykům — slavnost Božího těla.
?. Genitiv dějového podmětu (gen. subiectivus), na př. stvoření
světa; — a dějového předmětu (gen. obiectivns), na př. stvořitel
srčta. —
T_vtogenitivy bývají zvláště při jménech, jež jsou významu d ěj o
vého a znamenají bud děj sam (nomina actionis), na př. stvoření, —
buď toho, kdo při ději je činný (nomina agentis), na př. stvořitel. Ve
výraze na př. „stvoření světa“ je také význam, jako ve větě „svět je
stvořen“; ve větě této je svět podmětem a podle toho nazývá se ige

nitiv světa ve výraze „stvoření světa“ genitivem podmětu.
Naproti
tomu ve výraze „stvořitel světa“ je také význam, jako ve rčení „stvo
řiti svět“; ve rčení tomto jest svět předmětem, a proto nazývá se
i genitiv světa ve výraze „stvořitel světa“ genitivem předmětu.

Jiné příklady:

Pro gen. podmětu:
—--Řeč Isaz'áše proroka.

PříštíKrista pána (: Kristus pán příjde).
— Tok Vltavy. — Přání rodičův.

Pro genitiv p ře dmětu: Aby jí (myslí soudcovou) nic nepohnulo,
ani bázeň gtráty, ani naděje ziska (: báti se ztráty, nadíti se zisku).
——
Viný (pokuty) jsou nalezeny pro strach'ztráty. —Aby pro těch lidí
hrůzu neprotřel se nikdo k vozu (: hroziti se těch lidí). -—Pro lásku
svého děťátka. — Pečlivost zemských věcí.

Genitivy ty mohou se bráti ve významu také jiném; v. š 483.
482. Kromě toho rozeznávají se podle významu svého a
v různých členech větných se vyskytují:
1. Genitiv přivlastňovací (gen. possessivus). Jest na otázku
či ? čeho? a znamená vlastníka. Na př.: Zahrada našeho souseda. —
Tato zahrada jest našeho souseda. _- Řečiště Vltavy. .. Pata hory.
— Konec roku.
2. Genitiv celkový (gen. partitivus). Znamena celek, z něhož
se nějaký díl béře nebo jehož nějaký díl se rozumí. Na př.: skle—
nice vody, — loket sukna, ——
kopa grošův, — tisíc zlatých, — ně
kolik dní ; -——
nedostává se vína, — přibývá vody.
Díl, který se z celku béře nebo rozumí, vedle genitivu tohoto
a) někdy vyjádřen jest, b) někdy není.
a)“ Díl vyjádřen jest. A to:

jménem podstatným;

na př.: sklenice vody,— libra mouky,

has chleba, — hromada kamení, — hojnost ryb; — lepší hrst jis—
toty nežli pytel

číslovko

naděje;

—=—

11,která jest nebo se béře za jméno podstatné,

tedy číslovkou základní počnouc od'pětz', nebo druhovou a ne
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určitou v rodě středním; na př.: pět prstůzr, —- šest neděl, —
sto let; -—dvě haloabátek, — čtvero evangelístůe, — desatero přiká
zání; — mno/zopráce,
málo času, — kolik hlav, tolik smyslův; —

výrazem přísl o v e čný m významu měrového; na př.: je dosti
času, — máme dralmě dobytka, ——
máme hojně obilí; — na voze

je místa pro čtyři lidi; —
zájmenem
eo (něco, me); na př.: 00 lidí tu zahynulo,. —
máme něco mouky, — m'a toho.

Ve stě. říkalo se také: kdo eás má pravou žádost knebesům,
——
kteřá nás nad čím může (: která z nás, t. tří bohyň, nad
čím panuje), —vás každý div se tomu, —slyš to oás všeliký.
6 Díl vyjádřen není. Tu pak
buď dal by se díl vyjádřiti příslušným výrazem domyšleným
na př.: sv. Alexius svého statku sobě vzav k moři se bral (t. j. něco
V

svého statku, část statku...), — kázali mu dáti octa se žlučí;
buď se rozumí ze souvislosti, že to, co se praví, platí jen
0 dílu vyjádřeného celku, na př.: nedostává se vína, —přibývá
vody, — nabral jsem vod-y, — nalej sem vody, — podej mi cody,
— pojedli jsme chleba, — voda vždycky břehu ubírá, — ubrati
včelám medu.

Pravíme a) „přines voda“ ab) „přines vody“. Va) je pověděno.
že má býti přinesena voda a ne co jiného. V l)) je pověděno totéž,
ale spolu je vytčeno, že se má rozuměti vody jen díl.

3. Genitiv vlastnost-i (gen. qualitatis). -—Znamená vlastnost na
otázku jaký? Na př.: Člověk dobrého srdce. _ Můj přítel jest do
brého srdce. — Pokoj lidem dobré vůle..

483.Rozdílnost při výkladech některých
genitivův.
Někdymůže se týž genitiv podle rozdílného

čítatik rozdílným druhům.

pojetí po

Na př. ve větě „Bacchus byl bůh vína“ jest gen. vína. Ten může
se bráti za gen. přivlastňovací, když se větě dané rozumí ve smyslu
otazky „čí nebo čehobůh byl Bacchus?“ ; — anebo za gen. vysvětlovací,
když se mu rozumí ve smyslu: Bacchus byl „bůh, a to vína“; —
anebo za genitiv zvaný zřetelový, když se to vykládá, že Bacchus byl
bůh „vzhledem k vínu“.
Ve výraze „příští Krista pána“ může se gen. Krista pána bráti
za gen. podmětu, a také za gen. přivlastňovací. Atd.
Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.

io
io _
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484.

1). llativ.

[. Dativ jest pád na otaz k u komu? čemu?
2. Některé vazby dativní. zanikly a nahrazují se jinými;
o tom viz zde níže.

485. Dativeln jest vyjádřen předmět.
To bývá:

1. Při slovesích, znamenajících pohyb nebo stav v prostoru,
pak také pohyb nebo stav ve smyslu přeneseném.
Dativem při těchto slovesích je vyjádřen předmět, k němuž pohyb
jakoby k cíli svému směřuje, na př. donésti něco někomu (pohyb
kam, : k čemu?), — anebo podle něhož a jakoby směrem k němuž
sta-vurčujeme, na př.stč. člověk přísedící domu vdovinu (stav, klidné trvání
kdezsměrem k čemu?). Význam sloves těchto je tedy směrový.
Význam tento pak tkví někdy v slovese jednoduchém, na př.
nésti, vrátiti...něco někomu; někdy v předložce slovesa složeného
na př. náležet-i, přiležeti, priscděti (Stč.) . . . někomu; — někdy v obém
na př. nahoditi, předložiti . . . něco někomu.
Význam směrový při některých slovesích, která sem patří, nejeví
se již dosti zřetelně, ale byl V nich původně přece. Na př.: Josefovi
při-padl třetí díl (srov. padnouti, sloveso pohybu, tedy s významem
směrovým); — co se mi přihodilo (srov. hoditi).

D 0 kl a dy toho všeho máme:
Při slovesích nésti, pustiti (původně :

poslati), vrátiti . . . .

a jejich složeninach. Na př.: něco ti nesu; ——Darius poslal list Alex
androvi ; — otec pustil synovi živnost.
Při slovesích státi (praes. stanu), státi (praes. stojim), při některých

jejich složeninách a při -staviti. Na př.: státi ráně (stč.); — Soběslav
králově moci nemohl ostáti (Stč., : přemoci); — člověk stoji zlým
žádostem (stč.); — dostáti slibu; — komu ty se dostaneš; — král po
stavil se nepřiteli; _ Opatové mnichům představeni jsou.
Při složeninách —ložiti, -lehn0uti, -lěhati, -ležeti. Na př.: naložili,
přiložiti, uložiti...někomu něco; — Alexander pokoji se obložil (stč.);
— podlehnouti ranám, ——
zlý skutek podléhá trestu; ——dobrým od
plata náleži; ——Duchu svatému přiloží milost (stč.).
Podobně při

jméně přídavném náležitý: opatrnost křest'anu náležitá.
Přislovesích jiných, s do-, na-, nad-, pod-, před-, při- složených.
Na př.: to nám otec dochoval; —- co se mu namátlo; — namitnouti,
nahoditi, naháněti, nakloniti . . . někomu něco; — nadhoditi . . . někomu
něco, -— nadjiti, nadběhnouti, nadjeti . . . někomu; — podřiditi se ně
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komu, — pod-robití se zákonu; — chléb krkavcí předhodítí;

— pří—

padnoutí, příhodítí sc.. . někomu; —-ti dva sv. Petru se přikázali,—
sladkostí přímíšena hořkost, — soused přísedící doma vdovínu (stč.).
Sem patří také dativ při slovese obcovatí a jm. přídavných
přítomný, blízký.
Na př.: Aby lidé službám božím obcovalí. — Byl jsem tomu pří
tomen. — Blízké jest (spasení) těm, kteří se Boha bojí.
Poznam.
Význam směrový znamena se více méně také v da—
tivech při slovesích zde dále uvozovauých.

2. Při slovesíeh a jménech,

protivení

znamenajících odpor

a

Na př.: Odporovatí bludům. — Nemohouc se zepřítí síle (stč.).
— Město chtělo se mu příčítí. — Kdo se pravdě protíví, Bohu se
protíví. — Odporngj,protivný komu (: proti komu).

3. Při slovesíoh, znamenajícíoh dávání

atp.

Na př.: Každému dán bude peníz. —Jcmu nikdo kouska "chleba
nepodal. — Poddatí
se nepříteli.

se někomu. —-Nadalí

mu lhářův. ——
Město vzdalo

Podobně: darovatí, poskytnoutí, udělítí, zaplatiti, půjčítí, vra
čítí . . . komu co nebo čeho.

4. Při slovosíoh,znamenajícíchrčení, jevení,

oznam o

v á.ní atp.
'
Na př.: Pověz nám, kdo jsi. — Nepřítel vám to našeptal. — Ti
lhalí jsou lidu svému. — Vladyka má své nehody králí toužítí (stč.).
——Přísáhl jsem Bohu. — Klel jsí žezla jeho. — Dobrořečtc jménu
jeho. ——
Lide budou mu zlořečítí. —Požehnáš člověku pravému (Stč.)
-— Ěabel ponukl žídíčm, aby . . (stč.).
' '
Podobně: dáti, pravítí, vyprávětí, mluv-ití, děkovatí, věstítí, pro—

rokovatí, vyznatí, slíbítí, žalovatí, stěžovati sí, naříkatí sí, látí, kázatí,
velctí, poručítí, zapovědětí, lichotití, pochlebovatí, kořítí se, Icla-ne'tíse,

rouhatí se, hrozití, chlabítí se, tykatí, vykatí, jevítí, psát-í. .. komu.
Sem patří také rčení „říkají mí Václav“ atp.

5. Při slovesíeh, znamenajíoíchdiv ani a div ení.
Na př.: Nero díval se ohni (stč.). — Lidé dívílí se té kráse. ——
Darius podívíl se tomu. (Chybněz obdivovatí něco.)

6. Při slovesích. znamenajících projevy vůle, naděje,
přízně,

víry,

jako jsou chtítí, 'nadítí se, věřítí, přciti, závidět-iatp.

Na př.: Kdo chce pokoji, hotov se k boji. — Nechci tomu. —
Tomu jsem se nclnadál (též: toho jsem se nenadál). — Nadějíce se
velíkgjm darům. — Věřím svým učitelům. — Císař nedůvěřoval tomu,
co bylo prosočeno. — Přej a bude tí p_řáno.— Sokové závidí dobrým.
22“
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'
Podobně: příznivý komu, závist-tvý komu (stč.).
Vedle chtítí čemu vzniklo a ujalo se i vjazyku spisovném chtítz'co.
Stč. říkalo se též donfatí komu; na př. nedoufám mému zasloužení.

7. Při slovesích, znmnenajících vykn utí, u čení

a roz

“ m č 11i.

Na. př.: Zvykej dobrému. -- Odvýkatt hříchu nejlepší pokání. —
Sv. Prokop mnichy záhonu- učil. -— Dobrotě a kázni nauč mč. — Ne
roznmí každý všemu-.
L'čiti něco, rozuměti něco (akk.) jsou odchylky, vzniklé vlivem

jazyků cizich; jazyk spisovný jich nedopouští.
8. Při jm. příd. rád & slovesích vadovati sc, těšiti se, smátí se.
Na př.: Kdo nic nového nevídal. ten i starému rád. — Jsem
tomu nerad. — Lidé radují se létu a včelky květu. — Nepřátelé těší
sc zlému mému. — Počali se druh druhu smáti. ——
Posmívalí sc jemu.
Stč. říkalo se též hojitt se čemu, na př.: Saul ohojil se řeší .lo

nathovč (: dal se upokojiti).
Co dativvtčchto rčeních vyslovuje, bývá často příčina, pro kterou se
jest radovati atd.; proto bývá dativ tento nazýván příčinný (dat. causae).
Místo radovatt se, těštti se čemu říká se také z čeho.
9. Při rovnati se, podobatt se a rovný, podobný.
Na př.: Hrdý pyšnémn se rovná. — Kdo jest rovný mně. ——Nc
podobna hvězda hvězdě a člověk člověku.
Místo dativu prostého bývá tu také dativ s předložkou le.
10. Při s]ovcsích líbitt se, slnšctt, havěti, hoditi se, stačití, &po
dobně při v-hod býti, hodný, slušný, milý.
Na př.: Tobě sluší chvála. ——
To je, králi, tobě slnšno. — Hověj
svému pánu. ——Muka hodná hříchům (stč.). — Při slnšeti, hodtti se
a hodný bývá také dativ s k.
'
Ve stč. říkalo se též: já se tobě nemz'lím (: nelíbím), — kosteč

nící mrzí (: nelíbí se) všemlidem, — budou vám mrzctžnepravosti vaše.
11. Při slovese býti :

a) jest mi něco (: mám něco).
b) někdo jest mi něco n. něčím. Sloveso (býti) je tu někdy vy
necháno.
Na př.: Chci vám něco dobrého říci, z čehož vám všem bude
radost a pohanům v srdci žalost.
Bude konec tvým řcčcm. — Jest
mt dvacet let. — Není ještě všem dnům večer. ——
Starý vlk psům zábava.
Sem patří také rčení „jest má jméno Jan“ atp. Z něho vyne
chává se někdy „jméno“ a říká se „jest mi Jan“. Na př.: jednomu
(z obou lotrův) bylo Dizmas (stč.); — vdova měla dvě dcery, té jedné
bylo Františka a té druhé Tonička (mor.)
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Dativ ve rčení „jest mi něco“ (: mám něco) atp. bývá nazýván
přivlastňovací (dat. possessivus).

12. Při jiných slovesích a jménech přídavných, jako jsou ve
rčeních následujících:
pomocí, prospěti. . ., škoditi, křivditi, ublížiti. . .komu; —
stč. bylo též vz'nz'ti se komu, na př. hříšník viní se Bohu; —
pomocaý, prospěšný, užitečný, škodný, šlcodlz'vý...komu; —
křivý.pravý, vinný, povinný, dlužný ; na př.: sám sobě křiv jest,
kdo se dluhy zasypá,
budu vám prav,
—Kain nedal se vinen
Bohu, — dluh, jímž nám někdo povinen jest, —jsme vám dlužní; —
dovoliti . . ., brániti, překážeti . . . komu; —
sloužiti, rad-ití, . . . komu; —
odolati komu; na př.: odolej vždy zlobě; ——

panovati, vévoditi .. .homu; na př.: peníze jed-něm panují,
druhým slouží; — tělo v rozkoší chodí, když mu duše nevévodí;
ve stě. bylo též vládnouti komu, na př.: aby'nám zde žadný ne
vládl, ——
aby Kristus tobě sam vládl; —-a tušžtá komu (:
na př.: přátelé počali jemu, (nemocnému) tušiti; —
věrný, štědrý, vděčný . . . komu.

těšiti koho),

13. Dativem bývá, vyjádřen předmět nepřímý, t. j. předmět,
jehož se děj netýká přímo a neprostředně, nýbrž nepřímo a takořka
prostřednictvím něčeho jiného.
_
Na př.: Petr utal ucho ]lIalchoví-(: Petr utalucho, a to stalo se
Malchovz'; -—ucho : předmět přímý, Malchovi :předmět nepřímý).
— Vypadl meč z ruky Boleslavovi (: z ruky, a to Boleslavovi). —
Dítě sedí matce na klíně. — Kovář okoval jezdci koně. — Darova
němu koni na zuby nehleď. — Shořel nám dům (: dům, ten byl'naš,
shořel tedy nám).

Předměty nepřímé jsou také předměty, jež vyslovujeme dativem
tak zvaným zřetelovým, dativem prospěchovým a dativem mravním.
Dativem zřctclovým vyjadřuje se předmět (nejčastěji osoba),
pro nějž t. j. vzhledem k němuž platí, co se ostatkem věty vy
slovuje.
Na př.: Hladovému vždy poledne. — Tomuto opilstvím, co onomu
lékařstvím bylo. —Jiným je Vratislav syn Oldřicha, markrabí Brněn—
ského (: podle mínění jiných). — Sobě vlk ostronos, sobě ježek ka
deřav. — Ovoce krásné zraku. — Budeš silen nepřátelům. — Ostrov
nám zůstal po pravé straně. — Oděv je mi malý. — Byt je nám ve—
liký. — Jdeš mi rychle.
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Dativem prospěclnovým(dat. commodi, incommodi) vyjadřuje
se předmět (nejčastěji osoba), jemuž na prospěch nebo neproSpěch
se děje nebo jest, co ostatek věty vyslovuje.
.

Na př.: Bojím se zemi zlého. — Všem se jest urodil Kristus.
Sem patří dativ sobě, si ve rčeních: co si počnu, — co sobě
stýskaš, — mluv si,—krkavci sobě lítají a holubi v léčkách vaznou,
——sám sobě hude, sám sobě vesel bude, -— pták si staví hnízdo atp.
Význam prospěchu bývá tu vybledlý a nevystupuje dosti zřetelně.

Dativem mravním (n. dat. sdílnosti, dat. ethicus) vyjadřuje se
osoba. a to osoba grammaticqu první nebo druha. k níž se obsah
ostatkem věty vyslovený jen ve smyslu mravní sdílnosti vztahuje.
Na př.: Nechoď mi nikam! — Pane, jak mi nevesele vzhledaš!
— To ti je krása! —- To vám byl mraz!
V čísle jedn. jsou tu vždy tvary slabší mi, ta', nikdy mně, tobě.

14. Dativ předmětnýbýva při infinitivě,

místo nominativu,

který je při slovese finitním.
Vazba tato nazývá se vazba dativu s infinitivem (dat. cum infi
nitive) a byla v jazyku starém. Říkalo se na př.: Biskup ustanovil,
dva korce obilí dávati každému oráčz' (t. j. ustanovil, aby každý oráč
dával dva korce obilí). —-—
Bylo by nelze, oráči chleba Icupovati (t. j.
nesnadno by se přihodilo, aby ováč kupoval chléb). — Kaž, olejv"

tuto státi.

15. Dativ předmětný býva ve větách b ezpo

(1.m ět ý c 11.

Na př.: Jest 'mi žel tebe. — Nebude vám do smíchu. -—Dobrěmu
všude dobře. — Zželelo se matce milých dítek. — Komu se nelení,
tomu se zelení. — Dobře se nám tu sedí. — Běží nám o životy. —

Ubylo mi starosti.
486. Dativem jest vyjádřen doplněk.
To bývá,:
1. Když doplněk se táhne ku předmětu, vyjádřenému dativem.
Na př.: Není dobré člověku býti samotnému. — Lépe jest tobě
do života vejíti kulhavěmu nebo bezrukému, nežli dvě ruce a dvě nohy
majícžnmíuvrženu býti do ohně věčného. — Nelze mi býti vesela.
Tu jest ve větě předmět v dativě a doplněk v dativě, —jest to
tedy

vazba dvojího dativu.

_Vazba tato je zbytek vazby (stč.) dat. s infinitivem; sr. %485 č. 14.
Ve rčeních „býti veselu“, „býti živu“ atp. byl doplňkový dativ
živu, vesela atd. právem jen tam, kde se táhl ku předmětu čísla

jednotného a rodu mužského nebo středního; tedy na př. ve větách:
člověku nelze býti vždy vesela, — zvířeti nelze bez vody býti živu atp.
Byl—lipředmět rodu žensk. nebo čísla dvoj. n. množ., měl se doplněk s ním
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shodovati a mělo býti na př.: rybě nelze bez vody býti

-—ptákům

nelze býti živým atd. ——
Ale v té věci odchýlil se jazyk zahy od pravidla

a dativní doplněk s koncovkou -u ustrnul akladl se pro všecky rody
a čísla, říkalo se tedy též: rybě nelze býti živu, ——
ptákům
býti živu atd.


nelze

'2. Ve rčeních, jako jsou „tento dar jest rodičům“, „toto psaní
je bratrovi“ atp., když se jim rozumí ve smyslu otazek „jaký je to
dar ?“ „jaké je to psaní?“ (Srov. % 359.)

487. Dativem jest vyjádřeno příslovečné určeni, a to určení
účelu — dativ zvaný ú č e l o v ý.
Vyskytuje se ve stě., a nejčastěji to bývá dativ čemu-. Na př.:
Čemu jsou mi hrdá roucha? — Čemu postíme se? — Viz. čemu jest
takova skoupost!

——V češtině nové je za to k čemu a nač.

488. Dativem jest vyjádřen přívlastek.
Dativem p ř i v l a s t k o v ý m je všelik ý dativ, který patří
ke jménu p o d s t a t n ě m u, a jest dativem přívlastkovým právě
tím, že jméno, k němuž patří, je jméno podstatné. Při tom býva
zároveň také větoslovného druhu jiného. Srov. % 468 č. 3, a.
Na př.: Služba modlám. — Polehčení bolestem. -—Smrt je konec
všemu. — Prázdnost (zahálka) jest máti hříchům a macecha šlechetnostem.

489. Rozdílnost při výkladech některých
dativův.

_

Někdy může se týž dativ podle roz dílného

pojetí počítati

k r o z d í l n ý m d r 11h ů m. Na př. ve větě „ztratila se mi kniha“ je

dativem'mi vyjádřen předmět t. zv. nepřímý (% 485 č. 13, : ztra
tila se kniha, a tím stala se ztrata Hané); ale týž dativ mi může se podle /
pojetí a zdání jiného bráti také za prospěchový (dat. incommodi). Atd.

490.

E. Lokál.

1. Lokál jest paid na otázku 1)kam? v čem? 0 kom? atp.
2. Bývá obyčejně s předložkami. Prostý, t. j. bez předložky,
vyskytuje se jen v jazyku starém, a i. tu velmi zřídka.

491. Lokálem prostým vyjadřuje
1. Určení místa.
Doklady toho jsou jen v češtině
v Pl'oškovicích), — na mostě Praze
Původem svým patří sem příslovce

se příslovečné určení a to:
staré; na př.: Ploškovicz'ch
(: v Praze).
(a předložky) významu míst

ního mzě, kromě, mezi, záda, dole a slc. hore, jež jsou lokály ustrnulé

3—14

.

v platnosti pouhých příslovcí. Příslušné k nim nominativy, dílem zu,
niklé, jsou: ven (: venek, srov. % 474 č. 1). hrama (: kraj), meze,
zad, důl, hora.
23. Určení

času.

Dokladů toho jest několik v češtině staré pro lokály: zimě, létě
(: v zimě, v létě); dne, noci (: ve dne, v noci, v této noci\ a. j.
Původem svým patří sem některá příslovce významu časového,
na př. pozdě, jež jest ustrnulý lokál (k nom. pozdo : pozdní).
3. Určení způsobu.
Doklad toho je starý lokál latině; na př.: Pilat kázal to řecky,
židovsky & latině napsati.
Původem svým pak patří sem hojná příslovce významu způsobo—
vého, na př. tvrdě, dobře, zle, draze atd., jež jsou ustrnulé lokály
(k nom. tvrdo, dobro atd.; tedy dobře : v dobrém).

492.

F. Instrumentál.

1. Instrumental jest pád na otázku

kým? čim?

2. Některé vazby jeho zanikly a, nahrazují se jinými; o tom
viz zde níže.

493. Instrumentálem jest vyjádřen předmět
To bývá,:
1. Při slovesích hodili, hnouli, hýbali, ločili, hlálili, lřásti atp.
a při jménech s nimi příbuzných.
Na př.: Hoditi kamenem. — Vlny metaly korábem. ——
Anděl lou
vodou hýbal. — Točiti kolem. — Třásti stromem. — Hnutí okem, tře
sení stromem.

2. Při slovese vládnouli & při jménech s nim příbuzných.
Na př.: Chyba vládne člověkem. — Vláda. rozumem.

3. Při slovesích hrdali, pýchali atp. &při jménech příbuzných.
Na př.: Nehrdejte jeden druhým. ——
Pyšní pokornými pohrdají.

- Pohrdání světem.
'
4. Stč. říkalo se též: klamali, spileti n. “špileti (: žertovati),
loudili, pohrávali, lháli, menlili (: lháti), lslili, smáli se, smích pobi
íeli (: posmívati se), smích tráleli (též) . . . kým.
Instrumentály, jež zde jsou uvedeny jako předmětné, jsou pů—
vodem svým příslovečné;

viz o tom % 503.

Podobně brávají se za

předmětné také příslovečné instrumentály některých rčení jiných.

494. Instrumentálem jest vyjádřen doplněk.
To bývá:
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1. Když za doplněk je vzat instrumental původně

slovečný.

pří—

Na př.: Tato rana je bičem (za doplněk je tu vzat týž instr
bičem, který je příslovečným určením ve rčení „raniti bičem“). —
Cesta od nás do města je lesem, polem (podle „jíti lesem, polem“).

2. Když je doplňkem instrumentál vlastnosti,
v. Š 502. Na
př.: Přemysl byl životem hrdinským (stě. : těla hrdinského).

3. Nejčastěji býva instrumentáleni vyjádřen (lOplněk, kterýr
Se táhne někdy ku podmětu, vyslovenéinu nominativem, někdy ku
předmětu, vyslovenému akkusativem. Např.: kůň jest jednou hří
bětem, člověk dvakrát dítětem (kůň hříbětem, člověk dítětem); -'—
bych ja sloul vaším králem (ja vašínTki—alem);— nikdovse nenarodil

mudrcem(nikdo 1nudrce1n);—bratr se stal učitelem(bratr učitelem);
-—mniši zvolil'fkněze Vítoše opatem (Vitoše opaten1);1 Boleslav
Strachkvasa mnichemučinil (StrachkvasaJnnichem).
Vazba tato býva zvláště při slovesích:
býti. Na př.: nebrzo kdo bude trhovcem, by nebyl lichevníkem;
— kdo nikdy nebyl poddaným, zřídka býva dobrým pánem.
činiti, dělati. Na př.: nejsem spravedlivým učiněn; — když se
chudý bohatým činí; — ten tlumočníkem mým se udělal.
voliti7 potvrditi, světiti, korunovati. Na př.: sv. Matěj apoštolem
zvoleng—Mlada abatyší stvrzena jest; —'jeho (Prokopa) hospodářem
potvrdili a opatem světili; — císař Václava králem korunoval.
naroditi se. Na př.: člověk se narodil holoplíštětem nestatečným.
státi se, ostati, staviti, -stanoviti. Na př.: ať kamení toto chlebem
se stane; —kdo pravdu zastává„ vítězem ostáva; ——kdo mne ustavil
soudcem; — jsem ustanoven dozorcem; — stuvěls Boha svědkemx
míti. Na př.: mám v srdci Boha hostem.
viděti, zdáti se. Na př.: pravý pokorný nechce býti viděn po
korným; — sově soumrak svítáním a tma noční polednem se zdá.
jeviti, ukazovali. Na př.: Kristus se zjevil člověkemi Bohem (stč.);
— kdo odpovídá. nedoslyše, bláznem se ukazuje.
jmenovati, zváti, pravili, díli, slouti. Např.: ten jmenoval se
králem Šalomounovi; ——písmo Krista nazýva sluncem, Marii měsícem

a Jana denniei; — byť- se kdo pravil i andělem; — již vás nedím
svými stuhami, ale přáteli; — císař jej (Vratislava) králem českým
provolal; — chceš-li dobrým slouti.
psáti. Na př.: mistrem sedmera umění se psáti.
věděti, znáti, čísti, pokládati, mníti, souditi vlv
atp.! Např.: ďábel ho
(Krista) člověkemvěděl (stč.); — lotr sám se hrisným poznal; — ten
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se čte šlechticem (Stč., :

počíta se, pokládá se); — pokládá jej ne

mocným (stě-.); — nemni se moudřejším, než jiní byli; ——blazen jest,

kdo nepřítele dobrým soudí (stč.).
uč—íti.Na př.: učím se kloboučníkem.

Jindy hýva tento doplněk v nominativě
podmětu.

v akkusativě
sativem.

(když se táhne ku

na př. otec cítí se zdráe, srov. & 470 č. 2), — nebo

(když se táhne ku předmětu, vyslovenénln akku

na př. viděl jsem otce zdráva, n. zdravého, srov. Š 473).

Kdytu mábývati instr umental a kdy nominativ

neb ak k u

sativ, o tom zachovává,se většinou pravidlo následující:
I. Když doplňkem je jméno přídavné (ve smyslu širším) a
a.) táhne se ku p od mětu, je zpravidla v n 0 min ati v C-(a pokud
možna tvaru jmenného); tedy na př.: Sousedjest behat, —soused
stal se behat, — soused učiněn jest behat, — otec cítí se
zdráv, — jsem cizí v této zemi, —žák byl pochválen. — činíš
se nevčda (stě), — jsem první, druhý . . ., — jdu sam desátý
(stč. sam desát) ;

I)) když téhož druhu doplněk se táhne ku předmětu, vyslove
nému akku s &tiv em, bývá často též v ak k u s ativě (a pokud
možna tvaru jmenného), na př.: viděl jsem otce zdrávo n. zdra
cého, — učiň mě té cti hodna, — hřích činí člověka sobě ro

botného;-—ale často také v in str u me ntale,

na př.: učiň mě

té cti hodným, — hřích činí člověka sobě robotny'm, — ně

které hříchy nazýváme smrtelny'mi atd.
Ve větách záporných býva tu ovšem genitiv
př. :

místo akk.; na

úřady nečiní lidí svatých, n. svatýmz'.

II. Když dOplňkem je jméno podstatné

(nebo zpodstat

nělé), býva

a) v in st ru m e n tal e, jestliže se jím vyslovuje vlastnost nějaká
jakožto přij ata nebo p ro měnna, nebojestliže příslušnéslo
veso znamena nějakou přeměnu, na př.: bratr jest učitelem,
-— J ozafat byl zemským písařem, — soused stal se boháčem, —
ten tlumočníkem mým se udělal, — kdo mne ustanovil soudcem,
— císař Vratislava králem českým provolal: a bývá
bv

v nominativ

V

8

neb akkusative

V

v případechjiných,na př.:

soused jest boháč, — máme souseda boháče.

Pravidlo toto jeví se zřetelněve spisech starších.
Během času pronikají v něm některé změny, zvláště v jazyku

novočeském spisovném. Tu totiž v případě I. (když doplňkem
je jméno přídavné) šíří se instrumental
na ujmu akkusativu
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a nominativu víc a více; v případě II. (když doplňkem je jméno pod—
statné) zůstává. celkem způsob starý.
V jazyku ob een ém zachovává se pravidlo staré měrou mnohem
větší. než ve spisovném, a nikde nevyskytují se v něm rčení jako
na př.: byl jsem zvědavým, zástupcové byli příliš povolnými, náš soused
je boháčem, král stavěl se rozhněvaným atp. Rčení takova čtou se ve
spisvích,zvláště v době nejnovější, velmi často, ale jsou ovšem ch ybná;
dlužno se jich vystříhati a držeti se v té příčině způsobu, zachovaného
v jazyku obecném.
Místo instrumentálu bývá tu také za 5 akk., v. 5 513 (při
předložce za).
Napodobením latiny přidával se k doplňkovému instrumentálu
infinitiv býti, a tím vznikla spisovatelům, pozdějším oblíbená vazba in

strumentálu

s infinitivem.

(m. který se má vinen).—Pak-li

Na př.: Kterýžse vinnýmbýtiznat
co překážkou býti viděli. — Pravil

jej býti písařem. — Císařovna I.:/řest'ankouse býti vyznala.

495. Instrumentálem jest vyjádřeno příslovečné určeni; a podle
toho. jaké to určení jest (š 339 č. 3), rozeznáváme instr. 1. místa,

2. času, 3. způsobu. vztahu a míry, a.4. příčinnosti.
496. Instrumental místu.
Ten bývá:
1. Při slovesích pohybu, na otázku kudy?
Na př.: Lesem šel a stromů neviděl. — Oheň vyrazí dveřmi neb
okný.

Pravíme „dívati se oknem“ atp. ; tu děj di'vati se atd. pojat jest
jako pohyb, který se děje oknem.
Pravíme „zpívali jsme ceston“, „zpívali jsme lesem“ atp.; tu pohyb
není vyjádřen, ale rozumi se z ostatku věty (: zpívali jsme jdouce,
zpívali jsme jdonce lesem).

2. Některé instrumentaly místa jsou na otázku kde?
Zejména jsou to instr. místem, misty, krajem, stranou, polem.
Na př.: osení je místem řídké, — potok byl krajem hluboký, ——
státi

stranou, — ležeti polem.

497. Instrumentál Husa, na otázku kdy?
Vyskytuje se jenom ve rčeních jistých, více méně ustálených.
Na př.: Vojsko
Nebe zemi déšt dalo
——Včera tou dobou.
Původem svým

táhlo dnem i noci. ——Člověk časem se mění.—
časem svým. — Včera tim časem, .. . těmi časy.
— Každým rokem, . . . každým dnem.
patří sem příslovce jednou.
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498. Instl'ulnentál způsobu, vztahu a míry.
1. Instrumental způsobový vyslovuje. jak :_jakgjm „způsobem)
se co děje nebo jest. Bývá nejčastěji při slovesích pohybu, ale
často také při jiných.
Na př.: Bezpečněji krokem než skokem. — Běžeti konem, úprk-mz.
Jeti klusem, tryskem, ct'alem. — Krev teče valem. — Nemocný leží
pádem, oči mu stojí sloupem. — Pole leží úkorem, ladem. — To se
stalo tím způsobem (stě. tím činem, tím obyčejem). — Kdo dobrým
úmyslem čistotu drží. — Bojovník musí patřiti, kterým řádem chce
bojovati. —- Zřídlo objeveno náhodou.

Druhem tohoto instrunlentztlu jest instr. t. zv. srov n á.sz ('í.
Na př.:_Krev potůčkem (:

jako potůček) teče. — Jason zbe'kem

(:

jako zběh) zašel jest (stč.). — Odešel jest tuláka na cestu (stč.).
2. Instrumentál vztahový vyslovuje, k čemu se vztahuje a
vzhledem k čemu má se rozuměti a vyklz'tdati, co ostatek věty
vyslovuje.
Na př.: Jsem rodem z Prahy, bytem v Plzni. — Josef byl tělem
v Egyptě, ale myslí ve Svaté zemi. — Kdo odpočívá tělem, odpočívej
i duchem. — Čech smýšlením. — PrOSpívati věkem i moudrostí. —
Sedláci nemají se rovnati rouclzem, stravou a čeledí vládykám. —
Člověk nemá meškati pokáním. — Císař jej hrdlem i zdravím ubez
pečil, — Ten jest jist nebeským královstvím. — Malý postavou. — Ně—
kteří jsou nám příbuzní rodem. — Podobný hlasem. — Buďte věrni
srdcem, ústy z?skutkem. — Chudý duchem.
3. Instrumental 111ě1—0vý_'bývá,
nejčastěji ve rčeních kompara

tivních a vyslovuje jakou měrou (: o kolik . . .) vynikat A nad B
(v. % 440). Konqiarativ jest ve větě buď výslovně, buď aspoň podle
smyslu obsažen.
Na př.: Což méně lotem desíti hřiven (stč., :: co jest o lot méně
než deset hřiven). — Počet apoštolský umenšil se jedním apoštolem
(stč.,=stal se menší a jednoho apoštola). — Cim více kdo má, tím

více žádá (: o kolik

tolik . . . .). _- Čím dále. tím hůře.

Sem patří původem svým příslovce málem. mnohem. Na př.;
mnohem více, málem dále atp.

Krom toho jest instrumental měrový také v příslovci dílem
atp.; na př.: dílem máš pravdu, dílem se mýlíš.
499. Instrumental příčinnosti.
Druhy příčinnosti rozeznávají se rozmanité (v. %343) a podle

toho jest několikerý také tento instrumentál. Zejména jest:
1. Instr. původu na otázku kým . . . (:

kdo byl původce)?
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Na př.: Jmění otcem nabyté. —Zákon Newtonem nalezený.
?. Instrumental nástroje & prostředku, na. otázku kým neb čím
(: jakým nástrojem n. prostředkem) . . .?
Instrumental tento bývá, při přemnohých slovesích, která vyslo—
vují děj, při němž něčeho nebo někoho se užívá jako nástroje (nebo
jakoby nástroje) anebo jako prostředku nebo prostředníka.. Na př.: Bo—
dati koho jehlou. — Slyš uchem, viz rozumem. — Chci to dokázati
svědkem. — Spravujeme se zákonem.
Řídíme se příkladem jiných.
— Posty jsou ustanoveny jedny přikázáním, druhé obyčejem. — Sta
rého vrabce plevami neošidíš. — Přítel ručil za přítele svým jměním
t životem. — Židé umořili krále svého smrtí tvrdou (stě.). — Cesto
vatelé trpěli kladem a žízní. — Buřiči potrestáni jsou vyknanstvím. —
Strašiti

koho hrozbami. ——Hroziti,

mstíti se komu

čz'm. ——Zaklínám

tě živým Bokem. — Nahého rouekean obmysliti třeba. — Čím kdo za
chází,

tím i schází. ——Adam

vinil Evu hříchem. ——Kdo byli vinni

smrt/í sv. Václava. — Tělo se kochalo pitím. — Baviti se něčím.

Instrumentálem prostředku jest také tak zvaný instrumental
ceny; cena je prostředek, kterým se kupuje, platí, odměňuje atd.
Na př.: Vykoupiti se darem. — Almužnou nemůžete koupiti krá
lovství nebeského. — Platme pokántm a skutky dobrými.

3. Instrumentál látky, na otázku čímneb kým(: jakou látkou). .?
Instrumentálem tímto znamená se látka (hmotná i nehmotná,
a b s traktn í), kterou některý předmět je vn i třn ě naplněn, na
puštěn, — nebo na p o vrch u svém obložen, ozdoben nebo poskvrněn, —
nebo kterou předmět oplýváním, páchnutím atp. ze sebe vydává.
Na př.: Řeka naplněna jest vodami. -— Kněžžmt' jest pln svět
(stč.). — Loď naložena obilím. — Rozum nasycen bude poznáním. —
Cesta zavátá sněhem. — Chodník zarostl ořeším. ——
Kámen meekem se

obalí. — Knihy zlatem okované a drahými kameny posázené. — Po
mazán olejem. — Kdo štěstím oplývá, na mnoho se nepamatuje. -—
Oplývati zbožím. — Plýtvati slovy. — Saň počala jedem stříkati. ——
Kristus krvavým potem se potil. ——HosPOdář má páchnouti větrem a
hospodyně dýmem. — Cizí víno má vůni kořením. — Jazyk náš ne
beskou dýše svobodou. — Rytíři se zlatem blyštěli. — Vůz hořel zla
tem. — Máme pláti láskou k Bohu. — Město rozléhalo se jásáním.
Stč. říkalo se také „dělati něco zlatem“ atp. (: ně. ze zlata).

4_.Instrumental příčiny, totiž důvodu
(ve větě kladné) a
překážky (ve větě záporné), na otázku proč (: z jaké příčiny,
jakou příčinou) . . .?
Na př.:

Biskup kne'fvy rozedřel na sobě roucho. ——Poustevník

strachem se třásl. — Lakomec závistí chřadne. — Srdce žalem se
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rozskočl. — Kdo se miwu styděti bude před lidmi (stř.—,.;
nč.: styděti

se za koho). — Nechlub se pradědý. — Čim by měl člověk truchleti,
tím se veselí. — Abys nebyl hrd ton pokorou. — Nemáme čim pyšní
býti. — Leknutím nemohl jsem promluviti.

500. Příslovečné určení, nejčastěji způsobove, býva mnohdy
vyjádřeno instrumentálem jména podstatného, které je s přísudkem
věty příbuzno kmenem nebo významem, — tedy instrumentálem
jména soukmenného (běžet-i během . . .) nebo souznačného (hořeti
ohněm . . .). Tento instrumental nazýváme vnitřním. Je to většinou

ozdoba slohová, oblíbena zvláště u některých spisovatelů starých.
Na př.: Slunce vždy svým během běží. — Pravým snem nsnonti.
— Krutým soudem souditi. — Jeremiáš plakal srdečným pláčem zbo
ření jeruzalemského. — Chci to říci obecnou řeči. —-Kníže počal ve
likou prosbou prositi. — Proste Boha plnou žádosti. — Člověk křeši
mnohými hříchy. Ten velikou cti ctěn bude. — Spravedlivý životem
bude živ a neumře. — Když by kdo kvetl takovým květem. — Keř
hořel ohněm. — Letěti pádem.
Podobný k tomu je vnitřní akkusativ, o němž v. % 472 č. 2.

501. Instrumentalem jest vyjádřen přívlastek.

Instrumentalpří vlas'tk ový je všeliký instrumentál,který
patří ke jménu podstatnému, a jest instrumentalem přívlastkovým
právě tím, že jméno, k němuž patří, je jméno podstatné. Při tom
býva zároveň také větoslovného druhu jiného. Sr. %468 č. 3, a.
Na př.: Cesta lesem. — Chyba nedopatřením. ——Čech rodem. —
Pohrdání atm-tažnou.

502. Kromě toho jest ještě a dílem v přívlastku, dílem v do
plňku se vyskytuje instrumental vlastnosti (kvalitativní)
Ten má doklady skoro jen stě. Na př.: Sv. Prokop byl jest
člověk urozenim vysokým (znč. byl těla vysokého).— Člověk vysokou
postavou (stč., : vysoké postavy). — Přemysl (Otakar) byl životem
hrdinským (: těla hrdinského). — Těm, již jsou čistým srdcem.
V nč. podobají se tomu instrumentály způsobové, jako jsou na př.:
zajíc spí otevřenýma očima, choditi bosýma nohama atp.

503. Rozdílnost při výkladech některých

instrumentálův.

Někdymůžese týž instrumentálpodle rozdílného

počítatik rozdílným

druhům.

pojetí
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Na př. ve větě „nepřítel dobyl města zradou“ může se instr.
zradou brati a) za instr. prostředku (:.: čím, jakým prostředkem dobyl
nepřítel města?), a l)) také za instr. způsobu (: jak, jakým 'způsobem
dobyl . . . ?). Vlastní je tu pojetí a). V pojetí b) jest položen prostředek

na místě způsobu: jsem tázán. jakým způsobem
města, a
Ve
nepokoji
Ve

(:

dobyl nepřítel

odpovídám za to, jakým p r o s t ř e dk e m ho dobyl.
větě „země hynula nepokojl domácími“ může se bráti inst-r.
domácími za instr. příčiny, a též za instr. prostředku.
větě „byl tu mžikem“ může se bráti mžlkem za instr. času

v okamžiku), a také za instr. způsobu (:jak

rychle?).

Instrumentaly, jež se berou obyčejně za předmětné -— „točiti
kolem“, „hoditi kamenem“, „vládnouti rukou“ atd. (v. Š 493) —, mohou
se bráti také za příslovečné, a to prostředkové, jimiž původně i byly.
Znamenaly totiž původně prostředky, jimiž se koná, co věty vyslovují;
ale časem berou se za předměty týchž dějův. Na př. ve rčení „točiti
kolem“ vyslovoval a rozuměl se instrumentálem kolem původně pro
středek, kterým se točení konalo; později pak rozumí se jím před
mět. Podobně ve rčení „hoditi kamenem“, ve „vládnouti rukou“ atp.
Tím istalo se, že tu časem vstupuje akkusativ na místo instrumentalu
a praví se na př. točiti kolo. hoditi kámen.

504.

G. Vokativ.

1. Vokativ jest pad, kterým volame nebo oslovujeme.
Na př.: bratře! příteli!

2. Vokativ neváže se s větou, jako pady ostatní, nýbrž
vkládá se jen do ní jako zvolání nebo oslovení; tím liší se od
padův ostatnich, — není padem téhož řádu, jako jsou ostatní.
3. Zvláštních tvarův vokativních, pokud jaké jsou, užíváme
jen pro grammatickou osobu druhou, nikoli též pro první a třetí.
Na př.: ó ty nešťastný člověče! — a naproti tomu: ó já nešťastný
člověk! — ó ten nešťastný člověk!

'

4. Místo vokativu býva nominativ; v. 5 470 č. 5.

505.

IX. Předložky a pády předložkové.

1. O původu předložek v. 5 305.

2. Předložky rozeznávají

se prvotně (n. pravé, vlastní)

a podružné (n. nepravé, nevlastní).
Podružnó jsou, které vznikly z výrazů příslovečných a jmen
ných; tedy místo, kolem, kromě, vedle a j.

'

Na př. ve větě „ježek má ostny místo srsti“ je předložka 7m'sio.

Ta je vlastně akkusativ jména podstatného místo (: něm. Ort, Stelle).
Akkusativ tento byl původně ve větě příslovečným určením, a v tomto
významu ustrnul a bral se za příslovce. Pak setřel se 5 téhož slova
i význam příslovečný a bývalé příslovce běře se za předložku. Vývoj

a postup byl tu tedy: byl akkusativ

se příslovce

jm. podst. místo, z něho stalo

místo, a z tohoto p ředložk

a místo.

Podobně vznikly: předložka kolem z příslovce kolem, kteréž jest
instrumentál jména podst. kolo; — předložka kromě z přísl. kromě,

kteréž jest lokál zaniklého jména podst. kroma (: kraj): -—před
ložka vedle z výrazu příslovečného ve-dlě (: v-dělku); atd.
Naproti tomu nazývány bývají prvotnymi předložky ostatni,
tedy na př. do. na, od, po, 3, v, z a j.
Pravdě se ovšem podoba, že také předložky t. zv. prvotně z vý

razů předtím příslovečných vznikly.
Předložky prvotně a podružné liší se stářím:
prvotně jsou
vesměs starožitné, podružné pak jsou původu pozdějšího.
3. Předložky vyskytují se dílem ve složení se slovesy a jmény,
dílem ve spojení s pády.

a) Ve složení

se slovesyr a jmény omezujía určují význam

týchže sloves ajmen (utvořených namnoze ze sloves, jež byla 3před
ložkou složena). Na př.: volati -—přivolati; -—hodz'ti— odhoditi,
nahoditi, nadhoditi, předhoditi, shoditi; kročiti — nakročiti, při
kročiti, obkročiti, vkročiti atd.; — zahrada, ohrada; — odchod,
příchod; — spád, nápad, západ atd.
Ve složení tomto bývají jenom předložky prvotně a nazýváme

je tu předponami.
b) Ve spojení s pady omezují a určují význam pádový. Na př.
v genitivech předložkových do-hradu, s-hradu, z-hradu, u-hradu,
vedle—hradu, kromě-hradu. bez-hradu je význam omezený a mno
hem určitější, nežli —vgenitivě bez předložky hradu.

4. Pády s předložkouspojené nazývají se předložkové

(na

proti pádům prostým n. bez předložky, v. %468 č. 1).

S předložkoubývaspojenakkusativ,

genitiv,

dativ,

l o k a 1, in s t r n m e n tá 1, — nikoli též nominativ a vokativ.

Každý z pádů těchto s předložkami

několika

se spojuje;

při tom ovšem i význam při každé předložce jinak se obměňuje, jak
viděti na“příkladě uvedeném: clo-hradu, s-hradu, z-hradu, u-hradu,
vedle-hradu, kromě—hradu, bez-hradu.

Předložky pak jednotlivé pojí se: některé s p adem
jedním,

jen

na př. do (jen s gen.), k (jen s dat.), pro (jen s akk.),1)ři
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(jen s lok.); — jiná s pády dvěma, na př. na (s akk. a lok.),
nad (s akk. a instr.); — a jiné s pady třemi, na př. po (5 akk.,
dat. a lok.), za (s akk., gen. a instr.).
5. Předložky kladou se před pádem. Na př.: d'a-školy, dle-Boha,
místo-sebe.
Ve stč'. kladly se některé předložky také za pádem; na př. Boha

dle (: pro Boha), sebe-miesto (: místo sebe). V ně. je toho zbytek
ustrnulý v příslovci mnedle n. medle (: mne-dle).

6. Předložkyspojují se zpravidlajen s příslušnými

pady

(jmen podstatných, přídavných a zájmen) ; na př.: do-hrada (do spo
jeno s gen. hradu), ve-všem (ve spojeno s lok. všem) atd.
Někdy však spojují se také s výrazy jinými. Zejména.:

a) S při slov ci, která se ovšem neskloňují. Na př.: dnes — ode
dnes. (lo-dnes, po-dnes; vždy — ode-vždy, na-vždy, po-vždy atp.
Výrazy tyto mají význam opět příslovečný.

I)) S pady předložkovými.

Výraz takto vzniklý má pak vý

znam a tvar toho padu, jaké mu slušejí podle předložky nově
přibylé. Na př.: eta-jisto(stě) a do-za-jista (koncovka jista je geni
tivní, jako v gen. města, a význam výrazu celého je též geni—
tivní; obé proto, poněvadž do se pojí s gen.); —po-nenáhlu a
z-po-nenahla; — z-paměti a na—z-pamět (chybně napamětb; —
měl jsem šátek pod-hlavou, aněkdo mi šátek z-pod-hlavy vzal! —
pod-tím-stromem az-pod-toho-stromu — o-praedu, doo-pravdy;
——zaplatím

zao-žních, počkejte

mi do-po-žm'; — přes rok. na—

přes-rola, pro na-přes-rok.

7. Když pád je výraz dvoučlenný,

opakuje se někdy před

ložka a klade se před každým členem jeho. Na př.: na hoře vysoké
— a na hoře na vysoké; na hrad ten — a na hrad na ten; za ži
vota zdravého — a za života za zdravého atp.
Tím způsobem opakují se předložky jenom prvotně.
Opakování pak toto bylo a jest v některých případech více

méně oblíbeno, v jiných pak bývalo pravidlem.
Zbytek pravidla
toho zachovává se dos u d, když ve složitém výraze pádovém
jsou slova ten a všechen; na př.: gen. z toho ze všeho, — dat.
k tomu ke všemu,— akk. pro to pro vše, — lok. přitom při všem,
— instr. s tím se vším, — množ. č. od těch ode všech, — v těch
ze všech atd.
Ve stč. opakována předložka někdy též, když pád měl členů
více než dva.
Zřídka vyskytuje se předložka zdvojená před výrazem jedno
.Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.
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duchým; na př. se-s-vrchu, dial. ze-z-Plzně. Ta byla dříve předložka
jen jedna; ta Splynula s výrazem & časem nebyla již dosti zřetelná;
proto položena sem znovu: s-vrchu, — svrchu, — se-svrchu; „a'-Plzně,
— zPlznč, — zc-zPlzně.
506. Ve větách, jako jest „od Kama-ne s Míšňany se slili“ atp.,
zdá se. jako by pádem předložkovým vyjádřen byl podmět. Tu však
je položen jenom přívlastek ku podmětu náležící, podmět pak sám
(t. členové rodu, který se nazýval „od Kamene“) dlužno si domysliti.
Srov. š 329.

507. Pádem předložkovým jest vyjádřen předmět.
To bývá (srov. š 337 č. 5):

1. Při mnohýchslovesích.
Na př.: mluviti . . ., rovnat-i se, podobati se . . . k někomu; —
myslíti, dbátž . . ., míniti, pomnítž, vzpomenoutž, zapomenouti . . . na
koho neb nač; — volati, křičeti . . ., žalovati, sočiti . . „ hněvati se,
zlobiti se . . . na koho neb nač; — zřítí, hledčti, patřžti, dívati se . . .
na koho neb nač ; — mysliti, staratz' se, věděti, mluvitž . . . o kam neb
o čem; — věř—ití,doufatí

2. Pěi některých
Na

. . . v koho neb več ; atd.

jménech p ř i d a,\“n ý c h.

ř.: podobny/'. vlídný . . . k někomu. ——laskavý na koho atd.

3. Při některých jménech p o d st attn ý c 11 (tu pak je pád
předložkový zároveň významu přívlastkového).
. Na, př.: vzpomínka na domov, — starost o živobytí atd.

A to:

508. Pádem předložkovým bývá, vyjádřeno příslovečné určení.

1. Příslovečné určení mista (u významu místním vlastním
i přeneseném) na otázku kde? kam? kudy? odkud?
Na př.: Sedím na koni. — Byl jsem na poli, na Vyšehradě. —
Byl jsem na pouti, na mši, na kázání. — Jsi na omylu. —' Stůj na
svém. — Přestaň na tom. — Sedám na koně. — Jdu na Vyšehrad. —
Ruth chodila na žně. —- Jdu na jahody7 na pout, na mši, na kázání.
_— Jsem pozván na. hody. — Padl mezi lotry. — Přivedli knížete
k jedné lípě. — Šli jsme skrze les. — Kůň běžel podle řeky. -— Jak
se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. — Boleslav vší země až do Kra
kova dobyl.

'2. Příslovečné určení času na otázku kdy? jak dávno (: od
které dob;/)? dokud (: do které doby)? jak dlouho (zpo jaký čas)?
Na př.: Bylo to zjara,

v létě, v zimě; ve středu, ve čtvrtek;

——-—
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bylo to na jaře, na podzim, na vánoce, — na sv. Auuu; — stalo se
to mezi vánocemi a hromuioemi; — přišel jsem k ránu, k oečerou
(: k večeru, v. %304 č. 2), pod večer, za dne, přede dnem. — Zůstal
jsem v městě přes zimu, do jara. — Kdo křivě svědčí, nebude živ
do roka.

3. Příslovečné určení způsobu, vztahu a míry na otázky jak?
(: jakým způsobem)? vzhledem k čemu? jakou měrou?
Na př.: Stříleti na slepo, mluviti ua prázdna (urč. způso bu). —
Zpívati via-klas. — Kupovati za hotové, prodávati na dluh. — Smrt
sbírá, lidi ua přeskáčku. — To se stalo bez práva, proti právu.
Chromý na obě ruce (urč. v ztahu). — Slabý ua plioe. ——
Nebuď
Skoupý na zboži. — Země bohatá na ovoce. — Kdo byl na vzrůstu
delší než meč. — Na duši starý, na těle nedorostlý. — Ta rozsedlina
má tři lokte na délku.

Řeka hluboká do pasu, po pás (urč. míry).

— Přítel až do

peněz. — Raněn do smrti. — Jedli do sytosti, pili do vůle. — Za

platiti do krejcaru.
Každý den kromě neděle (míra určena. o meze ním). — Všichni
mimo jednoho. —

Přebývalo jich na pouští do sta (míra určena přibližně).
Jest na. lodi komůrek

(lo čtyřiceti.

—

——Je. nás ke stu. -— Měl s sebou

okolo sta koní. — Ten ostrov má na dva tisíce vsí.

4. Příslovečné určení příčinnosti (t. j. původce &původu, pro
středku a, nástroje, látky, důvodu & překážky, účelu a cíle, pod—
mínky; srov. % 343).
Na př.: Z jiskry oheň bývá (p ůvod).
Země od Kolumba ob—

jevená. — Jsme přemožení skrze kouzlo (prostředek,

nástroj).

Víra. naše vznikla skrze. sprostué lidi. skrze apoštoly. — Nádoba z hlíny
učiněná (látka). Z cizích ostřižkův krejčí kabát si šije. Dům od ka

meue. — Pro pravdu se lidé nejvíce hněvají (důvod). Učiniti něco
ku prosbě, ku přání, k vůli. Učiniti něco z lásky, z přátelství. — Pro

kluk není slyšeti (překážka)

— Přispěti někomu ku pomoci (účel,

cíl). Voda k piti. Počali mu na hanbu mluviti. Mně na radost. Nač,
k čemu je to? ——Při dobré m?li vše jde do hůry (po dmínka).

509 Pádem předložkovým jest vyjádřen přívlastek.

Přívlastkový

je Všeliký pád předložkový,který patří

ke jménu podstat-nému, & je pádem přívlastkovým právě tím, že
určuje pojem vyjádřený jménem podstatným. Při tom bývá,zároveň
také větoshwnóho druhu jiného. Srov. % 468 č. 3 u % 349.

W
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Na př.; Cesta do Říma. — Pobyt v Egyptě. — Most přes Vltavu„
— Posel od bratra. — Dům od kamene. — Obilí od loňska. — Bytost
bez proměny. — Člověk bez srdce, bez citu.. — Člověk po nemoci. —
Hrad na Skále. — Vyhlídka na jezero. — Dům na spadnutí. — Spor
o dědictví. ——Sázka o sto zlatých. —- Dům o třech patrech.

— Kolín

nad Labem. — Kníže nad loupežníky. — Krajina pod Řípem. — Čtení
pro zábavu. — Voda k pití. — Shoda se sousedy. — Pole mezi losy.
— Boj mezi Řeky a Peršany. —-Domy vedle kostela. — Hádání o slo
vích. — Nádoba z hlíny. — Ucho u hrnku. — Bitva u Lipska.

510. Pádem předložkovým jest vyjádřen doplněk.
Ten táhne se buď ku podmětu, na př.: nemocný jest bezsebe
(nemocný bez-sebe); — buď ku předmětu, na př.: beru vás za
svědky (vá/svzaosvědky), nechci míti pochlebníkův

chlebníkův za-soudce).

za soudce (po

Jiné příklady v. v & 359.

511. Rozdílnost při výkladech pádů předložkových.

Někdy může se týž pád předložkový podle ro z dílnéh

o p oj etí

počítatik rozdílným druhům.
Na př. ve rčení „pracovati přes čas“ může přes čas býti někdy
určením času (: pracovati jak dlouho?), někdy určením míry (kolik?)l
Ve větě „musíš přebývati kromě lidí“ může se kromě lidí bráti za
určení místa (kde ?), a také za určení způsobu (kromě lidí t.j. o samotě,
jak ?).
Podobně ve větě „sv. Augustin praví mezi jiným“.
Jindy může týž pád předložkový býti tu příslovečným určením,
tu předmětem. —- Srov. s tím se vším % 344.

512. Pády předložkové podle jednotlivých
předložek.
1. Hledíce k v ýznam u pádů předložkových nalézáme, že
je rozdílný hlavně podl-e předložek.
Vidíme to zřetelně, když
vzhledem k významu srovnáváme pády stejné, ale s předložkami
rozdílnými, na př. instr. nad vodou a pod vodou, — lokály na ruce

a v ruce atd. Každá předložka má. svůj nějaký význam zvláštní,
a ten proniká i ve Spojení předložky s příslušným pádem.
2. Dále nalézáme, že mnohdy i táž předložka při témž pádě
mívá význam rozdílný; na př. předložka na spojená s lokálem má
patrně jiný smysl ve větě a) „kniha leží na stole“, jiný ve větě
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b) „přijdu k vám na jaře“, a jiný ve rčení c) „povčdčti na krátce“

(: zkratka, bez okolkův).
V těchto případech jest některý význam původní, vl astní, ——
ostatní pak vyvinuly se z něho přenesením, jsou významy pře—

nesené. Významvlastní jest většinou místní.

V příkladech pravě

uvedených je předložka na v a) významu vlastního [a to míst
ního], v b) a e) významu přeneseného [místní na přeneseno a užito
ho v b) pro výraz časový, v c) pro výraz způsobový].
3. Mnohé pady předložkové ustrnuly ve výrazy příslovečné.
Na př. 2 předložkového instrumentalu za tím vzniklo příslovce
zatím; ze zajisté stalo se příslovce zajisté ; z o všem — ovšem;
z na-vz-clwále — naschvál atd. Stejného původu jsou také spojky
(vztažná příslovce) nač, zač, proč . . .:Š na-č (na co) atd.
513. Předložky jednotlivé

(pořádkem abecedním)

a jejich

p ady jsou:
bez.

Pojí se s genitivem:
Genitiv s bez znamena,

na př. bezruky.
čeho kdo nemá, čeho je zbaven.

Na př.: člověk bez ruky, kniha bez ceny.
Některá rčení:
bez Boha, bez—děky,bez péče; odtud odvozeno bezbožný, bezděčný,
bezpečný; — n-bezpečitž, pří—bezděčžti(=: přinutiti); — beze-sn-y':

jsoucí beze sna (beze spaní), beze-smí noc (chybné: bez-senná, :

bez

sena !), srov. % 18, 4.

bez sebe; na př.: nemocný je bez sebe (: bez vědomí ; srov.:
nemocný není při sobě).
'
Stč. říkalo se ve smyslu stejném také: bude beze mne pro strach,

— bylo málem bez města (: město bylo by málem padlo a zahynulo),
dle.

Pojí _se s gc niti v om ; na př. dle Boha, dle zákona.
Stč. bylo dle :: pro (něm. wegen, lat. propter), v nč. knižně jest od—

chylkou: podle; dle Boha bylo ve stč. : pro Boha, nč. : podle Boha.
Původem svým patří sem přísl. medle (ze mne-dle, v. g 505 č. 5).

-d/e : po-d/e a ve-d/e.
V podle a vedle (stč. podlé, vedlé) je -dle rozdílné od předložky
dle zde předcházející a souvisí se jménem podst. déle (Stč., :délka)._
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Oba tyto výrazy jsou vlastně významu p ří sl o v e č n e 11o. 'l'en

vidí se v příkladech: podle jest den ztracení (stě), — bydlím vedle.

Oba berou se dále za předložky

a pojí se s genitivem.

Genitiv 5 podle a vedle vyslovuje, podle nebo vedle kterého
předmětu (kde?) něco se děje nebo jest; na př.: pluli jsme podle
ostrova, — louka jest vedle lesa. Z významu tohot-o (m i stn 1'h o)
vyvinuly se další jiné (př en e 5 en (=),na př.: souditi podle práva
(jak?), — staň se podle vůle tvé, — vedle obyčeje pohanského.
Misto podle a vedle rozšířilo se v nč. neprávem spisovné dle; v. t.
do.

Pojí se s genitivem.
Genitiv s do vyslovuje:
a) Ke kterému předmětu (kam?) děj směřuje. Na př.: jdu do
města (vlastně : směrem k městu; v. doleji e).
b) Ke kterému až předmětu (až kam?) děj dosahuje. Na př.:
Boleslav vší země až do Krakova dobyl (: až ke Krakova).
— Kral Přemysl II. od Rakous do moře všecky země držel
(až k moři), — všeho do času, pán Bůh na věky.
Z toho vyvinul se význam míry. Na př.: Řeka jim byla do pasu
(: po pás); — přítel až do peněz; — poraněn do smrti ; — jedli do
sytosti, pili do vůle; -—vrata otevřena do kořen, dokořán (v. 5 147 č. 5).

0) Předmět, do jehož nitra děj se nese. Na př.: vkročiti do
školy, — hoditi kamen do jámy, — upadnouti do vody.
Význam tento je původu pozdějšího; stč. bylo za to v s akkusa—
tivem. Na př. u Dalimila čte se: Břetislav jel do kláštera (t. j. směrem
ke klášteru), a když Čechové v klášter (t. j. do nitra kláštera) šli,
skryla se Jitka za oltářem.
Některá rčení:
_
vím, vidí-m, znanzenám, mám, jest vvi . . ., pravím . . . , domnívám se,
naději se, doufám . . ., zdá se mi, líbí se mi . . .. jest mi divna . .
něco do někoho. Na př.: nevím do něho nic zlého; — nejsem svědom do
sebe nic zlého; — vidíte-li do sebe které dobré skutky; — znamenej do
sebe, chceš-li světa nedbati; — které maš do sebe činy; — není mi nic

do toho; — také to do něho pravili, že ...; — kdo by to do něho
řekl! — do tebe jest mi se víry naditi; — ztratě obec nedoufej do
hradu; — co se vám zda do člověka toho? — to jest mi divné do
něho; — líbí se mi to do něho.
něco jest. . . do koko (: někdo je takový . . .). Na př.: zna—
menej, co je do ní (t. do masti, : jaká jest, Stč.). -— To rčení za—
chováno v nč.: co do toho ! -— není nic do toho.
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jest komu-. . . do čeho. Na př.:

nebylo mu do smíchu, ——je mi

do pláče atp.
dáti se, pustili se . . . do čeho. Na př.: žena. dala se do práce, ——

pustil se do nás.
Původem svým patří sem též příslovce: docela, dokonce atp.
k, ke (11. ku; srov.

Š 27 č. 3).

Poji se s dativ em.
Dativ s k znamená sm ěr, t. j. vyslovuje, ke kterému před
mětu (kam?) děj jakoby k cíli svému směřuje, anebo podle něhož
& jakoby směrem k němuž něco určujeme. Na př.: přivedli knížete
k jedné lípě; — ku Praze; — řekl Čech k svému sboru; — chtěl
klidem být-i bez viny; — ten má naději k věčnému utěšení; —
láska k Bohu; — nemějte závisti k sobě; — Diogenes jednoho dne
k slunci seděl; — rovnati se k někomu, podoben k někomu; atp.
Z významu směrového vyvinul se význam účelo vý; na př.:
Kristus ostavil své tělo k vezdejší oběti, — vodu k pití, — ku po
moci, — ku příkladu.

'

Některá rčení:
k vůli. Na př.: to se děje k vůli tobě. Rčení toho užívá se
vlastně jen o bytostech osobních, které skutečně vůli mají.
k rozkazu, ku prosbě, ku přání . . . někomu něco učiniti. —
Nemocný přišel k sobě (srov. byl bez sebe. je při sobě).
kolem, okolo.

Kolem jest instrumentál jména podst. kolo; — o-kolo puk jest
akk. téhož jména s předložkou 0.

Kolem i okolo jsou vlastně výrazy příslovečné,
jejich příslovečný vidí se v příkladech: šel jsem okolo (:
když půjdu kolem atp.

Obé však béře se dále za předložka

& význam
mimo), —-—

&pojí sesgenitivem.

Genitiv s okolo, kolem má Význam místní;
na př.; hrad. má
okolo sebe zeď, kolem sebe. Z významu místního vyvinuly se jiné.
Některá rčení:
připluli jsme k místu okolo Benátek (: v okolí Benátek); —
měl okolo sla koní (míra přibližná), — přijdu okolo Nové/1.0roku.
kromě.

Je vlastně lokál k nom. kroma :

znamu původně příslovečného.

kraj (v. š 305 č. 2) & vý

Ten vidí se v příkladech: chudý

neměl nic, kromě jednu ovečku; .— nedůvěřuji nikomu, kromě tobě.
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Dále béře se však také za předložk

u &pojí se s genitivem.

Genitiv s kromě vyslovuje, od čeho je co odloučeno, z čeho
je vyloučeno atp. Na př.: musíš kromě lidí přebývnti; -—každý
den kromě neděle.

mezi.
Je vlastně lokál k nom. meze (v. % 305 č. SZ); béře se však za

předložka & pojí se s akkusativem & instrumentálem.

]. Akkusativ

5 mezi vyslovuje, mezi které předměty (kam?)

se děj nese. Na př.: padl mezi lotry, -— mezi své přišel a svoji
ho nepřijali, — rozdal zboží mezi chudě.

?. Instrumentál

3 mezi vyslovuje, mezi kterými předměty

(kde?) se co děje nebo jest. Na, př.: na, poušti mezi Egyptem
a svatou zemí. —byl boj mezi Roky a Peršany, — sv. Augustin
mezi jinou recz praví, — mezi vánocemi a. hromnicemž ; — jest
rozdil mezi jedlí a smrkem atd.

Některá rčení:
nejlepší mezi ršemi atp. (při superl

ativu,

v. g“441

2, b) ; —

hádali se mezi sebou atp. (výraz v esp 0 ln 0 s ti, v. %448 č. 5) ; —
jedenmecítma (Stč., t. j. jeden mezi—desítma,: 01; v. %461 č. 4).

Sem patří též příslovce mezitím, :

mezi tím.

mimo.

Je vlastně příslovce,

původem příbuznése slovesem minouti.

Význam přlslovečný vidí se dosud ve rčení: jíti mimo. Příslovce mimo

vzato pak za pře dl o žku.
Pojí se s akkusativem.
Na př.: mimo něj nic nebylo; —*—
mz'moprávo dary bera (: bez práva„ proti práva); — mimo rozkaz
to jsou učinili; — byl krásný mimojiné (stč., : nad jiné).
Od ch ylkou bývá genitiv, na př. mimo těch užitkův (podle
kromě těch užitkův atp.); jazyk spisovný zachovává akk.
místo.

Je vlastně akkusativ j mé na podst. místo, ustrnulý vp řís l o v ce;
význam příslovečný vidí se dosud v příkladech: řekl jsem to sestře
misto bratrovi, — šel do lesa. místo do školy atp.
„Příslovcemísto vzato dále za předložku.
Srov. % 505 č. 2.

Pojí se s genitivem.

Na. př.: Přišel syn místo otce.
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na.

Poji se s akkusativem

a s lokálem:

na př. na strom a

na stromě.

l. Akknsativ
s na vyslovuje, na který předmět (ham?) děj
nějaký se nese, a zvláště na jehož vrchní stranu se nese; na
př.: pták vyletěl na strom, — položil jsem knihu na stůl. Z vý
znamu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné, přenesené.
Některá rčení:
jdu na Vyšehrad, jedu na pole. . ., a podle toho také jdu na
mši, na kázání, na pout . . ., jedu na trh, dáme se na pochod. nepřítel
dal se na útěk ;

jíti na koho (:

proti. nepřátelsky), hnáti na nepřítele; —

sahati na knihu. . ., a podle toho též sahati komu na šest; ——
hleděti, zřiti, dioati se . . . nač; — dej pozor na zadni kola; ——
volati, žalovat-i, sočiti na koho; — počali na něho lstivě mluviti;
nařikati na koho; — lwiliti, plakati nač (stč.). na př. plačte na
své hříchy; —
mysliti, dbáti nač; na př.: mysli často na přítele, a častěji na
nepřítele;

-— nedbej

na řeči lidské;

——

pomniti, vzpomenouti. zapomenouti . . . nač ; na př. : abych nepomněl
na tu křivdu, — vzpomeň na mě, — zapomněl jsem na to; —
ptáti se, tázati se . . . nač;
hráti na housle . . . ;
stonati na hlavu . . . , stonati, uniřiti na červenou nemoc;
bylo to na podzim (kdy?), na vánoce, na sv. Lidmila; —

stříleti na slepo; založiti ruce na kříž (: křížem); prodávati na
dluh; rozřezati něco na kusy; — tři lokte na délku; ——
mluviti někomu na hanbu, na škodu.

Sem patří též příslovce nahlas (:

na hlas), nazpamčt (:

'

na

z-pamčti, v. 5 505 č. 6, b). naopak atp.

2. Lokál s na vyslovuje, na kterém předmětě (kde?) něco jest
nebo se děje, a zvláště na jehož vrchní straně to jest nebo se
to děje; na př.: ovoce roste na stromě, — kniha leží na stole.
Z významu tohoto (místního) vyvinuly se jiné, přenesené.
Některá rčení:
býti
pouti, na
státi
míti

na poli . . . , a podle toho také býti na mši, na k ázáni, na
trhu, na pochodu, na útěku atp.; ——
na zemi . . . , státi na svém, přestati na čem; -—
něco na srdci, na paměti, na mysli, na svědomí; —
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prosítí, žádati, loudih'. zvídatí, ptáti, ttizati . . . na, kom; na př.:
co matka na svém synu prosí, ——toho na něm žádali, ——
co na lidech

vyloudíš, — páni na chlapu zvěděli, — když na babě kouzla (gen.)
ptají (Stč.), -— \'lasta na dívkách, práva (gen.) potázala (stč.); —
doby'ti, získati, Tyde'lati, vyhrotí . . . na kom; na př.: Polané na
Češích všech tvrzí dobyli;

——

činiti dobře n. zle. blouditi, škodu vzíti. . . na čem; —
nemocný jest na umí—ení,dům je na spadnutí; ——
bylo to na jaře (kdy ?); —
pověděti 1mkrátce, žíti na mále; příslovce namnoze :

na-mnoze.

nad.

Pojí se s akkusativem

& s instrumentálem;

na. př. nad horu

a nad horou..

1. Akkusntiv

5 nad vyslovuje, nad který předmět směrem

vzhůru (kam?) děj se nese, &zvláště nad jehož povrch se nese;
na př.: slunce vystoupilo nad horu. Z významu tohoto (míst
ního) vyvinuly se jiné, přenesené.
Některá rčení :
by'tz'nad jiného; na př.: není učedlník nad mistra;

——

miloz'atz',ctíti . . . koho nad jiné (: více než jiné); —
div nad divy (stupňuje se význam jména podstatného), — ora
dostž nad radost ! — hoře nad hoře! ,
vtipný nad míru (stupňuje se význam jména přídavného vposi
tivu), — vzácný nade všecky věci, — moudrý nad jiné; —
při komparativech & superlativech: dražší nad zlato, nejbo
hatší

nade všecky (v. % 4-40 & Š 441 č. 2, b).

2.1nstrumentál

3 nad vyslovuje, nad kterým předmětem

(kde?) něco jest nebo se děje, a zvláště nad jehož povrchem
to jest nebo se to děje; např.: slunce stoji nad horou. Z V)"—
znamu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
býti nad ky'm. . ., zastaviti, ustanoožti koho nad ky'm . . . , míti

koho nad sebou; na př.: ne páni ustanoveni jsou nad právem, ale
právo je nad nímž, — máte nad sebou zákon; —
panovatz', vládnouti, vévoditi, vítěziti . . . nad ky'm; —

pán nade

zemí, — kníže nad loupežníky (stč.); —

činiti, [mt-ití, páchati . . . něco'nad ky'm; na, př. : učiňte nademnou,
co chcete, — co se nad námi skutí, — co jsi spáchal nad nevinným; —
smilooati se, mstítá se .. . nad kým; na př.: smiluj se nade mnou,
— by se nad ním slitovali, ——
já se nad vámi pomsthn (stč.); ——
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zoufati . . . nad kým: — radovati se, rmontiti se, nuřikati, býti

tesklic . . . nad čím; —

krásný nad syny člověčimi (stč.); — král nad králi.
0.

Poji se s akkusativem a s lokalem; na př.: 0 stůl a o stole.
1. Akkusativ
s o vyslovuje, o který předmět (t. j'. kam, okolo
kterého předmětu, — nebo kam, do styku se kterým před
mětem) děj se nese, nebo děj klademe; na př.: posaditi hosti
o stůl (: okolo stolu), — uhoditi se o stůl (: nárazem do
stolu). Z významu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
mluvit-i, liáclati se, příti se, sonditi se, caditi se. . . o něco ;
pracovati, jednati, starati se . . . o něco; —
státi, dbáti o něco, na př.: každý rád 0 pokoj stojí; —
hráti, saditi se . . . o něco; —
běží, jde . . o něco; na př.: jim o život běží, — jde mi o pravdu; —

bylo hostí o tři stoly (:
Stolův); —
při komparat.:

kolik by se jich posadilo okolo tří

větší 0 loket, — starší 0 rok (v. $ 440 č. 2).

Sem patří též příslovce opravdu, :

o pravdu.

2. Lokal s o vyslovuje, o kterém předmětě (t. j. kde, okolo
kterého předmětu) něco se děje nebo jest; na př.: rytířstvo
shrnulo se o Alexandrovi (stč., : okolo Alexandra). Z vý
znamu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení :
.
pracovati o čem, na př. : lidé pracují o pokrmu a o oděvu (stč.); —
chod-ití o čem, na př.: jali se o tom choditi1 aby Konrad byl

knížetem; — jiné jest: choditi o holi; —
niysl-iti; věděti, mlnviti, slyšeli, čísti, nc'z'ti. . o něčem;
ukládati, lest klásti . . . 0 kom; na př. : kladl lest o svém pánu; ——
býti, živu býti . . . o čem; na př.: býti o hladu. — ne o samém.
chlebě živ jest člověk;

——

učiniti něco o své moci, o svém mně (stč.; z toho neporozuměním
uč. o své ujmě,

sr. & 566);

——

bylo to o poledni. o polednácli; — ovánocicli; ——
o sz,—.Haclc;—
koráb o šesti 7.'eslicli, — dům o třech patrech. —

Sem patří původem svým též příslovce ovšem, :

o všem.
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ob.

Pojí se s uk kusutiveni;

nu př.: ob den.

Akkusut-iv s ob vyskýtá, se nyní jen v některých rčeníeh
s významem střídavosti; na př.: ob den (: každého druhého dne),
-— ob noc, — ob rok, — ob dům.

Stč. bylo ob den-:. za den, během dne, ve dne atd., & říkalo se

také ob onu stranu (:

na druhou stranu, n. na druhé straně, na. př.

řeky), ob tu stran-u.. ob vánoce atp.
od.

Pojí se s genitivem;

na př.: od města, od bratra.

Genitiv si od vyslovuje, od kterého předmětu (odkud?) děj se
nese, nebo odkud něco odvozujeme; na př.: vůz přijíždí od města,
— tento dar jest od bratra. Z významu tohoto (místního) vyvinuly
se další jiné.

Jěkterá rčení:

zbav nás od zlého, místo zbav nás zlého, t. j. na místo prostého

genitivu odluky
rčeních: odstoupiti.

vstoupil genitiv 8 od; stejná změna. pronikla ve
. od čeho, — chrániti se, střici se . . . od čeho,

— čistý, daleký . . . od čeho, -—los je větší od koně (slo., v. %440); ——

slýchal jsem od mladosti (přeneseno na čas, odekdy); ——
od tebe všecko dobré pochodi (místo, odkud děj vychází, : ]) ův o d
děje), — stěny se skoěly od drahého kameni, — od malé jiskry les
polehl, — matka. od veliké žalosti omdlela, — rána se zahojila od
masti, — Opat dal od sebe promluviti, — pan Bohuslav válku vedl

od krále Zikmunda (: původem, návodem Zikmundovým); —
zaplatiti od šití, od práce ; — platiti od kusu ; -—
dům od kamene (látka), — klenoty od zlata a stříbra; —
přinesly dary od klenot/dv (stě), — dali mu něco od šatstva; —
klíč od pokoje; — zámek od truhly; —
být-i od čeho (: býti ustanoven k něčemu); na př.: duchové,
kteří byli od toho pokladu; — od toho byli střelci, aby nedali nikomu
vystoupiti na. zeď; -—naopak znamená nejsem od toho také : nejsem
proti tomu; —
člověk od stavu, — pán od pera. — muž od slova; —
den ode dne, — dům od domu, — slovo od slova (v. š 554).
po.

Pojí se s akkusativeni, dativem u lokálem; na př.: císař
poslal po krále (stč., : pro krále), — měštěnín má, dáti po třem
haliřům (stě, : po třech halířích), — je známo po všem světě.
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1. Ak k u sativ

5 po mame ve výrazích příslovečných, na př.: po

všecky časy, -—po celý rok; — po dnešní den, — po krk, po
pás; — po prvé, po druhé . . ., po každé.
Stč. bývalo po co při slovesích pohybu-_—pro co; na př.: žena

přišla po vodu (: pro vodu), — císař poslal po krále (: pro krále).
2. Dativ 5 po máme ve rčeních, jako jsou na př.: mluviti po
česku, po latinsku . . ., po tichu; — jíti po-malu, — po-nenáhlu;
— býti po-hostz'nu; — po—řídku.

Stč. říkalo se též: každému vře srdce po jazyku svému (: podle
——
měštěnín má dáti po třem halí-řům (: po třech

národnosti své);
halířích).

3. Lokál s po vyslovuje, po kom (ve smyslu : kde, kudy, podle
koho, za kým...?) co se děje nebo jest; na př.: je známo
po všem světě. — toulati se po lesích; — táhli po cestě, ješto
vede k brodůln jordánským; — jíti po stope', -—jděte po

mého koně vodu (stě, : podle vedení mého koně, jak vás
kůň“ povede); — sv. Pavel obrátil lidi po Bohu (stě, : za
Bohem, odtud pobožný), — zlý obyčej táhne člověka po sobě.
Některá rčení:
udeřiti někoho po hlavě, po líci; odtud pohlavek, políček ; —
toužiti po někom; stýská se mi po někom;

státi po dobrých skutcích (stě),
vyjíti po schodech; —- vzkázati něco po poslu;
poznati koho po čem (ptáka po peří, člověka po řec'i); —
stane se po tvé vůli, po právu . . .; býti komu po vůli; odtud
povolny'; —

dal každému po skývě chleba a po kuse pečeně (p odíln'o st,
v. g 466, a); — ovce mají po dvou jehňatech, po dve'mjehňat.

Původem svým patří sem též příslovce potom, :po

tom.

pod.

Pojí se s akkusativem & s instrumentálem;

na př. pod strom

a pod stromem.

l. Akkusativ

8 pod vyslovuje, pod který předmět směrem

dolů (kam?) děj se nese, a zvláště pod jehož povrch se nese;
na př.: unavený poutník sedl si pod strom, — plavec po
nořil se pod vodu. Z významu tohoto (místního) vyvinuly se

další jiné.
Některá rčení:
řeka teče pod klášter, — trn vnikl pod kůži;
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nepřátelé pod tvou moc se poddají, — Olomouc slušela pod bis—
kupa Ceskeho. — obě města byla pod jednoho purkmistra (stč.); —
co bylo pod deset hřiven (: méně než . . .), — pod deset let; —
chodívám na procházku pod večer.

?. Instrument-úl

8 pod vyslovuje, pod kterým předmětem

(kde?) něco jest nebo se děje, a zvláště pod jehož povrchem
to jest nebo se to děje; na př.: unavený poutník odpočívá,
pod stromem, — plavec je pod vodou. Z významu tohoto (míst
ního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
řeka, teče pod klášterem, — trn je pod koži ; —
celý svět byl pod jeho moci, —-člověk hrdý nechce pod žádným
býti, ——sv. Kateřinu chovali pod silnou stráži; —
pod zpovědi nemá. býti jiného rozmlouvání (stč.) .: nč. pod zá—
minkou zpovědi . . .; —
zákon nedopouští toho pod pokutou-, — příměří máme držeti pode

cti a pod perou, — to učiníte pod šijí (Stč.),znč.
smrti; —
Kristus pán trpěl pod Pontskzjm Pilatem.

pod trestem

pod/e, v. dle, zde napřed.
před.

Pojí se akkusativem a, instrumentálem; na, př. před dům
a před domem.

1. A kk 11satí v 5 před vyslovuje, před který předmět (kam?)
děj se nese; na př.: vyjití před dům.
Některá rčení:
hrabě šel před císaře; — pohnati koho před soud;
jíti před se; — vzíti něco před se n. před sebe; odtud předsevzetí.
Původem svým patří sem též přísl. přece :před-se (v. % 449).

'2. Instrumentál

8 před vyslovuje, před kterým předmětem

(kde?) něco se'děje nebo jest; na př.: státi před domem. Z vý—

znamu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
kdo mě vyzná před lidmi, také jej vyznám před otcem svý-m.;—
poslušenství je vzácné před Bohem; — chci to míti před očima;
kníže jal se na to před papežem žalovati; — před soudem býti;

poustevnícipředčilipřed

v náboženství; —

jedovaté žížaly kryly se před křomem, — utikati před bouřkou
(za. býv. genitiv odluky).
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přes.

Pojí se s akkusativem;

na, př. přes řeku.

Akkusativ s přes vyslovuje, přes který předmět (kam?) děj se
nese; na př.: břísti přes řeku, — skočiti přes příkop.
Významy přenesené jsou ve rčeních:
ostatí přes noc, přes zimu; -—přes celý den se modlili; —
byl přes devadesát let věku svého; ——pracovati přes moe, přes
čas; byl varován a, přes to si nedal pozor; — přes to přese všecko.
při.

Pojí se s lokálem;

na př. pří břehu.

Lokál se při vyslovuje. při kterém předmětě (kde?) něco se
děje nebo jest; na př.: loď stála při břehu. Z významu tohoto (míst
ního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
bylo to pří mší, pří obědě; — býti při tom; odtud přítomný;
chceš-Li býti pří pokoji, — kdo chce zůstati pří cti, — pracuj
pří zdraví (dokud jsi zdráv), — ipří velikémjmění bývá nedostatek;
nejsem při penězích; — nemám při sobě peněz;
nemocný není při pamětí, není pří sobě (srov.: je bez sebe);
při dobré vůli vše jde do hůry, — pří zlém návyku ctnost nemá
vzniku:
přisahati pří živém Bohu.
pro.

Pojí se s akkusativem;

na př. pro přítele.

Akkusativ s pro vyslovuje, pro koho nebo proč něco se děje
nebo jest; na př.: pro přítele vše rádi činíme.
Některá rčení:
lidé chodí pro kupectví do cizích zemí; — to se stalo pro naše
spasení; —
plakati, truchleti . . . pro někoho; —
Boleslav pro křtíny učinil kvas; — pro mě jste v této nouzi,
pro mě se to stalo; —pro ten sen bojím se zlého; _
pro mdlobu nemohu státi; —pro bolest, pro strach; —
prosím tě pro tvou dobrotu, — pro Boha.
Sem patří původem svým též příslovce proto,:pro
to, & spojka

proč,: pro-č.
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,
proti.

Poji se s dutivem;
na. př. proti nepříteli.
Dat-iv 5 proti vyslovuje. proti kteréan předmětu (kam?) děj
se nesv nebo (kde?) něco jest; na př.: táhnouti proti nepříteli,
státi proti nepříteli. Význam vlastní je tedy 1nístní;z něho vy
vinuly se přenesením jiné.
Některá rčení:
Děvín stál proti Vyšehradu (: naproti), — kněžna vyjela proti
otci; —- plavati proti proudu; -— kníže Zlický vytáhl proti Václavovi

(s úmyslemnepřátelským);

—

stalo se to proti mé vůli, — to jste učinili proti rozkazu; —

jako zrno písku, tak jest tisíc let proti věčnosti(p řiro vn áním);
— úroda letošní je dobrá, proti loňské.
s, se.

Pojí se s ukkusativem, genitivem & instrumentálem;

na př.:

jsem s to, — jdu s pole, — jdu s přítelem.

]. Akkusativ

se s vyslovuje, s koho nebo seč kdo jest t. j.

komu nebo čemu se vyrovnává. Zachovává se jen v několika
rčeních; na př.: jsem s to (t. j. stačím tomu), nejsem s to; -—
pracuji, seč jsem (: kolik mohu); — kdo s koho (t. j. kdo se
komu vyrovnává. silou nebo jinak, nebo kdo koho může ta
kořka zápasem podstoupiti).
V stč. vyskytují se rčení taková, hojněji; říkalo se na př. též:
máme se-ň dosti moci, bylo cesty se tři dui, — lépe míti s hrst
s pokojem, než obě ruce plny s úsilím, ——stolih (:s
toliko).

2. Genitiv

se s vyslovuje, se kterého předmětu (odkud?) děj

se nese. Na př.: jíti s pole, — sestoupiti s nebes atd. Z vý
znamu tohoto (mist-ního) vyvinuly se další jiné.
Některá. rčení:
jdi mi s očí, — pust to s mysli;
rozmlouvali s večera do rána. (stě), — 3 neděle bude trh.
Sem patří původem svým též příslovce svrchu, shora atp.

Poznam. Od genitivu se s je třeba lišiti gen. se z; v. 5 51:1
3. In strumentál
se s vyslovuje, s kým nebo s čím něco se
A

děje nebo jest; na př.: jdu s přítelem. Význam vlastní je tedy
význam společnosti n. spojenosti, & z něho vyvinuly se další
jiné, přenesené.
'
Některá rčení:
mluvíti, smluvžti se . . ., vadíti se, bojovati . . . s kým; —
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vězňové vyšli ze žaláře s okovami, — císař sotva s životem ušel; —
v tu valku Kochan s pokojem seděl, — císař s velikou ctí proti
Václavovi vstal, — co může se ctí býti, — dívka s pláčem jala se
prositi. — se slzami se modliti; —
to je s právem; ——to je nám s podioeuím; —
smrt nás se vším rozloučí, — smrt rozdělila duši s tělem.

skrze.

Pojí se s akkusativem;
na př.: skrze les, — skrzeproroka.
Bývá též ve významu příslo v e čném; na př.: Kochan probodl
Jaromíra skrze a skrze.

Akkusativem se skrze vyslovuje se, skrze který předmět (kudy?

: význam místní)
prostřednictvím)

děj se nese, anebo skrze který (t. j. jehož
něcose děje nebo jest; na př.: šel jsem skrze

les, -— Bůh řekl skrze proroka.
Některá, rčení:
kníže jel skrze Milán, ——voda sakne skrze obuv ; —
víra naše vznikla skrze sprostué, chudě lidi, skrze apoštoly; —

skrze to jsme rozumní tvorové (stč.,=tím);

—

skrze hlad a mor veliká. v té zemí škoda se stala; ——

prosití, zaklíuati . .. koho skrze eo (stč.).

strany, stran.

Pojí se s genitivem;
na př. mluvili jsme strany te' cesty
(: o té cestě), — stran dědictví.
Je to vlastně výraz příslo večný s-strany; z toho stalo se
strany, stran a také stranu.
a (rozdílné od u : ve, o kterém v. zde níže).

Pojí se s genitiv-em;

na př. u lesa, — u bratra.

Genitiv s u vyslovuje, u kterého předmětu (kde?) se co děje
nebo jest; na př.: kníže Václav u bratra přebýval, ——
Oldřich
u císaře dvořil. Z významu tohoto (místního) vyvinuly se jiné,
přenesené.
Některá rčení:
ucho u hrnku, — límec u kabátu;
dům u hvězdy; ——škola, kostel u sv. Tomáše;

-—

něco jest u mne (: mám), na př.: oči u něhobyly krvavé (stč.);—'
králova u papeže dobyla míru (: od papeže).
(:„ ebauer,

..
v .
.
.
Prirucni
mluvnice
Jaz.
cesk.

"94
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v, ve (před retnicenli

u, v. 5 27 č. 4).

Pojí se s nkkusativem & lokálem;
u vodu, a, v jámě, ve vodě n. u vodě.

]. Akkusativ

na, př. v jámu., ve vodu 11.

s v vyslovuje, ve který předmět (t. j. v nitro

kterého předmětu, kam?) děj se nese: na př.: hodit-i kámen
v jámu, upadnouti u vodu (stč.; za to je uč. genitiv s do:
hoditi kámen do jámy, upadnouti do vody, viz nahoře při do).
Z významu tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
u prostřed města;
upadnoutí

. . . vcč, na př.: v nepřízeň, v nemoc ; —

uvázati se več, na př. : aby se někdo v sepsání kroniky uvázal; —
věřítí v Boha, doufatí v přítele;
dáti, příjmontí něco v dar;
Ježíš obrátíl, proměníl vodu 14víno;
vzítí si něco v ošklivost; — vejítí v posměch, v přísloví ; — pří—

jítí v zapomenutí; —
hráti

v šachy, v kostky . . .; ——
bohaty' v zlato a stříbro, tvrdy' v nohy, — štastny' v koně (stč.); -—

dva lokte v dělí (: v délku, na délku), -— pět let v stáří; —
v pravo, v levo (kam? i kde?), —
v ten čas (:kdy?
příslovečné určeni času),

v ty časy, ——

v tu dobu; — v nedělí, -v pondělí, v úterý, ve středu . . ., ——
ve svátek,

— ve všední den, — v den soudny'; — v jednu, ve dvě hodiny; —
napsal list v tato slova. —
Původem. svým patří sem_ též příslovce vůbec (: v-óbec, v obec),
vůkol (v—ókol, v ohol), vůči (: v-óčí, v očí), vstříc m. v-střící, stč.
v stř-iecuzv ústrety), vesměs (: ve směs), vespolek, vhod, vděk.

2. Lokál s v vyslovuje, ve kterém předlnětě uvnitř (kde?) něco
se děje nebo jest; na př.: kámen leží v jámě, — ryba je ve
vodě (n. u vodě). Z významu tohoto (místního) vyvinuly se
další jiné.
Některá rčení:
v zemi, — v moří n. u moří ; — u prostředku; —
ve válce, — v boji, _—ve sporu; —
v křesťanské víře, — v jednotě, — ve ctností, —- v neprávu; —
obilí je v ceně (: má cenu), — dítě bylo v sedmi letech, — za.

jatí stáli v smutném lící (Stč.,: majíce smutné líce, jsouce smutni); —
král vyjel se svými lidmi ve třech stech koních (stč.,=maje tři
sta koňův, tři sta jízdných), —
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kdo chtí v čistotě přebývati, — dohodnouti se v dobrotě; ——
blondíš u víře,
mám naději o Bohu (stč.) ; —
mocný v přátelích, — silný ?) dobrých skutcích, — mdly' v těle,
— nemocný ?) nohách; —
v tom čase (kdy ?), — v noci, — ve dne, ve třech dnech chrám
vystavím, — dvakrát v roce, — ten v krátce života zbyl; —

?) nebyti biskupa (:
uprázdněno).

když není biskupa, když biskupství je

vad/e, v. dle, zde napřed.
vně & vnitř.

Jsou vlastně (příslovce

onězlokal, v. &474

akk.), ale berou se též za předložky.

1, vnitř:

Pojí se s genitivem; na př.:

vně města, vnitř nine (stč.).

vz (někdy odsutím jen z m. vz, v. š 43 č. 5).

Pojí se s akkusativem;

na př. vz vodn (: proti vodě,

proti proudu).
Akkusativ se vz (z) máme nyní jen v některých výrazech.
Zejména: ve z-oýši, z—dáli, z-déli, z-víci, z—tlonšti, z-hlonbi (m.
vz-vy's'i atd.; za to bývá také z—oy'ša z-vy'ši atd., v. 5 133 č. I); na

př.: oltář desíti loket z-vy'ši (Stč. vz-výši,= na výšku); — město odtad

za míli z-dáli jest (stč. cz-dálizna délka); — koráb tři sta loket
z-déli (: na délku); — kámen jako pěst z—víci(: na velikost); —
v příslovci vzhůru (: vz-hóru), povzdál (: po—vz-dáli).
Ve stč. vyskýtalo se vz také jindy, jak ukazují příklady: úsi'lno
(těžko) se ve vodu brati,— sluha je vz hospodu (: proti pánovi) a.j.
z, ze.

Pojí se s genitivem;

na př.: z jámy, z vody.

Genitiv se z vyslovuje, ze kterého předmětu (a zvláště z nitra
kterého předmětu, odkud?) se děj nese, něco se vyvozuje nebo
jest; na př.: vytáhnouti kámen zjámy, n. z vody. Směr opačný vy
slovuje se akkusativem s v (stě) nebo genitivem s do, na př.:
1:jámu,

do jámy (v. zde napřed do a v č. 1). Z významu tohoto

(místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
z hory teče pramen; — řeka vystoupila z břehův; —
abych ze zlého neupadl v horší; — vyšlo mi to z paměti; —
24*
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jeden z tvy'ch příbuzných (celek. z něhož se část vyjímá), —
nejlepší ze všech (srov. 441 č. 2, b); —

ten obyčej je z-dávna ustanoven (odekdy,:ze

kterého času), —

to jsem slýchal z mladosti (odekdy, kdy ?); —
Leva byl z Vlastislavova rodu (p ův od), -—z žaludu bude dub; —
jeho oděv byl ze žtní (látka),
——
nádoba z hlíny ; —

Polané z násilí na Cechy žalovali (příčina,

důvod), — bratr

přišel upomínat z těch peněz (stč.), — aby z toho děkovali. — sám
lidi z toho trestal, — kníže kázal z jednoho slova se Sasy boj vzíti

(Stč.,z pro jediné slovo), — smáti se budou z vašeho zahynntž; —
Boha milovati ze vší duše (míra. způsob), — město vyvráceno
z kořene.

-—

Původem svým patří sem též příslovce zítra (: z-jit'ra, v. š 24, 3),
zcela-, zúplna, zhusta, zčerstva, zdlouha, zticha atp.
ZG.

Pojí se s akkusativem, s instrumentálem a s genitivem; na
pr.: za stůl, — za stole-m, — za věku mladého.

1. Akkusativ

se za vyslovuje, za který předmět (kam?) děj

se nese; na př.: posadili jsme se za stůl. Z významu tohoto
(místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
slunce zašlo za horu, — kupec odejel za moře; —
sousedova dcera vdala se za mého přítele, — jíti za muž (stč.,

=za. muže, vdáti se);
okován za nohy; — vola za rohy, člověka za jazyk lapají; —
bíti někoho za šíji, za hlavu; odtud zášijek, záhlavek; —
kmotrové odpovídají za dítě (: místo dítěte); —- umřz'tz',daší
položitt, trpětt, praeovatt, dosti- učiniti, zaplatiti, přimlouvati se, pro
siti, modlžtž se - . . za koho (: místo koho, ve prospěch koho); —
kámen za poduška si kladli :místo podušky, jako podušku), —
dali jí něco peněz za věno, — Děpolt vzal Zlicko

za svůj díl; -——

koupiti něco za peníze (: výměnou); ——
Boleslav za svou vinu
syna svého mnicheni učinil; —
něco za něco, nic za nic; oko za oho, zub za zub; — nestojí
to za řeč, za mák; — děkuji za to; —

nechci býti za lháře (v doplňku,

:lhařem),

— ten bude

mně za syna a já jemu za otce, ——Božej a Mutyně ostalí v zemi za
starosty, — někdy (při soudu) křivý zůstane za pravého, — svého ne
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přítele zvolili sobě za kníže; — Bůh mi tebe za průvodčího dal, —
chceme muže za pána míti, — mám ti to za zlé, — mně by se to
zdálo za veliké štěstí (stě), — co se vám za pravé vidí, ——
to vám za

pravdu říci mohu, — to jsme slyšeli za jistou pravdu; —
kostel byl odtud bezmála za dvě míle (: mí r a prostorová., stě), ——
šli jsme dale ode břehu za tři míle; -— dívky plakaly dcery Jeftovy
za tři dnt (míra časová), — potravy měli za šest měsícův; — vrátím
se za měsíc (kdy ?),

za týden bude tomu rok; —

styděti se, hanbz'tv' se . . . za něco; — nemohu za to.

Původem svým patří sem příslovce zase (: za se, sr. & 449),
zajisté. zároveň a j.
Místo doplňkového akk. se za býva nominativ neb akkusativ
pouhý nebo instrumentál;

v. 5 470 č. 2, g 473 a % 494 č. 3.

2. In str 11mental se za vyslovuje, za kterým předmětem (kde?)
něco se děje nebo jest; na př.: sedíme za stolem. Z významu
tohoto (místního) vyvinuly se další jiné.
Některá rčení:
slunce je za horou, — snadno za křovímstříleti;.— pero za klo
boukem; — nůž za pasem; —

Evdosia byla za 'Valentz'nianem(: provdána), — král moravský
císařovu sestru za sebou měl (: za manželku); ——
šli jsme za svým vůdcem; — kupec jde za ziskem; —
matka pláče za synem; —
byl jsem v městě za pitnou příčinou; —

dívky za příměřímpozvaly mužův (stě, : příměřípředstírajíce),
— kníže za pravým mírem kázal vyloupiti očí jeho; —
za tou řečí uviděli jsme havrana (: mezi tou řečí)1 — mnozí
nedbají na Boha za tímto světem (stč., : zanepráždněni světem).
Sem patří i příslovce zatím, : za tím; na př.: Spi, jázatv'm budu
bdíti. Odtud pro-zatím, zatímně, prozatímní.
3. G—
en itiv se za vyslovuje, za trvání koho neb čeho (kdy ?)
se něco děje nebo jest; na př.: Spytihněv umřel za věkumladého.
Jiné příklady:
za Otty Braniborského bylo zle v Čechách; — za onoho času
řekl pán Ježíš . . .; — tak bývalo za starodávna; —
za jasného dne; ——za krásného jitra;

— vyšli jsme za tmy ; —-—

země za žíva je pohltila; —
učiniti pořízení za dobré paměti ; — za tepla, za studena.
Sem patří také příslovce zejtra (stě. zejtra, ze za-jutra, %24, 3).
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514. Protikladuý význam některých pádů pi'eclložkovýeh.

1. Některé předložkovó pady staví se významem svým proti
sobě, dílem vůbec, dilem v některých vazbách a významech.
Zejména:
do 8 genitivem &od s genitivem ve významu směrovém : směrem
kam? a odkud? na př.: jedu do Prahy (: směrem ku Praze, stč.) —
a jedu od Prahy; —
do 3 gen. (kam?), v s lok. (kde?) a e s gen. (0dkud?); na př.:
hodím kámen do jámy (Stč. v jámu), — kamen je vjámě, — vytahnu
kámen z jámy; —
k s dat. a od s gen. ve významu směrovém; na př.: jedu ku
Praze (: směrem ku Praze, stč. do Prahy)
a jedu od Prahy; —
na s akk. (kam?) a s 10k. (kde ?) a s s gen. (odkud?); na př.: po
ložil jsem knihu na stůl, kniha leží na stole, a kniha Spadla se stala; —
šel jsem na pole, byl jsem na pol-i, přišel jsem s pole; — šel jsem na
pout, byl jsem na pouti, přišel jsem s pouti; — šel jsem na trh, byl
jsem na trhu, přišel jsem s trhu; — něco mi přišlo na mysl, mam to
na mysli, pustil jsem to s mysli ; —
nad a pod 8 akk. (kam ?) a instr. (kde?); na př.: pták vzletěl nad
vodu, jest nad vodou, — a potopil se pod vodu, jest pod vodou; -—
vrchnost jest nad poddaným, poddaný je pod vrchností; —
před a za s akk. (kam?) a instr. (kde?), na př.: kdo se staví
přede moze,je přede mnou, a kdo se staví za mne, je za mnou.; —
při s lok., bez 3 gen. a k s dat.; na př.: nemocný není při sobě,
je bez sebe, přijde zase k sobě; —
s s instr. (ve významu spojenosti) a bez 8 gen. (význ. odlouče

nosti);'na

př.: práce s užitkem — a práce bez užitku; —

v s akk. (kam ?) a lok. (kde ?) a z s gen. (odkud ?); na př.: hodím

kámen v jámu (stč.), kamen je v jámě, vytahnu kamen z jámy; —
upadl jsem v nenávist, jsem v nenávisti, vyjdu z nenávisti.
2. Někdy zdá se nezřetelno, iná-li býti z s gen či s s gen.;
tu poučujeme se z příslušných pádů, které jsou proti z s gen. a
proti 3 s gen. Na př. : byl jsem v kostele, jdu tedy z kostela; — střecha
byla na kostele a vichřice ji shodila s kostela; — boj byl tuhý

na obou stranách, s obou stran; — mám něco na srdci, spadl mi
kámen se srdce; — jsi mi na očích, jdi mi s očí; — na počátku,
3 počátku.
'
Někdy může podle toho býti iz s gen. i s s gen. Na př.

přicházím s pole, byl-li jsem na poli, a vracím se z polí, jestliže
jsem chodil ?) polích; — šel jsem na trh, byl jsem na trhu, vrátil
jsem se tedy s trhu; ale říká se tě?—Íšel jsem do trhu, byl jsem
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t“ trhu, a tedy vrátil jsem se z trhu; — pustil jsem s mysli, co
jsem měl na mysli, a pustil jsem z mysli, co jsem měl v mysli.
Při jménech místních a když vyslovujeme původ (odkud?),
bývá 2 i proti na. Na př. kdo bydlí na Vyšehradě, je z Vyšehradu;
bydlím na Smíchově, jsem ze Smíchova, jdu ze Smíchova; atp.
515.

X. Sloveso.

1.' Slovesa jsou významu dějového. Na př. Vnesu je vý—
znam dějový „nesení“, v kupovati „kupování“ atd.
Dějový jest význam sloves všech. — nejen tak zvaných před
mětných (t. j. takových, která mívají při sobě předmět, na př. ne'stz'
něco, sloužiti někomu .. .), nýbrž i všelikých jiných, tedy na př.
i sloves ležetz', mlčetz', býti atd.

2. Mnoha slovesa jsou původu příbuzného, na př. nesu, nosím,
přinesu, přináším. Ta pak mívají ovšem i v ý z n am příb 11z n
jak se to vidí v příkladech pravě uvedených. Příbuznost tato za
leží v tom, že vyslovují děj jakosti a podstaty stejné („nesení“),
třeba že s některými rozdíly vedlejšími.
3. Sloveso totéž vyskytuje se v podobě několikeré, t. j. jako

slovesný

výraz několikerý,tu jako indikativ, tu jako infinitiv,

nebo jako participium, nebo perfektum atd. (v. Š 190 č. 2—8).
4. Z výrazů těchto a) některé vyjadřují (vedle významu_dě
jového) také grammatickou osobu dějového podmětu, b) jiné jí ne—
vyjadřují (srov. & 190 č. 4).

a) Prvé slovouurčité

(finitn í) a jsou to:

indikativ, na př. nesu (já), nesl jest (on), budou nesení (oni);
imperativ, na př. nes (ty), buďtež nesení (vy);
kondicionál, na př. nesl bych (ja), byli bychom nesení (my).

b) Druhéslovouneurčité

(infinitní)

a jsou to:

infinitiv, na př. néstz', nesenu býti ;

supinum, na př.: spat, soudit;
participia, na př.: nesa, trpě; vědom; nes, trpěo; nesl, trpěl;
nesen, trpěn, kryt;
slovesné jméno podstatné, na př. nesení, trpční, krytí.
Slovesem jsou vlastně jenom výrazy jeho určité ; ale ve smyslu
širším berou se k němu také výrazy neurčité.
Výrazy slovesné, když jsou utvořeny ze slovesa téhož, mají dějový

významv základě
rozdílnosti

druhu,

stejný, ale při tom přecerozdílný

p odle

kterému který výraz patří. Na př. v indika

tívě nesu, v inf. ne'ste', v part. nesa, v passivu jsem nesen, ve futura
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.

budu nesen . . . je všude význam dějový „nesení“; — ale při tom je tu
význam přece jiný v indikativě (nesu . . .), jiný v iníinitivě (misií. . .),
jiný v participiu (nasa. . .), jiný v passivu (jsem nesen . . .) atd., a to
tím, že v těchto výrazích vedle stejného základního významu „nesení“
pronika a ku platnosti přichazí také význam zvláštní tu indikativní,
tu infinitivní, tu participialní, tu passivní atd.

5. Z toho ze všeho vyplývá toto

roztřídění

výkladův

o slovese: pojednati jest
A. o významu slovesa vůbec. a
B. o významu slovesných výrazů jednotlivých.

516.

A. Význam slovesa vůbec.

]. Význam sloves vůbec je dějový (v. % 515 č. 1).

Jest rozdílný podle j akosti

(kvality) děje; na př. v nésti je

vysloven děj jakosti jiné než v kupovat?: atd.

Významsloves je rozdílný dále podle koliko sti (kvantity) děje;
na př. v 'ne'stz'a nositi je vysloven děj jakosti stejné („nesení'), ale
v nosiii rozumí se téhož děje více, nežli v nésti.
Význam sloves je rozdílný také podle toho, že některá zname—

nají děj a spolu jeho dokonání, na př. přinesu,—jiná pakjen
děj, na př. nesu.
Význam sloves je konečně rozdílný podle rodu

činného nebo
trpného atd., na př. nesu a jsem nesen.
?. O významu sloves podle jakosti děje poučuje slovník.
Ve skladbě náleži promluviti o významu sloves ]. podle ko—

likosti děje, 2. podle jeho dokonavosti a
517.

podle dějového rodu.

]. Význam sloves podle kolikosti děje.

1. Srovnejme vzhledem k ději slovesa hradu a ukradnu. Na
lezneme, že děj je v nich jakosti stejné („kradení“), že však je
nestejný podle kolikosti:
v ukradnu je děje takořka jen za okamžik [a kolikost jeho
můžeme znázorniti

jedinou tečkou . ], ——

.

v kradu naproti tomu je děje téhož za netržitou chvíli delší
[a kolikost jeho můžeme znázorniti čarou —].
Kolikost děje tak rozdílná, jako se jeví ve významech jakosti
stejne ukradnu a hradu [. a —-],nalézá se ovšem též ve slovesích
jakosti různé; na př. ve slovesích seknu, padnu, hodím atp. je
v každém děje též jen za okamžik [.], — a v nesu, volám, kupuji
atp. je ho za chvíli delší [—].
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Slovesa, která mají děje jen za okamžik, slovou jednodoba
[ .], např.

ukradnu, selenu. hodím atp.; -— naproti tomu slovesa,

která mají děje za chvíli delší, slovou trvací

(dnrativa) [—],

na př. kradu, nesu. kupuji atp.
2. Srovnejme dale kolikost děje ve slovesích selenu a sekám, -—
nesu a nosím atp. Nalezneme:
že v seknu rozumí se „sek“ jen jeden [.], v sekám pak ně
kolik a takořka řada „sekův“ [ . . . . ]; a
že podobně v nesu rozumí se „nesení“ ve chvíli jen jedné [—],
v nosím pak týchže dějů několik [— — —].

Podle toho rozeznáváme:
slovesa s dějem nenasoheným,
slovesa s dějem nasobeným,

např. selenu[. ]. nesu [—]; a
na př. sekám [ . . . . ], nosím

[— — —. ].

Slovesa sdějem násobeným nazývají se o p ěto \' a cí (iterativa);
rozeznavajl se:
opětovací z jednodobých, na př. sekám [ . . . . ], a
opětovací z trvacích, na př. nosím [— — —].

Z obojích vznikají dále slovesa opakovací
tvořená slabikou

-va-, někdy opakovanou;

vávánz

. . . ..

[ . . . .,

. . . . ],

nosívám,

(frekventativa),

na př. sekávám, seká—
nosívávám

[— — —,

——-—, — — — atp.
Pozn. Druhdy rozumějí se slovesy opětovacími (iterativy) také
opakovací (frekventativa).
518.

2. Význam sloves podle dokonavosti děje.

1. Některá. slovesa vyslovují děj a'spolu jeho dokonaní, na př.
přinesu, — jina pak vyslovují jen děj, na př. nesu.
'
a) Slovesa, která vyslovují jen děj a ne spolu jeho dokonauí,

slovou nedokonavá

(imperfektivní); taková jsou: nesu[—],

sekám [. . . .], nosím, nosžvám, sekávánz atp.

b) Slovesa, která, vyslovují děj a spolu jeho dokonaní, slovou
d o k o nav á, (perfektivní), na př. selenu,přinesu atp.

2. Významu dokonavého jsou:

a) Slovesa jednodobá. (v. % 517 č. 1)„ na př. selenu, padnu, hodím

atp. [. ]. Děj těchto sloves všecek vyplňuje o kamžik jen
jeden; nemůže se tedy ani mysliti s nějakým trváním; s vy
slovením děje vyslovuje se samo sebou i jeho netrvání, jeho
dokonání, — slovesa jednodobá jsou tudy Spolu dokonavá.
b) Krom toho jsou významu dokonavého slovesa, při kterých si
myslíme d ěj ovšem d el š í, ale
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buď \' y t ý k atm e z něho jen k one č n ý o k a m ž i k, na př.
přinesu, dodělám. atp. [—o];

anebo s 'ážíme

jeho trvání v oh 'aniěenou dobovou

notku, na,př. ponesu[e],

rozsekám[©jl,

jed

vynosím[GL

tímto smžením je význam trvání takořka potlačen, děj slovesem

takovým vyjádřenývytčen jest jako jednotka,

při kteréž ne

hledíme k tomu, že děj v ní sražený má své trvání.
Ve slovesích ponesu, povedu, ponosím atp. (složených spo-) pro
niká, však význam trvání i vedle významu dokonavosti.
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Rozti'idění sloves podle kolikosti & dokonavosti
děje.

1. Hledíme-li i ke kolikosti i k dokonavosti děje, dostáváme
toto roztřídění sloves: jsou
A. slovesa, nedokonavá (imperfektiva), & to
I. s dějem nenásobeným, t. zv. trvací (durativa), na př.
nesu [—];
II. s dějem násobeným:
a) opětovací (iterativa)
1. z jednodobých na, př. sekám [....];
'2. z trvacích,

na př. nosím [— — ——];

b) opakovací (frekventativa, se slab. -va-)
1. z jednodobých,

na př. sekávám

[ . . . ., . . . ., . . . .:l;

2. z trvacích, na př. nosžvám [— ——, —— —, —-—— ;

B. slovesa dokonavá (perfektiva), a to
a) jednodobá (dokonavá, původní), na, př. seknn [ . ];
,3) dokonavá odvozená
I. z trvncích, na př. přinesu [——],ponesu [e];
II. z opětovacích '(nikoli též z opakovacích),

na,př. rozsekám[©],

e);/nosím
[©]

2. Kromě toho a podle jiných méně důležitých známek význa
mových rozeznávají se ještě jiné druhy sloves, mezi nimi zejména slo—
vesa p o čína vá (inchoativa), na př. blednouti, chudnoutí. bohatěti &j.;
podle roztřídění v č. 1. jsou to slovesa trvací.

3. Slovesatéhož kořene jsou tu druhu rozdílnéhojednak
podle rozdílného tvaru, jednak podle toho, jsou-li složena s předpo
nami či nejsou.

a) Po dle rozdílného

tvaru. Na př. nesu, vezu,vodu(v tříděI.)

jsoa trvací, nosím, vozím, vodím (v tř. IV.) opětovaeí; —-rovněž
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tak čtu (I.) a čítam (V.); ——
hodím (IV.) je jednodobé, házím (V.)

opětovací; — rovněž tak vrátím a vracím; atd.

b) Složením

s předponou,

jednou nebo i dvěma, měníva se

význam nedokonavýv dokonavý. Na př.: nesu— v_i/nesu,povynesu;
chudnu -— zchudnu; mluvím — promluvím; volám — zavolám;
házím — vyházím; kácím — pokácím; panují — dopamfji.
Mnohdy však je sloveso s předponou složené významu nedoko
navého; na př. pouštím — připouštz'm, vracím -— převracím, kupuji
— vykupují. Zejména slovesa opakovací (s —va-)jsou vždy nedoko
nava; na př. davam — prodávám, vyprodávám atd.
Jakého významu které sloveso české vzhledem ke kolikosti a do
konavosti děje jest a jak tento význam bývá rozdílný podle tvaru
a podle složení s předponami, poznáváme dosti snadně; pravidlem
nějakým krátkým věci té však vyložiti nelze.

520. Pravidla o slovesich podle kolikosti :) dokonavosti děje.

Jakého slovesa ve větě kdy má býti užito, kdy nedokonavého
a kdy dokonavého, kdy jednodobého, nebo trvacího atd., o tom
rozhoduje smysl. Chci-li na př. říci, že pták ze zahrady vyletěl
(: děj dokonavý), vyslovín'i to slovesem (dokonavým) „vyletěl“
a nikoli snad slovesem (nedokonavým) „vylétal“ n. p.
Vedle tohoto pravidla všeobecného jsou ještě některá zvláštní.
1. Slovesodokonavéíbýva v příslovích a rčeních podobných.
Na př.: Pomalu dal ujdeš. I starý tkadlec někdy přízi zmate. Když
někdo vejde, smekne a dá pozdravení.
2. Sloveso ne doko n a v ě bývá, když se chce vytknouti jak o s t

děje, kdežto sloveso d ok o n avé vytýkájeho vyko nání. Pravím na př.
tomu, kdo leží, bud a) vstávej! nebo b) vstaň! — on pak odpovídá mi
též bud a) budu vstávatt, nebo b) vstanu; — v a) je vytěena jakost,
v b) vykonání děje.
3. Sloveso ned okona v ě vyslovuje děj, který jest oby čej e m

nebo vlastností

podmětu. Na př.: Nekouřím(ve smyslu:nejsem

kuřák). — Pes plave ve vodě (:je
roste v půdě žulové.

4. Slovesonedokonavé

schopen, umí plavati). — Divizna

bývá ve větách záporných

(v ně.

v imperativě a kondicionale, v stč. též jinde). Na př. pravím k 1a dn ě:
řekni to! zavři ! střetl. . prosím tě, abys to řekl, abys zavřel okno,
abys střelil . . ., — a naproti tomu z úporně: neříkej toho! nezavírej !
nestřílejf. . ., prosil jsem tě, abys toho neříkal, abys nez'avíral, abys
nastřílel.

380
&. Sloveso n e d o k o n a v e bývá ve významu s n ah o v e m. Na př. :

Kup-uji od souseda zahradu (:. snažím se, hodlam ji koupiti, jednám
o to). — Přátelé nazývali to dítě Zachariáš, ale matka odpověděla:
nikterak to nebude, ale bude mu jméno Jan (nazývaliz dávali mu
jméno. . ., chtěli, aby dostalo jméno . .
6. Slovesem n ed 0 ko n a vým vyslovuje se p čiv o d s t ví (autorství),
Na př.: Pán Ježíš řekl učenníkům svým (řekl od slovesa třídy I. říci,
řku, jež jest nedokonavé). — Aristoteles učil, že —. Tento obraz
maloval Skreta. — Toto psaní jsem já psal, nepsal.
7. Sloveso ned ok onave' bývalo v su pin u (srov. %536 č. 2).
Zbytky toho máme: jdu spat, — přijde soudit živých i mrtvých.
b'. Slovesem opětovacím
nebo odvozeným z něho jiným bývá,

vysloven děj jeden,

kdyžjest ú h r ne m (]ěj ův několika.

Případy

takové jsou dvoje:

a) Podmětjestjeden

a vykoná.dějův několik, jež se shrnují

v jed n 0. Na př.: Měl jsem hrst hrachu a vyházel jsem jej oknem
(t. j. vyhazoval jsem zrno po zrnu . . .; dokonavé „vg/hodiljsem
hrách oknem“ znamenalo by, že jsem \'šecek hrách vyhodiljedním
vržením). — Šalomoun rozstavěi jezdce po městech. — Mikuláš
zjimal posly. — Pan Ježíš zvraeel stoly peněžníkův.

b) Podmětův jest několik. každý z nich vykoná děj jeden
nebo i dějů několik, a všecky ty děje shrnují se v jedno.
Na př.: Polekaní poutníci zaházeli pláště a utíkali (o poutníku
jednom řeklo by se: zahodil plášt). —- Vsedejte na koně. — Ro

vové se zotvirali. — Ten den jsou stíháni tři mládenci (ojednom
bylo by: byl sťat). — Všecka čeleď jest stinána (čeleď významu
hromadného, platí za číslo množné).
9. Když o ději pohybovém má. býti pověděno, kam pohyb smě
řuje, volí se náležité sloveso tr vací; a když má býti řečeno, kde se
pohyb děje, voll se příslušné sloveso op ě tovací.
Na př. někdo jde
do města, nebo do světa; tážeme se ho: kam jdeš? nebo pravíme: pověz
vám, _kam jdeš; a on odpovídá: jdu do města, do světa; a když
se vrátil, tažeme se (o témže ději): kde jsi chodil? nebo pravíme;
pověz nám, kde jsi chodil; a on odpovídá: chodil jsem po světě. —
A podobně: kam jedeš? jedu do města., do světa; kde jsi jezdil? jezdil
jsem po světě; — kam to dítě neseš, nebo vedeš, nebo vezeš? kde jsi
to dítě nosil, n. vodil, n. vozil? — kam se ženeš? kde ses honil? —

kam tu káru iáhneš? kde jsi tu káru tahal? — chodim po městě.
jezdim po světě; — atp. Děj pohybový při pojetí „kde“ (: na kterých,
po kterých několika, mnoha mistech) drobí se v několik (mnoho) stej
norodých dějů menších a ty vyjadřují se pak slovesem opětovacím.
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lO. Proti slovesutrvacímu
v příslušné větě záporné.

věty kladné bývá opětovací

Na př. kladně: jďí domů, — poroučím

ti, abys šel domů . . ., a záporně: nechoď domů, — abys nechodil domů.
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3. Význam sloves podle dějového rodu.

]. Ve větě a) „učitel chválí žáka“ vychází děj činného „chválení“
z podmětu (učitel) a nese se na předmět (žáka), — podmět je tu
východištěm a předmět 'cílem děje.
Naproti tomu ve větě b) „žák je chválen od učitele“ je podmět
(žák) cílem téhož činného děje „chválení*. Atd.
Význam výrazů slovesných bývá tedy rozdílný také podle toho,
v jakém poměru podmět a předmět k ději činnému bývají, a poměr
tento při slovese nazývá se ro de m.
'
,

2. Podle rodu rozeznáváme především sloveso činné (act i—
v um), na př. chválím, soudím . . ., ——
a trpné (p assivum),
na př.
jsem elwálen, jsem souzen atd.
'
I. Aktiva jsou slovesa, při kterých je podmět ději východištěm.
Na př. chválím, soudím.
Děj z podmětu aktivního vycházející
a) buď se nenese dále, nýbrž zůstává takořka při podmětu, na př.
ležím, umírám . . .; slovesa tohoto druhu nazývají se po dm ětná
(verba subiectiva);
b) nebo děj z podmětu aktivního vycházející nese se dále a zastihuje
nějaký předmět. Předmětem tímto jest
aa) buď podmět sám, když děj z podmětu vycházející se zase
k němu vrací, na př. myjí se, — každý přeje sobě nejvíce, — přítel
mluvíl o sobě. . .; slovesa taková nazýváme zvra tná (verba reflexiva);
bb) nebo je předmět od podmětu rozdílný, na př.: učitel chválí
žáka,

— pohané slouží modlám, ——lakomec

žádá peněz, — jezdec

pečuje 0 svého koně . . .; slovesa taková pak slovou předmětná
(verba obiectiva) a rozeznávají se:
p ř e c 11o dn á (transitiva), která mají předmět v akkusativě (při
záporu v genitivě), jenž v rodě trpném se objevuje jako podmět,
na př.:. učitel chválí žáka (žák je chválen od učitele, neb učitelem),
— Kain zabil Abele (Abel jest zabit. . — a
n e p ř e c h o dn á (intransitiva) ostatní, na př. : pohané slouží mod
lám, — lakomec žádá peněz, -—jezdec pečuje o svého koně atd.

U. Passiva jsou slovesa, při kterých jest podmět obyčejně
cílem příslušného děje činného, na př. : žák je ckválen od učitele (učitel
chválí _) žáka), Abel jest zabít od Kaina.

Věty jako „žádáno bylo peněz“ atp. podmětu vůbec nemají,
jsou bezpodměté; ale ostatek jsou po způsobu vět passivních. —
["lu'nem dělí se tedy slovesa podle dějového rodu takto:

I. aktiva (činná)
a) podmět-mí, na př. ležím, umírání;

b) předmětná:
přechodná (s předm. v akk.), např. clwálíti někoho;
nepřechodm't, na př. sloužiti někomu;
zvratna, na př. myji se, přejí sobě;
II. passiva (trpna), na př. jsem clwálen.
3. Ze sloves zv ra tn ých mohou a) některá bývati též předmětná,
na př. vedle zvratného myji se, přeji si. . . vyskýtá se též předmětné
mýti někoho, přáti někomu atd.; — b) jiná pak vyskytují se vždy a
jenom v podobě zvratné, na př. modliti se, smáti se, blyštěti se . . .

a slovesa zvratná tohoto druhu nazývají se střední

(media).

Pravíme a) myji se, a též myji sebe;; — přeji si, a též přeji sobě.

Naproti tomu je I)) jen modliti se atd. To jest: slovesa střední mívají
při sobě jen se (zvratného zájmena akk. tvaru slabšího), kdežto slovesa
zvratna ostatní také jiné pady zájmena zvratného při sobě mívají
a také tvary jejich silnější.
4. Sloveso přechodné točiti (na př. víno) znamená : činiti, aby

teklo; podobně věsiti : činiti, aby něco viselo ; položiti: učiniti, aby
leželo; rozplakati, rozesmáti někohozučiniti,
aby plakal, aby se
smál, atd. Slovesa druhu tohoto slovou fa kti ti va (účinná, n. kausa
tiva): jsou utvořena ze sloves jiných a znamenají vůbec učiniti, aby
se dělo, co vyslovujesloveso jejich základní.

522. B. Význam slovesných výrazů jednotlivých.
Výrazy slovesné které jsou, o tom v. & 190 č. 2—8.
Výrazy tyto namnoze podléhají pravidlům o shodě v gramma
tickém čísle, grammatickém rodě a grammatické osobě ; o tom v. šš 412,
423 a 428.

Zde promluviti jest o výrazích těchto se syntaktických stranek
ostatnich, zejména o výrazich určitých (finitních) vzhledem 1. k času,
2. ke způsobu a 3. k rodu dějovému, a 4. o výrazích slovesných
neurčitých (inňnitních) nebo jmenných.
523-

1. Čas a jeho výrazy slovesné.

1. Cas je a) přítomný, b) minulý a o) budoucí.
2. Pro vyjádření času máme slovesné výrazy a) praescns,
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b) perfektum a plusquamperfektum (a stě. imperfektum a aorist),
a e) futurum.
524.

a) Praesens.

1. Praesens (t. j. výraz tvaru praesentního) slovesa nedoko
n avého znamená děj přítomný,
a to děj v čase přítomném
trv aj í cí. Na př.: nesu, sekám, nosím, eysekávám, roznáším.

2. Praesens slovesa dokonavého

znamená děj b ud o u c í,

a to děj jednodobý, na př. selenu, hodím, ——
nebo děj v budoucnosti
se kcnčící, na př. přinesu, rozsekám, v_i/nosím.
Děj v čase budoucím trvající vyjadřuje se futurem; o tom
v. & 526 č. 2. — Slovesa ponesu,ponosím atp. (složená spo-) zname
nají děj dokonavý (tedy budoucí) a při tom přece též trvací (v. 9 518).

3. V živém vypravování klade se praesens někdy za čas mi

nulý (t. zv. praesens

historicum).

Na př.: Kdyžposlovébyli

v králově dvoře, střetnou se s její (Kateřininou) mateří, ana jde s dce
rou. — Jason a Herkules do toho města vešli; a když se po ulicích
berou, diví se lid jejich kráse a táží se, jací to jsou lidé. — Čas
vlastní (minulý) rozumí se při příkladech takových z vypravování
ostatního (když poslové byli . . ., Jason a Herkules vešli . . .).
4. Někdy, zvláště v jazyku obecném, bývá praesens místo fu—
tura. Na př.: Zítra máme zeměpis. — Za týden jsem doma. — Čas
vlastní (budoucí) rozumí se při příkladech takových z obsahu ostat
ního (zz'tm máme. . ., za tejden jsem . .).
525.

b) Perfektum a p/usquamperfektum
(a stč. imperfektum a aorist).

1. Perfektum je slovesný výraz složitý, utvořený ze slovesa jsem
a příčestí minulého činného; na př.: nesl jsem, přinesl jsem (v. 5 298).

Plusquamperfektum je slovesný výraz složitý, utvořený z per
fekta byl jsem a příčestí minulého činného; na př.: byl jsem nesl,
byl jsem přinesl (v. g 299).

2. Perfektum

sloves nedokonavých

znamená děj v čase

minulém trvající. Na př.: Trpěli jsme hlad a žízeň; ——
Přibyslava

byla sestra svatého Václava.
Perfektum sloves dok ona vý c 11 znamená děj v minulosti
ukončený. Na př.: Jidáš stal se zrádcem; -- Kain zabil Abele.

Plusquamperfektu

m znamená děj předminulý,t. j. děj

minulý A, který se udál dříve než spolu uvedený děj minulý jiný
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B. Děj A a jeho sloveso mohou při tom opět býti buď nedok o
navé, bud' dokonavé. Na př.: Mluvilio těch příbězích(B), které
se byly těch dní přihodily (A). ——
Jakož byli učinili (A), takovou
odplatu vzali (B). ——
Maria těšila se slovy. jež od mistra slyšela

byla. — Jitka, ježto za krále uherského Petra byla se vdala, umřela
jest. — Marie nezapomněla slov, jež od mistra slyšela byla.
Plusquamperfekta užívá. se v češtině nové jen v jazyku spi—
sovném. a i tu zřídka; na místě jeho býva častěji perfektum.
4. Stará čeština měla pro vyjádření minulosti ještě také imper
fektum a aorist. Oboje tyto výrazy však vyhynuly a nahrazují se per
fektem; jenom v jazyku biblickém zachoval se aorist 'vece(: řekl jest,
pravil jest. v. & 204).

526.

c) Futurum.

1. Futurum je slovesný výraz složitý, utvořený ze slovesa
budu a infinitivu slovesa n e d o k o n a v é h o ; srov. %300.

?. Futurum znamena děj v čase budoucím trvající.

Na př.:

budu néstz' (stč.), — budu nosili, — budu rozuášeti.

Děj v čase budoucím se končící vyjadřuje. se praesentem
sloves dokonavých; v. 5 524 č. 2.
527.

2. Způsoby děje slovesného &jejich výrazy.

1. Způsoby děje slovesného jsou oznamovací, rozkazovací a pod
miňovací; na př.: píši, — piš, — psal bych.
'2. Pro vyjádření jich mame indikativ, imperativ a kondicionál.
528.

a) Indikativ.

1. Indikativem vyslovuje se děj jako jist

ý, s ujištěním

tvrzený, oznamovaný. Na př.: Píši. — Přítel mi poskytl pomocí.

2. Indikativ míva význam imperativu. To zejména:
a) Indikativ času budoucího, t. j.,indikativ praesentní sloves
dokonavých (nepokradeš . . .) a indikativ futura (klauěte' se
budeš .. .). Na př.: Nezaszeš! — Nepokradeš !
Nepromluvz'š
křivého svědectví! — Pánu Bohu svému klauětí se budeš! ——
Nebudeš míti bohů jiných mimo mne! — .Mz'lovatl budeš Boha
nade všecko . . . !

Způsobem tímto vyslovuje se rozkaz velebněji, než přísluš
ným imperativem.
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b) Indikativ p e r fe kt &. To bývá v řeči obecné, důvěrné a lichotné;

na př.: mlčel! (: mlč, spolu s odchylkou v osobě grammatické)
— mlčela! — vzal to ďas! — zdravi půjčovalž! (praví se s po—
děkováním, když se vrací věc vypůjčená) ——
zdravi užili! (bývá,
odpověď k témuž poděkování).

3. Indikativ s nech (stě. nechaj). ať, neehať. .. má význam vy

bizocí nebo nepřímérozkazovací

a klade se místo imperativu

nejčastěji v těch osobách. které imperativu nemají nebo kde impe
rativ není v obyčeji. Na př.: Nechať Wm o tom. což mohu. — Ať
žije naš přítel! — Nechť přijdou!

Někdy má tento výraz význam připouštěcí.

Na př.: Neehžť

mě had i uštkne, doufam v Boha, že se zhojím.
529.

b) Impera tiv.

1. Ií'nperativem vyslovuje se děj jako příkaz-a n ý. Příkaz
může býti tu přísný, tu mírný; příkazem mírným je také prosba.
Na př.: Jdi mi s očí! — Poalej mi vody! ——
Varuj se lidi nepravdo
mluvnýeh! ——Příteli, poskytnž mi pomoci! — Odpusť nam, Pane!
2. Pro 1. osobu jedn. a 3. množnou imperatiVu není (v.š 207
č. ':2); tu nahrazuje se výrazy jinými, v. % 528 č. 3.

3. Imperativ klade se ve významu podmínečné

m a při

p o uštěcím. Na př.: Peklem jim hroz nebo pěkně pros, nic při
nich nezpravíš. -—]lIluvte o válce, kdo co ehtí, všechny rady jsou
.daremné. — Volej ve dne v noci. mne se nedovolaš.
Sem patří rčení a) stůj co stůj, t. j. kde imperativ kladný je
položen dvakrát a spojen slovem významu vztažného, — a b) ehte'j
(nebo) nechtěj, t. j. kde k imperativu kladnému je spojkou nebo
aneb i beze Spojky připojen stejný záporný.
Na př.: in co čin, jen když je k platnosti. — Pomoz copomoz.
— Buď jak buď. — Již obrať se kam obrať, neuslyšíš než žalobu. —
Vezmi kde vezmi. — Chtěj kdo neb nechtěj, vždy v těle ostane ne
přítel. — Chtěj nechtěj. — Všichni cbtějme nebo neehtějme, musíme
umříti. — Buď užitek nebo nebuď! ——To bys vol neb nevol učiniti
musil (odtud: velky nevolky). '

4. Imperativ bývá na místě indik

5. Na místě imperativu

ativu,

v. %333.

bývajívýrazy jiné. Zejména:

indikativ prostý; na př.: nezaszeš! ——
nebudeš míti bohů jiných
mimo mne! atd. (v. 5 528 č. 2, a—b); —
indikativ s nech, ať atd. (v. % týž č. 3); —
G e bau er, Příruční mluvnice jaz. česk.

IC CQ
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indikativ perf., na př.: šel sem m. pojď sem! — vzal to das! (v.
š 368);
infinitiv, na př.: mlčet! (m. mlč, mlčte! v. 5533 č. 7); —
citoslovce významu pobízecího, na př.: na! (: tu máš a vezmi),
— kyš! a j.; slovce tato pojata jsouce za imperativy příjímajíi kon
covku čísla množného -tc: natc! kyšte !
G. Imperativ se se siluje příklonným -ž. Na př.: ncsžžljdčtcž!
7. Imperativ bývá. v yn e chán ve rčeních, jako jsou na př. : Pán
Bůh s námi a zlé pryč! ——Chvála Bohu! — Bohužel! Bohudík! —
Pryč odtud! ——Král pokřikl na své. iika: Za mnou! ijel do vody. —
S.Některé imperativy ustrnuly a sklesly ve význam p řís l o v cí7

spojek

nebo i citoslovcí.

Na př.: bodejť(z impt. stč. Bóh day);

— buď já bucl' vy; cos buď (stč.,=něco);
— nechť, nechžť, ob.
ncšt' (stě. nechajžť atd.); —arcž, arciže (: a rcz', s významem potako
vacím);

——
nastojte!

530.

(v. % 307 č. Q); — hle! (z impt. hleď, v. tamt.)

a) Kondicionál.

1. Kondicionalem vyslovuje se děj jakožto př á ní m ža dan ý
nebo jako nějak pod mí n ěn ý, anebo jako 11ej i s tý, od mluvícího
nezaručený. Na př. děj „poskytnutí pomoci“ ve větách: kéž by mi
přítel poskytl pomoci; — kdy-by mi přítel poskytl pomoci. . ., _
nevím, zdali by mi přítel poskytl pomoci atp.
'2. Kondicionál klademe ve vět-(ích,které děj t oho to způsobu
(t. j. jak v č. 1. vyloženo) vyslovují, & když máme nebo chceme

vytknout-í,

že je to děj způsobu takového. Bývá to zejména:

a) Ve větách p ř a cích. Na př.: kéž by mi přítel poskytl pomoci !"
I)) V souvětí p o dmí n e ěném, t. j. ve složené větě podmi

ňující a podmíněné. Tu bývá kondicionál podle rozdílného
smyslu
buď ve větách obou, na př.: pane, kdybys chtěl, mohl bys mě
uzdraviti, — kdybychom byli chodili po cestách pravých, byli bychom
bydlilz' u pokoji; —

anebo jen ve větě p o d miňuj ící, na př.: by (: kdybys) osla
vedl do Paříže, komoň z něho nebude ; věta podmiňující má. v tomto

spojení Spolu význam p ř i p o u ště cí (podminka přijímá se, jako
by se o vyplnění jejím nepochybovalo, : připouští se).
l'i'avíme a) „kdo char*, může se přesvědčiti“, „bude-li pršetír
nepřijedu“ atp., — a B) „kdo by chtěl, může (n. mohl by) se pře
svědčit-i“, „kdyby pršelo, nepřijedu (n. nepřijel bycli_)“ atd. Ve
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větách „B)jest kondicionálem vytěeno,

že smysl jejich je nějak

podmíněn, ve větách rc) pak to Vy t č e n o n e n í.

'

c) Ve větách vyslovujících ú č el, ú my s 1, p o v i n n ost atp.
Na př.: Proto Vlčka bijí, aby se starý vtípz'l. ——Nemám niv
koho, komu bych si postěžoval. — Nestůj o to, aby tě lidé

chválili. — Dělal, jako by spal. — Slušné jest, aby silný sla
bého podporoval.

d) Ve větách záporných,

závislých na výrazích bázně,strachu

atp. a vyslovujících (záporem ne—)opak toho, čeho jest se báti
atd. Na př. : Čechové obávali se, aby kníže neumřel. — Strach
mě jest, bys jeho nebyla snad urazila.

e) Ve větách u vo zených, t. j. ve větách, závislých na větách
jiných t. zv. uvozovacích. Tu dlužno hleděti k tomu, jaká by
byla věta uvozená sama o sobě, kdyby se totiž vyslovovala
bez uvození. Byla -by buď a) oznamovací, nebo B) tázací, nebo
y) podmiňovací, nebo 6) rozkazovací.
a) Uvozujeme větu, která sama o sobě jest oznamovací.
Mám
na př. před sebou cestu a někdo mi praví: „tuto cestu vykonáš za den“
:věta oznamovací, s indikativem). Týž výrok potom uvozujia pravím:
a) „ty jsi řekl, že tuto cestu vyhonám za den“, nebo „ty míníš, že
vyhonám. . .“, aneb b) „ty míníš, že bych vykonal . . .“, „nemyslím,
že bych vykonal . . .“ atp. To jest: za indikativ věty samostatné (vy
konáš) jest ve větě uvozené někdy a) Opět indikativ
(že vykonána),
někdy b) kon dicionál (že bych vykonal).
Rozdíl mezi obojím tímto způsobem jest ve vytěení nebo nevytěení
té o koln o s ti, že věta uvozená obsahuje výrok cizí nebo mínění _cizí,
jehož pravdivost nebo Správnost se nezaručuje:
kondicionál tuto okolnost vytýká, — v souvětí „ty míníš, že
bych tuto cestu za den vykonal“ jest vytčeno a zřetelně vyjádřeno, že
za správnost mínění uvozeného nestojím a neručím;
indikativ pak téže okolnosti ne vytýká, — v souvětí „ty míníš,
že tuto cestu za den vyhOnám“ není správnost mínění uvozeného ani
zaručena, ani v pochybnost vzata.
Poznam. Nověji doporučují někteří, aby se volil a) indikativ,
když obsah věty uvozené je nepochybný nebo předkládá se jako nepo—
chybný, a b) kondicionál, když obsah věty uvozené jest nebo předkládá
se jako pochybný nebo nepravdivý. Na př. a) „nepochybuji, že tuto cestu
za den vykonám“, „posel pravil, že náš přítel jest nemocen“. . ., a b) „po—
chybuji, že bych tu cestu za den vykonal“, „posel nepravil, že by náš
přítel byl nemocen“ atd.
25*
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13)Uvozujeme větu, která sama o sobě jest táz ací. Jsem na př.

tázán a) „vykonáš tuto cestu za den?“ (: větou tázací sindikativem)
nebo b) „vykonal bys tuto cestu za den ?“ (větou tázací s kondicíonálem).
Tytéž otázky potom uvozuji a pravím: a) „tážeš se mne, zdali cy
konám tuto cestu za den“, anebo b) „tážeš se mne, zdali bych vykonal
tuto cestu za den“. To jest: v otázce uvozené (nepřímé) zůstává týž
způsob, jaký jest v otázce samostatné (přímé).
Mnohdy však má otázka uvozená kondicionál proti indikativu
otázky samostatné; na př. „comám učiniti?“— a „pověz mi, co mám
učiniti“ nebo „pověz mi, co bych měl učiniti?“

;) Uvozujeme větu, která sama o sobě je podmiňovací.
Pravím na př.: „tuto cestu vykonal bych za den“ (: věta podmiňovací,
s kondicionálem). Touž větu pak uvozuji a pravím: „myslím, že bych
vykonal . . .“ atp. To jest: ve větě podmiňovací uvozené kondicionál
zůstává.
ď) Uvozujeme větu,která sama o sobě jest ro zkaz o va cí. 'ěkdo
mi na př. poroučí (nebo radí atd.) větou „vykonej tuto cestu za den“
(: věta rozkazovací, s imperativem), nebo větou „nechť vykonáš . . .“
(: vykonej . . .). Touž větu pak uvozuji a pravím: „poroučíš (nebo
radíš atd.) mi, abych tuto cestu vykonal za den“. To jest: za imperativ
věty samostatné rozkazovací je ve větě uvozené kondicionál.
Sem patří též věty závislé na výtazích rozkazu, bránění atp.
3. Pravílne: „já bych cěděl, co by bylo učiniti“ atp. Tu jest

položenkondicionál místo indikativu,

a výrok tim učiněnýje

Skromnčjši než ve větě „já cím . . . . “.
531.

3. Bod děje slovesného a jeho výrazy.

1. Podle dějového rodu rozeznáváme slovesa činná (aktiva), mezi
nimi také zvratná (reflexiva), — a trpná (passiva); v. 5 521 č. 2.

2. Rod činný

a zvratný

mají slovesné výrazy své, dílem

jednoduché, dílem složité; na př.: chválím, —chcáliljs'cm, —-chválím
se, -— chválil jsem se atd.

3. Bod trpný

n. passivum má výrazy jenom složené, a to

z příčestí minulého trpného a slovesa by'ti (n. by'vatz'); srov. %302.

4. Místo náležitéhopassiva

klade se:

a) Často r eflex iv um. Na př.: pán Ježíš křtil sc jest od Jana (stě),
— roucha ozdobují se zlatem, — květina po vůni se poznává.
Způsob tento rozšířen jest vjazyku novém více, než ve starém.

b) Někdy obrat

aktivní.

Na př.: když lidé tebe posuzují (stě,
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překlad latinského cum iudicaris: když jsi souzen), — nechoď,
ještě nás nevolají atp.
5. Proti výrazu činnému „dali poklad schovati“ je trpný „poklad
jest dán schovatt“ atp.
Stč. říkalo se též: (daň) počata byla vybít-ati, — neděle od Boha
byla světiti přikázána atd.
032.

4. Slovesné výrazy jmenné.

Slovesné výrazy jmenné jsou infinitiv, supinum, participia a
slovesné jméno podstatné.
533.

a) Infinitiv.

1. O tvaru a původu infinitivu v. % 198.
2. Infinitiv b ý v a:

a) Při slovese býti. Rčení to znamena možnost, nutnost, nebo
po vi nn ost: je znamenatt:je znamenati možno, nebo nutno,
nebo dlužno.
Na př.: Od Kolína jest viděti Sněžku, Krkonoše. Hudbu bylo
dobře slyšet-i. Každému člověku jest umřítí. Kterak jest Boha milovat/ef.
Při infinitivě přechodném jeSt předmět v akkusativě: jest viděti
Sněžku, Krkonoše atp. Věta taková. jest bezpodměta. Měnívá se však
ve větu s podmětem a říká se chybně: Sněžka jest viděti. Krkonoše
jsou viděti, hudba byla slyšeti atd.
Sloveso jest bývá tu někdy vynecháno; na př. co učiniti?

b) Při mnohých slovesích
jiných, na př. začínámpsáti. _Vý
razem takto složeným rozumí se děj jeden; infinitivem vy
jadřuje se jeho jadro (jakost psátt . . .), slovesem pak určitým
některá stránka jiná, (začínám . . .).
Jiné příklady: Kdo může praeovatt, pracuj. — Nestačí-m jíti. ——
Učím se psátt'. — Umím psátt. — Kdo nezná mlčeti, neznái mlueitt.
— Co se ti jednou líbilo, nemá se potom nelíbttz'. —- Každý musí o
sebe se staratt. — Musil bych přísahu zrušžtt. — Nesmíš odporovatz;
— Račte styšeti. ——
Neroďte hřešttt (stč., : nechtějte). — Kdo chcete
slyšetz'. ——Žádejte tam se dostati. — Moudří hledají Bohu se líbžtt. —
Hodlám odjetí. — Nemeškejme tak učiniti. — Dobrého jsme následo
vatž se nezdráhalí. — Nerozpakujte se pravdy rozšiřovati. — Stydím
se toho i pomysliti. ——Nebojím se umřítt. —-Diomedes přísahal pokoj
zachovati. — Řekové slíbili to učiniti. — Kaž lačnému se postí-tá
a sytému mlátití. _—Libuše jala se hanby žalovati.
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Sem patří též dát-í. nedatí. nechuti s infinitivem. Význam vý
razů těch vidí se ve větách aa) dej má zapomenoutz': učiň, abych
zapomennl . . ., nebo též : nepřekážcj mi v zapomínťmí . . .;
bb) nedej mi zapomcnouti : uedopust', abych.. .; cc) nech n. nechej
mne zapomenoutiz nepřekážej mi v zapomínám.
Na př.: aa) Bůh dal pěti městům se propadnoutt. Dej se lidem
znáti. Dám si udělati nový oblek. -— Dali se oklamatž. Dej se jim
(svým rádcům) tážati, což chtí. ——
bb) Nedej jiskře uhlem býti. Nedej

nám zahynouti. — co) Bůh nechá vás zde na světě bujetz' (stě, :
bujně si vésti). Nechte mne s pokojem pracovati.
Dále sem patří také rčení mám co dělatz', nemám co dáti . . .,
vím co učiniti, nevím co si počíti atp.
Původu podobného jest také opsaný (_perifrastický) výraz pro
čas budoucí: budu něstz', —- budu nosžti, — budu roznášett.
Ve stě. znamenaly budoucnost také výrazy téhož způsobu a pů
vodu chci néstt a mám nésti. *

0) Při některých jménech podstatných.
vlastněji řečeno při
v ýrazích. složených ze slovesaa jména podstatného, kde

všakjádro významu jest vejméně podstatném.

Na př.: Apoštolové měli moc, hříchy odpouštěti. ——Prokop ne
měl práva, zapsatž toho zboží, — Mám obyčej ráno pracovati. -—Král

měl úmysl, toho města se zmocniti. — Jest hanba o tom mluviti. —
Člověku je třeba na uzdě se míti. ——Je čas vstávatí.

—

d) Při některých jménech přídavných,
t. j. Opět— jako v o) -—
při výrazích, kde jádro významu jest ve jméně přídavném.
Případy, které sem patří, jsou troje, a rozdíl jejich vidí se ve
větách: aa) jsem hotov, něsti cizí břemeno; bb) cizí břemeno
je těžké néstz'; a co) jest těžko, něsti cizí břemeno. [V aa) a bb)

jsou věty s podmětem, v co) věta bezpodměta; v aa) a cc) je
„cizí břemeno“ předmětem k inf. néstz', v bb) je podmětem,
k němuž se jméno přídavné táhne jako doplněk.]
Na př.:
aa) Kdo jest. hotov, za svého jazyka čest umříti. — Abychom
byli silni trpětt. — Co jsme slíbili, jsme dlužní držeti. -—Každý je
povinen pravdu mlnvžti. — Nebyl bych hoden, po této zemi choditi.
— Svět prohlédnoutz' žádostžv jsem. — Buď snažen střžci se zlého. ——

Abychom nebyli lenivi pracovatž. — Mocen jest HosPodin, od tebe
mne zprostiti. —
bb) Čbán byl lišce těžký ne'sti, — Muky jsou trndné trpětz'. —
Koroptev je snadná chytiti. — Hrad byl nesnaden dobýtž (Stč.) —
Věci tyto jsou křestanu potřebný rozmněti. — Jako jest ječný chléb
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tvrdý jisti, tak jsou knihy Mojžíšovy tvrdé rozumětt. — Což je ta cesta
tz'rdá orat! — Moudra slova jsou bláznům slyšett protivná. ——
Ovoce
to bylo nechutné jisti. — Ovoce rajské bylo dobré jisti a krásné patřtti.
——Oheň je dobrý se zahřátí. — Ze zlého dluhu dobrá i sláma míti.
——V tom sklepě jest voda dobrá pití. —

cc) Jest těžko z kamene olej vytlačtti. — Kterak jest mito, dávati
se řádu světa. — Slyšett tuto řeč jest ohyzdno a břidko (stč.).
V cc) býva místo jména přídavného výraz složený z téhož jména
přídavného a jm. podst. věc. Na př.: Jest věru věc těžká (: těžko),
pěstí zabiti ježka. — Je hrozná věc zlým, vstáti z mrtvých.

e) Při některých příslovcich,
t. j. Opět— jako v a) a d) —
při výrazich, kde jadro významu je v příslovci.
stati.

Na př.: Dobře (jest) jazyk za zuby míti. — Lépe jest doma zů
— Zvířeti není lze mluviti. —- Zde lze najmoutt byt (chybně:

jest k pronajmutí).
Po zn am. V mezích vytčených — ve 2. a) až 6) ——vyskytují se

ve spojení nejrozmanitějším inňnitivy jisti a pití. Říkáme na př.: 1) kdy
jest jisti, pití . . .; 2) začínám jisti, pití . . ., mám co jisti, pítt . . .,
nesu někomu jistá, pití . . ., koupím, dám někomujtsti, pití . .'.; 3) mam
chut jisti, pítt . . ., je čas jisti, pítt . . .; 4) jsem žádosttv jisti, pttt . . .;
ovoce jest dobré jisti . . ., voda je chutná pití . . .; nemocnému je
těžkojisti, ptti . . .; 5) není mi lze jisti,.ptti.

3. Infinitiv vstoupil na místo zaniklého supina;

na př. šli

lovttt ryby (za stě.: šli lovit ryb; v. 5 536 č. 3).

4. lnůnitiv klade se někdy absolutiv

ně. t. j. bez závislosti

od kterého výrazu jiného. Na př.: Do kostela jíti a se nemodlitt,
raději doma zůstati.

Někdybývá infinitiv tento na místě slovesného výrazu u rči
tého; zejména místo imperativu,
na př.: sedět! —-mlčet! —
nesvěřovati vesla těm, kteří na vodách nebývali! — nebo místo

kondicionálu,
na př.: ja mít peníze, koupil bych ten dům (ob.,
: kdybych měl peníze), — být blesků panelu. atp.
534. 1. Infinitiv lze čaStonahraditi
větou se slovesem
určitým.

Na př. místo „Diomedes přísahal pokoj zachovatif lze říci

„„Diomedespřísahal, že pokoj zachová“; — a podobně „je čas, abychom
zastávali“ místo „je čas vstávati“ atd. Proto říká. se někdy výrazům,

jež takový infinitiv mají, že jsou to zkrácené věty infinitivní (t. j.
infinitivem zkrácené). Tomu však nemá se rozuměti v tom smyslu,
jako by každý takový výraz infinitivní vznikal &teprve se tvořil z pří
slušné věty nezkrácené.

2. Za podmětný a doplňkový nominativ slovesu určitého bývá

při infinitivě dativ
tivem

Vazba tato nazývá se vazba dativu

5 in fini—

(v. š 48.5 č. 15 a 486 č. l). Na př.: nelze by bylo, oráči

chleba kupovati (stč.,:aby
oráč chleba kupoval), —- nelze mi býti
reselu (: abych já byl rcscl).
Vazba tato je vlastní. Naproti tomu t. zv. akkusutiv
s infi
nitive m při slovesích myšlení a jevení, na př.: mněl jsem nás rá
zat-i snopy (m. že my vážemc . . ., v. g"475 č. 2), — & nominativ

s infinitivem,

na př.: Jeroným mnín jest následovat/iknih Orige

nových (m. mní se, že Jeroným následoval . . ., v. g 470 č. 4) jsou

vazby nečeské, vzniklé napodobením jazyka cizího.
3. Pravime: a) pták lítá, pták zpívá . . ., a b) vfidz'm.
ptáka Utah)
slyším ptáka zpz'zati. To jest: Když větu samostatnou (a) měníme
ve výraz, závislý na. slovesích viděti. slyšeti atp. (l:), měnimc no
minativ (podmět) v akkusativ (předmět) a sloveso určité v iníinitiv.

Ve výraze tomto (l))jest akkusatv

s infinitivom,

a tak

bývá výraz ten někdy i nazýván; ale dlužno jej lišiti od výrazu téhož
názvu, který bývá při slovesích myšlení a jevení a o kterém v. v č. 2.
4. Pá (1 pře dmě tný, se kterým které sloveso zpravidla se pojí,
z ůstává
i při iníinitivě. Na př.: nauč mě činiti dobré skutky (dobré
skutky: akk.,jako při indikativním činím dobré skutky atd.)„ — slíbil
jsem příteli pomoci (příteli: dat., jako při indik. pomohupří/eli) atd.
Ve stě. však bývá tu při infinitivě sloves přechodných někdy
a t trakc e: měl by tu býti akkusativ, patřící k infinitivu slovesa pře

chodného, p od řízeného

slovesu jinému. a za to bývá pád jiný,

takový, s jakým se pojí sloveso řídící. Na př. místo „nauč mě čin-ití
dobré skutky“ (s předmětem dobré skutky v akkusativě, závislém na intl
činiti), bývá „nauč mě činiti dobrým skutkům“ (s předmětem dobrým
skutkům v dativě, závislém na slovese řídícím nauč); -— místo „bojím

se ztratžti tu odplatu“ (: ztratiti odplatu) bývá „bojím se ztratiti té
odplaty“ (s předmětem té odplaty v genitivě, podle slovesa řídícího
bojím se); — místo „budou mi přáti drobty sebrati“ bývá „budou mi
přátž drobtův sebrati“; atp.

535. Vzhledem k větnému členství býva-iinfinitiv:
a) podmětem,
na př.: lofupitinení koupiti; —
b) předmětem, např.: viděl jsem mlátiti; — slíbil jsem to
učiniti;
c) doplňk em, na př.: loupiti není koupžti(doplněk koupz'titáhne
se ku podmětu loupz'ti, loupithoupz'tž), — jest viděti Sněžku
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(ve větě bezpodměté, doplněk viděti táhne seku
jen přimyšlenému); —

(l) přívlastkem,

podmětu

nalpř.: moe hříchy odpouštěti,— možnost

zvítězití, — žádost zbohatnout-i.

Mnohdy však bývá infinitiv původu jiného, než se nám nyní zdá,

a v těch případech býva větoslovné třídění

infinitivu nejisté.

Pravíme na př. „nepřestanu cestovatz'.“ a béřeme inf. cestovati za
předmět. Stč. říkalo se za to „nepřestanu cestuje“; tu bylo místo nč.
inf. cestovati participium cestuje.. místo ně. předmětu byl doplněk (pa

třící ku podmětu,

cestuje . .

Pravíme „matkavviděla syna (_mrtvého)na nosidlech ležet-i“. Stč.
říkalo se za to „matka viděla syna Zežíc(:ležz'cího)“, t. j. bylo tu
opět participium doplňkové místo ně. infinitivu (doplněk táhl se ku

předmětu, syna ležíc :syna ležícího).
Případy tak/ové, kde nč. infinitiv jest na místě byvalého doplňku,
byly hojné a rozmanité. Když se pak způsob starý měnil v nový,
nestala se změna s tím takořka vědomím 'a úmyslem, aby byl zrušen
nějaký větný člen jiný, nýbrž změna stala se tím, že se na místo
(doplňkového) participia, které podléhalo pravidlům o shodě, položil
infinitiv jakožto výraz absolutní. t. j. pravidlům o shodě nepodrobený.
Změna stala se analogií: říkalo se a) budu cestovati, a b) ne
přestanu cestuje atp. Napodobením rčení a) přijat jest infinitiv také
do rčení 0), místo. „nepřestanu cestuje“ říká, se pak „nepřestanu
cestovatz'“.

Předmětem stává se takový infinitiv („nepřestanu cestovati“,
„vidím ležeti“ . . .) teprve, když jej třídíme podle pojetí a takořka
podle formule, v níž při týchže slovesích. která zde mají při sobě
infinitiv, jindy býva předmět: na př. ve větě „vidím ptáka“ je akk.
ptáka předmětem při slovese viděti. — proto béřeme za předměty
také infinitivy při témže slovese „vidím mlátiti“, „vidím ptaka lítati“,
„matka viděla syna ležeti“ atp.
Podobně bývá v případech jiných. Tu pak všude býva tříděníinfini
tivu nejisté, poněvadž vznik svědčí jinak a nynější pojetí opět jinak.
536.

b) Supínum.

]. O tvaru supina v. & 199.

2. Pravidla syntaktická o supinu jsou:
a) tvořilo se zpravidla jen ze sloves ned okona vých;
spáti — spat, souditi — soudit; —

na př
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h) kladlo se při slovcsích významu pohy bo véh 0; na př.: kral šel
spat. — Kristus příjde soudit, — pojďte obědvat; —

e) supinum děje pře chodného

mělo při sobě p ředmět v gen i

tivě (srov. š 478 č. 16); na př.: Kristus přijde soudit živých
i mrtvých (naproti akkusativu ve rčení: bude soudili živé i mrtvě),
_ Maria přišla vidět hrobu (proti: viděti hrob).
3. Supinum časem zaniká a nahrazuje se infinitivem. V ně. jsou
ho jen zbytky ve rčeníchzjdu spat a přijde soudit živých i mrtvých.
Krom toho vyskytuje se někdy napodobením jazyka starého.

c) Participia.

537. 1. Participia jsou:
I. přechodník

přítomný, na př. nesa, trpě ; o tvaru

v. 208; -—
II. příčestí přítomné,

na př. vědom, držim stč.;

jeho

o tvaru

v. Š 909; —

III. přeohodník minulý, na př. nes, trpěv; o tvaru v. šŽOO; —
IV. příčestí minulé. činné, na př. nesl, trpěl; o tvaru
v. š 201; —
V. příčestí minulé trpné, na př. nesen, trpěn, kryt; o tvaru
v. Š 202.

Přechodník tak zvaný 'bu dou cí přinesa atp. je vlastně přechod
ník přítomný sloves dokonavých (o němž v. doleji % 538, b); —
přechodník pak budoucí buda néstá (činný) nikdy se nevyskytuje, a budu
nesen, buda chválen atp. (trpný) jen málo jest v užívání.

2. Participia jsou jména přid av 11a, utvořena z kmenů
slovesných; jsou tedy:
schopna měniti se podle grammatického rodu: na př. nesa
(: rodu mužsk., jedn.), nesone (: rodu žensk. a střed.), nesen, —a,
-o atd.; — a jsou dále

schopna tvaru jednak ncu rčitéh o n. sklonční j m e n n é h o,
jednak u r č i t é h o n. sklonění slo ž o n e 110; na př. ke jmennému
neb neurčitému tvaru nesa, nesoneje tvar určitý nesoucí, a podobně
je trpící k trpě, vědomý k vědom, padlý k padl atd.
O tom, kdy se kladou tvary tyto určité a neurčité, je pra—
vidlo stejné, jako o platnosti tvarů'jmenných a složených přijménech
přídavných vůbec (v. 5 436 7437). V mluvnici. když mluvíme o par
ticipiích, míníme zpravidla tvary jejich neurčité (jmenné).

3. Významem participií je vlastnost utvořena (v naší mysli)
z děje slovesného, tedy vlastnost významu děj ovéh 0. Na př. v par
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ticipiích nesu, nesl, nesen. . .je významem vlastnost, utvořena z dě
jového významu „nesení“.

4. Význam participií jest dále:
dílem činný, a to v přechodníku přítomném, na př. uesa,
trpě . . ., v přechodníku minulém, na př. nes, trpěv . . ., a v pří
čestí minulém činném, na př. nesl, trpěl . . .; —

dílem trpný
trpném,

a to v příčestí přítomném a příčestí minulém

na př. vědom . . ., nesen, trpe'n, kryt.

5. Krom toho pak proniká v některých participiích nějaké
omezení a určení časové, v jiných nikoliv. Na př. v part. nesl
je spolu a stále se drží význam minulosti, — kdežto v part. nesen
není vyjádřen čas nijaký, nýbrž může se podle souvislosti obsahu
rozuměti čas někdy minulý, někdy přítomný, někdy budoucí.

'articipia jednotliví.
538. Přechodnik přítomný (sloves nedokonavých i dokonavých)

jest významu činného;

na př. nesu :

(jenž) nese, přinese:

(jenž) přinese.

a) Přechodníkpřítomný sloves nedokonavých

znamena p ří

tomnost při ději slovesa řídícího, nebolisou

časnost s dějem slovesa řídícího. Na př. ve větě a) „stařec
nesa břemeno klesal“ rozuměti jest při přechodníku nesa
současnost s dějem minulým klesal, ——
v b) „stařec nesa bře
meno kles' “ současnost s dějem přítomným klesá — a v e)

„stařec nesu břemeno bude klesati“ současnost dějem bu
doucím bude klesati.

l)) Přechodník přítomný sloves do k 0 na vý ch znamena b u

doucnost,

předcházející

před dějembudoucímslovesa

řídícího. Na př. „vojsko vytáhnoue do pole zažene nepřítele“,

„vojsko vytáhnoucdo pole bude zaháněti nepřítele“ : vojsko
dříve vytahne, potom zažene n. bude zahaněti . . . .). Pro
tento svůj význam býva tento přechodník také nazýván
kratčejí přechodníkem b u (1o u cí m.
539. Příčestí přítomnéje významu vlastně trpného; na př. vědom,
znána
Krom toho vyvinuly se zde významy ještě jiné; na př. stč. fvidom
bylo : viditelný. a nč. vidomy'béře se : vidoucí.
Jazyk český má tvarů tohoto způsobu jen několik (v. 9 209)
a není schopen, tvořiti toto příčestí ze slovesa kteréhokoliv a užívati
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ho, jako tvoří participia ostatní zpravidla ze slovesa každého a v me
zích pravidel volně jich užívá.

540. Přechodnik minulý (sloves dokonavých i nedokonavých)

je významu činného; na př. nes: (jenž) nesl, přines :
přinesl, trpěv : (jenž) trpěl atd.

Přechodníkten dale znamenáminulost,

(jenž)

předcházející

před dějem a) minulým, nebo b) přítomným, nebo 0) budoucím
slovesa řídícího. Na př. a) „vojsko vytáhši do pole zahánělo ne
přítele“, „vojsko vytáhšž do pole zahnalo nepřítole“, — b) „vojsko
vytáhši do pole zahání nepřítele“, ——
c) „vojsko v_i/ta'le do pole bude
zuháněti nepřítele“, „vojsko vytáhši do pole zažene nepřítele“ (tu
všude rozumí se, že vojsko dříve vytáhlo, potom že...); — nebo
a) „pracovavše odpočívali jsme“, b) „pracovavše odpočíváme“, c) ,pra—
covavše budeme odpočívati“ (: dříve jsme pracovali, potom . . .).

541. Příčestí minulé činné (sloves dokonavých i nedokonavých).

a) Jest významu činného; na př. nesl, přinesl . . . : (jenž) byl
činný při nesení atd.
Týž význam je také v tvaru složeném 43),na př. padlý :
jenž padl, minulý :jenž
minul atd. Tu však jsou také některé
z vlzíš t n o s ti a o d chy lk y, jež se vidí v následujících příkladech:
člověk opilý :který
se opil (tvar opilý je ze slovesa zvrat—
ného); podobně otužilý, člověk prohřešíly' (Stč.) skutek zběhlý, věc
stalá (Stč.) atp.; —
hřích dopustily/' (stč.) : kterého jsem se dopustil; podobně
nenadálá příhoda; _—

hřích nezvyklý(stč.) :. kterému jsem navykl; —
hřích zapomenuly' (stč.) : kte rého (na který) jsem zapomenul;
podobně: lvy/stálé muky, přestálý trest, ,eadržele' úroky; —
- rozum neobsáhly':jehož nelze obsáhnoutí; jedlé ovoce.

b) Příčestí minulé činné znamená, spolu minulost;
na př. nesl,
přinesl . . . : (jenž) v minulosti nesl. přinesl atd.
Týž význam je také v tvaru složeném -ly', na př.: padly/',.
zvadly', bývalý atd. Odchylkou odtud je dbalý, nedbaly' (: kdo dbá,
nedbá) a. stč. obmeškaly' (: kdo koho obmeškává, zanedbává).
c) Příčestí min. činné je členem
(doplňkem) mnohých slo—
vesných v ý r a z ú s l o ž i t ý c h: zejména perfekta: nesl jsem,
byljsem nesen . . ., plusquamperf.: byl jsem nesl . . ., kondicio
nálu: nesl bych, byl bych nesl, byl bych nesen atd.

542. Příčestí minulé trpné (sloves dokonavých inedokonavých).
a) Jest významu trpn éh 0; na př. nesen, přinesen, kryt.
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Týž význam je také v tvaru

určitém

Ta však jsou také některé zvláštnosti

-_7/',
na př. nesený, krytý.

a odchylky,

jež se vidí

v následujících příkladech:
dopuštěngíhřích (stč.) :.hřích, kterého jsem se dopustil; —
pravi-němýčlověk (Stč.) : který se provinil; -.

minutá zima (stč. a dial.) :která minula; padané ovoce; —
nenabytá škoda (stč.) : škoda způsobená ztrátou toho, čeho
nelze nabýti zase; nepolmuty' (stě) znepohnutelný, stál nepohnutě.
b) Co do času jest význam tohoto příčestí neobmezený a ne
určitý.
„Minulým“ nazývá se toto příčestí tedy nevlastně, ale názvu toho
užívá se obecně.

c) Příčestí min. trpné je členem

(doplňkem) slovesných v ý

razů složitých pro passivum;

na př. jsem chválen,budu

chválen, buď chválen, byl bych chválen atd. (v. % 302 č. 2).

543.

Vazby přechodníkové.

1. Participia vyskytují se jako členové ve větách, a vazby takové

nazývajíse vazbami participiálními.

V nejširším smyslu je vazbou participiální každý větný výraz,
který nějaké participium

obsahuje;

na př. také „řekl jsem“, ——„byl

jsem tázán“ atd. Obyčejně však míníme vazbu participiální ve smyslu
užším a máme při tom na mysli ty případy, kde výraz participiální
může se promě niti ve sloveso u rčité s příslušnouspojkou. Na př.:
stařec nasa břemeno klesal: stařec nesl (jest) břemeno a klesal . . .
nebo: když nesl břemeno . . .; — žák jsa tázán odpovídá : kdy-ž
jest tágán . . . atp.
'
2. Věta a) „stařec nasa břemeno klesal“ znamená totéž, co
věta b) „stařec n'csl (jest) břemeno a klesal“ nebo „stařec klesal,
když (jest) nesl břemeno“; podobně jest a) „žák jsa tázán odpovídá“
: b) „žák odpovídá, když jest tázán“ atd. Tu máme v a) a b) věty

významem stejnoplatné. ale výrazem rozdílné: v a) jsou participia,
v b) jsou za ta slovesa určitá s příslušnými spojkami. Při tom
je způsob v a) kra tší nežli v b); proto říká se, že v a) máme věty

participiemi
\' á n í vět.

zkrácené a že participiíužívámeke zkraco
'

Větu 2 k r ác e n o u lišíme od věty ku s e (o níž v. 5 369).
Výraz „zkracování vět participiemí“ (nebo též „stahování“) jest
v obyčeji, ale ovšem nerozumí se jím, že by každá věta zkrácená
vznikala a takořka teprve se tvořila z příslušné věty nezkrácené.
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3. Z vazeb participialních jsou zvláště důležité vazby pře—
chodníkové,
t. j. vazby přechodníkn přítomného a minulého.
Vyskytují se skoro jen v jazyku spisovném a jsou dvoje,
spojité a nespojité.
Ve vazbách přechodnikových spojitých
je přechodník sou
řadným doplňkem své věty a v grammatické shodě s jejím pod
mětem. Na př. „stařec nesa břemeno klesal“ : stařec nasa, pře
chodník nesa je doplňkem věty, táhne se ku podmětu jejímVu„stařec“
aje v nominativě čísla jednotného a rodu mužského jako týž
podmět), — „vojsko cytáhši do pole zahnalo nepřítele“ (vojsko vy

táhši. . ); _- „žák jsa tázán odpovídá“ (: žak jsa tázán...) En..
Ve stě. byly vazby tyto hojnější a rozmanitější. Zejména mohl
bývati přechodník také souřadným doplňkem ku předmětu; na př. :

matka viděla syna (mrtvého) na nosidlech ležíc (: syna lcžíc: nč.
syna ležícího ; přechodník ležíc byl tu doplňkem věty, tahlvse k jejímu
předmětu „syna“ a byl v akk. jedn. a rodu mužsk. jako týž předmět).

Ve vazbách přechodníkových-nespojitých
tivních

neb absolu

vytčené shody mezi.přechodníkem a podmětem věty řídící

není. Na př.: Cestovatelé všichni, vyjma (n. vyjmouc) jednoho,.
šťastně se vrátili. chdíc ku počtu jsme slabší než naši protivníci..
Česka knížata počnouc od Přemysla..
Ve vazbách těchto je výraz přechodníkový vložen do věty abso
lutivně, t. j. bez náležitého spojení syntaktického, a klesá tu často ve

výraz příslovečný,

stává se příslovcem,jako na př. takřka (z tako

řka), vůči/z.ledě (z v-oči-hledč).

V době starší bylo vazeb těchto (s přechodníkem přítomným
i minulým) mnoho, zvláště u stilistů méně umělých, a v některých
případech ijakasi pravidelnost v nich se vyvinula; říkalo se na př. :
přítele jest i bolejíc chdvati, — třeba nam prositi vstávajíc lehajíc, —
tu jdouc do kostela na levé ruce je kaple, — byvše živu umříti jest,
— Pilat kázal Ježíše obnaživše k sloupu přivázati atp. V nč. upuštěno
od vazeb takových a zůstávají jich jenom některé zbytky, jako jsou.
v příkladech nahoře položených.

544.Pravidla o zkracování vět přechodník em vaz
bouspojitou jsou:
lečný

1. Přechodnikem kratíme jenom takové věty, které mají spo
podmět. Na př. „stařec nesl břemeno a (stařec) klesal“,

nebo „stařec klesal, když (stařec) nesl břemeno“ . . . , zkráceně:
„stařec nesa břemeno klesal“.
Spojka (a, když . . . ) zkrácením odpada.
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Někdy však nelze krátiti ani vět s podmětem společným, když

totiž smy sl to m u braní. Na př. a) „modlí se a pracuj“ nelze zkrátiti
v I)) „modle se pracuj“ nebo „modlí se pracuje“,
v I)) byl by jiný, než je v a).

poněvadž smysl

_

2. Dále hledíme k tomu. jsou-li děje vět současné či ne
současné.
A. Když jsou děje současné, zkracujeme přechodníkem pří
tomným slovesa nedokonavého, necht jsou oba děje současně
a) v minulosti, nebo b) V přítomnosti, nebo e) v budoucnosti. Na
př. děje jsou

a) současně v minulosti:

stařec nesl břemeno a klesal . . . ,
stařec klesal, když nesl břemeno . . . .
=zkrac.: stařec nesa břemeno klesal; ——

b)současné v přítomnosti:

stařec nese břemeno a klesá, . . . ,
stařec klesá, když nese břemeno . . . ,

=zkrác.:

stařec nesa břemeno klesá; —

c)současné v budoucnosti:

'stařec ponese břemeno a bude klesati . . . ,
stařec bude klesati, když ponese břemeno . . “. ,

: zkrac.: stařec nesa břemeno bude klesati.
Do přechodníku přichází v tomto případě ten z obou dějův, který

beřemeza vedlejší. Strany té věci může bývati pojetí

rozdílné:

někdy mohu za vedlejší bráti děj ten a jindy onen, a mohu říci jednou
„stařec nesa břemeno klesá“, a jindy „stařec nese břemeno klesaje“ atd-.

B. Když jsou děje nesoučasné, rozeznáváme p at e r o případův.
Dejme tomu. že děje takové jsou „vytažení vojska do pole.“
:děj M, — a „zahnání nepřítele“ :děj N, — a jmenujme datle
okamžik naší přítomnosti A. Děje M a N jsou povahou svou patrně
nesoučasné — ]lI se děje nutně dříve než N —, a případy, jak za
sebou se sbíhati mohou, lze znázorniti takto:
(minulost)
I

. 111.

N

<—A -—>
. . . . . . .

.

(budoucnost)
.

II....M . . . . . . ..

. . . . . . . . . ..

III....M.. .... .. ..

. .. . . .. . . .

IV

v.

. .in.

..... . .... .

. . . . .

zv

. . . .M....N...

]
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TO jest :

]. Děje oba jsou v minulosti: „vojsko vytáhlo do pole a za—
hnalo nepřítele“. 'l'u když zkracujeme, vyjadřujeme děj M přechod
uíkem minulým: „vojsko vytáhši do pole zahnalo nepřítele“.
II. Děj JI! jest minulý. N přítoumý: „vojsko vytáhlo do pole
a zahání nepřítele-“. Tu klademe M ve větě zkráceně též do pře
choduíku minulého: „vojsko vytáhši do pole zahání nepřítele“.
III. Děj M jest minulý, N budoucí: „vojsko vytáhlo do pole
a zažene uepřítele“. Také tu klademe 11! ve větě zkrácené do pře
choduíku minulého: „vojsko vytáhši do pole zažene uepřítele“.
IV. Děj M je přítomný, N budoucí: „vojsko táhne do pole a
zažene nepřitele“. Tu nezkracujeme.
V. Děje obajsou v budouCnosti: „vojsko vytáhne do pole aza
žene nepřítele“. Tu když zkracujeme, vyjadřujeme děj Ill přechod
uíkem budoucím (t. j. přechodníkem přítomným slovesa dokona
\'ého): „vojsko vytáhnouc do pole zažene nepřítele“.
V j in ém příkladě bylo by, dejme tomu, DI : „pracovati“
a. N:: „po práci odpočívati“. Tu měli bychom věty:
I. „pracovali jsme a po práci jsme odpočivali“, zkrác.: „praco
vavšc odpočívali jsme“;
II. „pracovali jsme a po práci 0dpočiváme“. zkráe.: „pracovarše
odpočíváme“ ;
IIl. „pracovali jsme a po práci budeme odpočivati“, zkrác.:
„pracovavše budeme odpočívati“;
IV. „pracujeme a po práci budeme odpočivati“, — tu nezkra
cujeme;
V. „budeme pracovali a po práci budeme odpočivatl“, zkráe.:
„popracujice (n. práci vykonajice) budeme odpočívati“.

545. Poznámky ku pravidlu v %předešlém vyloženému.
1. Pravidlo

B) o zkracováni při dějích nesoučasny'ch vyložené

dá se pověděti také tak:
Když děje jsou nesoučasné, tedy je předcházející z nich (M) bud
a) minulý :zde napřed případ I., II. a III.), nebo b) přítomný

(: případ IV.), nebo 0) bu dou cí (: případ V.);
a) je-li minulý, vyjadřujeme jej ve větě zkrácené přechodníkem
minulým;
b) je-li přítomn ý, nezkracujeme;
c) je-li b udou cí, vyjadřujeme jej ve větě zkrácené přechodníkem
budoucím (.t. j. přechodníkem přítomným slovesa dokonavého, jenž
jest významem budoucí).
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Kdykoli zkracujeme, přichází do přechodníku vždycky děj před
cházející (M).
2. Vyloženě nahoře pravidlo o zkracování přechodníkem zacho—
vává. se v jazyku spisovném nč. dosti přísně. Odchylky některé vy
skytují se jenom při přechodníku přítomném sloves dokonavých,
jenž se klade někdy i při dějích minulých (na př. „vojsko vytáknouc
zahnalo . .“, místo: vytákší . . .), a odchylek těchto lze brániti podob
nými příklady z jazyka staršího. Naproti tomu však je připomenouti:
1. že přechodníkové vazby staročeské byly rozmanitější, než nč. ;
2. že vazby zdánlivě podobné k vazbě „vojsko vytálmouc zahnalo . . .“
mají namnoze příčiny své jiné (na př. „mnichové přinesouce své po
krmy chudým rozdávali“, — tu vyslovuje se přechodníkem přinesouce
děj z obyčeje opakovaný, a děj takový vyjadřoval se v jistých pří
padech slovesem dokonavým); a 3. že přes to přese všecko pravě nej—
lepší vzory jazyka staršího přece rozhodně svědčí pro to, aby se pře
chodník přítomný sloves dokonavých kladl zpravidla jenom vnahoře
vytčeném případě pátém („vojsko vytáhnoue zažene . . .“).
3. Na místo přechodníku věty přechodníkem zkrácené může se
položiti sloveso určité se spojkou. Na př. „utéci maka neutekl“ : „když
mohl . . .“ nebo „ačkoliv mohl . . .“. Podle významu, jaký se tímto
rozvedením v přechodníku objevuje, praví se, že přechodník jest vý
znamu časo véh o (jestliže „maka . . .“ : když mohl . . .), nebo p ři—

pouště cíh o („moha. . .“ : ačkolívmohl. . .), jindy příčinn é h 0,
nebo podmínečného
atd. V tříděnítomto je však mnoho n e
s p ole hli v é h o, poněvadž týž přechodník často způsobem několikerým
ztlumočiti lze.
546.

a') Slovesné jméno podstatné.

1. O tvaru jména tohoto v. g 203.
2. Jméno toto vyslovuje děj slovesný ve způsobě jména pod
statného; na př. néstí — nesení.
Z významu slovesného utvořen je v mysli význam děje jako věci
abstraktní (%431), a tento děj vyslovujeme pak slovesným jménem
podstatným.

3. Význam slovesného jména podstatného je někdy činný,
na př.: příští Kristovo (: Kristus přijde), lákání ďáblovo (: ďábel
láká.); — někdy trpný, na př.: stvoření světa (: svět -je stvořen),
vzkříšenímrtvého (: mrtvý je vzkříšen).
Někdy může zde býti rozdílně pojetí. Na př. ve rčeních a)
„oslepení ďáblovo“ (stě) a b) „oslepení hříšníkovo“ je slovesné jméno
Ge b a u e r, Příruční mluvnice jaz. česk.
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podstatné oslepení; totéž jest v a,) činné, v l)) trpné (obé podle věty:
ďábel oslepil hříšníka).
4. Slovesné jméno ].nodstatné je významu zpravidla odtu

žitého

(abstmktního; srov.

2). Přenesením však dostávají se

jména tato také za názvy věcem hmotným; na př. vězení (vlastně
— něm. Gefangenschaft, pak těž Gefángnis), pití, jmění. psaní a j.
5. Když jména tato pocházejí ze sloves zvratných, jsou bez

zájmena

zvratného.

Na př. modliti se — modlení (nikoliv

modlení se), rouhati se — rouhání, učiti se — učení, hověti si —
honění.atp. Jenom když má býti vytčeno, že zájmenem zvrat-ným je
vysloven předmět děje, připojuje se_zájmeno toto také ke jménu
slovesnému; na př. drážditi se — dráždění. sebe n. dráždění se
(s vytěením předmětu) a dráždění (bez toho vytčení), trápiti se —
trápení

sebe 11. se & trápení.

Srov. % 448 č. 4. b.

6. Co u slovesa bylo předmětem,
mění se při slovesném jméně
podstatném v p řívlas to k. Na př. v a) „žádati peněz,sloužiti modlám,
čísti knihu . . .“ jsou předměty peněz, modlám, knihu . . .; v 6) „žádání
peněz,_sloužení modlám, čtení knihy . . .“ jsou tytéž výrazy také před
měty, ale zároveň přívlastky, poněvadž určujíjméno podstatné (sr. &351).
Předmět slovesa přechodného přechází při slovesném jméně pod
statném z akkusativu do genitivu; na př. čísti knihu — čtení knihy.

0 dchylkou

odtud zůstává někdy akkusativ; na př. k uvítání

jej (m. jeho, Kolumba) dal král postaviti trůn svůj na náměstí.
7. O rčení „nemocný jest na umření“ atp. v. 5 513 při před
ložce na, č. 2.

8. Podstatné jméno slovesné je velice důležitý druh našich
jmen podstatných; proto užíváno ho vždycky měrou náležitou
a hojně, v jazyce spisovném i v obecném.
V nč. spisovné šíří se k němu strojená nechut; neprávem.
Ch ybn ě však říká se: byt je k najmntí, něco je I.:vidění atp.,
místo: lze najmouti atd.

547.

XI . Příslovce.

1. Příslovečné určení (5 339 sl.) bývá někdy Výraz jednoslovný,
na př.: odjedu zítra; — někdy víceslovný, na př.: odjedu za ětrnácte dní.
Příslovečný výraz jednoslovný zase někdy je zřetelný tvar ohnutý,
někdy není. Na př.:
ve větě „půjdu lesem“ je příslovečný výraz lesem zřetelný tvar
ohnutý, poznáváme v němtotiž instrumentál jednotnýjména podstatného
les, a poznáváme to hned a zřetelně, poněvadž podstatné jméno les
a jeho pády v jazyku se drží a odtud nám jsou dobře známy; —
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také ve větě „půjdu dolem“ poznáváme ve výrazu dolem zřetelný

instrumentál jména podstatného důl; —
naproti tomu ve větách „půjdu horem“ a „půjdu tudy“ výrazy
horem a tudy nejsou tvary ohnuté; —
a ve větách „půjdu rychle“ a „půjdu rychleji“ jsou rychle a rych
leji výrazy ovšem původně ohnuté, ale ohnutí jejich není již — ze
samého jazyka nynějšího — zřetelné.
_
Ve větách „bylo tma“, „bylo zima“ zdá se, že tma a zima jsou

nominativy a snad podměty; vskutku však jsou to nominativy stla
čené ve význam příslovcí.
Výrazy příslovečné jednoslovné, které buď nejsou tvary ohnuté,
na př. zde, — buď mají tvar ohnutý, ale z jazyka nynějšího již ne

zřetelný, na př. rychleji, — nazýváme příslovce.

2. Příslovcejest jednoslo

vn é

dílem od p ůvodu na př.: prý, rychle, loni, zde, tehdy. . . ; -
dílem stalo se výrazem jednoslovným tím, že výraz původně více
slovný se spřá hl ve slovo jedno; na př.: příslovečný výraz víceslovný
na vz chvále Spřáhl a změnil se v příslovce naschvál, — a podobně
spřáhlo a změnilo se z jitra v zítra, — z vláště ve zvláště (sr. %159
č. 6 a & 564), — do konec v dokonce, — před se v přece, — v obec
ve vůbec, — o všem v ovšem, — léto se (= léto toto) v letos, — dbnb Sb

(: den tento) v dbanb =č. dnes (v. 5 451 č.3), —a rcl, v arci, —
nec/:(ej) že ta?v nechžť a nešť (ob.), — bóh daj že v bodejž atd.

3. Z čeho příslovce vznikla

a jakého jsou původu tvaroslov

ného, je dílem v g 304 vyloženo, dílem na jiných místech připomínáno.
Důležitou při vznikání tom okolností bývalo, že slovo, jež se pře

tvořovalov příslovce,vypadalo

ze svého druhu vlastního.Odlou

čeno pak od slov sobě příbuzných (osamoceno, isolováno) propadalo
jednak změnám mimořádným, jednak nebylo účastno proměn pravi
delných; a tím stalo se, že tvar mnohých příslovcí je nám dílem ne
zřetelný, dílem naprosto nevysvětlitelný. O tom v. % 564.

Při tom měnil

se mimořádně a rychle také význam.

Vidíme

to, když na př. srovnáme významy do-konce ve větách a) „setrval
jsem až do konce“ a b) „nevím dokonce nie“ ; v a) jest „do konce“ příslo
večné určení s významem svým náležitým. naproti tomu v l)) je do
konce příslovce s významem skleslým v pouhé sesílení významu m'a.

Jiný poučný příklad je v příslovcí prý (o němž v. š43 č. 5 a
4. Mnohá příslovce jsou utvořena z kmenů zájmenných, jednak
z tázacích a vztažných, jednak z ukazovacich, — a v těch drží se
i význam zájmenný, jednak tázací a vztažný, jednak ukazovací.
gw
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Příslovce takova jsou např.: kam, sem, tam, onam . . ., stě. též
jam (: kam), všamo; — kudy, sudy (stě), tudy, onudy..., všudy; —
odkud, ods-ud, odtud . . ., pokud, posud, potud, -aá', -avad; — kde, zde
(m. Sde), teď, onde . . ., všude; — kdy. tdy (stě. tehdy), muly . . .,

vždy; — kak (stě. :

jak), tak onak . . ., jak, však; — kolik, tolik,

jelikož . . .; — proč, zač, nač, več; — proto, zatím, mezitím, a j.

Příslovco. která jsou původu a významu zájmcnného, mívají
zaroveň úkol spoj ok (v. % 550 č. 3—7).
5. Příslovce, která jsou utvořena ze jm en pří dav n ý (*11,

mají vedlepositivutaké kom parativ
rychle ——
rychleji — nejrychleji;

a superlativ.

Např.:

vysoko — oy'še — nejvýše; atd.

Stupňováno je zde vlastně přídavné jméno (nikoli příslovce), a to
příd. jméno rodu středního jedn. tvaru jmenného; např. positiv nom.
rychlo, kompt. stě. rychlejie, superl. najrycklejie. V positivě ustrnul
jedn. lokál rychle ve významu příslovečném a tudy stal se příslovcem;
v komparativě pak a superlativě stalo se to s jedn. akkusativem.
Z příslovcí, která jsou původu jiného, mají komparativ a super
lativjenom tma a zima. Na př.: bylo tma, zima, — kompt. bylo tměiz',
zimějz', -— superl.

nejtmějz', nejzimějfi.

6. Příslovce mají svůj význam

věcný.

Vidíme to zřetelně

v příkladech: mám se dobře, mam se zle; jdu rychle, jdu zvolna; atp.

Z některých však význam věcný časem se vytratil.
Příslovce
taková přestávají pak býti slovy samostatnými a stávají se dílem před
ložkami, dílem slovci příklonnými.
Že z příslovcí vznikají předložky,
o tom viz Š 505 č. 2.

Jindy stávají se z příslovcí slovce příklonna

(enkliticka), t. j.

slovce, která se přikloňují ku příslušným slovům jiným a význam jejich
vytýkají nebo obměňují. Příkladem toho zřetelnýmje bývalé příslovce

koli; znamenalozněkdt,
ale ztratilo tento svůj význam věcný, ne
vyskýta se již jako slovo samostatné, nýbrž jest jen slovcem pří
klonným ve kdo-koli, kdy-koli, jak—koli, ač-kolt' atp.

Jina slovce příklonna jsou:
—t'(stě. též -tí a
č. 14) a klade se, když
vždy-ť vím, — nebo-ť
-sí, -s*. Vzniklo

-tě). Vzniklo z dativu mravního ti (v. & 485
něco s důrazem vytýkame. Na př. : vím-t' ja, -—
vím atp.
ze zvratného zájmena si (dat.) a připojuje se

k zájmenům kdo a co, kjaky' akvýrazům odtud odvozeným; význam slov
těchto mění se tím v neurčitý (srov. & 455 č. 3, b). Na př.: kdo
a kdo—si,kdo-s; co a co-si, co-s; jaký-si, který-si, kdy-si, čí-si atd.
-ž (stě. též -že). Klade se pro důraz a sesílení významu, na př.
v

budi-ž. nesi-ž (a podle toho také viz-ž-ž), kdo-ž, taký-z, tak-ž atp.
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Při zájmeně vztažném jen—ž,jeho-ž, jemu-ž atd. je stále, a tím liší
se tvary zájmena tohoto od tvarů zájmena třetí osoby jeho, jem-u atd.
Rovněž tak liší se spojka podřazovací kdy-ž od tázací kdy atd.

548. D ruh y příslovoí třídíme podle významu

znáváme:
a) Příslovce místa,

a roze

např : kde, zde, tu, jinde, všude; nikde; kam,

sem, tam. onam, jinam, někam, nikam; kudy, tudy atd.; odkud,
odtud atd.; pokud, posud atd.; doma; domů, dolů; vzhůru atd.
Z))Příslovce času; na př.: kdy, tehdy, jindy, vždy, druhdy (=: ča
sem); někdy, nikdy; dosud, dosavad ; loni, letos, dnes, včera,
zítra; ráno, večer. časně, brzo, dávno, minule, příště atd.

a) Příslovce způsobu,
zle, rychle...,

(Z V

na př.: jak, kterak, tak, onak...;

dobře,

zvolna, zticha . . . , koňmo, pěšky . . .; česky,

latinsky . . .; a míry, na př.: kolik, tolik; jednou, dvakrát.. .;
dvojnásobně. . .; mnoho, málo; velmi, příliš atd.
Příslovce p ří čin n o s t i, na př. proto.
Srov. % 339 č. 3a 5; 340—343.

e) Příslovce záporova,

o těch v. %násl.

Totéž příslovce může v rozdílném spojení nebo při roz díl 11ém
p oj etí mívati význam rozdílný. Na př. ve větě „jedeme nazpět“ může
nazpět míti význam místní (jedeme nazpět—_—
tam, odkud jsme vyjeli)
— anebo význam způsobový (jedeme nazpětzsměrem zpátečním).
549.

Zápor a zaporova příslovce ne a, ni.

1. Jest vysloveno tvrzení: „člověkje v pravdě blažen“. Tvrzení
toto mohu dvojím způsobem popříti. Buď totiž
'
a) pravím: „člověk není v pravdě blažen“; — nebo
b) ohledávám, je-li někdo (: některý člověk) v pravdě blažen,
a nalézam, že nikdo; — ohledávám, je-li člověk někdy (: v ně
kterém čase) v pravdě blažen, a nalézam, že nikdy; — ohledavam,
je-li člověk někde (: na některém místě) v pravdě blažen, a na
lézam, že nikde; atd.
.
Týmže dvojím způsobem může se každé tvrzení popu-ati, totiž
jednak slovcem ne, jednak slovcem ni.
Slovce ne a ne' jsoa zaporová příslovce.
2. V každém tvrzení lze rozeznávati obsah a rozsah.
a) Za obsah (nebo k v al e) tvrzení pokládá se to, co je takřka myš
lenkovým jádrem jeho; v příkladě našem je tedy obsah: „bla
ženu býti . . .“
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k) Rozsah (nebo kvantu

m) pak jest úhrn jednotlivých případův,

které se tvrzením rozumějí; kdo na př. tvrdí, že člověk je
v pravdě blažen, tvrdí tím zároveň, že blažen je člověk A. L'.
(I . ., že člověk je blažen v čase a, b, c . ., na místech a. (f,
;' . . . atd.

3. a) Příslovcem ne popíráme obsah (kvale) a samo jádro jeho, a proto
nazýváme zápor ten kvalitativním; na př.: „člověk není v pravdě
blažen“.
b) Příslovcem ni popíráme rozsah (kvantum), a proto nazýváme
zápor tento kvantitativním; na př. proti kdo a někdo klademe
nikdo, proti kdy a někdy — nikdy atd.
4. a) Význam příslovce ne je záporný a Spolu o pa k o kladn ý. Na př.
pravím-li o někom, že je nevěrný, tedy tím pravím, nejen že ne

osvědčilvěrnosti, nýbrž i že je zrádný

opak věrného); — slovy

. „neradímktomuto skutku“ není řečeno, že se rady zdržují, nýbrž
že od téhož skutku zrazuji; — podobně je nepokoj.: bouře atd.
Z))Význam příslovce ni jest jen z áporný, nikoli též opakokladný.
Na př. kdo, někdo — nikdo atd.
Rozdíl tento vidí se zvláště zřetelně v ne.-jeden a ni-jeden:

ne

jeden jeznikoliv jeden, nýbrž několik, mnozí . . . (význ. opakoklfj;
ni-jeden jezani jediný . . . (význam jen záporný).
V záporné větě bývá zápor někdy jen kvalitativní, na př.
„člověk není v pravdě blažen“, -—někdy kvalitativní a kvantitativní
zároveň, na př. „člověk není nikdy v pravdě blažen“.
Zápor kvantitativní vedle kvalitativního bývá, když ve větě je
slovo významu kvantitativního (rozsahového, jako jsou na př. kdo, kdy,
kde . . . , co . . . , někdo, někdy, někde . . . , něco . . .). Na př. proti

kladnému „kdo to řekl“, „někdo to řekl“ je záporné „nikdo to neřekl“.
Když slov takových je ve větě několik, popírá se každé. Na př.
proti kladnému „někdo někdy někomu něco řekl“ je záporné „nikdo
nikdy nikomu nic neřekl“.
Když slov významu kvantitativního ve větě není, je zápor jen
kvalitativní. Na př. proti kladnému „on to řekl“, „člověk ie bla-žen“
je záporné „on to neřekl“, „člověk není blažen“.

6. Výrazy záporné se ruší, když se obsah ají. Na př. „nejsem
nespokojen“ : nez-[nespokojen]: jsem spokojen.
Když se neobs ah aj í, neruší se. Na př, ve větě „nikdo to
neřekl“ popírá ni ve smyslu jiném (popírá totiž rozsah), a popírá ne
ve smyslu Opět jiném (popírá obsah), zápory tyto neobsahají se, a tedy
se neruší. Ve větě „nikdo nikdy nikomu nic neřekl“ neruší se ni
(v nikdo nikdy atd.) a ne- (v neřekl) z příčiny právě vyložené; a ne
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ruší se také násobená ni- v „nikdo nikdy nikomu nic . . .“, poněvadž
v nikdo se popírá podmět, v nikdy čas, v nikomu předmět dativní
a v nic předmět akkusativní (genitivnh. zápory tyto jsou tedy každý
jiného smyslu, proto se neobsahají, a proto se neruší.
7. Ve větě záporné bývá někdy rozdílný význam a spolu s tím
i rozdílný přízvuk; příklad toho v. v & 362 č. 2.

' 50.

XII. Spojka.

l. Spojky jsou slova neohebná, jimiž některé části větné podle
potřeby spojujeme v jednotky.
Na př. ve větě „otec a syn šli do města“ je spojka a, spojující
dvě části podmětu „otec“ a „syn“ v podmětnou jednotku „otec a syn“ :
— v souvětí „přej a bude ti přáno“ je táž spojka a, atu spojuje větu
prvou „přej“ s větou druhou „bude ti přáno“ v jednotku souvětnou.
„přej a bude ti přáno“.
2. O tvarovém původu spojek v. % 306.

3. Mnohé spojky jsou zároveň slova druhu jiného.
Na př. slova napřed a potom jsou příslovce ve větách a) „jdi
napřert“. „já přijdu potom“ ; — taktéž vlastně příslovci jsou v souvětí
b) „napřed se mlátí (A),p0t0m se platí (B)“; ale zde mají také úkol,.
aby spojovala věty A a B v souvětí, jsou zde tedy zároveň spojkami.
V souvětí „dilem máš pravdu (A), dilem se mýlíš (B)“ jsou slova.

dílem — dilem instrumentályjména podstatného dil; jsou zde vlastně
u významu příslovečném (: příslovečné určení míry, jak : jakou
měrou . . .? srov. % 498 č. 3);

ale spojují zároveň

věty A a. B,

a podle té vlastnosti jsou i spojkami.
V souvětí „jestliže vody průtoku nemají, dmou se“ je spojka
jestliže. Ta je patrně: „jest-li, že . .“, je v ní tedy sražená věta
jest-li a spojka věty následující že ve slovo jedno.
Také slova by, a-by, byc/i, bychom atd. berou se za spojky.
Jsou to vlastně tvary určité slovesa býti (bg/eh: byl jsem atd., viz
„5204), ale dochovaly se nám jen ve spojení s příčestím min. činným,
totiž v kondicionále bych nesl atd. (v. 5 301), a tu sklesly nám ve
význam spojkový.
4. Spojky jsOu výrazy zpravidla jednoslovné.
Když spojka vznikla ze slov několika. sráží se obyčejně v jedno,
Píše se tedy na př. jestli, jestliže, buďto, jakmile atp.
Někdy však nechává se výraz spojkový v písmě nestažený,. když.
je Složení jeho zvláště zjevné; na př. za druhé, — za třetí atp..

5. Spojky r o z ez n áv ám e souřadicí a podřadicí.
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Spojky s o “ ř adicí jsou slova neohebná, která s p oj ují
členy řádu_stejného,
na př. podmět a podmět (t. j. souřadné
části některého podmětu složitého, jako v příkladě uvedeném „otec
a syn šli do města“) nebo větu hlavní s jinou též hlavní, nebo
věty souřadné vedlejší.
Spojkytytojsou částečněpříslovce ukaz ovn cí, t. j. příslovce
utvořená ze kmenů zájmen ukazovacích; na př. tedy, tu — tu a j.
Spojky tyto dále dělí se stejně jako souvětí souřadn'á, ve kterých
se vyskytují; rozeznávají se totiž spojky:
a) slučovací:
a, i, též.. ., v — i, tu— tu, nejen — ale i atd.;
b) odporovací:
ale, však, než..., bud' — bud'. . ., ne —ny'brž atd.;
0) příčinné:
neboť,vždyťatp.;

d) výsledné:

proto, tedy, tudy atp.

Úplnější výčet Spojek těchto a doklady k ním v. šš 372—375.

6. Spojky podřadicí

jsou slova neohebná, kterými se při—

pojuje věta podřízená k své větě řídící.

Na př.: kdetě

nezvou, nebrň se; — snadno býti štědrým, když je z čeho; — já
jsem neviděl, aby kdo zlost vymlouval.
Spojkytyto jsou většinou příslo v ce v ztažná, t. j. příslovce,
utvořena ze kmenů zájmen vztažných, na př. kde, kam, kudy, odkud,
pokud, kdy, když, jak, proč, zač, poněvadž atp.; — dílem pak jsou to

slova jiná, stištěná ve význam Spojkový podřazovací,

na př. an (srov. š 394 č. 3), jestli a jestliže (srov. nahoře č. 3), bych
a abych (srov. % 301).
Spojky tyto dále rozeznávají se a mívají zvláštní názvy podle toho,
jakého druhu jsou věty vedlejší, jež se jimi k svým větám řídícím

připojují. Podle toho jsou na př. spojky místní:
kde, kam. ..; ěa
so ve: když, dokud, jakmile, sotva že. . . .; způsobové:
jak . . .;

měrové: kolik,pokud...; důvodo vé: poněvadž. . .; účelové:
aby, ať. . .; podmínkové: jestli, kdyby. . .; přípustkové:
ačkoliv atd. (srov. & 387). Avšak třídění toto nemá dosti pevného
základu. poněvadž mnohe spojky vyskytují se ve vedlejších větách ně
kolikerých; na př. aby bývá ve větě účelové, a také v podmětné, —
když bývá v časové, a také v podmínkové, atd.

7. Naproti spojce podřadicí (věty podřízené) mívá věta řídící
často příslušné příslovce ukazovací. Dvoje tato slovce táhnou se

k sobě a tvoří spolu spojení

souvztažné

(korrelativní, srov.

Š 393 f). Na př.: kam vítr, tam plášť; — kde péče, tu starost; —
jak si kdo ustele, tak si lehne; — kolik hlav, tolik smyslův.
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551.

XIII. Citoslovce (mezislovee)

1. O tvarovém původu citoslovcí v. % 307.

2. Citoslovce jsou dílem vlastní. na př. ach! aj! ól. — dílem
nevlastní,
t. j. tvary vlastně'ohnuté, ale ve zvolání kladené a
namnoze rozličné obměněné, na př. běda! hle (z impt. hled')! rad
(ze slovesa stč. vědě: Vim)!
3. Citoslovce vlastní jsou slabiky, které přijistých hnutích dušev—
ních pronášeti jsme si zvyklí; na př. při pocitu radosti hej! při žalosti
ach! při podivení aj .' oh! při ošklivosti fuj! atd. Slabiky ty nemají
významu etymologického, t. j. vtom smyslu, v jakém mluvíme
o významu slov jiných; nýbrž jsou jen známkou, že ten, kdo je vy—
slovuje, má právě nějaký pocit radosti nebo žalosti atd.
Citoslovce nevlastní měla původně svůj význam etymologický,

na př.: hle (: hleď)! víď (: ním)! běda (: bída)! Alejsouce kladena
v platnosti citoslovcí stírají se sebe ten význam víc a více a mění se
namnoze i na stránce své hláskové.
4. Citoslovce vkládají se do vět nespojitě, t. j. nespojují se
s ostatkem věty nijakou vazbou syntaktickou.

552.

XIV. Stupňování významu.

1. Význam některých slov může se stupňovati.
Na př.:
boháč — zgzačný boháč — veliký boháč -— největší boháč ; -—

bohatý — fuel-míbohatý — náramně bohatý —. nejbohatší; —
bohatě — velmí bohatě — bohatějí — nejbohatějí; —
bohatnoutí — í'clmí bohatnoutí — více. nejí-íce bohatnoutí. —

Stupňovati se může význam ovšem také ve smyslu zmenšu
jícím. Na př. boháě, nevelihý boháč; — bohatnoutí, málo bohatnoutí,
nejméně bohatnouti; — modrý, trochu modrý. mmzodralý; atd.
V

Naproti tomu významu slov jiných stupňovati nelze. Na pi .
o

který, deset, aby atp.; nemohu říci: velmí který ani kteřejší atp.

2. StupňOVaní významu (gradace) může býti poměrné (rc
lativm'), nebo naprosté (absolutní).
3. Při stupňovaní poměrném vyjadřuje se, že jistý význam
je při A u míře větší než při B, nebo že je mezi A, B, C, D . . .
při A u míře největší. Na př.: A je bohatší než B, — A je
větší boháč než B, — A více bohatne než B, — A je nejbohatší

mezi A, B, C, D...
Při stupňování tomto srovnava se jistý význam při A 3 téhož
druhu výzl'lamem při B, C. D . . .. proto nazývá se také stupňo
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váním srov n (tva cím (komlmrucí) Jest jenom přijménech pří
davných (& při příslovcích, pokud pocházejí ze jmen přídavných).
Když slova druhů jiných podobně stnpňovatí chceme, činíme to
Opisem, t. j. za pomocí jmen přídavných a příslovcí; na. př.:
boháč — větši bolutč — největší boháč, —
bohatnonti — více bohatnouti — nejvíce bohatnouti.

O stupňování tomto viz šš 438—440.

4. Při Stupňování naprostém

vyjadřuje se, že jist-ý význam

je při A u míře nějaké. značné, veliké, náramně . . ., nebo naopak
skrovné . . .. nehledíc při tom k nijakénm B, C, D . . . Na př.:
A je boháč; ——A je značný

boluíč; — A je veliký

bokáč; -—

A je nevelz'ký boháč; atd.

5. Stupňování toto vyjadřuje
jména též:

se způsobem několikerým. Ze—

a) některým přidaným slovem významu stupňovacího ; na př.: veliký
boháč, neveliký boháč, — náramný ukrutník, — velmi dobrý, —
tuze dobrý, — moc dobrý, —_ málo dobrý. — hrozně zlý, —
velmi špatně,

——hrozně zle; —

b) složením s pra- (nebo též prach-, v. Š 47 č. 5), na př.: pramalý.

pranikdo, pranic. pracknic; praděd, pravnuk; prapmnnuk; —
c) složením spře-, na. př.: přebčda; ach škoda, přeškoda; ach Bože,
přebože; — přeblažený, předobrý, překořký, přeckudý, přeneslo
chetný; pře-nejmilejší; pře-můj-milý rozmarýne; —
d) složením s 13137.na př.: přihlncklý (.= trochu hluchý);

——

o) složením snay, na př.: náčerný, náhlnchý n. naklnchlý (: trochu . ..) ;
]) složením 5 po-, na př.: pomalý; prositi-poprositi, jísti-pojísti;
sednouti—posednontl

— poposednontí

; ——

g) složením s roz-, na př.: rozmilý; ach Bože, rozbože; —
k) složením se vše-, na př.: všedobrý, nšemožný, všesvatý; —
i) tvary významu zhrubělého, na př.: clzlapz'sko,babísko, — chlapák, —
hrozitánský měsíc, dlouhatánský stůl, — dlouhanánský. nelíkánský,
velikanánský; —

tvary zdrobnělými, na př.: nebylo tam ani človíčka,neřekl jsem
ani slovíčka, na. krajíčku; — stařičký, maličký; bělončký, ke
zončký, malončký; malonnký, slaďonnký, jedinký, samottnký ; —
pomalu, pomalončkn, pomalounku, pomalinku; — nšecinko; kaž
dičký; — brzo brzíčko, ráno raničko, hnedle knedltčko, hnedlinký;
sotvička zase okřál; zronníčka jsem přišel; —
l) tvarem -úct (Stč.), na př.: nččnúcz'ečest (je stupňováno, proti
věčná čest), čistúcie tělo, bělúcz'e mléko; —

4ll\
m) přidáním jména příbuzného, na př.: plakatipláčent velikým, pravá
pravda, na věčný věk, srdečným srdcem, necita necitelná. trapiě
írapz'e'ska', lenoch líná, všeho všudy: můj jediný jedináčka; —
pravda pravdeueí, hanba kanboucí, div divoueí, pro svět světoueí,
nic

m'eouez';

—

-—

" Opakovaním, na př.: jsem tu sám a sám; — dávno a dávno; —.
dále a dále, víc a více (stě. viecež m'eeež, dálež dálež atp.); —
jazyk již již vymíral; — prohledal jsem les křížem a křížem; —
'\J

mlč mlč ! —

o) přidáním přívlastku sám, na př. : na samém kraji, na samičkém kraji:
p) složením se kmenem vlastním, na př.: široširgj svět, věkověe'mí
krasa;

-—

r) výrazem rozvíjecím ze kmene vlastního, na př.: věky věkův, stč.
věky věkem; — konec koneův; — ničehož nie; — král nad králi ;
— div ot diva (stč.).
3) Jiné ještě příklady Stupňování naprostého jsou: jdz'ž, jdižz'ž, -
ob. hle, hlele, — atsi. atsz'si, — stě. gen. nikoho, nikokého, ——
ničeho, ničeke'lio, ——dat. nikomu, nikomému, — ničemu, niče—
mému, — gen. ničekož, ničehóž, niěekůž, — dat. ničemu, niče—

máš atd.
t v Stupňování významu je také ve slovesích. ktera

vyslovují děj
násobený proti slovesům děje stejného ale nenasobného (nesu —
nosím — nosívám, vynesu — vynosím — vynáším, seku — sekám
— sekávám atp., v. & 517 č. 2).

XV. Význam klidový a pohybový se zastupují.
553. ]. Pravime: a) kdejsi? &b) kam jdeš? Ve větě a) je význam
klidový, a proto i spojka významu klidového kde; ve větě b) pak
je význam pohybový, a proto i Spojka významu pohybového kam.
Ale dialekticky říká se b) kde jdeš, místo ob. kam; to jest: děj
pohybový pojat a vyjádřen jako klidový, — pojetí ve smyslu kam?
nahrazeno pojetím ve smyslu kde? —
Jindy býva naopak pojetí kam? místo žádaného kde? Na př.
misto způsobu v Čechách obyčejného: dělali jsme pod hutmi (: kde?)
říká se na Moravě: dělali jsme pod hutě (: kam?).
Krátce pověděno: pojetí kde? a kam? se zastupují.
2. Zastupování toto děje se nejen v češtině, ale také v ja
zycích jiných.
V' češtině nalézáme je. když srovnavame rčení'V stejnoplatna
V!
jednak z doby starší a novější, jednak z různých narecí, a dílem
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nalézáme je i v stejnOplat-nýeh rčeních současných. Na př.: za ně.

padnouti na kolena(: kam?) bylo stč. padnouti na kolenou(: kde?);
— za západočeské: dělali jsme pod hutmi (: kde?) je, jak pravě
pověděno, mor.: dě ali jsme pod hutě (: kam?); — a vedle rčení:
ležeti někomu u-noh (: kde?), říká se také: ležeti někomu k nohám

(: kam?).
Bývá, pak toto zastupování
a) dílem při některých spoj kách. které jsou původem svým pří
slovce ze zájmen utvořena;

na př. kam jdeš? a kde jdeš? ——

ně. půjdeš tam, odkud se nevrátíš na věky (spojka odkud?
významu rovněž pohybového jako kam?) a stě. půjdeš tam,
kdež se nevrátíš na věky; — a

b) častěji v pádech předložkových.
významu místníh

Tyto jsou většinou

0, na př.: stě. padnouti na kolenou,ně. na

kolena, — stě. postavil světlo na svienu, nč. na svicen, — stě.
císař posadil jej na svém stolci, mě. na svůj stolec, — stě. město

ukázalo na se hrdost, ně. na sobě, — stě. orači mají nase
hroznou vinu, ně. na sobě, — stě. Ruben byl položen v rovu.
ně. v rov (v hrob) n. do hrobu, — stč. v chlapich naděje ne
klaď, ně. v chlapy n. do ehlapův, — záp.-č. nad Opatovz'ei je
hradiště, mor. nad Opatovice, — záp.—č.dělali jsme pod hutmi.
mor. pod hutě, — záp.-ě. pole za kopci, mor. za kopce atd.;
-—dosti často také

významu ěaso v é h 0, na př.: bylo sucho na jaře (pojem časový

vyjádřenmístním, klidovým kde?), a bylo sucho na podzim
(stejný pojem časový kdy? vyjádřen místním pohybovým
kam ?), — stě. ve válku prava mlčí, ně. ve válce, —-stě. postím
se dvakrát v týden. ně. v týdnu, — záp.-ě. bylo před vánocemi,

mor. před vánoce, — atd.; a mnohdy též
významu jin é h o, přeneseného, na př.: vejménu Otce (pojem
způsobový vyjádřen místním, klidovým kde?) a ve jméno Otce
(pojem týž, vyjádřen místním pohybovým kam ?), — stě. židé
měli Krista v nenávist, ně. v nenávisti, — stě. mějte otce a
matku v čest, ně. ve eti, — stě. nevěřící na Kristovi se horší,
nč. na Krista, —- stě. aby nebyl na kněžském stavu svěcen, ně.
na kněžský stav, — stě. ta obě města byla pod jednoho purk
mistra, ně. pod jedním purkmistrem atd.

XVI. Výrazy pro vespolnost a střídavost.
554. Děj sbíhá se někdy mezi předměty stejnorodými A„
A.„ A3 . . .; a to tím způsobem, že
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1. z jednoho z těch předmětů vychází a na jiný přechází,
na př.: ruka (A,) ruku (A.,) myje, — vrána vráně očí nevykline, —
nezůstane kámen na kameni, — tupí jeden druhého atp., : děj
v e s p o l n ý, vzájemný; — nebo že
2. vychází odjinud a přechází na předmět A„ pak na A„
na A;, atd., na př. lidé: chodí dům od domu, kout od koutu. místo
od místa, ——věno převodí se z jedněch desk do druhých, z jedné
země do druhé, — chtěl pověděti slovo od slova, — čekal den ode

dneatp.,: dějstřídavý.

Pro vyjádření této jednak vespolnosti, jednak střidavosti
vyvinuly se některé Vý r a z y 1:y p i c k é, které zde uvozujeme.
a) Předměty stejnorodé A„ A2 . . . jsou vyjádřeny jmény

stejnými (podstatnými nebo jinými). Na př.:
ruka ruku myje, — brat-r bratru nevěří, — vrána vráne' oči
nevykline, -—vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, — přítel
příteli hrad staví, nepřítel nepříteli rakev teše, ——
nezůstane kámen
na kameni, — jimiž (rozličnostmi) maji rozeznání anděl od anděla,.
člověk od člověka, — utíká den po dni, rok po roce, — klín klínem
vyrážeti. — nebudem-li hříchův k kříchům přičíněti, — ukládal
krejcar ke krejcaru; —

druk druha tlačí, — z pýchy to jest mezi vládyctvem a ry
tířstvem, že druh druha chce přetráviti (nákladem na stravu atd.
překonati), — druk druhu málo věří, — druh druhu nerozuměli,
— druh drukem se vymlouvá, — druh a druhu nevěděl, — druh
před druhem spěchá, — druh s druhem se srazil, — druh družee

nezabíjejte, — drah na družee již zapomněl atp. (rčení druh druha
atd. oblíbeno v jazyku starém; v jazyku novém bývá za to jeden
druhé/zo atd.);
choditi dům od domu, kout od koutu. kvas od kvasu, — krám
od krámu chodí a klevety dělá, -— běhala místo od místa, — pudili
ji (církev) město od města, — křižáci táhnou městečko od městečka,
ves od vsi, — čekal

den ode dne, rok od roku, ——chtěl

bych

to—

pověděti slovo od slova, — vedli jsme se ruku v ruce, * Samson
svázal lišky ocasy k ocasům; —
choditi od souseda k souseda, od statku k statku, 3 místa na
místo, — veverka skáče s větve na větev, — masojídek poletuje se
stromu na strom, atd., ve výrazích smyslu místního; zřídka a od
chylkou také při smyslu časovém a přeneseném: ode dne do dne,
od roku k roku, od slova k slovu.

l)) Předměty stejnorodé A„ A2 . . . jsou
různými jeden a druhý. Na př.:

vyjádřeny jmény
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tupí jeden, (A,) druhého (A2), — oti jeden. druhému neutrhej,
— jeden za druhého může slíbiti, —jeden na druhém láká, —_Bůh dej

vám rozmnčti jednomu k druhému (stč.,=abyste

rozuměli jeden

druhému); — radil jsem se se všemi lékaři, chodil jsem od jednoho
k druhénm.
c) Předměty stejnorodé A.„ A2 .. .jsou vyjádřeny jmény
různými jeden a druhý, při jeden pak, někdy také při druhý. jest
i příslušné jméno podstat-né. Např:
věno převodí se z jedněch
desk (A,) do druhých (AQ), z jed-ne' země do druhé. — duše z jednoho

těla jde v druhé, —jimiž (rozličnostmi) mají jedny věci od druhých
rozeznání, . . .(má, rozeznání) včela jedna od druhé včely, — řežíc
jeden úd za druhým. ——
Příklady tyto jsou vesměs z jazyka staršího.
Vyskytují se zřídka &.množí se časem. Způsob jejich vyvinul se
spojením způsobů a) a b). —
Vespolnost bývá vyjádřena také zájmenem zvmtným se,
v. Š 448 č. 5, a svůj, v. % 450 č. 4.

Výklady Všeobecné
pro hlubší poznání jazyka a mluvnice.
555.

Sdělování myšlenek; řeč a jazyk.

Myslíme a myšlenky své projevujeme

soběvespolek.

Z p ůs o b, kterým se toto projevování děje, .může býti rozličný.
Mám na př. myšlenku, že se země otáčí okolo slunce, a chci ji
projeviti přítomnému druhovi. K tomu konci promluvím k němu slova,
která tuto myšlenku znamenají, totiž větu „zeměotáčí se okoloSlunce“.
Druh uslyší má slova a jimi probudí se také v jeho mysli myšlenka,
že se země otáčí okolo slunce. A tak děje se vůbec, když někdo jakou
koli svou myšlenku A slovy projeviti chce: vysloví náležitou větu a.
která onu myšlenku znamená; tím učiní v nervy posluchačovy dojem
a'; a tímto dojmem vzbudí se v duši posluchačově náležitá myšlenka
A' (v. obrazec).

V příkladě uvedeném projevil jsem myšlenku svou promluvenými
slovy. Jindy se to může státi písmem, nebo posunkem (na př. v „řeči
hluchoněmých“). nebo i způsobem jiným. Vždycky však jest a, jímž

myšlenku svou vyjadřujeme, prostředek nějaký smyslný;
ten způso
buje v příslušných nervech dojem a'. a tento dále vzbuzuje myšlenku
A'. Jest tedy sdělování myšlenek vlastně vz b u zo vání jich nějakým
prostředníkem smyslným (a), který nervy dojímá a skrze ně v duši
myšlenky takové budí, jaké týmže prostředníkem byly projeveny.

Při—každém sdělování myšlenek, at se děje prostředníkem smy—
slným jakýmkoli, jest potřebí, aby obě strany, mezi nimiž se sdělo
vání děje. voleným k tomu prostředníkům smyslným dobře a stejně
rozuměly; českému řečníkovi porozumí jen ten, kdo rozumí českým
slovům a větám, hluchoněmému jen ten, komu je povědomo, jaké
myšlenky on kterými posunky vyjadřuje atd.
Nejlépe projevujeme myšlenky své slovy a větami mluvenými,
řeč í. Rečjest nejdůmyslnější umění, které člověk k tomu konci si vy
vinul a má; jest oporou pro myšlení samo; a jest vlastností, která
člověka nade všecka ostatní stvoření vysoko povznáší.
Často a zejména v mluvnici bývá potřebí činiti rozdíl mezi řečí
a jazyke m. Reč máme všichni, kdo mluvíme, Čech, Němec, Francouz.
atd. Ale touž myšlenku vyjádří jinak Čech, jinak Němec,jinak Francouz
atd., každý totiž mluví svou řečí národní, svým jazykem. Jazykje podle

toho úhrn větjednotlivého národa,j azyk český jest úhrn vět českých.
556.

Slovo & věta.

Myšlenky naše jsou dílem jednotlivé pojmy, na př. pojem „les“
(: to, co si myslím „lesem'f), pojem „zelený les“ (: to, co si myslím
„zeleným lesem“), — dílem so ud y, na př. „les je zelený“,

„les se—

zelená“ atp.
V soudu přikládáme jistému podmětu jistý přísudek; na př.
v soudu „les je zelený“ přikládáme podmětu „les“ přísudek „zele
nosti“, v soudu „les se zelená“ přikládáme „lesu“ přísudek „zelenání“.
Pojmy vyjadřujeme slo_v y; na př. pojem „les“ vyjadřujeme
slovem „lcs“, pojem „zelený les“ vyjadřujeme slovy „zelený les“.
Soudy vyjadřujeme větami; na př. soud „les je zelený“ vyja
dřujeme větou „les je zelený“ atp.
Pojmy a soudy jsou v naší mysli; slova a věty jsou v jazyce.
Pojmy a soudy jsou věci vlastní. 0 které nám při projevování“
a sdělování myšlenek běží; slova a věty jsou jejich pouhá znamení.

Slova a věty jsou výrazy,

pojmy a soudy jsou jejich významy.

V řeči jsou slova a věty znamení slyšitelná; v písmě jsou za to
znamení viditelná. V mluvnici, když o slovích a větách mluvíme, máme
na mysli zpravidla slova a věty mluvené a hlasitě vyslovované, tedy
jasně slyšitelné; máme-li na mysli projevování myšlenek jiné (např..
šeptem, nebo písmem. nebo posunky), připomínáme to zvláště.

557.

Nauka o jazyku; slovnik & mluvnice;
rozděleni mluvnice.

Jazyk jest úhrn vět, věty skládají se ze slov.
Při slově i při větě je stránka výrazová (to, co vyslovujeme
a slyšíme), a stránka významová (to, co tím rozumíme). Nauka oja
zyku obsahuje všeliká poučení s obou těchto stránek.
Nauka tuto celou obsahuje slovník a mluvnice.

Slovník

podává výklady o významech jednotlivých slov a rčení,

jež v jazyku máme.
Mluvnicea—podává výklady se stránky výrazové, ale Spolu také
mnohé výklady se stránky významové; učí na př., jak se genitiv tvoří
(v tvarosloví), ale spolu také, co znamená (ve skladbě).
Mluvnice dělí se včásti menší, a to tak, jak toho žádá a do
pouští její předmět, jazyk. Jazyk skládá se z vět, a věta ze slov; podle
toho dělí se i mluvnice především v nauku o slově a ve skladbu.
A. Nauka o slově. Tato dělí se dále podle rozdílných stránek,
které při slově máme a vykládáme.
Každé slovo má stránku hláskovou a stránku tvarovou.

Se stránky hláskové

je slovo řada hlásek sjistým přízvukem

a jistou kvantitou (časomírou) slabikovou, na př. stránku hláskovou
slova starý činí řada hlásek s-t—a-r-ý ve dvou slabikách, prvé krátké
a přízvučné, druhé dlouhé a bez přízvuku (srov. % 2 č. 2).

Se stránky tvaro

vé je slovo bud ohnuté anebo "Slovceneohebné.

Tvary ohnutými

(flektovanými,flexivními) nazývají se tvary

skloněné (pády, casus) a tvary časované (tvary slovesa určitého, tvary
íinitní); na př. ramenemjeinstrumentál jednotný, tedy tvar skloněný,
a nesete je 2. osoba množná přítomného času, tedy tvar časóvaný.
Skloňování a časování zahrnuje se také jménem jedním a nazývá se
ohýbáním
(ílexí). Srov. © 96 č. 2.
Slovce neoheb ná jsou, která se ani neskloňují, ani nečasují,
na př. tuze, když, vedle, pro a j. I to jsou z veliké části původem
svým tvary ohnuté. Na př.: tuze jest lokál k nominativu tuha; vedle
jest složenina z ve+ dlé: v-délku; atd. Ale při slovích těchto již
neznamenáme a necítíme jejich původu flexivního, vyznam ílexivní

se nám z nich ztratil a zůstal jen ustrnulý

tvar; ve výraze

„v-délku“ znamenáme a cítíme, že je tu předložka v a akkus. délku,
ve výraze „ve-dle“ však toho již neznamenáme a necítíme, výraz
ten ustrnul nám ve Slovce neohebné vedle.

Tvary ohnuté utvořeny jsou příponami (suffixy),jež nazýváme
oh ýb acími.
Na př. tvary ramen-e, mateře jsou genitivy jednomé
..
„ .
.
.
Gebauer. Pnrucm
mluvnicejaz.
cesk.

O'"
-"
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.

a jsou utvořeny příponou genitivní -e: ramen-e, mateř-e; tvary ne
seme, tešeme, nosíme jsou 1. osoby množ. přítomného času a utvořeny
jsou příponou osobní -mc: nese-me, teše-mc, nosí-mc.

Když se od tvaru ohnutého přípona ohýbací odepne, zůstane
jeho k m en (thema); v příkladech právě uvedených jsou tedy kmeny
ramen-, mater- a nese-, teše-, nosí-.
Kmeny jsou jednoduché,
na př. nese-, vládce-, — a s lož ené,
na př. pří-nese, hromo-vládce-.
Kmeny jednoduché bývají utvořeny příponami, jež se jmenují

kmenotvornými

(nebotéž odvozovacími);

kdyžtaké ty ode

pneme, dostáváme kmen základní. Na př. kmen teše- jest : tes-je- aje
tedy utvořen ze kmene základního tes- příponou kmenotvornou -je;
kmen tesa- (v tesati, tesal atd.) jest utvořen z téhož kmene základního
tes- příponou -a-; kmen nese- jest utvořen ze kmene základního nes
(který je také v nésti, nesl atd.) příponou -e; atd.
Kromě přípon tvoří se kmeny také stup-'ňo vá ním samohlásek,
anebo změnou k van tity.
Na př. kmen nosí- utvořen je z nes
stupňováním samohlásky (nes- ——nos-\. a spolu příponou -í;

kmen

nůše- : nós-ja- utvořen je z 9203-prodloužením samohlásky a spolu
příponou -ja.
Když vezmeme slovo jednoduché (nesložené) a odepneme od něho
všecky přípony, zbývá nám z něho slabika jediná, kořenná;
a když
v této zrušíme stupňování a zdloužení (nové, je-li tujaké), dostáváme
kmen základní, jehož dále rozbírati již nelze, a ten nazýváme
ko řen em. Na př. v nes-e-me, nos-ž—me,nos-í-váme nalézáme kořen
nes—.a týž kořen jest ovšem nejen v těchto tvarech právě uvedených,
nýbrž ve všech tvarech sloves něsti, nositi, nosívatž a ve všech dalších
jejich odvozeninách i složeninách, tedy i v přinésti, vynositi, odnášeti,
nůše, snůška, zbrojnoš atd.

Kořenya kmenyjsou grammatické

abstrakce

(odtaže—

niny), nemáme jich v jazyku obyčejném, nýbrž dobýváme jich gram
matickým rozborem.
Přitom rozboru máme na mysli buď jazyk jednotlivý, anebo
úhrn jazyků příbuzných. Na př. českého substantiva meze kmen jest
novočeský meze-, stč. mega-; ale slovo meze nevzniklo teprve na půdě
české, nýbrž bylo již v době praslovanské; proto hledáme, jak zněl
jeho kmen praslovanský, a nalézáme medjm; hledáním ještě dalším
nalézáme, že týž kmen v době ještě starší — praindoevropské — zněl
medhiá-; v slovanském medja je med- kořen a -ja přípona, v starším
medhjá- zněl kořen medh- a přípona -já. Původní (praindoevropský)
kmen medhjá- měnil se během času: postupem na půdu slovanskou
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změnil se v medja-, a dalším postupem na půdu českou změnil se
v mega-.

B. Skladbu. Ta dělí se opět podle dvou rozdílných stránek.
které při větě máme a v_vkládáme; jde totiž jednak o větu, její složení

a její druhy (:

vě tos lov í), — jednak o platnost (funkci) druhů

a tvarů slovních, o shodu (kongruenci) a o vazby (regimen, constructio)
jednotlivých slov a tvarů ve větě (: s k l a dba v e s m )*slu
u š ím). —
Z toho ze všeho vyplývá nám toto rozděleni mluvnice:
A) n au k a o slo v ě, kteráž obsahuje

1. hlás k o slo ví, t. j. nauku o hláskové stránce slova;
2. k m e n o slo v í, t. j. nauku o tvoření kmenův;
3. t v a r o slo v í, t. j. nauku o slovních tvarech skloňovaných
a časovaných. neb nauku o skloňování a časování (tvaroslovný výklad
slovcí neohebných, pokud je znám, podává se dílem v tvarosloví,
dílem ve skladbě);

B) skla dba (syntaxis) ve smyslu širším; ta obsahuje
1. v ě to slo ví, t.j. nauku o větě, jejím složení a jejích druzích; a
2. skladb u ve s myslu užším, t.j. nauku o platnosti slovních
druhův a tvarův, o shodě a o vazbách ve větě. —
Skupením trochu pozměněným nauk zde vyčtených dostává se
rozdělení jiné, ve čtyři díly:

I. hláskosloví

(::A, I.),

II. kmenosloví (: A, 2.),
III.tvarosloví (: A, 3.),
IV. skladba
558.

(:.B, 1. i 2.).
Mluvidla a článkováni hlásek.

Věty skládají se ze slov, slova z hlásek; slova i věty jsou vy
slovené řady hlásek.
Když mluvíme, pracuje jistá část našeho ústrojí tělesného. Ústrojí
tělesné, které při mluvení je činné, nazýváme m 1 uv i dly.
Můžeme si je rozložiti ve dvě části: částí první jsou plíce a
průdušnice se svazy hlasovými, částí pak druhou jsou dutina ústní a
nosní a mluvidla v dutině ústní.

I. Včásti prvníjsou plíce přimluvení činné tím, že nabírají vzduch
a vytiskují, vydychují jej zase ven. Proud vzduchu do plic nabíraného

i proud vydychovanýchodí skrze průdušnici.

Průdušnice je trubice

chruplavkovitá. a končí se v té výši, kde máme na krku tak zvaný
27*
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ohryzek. Uvnitř je potažena blanOu a blána tato vybíhá přes konec
průdušnice a tvoří zde dva blanové svazy. Otvor na konci průdušnice
můžeme zvláštními svaly porozšířiti nebo zúžiti. Rozšíříme-lijej, napnou
se oba svazy více méně a zakryjí otvor trubice se dvou stran. nechá
vajíce mezi sebou jen úzkou štěrbinu; v tomto stavu podobají se
svazy bláně na bubínku napaté a v polou rozříznuté. A zúžíme-li zase
ústí průdušnice, přestane i napětí svazův.

—

Mluvíme za proudu v ý (] e ch o v e 11o. Proud tiskne se z plic a

prochází skrze průdušnici a mezi svazy.
Jsou-li svazy napaty, tedy rozechvějí se, s nimi rozechvěje se i
proud dechový a tím chvěním vzniká zvuk, proud stává se z vu čný m.
Zvuk tento je základem hlasu lidského: svazy nazývají se proto s v az y

hlasovými

a štěrbinamezinimištěrbinou

hlasovou.

Jsou-li svazy nenapaty, tedy ovšem se nerozechvějí a proud vy
chází bezez vuký*). Také proud bezezvuký můžeme slyšeti; ale co tu
slyšíme, není zvuk od svazů hlasových pocházející, nýbrž šum, jenž
vzniká třením proudu v dutině ústní, na př. při hlásce s, a, š, č.
Proud může býti rozdílný podle síly, prudší nebo mírnější; oboje
máme ve své moci svalstvem, kterým se plíce stahují, když vydý—
chujeme.
Úkolem této části mluvidel — od plic až ke svazům hlasovým —
jest, aby způsobovaly a udržovaly proud; a to proud rozdílný podle
jakosti (zvučný nebo bezezvuký), a rozdílný také podle síly (mírný
nebo prudký).
II. Dutina ústní a nosní je souvislá a proud (zvučný nebo šumný)
vzbuzuje v ní resonanci (ozvuk); jest to dutina resonanční. Rozdílná
podoba její činí rozdílnou resonanci, a' rozdílná resonance činí rozdílné
hlásky. Každé hlásce přísluší jistá zvláštní podoba dutiny resonanční.

Nastrojiti

dutinu resonanční v té podobě. jak přikteré

hlásce býti má. jest úkolem té části mluvidel, která je v dutině ústní.
Když proud vystoupí z průdušnice, může se dále bráti ústy, nebo
nosem, nebo ústy i nosem zároveň.
*) Chvějí-li se svazy nebo nechvějí a je-li proud zvučný nebo bezezvuký,
o tom můžeme se snadno pi'esvědčiti. Zavřeme si uši (vetknouce do každého prst) a
vyslovujme zzz . . . a pak 333. . .; při onom uslyšíme dunění v hlavě, pocházející od
proudu zvučného, při tomto nikoliv. Nebo položme si prst na tak zvaný obryzek
a vyslovujme aaa . . . nahlas, a potom šeptané aaa . . .; při hlasitém aaa . . . ucítíme
chvění v prstu, při šeptaném neucitíme ničeho, při onom tedy svazy se chvějí
a proud je zvučný, při tomto nikoliv.

Anebo vyslovujme zzz . . . a pak s:: . . ., obč—

hlasitě; při onom ucítíme prstem opět chvění, při tomto nic.
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Má—liproud jíti ústy, zahrazuje se mu vstup do dutiny nosní
tak zvaným čípkem; na př. při a, i, z, l atd.

Má-li jíti nosem,

zahrazuje se mu průchod na některém místě

v ústech; na př. při n, m.

Má—lijíti ústy i nosem zároveň, nezahrazuje se ani vstup do
dutiny nosní ani průchod v dutině ústní; to bývá při tak zvaných no
sovkách t. j. samohláskách nosových, při jichž vyslovení část proudu
jde ústy, ale jiná část jde nosem a budí zde nosový příhlas, jehož při
samohláskách čistých není, na př. 0,7;ve franc. bon a polském mqgka
(mouka), (377,ve franc. fin a pol. rgka (ruka).

Podobadutiny nosní neměníse. Ale dutina

ústní rozličně

se přestrojuje: jednak se více méně zužuje, jednak se i přehrazuje.
Zúžení může se státi na rozmanitých místech; na př. při _7'jest
zúžení mezi středním jazykem a podnebím, při 2 mezi předním ja
zykem a předním patrem, při 1: mezi rtem a protějšími zuby. atd.
Také přehrazení může se státi na rozmanitých místech; na př. při (1
a při n je utvořeno přimknutím přední části jazyka k horní dásni, při
0 a při m sevřením obou rtův, atd, Při d a b atp. je přehrazení jen
okamžité: mluvidla se náhle semknou a tím proud přeryjí (: semčení
sražení, komplose), a proud hned na to přehradu prorazí a rozemkne
(: rozemčení, rozražení, explose); na př. voda, oba, potom, oko atd.
Hláska zní jen v okamžicích semčení a rozemčení a nemůže se pro
dloužiti; kdybychom ji úmyslně prodlužovali, dostali bychom mezi
semčením a rozemčením němou pausu: vod-da, ola—ko. Naproti tomu
při 72am proud přehrady neprotrhuje, vychází nosem, znění trvá tak
dlouho, jak trva zatarasení, a může se i prodloužiti: mm . . ., mmm . ..
Všecko to vykonávají mluvidla ústní a práci jejich nazýváme

článko váním (artikulací). Hlásky mluvené slovou proto také člá'n
kované, naproti nečlánkovaným zvukům jiným.
Mluvidla ústní jsou od hrdla až ke rtům: čípek, patro zadní
(měkké), Střední (tvrdé, n. podnebí) a přední (s horní dásní), zuby, rty,
jazyk. Pracují vždy 13áre m, jedna část zdola a druhá shora; na př. při
n je přední jazyk přimčen k horní dásní, učlánkování je vykonáno
přední částí jazyka zdola a dásní shora. Každá část mluvidel těchto
jest důležitá a nevyhnutelná pro vyslovování správné; ale přece nej

důležitější jest jazyk,
práce článkovací.
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poněvadž jemu jest vykonávati největší část

Roztřídění hlásek.

lllásek jest veliké množství, ale nejsou všecky vjazyce každém.
Obyčejně máme na mysli jen hlásky jazyka svého.

Hlásky třídíme (rozvrhujeme v druhy), a nejbezpečnější třídění je.
podle známek, které pozorujeme při vyslovování hlásek jednotlivých.
Známky ty jsou několikeré a podle toho jest i třídění hlásek několikeré.
a) Rozeznávají se samohlásky (vocales) a souhlásky (consonantes)_
Při samohláskách je dutina ústní tak nastrojena. že proud v ní
nevzbuzuje šumu a jest tedy čistě zvučný; na př. a, iatd.
Naproti tomu při souhláskách je dutina ústní nastrojena tak, že
proud, který se jí prodírá, vzbuzuje šum; na př. 2, 3.
b) Jiné roztřídění jest podle místa, kde v mluvidlech ústních na
strojení a učlánkováni hlavni se děje, kde totiž průlina, skrze
kterou proud prochází, se zužuje nebo zahrazuje. Místo to jest
bud ]. nad hrdlem, neb 2. na podnebí, nebo 3. na předním patře
a horní dásní, nebo 4. mezi rtem a protějšími zuby, anebo 5. mezi
oběma rty; a podle toho rozeznáváme hlásky:

1. hrdelné (gutturales) a, h, ch, g, k;
. podnebné (palatales) i, j; ď, ť. ň; ž, š, č;
3. předopatrové
a dásňové (alveolares)d, t, u; .a,s,. o:

IO

ř;-l, r; z těch nazývají se 61, t, % obyčejně zubnými
(dentales, podle místa článkovacího);

4.
retozubné


(labiodentales)v, f;

o. re tné (labiales) u. 1),p, m.

Samohláska e jest podle toho roztřídění hrdelněpod

uebná,

leží totiž mezi hrdelným a, a podnebným i; když zvolna vyslovujeme
až, tu přecházejíce od hlásky prvé k druhé přestrojujeme mluvidla od
a na. i, a když jsme takořka v polovici tohoto přestrojování, zazní nám
mimovolné e, místo ai slyšíme aei. Samohláska o leží zase mezi hrdel
ným a a retným %, vyslovujme zvolna au a uslyšíme aou; je to tedy

hláska hrdelněretná.

A podobně nalézáme samohlásku 3; mezi

retným u a podnebným i, když vyslovujeme zvolna ui a slyšíme uyi,

a je to tedy podle známek těchto hláska retněpodnebn

á. Hlásky

e, 0, 3; vzhledem k tomuto svému učlánkování bývají nazývány 10
m e n ý m i.

0) Další roztřídění hlásek je podle proudu, za jakého se článkují.

Proud jest, jak nahoře vyloženo (vaš 558). zvučný

nebo beze

zvuký, a podle toho jsou i hlásky zvučné a bezezvuké.
Do nastrojení stejného může vstoupiti proud zvučný i proud beze
zvuký. Tím vznikají hlásky stejné nastrojením, ale rozdílné zvukem.

Hlásek takových je vždycky po dvou, každá zvučná má k sobě
příslušnou bezezvukou; na př.proti zvučnémuzje bezezvuké3,
proti zvučnému (hlasitému) a je bezezvuké (šeptané) a.
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Hlásky bezezvuké vyskytují se dílem v řeči hlasité, dílem jen
při šeptání.
V řeči šeptané jsou všecky hlásky bezezvuke'.
V řeči hlasité jsou

!. hlásky bezezvuké:

ch, k; t, 23;p; s, 0; š, č; f(c0přinich

slyšíme. není zvuk ze svazů hlasových, nýbrž jenom šum; viz %558);

2. hlásky zvučné:

všecky ostatní. —

Hlásky bezezvuké
ch, k, t, ť. p. s, o, š, 6, f

nazývají se také hláskami te m n ý mi (tenues) ; jejich zvučné střídnicejsou
h, 9, d, ď, b. z, dz, ž, dž, v,

a nazývají se jasnými

(mediae).

Při hláskách jasných a temných bývá rozdíl Spolu také v síle
proudu; proud (zvučný) při hláskách jasných je mírnější, prOud (beze
zvuký) při hláskách temných naproti tomu je prudší.
'
d) Opět jine' roztřídění jest podle trvání, a podle toho rozezná
váme hlásky trvací a hlásky okamžité.
]. Při hláskách trvací'ch je nastrojení stálé a nemění se mezi.
vyslovováním jich, na př. při a, l, .a; proto můžeme trvání těchto
hlásek i prodlužovati a můžeme vyslovovati a protahovati aaa . . . ,
lll . . . , zzz . . . , pokud dech stačí.

2. Naproti tomu při hláskách okamžitých

učlánkování záleží

v tom, že se průlina zahradí a hned zase otevře, a proud se tím na
okamžik přeryje, na př. při d (ve slově voda), :! (ve slově proto);
hlásek těchto prodlužovati nelze.
Hlásky okamžité jsou 9, k, d, d', t, ť, b, p; trvací jsou všecky
ostatní.

Hlásky trvací, při kterých je důležitou známkou šum vzbuzený
třením proudu v průlině ústní, bývají nazývány třené (frikativy);
jsou

to z, 3, dz (z), 0, ř, ž. š, dž (ž), č, j, 7),f,

h a dílem též ch.

Hlásky okamžité můžeme naproti tomu nazývati raženými (plo
sivními; implosivy. explosivy).
e) Dále máme roztřídění podle ústí, t. j. podle toho, kudy proud
vychází; tu rozeznáváme:
,1. s ouhlásky
noso vé m, n, 72,přinichžto proud vychází nosem;
2. hlásky ústní, v češtině všecky hlásky ostatní kromě m,
%, ň; proud vychází ústy;

3. samohlásky nosové nebnosovky, přinichžproudiústy
i nosem vychází, na př. 6%ve franc. bon a polském mqka, e? ve franc;
fin a pol. rgka.

424

.

f) Konečně jest

roztřídění podle složitosti.

V souhlásce c je Spo—

jeno t+s, na př. bohactví vzniklo z bohatství. Podobně je v č
spojeno t+ š, na př. většina vyslovuje se věčina. Rovněž tak je
spojeno d+z
v hlásku jednu dz, na př. ve slově ledzgde
(psaném leckde, ale vyslovovaném lerízgde), a d + š v dž, na př.
ve slově džbán (ps. čbán). Souhlásky o. č, dz, dz' jsou tedy slo

žené. ostatní pak souhlásky českéjsou jednoduché.
Druhý člen v souhláskách českých složenýchje sykavka (sibilans):

c=t+s;

ě=t+ š; dz=d +a; dž=d+ž. Protojmenujísetyto

hláskyassibilaty.

V jiných jazycích jsou též složeniny s druhým členem vanutým
(spirans) a nazývané odtud aspiraty.
na př.kb., pfv něm. bekommen
(vysl. bekhommen), empfangen.
Aspiratyaassibilaty dohromady bývají nazývány affrikaty. -—
Poznam. Všecka tato roztřídění mají za dělidla jisté zvláštnosti
a rozdíly, zjevně při vyslovování._Vedle toho mají některé hlásky
jména, jež se jim dostala podle zvláštního znění jejich anebo ipodle
některé vlastnosti domnělé nebo nedobře pojaté. Jména ta dost často
se vyskytují a proto je také zde klademe; nazývají se totiž:
c, 2, s, ř, č, ž, š hláskami sykavými
(sibilantes); —

l, r hláskami jazyčnými

(linguales), —

l, r a někdy spolu %a též m hláskami plynnými

h, ch.,j, 7),f hláskami vanutými
O hláskách tvrdých a měkkých

(liquid-ae); a

neb dyšnými (spirantes).
v. © 7 č.8 a 5 8, E.

Hláska táž může podle několika různých dělidel patřiti do ně
kolika různých tříd a míti podle toho několik různých jmen; na př.
souhláska ?: jest zubná. nosová, trvací, jaSná, tvrdá a plynná.

560.

Jazyk se mění.

Každý jazyk časem se mění.

Za změnu jazyka pokládati jest

i to, když z něho něco vyhynulo, co v něm bývalo, anebo naopak
když přibylo, co v něm nebývalo.

Proměnyjeví se vjazyce na všech stranách, v slovníku, ve skladbě,
v tvarech i hláskách. Ukážeme to na několika příkladech.
Proměna jazyka se jeví ve významu slov a rčení, v slovníku.
Slovo kněz znamenalo původně tolik, co nynější kníže (princeps, Fiírst);
ale význam jeho se změnil a znamená později duchovního (sacerdos,
Priester). Slovo kníže, ve znění starším kn-iežě,znamenalo původně
syna knězova (Fůrstensohn); později pak znamená to. co staré kněz
znamenalo (Fin-st). V době staré bylo královázKónigin
(regina)
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a královna z.líónigstochter (regisfilia); pozdějijest královna : Konigin.
Věta jsem ovšem okud znamenala v češtině staré : jsem docela chud
(ganzlich arm); nyní znamená :: jsem arci chud (freilich, zwar).
Stč. žádný bylo zžadoucí; nyní je to : nikdo (keiner). V kronice
Dalimilově čte se, že Ímbnšě snem valný zapovědě, a znamená to, že
nařídila, aby se sněm sešel; podle nynějšího jazyka znamenala by táž
slova nařízení, aby se sněm nesešel. V češtině staré byla slova tščicě,

jinak ččicě,čticě a štžcě(: tesknost), kčicě(: vlasy),panost (: pití, opil
ství), zelva (: Schwiegertochter), test a sockr (: tchán), tščěa svekrai sve
krev (: tchyně); ale časem slova ta a kromě nich mnoha jiná. z jazyka
vymizela. Byla rčení smíeck kým odletí (: nč. posmívati se komu),
smiech-kým poszěti (též), nemocný natáhl toko dořňce',až zemřel(: sotva
dořekl. hned zemřel; jakmile dořekl, hned zemřel), ale rčení ta
a mnohé jiné vymizela. V staré češtině nebylo slov zvěřinec, směnka,

pokladník, účetní a j., a nebylo rčení učiniti návrh, svolatí valnou
hromadu, vysloviti soustrast a j.; to vše přibylo teprve v češtině nové.
Proměna jeví se ve skladbě.
Tak na př. an vzniklo z a on
a znamenalo původně tolik, co a on, nyní pak ve smyslu spojky ně
které podřadné se pojímá. V souvětí „poznán bude Hospodin. an sudy
činí“ praví se tedy podle pojetí původního: „a on súdy činí“, kdežto
podle pojetí pozdějšího se tu praví: „když soudy činí“; souvětí bylo pů
vodně souřadné, později pojalo se za podřadné. Jiný téhož druhu příklad
jest: „Ježíš nalezl apoštoly, ani spali“ ; původně souřadné: „a oni spali“,
potom podřadné: „když spali“. Staročesky říkalo se: klamat-i kým,
lkáti kým; v češtině nové je za to klamatí koko, obelkávatž koko.
Říkalo se: což měňe lotem. což blíže jcdniem dnmn; v češtině nové je
za to: méně o lot, blíže o jeden den. Staročesky říkalo se: každý nevie.
nikto vie a nikto nevie. vše to ve významu stejném; novočesky máme
z toho jen: nikdo neví, dvě druhé vazby vymizely. Staročesky říkalo
se: nepřěstann cěstujě (: nepřestanu cestovati, až . .). stojíš o to chtě
hnieti sbožz'e(: abys měl zboží), mnz'šsč nteka : že utečeš), činíš sě
věda, neviem co něžně (: co bych učinil) atd.; v jazyku novočeském
<vazeb těch již není.

Proměnajevísev kmenoslo ví a tvarosloví.

Na př.genitiv

množný byl prvé chlap a potom chlapo'v; gen.jedn. starší sudí a no
vější sudího; participium starší vzem a později ft.-zav;vedle čísla-jednot
ného a množného bylo též dvojné a říkalo se na př. (dva) orly letím,
ale tvary dvojného čísla skoro vesměs vyhynuly; ku positivu sklonění
jmenného jedn (jsem) chad, cÍmda. okndo, bokat, -a, -o, množ. (jsme)
chudí. chudý, clmda, bohatí, -ý, -a, byl komparativ jmenný jedn. (jsem)
ckuzi (mužsk), chuzši (žensk.), ckazšo (střed. rodu), bok/dějí, bobatějši.
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bohatějše, množ. (jsme) chuzše, bo/zatc'jšc (pro všecky rody), ale časem

tvary ty vyhynuly, jazyk nynější nemá z nich nic.
Proměna jeví se v h l á ská ch. Bylo (MŠ/(.,a z toho se stalo dušě
a nč. duše; bylo čáša, a z toho stalo se čicšě a potom číše; bývalé
Ščzír změnilo se ve ští-r; sbožíc ve zboží; tres/stati v trestati; ščpírftzf
ve čp-ífi; chlapóv ve chlapuov, chlapůr achlapů; oko ve voko; po-sřčd

ve prostřed; inhed ve hned; mhla ve mha a mlha atd.
Proměn jazykových shledává se druhdy při téže věci celá ř a da.
Na př. za býv. gen. množný chlup je později chlapóv, pak chlapuov a
chlapův. a vedle toho také chlapó, chlapuo, chlapů. Nejstarší tvar chlap,

jejž na začátku těchto proměn nalézáme, nazýváme původní m; ale
to je jen relativně, t. j. vzhledem ke známým obměněným tvarům po
zdějším míněno, a zajisté i náš tak zvaný „původní“ tvar vznikl
proměnou nějakou z tvaru staršího, který zase z tvaru ještě staršího se
vyvinul, atd. až do nedohledného prvopočátku jazyka. Jazyk béře se
tedy proud e m p rom ěn, z kteréhož proudu při jazyku bez písemných
památek starších jen dobu přítomnou, při jazyku pak s památkami pi'
semnými starými jenom malý dílec vidíme a pozorujeme, třeba by to

byl dílec tisíc let obsahající. Tento dílec nazýváme historickou
d o b o u jazyka. Proměny, které v této do b ě se v něm vykonaly, slovou
historické, naproti předhistorickým, které se staly v době předtím.

Zač átek svůj béře jazyková proměna v nářečí, v jazyce jednot
livcově anebo i několika jednotlivcův. Tu vzniká jako odchylka
a novota, odtud pak šíří se a často všeobecně se ujímá a pravidlem
se stává.

561.

Příčiny proměn jazykových.

Příčin y proměn jazykových nemohou se hledati vjazyku samém,
nebot sám sebou by se jazyk neměnil; příčiny ty jsou na straně toho,
kdo jazyka užívá, tedy na straně mluvícího člověka.
Člověk pak dovoluje si vědomě a úmyslně jazyk měniti velmi
zřídka a jenom v případech jistých, když totiž pro nově vyskytlou věc
potřebuje také výrazu nového; tím způsobem vznikly výrazy směnka.
nádraží, těsnopis, okresní školdozorce a j. Všeliké změny jiné dějí se
v jazyku bez úmyslu č10věka, ano bez vědomí jeho. Příčiny jejich
jsou ovšem při člověku, ale jsou mimo úmysl a mimo vědomí jeho.
Příčiny veškeré jsou mechanika našich mluvidel, chybná analogie
(obdoba), osamocení výrazův (isolace), vliv jazyků cizích, žádoucí zře—
telnost (s t. zv. differencováním a etymologii prostonárodní n. lidovou)
a změna života duševního.
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Chceme o těchto příčinách jednotlivých promluviti a některé pří—

klady jejich účinkův pozorovati.

562.

A. Příčinou změny jazykové jest

mechanika mluvidel.

Mluvidla naše skládají se z mnohých částek, které při mluvení
stále spolupůsobí; tím podobají se mechanickému stroji apráce jejich
jest mechanická. Při práci této má každá částka úkol svůj, a práce
celku vykonává se náležitě, když každá částka úkol svůj vykonává
náležitě; jestliže některá částka úkolu svého náležitě neplní a od něho
se uchyluje, vyplývá z toho změna i ve výsledku práce celkové.
Příležitostí ke změnám takovým je tím více, čím složitější a po
dajnější je mechanismus. Je jich zejména při mluvidlech velice mnoho,
zde však pro příklad a poučení jen trojích si zvláště všimneme.

a) Místo proudu
zvuký

zvučnéh o a mírného pouští se proud beze—

a pru dký, anebo naopak (v. %558).

Mám na př. vysloviti slovo lebka. Hlásky l, e, b, k, ajednotlivé
a o sobě vyslovím správně a snadně. Také slabiky leb- a ka vyslovím
správně a snadné. Ale obtížno je mi vysloviti skupení souhlásek bk.
lebka, vyslovují za to lepka. Odchyluji' se tedy od úkolu náležitého.
měním lebka v lepka7 a příčina té změny je v mluvidlech: b je
hláska jasná a článkuje se za proudu zvučného a mírného, 7.:pak je
hláska temná a článkuje se za proudu bezezvukého a prudšího (v.
5 559, c); mám tedy proud mezi b a k (leb-ka) náhle změniti ze
zvučného mírného v bezezvuký prudký; změna tato je v plyn'né, ne
tržité řeči téměř nemožná; proto také odchylují se od úkolu náležitého
a proud prudký bezezvuký, který teprv po 7)-a před -k (leb-ka) nastou
piti by měl, pustím hned při b; tu však místo b zazní p, nebot b ap
mají nastrojení stejné a právě jen proudem se liší; místo lebka zazní
mi tedy lepka, — lebka změnilo se v lepka.
Rovněž tak děje se v nesčíslných případechjiných, kde souhláska
jasná a temná bezprostředně vedle sebe vysloviti se mají, buď jasná
na prvém místě a temná na druhém, jako na př. v lebka, bud
temná na prvém a jasná na druhém místě, jako na př. v klatba. Tu
vždy měl by se proud na rozhraní obou souhlásek náhle'změniti; ale
neděje se tak, nýbrž pustí se proud, který by teprve při souhlásce
druhé nastati měl, hned pro souhlásku první a vyslovuje se lepka
(celé skupení pk temné, s proudem bezezvukým a prudkým), kladba
(celé skupení db jasné, s proudem zvučným a mírným).
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Rovněž tak děje se. když se setká ve skupení jednom souhlásek
více. Na př. místo leckdy vyslovujeme leďzgdy.
\" příkladech dosud uvedených měnila se souhláska předcházející.
a tak děje se většinou. Ale někdy mění se souhláska následující, na
př místo sháněti. neshoda (s temným s ajasným h) vyslovuje se v Če
chách scháněti, neschoda; proud bezczvuký a prudký. který byl při s-,
nechává se také pro následující -h„ a místo tohoto zazní pak ch.
V některých případech vyskytuje se změna oboje; na př. neshoda
vyslovuje se místy neschoda, jinde uezhoda (mor.).
Změny tohoto způsobu nazývají se v mluvnici s podobou sou—

hlásek
(v. š 33). Souhlásky temné a jasně stýkají se a mění se
tak, aby vznikala skupení veskrze jasná (kladba, nezhoda, ledzgdy),
nebo veskrze temná (lepka, neschoda). Změna ta děje se bez úmyslu,
ano bez vědomí mluvícího; vyvíjí se v mechanice mluvidel sama sebou;
proud měl by se uprostřed skupeniny souhláskové náhle měniti, místo
toho pouští se pro skupeninu celou proud stejný. Tak ulehčují si práci
mluvidla každá; proto nalézáme příklady této změny u všech národův
a ve všech jazycích. Podle'hají pak změně té nejen souhlásky skupené
uvnitř slova téhož, nýbrž i souhlásky slov různých, když vřečise stýkají;
na př. pod—strom vyslov potstrom, s-dětmi vysl. zdětmi, náš-dům vysl.
náždům. Ale není to změna nevyhnutelná, není ve všech případech stejně
nutná; na př. před jasným v dovedeme vysloviti souhlásku jinou jasnou
i temnou, vyslovujeme a lišíme dvoje a tvoje, zvrhnouti a svrhnouti atd.
Jiné příklady této změny viz v š 33.
(>)Na přechodu
od hlásky jedné k druhé vyvinuje se a přibývá

hláska mimovolná.

Toho příklad máme v zábsti (vyslov zápsti). Infinitiv tento měl
by zníti záb-ti, anebo (spodobením) Záp-ti, neboťje utvořen koncovkou
—tz'jako pí—ti, vez-ti atd., a nikoli koncovkou —stí. Hláska -s-, která

tu přibyla, jest mimovolná. Když zvolna vyslovují -pt-, přecházím
pop nat, t. j. ruším nastrojení, které bylo pro p, a připravuji
nastrojení, které má býti pro t; při tom přechodu přicházejí však
mluvidla ústní (zejména konec jazyka) do položení takového, jaké
bývá při 3, přicházejí v nastrojení s-ové; proud jde od předcháze
jícího 1) dále, a to proud bezezvuký a prudký, vstupuje do tohoto
nastrojení

s—ového, hláska s zazní

a —pt-je změněno v —[>st-,záb-ti

je proměněno v zápsti (psané zábsti), bez mého úmyslu a mimo
volně. Týmže způsobem změnilo se skúb-ti ve stč. skúbsti (: skubati).
Podobně kdysi ze hřeb-ti vzniklo hřébsti, z čehož změnou další stalo
se hřésti (: pohřebovati). Nutná ovšem změna pt v pst není, sic
říkali bychom také opstati místo optati atd.; při vyslovování bedli
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vějším nenecháváme na přechodu -p-t- dost možnosti, aby hláska
mimovolná pronikla.
Jiný příklad je v inf. plésti. Vznikl z plét-ti tím způsobem, že
mezi prvým a druhým t, když nastrojení po prvém t se rušilo a na
strojení pro druhé t se připravovalo, mluvidla ústní (zejména konec
jazyka) přišla opět do položení s—ového: vzniklo zde mimovolné -s—,
místo plét—tizaznělo plétsti, — plét-ti změnilo se v plétsti, z tohoto

pak ztrátou prvního t stalo se plésti. Rovněž tak z ved-ti, spodobeného
ve vet-ti, vzniklo vésti, atd.*).
Jiný příklad máme ve změnách au — ou, aj (až) — ej (ei),
jako na př. v saud — soud, daj — dei atp. V au vyvinulo se mimovolně
o a bylo aou (v. %559, b); toto pak o pronikalo víc a více, až hlásku a
docela vytisklo, ze sand stalo se soud. Rovněž tak v aj vyvinulo se
mimovolné e a bylo aei a z toho ei, ej. z daj stalo se dej.
Hlásky mimovolné a proniklé jsou dále ve zdralý m. zralý,
straka1 středa, Jindra, Jindřich atp.
Když srovnáváme původní skúb-ti a vzešlé z toho skústi, a po
dobně ple't-ti a plésti, sand a soud atd., zdá se nám na pohled, jako by
se bt měnilo v st, tt v st, na v ou, a tak se pro stručnost také říká;
ale nesmíme tomu tak rozuměti, jako by se tu bylo ?) změnilo v s
(skúbti — skústí), t v s (plétti—plésti), a- v o (saud —soud), nýbrž
tak, jak to výklad zde právě podaný vysvětluje.

c) V jiných případech vidíme, že změna se stala proto, že sk up e ní

souhlásek

bylomluvidlůmnesnadné.

Na př. vysloviti mhla jednou slabikou není nemožno, ale zajisté
nikoli snadno. Mluvidla si práci ulehčila jednak přesmyknutím ve dvoj
slabičnc' mlha, jednak vynecháním souhlásky I, mha.
Tkadlec má genitiv tkadlce (dvojslabičný); skupenina souhlásek
v -dlce (jednoslabičném) je obtížná, usnadní se vynecháním d, tkalce.
*) Změnu tt atd. v st vykládá Kráuter
v Strassb.

ve Spise Zur Lautverschiebung (vyd.

1877) na. str. 88 tím, že do tt vniklo při článkování mimovolně s,

a K.Verner, posuzuje spis Kráuterův v Anzeiger fůr deutsches Alterthum IV, 341,
praví o tom výkladu: „Eine vorzíigliche Erklárung, durch welche ein lautgeschicht
liches Rátsel, das fast alle indogermanischen Sprachen berůhrt, aus der Welt ge
schaťft wird. Man versuche selbst ein atta mit zwei vollstándig gesprochenen t
Lauten hervorzubringen..: man erhált unwillkiirlich statt atta sin atsta“. Mám
trvámprávo hlásiti se, že j sem podal týž výklad dříve než Kráuter, totiž v před
nášce v Král. české spol. nauk 1871, otištěné v Čas0pise Česk. Musea 1872 pod
názvem „Pokusy/, jimiž se některé proměny hláskoslovné mechanikOu mluvidel vyklá
dají“, v. tu zvláště str. 284.
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Podobně v tresktati ——tres/ati. dešfka — deška atd.

Změny tyto, jež mají příčinu svou vmechaníce mluvidel. týkají
se jenom hlásek, jsou změny 11lá s k o v

Změnyhláskové dějí se ve svých mezích
pi'. ei se proměnilo

v ei: daj -— dej, nejdále

časových.

——
nejdále.

Na

Změna ta

dala se v XV a XVI stol. V době pozdější se již neděje; obecné
tvary 3. os. množné, jako (oni) dej„ volej'. dělaj atd. (místo daji atd.),
vznikají až v době novější, když pravidlo o změně ej — ej již nepů
sobí, a zůstávají tedy nezměněny.

Změny hláskové dějí se dále ve svých mezích

místních.

Na pi'. táž změna aj — ej vykonala se jen v Čechách a V'Moravě
západní; v nářečích východomoravských, slovenských a na dalším

území slovanském se neprovedla.
Změny hláskové dějí se ve svých časových a místních mezích

důsledně

a bez výjimky.

To se očekává samo sebou (a priori)

a potvrzuje historickou mluvnicí (a posteriori).
Samo sebou ukazuje se nám, že změny hláskové mají býti
důsledné a bez výjimky. když“povážíme, že mluvidla json mechanismus,
který za stejných okolností stejně pracuje; změnil-li tento mechanismus
v superlativech nejdále, nejblíže, nejey'še, nejníže atd. nej- v nej-,
není příčiny, proč by totéž nej— v některém nebo několika super
latívech jiných bylo mělo zůstati nezměněno.
Historickou mluvnici pak potvrzuje se, že změny hláskové
jsou důsledné a bez výjimky, když se snesenými doklady ukazuje, že
výjimka nikde žádná skutečně se nevyškytuje; na př. když se všecky
české superlativy stol. XVII—XIX snesou a všude se vidí nej- a nikde
výjimkou nej-.

Výjimky

vyskytují se namnoze zdánlivé.

Na př. změnou

aj — ej změnilo se také vejce ve vejce. Ale v gen. množ. vajec a ve
slovích vajíčko, vaječný atp. zůstává -ej-, a to zdá se býti výjimkou;
výjimka ta jest jen zdánlivá, nebot změna aj — ej vykonala se jen
tehdy, když hlásky -ej- byly ve slabice společné; tak bylo ve vaj-ce
a proto se zde změna ve vej-ce vykonala; ale v gen. množ. ve-jee, ve
Tři—_ÍÍČŘO,
ve-ječny' atp.

patří —a-j- do slabik různých.

v -ej- se nevykonala (srov. š 13

Jestliže někdy přece výjimky

a proto změna

3).

skutečně

se vyskytují,nejsou

libovolné & svědectvím proti důslednosti pravidla hláskového, nýbrž
mají zase příčinu svou, příčinu, která se stavěla pravidlu na příč
a způsobila v něm nějaké zmatení (turbaci). Na př. vedle imperativů
volej, volejte atp. (třídy V. 13) byly imperativy kaj sě, kejte sě
(třídy V. 4); když začalo působiti pravidlo o změně ej — ej, měnilo se
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volaj, volajte ve volej, volejte, a měnilo se rovněž tak kaj, kajte
v kej. kejte; v imperativech volaj, volajte atp. dala se změna v -ej
bez překážky a vykonala se bez výjimky; naproti tomu při impera
tivech kaj, hajte atp. nastala turbace: v indik. praes. haji, haješ, kaje
atd. bylo -aj- právem nezměněné (poněvadž tu -a—j- patří do slabik
různých), a toto praesentní —aj-bylo příčinou, aby se -aj- zachovalo
také v imperativě a aby nepodléhalo změně v ej, které podle pravidla
obecného podlehnouti mělo a které by jinak zajisté bylo podlehlo.
Slovesa zráti a hráti mají dvojí praesens: zrám, zra'š . . ., hrám, hráš. . .
a zrají, zraješ . . ., hraji, hraješ . . ., a podle toho také dvojí impe—
rativ zrej, hrej . . a zraj, hraj . . .

'563. B. Příčinou změny jazykové jest analogie.
Myšlenky pojí se v duši naší k sobě podle rozmanitých znamek
příbuznosti, spojují se v řa dy příbuzné, v d ruh y (kategorie), s dru
ž ují s e.
Na př. pády podstatného jména ryba — jedn. nom. ryba, gen.
ryby, dat. rybě, akk. ryba, vok. rybo . . .. množ. nom. ryby, gen. ryb,
dat. rybám . . . — mají společnou slabiku ryb—a vůbec společný kmen
a jeho význam, jsou tím spolu příbuzny a tou známkou příbuznosti
jsou v naší paměti spojeny v jednu řadu, jsou sdruženy. Rovněž tak
sdruženy jsou tvary nom. hora, gen. hory, dat. hoře . . .; tvary nom.
hvězda, gen. hvězdy, dat. hvězdě . . .; atd.
Řady ryba, ryby. rybě, . . . , hora. hory, hoře . . . , hvězda, hvězdy,
hvězdě .. . mají opět vespolek něco stejného, totiž v jedn. nom. kon
covku -a, v gen. -y, v dat. -ě (e) atd., a tato známka příbuznosti

sdružuje je opět vespolek.
Řady ryba, ryby, rybě . . , hora, hory, hoře . . . , hvězda, hvězdy,

hvězdě. .. atd. jsou tedy sdruženy jednak každá v sobě (stejným
kmenem), jednak vespolek (stejnými koncovkami pádovými). Rovněž
tak sdruženy jsou řady jedn. nom. chlap, gen. chlapa, dat. chlapa . . .,
nom. had, gen. hada, dat. hada . . . atd.; řady oráč, oráěe, oráči . . .,
vítěz, vítěze. vítězí . . . atd.;

okna, okna . . . atd.;

řady měst-o, města,

města

. . . , okno.

řady kost, hostí, hosti . . . , smrt, smrti, smrti

. . .atd.: řady kuře, kuřete, hařetz' . . ., hříbě, hříběte, hříbětv' . . . atd.

Ve všech pak řadách tuto vytčených a jiných sem patřících nalézá se
opětznámka, která.je všecky spojuje: ve všech je jednotný nominativ,
je jedn. gen., jedn. dat. atd., — ve všech je sklonění, a tato známka
příbuznosti zase je všecky vespolek sdružuje.
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A tak jde sdružování dále a je téměř bez konce. Druží se k sobě
tvary jména přídavného nom. dobrý, dobrá, dobré, gen. dobrého, dobre',
dobrého, dat. dobrému, dobré, dobrému . . . , silný, silného, silnému . ..
pěší, pěšího, pěšímu . . . , atd. — Sdružují se tvary slovesné nesu,
7

neseš, nese. . . , vezu. vezeš. veze . . ., kupuji, kupuješ, kupuje . . . .,
trpím, trpíš. trpí. . . .: tvary nesu, nes, nesl, nesen, nésti . . . , vezu,
vez, vezl, vezen, vézti . . . , kupuji. kupuj, kupoval, kupován, kupo
rati . . ., trpím, trp, trpěl, trpěn, trpěli . .. atd. ——Sdružují se tvary
podle kmenů stejně tvořených: dobrák. chudák. silák . . .; mudrce,
slepec, lakomec, . . .; ha'nee, správce. škůdce, strůjce, zhoubee. . .; ku
zatel, skladatel, vychovatel, výkupitel . . ; sodička, hlavička, husička. . .;
kůstka, libůstka. ratolístka . . .; slůvko, okénko. kolénko . . .; silný,
silnější, nejsilnější . ..; zdravý. zdravější, nejzdravěiši . . .; bílý, běleíši,
nejbělejšt . . .; mdo-vod, krvotok. ohňostroj. . .; přinesu, přivezu. při
cedu . . .; přináším. přivážím. přioádím .. atd. — Sdružují se slova

a věty podle známek syntaktických: jménu, podstatná chlap. město,
ryba, pani, kost, máti . . .; jména přídavná dobrý, pěší . . .; pří
slovce dobře, špatně, stále . . . , mnoho, málo, vysoko, daleko . . . , český.

latinsky . . .; nominativy, akkusativy, dativy, podměty, přívlastky'.. .;
věty tázací; věty rozkazovací; atd. ——
Sdružují se slova arčení podle
významu podobného nebo rozdílného, na př. láska, milost . . .; litý.
krutý, . . . . radovati

se, těšiti se . . . , dobrý, zlý . . . , chudý, bohatý

. , umříti, zesnouti ?) Pánu, sjiti se světa, ztratiti život . . .; atd.

Sdružené tyto řady článků grammatických & slovníkových mají
důležitý úkol, když se jazyku učíme a když mluvíme.

Když se jazyku učíme, neučíme se každému a každičkému vý
razu zvláště. Neučíme se na př. skloňovati každé jméno zvláště: rýbu,
gen. ryb-ý, dat. rýbě . . . , a potom hora, hory, hoře . . . atd.. nýbrž

když jsme se naučili skloňovati jedno jméno tohoto druhu, dovedeme
skloňovati také jména ostatní; a kdyby se nám vyskytlo jméno dosud
neznámé a bylo druhu tohoto, dovedeme je hned skloňovati. Na př.
dejme tomu, že slyšíme p0prvé slovo „ofěra“ a že ze Souvislosti po—

znáváme, že je to jméno podstatné rodu ženského; ihned vystoupí nám
v povědomí našem řada příbuzná hora, ryba, hvězda . . .; slovo nové
„ofěra“ přidruží se k řadě té, a připojí se tu zvláště ke členu, který
má koncovku -ra, tedy k hora; a hned umíme také skloňovati: ofěra,
ofěrý, ofěře . . . , podle hora, hory, hoře. . . Soudíme při tom tak:

slovo „ofěra“ jejméno podstatné, rodu ženského, s koncovkou v nom.
jedn. -ra; vtom ve všem shoduje se se slovem horu; tedy mu náleží
také pro genitiv jedn. táž koncovka —rý,jako je v gen. horý, pro dat.
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jedn. táž koncovka -ře, jako je _vdat. hoře, atd. Soud tohoto způsobu

nazývá se soudem analogickým

nebo krátce analogií.

Děje se

rychle, okamžikem, a děje se v duši naší takořka sám, t.j. bez jasného
povědomí a přemýšlení našeho.
Když pak mluvíme,
zpravidla neodříkáváme řeči a věty na
učené, nýbrž tvoříme věty a tvary slovné znova a znova; a také toto
naše tvoření zakládáse na analogii.
Analogie vede většinou k tvarům a vazbám správným a přispívá
k zachování pravidel jazykových; na př. když nás vede k tomu, aby
chom podle hora, hory, hoře. . .skloňovali také ofěm, ofěry, ofěře...,
nebo abychom podle nelze mí žívn b_zjtí. . . říkali také jest nesnadno
šťastnn býti . . . atd.

Avšak analogie přispívá také k rušení a měnění toho, co
v jazyku po právu bylo, a jest tedy příčinouodchylek a změn
jazykových. když se jí dáváme vésti a sváděti přes meze její Oprávně

nosti. Analogii, která tyto meze překračuje, nazýváme analogií
chybnou, mylnou; a tvary a rčení, které tím způsobem vznikají,

jmenuji se analogickénovotvary

a novorčení.

Na př. k jedn nom. uhlí je správný gen. uhlí a dat. též uhlí;
vedle toho je k nom. pěší gen. pěšího a dat. pěšímu; místy béře
si jazyk obecný z toho vzor atvoří chybnou analogií také gen. uhlího
a dat. uhlímn, tvary chybné.
Ve vz. trpím, prosím je správná 3. osoba množná: (oni) trpí, (oni)
prosí; vedle toho je ve vz. umím, sázím 3. os. množ.: umějí, sázejí, v ná
řečích obecných též: (oni) uměj' (oni) sázej'; a podle toho utvořily se
chybně tvary analogické: trpčjí, prosejí a trpěj, prosej.
Ke pnn je part. pal a iterat. (na)pínám, a podle toho také kob.
rožnn (z rozžehnn) utvořeno part. rozžal, iter. rozžínám, ——arovněž
tak k hasnn iter. (.z)hasína'm, — k nsnu iter. usínám atd.
Sloveso učítí vážese správně s dativem, na př. učím počtům;
v hojných jiných větách vyskytuje se předmět podobný v akkusativě,
na př. vykládání počty, vysvětlují počty atd.; a podle toho utvořila se
také chybná vazba učím počty.
V příkladech tuto ukázaných, a podobně ve mnohých jiných, drží
se vedle analogického výrazu také náležitý výraz starší; tento po

kládá se za správný, onen jest proti němu odchylkou

a chybou.

Ale často stalo se, že novotvar všeobecně se ujal a opanoval, tvar

starý pak že zanikl; v těch případech novotvar,
který na počátku
byl odchylkou a chybou. během času po vznesl
se za tvar
s p rá v n ý.
Gebauer,

Příruční mluvnicejaz. česk.
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Na př. byly kdysi genitivy jedn. chlapa, dubaasynu,doma; ale
analogií utvořil se gen. syna (podle chlapa) a dubu (podle domu),
a novotvary tyto ujaly se a jsou pravidlem.
Byly genitivy množné chlap, dub a synóv, domóv; ale časem pří
byly a staly se pravidlem novotvary chlapóv, dubóv.
Byl jednotný nom. čas, gen. časa atd., a k tomu vokativ čěse.
lok. jedn. v čěsě, nom. množ. čěsi a lok. množ. v čěsiech; ale podle
čas, časa, času . . vyvinul se pak také vok. čase, lok. jedn. v čase,
nom. množ. časi a lok. množ. časiech, a novotvary tyto staly se
pravidlem.
Byl nom. množný přz'etelé a lok. přžeteléch, a naproti tomu gen.
přátel, dat. přátelóm, akk. & instr. přátely; podle těchto tvarů s -a'
vyvinuly se časem také nom. přátelé a lok. přátelích, a novotvary
tyto jsou nyní pravidlem.
Rovněž tak za bývalý nom. množ. zeměné a lok. zeměnech vyvi
nuly se a opanovaly novotvary zemané a zemanech, ustrojené podle
gen. zeman(óv), dat. zemanům a akk. instr. zemany. Týmže způsobem
vyvinulo se také novočeské číslojednotné nom. zeman, gen. zemana atd.
na místě stč. zeměnín, zeměm'na atd.
Staročeský říkalo se v čísle jedn. vzal, vzala, vzalo, v množ.
vzělzí. vzaly, vzala, a podobně počal a počěli, přijal a přijeli, stal
a stěli atd.; ale _časem vznikly novotvary s -a- též pro množ. číslo
mužské vzali, počali, přijali, stali atd., a tvary ty jsou pak pravidlem.
Rovněž tak bylo stč. jedn. vzat, počat, přijat, stat atd. a k tomu
v množném čísle vzěti, počěti, přijěti, stěti atd., ale potom vznikly
a nyní jsou pravidlem analogické novotvary vzati, počati. přijati,
stati atd.
Staročeský říkalo se běžal, slyšal, mlčal, sázal, smúcal, krájal,
smýšlal atd. a vedle toho v čísle množném běžěli, slyšěli, mlčěli, sazěli
_smúcěli,kráje'li, smýšleli atd.; později také běželi, slyšeli atd.; časem
vyvinuly se podle množných tvarů s -eli také pro jednotné číslo tvary
s -el, a novotvary tyto opanovaly a jsou nyní pravidlem.
V přítomném čase zněla 1. os. jedn. skoro všech sloves -a, ří
kalo se tedy nejen nesa, tiskna atd., jako se říká dosud, nýbrž také
viza, prošu., uměju, volaja, sazěju, s přehlaskou vizí. prošž, umějí, vo
lají, sázějí, a to nejen u těchto sloves jednotlivých, nýbrž ve všech
slovesích, která jsou ze stejných s nimi vzorů časovacích. Jenom slo
vesa jsem, dám, jmám (nč. mám), jiem (nč. jím), viem (nč. vím) měla
koncovku -m. Těchto pět tvarů stalo se příčinou. že veliká. část pře
hojných sloves ostatních přijala též koncovku -m. Byly totiž řady
voláš, volá, voláme atd. a dáš, dá, dáme . . . jmáš, jmá atd. ; k řadám
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dáš . . ., jmáš . .. byla 1. os. jedn. dám, jmám, vyvinul se tedy také
k řadě voláš . . . pro 1. os. jedn. tvar volám. Byly dale řady Vieš, vie. . .,
jíeš, jz'e. . .. umieš, umie .. .. saze'eš, sázíe ...; k řadám vžeš, jžeš'...
byla 1. os. jedn. viem a jíem, vyvinul se tedy takékřadám umieš, sa—
zieš . . . pro touž osobu tvar umiem1 _sazžem . . . A podobně k řadám
trpíš, trpí . . ., prosíš, prosí . . . přidělaly se analogií pro 1. os. jedn.

tvary trpím, prosím. Tvary trpím, prosím, umím, volám, sázím byly
s počátku odchylné novotvary; ale během času šířily se, vytiskovaly
Oprávněné tvary staré. až konečně opanovaly a samy pravidlem se
staly. V češtině zůstalo -u nebo přehlášené z něho -ž jen u sloves
třídy I. (nesu, vedu atd.), II. (tisknu), VI. (kupují), dílem V. (teši,
beru, laji) a u slovesa chci, všude jinde nastoupilo -m; v nářečí slo
venském však pronikl novotvar -m veskrze a při způsobu starém
udrželo se jenom reku.
Staročeský říkalo se běhat-i čeho, pob-iehati čeho, ute'cz' čeho, otjití

čeho, otstúpáti čeho atd., t.j. slovesa tato ajina jim podobné pojila se
s genitivem odluky (v. š 476 č. 6). Jindy býval týž pojem odluky vy
jádřen genitivem s předložkou ot (nč. od), na př. vstáti ot stola. Podle
toho změnily se také staré vazby běhati čeho atd. v běhatz' od čeho,
utéci od 'čeho, odstoupžti od čeho atd., a nové tyto vazby s od opano

valy a jsou pravidlem.

Analogie stírá

rozdíly,

které se v členech souvislé řady vy

skytují. Rozdíly ty mívají svou příčinu, bývají založeny v pravidle ně—
jakém starším. Na př. v dotčeném nahoře vzoru zemčnín, t. j. u všech
podstatných jmen utvořených příponami Jan-inazčesk.
—(j)an—ín,
zůstávala přípona druhá -ín v celém čísle jednotném (a dvojném)
a způsobovala svým měkkým í přehlasku předcházejícího -an- -v -ěn-.
V čísle množném utvořeny jsou pady z kmene kratšího —(j)an- (bez
-ín); tu bylo -an přehlášeno v —ěnjenom v těch pádech, kde koncovka
padova přehlásce nebránila, totiž jen v nom. (s koncovkou —e')a
lok. (s konc. —echneb -iech). kdežto ve všech pádech ostatnich zůstá
valo nepřehlášené —an—.Podle toho bylo sklonění zcela pravidelné:
jedn. nom. zeměm'n
a množ. nom. zemčné
gen. zeměnína
.
gen. zeman n. -anóv
dat. zeměninu
dat. zemanóm
akk. zeměnínu
akk. zemang/
vok. zeměm'ne
lok. zemčnz'nč
-ěnínu

instr. zeměm'nem

vok. zeměně
lok. zeměnech
-ěm'ech

instr. zemany. (Srov.š106č.10.)
28*

V tvarech těchto jest— kromě rozdílných koncovek pádových —
nestejnost jinde nevídaná a odtud pochodfcí, že přípona druhá -ín
v pádech některých jest a v jiných není, a že v příponě prvé -an
samohláska a dílem zůstává, dílem v ě je změněna. Rozdíly tyto ana
logie během času stírá, a výsledek jest, že jazyk nový má ve všech

pádech jed nostej né zeman-. Působení analogie bylo zde v yrovn á
vací—, uniformující,
a rovněž takové jest i v přemnohých pří
padech jiných.
Říkalo se správně střiebro a třieda, a tak ve mnohých jiných
slovích se stř- a s fř-. výslovnost odchýlila se a dejme tomu.-že se
začalo nejprve odchylně vyslovovati třiebro m. střiebro. Tím bylo dvoje
vyslovování vedle sebe, stř- a tř-, a to bylo podnětem, aby také jiná
slova s náležitým stř- se vyslovovula s tř-. a naopak aby také slova
3 náležitým t-ř—se vyslovovala stř-, na př. aby se vyslovovalo vedle
třieda také střieda. Ve třiebro je s odsuto, ve střieda je přisuto. vý
slovnost kolísá se mezi stř- a tř-, a příčinou toho jest opět analogie.

564.

C. Příčinou změny jazykové jest

osamocen [ (isolacc)
Podle výkladu předcházejícího každýjednotlivý tvar. každý jednot.
livý výraz bývá sdružen s tvary a výrazy podobnými v řadu příbuznou.
Toto sdružení přispívá ilk tomu, aby'jednotlivý tvar a výraz jednak
změnám mimořádným nepodléhal, a jednak změnám všeobecným se ne
vymykal. Na př. tvar jednotného dat. dubu zachovává se a nemění se
mimořádně ani v slabice kmenové dub-, poněvadž zde je držen
řadou dub (nom. a akk.), dubu gen.), (lube (vok.), dubě (10k), dubem
(instr.), (Zuby atd., —ani v koncovce -u, poněvadž zde ,je opět držen
řadou dativů jednotných ptáku, buku, stromu, chlapu, hadn atd. Na
proti tomu tvar dativu množ. dubóm změnil se v dubů-m, poněvadž
změna ó v 22je všeobecná, vykonala se zejména i ve všech dativech
-óm, a dativ dubóm se jí tedy také nevymkl.

Ale někdy stává se, že se výraz ze svého sdružení
trhne.

vy

Na př. ve větách „posel blíží se k městu“, „pták letí k lesu“,

„den chýlí Se k večeru“ jsou výrazy k-mčstu, k-lesu, k-večeru vesměs
významu směrového na otázku k čemu? kam? a jsou vesměs dativy
jednotné s předložkou
Jsou vespolek příbuzný významem a jsou
'příbuzny též formou, a tím jsou dvojnásobně sdruženy. Avšak vý
razu k-t'ečeru užíváme také ve významu jiném, na př. ve větách
„k večeru přišel posel“, „oheň vypukl k večeru“; tu není význam smě
rový, nýbrž je proměněn v časový na otázku kdy? Tím vytrženo jest
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toto k—večeruze sdružení významového s výrazy k-městu, lc-lesu atp.,

a tím je zatemněno také spojení jeho s výrazy formálně stejnými
k—lesu,k-(lubu. k-buku, k-hadu atd., — výraz k-večeru odloučil se ta

kořka od svého příbuzenstva, vypadl ze svého druhu (ze své
kategorie). Odloučeníetakové.
nazývá se osamocením, isolací.
Není tím však míněno, že by byl osamocen vždy člen jenom jediný;
druhdy může se osamotiti i řada členův, když se odtrhne od řadšrjiné,
se kterou byla sdružena.
Osamocení vede dílem ke změnám mimořádným, dílem chrání
od změn a přispívá k zachování způsobu starého (archaismu).
Změnu mimořádnou
máme na př. ve výraze Íc-veče'rou.Ve
větě „den se chýlí k večeru“ zůstává výraz 'Iu-večeru nezměněn, po
něvadž
svým významem (na otázky kam? a 7.:čemu?) sdružen
s vyrazy „posel blíží se k-městu“, „pták letí k-lesu“, „k-clubzt“,
„l:-hada“ atd.; sdružení toto chrání ho od změny mimořádné. Ve
větách „k večeru přišel posel“, „oheň vypukl k večeru“ je výraz týž
„I.;-večeru“, ale význam jeho je zde jiný (na otázku kdy ?); tím je spo-_
jení jeho 5 výrazy I.:-městu, k-dubu atd. porušeno, jeho koncovka —uje
tím zbavena opory o tvary tyto, je zbavena ochrany, které jí posky
valy tvary tyto, a podléhá změně mimořádné: koncovka ve výrazích

k městu, k—dubu,k-haduatd.jestazůstává

krátká, naproti tomu viso

lovaném k-večeru (na otázku kdy ?) může sei prodloužiti, stě. k—večerú

: nč. k-večerou.

\'ýrazy více,kůře. dále atp. jsou akkusativy jednotné téhož způsobu,
jako

líce, moře, pole atd..

Koncovka —enáleží slovům

těmto všem

astejným právem. Vakkusativech líce, moře. pole dosud pevně se drží,
a nesmíme říci na př. mm“ místo moře, pol, m. pole atd. Tak bylo
také kdysi při viecc, hóře. dále, dokud totiž bylo vjazyce povědomí,
že to jsou akkusativy jedn. vzoru moře. Ale toto povědomí časem
tnchlo a mizelo, výrazy viece. lzóře, dále vytrhovaly se ze sdružení se
substantivy líce, moře, pole a klesaly víc a více ve význam příslovečný,

osamocovaly se a propadaly změně mimořádné, totiž ztrátě koncového
—c:místo více, hůře, dále atd říkáme také víc„ hůř', dál' atp.
Příslovce zvláště je původem svým genitiv jednotný (sr. & 159,
č. 6) tvaru téhož jakogen. z-ohníště, z-pláště atd. V gen. z-ohniště,
z—pláště atd. drží se koncovka —ěpevně; ale genitiv z—vláštěpřijal na
sebe význam příslovečný, tím vytrhl se z významového sdružení s ge.

nitivy substantivními, osamotil se a propadl změně mimořádné: místo
zvláště říkáme také zvlášť.
Výraz bezmála je tvaru téhož jako bez—města.bez—chlebaatd. Jest
významu příslovečného a druhdy zapomíná se při něm, že je to gen.
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s předložkou bez, vytrhnje se ze sdružení s výrazy bez-města atp. a pro
padá změnám mimořádným: vedle bez-mála říká se také bezmále (jako
dále) a bezmál (jako dál), ano také bezmálem (jako mnohem, málem).
Podobně vzniklo příslovce prý z praví n. pravi atd. (v. š 43 5).

Někdy isolace naopak chrání od změn: to v těch případech,
když změna všeobecná pronikla celou řadou členů sdružených, nedotkla
se však členů, které kdysi k téže řadě byly patřily, ale mezitím se
od ní odloučily, se isolovaly. Členové isolovaní podrželi způsob starší,

archaistický.

Na př.jméno Vršovicznamená člena nebo potomka rodiny \'ršovy.
V čísle množném Vršovici znamená mnohost týchže členův, a znamená
také osadu. kterou oni založili nebo obývají; je to tedy jméno rodinné
a spolu také jméno místní. Pro obojí význam bylo sklonění původně
stejné, a zejména zněl stejně genitiv, totiž Vršovic. Časem však odloučil se
název místní Vršovíci(: nč. Vršovice)jako pojem a druh zvláštní, isoloval
se. Potom nastala změna v genitivě množ. vzorů chlap. oráč, přijaly
totiž koncovku -óv: za starší gen. množ. chlap, oráč bylo pak chlapóv.
oráčo'u. Změna tato zasáhla také jméno rodinné Vršom'cz',jehož gen.
zní potom Vršovicóv, nč. Vršovic—alfu;
ale nezasáhla odloučeného, isolo

vaného jména místního, tu zůstal tvar starý: z Vršovic, (lo Vršovic.
Stejným způsobem zachoval se tvar archaistický v genitivech
zMoravan, do Rokycan, z Bavor, do Sas atp. naproti genitivůmskon
covkou -ův: kroje Moravanův, vpád Bavorův, vítězství Sasův atd.

565.

Viv.

l). Prlclnou změny jazykové jest

jazyk cizí.
Žádný jazyk není bez vlivu jazyků jiných, leda je-li od nich
úplně odloučen; kde však jazyk vedle jazyka jest, tu vždycky na sebe
působí. a působí tu mocněji ten jazyk, který má nějakou převahu.
na př. nadvládu politickou, nebo nadvládu kulturní.
_ Účinkytakového působení můžemerozeznávati dvojeatím dvojí
změnu: jazyk totiž hud přijímá cizí látku, buď napodobuje cizí způsob
(forma).
!. Jazyk přijímá cizí látku, zejména jednotlivé výrazy. To se
děje nejčastěji, když od národa cizího přijímáme nějakou novou věc;
tu obyčejně s cizí věcí přijímáme také její cizí jméno. Tak přijali
jsme s křesťanstvím mnoho nových věcí a pojmů a z veliké části také
jejich cizí názvy, na př. křesťan, kostel, kaple, oltář, biřmovati, biskup,
papež, církev, mše, nešpory, o ěra, almažna, kacíř atd. Staří Čechové
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poznali & přijali západoevropské rytířství a s ním zároveň mnohé
západoevropské nazvy k němu se vztahující, na př. r_i/tieř,kelen, pan
cíeř, oř (stněm. ors : kůň), kropieř (čabraka), tzn-nej, šturmovánie,
cekooz'ánie(harcovaní) atd. Podobně v řemeslech plno jest názvů cizích
pro věci cizí. Ale mimo to přijímán mnohdy také zbytečně cizí název
pro věc domácí a místo dobrého nazvu \domácího; na př. komňata
(z lat. caminata) místo pokoj, truňk m. nápoj nebo napětí, fedrovati
m. ploditž (: skutkem a přízni svou podporovati) atd.

2. Jazyk přijímá,cizí formu, napodobuje cizí způsob,

cizí

vazby a cizí výrazy. Na př. žalovaný proud se býti nevinna jest vazba
nečeská, podle vazby latinské (akkusativu s iníinitivem) ustrojena; ne
české je též ode dne ke dní, od domu k domu místo den ode dne, dům
od domu, ustrojeno podle německého von Tag zu Tag, von Haus zu
Haus; chybně píší někteří ptačí klik místo lep (podle něm. Vogelleim);
výlet není slovo chybné, ale zajistéjest utvořeno podle něm. Ausflug; atd.
Změny a chyby tohoto druhu mají své nazvy podle jazykův, jichž na

podobenímvznikly,anazývajíse tedylatinism
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y, ger manis my atd.

E. Příčinou změny jazykové je

žádoucí zřetelnost.
Nezřetelnost jest. když týž výraz slovný nebo větný d0pouští více
než jednoho výkladu. V takovém případě hledíme se tak vyjadřovati,
aby se výrazu našemu nemohl podkladati význam nenáležitý, a za touto
snahou mluvících vznikají a ujímají se také některé změny jazykové.
Na př. ke slovesu pmt byl náležitý infinitiv pieti. Vedle toho vy

vinul se také novotvar pmžti (: pnouti), analogií podle padmt -
padnúti (: padnouti). Byly pak vedle sebe inňnitivy dva, stejného
významu—ale rozdílného znění, starší pieti a novotvar pnúti. Mezitím
přišla doba v jazyku českém, kde každé že se změnilo v i (bíelý —
bílý atd.), a tu změnil se také infinitív pieti v pití. Ale tento infinitiv

zněl stejně s infinitivemslovesapijí, bylo tedy pití

a pití —

pnu, & z toho nezřetelnost. Nezřetelnosti této nebylo těžko se vyhnoutí,
když vedle inf. píti (pnu) byl pohotově novotvar pnúti, změněný po
zději ve pnauti & pnou'tz'; od tvaru pití (pnu) se upustilo a novo

tvar pnauti, pnouti se stal pravidlem. Změnu pak tuto, totiž zanik
nutí tvaru starého pití (pnu) a pozdvižení novotvaru pnútz', pnoutá
za pravidlo, způsobila nastala nezřetelnost a snaha po zřetelnosti.
Týmže způsobem a během vyvinul se a stal sepravidlem ke slo
vesu jmu infinitiv jmouti místo jíti, poněvadž jíti je spolu infinitivem

4-10

slovesa jdu; ke slovesu mnu iníinitiv nmouti. místo míti, ponč 'udž míti
je spolu iníinitivem slovesa mám; atd. (Srov. Š 2313

Zřetelnosti získává se v jazyce také tak zvaným dift'ercn

co

váním (různěním. lišením). Na př. bylo substantivum zima a Vedle,
toho zima; oboje znamenalo studenost; ale časem začíná se mezi tě
mito výrazy činiti rozdíl významový, který proniká v některých ná
řečích: zima béře se za název studenosti vůbec (: frigus, lx'álte), a na—
proti tomu zima, zejma znamená zimní dobu, zimní počas (: hiems,
\Vinterl. Podobně liší se svatost a svátost, děvka a dívka, kostka
a kůstka. domysl a důmysl, panský a nově vznikající pánský (proti
dámský) atd. V době staré bylo gořlcýzfervidus (horký) a spolu amurus
(hořký, že „pálí na jazyku“); z gořký stalo se časem jednak horl'ý.
jednak hořký, a také to obé má význam stejný a ohojí. : ferviilus
i amarus: ale konečně ustálil se zvyk. že je horkýzfervidus a hořký
: amarus. Rovněž bylo stč. láska a milost významu stejného;
nyní jest význam rozlišen. K dobrý je jedn. instr. dobrým, a množ.
dat. též dobrým, na př. dobrým skutkem a dobrým skutkům; změ—
nou ý-ej stalo se z obého dial. dobrejm: dobrejm skutkem a dobrejw
skutkům; ale snaha rozlišovací vedla k tomu, že v jedn. instr. ne
chán tvar knižný: dobrým skutkem. a ve množ. dat. tvar dialektický
dobrejm skutkům. V nař. han. změněno uvo a říká se na př. mož a
doša m. muž a duše; misty drží se vedle znění dial. také znění knižně,

ale u významu odlišeném: mož : manžel a muž : silák, doša
:_anima a d-ušazšibal. Atd. Vůbec pak záleží diíferencování v tom,
že jazyk, maje někdy pro touž věc A výrazy dva M a ]ll' (dupplikáty),
vyhledává také ve významu nějaký rozdíl A a A' a liší pak výrazy
DI a M', dávaje výrazu III význam A, výrazu pak ]ll' význam A'.
Sem můžemepočísti také tak zvanou p rost onárod ní n. li do
v o u e t y m ol ogi i. Etymologie vykládá původ slov, je vědecký slovo
zpyt. Hěkdy však nedějí se tyto výklady vědecky, nýbrž jen podle
zdání a podle klamné podoby zvukové ; tomu říká se etymologie prosto
národní. Výklady tudy vznikající jsou ovšem chybné, ale přece způsobují
v jazyku mnohé změny.
Na př. přejali jsme zněmčiny slovo FriedhoHstaroněm. [Tit/tof),
v tvaru náležitém břitov. V- slově tomto zdá se podle zvuku, jako by
v něm bylo kus českého slova hřbžeti (: pohřbenu býti) nebo hřbíti
(: pohřebovati); a poněvadž i význam ukazuje ke hřběm'apolzřebo
vání, nerozpakovala se etymologie prostonárodní, odvozovati břitov od
vytčených slov českých a proměniti je podle nich ve hřbitov. ve
kterémž pak tvaru zdá se býti odvozeninou bezpečně českou od hřbin
Přijali jsme z latiny slovo procesí ve významu pro nábožný
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průvod. při kterém o něco prosí-me. Ve slovích procesí a prositi je
znění z velké části stejné ; proto etymologie prostonárodn'í spojila obě
ta slova a proměnila procesí v dialektické praseci. Ve stě. překladech

z latiny býva pcský (: pes-ský) za pessžmus; vedla k tomu stejnost
první slabiky pes-, a význam přeložení takovému neodporoval. Podobně
lat. bareas, přeloženo stě. buřič atd.
Měli jsme substantivum

um a rčení Osvém. umě, činiti něco Osvém

mně (: po své hlavě). Časem substantivum um zjazyku se vytratilo,
zapomenulo se, ale rčení o svém mně zůstalo. Ve rčení tom bylo
slovo um osamoceno a nerozumělo se mu. Podobnost zvuková vedla
k domnění a výkladm že „o svém mně“ jest asi : „o své ujmč“, a toto
prostonárodní pojetí se ujalo a zůstalo, místo „0 sz'ém mně“ píšeme
„o své ujmě“.

Staročeský říkalo se „přísahu (:přísáhnu) Bohu!“ a zvolaní
toto vkladalo se do vět jiných podobně jako tak zvané věrování (na.
mou vieruf) nebo dušování (na mou duší./). Casem sloveso př'ís'íecí.
praes. přísahu. z jazyka vymizelo azůstavalo jen ve zvolání „přísahu
Boha.", které se drželo i dále. Tu však bylo osamoceno, pročež jeho
význam upadal v zapomenutí a náležitý jeho tvar podléhal změnám
mimořádným: místo „přísahu Bohu“ říkalo se pak „přísun Bohu“
a „přísám Boha“, a etymologie prostonárodní rozložila „přisám“ v před
ložku při a zájmeno sám a změnila dativ Bohu v Bůh (aby byla
shoda se zájm. sám, které je buď nom. nebo akk.). Tím způsobem
proměnilo se nepochopené „přísahu Bohu!“ vnesmyslné „při sám Bůhf“
Podobně vzniklo pokrytec z lat lzypocrita, — namladitiz na
vnaditi (Stč., =naučiti), -— „slzičku mnoříti“ z zmařiti atd.

567.

F. Příčinou změny jazykové je

změna života duševního.
Život duševní

jeví se v myšlenkácha mění se, když pojmy

o věcech bývalých bez náhrady zanikají. nebo pojmy věcí nových se
nahrazují, nebo kdy s věcmi z brusu novými také pojmy nové vznikají.
Se změnou pojmů mění se pak přirozeně všecko ostatní myšlení.
Příklad toho máme, když si představíme divocha pohana, an přijme
křesťanství a vzdělanost; jeho myšlenky změní se, některé pohanské
a divošské docela se odloží a zapomenou, jiné nahradí se křesťanskými
vzdělaneckými a mnohé vzniknou docela nové, jakým v pohanství
a divošství podobných není. Podobně mění se život duševní přechodem
z doby do doby, kdykoli doba nová od staré nějakým převratem,
zejména nějakým důležitým pokrokem se liší; např. objevem Koper
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níkovým změnilo se veškeré myšlení o soustavě světové, vynalezením
parostroje změnin se skoro všecky způsoby prace hmotné a s tím
zároveň i myšlení naše, atd.
Mění-li se naše myšlení. naše pojmy a soudy, plyne z toho
nutně také měnění jazyka; jazyk totiž dílem vzdává, se výrazů,jimiž
vyjadřovaly se myšlenky během času odložené a zapomenuté, dílem
přenáší je na myšlenky nové. dílem pro myšlenky nové také výrazy
nové se tvoří nebo vypůjčují.
Tak na př. byli u starých Čechů lechové a stará čeština měla
pro pojem lecha ijméno lech; ale časem přestali lechové, pojem lecha
se zapomněl a slovo lech taktéž. Jazyk živý tím způsobem zchudl
o slovo to a tedy utrpěl změnu.
Za starých dob „psalo“ se na tuhé pevné desky (dřevěné,
kamenné atp.) a písemnost na nich vyvedená. jmenovala se dskami,
deskami. Později píše se na látce jiné, hebké a podajné (na listech perga
menových, papírových), ale staré jméno desi.:jí zůstalo; na př. zemské
desky. Totéž slovo deska n. dska znamená něco jiného v době staré
a něco jiného v době pozdější; výraz zůstal, ale význam jeho se změnil,
a tím změnil se i jazyk.
Souvětí „Nalezlje, ani spali“ je původně složeno souřadně, jako
bychom řekli: Nalezl je a omi spali. Ale myšlení naše pokračuje od
skládání souřadného kpodřadnému, složenina původně souřadna (Na
lezl je. ani spali) béře se za podřadnou a při tom vtiskuje se slovu
ani (za oni) význam spojky podřadicí. Změnil se tedy smysl věty
tím, že myšlenka formy souřadné pojala se ve formě podřadné. atím
změnilo se i souvětí souřadné v podřadné, změnil se i jazyk.
Co je biřmování, mše, papež atd.. nevěděli Cechové pohanští;
pojmy ty vznikly unich teprve skřesťanstvím a názvy pro ně přejaly
se z jazyka cizího. Rovněž tak nevědělo se ve stoletích minulých. co je
parostroj, nádraží, spořitelna. směnka atp.; věci ty jsou nové a názvy
pro ně se nově utvořily.
Nezůstává se však při pouhé změně jednotlivých pojmů a slov;
za změnou touto přichází také nový způsob vyjadřování úsudkův a vy
vinují se nová rčení (frase). O téže věci, na př. 0 pivovarství mluví
mezi sebou jinak t. j. namnoze jinými slovy a větami sladovničtí
a jinak lučebníci, atd.

568.

Roztříděni jazykův.

Jazyků jest veliké množství. Nalézají se v nich jisté podoby
a jisté rozdíly, a podle toho třídí se, t. j. jazyky v jistých vě—
cech sobě podobné řadí se k sobě v třídu jednu, jiné vjinou atd.

443

Třídění vůbec děje se podle jistých známek, dělidel. Při třídění
jazyků brává se obyčejně za dělidlo jednak tvar slovný (t j. dělení
děje se podle toho, jakého tvaru je slovo jednoduché, které vjazycích
našich je utvořeno z kořene, přípony kmenotvorné a přípony ohýbací),—

jednak původ národní (t. j. dělení děje se podle toho, jakého původu
je národ, jenž kterým jazykem mluví); tím vzniká roztřídění tvaro
slovné a národopisné.
V roztřídění tvaroslovném rozeznávají se:
1. Jazyky s am 0 ti cí (isolující), k nimž patří hlavnějazyk čín ský.
Jejich slova jsou vesměsjednoslabičná (pročež tyto jazyky také j e d n o
slabičné
nazývány bývají) a neohýbají se; co iny ohýbáním (sklo
ňováním a časováním) vyjadřujeme, vyjadřuje se v jazycích samoticích
skládáním anebo prostředky jinými.
2. Jazyky slučo vací, k nimž patří většina všech jazykův, mimo
jiné v Evropě jazyk čudský neb finský (a příbuzný s ním jazyk
maďarský) a jazyk turecký, v Asii jazyky tatarskomongolské, dále
jazyky prabydlitelů v Africe (Neg—rů,Kafrů) a Americe (Indiánův) atd.
Slova těchtojazykův mění se pomocí přípon (sufíixů), předpon (praeíixův)
a vložek do vnitřka vkládaných (infixů); ale přídavky tyto nesrůstají
s kmenem tak pevně, jako na př. naše přípony, nýbrž jen volně jsou
připojeny a snadno odděliti se dávají (proto jmenují se tyto jazyky

také aggl utin ující : přilepující).
3. Jazyky oh ý bací (flektující), k nimž patří jazyky indoevropské
a chamito-semitské (v. doleji). Jejich slovné tvary povstávají dílem
změnou kořenů (nesu —- nosím), dílem příponami kmenotvornými
(pis-mew, píše-: pis-je-), skloňovacími (písmen-e, písmen-í.)a časovacími
(píše-me, píše-te). —
'
V roztřídění národopisnóm rozeznává se podle známek tělesných
dva'náctero lidských plemen, která dále se dělí v národní a jazykové
kmeny.
Nejznámější plemena jsou mongolské a středozemské.
K plemeni mo ngols ké m u patří mimo jiné kmen uralskoaltajský
(s jazyky čudskými n. finskými. k nimž i maďarština náleží. a dále
s jazyky jednoslabičnými).

K plemeni středozemnímu
(t. j. okolo Středozemníhomoře
usedlému) patří: 1. kmen Baskův; 2. kmen kavkazský;
3. kmen
cham ito—-semitský (jazyky e b a mi ts k e': libyjský, _aethiopský,
egyptský; jazyky semitské:
foenický, hebrejský, chaldejský, syrský,
arabský); 4. kmen indoevropský
(tak nazvaný podle hlavních sídel
Indie a Evropy; jinak také nazýván kmenem indogermánským
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.

podle Indův a Germánů, kterí zaujímají nejvýchodnější a nejzápadnější
kraje společného území); zevrubnější roztřídění jazykův kmene tohoto
následuje.

5369.

Jazyky kmene indoevropského *).

Jazyk indoevropský byl původně jednotný, indoe vropský
jazyk;

pra-

ale během času rozštěpil se ve větve. Větví těch je známo

devatero.

1. Větev indická, k níž patří:

nářečí staroindická;

nejstarožitnější z nich je včdske

t. j. užité ve vědech. nejstarších posvátných knihách Indův;
jedny z těch knih, t. zv. Rg-včda, kladou se až do počátku
'2. tisíciletí před Kr.. a druhdy do doby ještě mnohem starší;

časem vyvinul se jazyk spisovný, zvaný sanskrtský
(t. j.
jazyk upravený, pravidelný, part. sanskrta : confectus, per
fectus; pravidla jeho sestavil Pánini, asi ve IV. stol. př. Kr.);

nářečístředoindická
jazyky novoindické,

neboprškrt;

a

s mnohými nářečími; k těmto patří

také jazyk cikánský (Cikáni pronikli do zemí řeckých a tu—

reckých a odtud rozšířili se dále po Eerpě).
'2. Větev íránská (n. eránská), k níž patří:

jazykavestský (jinak zendský neb starobaktrijský),
užitý v avestě t. j. posvátných knihách zoroasterských;
jazyk 3tar opers ký v klínových nápisích VI—IV.stol. př. Kr.: a
jiná nářečístará i pozdější, mezi těmito zvláště p e rština n o vá,
pak jazyk kurdský, ossetský a afghánský.
Větve uvedené, indická a íránská, souvisí spolu úže. než s ostat
ními, a vyvozují se proto ze starší větve společné, zvané arské nel)

arijské**).
3. Větev armenská, s jazykem spisovným, jenž od stol. V.
po Kr. trvá; nářečí obecná, která se za ten čas vždy dále vyvíjela,
liší se od něho ovšem velice.

4. Větev řecká (hellenská).
7. doby staré

Má

bohatou literaturu umělou, až do IX. stol. př. Kr.

*) Srov. K. Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik der indogermanischen
Sprachen I (1897) str. ?. si., a Kurze vergl. Gramm. d. idg. Sprachen 1904 str. 4
si.; R. Meringer. Indogerm. Sprachwissenschaft 1897 str. 51 SI.; V. Henry, Pre'cis
de grammaire comparée du grec ct du latin 1898 str. 3 sl.
="*")Odchylkou a neporozumčním užívá se druhdy tohoto názvu pro indo
evropštinu všecku.
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sahající, a krom toho hojné inskripce.
řadí se ve skupiny, mezi nimiž jsou:

skupina ionsko-atti
skupina d orská

Nářečí všech těchto památek

cká, s nář. ionským a attickým;

(k níž patří nářečím svým Lakonika, Tarent,

\I'essenie, Argolis. Korinth, Meg'ara, Byzancie, Kreta, Rhodus atd.) ;
skupina se v e r o z á p a d ní (k níž patří Epirus. Akarnanie, Aetolie,

Lokris, Achaja atd.);
skupina se v er ov ý cho d ní neb ae ols k á (k níž patří Lesbos,
sev. Thessalie a Boeotie).
Někdy rozumějí se dorštinou nářečí tří skupin posledně jmeno
vaných úhrnem a všecka.
Vedle nářečí obecných byl jazyk sp is 0 v n ý. Ten je v památkách
nejstarších (v básních Homerových, u Herodota) původu ionského,
v pozdějších attického; ze spisovné attičtiny pak vyvinulo se a již
v posledních stoletích před Kristem bylo v užívání nářečí obecné zvané
zon-i; čidlszmg, které během několika století skoro všecka nářečí ostatní
zatlačilo.
Z něho vyvinula se dále řečtina nová se svými nářečími. Spi
sovný jazyk nynější jest uměle upraven podle starého.

Větev albánská (škip e t árská), známá teprv od stol. XVII. ;
je to zbytek staré illyrštiny.
6. Větev italská, k níž patří:
jazyk latinský
s památkami sahajícími do doby ok. r. 300 př.
Kr., rozšířený po rozsáhlé říši starořímské; z obecných jeho
nářečí vyvinuly se během času jazyky r o m á n s k é (portugalský,
španělský, provensalský, francouzský, italiánský, rumunský); —
dále
.

nářečí u mbe rsk'é a nářečí osko—samni tská.
7. Větev keltská, k níž patří jazyk gallský
(v Gallií), vy
hynulý, a nářečí bre tons ké (v Breta-gui), k y m e rs k é (na \Valesu),

irské a gaelské

(ve Skotsku).

8. Větev germánská, jež se dělí
v odvětví go tské, s památkami ze IV. stol. po Kr. (hlavně pře
kladem bible, jejž pořídil biskup Vulfila);
v odvětví n o r s ké n. s e v e r s k é, s památkami sahajícími do

stol. V. po Kr., rozštěpené potom v jazyky island ský. n or

ský (norvežský),švé dský a dánský;
v odvětví západogermán
VIII. stol.;

k němu,patří:

ské, s památkami sahajícími do
jazyk a n g 1 o s a s k ý a vzniklý

z něhoanglický; jazyk frieský; jazyk starodolno
francký s nynějšíhollandštinou a flamštinou; jazyk
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staros

a s ký a vzniklý z něho doln on ěmecký

(nieder—

deutsch, plattdeutsch) ; jazyk h or n o n ě m e cký (starý asi do
r. 1100, střední do Luthera, a nový, =alt-, mittel-, neuhoch
deutsch).

9. Větev Imho-slovanská neb lit u-slo va ns k a. Ta se dělí
v odvětví baltské, k němuž patří jazyk pruský.
vymřelý
v XVII. stol.. a jazyky litevský
a lotyšský. oboje s pa—
mátkami ze XVI. stol., — a

v odvětvíslovanské.

m 0.
Jazyky slovanske.
Jazyk slovanskýbyl prvotnějednotný. slovansk

ý praj azy k.

Z něho vyvinuly se během času jazyky slovanské historické.
Ty dělí se podle rozložení zeměpisného ve skupení severovýchodní,
jižní a západní.
Ve skupení severovýchodním jest ruština, s jazykem spisovným
ruským (velikoruským) a maloruským.
Ve skupení jižním je jihoslovanština; v ní vyvinuly se jazyky
Spisovne' bulharský, srbsko-chormtský a slovinský.
Ve skupení západním je čeština se slovenštinou, dale srbština
Inžz'cká(horní a dolní) apolština. Patřil sem také vymřelýjazykpolabský.
Jazyky a nářečí, jež náleží do stejného skupení zeměpisného.
druží se k sobě také jistou větší podobností a příbuzností vnitřní. Na
př. čeština má více podobnosti se srbštinou lužickou a s polštinou,
než na př. 5 ruštinou- nebo slovinštinou.
Mezi slovanskými jazyky nad jiné vyniká. stářím památek a staro
žitným rázem jazyk, v němž svatí bratří C'yrill a Method (v IX. stol.)
bohoslužbu slovanskou založili a kterým jsou sepsány staré církevní aná
boženské Spisy Slovanův církve východní. Jazyk ten je proto důležit
pro mluvnici slovanskOu vůbec. Patří do skupení jižního. Bývá nazýván

staroslověnským,

t. j. jazykem, kterým prý mluvil starý národ

v Pannonii a j. usedlý, jenž se nazýval Slověné a za jehož potomky
také Slovinci jsou pokládáni; ale více se podobá, že to bylo některé
nářečí bulharské, jehož příslušníci též Slověné se nazývali, a podle
toho býva jazyk tento nazýván s t a r o b ulh a r s k ý m; a jiní opět
nazývají jej podle obsahu nejstarších památek jazykem círke v n ě
s 1 o v a n s k ý m.

571.

Jazyk český a jeho nářečí.

Jazyk čes ký jest tedy haluz větve slovanské. Ale ani on není
jednotka nedílna, nýbrž jen myšlena; ve skutečnosti je za ni množství
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nářečí

(dialektů), která jsou v podstatě nářečí česká, ale v některých

věcech více méně patrně vespolek se liší. Na př. v Cechách říká se
většinou děvče. v Domažlicku divče, v Čechách severovýchodních
děuče. na Moravě a na Slovensku děvča, atd. Takové rozdíly jme—

nujeme krátce dialektickými.
Nářečí možno napočítati více nebo méně podle toho, volí-li se
k rozeznávání jich více nebo méně známek rozeznávacích. Vskutku
lišíme se poněkud každý jednotlivec od soukmenovců nejpříbuznějších,
a máme tedy každý nářečí svoje; ale rozdíly jsou zde málo patrné
a nehledí se k nim. Patrnější jsou rozdíly v jazyku jednotlivých území
menších i větších; nářečí, která se tu nalézají, dostávají pak podle
těchto území i svá jména-, na př. nářečí hanácké, domažlické atd.
Jednotlivá nářečí jsou si vespolek více méně podobna a podle toho
sestavují se ve skupiny, v nichž vedle nářečí hlavního skupeny jsou
obměny jeho další jako podřečí a různořečí.

Včeštinějsou rozdíly dialektické

od pradávna. Vpá

mátkách písemných vystupují patrně již ve XIV. stol.. Hus některé
z nich vytýká výslovně, Blahoslav (r. 1571) uvodí velmi mnohé, atd.

V češtině nynější

rozeznává A. Šembera*) nářečí

a) české, jež se dělí v podřečí: 1. západní (s různořečím doma—
žlickým a lužnickým), 2. střední, a 3. východní (s různořečím
krkon ošským) ;

b) moravské,

jež se dělí v podřečí: l. západní (s různořečím

podhorským, horským, (lolským a hanáckým) a 2. východní (s růz—
nořečím dolnobečevským, hornobečevským, oderským a Opavsko—
ostravickým) ;

0) slovenské,

jež se dělí v podřečí západní, střední a východní.

Nářečí m o r a v s k é důkladněji prozkoumal Fr. Bartoš **) a roze
znává ***) v něm dále čtvero nářečí hlavních, totiž: ]. nářečí slo—
venské (s různořečím záhorským, pomoravským, uherskoslovenským
[n. mor.-slc.] a přechodním'; při tom podřečí valašské (spolu se
Zlínským) s různořečím hranickým, starojickým a keleckým, a pod
řečí dolské; 2. nářečí lašské, s různořečím severoopavským; 3. nářečí
hanácké, rozdělené ve dvanáctero podřečí, pojmenovaných většinou
podle příslušných měst okresních; a 4. nářečí české na Moravě zá
*) Základové dialektologie českoslovanské, 1864.
**) Dialektologíe moravská. Díl I. Nářečí s10venské, dolské, valašské a lašské.
1886. Díl Il. Nářečí hanácké a. české, 1895.
***) v díle II. na str. II—III; rozdělení toto liší se poněkud od staršího,
které provedl v díle 1.
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padní, s podřečím žďárským. jemnickýln a dačickým. — Mluvniri
slo v e ns k éh o nářečí spisovného složil Mart. Hattala*).

Čeština

spis o v n á je také jenom náře'cí,ato nářečípůvodně

ze skutečného života vzaté, z těch krajin totiž, ze kterých prvníspiso
vatelé čeští pocházeli. Ježto pak duševní život český od pradávna se
soustřeďuje v Praze, tedy bezpochyby také počátkove'.písemnictví čes
kého do krajiny pražské připadají a tedy dále jazyk jejich jest bez
pochyby nářečí pražské čili „české“, t. j. nářečí toho plemene slo
vanského, které v krajině pražské sídlilo a Čechy se nazývalo (kdežto
na př. v krajině žatecké bydlilo ple'mě Lučanův, v krajině boleslavské
plóině Charvátův atd.) a jehož jméno potom na všecko obyvatelstvo
v Čechách se rozšířilo.
Toto české nářečí z krajiny pražské, byvši povzneseno za jazyk
spisovný, nezůstávalo bez vlivu nářečí jiných; spisovatelé, kteří po
cházeli z nářečí jiných, ovšem si je osvojovali, ale také ze svých ná
řečí ledacos přidávali. Krom toho pak totéž nářečí spisovné jednak
uchovávalo se změn, jimž nářečí obecná podléhala, jednak bylo uměle
pěstováno a vzděláváno více. nežli tato nářečí obecná-. A tím vším
stalo se, že nynější spisovný jazyk český se žádným obecným nářečím
úplně nesouhlasí, nýbrž naproti všem jim jako jazyk z jejich středu
vyrostlý, ale při tom uměle vypěstovaný se jeví.

54...

D'jiny jazyka českého.

Jazyk český měnil se vnitřně a měl i své osudy zevní; podle
toho má také dvoje d ějin y, vnitřní a zevní.
V n i t ř ní dějiny jazyka českého vypisují jeho historická mluvnice
.a vědecký slovník; srovnávajíce jeho tvary a výrazy ijich významy
starší a pozdější shledávají a ukazují, které proměny a jak se udály
a kterak za sebou šly.
Dějiny ze vní vyličují jiné osudy jeho a vypisují zejména, jaké
kdy bylo jeho pole. jak kdy v písemnictví kvetl a v životě veřejném
vládl, a jak a kdy byl theoreticky (grammaticky a lexikálně) pěstován.
Pole jazyka českého obsahovalo původně celou zemi českou,
celou Moravu, velký díl Slezska a celé Slovensko. Ale kromě Slo
venska během času ono pole valně se zmenšilo. Kde jazyk český hra
ničí s německým, všude překročila němčina v časích historicky známých
meze bývalé a rozšířila se na ujmu jazyka českého; a kromě toho
i uvnitř pole českého vznikly ostrovy německé. Dělo se to jednak
*) Mluvnica jazyka slovenského, 1864.

449

osazováním obyvatelstva německého na území \českém nebo těsně na
hranicích jeho, jednak němčením obyvatelstva českého zvláště v ně
kterých městech. Plzeňský vládyka Ant. Frozín vypravuje *), kterak
v l. 1699—1701 cestoval po Čechách a všímal si také, jak kde je
němčina a čeština rozšířena; podle toho nezmenšilo se od té doby
v Čechách území jazyka českého, až na Litoměřice, které ještě na po—
čátku XVIIIého století byly české.

Písemnictví

české poskytuje nám památky hojnější teprve

od sklonku stol. XIII. a rozvíjí se od té doby rychle a velice. Po roce
1620 nastává mu však veliký úpadek. Jenom vystěhovalci udržují je
v hodnotě bývalé, ano i nad ní vynikají (Komenský); spisovatelů do
mácích je poskrovnu a čím dále tím méně, a jejich jazyk úžasně
klesá i divočí.
Touž dobou byl jazyk český také vytiskován víc a více ze ži

vota ve řejného.

Bývalat ovšem i v dobách starších vjednání ve

rejném užívána také latina a němčina, ale čeština nebyla odtud nikdy
vyloučena; naopak čeština domáhala se tu práva víc a více, až se
stala jazykem panujícím a za takový i sněmem r._-16_1_ě_
prohlášena. To
se změnilo po bitvě bělohorské; r. 1627 povýšena němčina zákonem
za rovnoprávnou vedle češtiny, vskutku pak čeština od té doby víc
a více vytískována z úřadův, ze soudův, ze škol, a zůstávala jí na
konec krom života soukromého jen kazatelna a škola vesnická.
Obrat k lepšímu počíná se na sklonku století předešlého. Zři
zují se učitelské stolice pro jazyk a literaturu českou při učilištích
vyšších (při universitě Pražské r. 1793), písemnictví znovu se povznáší
a zdokonaluje, a v době naší jest jazyk český i v písemnictví i v ži
votě veřejném zase velice povznesen a rozšířen.
_
Velikou ztrátu utrpělo české písemnictví v době nové odstou
p e n i m Slo v á k &v od společného jazyka Spisovného.

Vzdělánímlu vnického dostává sejazyku českémuod stol. XVI.
Prvním pokusem české mluvnice jest „Grammatika česká“ Beneše

Optáta, Petra Gz ela a VáclavaPhilomatesa

(vytištěnár.-1533);

obsahuje „orthografii“ t. j. několik prvopočátečných výkladův o psaní,
o výslovnosti a interpunkci (od Optáta a Gzela), a „etymologii“ (od
Philomatesa), kdež podle mluvnice latinské (t. zv. Donata) probírají se
jednotlivé třídy slov a ukazuje se, jak se co latinského po česku Správně
nebo nesprávně vyjadřuje. Z mluvnic dalších je důležitá mluvnice
Jana B ] ahosl a v a (dokonaná 1571, vytištěná 1857); hojná sbírka vý
kladův, jež ovšem namnoze do slovníka, do stilistiky a do poetiky
*) v předmluvě k Obrovišti Mariánského Atlanta (\'ytišf. v Pr. 1704).
Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.

29
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patří. Mluvnice Matouše Benešovského

Philonoma (1577) má jen

vzory skloňovací a ěasovací. Úplná jest ve smyslu své doby mluvnice
Benedikta Nud ože rs k (3110 (1603), je rozdělena ve dvě knihy a učí
v knize první (de etymologia,=nauka
o slově) o hlas-kách, () sklono
vání, o tvoření některých kmenův. o časování, o příslovci a o spojce,
a v knize druhé (de syntaxi,: nauka o skladbě) o shodě (v čísle. rodě,
pádu, osobě), o vazbách pádových atd. Mluvnice \'ácl. Rosy (1672)
dělí se ve čtyři díly (orthographia, etymologia. syntaxis, prosodia)
a podává všecko zevrubněji, než která mluvnice před tím. Je psána
latinsky, částečně s parallelním překladem českým. Část česká jest ja—
zykem chybná a smutným svědectvím, jak jazyk český v samé Praze
byl klesl, když i Rosa, zajisté jeden z nejupi'íi'nnějších jeho přísluš
níkův & nejpilnějších jeho pozorovatelův, tak chatrně jím vládl. Pro
tento nedostatek odsuzuje se druhdy Rosova mluvnice všecka; neprávem,
nebot krom vytčené vady je to naopak práce na svůj čas dobrá, ano
částečně (ve výkladech o kolikosti děje slovesného) práce vynikající.

Výtahem z ní jest mluvnice Václ. J andita
(lat., 1704 a j.). Též
podle mluvnice Rosovy jc vzdělána a pilně dále vypracována mluvnice,
kterou sepsal Pavel Doležal (lat., 1746), dílo na svůj čas znamenité.
Dílem též výtahem z Rosy, dílem prací vlastní jest pověstná mluvnice
Václ. Pohla (něm., "1756 aj.). Pohl byl úplně bez přípravy, ano beze
smyslu pro práci grammatickou; tvoří a přetvořuje slova podle libo
volných nápadův; sotva je kde na světě příklad jemu vtom podobný;
mluvnice jeho je svóu špatností památna; a že mohla tiskem vycházeti
(ve čtveru vydání). je svědectvím nejhlubšího úpadku jazyka českého.
'
Na sklonku stol. XVIII. počíná se v Čechách přísnější badání vě
decké. To jeví se také v mluvnici a vynikají zde zvláště Tomsa. Pelzel
a Dobrovský.

Frant. T om sa

1814) obíral se též jazykem starým, snad první

po staletích četl proto také Štítného, a vydal mluvnici (něm., 1782),
kdež dílem (v paradigmatech aj.) přidržuje se Doležala, většinou pak
samostatné a pilně přemýšlení jeví.

Frant. Pelz el, první professor českého jazyka a literatury na
universitě Pražské (T 1801). založil svou mluvnici (něm.. 1795, 2. vyd.
1798) na Spisích stol. XVII. a XVIII.; dílo na svůj čas výborné a ze
jména také po stránce methodické pečlivě propracované. Z Pelzla

těžil jeho nástupce v úřadě professorském Jan Nejedlý, jehož mluv
nice (něm., 1804) je zpracována většinou z Pelzlovy.
Jos. D obro vský (%1829) uznáván jest ode všech svých vrstev
níkův jako nejdůkladnější badatel a znatel jazyka slovanského a čes
kého. Práce jeho přípravné sahají též do století XVIII.; mluvnice
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soustavná, Ausfiílerlichcs Lchrgebáude der Bóhmischcn Sprache, vyšla
r. 1809 (2. vyd. 1819). Snaha, vyčerpati všecku látku hlavní a zpra
covati ji soustavně, jeví se zde měrou svrchovanou.
Mluvnice pozdější mají skoro vesměsjen cíl školní na zřeteli. Co
se týká pečlivého propracování látky, zůstávají mluvnice Dobrovského,
Pelzlovai Tomsova dosud vzorem. Vzhledem pak k obsahu vynikl
Šafa ří k, rozšířiv obor mluvnice české vzděláním mluvnice staročeské

(1845). a vynikli Václ. Zikmund a ještě více Frant. Bartoš vzdě—
laním dotud málo pěstované skladby.
Mezitím prospívala také srovnávací mluvnice slovanská (hlavní
její pěstitel F r. Mikl o sich), a proSpíval vůbecjazykozpyt srovnávací;
že z toho obého kořistila i mluvnice česká, rozumí se samo sebou.

Slovníky

patří k nejstarším památkám českým (glossy) Jsou

druhu rozmanitého (rostlináře, mammotrekty neboli slovníky pro
bibli a j.) a dosti hojné. První tištěný a také jinak důležitý (a ne

správněodsuzovaný)jest od Vodňanského (1511) Po něm Vele
slavín sestavil slovníků několik. Komenského Janua linguarum
(1631 aj.) a Orbis pictus (1658 a j.) jsou vlastně živé slovníky; krom
toho pracoval Komenský po 44 let o velikém slovníku latinsko-českém
(thesaurus), který však při požáru lešenském (r. 1656) byl zničen, mimo
prý jinde uschovaný první nárys jeho (primum rudímentum). Tento
první nárys Komenského je bezpochyby zpracován ve velikém ruko
pisném slovníku Vacl. Rosy. Z doby novější je slovníků několik od
K. Ign. Thama; pak mezi jinými slovník Fr. T 0 m sy (1791, 2. vyd.
1805—1807); slovník D 0 b ro vsk ého (vlastně z výpisův Dobrovského
sestavený, díl I. 1802, II. 1821); slovník Pa lkov í č ův (1820—1821);
obrovský pokrok učiněn slovníkem J ung m a nn o v ý m (1835— 1839),
jehož obsah je dílem přejat a dílem rozmnožen v slovníku Kotto vu
(1878—-1893y

573.

Písmo a jeho druhy.

Při řeči vyslovená věta a, která mou myšlenku A znamená, učiní
v nervy posluchačovy dojem a', a tímto dojmem vzbudí se v mysli
posluchačově náležitá myšlenka A' (v. %555). Řady slyšených hlásek,
z nichž se skládají slova a věty, jsou smyslným prostředníkem, který
nervy dojímá a skrze ně v duši myšlenky takové budí, jaké týmže
prostředníkem byly projevený.
Týž jest postup, když si projevujeme myšlenky písmem. Rozdíl
jest ve smyslném prostředníku a smyslovém ústrojí, kterými na duši
čtenářovu působíme: místo známek slyšitelných jsou to v písmě.známky
29*
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psané (nebo kreslené, malované, ryté), a místo nervu sluchového do

jímá se jimi nerv zrakový. A podle toho jest písmo p rojevování

a vz buzování myšlenek za pomoci známek psaných.
Písmo jest vynález důmyslu lidského. Jest rozdílné, nejen naho—
dilou podobou zevní, ale i zásadou, podle které je ustrojeno. Podle
dvou stránek, které v řeči nalézáme (význam neb myšlenkový obsah
a výraz v řeči slyšený), rozeznáváme především dva druhy písma. vý
znamové a výrazové.
a) V písmč významovém vyjadřuje se nebo naznačuje se (znám—
kami psanými, malovanými atd.) to, co jest myšlenkovým ob—

sahem (významem) věty. Písmo toto jest jednak
1. výrokové.
když se myšlenkový obsah věty jako celkový
výrok v obraze jednom vyjadřuje; na př. výrok „myslivec míří na
zajíce“ dá se vyjádřiti (napsati) obrazem, na němž jest vypodobněn
myslivec, an míří na zajíce; — jednak jest písmo významové
2. pojmové,
když si myšlenkový obsah věty rozložím v řadu
pojmů a každý z nich pak známkou náležitou vyjádřím; na př. větu
„dům je zbořen“ rozložím v pojmy „dům“ a „zbořen“ a vyjádřím je
obrazy domu a zbořeného domu. Písmo pojmové jest obecné v počtářství
a na př. „42 + V 4 : 2 )( 10 — 2“ jest věta písmem takovým napsaná.
b) V písmč výrazovém naproti tomu vyjadřuje se to, co ve větě

vyslovené se slyší.

Tu pak rozeznává se

1. písmo sl o v n é, kdejeden (nedílný) znak znamená znční celého
slova, na př. namalovaný krokodil znamená slovo „krokodil“; podobně
v měřictví znamená znak <,! slovo „úhel“, A slovo „trojhran“;
EZ.písmo slabičné,
kde jeden (nedílný) znak znamená znění
celé slabiky; na př. slovo sankrtské kara (: ruka) píše se dvěma
znaky, z nichž první se čte ka, druhý ra;

3. písmo hláskové,

kde jeden znak jen jednu hlásku znamená

a každá hláska svůj znak má, na př. v písmě našem.
Písmo slovné vyvinulo se z písma pojmového; pojem „dům“ vy
jádřen byl v písmč pojmovém obrazem domu, a obraz domu béře se
v písmě slovném — když si to přeneseme do češtiny — za znění
slova „dům'. Z písma slovného vyvíjí se dále podle akrofonie (podle
znění krajní slabiky nebo hlásky) písmo slabičné, když obraz domu
se vezme za znak slabiky do-, a písmo hláskové, když týž obraz se
vezme za znak hlásky d.
Z písem starých je pro nás nejdůležitější písmo e gy p ts ké (hiero
glyfy). Bylo to písmo částečně pojmové, částečně pak slovné, slabičné
a hláskové. Od Egyptanův naučili se užívati písma Foeničané a jiní

Semité a vytvořilipísmo t. zv. st arosemitské.

Z písma tohoto pak
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utvořili Řekov

é písmo své. čistě hláskové. Z písma řeckého vyvinulo

se dále jednak latinské, kterého národové západní užívají, ajednak
dvoje písmo slovanské: hlahols ké, kterým jsou psány nejstarší pa
mátky staroslověnské (církevněslovanské, z doby ok. r. 1000 a násl.)
a které se dosud drží v bohoslužebných knihách t. zv. glagolášův, t. j.
kněží s bohoslužbou slovanskou místy na ostrovech Kvarnerských

a v Dalmacii; a cyr illské,

kterým Slované pravoslavní píší. Abeceda
cyrillská se jmenuje azbuka.
V písemnictví č e s ké m užívá se latin k y od nejstarších známých

jeho začátkův. S knihtiskem přišla v oblibu tak zvaná frakt ura
(: písmo lomené), t. j. latinka rozmanitými hranami a krouceninami
znetvořená; jeden druh tohoto frakturového písma, trochu okrouhlejší,
nazýval se š vabac h, a totojméno dávalo se později veškeré fraktuře,
kterou se tisklo. Švabach pak panoval u nás do počátku XIXtého
století. kdežto u národův románských a západních tak zvanou an.
tikvou se tisklo, totiž latinkou rázu starého a tvaru zakulaceného.
U nás teprve v době nové dějí se pokusy o uvedení latinky vtisku:
Jungmannova Slovesnost (1820)je první větší dílo, které zcela antikvou
je tištěno; Časopis Českého Musea, začatý r. 1827 švabachem, vychází
od r. 1829 latinkou; a latinka se potom šíří, až sejí užívá všeobecně.

Vedle latinky bylo u nás psáno také písmem slovanským.
V X. a XI. stol. byla tu místy, zejména také v klášteře Sázav—
ském, slovanská bohoslužba, a tedy beze vší pochyby také slovanské
písemnictví; ale o písemnictví tom nevíme nic určitějšího. Mezi pa—

mátkami písemnictví staroslověnského (církevního) jsou také dvoje
zlomky hlaholské, t. zv. Pražské (dva listy pergamenové. na nich
krátké hymny, antifony atd.), a Kijevské (sedm listů perg., na nich
modlitby z missálu podle obřadu římského). Oboje jsou asi ze stol.X[.
a mají ve svém jazyku odchylky, které lze vysvětliti jenom vlivem
západoslovanským (š místo stsl. s v zájm. vbSb. (: za stsl. št z pův. kt,
tj), ano jen vlivem českým mimoslovenským (2 za stsl. žd a slc. dz
z pův. dj). Podle těchto a jiných (palaeografických) známek mohly by
zvláště zlomky Pražské býti památkou písemnictví českoslovanského,
zde nahoře míněného.

Z doby pozdější patří sem písemnictví hlaholské
mnichův
Emausk ý c h. Zakladatel kláštera tohoto Karel IV. uvedl sem bene—
diktiny z Chorvat; ti přinesli s sebou i své hlaholské písemnictví;
časem vymírali, a na jejich místo vstupovali řeholníci rodu českého;
tito naučili se hlaholskému písmu, ale jazykem psali českým. Památky
tohoto jejich písemnictví jsou tedy texty české, psané písmem hla
holským; nejstarší z nich je zlomek Passionálu ze sklonku stol. XIV.,
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a- největší je bible. jíž dochován druhý díl celý (z r, 1416) a z ostatku
některé zlomky.

574.

O pravopise vůbec; pravopis český a jeho

historie.

Pravopisem

rozumí se způsob, jakým podle běžných pravidel

a zvykův článkované hlásky, slyšené v slovích a větách mluvených,
se označují literami.
V každém pravopise bylo a jest snahOu hlavní, aby se toto
označování dělo věrně, t. j. aby se psaly hlásky takové, jaké se slyší;
a pokud který pravopis této snaze hoví, „zove se hláskovým neb
fonetickým.
V pravopise českém píšeme foneticky na př. ruka,
málo atd., poněvadž se tak a ne jinak slyší; a píšeme též foneticky
cti místo č.sti (nom. čest), český místo češský atd., poněvadž při vy
slovení těchto slov neslyší se čs- a
nýbrž jen 0- a -s—.Poněvadž
pak těch slov, ve kterých ani nám jinak psáti nelze. než slyšíme
a píšeme, jako ruka, málo atp., jest valná většina, a poněvadž ijinde
často pro psaní fonetické se rozhodujeme, jako ve cti, český atp, proto
je pravopis český převahou fonetický.
Jiná snaha, která v pravopisích platnosti si dobývá, jest, aby se
šetřilo původu slova neb etymologie; a pokud zase který pravopis této
snaze vyhovuje, potud jest e ty m ologick ý. Vpravopise českémpíšeme
na př. etymologicky množství, poněvadž slovo to vzniklo z původního
mmnogostvoje a ačkoliv se vyslovuje obyčejně jenom mnoství; píšeme
vysoký a viseti, poněvadž zde 3; a z' je rozdílného původu etymolo
gického a ačkoli nyní se vyslovuje stejně; atd.
Kromě fonetického a etymologického psaní jest ještě psaní

his torické,

když se píše tak, jak se psávalo a poněvadž se-tak

psávalo, třeba by výslovnost a původ žádaly psaní jiného. Na př.
v češtině píše se po historicku větší. poněvadž se ode dávna tak píše;
etymologicky mělo by se psáti věcší, foneticky věčí.

P rav opis čes ký je tedy většinou fonetický, ale namnoze také
etymologický a dílem též historický. Kromě těchto rozdílných zásad,
které se v něm křižují, řídí se písaři čeští v rozdílných dobách ještě
rozličnými jinými pravidly a zvyky, pravopis český se tedy mění a má.
svou h is t ori i.
V historii té rozeznáváme pat ero stupňův, kterými se prav0pis

vyvůí

[. Pravopisjednoduchý,

lépe řečenoprimitivní,

před

sklonkem stol. XIII. a dílem i později. Abeceda latinská (stará) po
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skytovala písařům českým jen 25 liter (kromě a 10, které přibyly až
později), kdežto hlásek českých bývalo asi dvakráte tolik. Litery la
tinské nestačily tedy pro hlásky české. Zejména nebylo liter pro české
samohlásky dlouhé a pro souhlásky měkké. Písaři doby této pomáhají
si tím, že—pro hlásku českou, která nemá náležité litery v abecedě
latinské, volí si literu hlásky příbuzné. Na př. v stč. slově dietě jsou
hlásky ď, ie (dvojhláska), ť, ě (dvojhl.); z nich žádná nemá litery
náležité v abecedě latinské; staročeský písař volil tedy litery hlásek
příbuzných d, e, t, e a napsal dete (m. dietě).
II. Pravopis spřežkový od sklonku stol. XIII. Hlásky české.
pro které abeceda latinská liter náležítých nemá, a dílem i takové,
které v latinské abecedě litery náležité mají, označují se spřežkami,
t. j. literami několika k vyjádření hlásky jedné spřeženými. Na př,
komár psáno comaar, pravé ps. prawee, čas ps. czas nebo chzazz,
vše ps. wffe nebo w/bhe, řěka ps. rzyeka (rz-ye-ka), svatý ps. zzwathy atd.
Ve spřežkách pro hlásky české vymyšlených je veliká rozmanitost;
v některých rukopisích je soustava spřežková dosti vhodná.
'
III. Pravopis Husův. Hus sestrojil abecedu českou takto:
a) jednoduché litery latinské (_as nimi také latinskou spřežka ch),
kterých se v českém psaní užívalo. přijal v té platnosti, kterou
měly ve psaní latinském podle výslovnosti středověké, jen s tím
rozdílem, že. literu c bral vždycky za 0 a nikdy za k; tedy zna—

menala litera d hlásku d jako v latině, litera 9 před 6 a ihlásku
j a jindy hlásku gjako v latině, atd.; tím byly opatřeny všecky
české hlásky, které také středověká latina měla a znamenala,
1; v pro ostatní pak hlásky české, pro které abeceda latinská liter zvlášt
ních neměla, užil Hus zvláštního způsobu označování, totiž liter
známkovaných, označených tečkou nebo čárkou. 'a to tak:
1. české souhlásky, kterých latina neměla, znamenal literou
hlásky příbuzné a té čk ou nad ní; ježto pak čeština nad středověkou
latinu vynikala jednak některými souhláskami měkkýmia jednak tvrdým
2. tedy znamená tečka na fl, d, t, (3, z, Š, i" měkkost a na l tvrdost
souhlásky; na př. peň psáno pen, piš ps. pis, řeč ps. i'eč, dělo ps.

delo atd.;
2. dlouhé samohlásky, které latina většinou také měla, ale v písmě
od krátkých nelišila, znamenal Hus literami sounáležitých samohlásek
krátkých a čárkou nad nimi. na př. máš psáno máš, mé ps. mé atd.
Zvolil tedy Hus tečky a čárky nad litera-mi kladené za znaménka
rozeznávací čili diakritické., a podle toho nazývá se jeho pravopis

diakritickým.

Znaménka taková, zejména též čárky a tečky, vy

456

,

skytují se po různu v některých rukopisích již před Husem; Husovi
přináleží zásluha, že z nich ustrojil pravopisnou soustavu, zásluha veliká.
Po důmyslných opravách Husových stačil pravopis český všem
potřebám svým; ale přes to přece nebyl všeobecně uznán a přijat
a valná část písařů českých přidržovala se způsobu spřežkového, tak
že v XV; a ]. polovici XVI. stol. jest pravopis dvojí. Husův a spřežkový.

IV. Pravopis bratrský,

od sklonku XVI. do sklonku XVIII. stol.

Tak nazývá se proto, že ho Čeští Bratří ve svých Spisích užívali
a jemu ku platnosti všeobecné pomohli. Podle bible Kralická (1579
až 1593), nejslavnější památce po Bratřích, nazýván bývá také pravo

pisem kralickým.

'V podstatě své pak jest to zhoršený prav0pis

Husův. Podržel některé spřežky. na př. l'wattoft m. svatost, \vffe m.
vše. V pravopise spřežkovém, který vedle Husova byl v užívání,
vyvinuly se jistě způsoby, jež se staly pravidly; zejména psáno y za
spojku i, psáno (podle dialektické výslovnosti, srov. š 24 č. 2) vždy
31po 0, z. 3, na př. cyzý Atila, psáno 0- místo zaěátečného u-, ú-, na př.
včiti m. učiti, vřad m. úřad, psáno -cy m. -ej, na př. ncylépe, wolcy,

pag/cha.. Tyto pak dílem i grammaticky chybné zvyky přijali Bratří
do pravopisu svého, v němž ostatně přidržovali se Husa. Přijali také
kličku " nebo ' místo Husovy tečky '; za Husovo he, (le, te psali n'e
n. ně atd. (t. j. přeložili znaménko měkkosti se souhlásky na samo
hlásku), a přijali také I' (=l s obloučkem nahoře v pravo) místo 1,
ale to jsou odchylky ve věcech nepodstatných.
—

V. Pravopis nynější.

Proti chybámanedůslednostem pravopisu

bratrského ozývají se hlasové již v XVIIIém a na počátku XIXého
století (Doležal, Pelzel, Dobrovský) a usilováním jednotlivých opravo
vatelů vznikl pravopis nynější, který tedy v podstatě své jest Opravený
pravopis bratrský a Husův. Nejprve provedla se oprava tak zvaná

analogická,

podle které přestalo se psáti y a cy místo i a ci a psalo

se po 2, s tu i a tu y, jak toho analogie žádala, na př. vedle nom.
hadi a akk. hady také nom. kosí a akk. kosy, a přestalo se psáti v- místo
u-, 7?—
(na začátku slov); o opravu tuto nejvíce přičinil se Jungmann
(proti Nejedlému 1829; potřebu, lišiti hlásky i a ;; též po sykavkách,
vytkl již Pelzel, a Dobrovský lišíje již ve své mluvnici 1809). Potom

následovala oprava tak zvaná skladná,

kterou se uvedly nynější

litery 9 za—bývalé č:, j za býv. g, i za býv. j a psaní -ej za býv. ey,

na př. gallilcjský m. Šalilegfký, její m. gegj (její byl by chtěl psáti
již Doležal 1746), wolcj m. woley, atd.; této zase opravy s důvody
a prospěchem ujal se Šafařík (1842). Konečně
ujalo se (r. 1849)
ou a 1; za bývalé au a co, na př. obouvati m. obauwati.

Seznam slovní & věcní.
Upravil prof. Karel Černý.

V seznamu tomto číslice znamenají stránky.

Slova a hlásky,

o které jde a na které se ukazuje, tištěny jsou kurs/zimu, věci

a výklady antikvou.

Při hláskách bývá někdy třeba udávati, že

se rozumějí na začátku slova (nebo slabiky), nebo v prostředku,
nebo na konci: to naznačuje se malou čárkou —,na př. a- zna
mená hláskuva na začátku. -a- v prostředku, -a na konci slova
(n. slabiky). Cárka - znamenává také, že se uvozuje člen nějaké
složeniny, na př. pra-, -bírati. Psaním a-e vyjadřuje se, že a se
změnilo v e. nebo že za a vyskytují se e. Pořádek jest abecední;
hlásky zvláštní vřazeny jsou za svými příbuznými nebo na pohled
podobnými,

na př. (3za a, — é, ;: za e. — 15za b, — (3 za a, — : za 2

atd.; hlásky 5 a !) jsou položeny na místo poslední.

Hesla složená jest hledati zpravidla podle slova základ—
ního; ale je-li toto pojem příliš rozsáhlý, hledej podle slova
nrčovacího,
na př. „podstatné jméno“ pod heslem „podstatné“;
pro rychlejší hledání a úplnější přehled terminologie mluvnické
(české i latinské) bývá často upozornění na místech obou. Poučení
o běžných odchylkách mluvy obecné jakož i o dialektických slo
vích jenom hláskově obměněných jest někdy hledati podle pří—
slušných tvarů spisovných. Zkratkem et. znamenáme, že výklad
týká se původu slova (etymologie); zkratku prav. užito při výkladech
[:mavopisných.

Při mnohých záhlavích bylo třeba vytknouti připsáním kon-'
covký nebo vazby, čeho se které poučení týká; na př. mnítí. -í,
—ějí(t. j. koncovky 3. os. množ.), „se dv. akk.“ (t.j. se dvojím ak—'
kusativem) atd. Ale tu připomínáme. že odkaz i sebe podrobnější
nenahrazuje poučení samého.
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a, (i; a-ě—e, oi-íe-í 10

SI.; azFa &10, 31;

aby, abych atd.

\'iz

u zi? 11; (Lazy

by, bych
-ae'í, -áeí 72 pozn.

?. -aja-. —aje-, -ěja-,

activa (verba) viz ak
tiva; activum (ge

10;

-á- stažením

-oja-, -bja- 54
d (cizí) -0 11 ; (7(cizí) -a
11

—apříp. kmenotvorná
67. 156, 193; -a pře
('hyl. konc.. 62; -a
v gen. jedn. vz.
„dub“ 89 SI.; -a
v nom. akk. množ.
vedle -3/ 91 S]., 95,

106,

u

pomnož.

jmen místních 95;
-a, -0ue, -ouce, 164,
165

a spojka 56 (nepřízv.),

'“.Í"'s
na

-ák, —(j)ák 74, 410

al.;kord prav. 5

nus) 154

akkusativ 82, 325 a
S].:nahrazuje se ge

ač, ačkolž(v) 215, 261,
404, 408
-áč 76

nitivem 325, zastu—

puje pády jiné 325,

adiectivum 281
adjektivní věty 257

351; akk. předmět—
ný 228 S]., 325;

akk. vnitřní 325 sl.;
akk.doplňkový 326;
akk. dvojí 242, 247,
326; akk. příslo
večný 327; akk.
zvolací 328; akk.

Adonis, vida 149

adverbiale 219, 230;
adverbialní
věty
257 ;
adverbiuin
213, 281

adversativní souvětí
253
Aegypt (Eg-, Aria-) 4
Aeneas, -ey 148

s inf. 328, 392, 439

akrofoníe 352
aktiva 381, 382
aktnár prav. 4

-0 viz an, -a, -o a ano

-aký 319

pina nářečí 445
aether,

-al, -ala, -al0. atd.

—u 148

aethiopský jazyk 443
(příslovce); dvacet affirmativní odpověď

a

jeden,

jeden-a—

dvacet atp. 315, 317

\“ —a',

akcent 55

215, 247, 253, 256, * aeolska (aiolska) sku

407, 408; čarka
před a 277; a on, -a,

*ClJe—stazi.

:) 4

I

(111. -ěl, -el) 189
—a'l (z -cíle) 150

249
albánská větev jaz.
affrikaty 424
afghanský jazyk 444 ' ale 236. 247. 252 sl.,

sl.. jedenadeaeátý
atp. 318; dva a dva ' africký (win/', ne Jaj)
256, 408; nejen —
(výraz pro podíl
53
ale 2', alebrž i 253,
nost) atp. 320; já agens (nomen agen
256; ale (podst.j1n.)
a ty atp. 284. 285,
227, 224
tis) 71
290, 293
agglutinujíei jaz. 443 Alexander, -dros. -(Zra
a a její střídnice (u,
148
Agricola, -y 147
22; i, 9 S].
Alexí. -z' 100, 147
ach! 215, 409; 334
abeceda 2, 454 sl.
-áeh v lok. vedle -ech, alfabeta 2
absolutivní infln. 391,
-íeh 92, 102
-alž, Měli). -aZ3/, -ala.
abs. přechodníky achajska skupina na—
atd. 434
398, abs. zájmena
řečí 445
_, Ali, -z'ho 150
311; abs. an 312
' almara 54
až (-aj-) dvoth. 6
absolutní stupňovaní Aíyypt (Aeg-, Ear-) 4 %.almužna. stč. jal- 49
významu 409 sl.
et. 47, 448
aj! 409
abstrakce (gramma— aj z an 12; -aj- za Alois. -e, též —a 151
tické) 418
-ai— 6; aj stč. z 3) alpské hory. Alpy 3
abstrakta (jak se po
27; ob. -aj* (V 3. Altona, -y 151
čítají) 320; 286 sl.
os. mn.)21, 163, 430 alveolares 7, 422

abstraktní podstatná
jm. 294

aj—ěj-ej 11; aj-ej

429 sl.

11,

.-ám (m. -ům) ob. 102
Ambrosz', -z' stč. 100

459
Američan, pl. -é, Ame

rikán, pl. -l 91

Antoni, -í stě. 100
-any,

-ami (m. -_z/) ob. 92,

též -ana

množ. jmen

11 po—

míst— attribut 219, 235
-aty' 320

ních 94 sl.
aorist 162, 384
-anl (—ánz')91; —an, apoštol. -a 93. et. 97'
-(j)an, -ěm'n, (—j)ěnín appellativa 104, 294;
stě., množ. -ané 69,
appellativni význam
91, 92, 94 SI.; -án,
jmen 4
-ána. -áno atd. 161, apposice 237

102
-an (-án) 69, nm. č.

189

an (za

-a'r', -ař 68

on), -a, -0 arabský jazyk 443;

23, 215, 267. 31 ,

408, 425, 442; an

absolutivní 312
—ana viz -any
anaemie prav. 5

_

anakoluth, -ie 274 sl.
analogický pravopis
(anal. oprava) 456
analogic(obdoba)431;
an. mylná, chybná

433
analyse, -e (též -sa,
-s_z/) 149

anclkřz'st stě. 35
ande stč. 23
anděl, -a, 89, 93, vok.
-e! 93; množ. -e'91;
anděl od anděla 413
-avne' za stč. -ěné 92

anglický, anglosaský
jazyk 445
ani. ani — ani 247,
253, 256. 266; and
řeči ! 249
'
-aní a —ánž 161

Anjou neskl. ]52
anketa, -y 152
Anna 296

ano 214; 259; ano!
výraz přisvědčo
vací 248, 249
anobrž 253
-ánsk_ej, -anánsky' 410

anticipace v čísle 283
antifony 453
Antigona. -y 147

antikva 453

321, při inf. (st-č.)
392

Arabský záliv prav. 3
arci, arciže 214, 235,
249, 386, 403
arest. dial. ha- 44

archaismus, archais
tický 437, 438
Archias, -z'e 148

arijska (arská) a ar- :
menska větev jaz.

Atys, -ya (-ye) 1479

au (stč.) z a 8, 12, 22,
23 SI.; au-aj-ej 12;
au ou 22, 24, 429,

prav. 456
Augustus, -ta 148
-ava, -avy' 73

avesta, avestský ja—
zyk 444
'
avšak 253
azbuka 453

?)odsuto. přisuto 40;

b z 021; b zam 41;
přípony S -b- 73

b' 40

444
Aristoteles, -la 149
arrogance prav. 5
Artemis, -idy 149
artikul, pl. 10, -e 93

ba přísl. 213

asi dvě stě atp. 232
Asie Malá prav. 5

bahuvríhi (složenina)

artikulace 421

—ba 41, 72, 73

baba, bába 57; babisl'o

288, stupň. význam

410
babyka prav. 26
Baden prav. 4
79

aspiraty 424
assibilaty 424

Bajkal 295
baltoslovanska větev
assinn'lace 5; assimi—
jaz. 446
'
lace sonhl. viz spo— baltska odvětví jaz.
doba (spodobování)
446
asthma neskl. 150, 152 báň, -ě 109 sl.
asyndetické spojení bání 161, 189
246 sl., 266

-at-

z —gt- 72

ať et. 21, 408, s ind.
261, 385
Alkeny. -en 147
—áti, -ati v int. 159
aťsi. aťsisi 411

attentál prav. 5
attičtina 445
attrakco 274 sl., při
číslovkách urč. 316,
317, při čísl. neurč.

bankéř prav. 5

Bára. -y 111; 411,25
Bárta, -y 113
bařina 48
Bartoch, -cha et. 75
Bartoš Fr. 447, 451
barva et. 42; 34
báseň, -sně 118, 119;
et.. 14. 15, 36

basis n. base, -e 149

Baskové 443

báťa, gen. báli 113

460
Beneš. Tomáši (-ovi)
B-ovi 96
Benešov vzor 127, et.

báli, baja stě.. 2.04
báti se 69, 159 (nebáli
se). 189. čeho 334,
aby ne . . . s inf. 389

73, 295, 299

baviti se čím 349
bavlna et. 12
Bavor 295; Bavoři,
Bavory 94, 438
bázeň. -znč 118; et. 13,
14, 15, 35, 69; b.
ztráty 336; b. boží
! 298
ba'zlivý et. 73

I

bažant et. 43
bažina 48

bdíti, -ía imper. 189;
et. 31

-be'- 19

bočevská

Benešovský M. 450
beran, -a. nm. č. -i 91
Béranger prav. 4
berla i -e 107
beru Viz bráti

různořečí

447
běda! 215. 409, čeho
stě. 334
bedliti stč. 73
bedlivý et. 73; Z).čeho
333 S].

3.

Bei—un (stě) et. 41;
Beroun, -a, 89, 10k.
-ě 90
bez. beze předl. 32, 357 ;
jest (bude) bez koho
n. bez čeho stč. 357;
býti bez sebe 308,

357; bez počtu nej
větší 303
, beZbO'žný (bez-Boha)
357
—bezdččiti 357

bezděčný (bez-děký) 357
bezesný et. 17

bezezvuké hlásky. be
zezvuký proud 420,

422 sl , 427
bedra (pomnožné) v pl.
103; bedra (střed.) j bez-mála 300, bez-mále,
i bedra (žensk.) 16
-l. -lem 437 sl. ; 232
běhati, dial. behat 19 bezpečný (bez-péče) 70,

běhoun et. 70
357, čebo, čím (kým)
334
běl, -i žensk. 116, 117;
-e (novotvar) mužsk. “ bezpodměté věty 217,
225, 240
120, 288; 57, 19

bezpříznaké

pozn.

kmeny

bělejši (ne bělši) 64 SI.,
432
běleti, -eji 187
bělizna et. 70
belo/crad et. 78
běloch et. 75; 293
běloučký, -ounký et.
64; 410
bělouš et. 76
bělúcí stč. 410

303
bezsenný et. 17
běžeti honem, úprkem
348, b. během 350;
běží mi o něco. o život
342. 363; stč. běžal

Benátky et. 41; sr.

bible hlaholská 453
sl., Kralická 456

285

Benedicht
benediktini 453

45

praes. 157, 166, 207

bezrodá

zájm. 288;

. . . 189

bibli et. & bible 115;

bicí

(hodiny)

pozn.

72 &

bič et. 76: l/l'Čl'Šlě et.

74:
bičovýviz rána (bičová)
bídák 294
bide'lce stč., bide'lko et.
63, 64
bidlo 63. 64, 68 pozn.
bídník, -nice et. 74;
293
-bíjeti, -eji 196
bílek et.. 74

billion, -u 142
bílý, bielý stě. 8, 18.
19 pozn.; 64, 74;
na bile dni 301;
příjm. Bílý 296;
Bílá sobota prav. 3 ;
sr. bčlejši
biřmovati, -ání et. 42,
438, 442
biskup et. 23, 438
biti, biíi 76, 159 (inf.),
179, koho za hlavu,
za šíji 372
bitva et. 72. gon. -tev
13. 16, 106
-bízeti. -e_ii 196

blaho, -a 101. 128, 300

Blahoslav

Jan 447,

449
blaleovčst, -iti et. 80

blahozvuk 18

blecha, stč. bleba 16
bleslcnouti 184

bliti viz blvati
blízati et. 40
blízko. blíže. blíž 131,

66,214; 136, 68, 129,
327: z blízka 129;
blíže jedniem dnem
stč. (o jeden den)
425
blízký, stč. blízek 15;
b. čemu 339,

čeho

334; bližší 65, 66
blouditi na čem 362,
v čem (u víře) 371

bluma et. 43

461

blvati, bl'uju stč., blití,
bliji 181, 195, 203
blýskati prav. 26, et.
20; blýská se 225
blýskavice et. 20
blýštěti et. 20, b. se
čím (zlatem) 349
Boccaccio prav. 4
bodati čím 349, koně
220, 226, 228
bodejť, bodejž et. 386,
403; bodej, -ž 214
bodlavý, -ivý et. 73
bodu v. bůsti
bóh, Bóh v. Bůh
bohabojný viz boho
bojný

boháč stupň. význ.
409, 410; 294

Boha—dle stč. 353

bohatec 293
bohatěti, -ějí 187, in

choat. 378; bohatiti,
-í 187; bohatnouti
stupň. význ. 409,

411
bohatství, bohactví 39,
48, 424
bohatý, bohat 129; b.
veě stě. 370, čim 348,

(nač 232, 355);
stup1'1.význ.409 sl. ;
kompt. stě. bohatějí,
-ějši, -še 427 sl.;

bojiště et. 69, 74
bojovati s kým 230,

235 (dvojí význam),
368; b. proti komu
230, b. boj 228, 325
bok, v bohu 91

bolavý et. 73
Bolech et. 75
Boleslav (-v), —ějm.
místní, et. 67,-295;

brániti

čeho (koho)

331;

čemu (komu)

341.

branka et. 64
braný (kůň) dial. 41
bráti, beru 16, 28, 60.
159 (inf.), vzor 201 ;
34; b. rozum 229;
b. pokazu 229, b. co

230
vzor 130
bratr 53, 89, 94, bratře!
33, 34, 35, 90, -rem
Boleslav'any (stavěné)—
33, 34; bratři, stč.
stě.
-ie 114, 283, 284;
Boleslavsko et. 74, 128
bratr bratru 413;
bolest, -i et. 71; 117,
Bratří Ceští 456
119, 122; 39 pozn. bratrovrah et. 78
boleti, —ejí, -í 186,
bratrský pravopis 456
189; bolí niě 326
bratrstvo 294
Bordeaux neskl. 152
bratrův, -ova, -ovo 73,
boreas viz buřič
vzor 127
Bořena stě. 49
brav. -u 90
Borneo, -ea 147
bravenec viz brabenec
Borovnice, -e 99; 295 brázda et. 53
Borýsthenes,-nu, (na) Břěcislav, Břetislav 48
149
bosý, bos viz choditi

bourati et. 23, 24
bouře et. 34

Bouslav, Bouše et. 44,
53
-bouzeti, —ejí 196

Božena 3, 49, 296;
Boženin prav. 3
boží 23 pozn., et. 43,
-ější, 65; boha
59, 67, 79; bázeň
těji, -ěj*, -ejc 66;
boží 298; Boží tělo
301 ; bohatý —chudý
prav. 3
432
božský et. 43, 53, 74
bohdej, -ž viz bodejť božství et. 43
bohobojný, nč. boha brabec dial. 41
brabenec, bravenec 41
bojný 78
Bohuslav sr. Bouslav, bradáě et. 76
Bouše
bradlo 68 pozn.
bohyně 62, 110; b. brach, brácha et. 75
úrody 290
braň, -ě 118
bochník, -a 89
brána, bran- 106; 19,
Boileau neskl. 151
57, 64
braní 161
bojím se viz báti se

b-řed dial. 41

bředu v. břísti
břeh, na břehu 91

bretonské nářečí 445
breviář prav. 5

břevno et. 70
březen, -zna 89, 10k,
-u 91
'

Březina 295
březový et. 60, 73

břídil, -a 93
břidký s inf. (stč.) 391
břich, břicho 288; v
břiše 102

Brikcí 100
břímě, břemeno et. 58

sl., 60, 73, 81, 83
SI.; skl. 123
břísti, bředu 167
Britannie Velká(pr.) 3
břitov (stě) et. 43,
440
břitva, gen. —tev 16

brk, brko 288

62

prav. 26; vzor 211;

budu . . . 167, 209,
s inf. 210. 390; b-y'tí
ky'm, čim 240 345 sl.,
b. někomu za koho

162. 181, 215, 407,

(: ky'm) 372; b. za.

brod et. 50; Brod. —u| bůže, bůžek et. 43, 63 |
89. 90; B. Železny' bv-b 41

(prav.) 3

by, bych (aby, abych)

broskev. -kve 120

Brozany 92,vzor 94 SI.,
295; brozěnin, -ěne'
stč.. -ané 94
Brugmann K. 444

408; bychom —byohme

mužem (:

373: b. k čemu 359,
ke komu 359: b. k

brzek Stč. viz brzky'

23; byšte-byste 212,
nespr. by jste (by
Jste) 212; by (kdyby)
211, sl., byt'(0b. byť
by) 261; by se-s . . .

brzičko stupň. význa
mu 410

bysse..., byssi...

brukcv, -kve 120

Bruno prav. 4

brzky', stč. brzek 15,

300 sl.
brzo 129, 231, 327, 405;
brzo — brzo 253
brzy prav. 26
bubenik (m. -nnik) 70
ozn.
buď 209, buď — buď
215, 253, 408; buď
—- nebo 253;

buď

jak bud' 385, buď
nebo nebuď 385
buditi et. 31
budiž et. 13
budoucí čas viz čas
buďto 407
budu viz by'ti; b. nésti
stč. 384, 390
Bůh 4, 23 & pozn.;
Boha . . . 89, 93, Bo
že! 43, 90, bozi 43;

Bůh uchovej(: ne !)
249; pro Bůh 89;

bůh války, vina 290,
335
bujeti, -eji stč. 187,
390; et. 10
buk. na buku 91
Bukovina 295

bulharský jazyk '446 .
buřič 70 pozn., 76;
stě. za lat. boreas
441
bůsti, bodu 167
buvol (nespr.

Buzovic 296

-ů—) 23 '

by si-s....

nikoli

212; dial. habyoh
44; by nepřízv. 56;
aby 258 51., 268
bydleli, -eji & bydliti,
-i 187, 193
bydlo. prav. 26; gen.

-del16; et. 68 pozn.
Bydžov prav. 26
bych

viz

by;

bych

podst. jm. (bycha
honiti) 228, 293
bychom viz by
byk, by'li, bylina prav.
26
Byron, -a 4, 150
bys, byste Viz by

bystrý 26, et. 53 ; bys
třina, Bystřice prav.
6

byl prav. 26; et. 70
byt viz by
byti 209
by'tijsem, sem. .. (srov.
též buď, by) prav. 26,
210; 167, 182, vzor
208 sl. ; jsi et. 155,
162; jsi, si, s' 21,

209, 210; ty ses...
ty sis . . ., nikoli tys

se..., tyssi...21;

jest (chybně jest 39
pozn.) et. 49, 54, 155,
163, je 40, 209, jesti
209 ;jsem-jsme, jest

jsou vynecháváno
v čase min. 210;

pronajmuti.

vdána)

l.“ vi—

dění (chybně)

viz

lze; b. nad koho 362,
b. nad ky'm 362; b.
pod koho stě., b. pod
ky'm (čim) 366, 412;
co jest (bylo) pod
deset hřiven 366; b.

na poli, na trhu, na
mši, na kázání, na
pochodu, na útěku . . .
357, 361, b. na omylu

354; b. na spadnutí,
na umřeni .. (na
čem) 240 sl., 243.
362, 402; b. před
soudem 366; b. při
penězieh (243), při
pokoji, při zdraví,
při paměti. při sobě
367; b. s to, s něco
(seč), s koho 368;
b. od toho (význam
dvojí) 364; b. v ceně,
v sedmi letech 370;
b. v koncích 283;
b. o hladu 363; b.
živu. spasenu . . .
300; b. živu o sa
mém chlebě363; jsem
chud,zdráv . . 128 sl.,
300, 324 ; jsem smr—
telny' . . . 324 (dvojí
nom.) ; jsem vysokou
postavou, jsem čisty'm
srdcem stč. 350, ží.

votem
hrdinským
stč. 345, 350; b.
dobrého srdce atp.
241 51., 239; jsem
rodem z Prahy, by
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tem v Praze, jsem '
tělemjinde, myslí do
ma 232, 348; ]est

243 ; býti čí (dům

jest našeho souse

u mne co stě. (:

da) 240 sl., 242;
býti hr (ob.) 241;

mám)
(bylo)

369 ; jest
mě hanba,

b. po nemocí 240;
b. na vojně 234 81.,

strach. .. stč., jest

243; b. u dráhy 234;

(bylo) mi hanba nč.

b. (jsem . . .) slove

326; jest (bylo) nás
tisíc 225 ; je zde tro
chu vody 225; jest

sem pomocným 209
sl., 240; -by'ti (inf.
složený) 160; b. ve

škoda, tma, * větách ellipt. 250
večer 225; bytný, bytost prav.
26
s inf.: jest (bylo) vi
děti, slyšetí koko (co) bývalý 398
(bylo)
zima,

atp. 389, 392; jest

bývati prav. 26

(bylo) mu umříti, byvší 160
jest (bylo) mi to činiti ;

celkový genitiv 336
cena (přísl. urč.) 233;
instr. ceny 349
cenný et. 70; ceník
(m. -nník) 7G pozn.
census, censu 150
Cerekva, Cerekvice et.
121
Ceres, -ery 149
césař stč. viz císař
cesta 48; cesta lesem
350, 0. do Říma 220,
236, 237 sl., c. na

zpátek

(zpáteční)

236

v

cestovati do Ríma 247;

srov. též přestatí

-cet, dvacet atd. 78,
(:jest třeba, mu—;
141, 315
51111)229, 389; lila
() pův. české, z -čs- , -cí u přid. jm. 72;
dovému je vždy po
a —ts-a cizí 48, 49;
z přech. přítomn.
ledne 341; byt, oděv
38, 39, 424; o z to 44,
165; —cí (lat. -tio)
je mi malý 341 ; jest
172; o z -/ct- 45, z
vedle -ce 110, 115
mi něco (: mám , -tj- 38, 72, 192, za Cicero, -ona 148
něco) 340, 341 ; jest ! s47;cliteranHusa cíditi, -děn 37, 193
mí dvacet let 340, ' 455; c za stsl. št 453 ciesař stč. viz císař
jest vzi (jméno) Jan c-t', cizí c-č 48
ciesařovna viz cís
325, 340, jest (bylo) -c- (přípony s —c-) Cikáni, cikánský ja
75, též 72; -c v ob.
mi do smíchu, doplá 
zyk 444
kompt. (-ejc) 66; -c cíl, -e 97; přísl. ur
če342,359; jest (bylo)
za stč. —ci v pře
mi dobře 342; jest
čení cíle 233; gen.
mi někdo něco neb
chodn. 21; -c 75
cíle (cílový) 329
Caesar prav. 4
něčím 340; něcojest
cín, ob. cejn 20'
do kohostč. (: ně Canterbury neskl. 152 —cípati— -cípnouti 185

kdo je takový) 358;

cardinalia 314

casus 82, 282, 417
Catilina prav. '4
causae dativus, gen..
atd. 340, 334
-ce stř. a žensk. 63,
75; -ce vedle -cí
(: po mně), bez
(lat. -tio) 110, 115,
města stč. 357 ; shoda
gen. pl. 110; ce,-ce
ze čse 22
v čísle při býti 284;
b. jako růže 240, cejn, cejtit ob. Viz cín,
jest mi do koho,“do
čeho 358, jest mi div
né do koho 358; není
(nebylo) nic do toho,
n. mi nic dotoho 358;
jest (bude) beze mne

243;

b. od někoho

(list je od bratra. . .)
243 ; b. se škodou,
bez proměny 239,

cítití

—cek 145

celccovánie stč. 439
cel/cem přísl. 214

pozn.
církev, Jave, stč. cierkev,
cěrekve 15, 120, 121 ;

438

církevněslovansk ýja
zyk a památky 448,

453
císař 18, 19, 48
císařová význ. 62
císařovna význ. 62
—cítati— -cítnouti 185

pozn.
cítití, -ten 38, 193 ; ob.

cejtit 20, 27 pozn.;
cítím se zdráv, silen;
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povinen . . . (se dvo—

jím n0m.), ne: cítím
se zdráva (mužsk.)
129, 242: 300, 324
—ez'tma,

dvamecítma

atd. 78, 141
citoslovce 213, 215,
226, 276, 279. 281,

409; cit. pobízeeí

386
cizí, stavěti na cizím
299

cizí jména 146, jak
je skloňujeme 146
S]. (slovanská 147,
řecká a latinská
147—150, jina 150
až 152); cizí slova
jak píšeme 4 sl.;
cizí jazyk příčinou
změny jaz. 438 sl.,
jeho vliv 426
cizina et.. 70; syn v ci

zině (t.j. dlíci) 236
ck-čč (stč.) -čt 45
—cken 145

co

—— to

267;

co

čáka, čakatt et. 74
čalouník, míchy, -m'ctví
stravy 232
(m. -nn-) 70 pozn.
čárka 275, 276—278,
cokolz'(v) 313
collectiva (nomina) : před a, i, nebo 277
283, 294
sl.; v periodě 272;
eommodi dativus 342
na literach Huso—
coninnctio, -ones 213,
výeh 455
281
šál-kování slov cizích

consonantes 5, 422
constructio 281, 419
coordinans 266
copula 218
cos, cosi 313, 404; cos

buď stč. 386

coul. -u, -e 93

cpaní 161
cpáti, -ánz, -u 195
cš-čš-tš a tč (nebo čč
a č) 48
—cte, —ct, jedenáct(e)

atd. 20, 78, 151, 315
ctitelka, -kyně 62
* ctítz', stč. čstz'tz'49; 158,

159 (inf.); ctíti koho
nad jžne' 362; ctítž
ctí 350
viz ctnost, ctny'
ctnost, ctny', cn-, čstn
39, 49, 57
co ze čso 22, 48, 49,
138; 86; skloň. 139; _ cukrový et. 60
kdo místo co 289; Cuvier prav. 4
vztažné co absolu cvalem jetz' 348
tivní (co on. co tam cvorník viz svorník
atd.) m. který, kam, cvrček viz svrček
kde atd. 312, 285, cypryš, -přz'š 35
291, co tázací 310 cyrillské písmo 453
sl.; co m. kolik 311;
co místo jako 232;
co den, den co den, č 48, 49; 6 z cizího
rok co rok 311; co
c 48; č ztš 38,39,
48,49. 424; č z k
lidí zahynulo! 337,
44, 172; č z kj 44
co jiného, stč. čso

clota viz slota

cnost, cny' stě. & ob.

jiné 311; co neurči
té 312; 00 nemlčíš?
(: proč), co se ne
nčžš? 248, 328; stůj
co stůj, em co čin, po
moz co pomoz 385;

čacky' et. 38

pak (což) nás ne
znáte? 248; co do

sl.; č m. 0 (peč) 172

-č podst. jm. 76, kvan
tita 69 pozn. a 76
pozn.; na-č, pro-č,
ve-č atp. 139
-č- (příp. s —č-) 76

a přejatých 4 sl.;
u podstjm. na -dlo,
-tel, -č 68pozn., 71
pozn. a 76 pozn.;
u přid. jmen na -cí
72 pozn.; u podst.
na -tk atd. 74 pozn.;
u sloves II. a V. tř.
184—186 pozn., u
sloves tř. VI. 206
pozn.
čárkovati 206 pozn.
čarodějec stě., -ce 98
čas, dial. gen. od těch
čas 92; vok. čěse,
mn. ččsz' stě. 434;
v ty časy, těch časův,
jedněch časův (množ.
č.) 283; je čas vstá
vati (s inf.) 390 ; čas
jsou peníze 284, 285 ;
časem, svy'm č., tím
č., těmi časy na ot.

347,231;v

ten čas atp. na ot.

kdy?370; stč. prav.

455
čas 154, 382 sl., pří

tomný 383, minulý
209, 383, předmi
nulý 210, 383 sl.,
budoucí 154, 209,
210, 384, opsaný

(perifrastický) 390;
čas a jeho výrazy
slovesné 382—384;
přísl. určení času

231 sl.
Čáslav 295

465
časně 405

časoměrný rozdíl 56
časomíi'a. ]. 417

Časop.Ces. Musea 453
časování co jest 81,
82, naukao něm 152
až 213

časové spojky 408;
časové věty 259,
262; časový akk
327, gen. 335, instr.
347
část, -i 116. 119; 39

červenobílý (slož.) 78
červík et. 63
česati, češi 200

činitel et. 71; činitel
|

ský význam jmen
76 pozn.

ččse! čěsi viz čas

, činiti komu eo 229; či
Českomoravská vyso- ' niti co nad kým 362;
č.něeopro koko 367;
čina prav. 3
český et. 49, 53, 74,
č. dobře (zle) na čem
362; čiň co čin 385;
454, česky 405, 432;
po česku 129, 214,
č. se, čine'nn býti
300, 365; král český
(se dvojím nom.):
činíš se okud, učiněn
& Ceský 4; králov
jsem smuten 324; či
ství české 4; český
__
__
__
..

jazyk viz čeština

pozn.
části větné rozvíjecí

česnek, česenku, česneku

čelist, -i 116, 122

četný et. 17
(pro-čež, va-čež

nač 343
Qeněk et. 48

atp.) 139
či, čili 215, 248 sl.

Cerná Hora, černá
hora 3 & pozn.;
černohorský 4
černčti, -čjí & černiti,

či příponou podst.

niti- (se dvojím akk.
& gen.):

činíš mne

etuda. nečiň mne
219
ckuda, úřady nečiní
čest et. 16, 17, 71, čsti,
lidí svatých 129, 300,
často 129, 328
eti 15, 116,119,454;
326, 239, 241, 335;
čbán stč. 7, 32
sr. míti 412
čč-čt'45, 49; čč z ek 45
činiti koko vzácného,
čéše
stč.
viz
číše
ččicč stč. 425
vzácným 220, 241,
Ceši (plélnč) 448;
242, 246, 285, 290,
Čech 3, 45, 295, -ove'  srov. též ech
346; činiti se bo
285; Češi,dial. Česi
češka 62
hatým 345; činíš se
46
„
Ceští
Bratří
456
věda stč. 346, 425
Čechy 3, 94; Cechy
čeština et. 70; nářečí činná (slovesa) 381,
447
česká 446—448, 1111
čekati, stč. čakati 74;
388 ; činné příčestí
řečí české t. zv. 447
Vč. čeho 333
min. 153, 160 sl.,
sl.;
nář.
české
na
Celakovský et.- 296
394, 396; činný rod
záp. Moravě 447 sl.;
čeleď, -i 116, -ě 117;
154
češt. spisovná 448,
stč. -d 37, et. 119;
čínský
jazyk 443
dějiny
448—451
294; 380
činže et. 48

čemu

: k čemu, -čez'et.

-i 187
černobýl, -e 97
černo/zoký,

jaký,

či et. 138; 133, 139,
305; či? 310, 311

jm. 115

čiese' stč. viz číše

čikadlo 69 pozn.

čich et. 75
čím — tím, 259 sl.,
267, 302, čím více,
dále . . . 348
čin 76, tím činem stč.

—voký *“

(lial. 44, 49, 54, 55
čer-noch et. 75, 293

černý 27, příjm. Černý
.)
HL '

čerpati, -n, -ám 199 
čerstvý, Stč. črstv 300
sl.; v. též zčerstva

: způsobem 348

čípek 421
čísi 404

číslice 5tečkou275
číslo et. 69

číslo grammatieké 82,
282—287, č.je'dnot
né 82, č. dvojné &

jeho zbytky 83, 93,
102, 107, 123. 282,

č.množné 83, mn.
majestátní 286; čís
lo u sloves 154; jak
se vyjadřují čísla

přibližná315sl.,jak

Cíňan prav. 3

číslo vyjadřuje se
slovem zpodstat

-číněti, -e'jí 196

nělýln 320

Gebauer. Příruční mluvnice jaz. česk.

30

466

číslovky 281 sl., 289,
314 sl., č. se spřahu
jí 78; skloň. 139 až
146; č. určité 314
až 321, č. neurčité
321 : č. základní 140
sl., 314, jak se vyja
dřnj1314—316,vaz
by jejich s před

mětem počítaným
316 sl., s přívl. a
přísudkenl 317 sl.;
řadové 142, 318
sl.; č. druhové, na
sobné, neurčité 142,
144 sl., 319 sl.;
díl z celku vzatý
vyjádřen číslovkou .

333 sl.
číslový význam 84

Čistá 295
čtsterna (stč.) et. 48
čísti et. 16, 17, 30,
69; čtu, ,četl, čtli
. 17, 167; čísti
0 kom, o čem 363;

č. (se) čím stč. (:
pokládati [se] zač)

345 sl.
čistitt, part. číštčn 193
čistúct stč. 410
čistý čeho. od čeho 364 ;

číst niti 332; z čista

jasna 300

člověk 89, vok. člověče

35, 90, množ. lidé
94; chudý člověkatp.
m. chudý 294; čt.
od člověka 413; ani
človíčka(stup.) 410 :
č. od stavu 364; č.
dobrého srdce 335,
337

prav. 3.
čtvrtina 315
čtyř-t84, 120, vzor 140,
316 S].

čtyřicet spřežka 13,
78, 141; skloň. 142:
318
čtyřtmecz'tma et.. 13

čmel, -e 97
čněti, čm'tž 158

čtyrnásolmý novotvar

-čnu, -čuoutí V. -čítt,
-čnu
čpčtz',čpttt, 4158, 189,
426

čtyřstý, čtyrstý, čtyř
ttsící 318

321

čr- stč. : nč. čer- 27
čř—tř-stř 49

čřěvíc stč.

49;

čudské jazyky 443

čúš stě. 53. 54
čuti stč., oh. čouti,
čuju viz číti

sr.

t-řevz'c a střevíc

čřz'eda stč. 49; sr.
třieda a středa
črný stě. viz černý
črstv stč. viz čerstvý

črta nespr. 27
čs-c 48, 49

d, et 37; ď-dz, d-ď 37;
d -z

192;

d 910.

místo z 37; d při
suto 2, 38, odsuto
38; d n Husa 455
-d- (příp. 5 -d-) 72
-rlo-, -da. a -da
(z wda) 72
ďábel, stč. diábel, -bla
8. 11 93

čso, čse stč. Viz co, —ce -d,

čstíti, čstnost, -ný viz
ctítz'. ctnost -uý
čs' z cš 48; čš-tš,
nebo čč, č 48

tč

čt z čč 4:3, 49

čtení et. 86; čtení čeho

(čísti ca) 402
čtz'cěstč. 39, 425

čtu viz čísti
čtverný stě. 321
čítact (kniha) 72 pozn. , čtvero, -ré: z toho čtvera
čítdm et. 69; 379
stč., z toho čtvere'ho
čítá, čiji 174, 179
nč 320; čtveroevan
-číti, -čnu 174, 175
gelistův atp. 320,
článkování
hlásek
337, 144
419 S]., 421
čtver(o)násobuý 321
článkovatt 206 pozn.
čtve-rý, čtver 319 sl.

číše 19, 426

člen základní a roz

319; Karel Čtvrtý

čtvrt.

-z' 116 S]., -č

dačické podřečí 448
dál, dál (se) atd. viz
dáti (se)

dále, dál (:

dálka)

109, 111; z-dáli 110
S]., stě. vz—dáli 371
daleko 57, 1.29, 214,

327; kom pt. dále.dál
2. 13. 57. 68,

131,

214, 327, 437, 438;
dále a dále, stč. dálež
dálež 411: daleko
největší 303
daleký čeho331,334, od
čeho 364; kompt.

další 66
117 sl., 119; 315
ská jednotka 244; čtvrt. -a. -o, čtvrtý (lá-li-páu Hůla.224
332
členství větné 322, . 319; půlčtvrta 142, dáliti se čeho
392
318 sl. ; čtvrté (: za : dámský 440
člověctví, stě. -čstv»ie49 !
čtvrté) ve výčtu dán, -a. -o et.. 69
víjecí 217 sl. ; člen
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dan, (-i) 116, -ě (vzor)
118, 119; et. 10, 69
dane'l., -e 97

dání 161
Daniel, -e 97, -hel stě.
44

dánský jazyk 445
dar et. 63, 68, 92; d.
výmluvnosti atp.
336; dar rodičům
235, 245, 343
dárce et. 75, 1.12

Dardanelská
prav. 3
dárek et. 63

úžina

daremný 17
darmo, z—da-rma 300

darmodej,

Darmodcj

77 SI., 293

darovali komu co 339
ddsen, -sně 118

dásňové souhlásky 7,
422
datel, -tla (pták) 93,
-tle (ovoce) 97
dáti, dám et. 38, 69,
159 (inf.), 162 sl.,
178, vzor 207, s inf.
(dej mi zapomenouti

-jí 430; dal, -a, -0, | děditi. děde'n 37, 193

dial. dan 33; ten
mu dal! 250

děj et. 67; dokonavost
&kolikost děje 377
až 381; děj náso
: hený &nenásobený
; 378, 411; děje sou
e časné &nesouěasné

!

dativ 82, 338—343; (1.
předmětný 338 až
342, d. příčinný
(causae) 340, d. při-

399 S].
vlastňovací (pos
sessivus) 341, d. , deehnouli viz dýchati

zřetelový 341, pro— dějepis, dějczpyt et. 22

spěchový (dat..com
modi, incommodi)
342, d. mravní neb
d. sdilnosti (dat.
ethicus) 342; d.

dějový význam sloves
375 sl., 336; dějový

s inf. 129, 342,
d. doPIňkový
d. dvojí 242,
sl., d. účelový

děkovati komu, čemu
339, zač 372, d. z
čeho stě. 372

rod 381 S].

děkan, mn. -ani 91

deklinace 81

392;
342,
342
343,

děl, -de'l v. déle

-děl, -a 93
dělat-i 54, vzor 194 S].,

pří'vlastkový 343
datle, -e ž. 97

dan dial. viz dáli

se dvojím akk. (udě
lám tě šťastného . . .)

davatel 71 pozn.

dávati viz dáti

326, s instr. (udělám
tě šťastným . . .) 345 ;

dávní stě., —ný70

d. ne'cozlatem (: ze
dávno 129, 405, dávno
zlata) stě. 349: d.
a dávno 411; od(e)
dávna 129, 300; z , se se dv. nom. (dělám
se starostliv . . .) 324,
dávna 372
238, s instrum. (ten
. . 390; dáli scho dbali/' 396, čeho 333 sl.
tlumočnikem se udě
oati,pohlad jest dán dbáti čeho 333, d. na
lal . . .) 345
sch. 389 ; dáti komu
koho, nač 230, 333,
354, 361, d. oč 230, déle,děl(: délka) 109,
co 339, čeho (část)
337; d. něco za věno :
111, 357; z-de'li,
333. 363, d. O čem
230, 333; stě. tbátl
372; d. hoho za prd
(zdáli) 110 sl., 236,
371, na-děli, nade'l
33; nedbali (-a-) 159
'L'0(lČíh0 (zač) 373;
110 S].. 361, v-dčli
d. něco v dar 370; dci, dceře stě.. dcera,
370
d. pozor nad 361; d.
-y 125; et. 16
se se dv. nom.: dám. -dcictma, —citma, dva dělení slabik 52 SI.
mecitma atd. 78, Delfi, Delf 148
dácámse vinen 238,
141
242, 300, 324, d. se
(lělidla. třídění jaz.
443, 447
za cinna 300; se dcha viz dsha
délka 13
dv. nkk. (to jim dě- (de—) 6
napsáno dal) 327; dc' dial \'. dáti
délka jak se označuje
1

|

;

d. se do čeho 359;

d. se na pochod,
na útěk 361; stě.
daj -dej 11, 429 SI,
(11211.de' 50;

daj? III.

de'cho et. 39
dedek et. 41

dědic et. 72, vok. -ci!
-če ! 96

dědina 37

4. 5; délky staré 10

-delna, -delni. -delnih,
-delnictci 69 pozn.
delši viz dlouhý
Demeter, —try 149
30*
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deminutivu 63 sl.
domonstmtivuni 303
Demosthcncs prav. 4
den.. dne et.. 13,

14,

15, 35, 37, \'201' 122:
co den, den co den
311, den ode dne

devadesát et. 39, skl.
142; 317
děvče. et. 64; dial.
dívče,

děvče, děvča

11, 447

dir dívoucí stupň. 411,
div nad divy 362,
div ot diva stř. 411
divadlo, -delní, -del
nictví 69 pozn.
dívati se na koho, nač

devět, -í 120, 141
děvka viz dívka
354, 361, d. se čemu
na: ode dne Ice-dní -dchnoutí viz dýclzatí ; , stč. 229, 339, d. se
o/mem 347
et. 17, 32, 184
439) 364, 413, ode
divče \'iz děvče
dne do dne 413, den dehoř stč., tchoř 33
dívenka et. 64
po dní 413; dnem í díábel stč. viz ďábel
nocí 347, každým diakritický pravopis dívítí se čemu 339
& (liakr. znaménka : dívka, děvka 440
dnem 347: v den
455
dívno mí co do koho
soudný, vevšední den
358
370; dnove' 291
dialekt, —ický447, 445
d-lvočetí, -ejí, dívočítí,
den-ní et. 74, deník (m. dialektologie 447
-í 187
mník), deniee (m. díblz'k (stě. -z'e-,díblík)
11
divoký, stč. dívok 300
-nníce) 70 pozn.
si.
dentales 7, 422
Dido, ony 149
dieceze (-se), dioecese 5 dívoucí viz dív
Derby, —yho 150

dem viz drátí

desátý. desát, -a, -o 84,

142,318;sa'md.319;

difi'erencování 57, 440
díjthoňg stč. 36
díl, -u 93; dílem 348;

půl desáta 142, 319
dílem —- dílem 253,
-desát, šedesát atd. 78,
407; třetí díl atp.
315
141, 315
desátek et. 74
-díleti, -ejí 196
desaterny' stč. 321
dílo et. 68; gen. děl102
desatero, -a (zpodst.) , díwcese viz díeceze

144, 337
? Díogenes, -na 149
desatery', desate'r, -a, -o ' diphthongi (dvojhlás
84, 319
ky) 6
Descartes, -sa i -ta 150 diplom, -u 149
deset, -í 84, 120, 141 directa oratio 268

sl.,317; -d(e)set 13
desetina (lépe- než de

disjunktivni
248

-dlnost,
-dlny' (m.
-dnost, -dn3í) 34
-dlo 68 & pozn.
Dlouhá &dlouhá ulice
3 pozn.
dlouhanánslryý, dlouha
tánský 410

dítí (se), dějí, děješ
159. 204 sl; d'dl,

dítě, »ěte 103, 125; stč.

prav. 455
-dál 54
díli, dějí (dím), díš
178, 204; d. komu

co 339; d. koho čím

335
dětí (žensk.) viz dítě

dle předl. stč.(=p1'0),
nč. (: podle, ne
přízvučnú 56) 357;
Boha-dle atp. (post
positivně) 353
-dle dial.. -dlena, za
star. -dlí 114

314,

déšč, dščě stč. viz déšť
déšt i dešt, deště 15,
97, et. 48

gen.

m. —dlko 34, 69

dlabatí, -u 198, et. 71
dlaň, -ě 118
dla'to et. 71
dlážílí, -ždítz' 38

-dlívy' (m. -lívy') 38
-dlko, -dko, -tko 34, 69

distributivnost

jetel
determinativus

-dko

otázky

sítína) 315
desetkrát 321
desítka 321
deska, deska viz dska

dešt'ka viz dska
dětel, -e dial. 97; sr.

díž, -e 109

djů-2 37

345
dítko stř., dítky žensk.
103, 107, 125

dlouhé samohl. 5. dl.
slabiky 57

dlouho přísl. 300
dlouhý. stč. dlúh 300
Sl.; kumpt. další 63,
delší na vzrůstu než
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meč355; do nejdelší

smrti 298

dlubati, -n, -dm 198,
et. 71

dluh, prodávati na d.

doba, tou dobou 347, v
tu dobu 370, za těch
dob 283; Naše Doba

prav. 3
doběhnouti cíle 229
obr, -a, -o vzor 126
sl.; 79. 84, 86, 301;

355, 361
dlúh viz dlouhý
dlužník, dlužnice et.
74: 62
dlužný, dlužen, -žna,
-žno 300. s inf. 390;
jsem dlužen komu co

ztratíti se na dobro
300
dobrá, to je dobrá 299
dobrák 432, et. 74;
-ačka 294

dann, -eš, drnoutt viz

dobře (st-č. -řě) 129,

229, 326, 341 ; dobratt
329

doutt

dmýchati - dmy'chnontz' :
185 pozn.

dne stč. (:

ve dne)

122. 344
dnes et. 14, 35,214, 309,
327, 403, 405; 231,

se čeho íprav—dy)

300, 344, 214, 235,
243. 405, 432, s inf.
391
dobro. -a. dobré, -ého
et. 59, 128, 299, 300
dobrodruh et. 78
dobrořečz'tl čemu 339

docela 129, 214, 235.
300, 359
dodělatz' se čeho 329;
-ánt 378
'
dodnes 353
dohodnoutl se v dob
rotč 371
dochovati komu co 338

dochtor dial. 45
dojetí koho (čeho) 329“

dojísta 129, 300
dojíti čeho (města) 329

dokázati viz důkaz;

d. svědkem 349
dokládati se koho, čeho
229, 329
dokonatl ne'co 329

dokonavá slovesa, 377,
378, v příslovích
379

dokonavost děje 377

až 381
dokonce 214, 359. 403
dokončili něco 329
dokořán, -en 122, 358
dnes, podnes, odc
dnes 353
Dobrovský 450, 451, ' doktor, -rc! 34, 90;
pane doktore i pane
dnešek, -ška 89; po
456; Dobrovský 133
doktor! 325
dnešku 91
dobrý, -a', -ě \'zor 131
sl., srov. 11, 86 a dokud 408
dno et. 16
310; et. 14, 54, 68; dole et. 214, 343; srv.
do předl. 358 sl., do
důl
s inf. (ovoce dobré
Prahy stč. (: smě
atp.) 391; dob dolejší of. 76
rem ku Praze), opak | jistí
rým instr. sg. &(lat. dolek et. 41
od Prahy; do jámy
pl. (-ým, -cjm) 440; Doležal, -a 93; Dole
(.s—tě..
vjdrnu)—vjá7nč
kompt. 66; dobrý
žal P. 450, 456
—z jámy 358 a 374;
-zly' 432
dolz'čitl pravdy 329
do času 358; do ko
řen 122, 358; do krej Dobytčí & dobytčí trh dolnobečevské růz
nořečí 447
3 pozn.
caru zaplatiti 355;
dolnoněmecký jazyk
do sytosti, do vůle dobytek, -tka 26, 89
446
232, 355, 358; do dobýtt' (ob. dobejt) 160;
d. (dobývati) čeho, dolské podřečí 447
polou 214; do smrti
Odolnco 329; d. čeho dolů 23 pozn., 405
porančn 232, 355,
u koho 369; d. čeho dóm
358; do červena se
viz dům;
na kom 362; d.
do-nť, do dom, dial.
vyspala" 232; přítel
zradou
351
24
až do penez 232, 355,
dóm, -u (z lat.) 5
358; bylo jich do dobývací 72 pozn.
doma 405
dvou set 232, 316, dobyvatel 71 pozn.
355
domácí ot. 72
dobývati viz dobýtz'

235; dnes (podst.
jm.) 224; sr. do

dobrota, -tivy', -tivost
et. 59, 71: dobrotiv
komu 229
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Domažlicko 447; d—ké dopraviti koho čeho
mii-.arůznořečí 447
(ztráty) 329

dopustilý

_do-mček. domečku stě.,

396

dovolená 299
doz'oliti komu 341
dovtipovati se čeho329
dozajista 300, 353

domeček nč. 15, 63; dopustiti se čeho 329
10k. -u 91
* dračice 62
dopus'ťený stč. 397
domek et. 63 ; 10k. -u 91 (lorská skupina mí dráha, býti u dráh 31234
v|
drahně čeho 337
dominikán, nm. (,. -áni " řečí & (lOl'Štill'ct 443
91
' dosáhnouti, dosíci et. draho přísl. 300
Dominikus. -u.sa 151
44, 173. d. čeho 329 Drahoraz, -e 130
doszwad 405
drahota et. 71
domněni 40 pozn.
domnívati se čeho do dosíci viz dosáhnouti drahý, kompt. 65
koho 358
dospati se čeho 329 , dr_ama,-atu, (ala), též

dospěti 178
dostatečný, stč. dosta

domů 23 pozn., 405
domysl viz důmýsl
domýšleti se čeho 329

tečen 15

Donatus 449

dostati čeho, nyní co
330; d. se komu 229,
338
dostáti čemu 338
dosti 214, d. čeho 228,
337
dosti učiniti za koho,
zač 372

danosti komu co 338

do-o-pravdý et. 353
dopagnouti čeho (dna)
dopanovati. maji 379
dopíjeti, -eji 197

doplněk při sloveso

dostižný způsob 153
až 244; táhne se ku Dostojevskij,-ke'ho 132,
147
podmětu 238 sl., ku
předmětu 239. kn ' dosud 231, 405
příslov. určení 239 ; ' doša dial. v. duše
jak (1.se hledá 239 dotknouti. dotýkati
219, 220, 221; 238

\

184, 186 pozn.; d.
sl.; při čom d. bývá.
240; jak se \'yja- ', čeho stč., d. se čeho
331
(lřujc 240 51., 324,
326, 335, 342, 344, dotykový gen. 331
356, 392 sl.; d. sou doubek et. 53, 63; na
řadný 241 a 242; : doubku 91
doahi 294
284 sl. &290 (sho
da,)g podřaduý 241 Doudleb 295
doufati 24, 53 SI., d.
51. a, 243; doplňků
několik 243 sl.; 322
do koho 358. v koho,
več 354, 370, komu,
doplňkový akk., dat.,
čemu stč. 340
gen. atd. viz akku
sativ. dativ, geni doupě, -ěte 124
tiv atd.; doplňko \'z'L douti. dma (ot. 9, 80)
věta 257, 263 S].
dují, dmouti 174,
dopomoci komu čeho
175. 1.80; sr. dýmati
329
dověděti se čeho 329
dovésti koho čeho 329
do-po-žni viz žně
dopracovati se čeho dovolati se koho (čeho)
32 9
329

drama, -ý 150
drani 161
drápati,

—u199

dratev, -tve 120
dráti, doma 16, 201,
202, 177

drdtorati 206 pozn.
dratva, -ý 120
draze. (stč. 'EČ) 344

Drážďany et. 44, 46
drážděn i.d.seben.se402
draždič 76 pozn.
draždidlo 68 pozn.
dražší \'iz drahý
Drepanon, mam, -na
8
dřevce et. 63
Dřevěniee, -e 99; 295
dřevěný et. 69

drcený stč. (drevnň ra
bánie) 298
dřevo, km. dréees- 75
dřič 76 pozn.
dřimati, -u 198, 162,
163, 199; dřimat-i
— dřínmoati (dřiml,
dřínť) vedle -dřimo

vali 185 pozn.
dřití, dru- 177
dříve 327
dříví 294
drobet, stě. drochet 124
drůbež 76; ob. -eř 49

druh druha. druh druž
ce atp. 413; půl
druha ně., -e'ho stč.
319
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druhdy 405

dům, domu 23 pozn.;
63, vzor 88; lok. -ě

druhé. třetí . . . 319;
za druhé . . . 253, 407; '
po druhé . . 365

91;

(ne: od domu k
domu 439) 364, 413;
d. u hvězdy 369
Dumas 151. 152
důmysl vedle domysl
57, 440; gen. -u 93

druhové číslovky 142
S]., 314, 319 sl.

druhy pádové jak se
třídí 322; druhy

slov 273
druhý 142, 318, sám d.

Dunaj, dunajský (ve
letok) 3
dunouti 183

319; srov. druh
družba, -y et. 73, 107
družec stč. 413

dupatí,

—u 199

duplikáty

dřví stč. viz dveře
držeti se čeho 331;
držal, -án 189, 161

v jazyce

57, 288, 440

317
dvacet-ina 315
dvakrát 314, 321, 405 ;
dv. vyšší než . . . 302

dvamecttma 46, 78
141, 315
dvanáct, -e, et. 141,
skl. 142, -cty' 318
7

dvggdva (složenina)
dvě vzor 143, 320
337, dvě to stč. 321;
dvě a dvě 320; po
dvěmjehňat 320, 365

durativa 377 sl.
dveře, dveře 50, 111,
118
důraz 245,(l. u zájmen
304 sl.
. -dvílzate' --- -dvihnouti
Duriňk stě. 36
184, 185 pozn.

držgrešle et. 78
držim,

dei-m od domu

pět stromů atp. 315,

-a. —o, držz'my'

stč. 165

důstojný, -jen 128; d.

ds-ts-c 38
dska stě., deska et. 16 5
\'ýzn. 442; deka 47, ,
deštka, deška 430; '
dat. a lok. stě. 106 _
dš-tš—č 38

dštítt, -í zastar. 189
dt-st 37, 167
du, deš . . . viz jíti
duál 83, 154, 282, 425
dub 63, 85, 87, vzor
88 SI., 436: duby,

čeho stč. 334
duše et. 46, 10, 11,

25; 79, 85, 87; vzor
108 sl.; doša &duša
význam dial. 440;
426
Dušiček (den D.) 3
dušinka et. 64
dáti stč. viz douti

dutina ústní anosní,

dvój, dvoje, —estč. 319

sl.; dvoje sukno
(druh &násobnost)
320;
vrata,
dvojaký
dvojaty'

dvoje vojsko,
320
319
320

dvojče, —ete 124

dvojducky' 314, 321

dvojhlásky 6, 8
dvojí vzor 142 S]., 319

resonančm ' 420 sl. v| dvojí nom., akk. atd.
viz nominativ, ak—
důvěřovatt komu 339

důvod, důvodová věta i

-ové 91; duki —duby

kusativ atd.; dvojí
kvantita 57'

260 ; důvodové Spoj- :
ky 408; přísl. urč. ; dvojice 314, 321
důvodu 233
dvojitý 144, 314. 320
dva 83, 316, vzor 140; , dvojité Spojky 253

(akk. za, nom.) 323
Duba-ny, Duběně et. 8
duben, -bna et. 70
dubisko et. 74
dubový et. 73
duch et. 32, -a 89;
sv. ])uch (prav.) 4,

et. 16; dva, a-dva 320; Š dvojka

321

po dvou (jehňatech) * dvojnásobný 144, 314.,
320, 365; dvaadva
321, -ě 405
cátý atp. 318; za dvojné číslo 83, 93,
vok. & lok. -še 90
dva tři dní 316
102, 107, 123, 154,
důchodní 299
282. 425
dvacátý, d. první 318;
-ducky' 321
dvacát, půl dvacdta dvojný 314, 321
dují, -_ieš viz doutt
142, 319
d\'ojtečka 275, 278
důkaz vedle dokázatz' dvacet et.. 13, 141. sl..
sl., v periodě 272
23 pozn.
315, 317 ; dvadset, dvořák et. 74
důl, dotu 93, 344- srov. “ dvadcet47; dvacet (a) * dvořan,
dvořěnín,
dole
jeden (strom),dvacet l
-enz'n 69, nm. -e' 91
|
|

1
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dvořiti zakoho Stř. 396

v nom. mu. 96, vedle

dvorny', stč. dtm-en 301

-_1/ 93;

též

v -ěj', -ej' 20, 21;
-ejí ol). lll. -í 433

dvorský sloh 286

(5)v gen. souhl km.
121

—ěiší Gejši) \" kompt.
64 S].. 76, u přid.

dvoud-uchý 321

dvouramenný et. 70
dvoustý 318
dvoutisící 318
drůj, dvoje, —e86, vzor

142 sl.; srov. (?vój
& dvojí

dvůr, stč. dvór, dvora
i -u 90, 93; Dvůr
Králové 3, I). Krá-

—e (Ob.

jm. 76

ě-a 10; Ec? 10, 31 sl.
é-í (ji/') 12. 19; é z že 19

sl.; -é- stažením
z -oje- 54; (lial.
m. -ej 50; -é v nom.
mn. 91

č dvojhláskaó; 18 až
20; ě z a 10 sl.;

—e/„'63, 91;

-(e)k.„ Jao,

-ka 3. 74
ekonom prav. 5

ellipsa, -y 149; ellip
tická věta, 250
-em (lat... mn. vmlle 'í—m
110; 117 9.1.

ě-e 19 SI.; ě (e) Emauský klášter 453
lův 3
se odsouvá 20; stč. -e'nín. -(j)ěnžn, mn. č.
dycky dial. v. vždycky
-e'- (oe-) proti —0—
22
-ěné (nč. -a-né) 69,
dy'chati (dýši et. 46) —ě(subst) z -gt- 72;
91, 92, 94 SI.
proti dýchn outi ( _)ův.
-e' (-e), -z'c, —íce 164
-enka 64
oy- 27) neb ech
sl.; —e'(-e) kmeno- ? enklitická, slovce a,
nouti 185 pozn.; 17,
tv. příp. 156, 185;
zájmena 13, 56. 404
200; dýchati čím
-ě- v impt. nm. 164
enquěte viz anketa
349
e ('l'., jať) 8: &z č 10,
-ěný 69
31; č 2 *oi 30
(lychtítí po čem 230
(lýmati et. 9, 80
g & střídnice 9 sl., epigram, —u 149
epištola 47
(lyšné hlásky 424
g-(g (stupň.). 29 S].
epos, eposu, (cpu) 149
dz 7, 424; dz dial. m. -ec, -(e)c 63, 75
-er, -era. -ero & —ery',
ď37; dz slo. za 2 37 -ečeí.: 63
-erá. -eré 68. 143
dzedzz'na rlial. 37
—ečka 64, -ečko, —éc7.:o
sl., 319
64
dž 7, 424
—e'ř 68
džbán 7, 32
Egypt (Aeg-, Aňa-) 4

egyptské písmo 452;
eg. jazyk 443

e, é 10—18;odsouvají
se 2,

13, 20,

66

(kompu), 109; ez ě
(a) 10 SI.. 19 sl.;
e v (lial. m. y 27;

e pohybné (vklad
né & jerové)
SI., 102,

9, 13

121; e -0

stupň. 28 sl. ; eproti
starému o 21 sl.;
eprůvodné (při l, 7')
27; e hrd.—podn. 422

-e v kompt. příslovcí
66;-e ve vok. proti

-ech 10k. mn. vedle
Jak 92, 102, 110;
117 sl.
*Jeho

(víla),

Eck/: ;

echo, raha 149
*ei v bj n. i 30

eránská větev j az. 444
erár prav. 4
Erinys, -ye 149
—es— 75

-est 117, 119
eště ob. v. ještě
-ét-, -at- z -et—72

ethicus
-e'- za -eí- 6' ě' e' ; 342

(dathivus e.)

]z aj 11; ejzaj
, J (',)
11. ' etymologická délka
slabiky 5; etymo
12, 27, 429 Sl.; ob.
logický pmmpis
ej za 5 20; ob. -ej'
33, 454

(-ěi')21,66, 163,433
—ěja staž. v -á- 54
-ějc ob. 66
-eje-, -ěje- staž. v že 54

etymologie lidová n.
prostonár. 440 sl.;
449, 450, 454

-ějz'. -eji (stč. -ějie, —ějz') eu

-u 90, vedle —i96;
-ě (-e) v 10k. prot-i
-n 90 sl. & v dat.

v kompt.. 21, 66, 328
-ějz', -ejí v 3. os. mn.

10k. žensk. 106; -e

proti -ěj! -ej! 163;

stu )ň.
30

v

02“ 11. za

Eustachí, -ž stč. 100
-e7;jinoslov. 128
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tiv (odlukový) při
kompt. a superl.
334; gen. doplň
kový 335; genitiv
dvojí 335; gen. ča
sový 335; gen.mě

ecangclásta, -y 107; ! fraktura 453
vzor 108
francký jazyk 445

explicativus

geni

tivus exp1.) 335
explose 421
explosivy 7, 423
-čz 75

-ež 76

] 40, domácí a cizí

42 sl.;fz v(pv) 41,
assimilací 42; f-b
42; f-p 43

faktitiva 382
falckrahz'e stě., -z'; -ě,
-ětc 116

fara et. 42
fčela viz včela
-fč— 19

fedrovati 439
Felix prav. 4
femininum (ž. rod)
287

Fenicie (Fam-, Foini
leže) 4

feat/letou, -u 150
fičeti 42
filosofický et. 60

finalní věta 261
fmitm' výrazy sloves

Franco-az, -e 151

francouzský

jazyk

445;francouzská re
publika prav. 4
František, stč. Fran
rový 335; gen. lat—
cišek 48, zkrác. Fr.
kový 335; gen. pří
(ne Frt.) 275
vlastkový 335 sl.,
gen. vysvětlovací
frase nové jak vzni
335 ; gen. podmětný
\ kaji 442
frčeti 42
a předmětný 336;
frekventativa 80, 377
gen. přivlastňovací
336; gen. celkový
frieský jazyk 445
336 sl. ; gen. za akk.
frikativy 423
325; gen. vlastno
Fritz (Fric), -e 151
sti 337
Frozín Ant. 449
fučeti 42
\ ; genus 282 :g.activum,
; Fuchs, —e 151
passivum 154
fuj! 409 „
(ne -ia.'),
funkce druhu a tvaru„ 'Í gcometrz'e
-z'e 147
slovních 281, 419
futnrum viz čas bud. Germani 444
germanismus 439
germánská větev jaz.
!

g 43 SI., g-h 43; g 2
g-ž 43, 172; g za
psané l.: 33, 43; g

litera za 9, j 455,

456

-g- (přípony

s -_r/—)75

445

.f/Í'Ž 43

glagolášové 453
glossy 451
Goethe 4, skloň. 151

Gotha prav. 4
gotské odvětví jaz.

né 153, 375, 417
Gabriel, -e 97, Gabri
445
.
hel stě-. 44
n'nskó. jazyky 443
Gottschcd, -oeá 151
Firdasi, -z'ho 150
gaelské nářečí 445
flamština 445
gradace 409
galilejsky' prav. 456
grannnatick ý rod 282,
flaška 47
„ gallský jazyk 445
287 51.. 297, gr.
Fleury, -yho 150
Garonna, -y 152
osoba 269 sl., 282,
flexe 82, 417; flexivní, gd stě. z kt 45
291 S]., gr. číslo
flektované tvary gde, gdo, gdy Stč. a
282 sl.; gr. shoda
01).viz kde, kdo, kdy
417; tlektující ja—
245 sl., 265 sl.-,
zyky 443
genitiv 82, 328—337;
Foenícíe. I'oim'kz'e viz
genpředmětný 328, ; gr. abstrakce 418
Fenicie; Foeničané
229, zaporový 329, Greenwich prav. 4
452
gen. cílový 329; grejcar viz krejcar
fonetický praVOpis
gen. dotykový 331; Grosz prav. 4
33, 454
odlukový 332, 364, ' groš et. 43
forkáf stč. 12
též 302; gen. pří Grujev 128
činný 334; gen. ve gt-ktc 44
forman. nm. -ani 91
fous ob. 42
zvolaních334: geni gutturales 7, 422
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hlásek?) .sl., 421.51;
gymnasium, -ía 148, ' huvěď, -2' 116
neskl. 152
' Havel, po Havle 90, '
hlásky stř. a starší
8—10
Gzol P. 449
363, na sv. 11avcl89 ;
Havlůj diul. 60
hláskosloví 1, 419.426
havran, lnn. -anz' 91
hláskoval stránka slo
házeli,
-eji
196;
házeli,
h 43 51.. h 2 g 43, h
va 1 sl.. změny
-hazovati 206 p., 379
odsuto 44, h při
v ní 2, názvy změn
l

suto 44; h hiatové

hebrejský jazyk 443

75

hej! 215. 409
hejtman et.. 12
Helios, -ia 148
Hellas, -ady 149

44
-h- (přípony s -h-)

-ha 75
habr, dial. hrab 51
haby (lial. viz by, bych
hádat-i se oč 363; 307
had 37. 86. 89, 92; 63,
456
hádě, -čte 37, 72., 124
hádek et. 63

hafati 42

Hach
Hais,
hájiti
hajny'

75
-e 151
koho (čeho) 331
132, 293, 299

halmara dial. 55

Halys, -ya, (-ye) 149

Hamilkar, a 148
Hanák 3, 295; ha

nácké náře-čí 447
hanba et. 73. ob. hamba
36; h. mčjest 326; h.
mluvili (s inf ) 390;
hanba
hanboucí
(snimi) 41.1; mln
vz'ti komu na hanbu
361

hanbiti se zač 373
hánce 432
hanebnik 293
haněti, -ějí 187, 193
-háněti, -čji 196
haniti. -i 187, 193
Hannibal, -a 148

hapatyka dial. 55
harest dial. viz arest
hasnouti 184, 433
—hášeti. -ejz' 196

Háta 4, skloň. 111
Hattala M. 448

hellenská Větev jaz.
444 sl.
helm stč. 439

některých 2
hláskové písmo 452;
hl. pravopis 454
hlásny' 299
hlava et. 43, 63; všem

hlavy

dolů!

atp.

387; by'ti své hlavy
a svých hlav 387;
Hamm/a Stč. 44
v hlavách (kde je
Henry V. 444
hlava.) 283; svá hla
herec, —rce viz hřec
va 308
heros, -0a 149
hlaváč 76
hezky 26; hezky', he hlavicč stě. 63
zounky', -0učky', —ičký . hlavička 432, nn,/ca 64
64, 410; hezči 65
hlavní přízvuk 55 SI.;
hi stč. VÍZ i
hl. věty 222, 251
hiat 54 sl.; lliatové
sl., 256, 276
souhl. (v. 7, h) 42, hle .' 215, 386, 409;
49, 44 a 54 sl.
-hle, ob. -le 44
hieroglyfy 452
hihned st-č. viz ihned hledati (si) čeho 333.
co 325, s inf. 389;
hiny' stč. viz jiny'
-zu stč. 190,
historická, doba ja hledčti,
se dv. alik. 326. 71.
zyka,426; hist. pra,
(si) čeho 333, h. na
vopis 454; hist.
koho, nač 234, 354.
praesens 383
361; h. komu nač
historik,
—íck_z]et. 60
230, 341; hledíc l.“
Hizmahel stč. viz Iz
čemu absol. 398;
ona/vel
nehledě 214
hladký, stě. hladek 15, hlédati 20
300; hladší,
Ob.
-hle'dn0utzl :
—hli'(l
hladčeji 66
nouti 185 pozn.
l hlahol, -u 93
hlaholské písmo 453, hlele ob. 411
hl. písemnictví 453 hlem-y'žd' prav. 26
hlídač 76 pozn.
hlasatel 71 pozn.

hlásiti et. 79; hlášen
47, 192

hláska et. 53; hláska,
mimovolná jak se
vyvinuje 428 sl.;
hlásky 2, roztřídění

hlidati 20
hlína 64, 294

hliněný et. 69
hlinka et. 64
-hližeti 196
hladati, -zi 200
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hlo-hb. -ě 109, 110 Sl.;
z—hlonhi 110, 371
hltáč, —ati, -avý 51

Hluboká 132
hluboký, -bši 66; h.
do pasu, po pás 232,
355
hluchoněmý et. 78
hluchota et. 71
hmatati —- hnzátnonti
184 pozn.
hnila sic. (nihla) 51

hmotné předměty 286
51., 294 sl.

hmoždiř et. 44
hmyz. prav. 26 ; -u 90
hnaci 72 pozn.
hnáti 159, ženu, -eš
16, 35, 206; k. na
nepřítele 361; viz

honiti

hned et. 21, 51, 426;
hnedle, -lic'ko, -linky
410
hnědouš 76
hněv, v hněvu 91;
hněvý, hněvem něco

činiti 283, 349
hněvati se na koho,
nač 354; h. se pro
pravdu 233
hnisti, hnětu 167
hniti, hniji 179
hnouti, hnu et. 40,
160. 184; h. kým

hoditi.

hozen 192. 510. ? hora černá, Hem Čer

hod'ený 37:
cím
344, 351 (též co);
h. se komu (čemu). ke
komu (k čemu) 340;
h.

se

koho

(čeho)

stč. 331; k. co do
čeho (več) 370, 374;

hodim 376 sl., 379,
383
hodluti s inf. 389
hodný, hoden 15, 300,

hollandština 445

holohlav 77, -ý, -ec 79
Holomoue v. Olomouc
holoubě, -ěte 124, ho
loubátko 64
Holtý, -ýho 150
holub,

—a 89

holý

výraz

holubice 62

slovný

217—219; h.. pod

mět, přísudek atd.
224, 226, 227 sl.,
235, 236, 240; holá
věta 218

72 pozn.
Hobbes prav. 4
hod, z hodil na hody ' honitba et. 72
231; srov. v—hod
honiti býcha 22.8, 293;
h. proti hnáti 380,
hoden viz hodný
oběd—u335;

v

(jednu) hodinu, ve
dvě hodiny (kdy?)
370

Kutna. -a' 128, 301 ;

hory a hora 106;

hore 510. 343 si.

horák et. 74
hoře nad hoře 362
horek, hořek stě. viz
horký, hořký
horem 403
hořeti, —i189; et. 28;
h. zlatem 349: h.
ohněm 350
horko, -a 299, 300

S inf. 390; h. čeho
229, 334, h. čemu,
Iíorký, Horka 106;
k čemu stč. 340
283, 295
hojžeir dial. v. offíci'r
horký, hořký. stč. ho
hohen stč. viz oheň
rek. hoře/.; 15, 300;
hoch, hoši, hošik 45
440; et. 53
hojitel, -ný et. 71
hornobečevské růz—
hojně čeho 337, hoj
nořečí 447; horno
nost čeho 336
německý jaz. 446
hokynář, hokýně 62
* horouci 189

(čim 344
hnuti okem (čim) 344 Homer(os)._ —a 148
ha (stě. fho) 50, 56, ; honba et.. 72, 73
honem 214, 348
136; ho ob. (111.stř.
je) 136
honici (pes) —-—
honící

hodina

ná 3 pozn.; Hora

et. 28
hop! 226

hopicě stě. viz opice

hóra (proti hora) 5

horský et. 35; horské
různořečí 447
horšiti se na koho, stě.

na kom 412
hovši 66
hospoda stč. 107

Hosyodin 4
hospodyně 62
host 85, 87, -i stě...
vzor 118 SI.; —a
119; pl. -e' 91

Hostinné (též -ine') 132
hostiti, -štěn 193
hotovati, hotuji 206
hotový, hotov s inf. 390;
za hotové 355
houba, hub 106; 64
houpadla 69 pozn.
housle, —li 118; 72

housti, hudu 168; h.
svou 228; h. sobě342
houšt', -ě 109; 49
houžev,

—žve 120

hověni' 402
havěti, --ěji.
komu 340

-i 187,
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hozen, -í v. hodití
, hrdý, hrd čím 350
hr (býti) ob. 241
hřeben., -e 121; hřebč
hrab dial. viz habr
neh. -íneh 12
hrabaíí, -u, -a'm 198; hřěbí stě., hřebík 44.
hrabatí —hrábnouti
74, 100
hřec (stě. jhřee), herce
184 pozn.; et. 31
hrabě et. 43, —čte110, * 50
124 sl.
hřččsky' stě. 44
hraběnka 62
hřčch viz hříeeh
hrabie, -í 516. 116

hra'bnouti v. hrabatí
hráč 76 pozn.; 96
hrad. na hradě 91
Hradčany 83, -ana 91,
94, 95
Hradecko 74, 299; v
llradee'te' 45, 102;
hradečtí, stč. —ččí45

hradit-í, hrazen (chyb
ně -žen) 192
hrách, hrachu 93
hrachovíštč 74

hraní 205
hranické růzuořečí
447

hráti, stč. jhrátí 50,

hře'stí, hřebu stě., et.
31, 40, 171, 428
hřešíti,

199, 170; hrgjzati—
chem 350
hryznoutí 185 pozn.
hříbě 44, 72; -ěte 124 hry'zti, hryzu 170, 199
hrzatí stč. 44
hříběeí 133
-ejí stč. 187
_ h rzefí,
hřídel, -e 97
hubha 64
hříech, hřěeh stě. 8, 18, 1

19apozn., hřích 44;
-ové 91, 291; hříchy
h hříchům přičínčtí
413

hříšník et. 74
hříva 44
hřmčti, hřnzíti 44
hrnčíř et. 68

hrnečné

hrnoutí 183

hrazen, -í v. hradíti

hrb et. 14
hřbet, stč. chřbet 33
hřbíti, -í 189, 440
hřbitov, -a 89, na hřbi
tově 91; et. 440
hrbol, -u 93; et. 69
hrdatí kým (čím) 344

hrdelné souhlásky 7;
h. hlásky 4.2; hr
(lelněpodnebné, hr
(lelněretné hlásky

422
hrdesen stč. 44
hrdětí, -ějí stč. 187
hrdost v. ul.-cízati

hruď, -a' 116

hrudka et. 64
hruštička 49
hrůza hoho (=. ?.koho)
336
hrůzný v. hrozný

stč. hřě—8. 19 : hry'zatí, hrgýzám, hry'ží

205, 431 ; h. nač 361,
oč 363, reč 370

37, 46. 109

hrst, -i 116; 119; h.
jistoty 336
hrubý. -bší 65

pozn.; hřešíti hří

-ají, -ám 158, 195,

hřátí, hřejí 205; 159
hravý et. 73
hráze, hráz 8, 20, 21,

hrozru? zlý, zle 410;
hrozný a, hrůzný 57

299

hudčlatí v. udělat!
_
hndu v. houstz
Huf/o 4, -y n. -a (ne
-ona) 102, 148, 151
háhoř stč. viz úhoř
hůl. holí 116, odch.
117 sl.; 120
! hulíce dial. viz ulice

hunor stě. viz únor
hůře, hůř 131, 437
hus, -i stč., husa, -y/117

hrob et. 31

hroh (: roh) stč. 44 Hus 447, jeho pra
hromada čeho 336

hromadná, jména 283,
284,294; hromadné
předměty jak se
počítají 320
hromazdítz', -žděn za
star. 37, 193; -hro
nzáždčtí 196; podle

toho nč. shromáždití

193
hromnice 111, 283
hromovládce 418
hrouda, hrud- 64, 106
hrozen, dial, rožeň 44
hrozítánshy' 410
hrozití hemu 339, čím
349

Hroznata,

Hroznětín

69, 295, 299

\'OpiS 455 S].

husička 432
hustě, houšť 27
huť, -i

116, -e' 120;

pod hutčapod hutmí
dělatí 412
hutrajch V. utreieh
hu'vidětí v. uvz'dětí

hvízdati. -ám. stč.
hvíždi 53, 200: hví
zdató —- hrízdnoutí

vedle

-hvízdorati

185
hýbatí, -u. -ám 1.62,
163, 198; h. čím
226, 230, 344

hýL -a 93

hymny 453
Hynek 296
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lzýnouti et. 40, čím 351 „ chodící (bos) 220, 240

chrudimský (kraj) 8

llypokoristická
řeč chodili o čem (: ch. oč) (:lll'ttii v. chrouti
363 ; ch. o holi 363,
chr—úpatí, -u, -ám 199
250; hypotaktické
souvětí 251
chodili bos
128, cht z kt 45
lzýpothese, —se,též -sa,

-sy 147
hýřit, -a 93
hyzditi, hýžděn 37, 46,
192

220, 238, 241, 246, chtě/ii ]61
284 sl., 290, 300. _ chtíč 76 pozn.
322.324; ch. bosýma chtíti, -í, -ěji, 189, 158,
nohama 350; ch. na
čemu 339, též co
žně 354, lesem 322;
340, s inf. 389 ; chci

nechodili proti jíti

\'ÍZ toto; ch. s kým
231, 235, ke komu
all 45 51,455; CÍL-Š(s) i
231; chodívali řadem
45 SI.; ch-k 46; ch
231; chodívávati 80
ods., přisuto 46
och- (příp. s -ch-) 75 chodník, 10k. -u 91
chochol, -u 93
-ch, -cha 75
chomu'tnc' stě. 299
cha-ldejský jaz. 443
chalpa dial. 24
chopili sc čeho 331
chamito-semitské ja— choroba et. 73
zyky 443
Chorvaty 453
chamraď, -i 116
choť rod m. i ž. 287;
chaos, —u 149
-i 116, -ě 120

Chorvaté 448

Choteč, -tče 13

-cházeti, -ejí 196
chci viz chtíti
Cheb, -u, stč. Ohba

Chotkova třída 3
chovali koho pod stráží

15, 16

chechtali, chechci, -tám
se 200
-chen 145
chj-Š 46
chladno, -a 300
chlap vzor 88 sl.; —i,
-ove'91; ch. darebná

290; gen. mn. 425;
79, 85, 87, 426, 434
chlapák 288, 410
chlapec, -pce et. 15;
chlapeček, chlapík,
-ičcl.: 63, 288

chlapecký 18
chlapisko 283, 410; 74
chléb, chleba 138 ;89,93
chlév, -a 89, 10k. 91
chlubiti se komu 339,
čím 350
Chlumec 295
chmel, -e 97
chmura, nespr. -ů- 23

366, ch. se čeho stč.

332; tak vý tak (se

chováte)? 250
chřadnouti 184;

ch.

čím 349

chrám, 10k. -ěi -u 91
chramostýl, -e 97
chrániti čeho 331, ch.
se od čeho 364
chrápali, —u,-ám 199

chřástal, -a 93, 97
chřbet stč. viz hřbet
chřen stč. viz křen
chřístel, -e 93, 97
chromý, 'chrom 128, 23,
41; ch. na ruku . . .
355
_chroumati et. 23

chrouti, chruii 179
Chrudim, -a jm. osob.
130, 295; Chrudim
(stě. -n'i), -ě 132 sl.,
Chrudín'ianý,
-měnc' stč. 8

295;

nésti stč. fut. 390;
chtě nechtě 214,
chtěj (neb) nechtěj
214, 385
chtivý čeho 333, 334
chudák 74, 432
chudina 70, stč. 284

chudnouti 379
chudý, chud 300; ch.

bohat 432; sr.
chuzí ; ch. duchem
232, 348, na duchu
232; chudé vysvěd
čení 298; ch. člověk

294; blahoslavení
chudí 236
chudoba et. 73
chuchel, -chle 97
chumel, -mle 97
chundel, -e 97
chut, -i 116, 117; 119
chutný, stč. chuten 15,
s inf. 391
chůze leseni atp. 323
chuz-i, chnzši, -še stč.
425 sl., chudší 65
chvála 8, 33; ch. Bohu!

386;

chvála-Bohu

(zpodst) 224
chválili 8, 33, koho226,
381
Chvaly, Chvala 91
chvění 205
chvile, gen. chvil 110;
chvilka, chvílečka,
-enka, chvilčička 64
chvíli, chvčti (se) 158,
178, 205
,
chvoštišt'e, -tě stč. 125

478
chyba
350

-rice zdrobňovneí

nedopatřením

&

přechylovací 63, 72,
75. 110; jm. míst
ní 99 sl.

chybíti se čeho 331

chyby písařské 40 p.

Chyše, z Chyš 110
-icz', —z'eí(rozdílný vý
chytati. chytit-i se čeho ;
znam) 72 pozn.
chytrák, —ačka294

iudefinita 312

dóže/cy 64

-ička 64

Indián,

--íčkář(-sky', -ství) 74 p.

91; Indiáni 443
indická, větev jaz.

-íčko 64,

74 pozn.

-ičlcy' 64

idea., -ey, -eje 147

ideál, ideální prav. 4
identita, 309
ie dvojhl. 8, 18—20;

z. i 20 sl.; bývalé i-y

20; í-ej (ob.) 20; í,í
ods. 20 sl.; *i-h 30;
Sl.; &'Z 1312 Sl.; -i
a, —u v 1. os. jedn.

íprůvodné 27; -i

nom. mm. 91, 96;
-£ vok., dat. & 10k.
96, akk. 109 sl.

indoevropský (indo

, —Z_]-za -zz-—6; -zje- stuž.

ě (e) 19 p.; ?

litera i za, hýv. j
456
-ó z -hjb, -hja. -bjo 14,

67; -í & -ú v 3. os.
163;

indikativní věta 222

vedle -ó- 22; Jie z
-eje-, die, -bje- 54
-ieř 68
ihned, stě. híhnetl 44,
sr. žnhed
-íoh viz -eeh

-i (-z'ž)v iinpt. 164;

už 111.

psaného -ij 6; -í

v -ie, -zji- v

54

—žk20. 60, 63. 74, 91
-z'hář (—slay',-ství) 74

Thion (dum), -ia 148

žllustrace prav. 5

illyrštinn 445
-ím viz -em

prot-i -ějí, -ejí v 3. immunita prav. 5
os. 20, 163 sl.; -í v :impemtiv 153, 164;

kompt. 65; -í pře
chylovací

62;

—z'

podstjm. slov. 161
i spojka 247. 256,408,
stč. hi 44; čárka

250, 375, 385 sl;
zastoupen indik.
384, infinit. 386,
391 ; \' přísudku 226

imperativní věty 223
slov.
před i 277 sl.; i—z' _ in'iperfektivní
256 266. 408
(imperfektiva) 377

m, žá dvojhl. 6, 8, 11; 3 imperfektmn stě. 384
' implosivy 423
ía-ě, žá-z'e-í 11
-£e 72
-in, mm, -íno přivl.
.-íc (ý-z'ček) 63

444; indický et. 60
Indie Východníprav. 3
indikativ 153, 162 sl.,
247, 375, 384 sl.,
388; srov. ať, kéž

os.

v 3.

SI., 19 SI.; —ie-stě.

162 sl, 434 sl.; -i
kmenotv. 156, 191;

nom. mu. —i

množ. 163; že z d
10 sl.; že z žá 11;
ie-í 18 sl.; íe-e' 17

-e'e stě.

iz *ei30; i(z') ze

9; ízz'e 10, 11, 18

množ.

-ín 128, 147; -ín

v part 161

-z'chy' et. 60

chytrost (ch. nejsou
čáry) 284; chyt-roščě
stě. (mn. č.) et. 72
chytrý et. 68

proti

127; -in jinoslov.

-íua 70, 315
dativns
* inconnnodi
342, 343
-íček 20, 63, 74 pozn.

331; chycen 38, 68

i proti é (e) 12 pozn.;

—z'njm. Os. innžsk.

70, 128, jm. míst.

70,

127 51., 297;

indirect-a, oratio 268
germánský)
pra—
jazyk a jeho roz—
větvení 443 sl.

Indové 444
infinitiv71,153,1585l.,
375, 389 el., místo
snpina, absolutivní
391, za impt. 386,
391, zakondic. 391;
%
inf. bez se (učím se

modlili atp.) 307;
pádové vazby s inf.

vůbec 392, nom. s.
inf. 325, dat. s inf.

342, akk. inf. 328,
instr. s inf. 347;
inf. podmětem 224,
392, přísudk em 226,
předmětem 227,392,
přívlastkem 236,
393, doplňkem 241,
392 sl.

iníinitivní kmen 156;
inf. tvary 158, 162
sl.; inf. konc. 21,
158; inf. výrazy
rozvité 277
infinitní výrazy slo—
vesné 153. 375

479

inňxy 443
inleed stě. 21, 51, 426

inchoativa 378

- ininký. -inka, -inký 64
instituce 110

instrumentál

před

mětný 229 sl.. 344,
doplňkový 345-347,
5 inf. 347, místní
347. časový 347,

způsobový, srovna
vací, vztahový, mě
TOVý, příčinný (in.

původu, nástroje a
prostředku. látky,
příčiny)

348

sl.,

vnitřní, přívlastko
vý, vlastnosti 350
intelligence prav. 5

: -íti, (-iti) a ětz'zkrac.
inf. 158, 159

-itký stč. 64
-itý 320
iu, iii 8, přehlas. v i,
i 25
-iva; -ivo; -ivý 73

jalmužna v. almužna
jam stč. 404
Jan, Jene 11, 35, 92;
na sv. Jan 89; lok.
-u, ale o sv. Janě
jana 70
90; 296
Izmahel, stč. Hi- 44
-(j)an, -(j)an-tn 69,
Izrakel stč. 44
435 sl
J andit V. 450
Janků, Janů 128
j 49 sl.; j přisuto jar-mara 54
(hiatové) 49, 54; od jařmo 75 et.
snto 50; -j- mezi Jaroměř, -e, 130 sl.,
259, 299
2 samohl. 54; j z
ž 48; litera j 455, jaro. -a 299; na jaře
456
—ja67; (j)a kmenotv.

156, 193
interiectio 281
interpunkce 275 sl., já, stč. jde 46, vzor
133; 304
v periodě 272; 449
interrogativní věty jablko, jabko 34, 49,
jablek 16, lok. -ách
223;interrogativum

102

304

intransitiva 381
iný v. jiný
inženýr prav. 5
10, gen. le 149

ionština 445
.W 68

iranska větev jaz.444
irské nářečí 445
-isko 74, 410

iskra V. jiskra
islandský jaz. 445
isolace 403, 426, 437;
isolující jaz. 443
Israel, -e 97
-ista jm. podst. 107 sl.
istý v. jistý
-is'tě 74, skl. 104, 125
—itajm. podst. 107 sl.

Italián 296;

itali

z'mský jazyk 445

italska větevjaz. 445
iterativa jak se tvoří
79 sl., 377 sl.

314; jakýsi, -s' 307,

404

(kdy?)

355, 362 &

zvl. 412
Jaromír, 130, 295 sl.

Jaroslav 296
jasné souhlásky

7,

423, na konci 32
Jasnost (Jeho, Vaše)
prav. 4; 304

Jablonné 293
jať (6, 13) 8
jabor v. javor
játry stě., játra uč.
jadérko 64
106, jater 16, 106
jádro, gen. jader 102
javor,
(lial. -bor 41
jak viz jako
jazýček prav. 26
—(j)ák 74
jazyčné souhl. 7, 424
jakkoli 261, 404
jazyk. -a 89, vjazyce
jakmile 407, 408
i-ku 91; prav. 26,
jako,jake, jak 22; 215,
po jazyku svémustě.
313. 404, 405, jak
365
tak 259 sl., 313, 408;
při komp. ;jako růže jazyk 1, 415, jazyk
český 416, 446; na
atp. 231, 232, 237,
uka o jazyku 417;
240 sl., 243
jazyk se mění 424
jakost et..313; jakost
sl.; příčiny pro
děje slovesného
měn jazykovych
376; j. hlásek 10 SI.
426 až 442: jazyk
Jakoubek 296
(čast mluvidel) 421
jakový stč. ViZjaký
Jakub, 23, 296, po sv.
Jakubě 90
Jakubec 296

jazyky isolující, ag
glntinující,ohýbací

taký(ž) 312, jaký?

doevropského 444
až 446. jaz. slovan

jaký139,313;

443, jaz. kmene in—

480
ské 446. ju?.. Český
11jeho nářečí 446

je z žč 48
jdu, jdeš . . ., jdi \'iz

jíti

je-

jel“ (hrdé. &a měkké
a, jeřík) 9
424, j. tvary slo— Jericho, -cha 148, 152
vesné 153, 154, 155 jerové e 9, 13 SI., j.

ky 5, souhlásky

11 SI., j. věty 222,

km. zájm 135,
137, 310; srov. jh

atd.

223—250, j. kmeny
418; j. otázky 248;

jednoduchá slove

je (m. jest) viz býti
ječmen. -c 121
jed. 10k. -u 91

jejich, jedna,

noduché samohlás

-no 53;

86; vzor 140;jedno
ríno atp. 319;jeden

druhého atp. 413
sl., zjednc' země do
druhé atp. 413 sl.,
jeden učený nespln
294; 314. 316, 318
jedenáct(e) 20, 78, 122,
vzor 141 SL

jedenáctý, -náct, půl
jedenácta 149, 319
jedenadvacet 315, j.
stromův 318: jeden
advacáty' . . . 318

jedenkrát 321

sa 80

jednoslabičné jazyky

13 51.

jesle, -h' 118; stě. ?:

nesli 36
jescň, -ě 118
jeskyně 110
jest \'iZ býti

443
jednotu větná 244 S]., jesti stč. viz jisti
j. sou větná 250, 252, jestli, -že 215, 261,
407 sl.
256, 264
ještě, ob. eště 50; j.
jednotka 321
jednou tolik 321
jednotky členské 244
jednotné číslo 82, ješto stč. viz ježto
154, 282; proti mn. jetel, dětel, -e 97
jetz', jedu 158, 168;
č. 286 sl.
se dv. nom. 324;
jednou 214, 321, 347,
j. na pole, na trh,
405; (ještě) jednou
na pout 361;j. kro
tolik 321
kem, kluscm, trys
jednuška 321
kem atp. 231, 348:

jěhnec, -hence stě. 15

Jeho (Jasnost, Milost
atp.) 4, 304; jeho

136, 306
jedenmecítma et. 141, ' Jech
et. 75
315
jej 136

jeden-ráz dial. 321
jedinký stupň. 410
jediný jedináčlu 411

pravidlo, j. slabiky

_j skrze město 369;

j. ve sto koních 370;
j. na. čem 234; kam

jedeš? kde jsi jez
dil? 380; j do Pra
hy, od P. 358, 374

její skl. 133, 136; jetí (zajetí) 175
139, 305 sl., 456; jeeltl se čím 345; j.
Její (Milost. Láska
komu co 339
jedle —e,jedla,
-y
atp.) 304
107
jez—o,na jeto 129; na
jejich.
jich
136,
305
jevě 300
jedlouy' et. 60, 73
sl.; Jejich (Milosti jezditi. -žděn 53. 192;
jedlý, jedlé ovoce 396
atp.) 304; jejích
jednak — jednak 253,
SP. jeti
(domů) 136
256
jezero, 10k. -ech 102
jelen 61, 63
jedna/uj 319
jěžvec, Jevcě stě , ježe
vec ně. 15
jednatz' oč363.j. 0 kom, jelikož 260, 404
ježdění 192
o čem 231; tak vy jelíneh 63
tak (jednáte)? 250 jemnické podřečí 448 Ježíš et. 47, pánu Je
-lj)ěn-ín 69
žíši 96
jednz'ce 321
jednodobá slovesa jen že 253
ježto, ješto 215, 260:
377 sl.
ustrn. 285, 291, 312
jenž, jež, jež 86, vzor
jednoduchý 144, 321
137; 311, 314, 405; j'ho stč. viz ho
jednoduchý výraz
jenž ustrn. 285, 291. jhráti stč. Viz hráti
312
jhřec stě. viz hřec
slovný 217 ; j. pra
; Jičín, -a 89, 10k. 90
v0pis 454 sl.; jed— Jept stě. 43

481

Jidáš, -ovi i -i 96
jiesti Stč. viz jisti
jieti, jma stč. viz
jmouti
jihoslovauština 446
jich viz jejich

j. se dv. 110111.324;

j. na Vyšehrad, j. ,
na jahody, na mši,

na pout, na kázání
354. 361, 374; j. 3
pole, s očí 368. 374;

j. na koho 361;

giz'kati,-jíknouti 1851).
ji?, -u 93

Jiljí. 100
jinak, jina/tý 313
jinam 405
jinde 405
Jindra, Jindřich 429;

před koho 366;

před se 366; j. za
kým (čím) 373; j. za
sebou307;j. za muž
Stč. 95, 372; j. komu

1

|

na pomoc,

29

jindy 215, 405
jinoch et. 75

jiný, dial.iný50,

ka po—

rodní. plemenuá,
'pokrajinna, osobní,
křestní, otecká, ro
do vá 283, 29 4—296;

atp. 380; jdi — ne
chod! atp. 381; jíti
komu rýchle 341;

jm. pomnožna 283,
jm. svátkův a slav
ností 283. zdrob
nělá 63 SI., zhru
běla 288; jm. pů
vodu zajmenného

(nespr.) 307; j. po

jmenné kmeny 58.
srov. též půjdu (po—
61—79, j. sklonění

jíti)

84 S1., 126

jíti, jma viz jmouti

i

jitro,

j. rád 220
j-istiti. jištěn 193
jistý. dial. istý 50;

gen.

—tr stě.,

-ter nč. 16; 54
jitrocel, -e 97

jízda 53

jist čeho 22.9, 334, již již 411
čim 230, 334. 348; ! -jížděti, -ějí 196

jižní skupení jazyků
slovanských 446

do-jista 129, do-za
jista 300, zaj isto stč.

50), et. 17, 30; 80,
159, 164, 167. 168;

174; s předponami
míti stě. 36; jdiž,
jdižiž Stupň. 411;
jde mi oč 342, 363;

313

(impt.) 250, 386;

36; jísti do sytosti
232: ve vazbách

jití (novotv.) 168
jíti, jdu (dial. da 168,

vlastní : místní, ná—

-— kde jsi chodil?

čem. 365; za mnou
(jděte) !386; šel sem!

předponami-nísti

353, zajisté 373 ; na
jisto 129

jména konkretní,
abstraktní
294;

sl.-:rZeles 354, 369;

s kým 368 ;j. s sebou

162, 168, vzor 208;

mi jméno Jan 325,
340; sr. též jmě
jméno podstatné, pří
davné, přísudkové
viz tato hesla :

obecná,: hromadná
a látková 294;

411 sl.; kam jdeš?

Jiří skl. 101
Jiřík 74
jiskra, dial. iskra 50
jisti (jie-. jé- 19), jím

i

299 S].
jméno (ob. meno 50),
-a et. 17, 123; gen.
jmen . . . 102; jest

moci 233; j. dolem,
lesem, horem, tady
235, 402, 403, 347,

kde jdeš? (: kam)

hiný 44; 3 13;jinší 76;
jiný, než . . . 259 sl.
Jiří, -z'a -ího 87, 133;
vzor 100 sl.; et. 74,
km. 79, 85, 87; sv.

infin. (tvrdý, dobrý,
nechutný jisti) 391;

_i.

1

vesné 389 ;jm. sklo
nění přid. jmen

jmenovací nominativ
325

'

jmenovati (ob. men
60), se dv. akk.
327, j. se, býti jme
nována se dv. nom.
324, 325, j. koho
čím, j. se kým (čím)
45

jmě. jmene stč. 123; jmieti, jma'm viz míti
vzdieti, jmieti (sobě) jmín, -a, —o50, 161.
187; býti jmínu se
jmě stč. 325; vejmě
dv. nom. 324
(ve jméno) Otce . . .
; a vejménu Otce 412 jmoati (jicti, jíti), jmu
439 sl.; et. 17, 174.
jmelí. stč. -le', meli 50
jmění 50, 187, 294, E 175; s předponami
402
míti, -řial, -ňat 36;
jma se činiti něčeho
jmeniny 283
stč. 331, 389; jm.
jmenné výrazy slo
i

Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.
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koko živu 327; jmu
se loulati (bez se)307
j'ma stč. viz mu
-jo 67
Jonáš, -ovi & -i 96
Josef 42. 296

jotace & její zánik
,

jsem, jsi atd. et. 162,
208 viz býti; Jste,
aby Jste nespr. 4
jš ze zš 48
-.iši 65

Jungmann 451, 453,

456
Juno, -ony 149

kací-ř 438

kačer 62
káď 64, -i 116, odo-h.
117
kádcě stč. 63, 64
kadečka 64
kadeř, -e 109
kadi, -iko 150
kadidlo et. 68
kadlec 01). viz tkadlec

kafka viz kapka
Kafři 443
kackel, -ckle 97

kackna' 62

kamo. kamc stě.. \'iz
kam

Kamýk prav. 26
kanál,

—u 93

kanape, -e 152

kandidát, -átka 4
káni 205
koníčka

01). viz

tka—

nička
kaňk stč. 36

kánon et 5
kanonti et. 40
kapati, -u 199; 40;
kapati — kápnouti
184 pozn.

Juři viz Jiří

-kájeti, -e7'i 196
kako, kak St.č.313, 404

juž, už 50
je 2 že 48
jž z žž 48
jb, ja, je 135, 310

Kalná 295

kaplan, -ani 91
kápnouti viz kapati
kapr et. 51
kára et. 68
Karadžič prav. 4

Kalypso,

kárati,

k, k-c, k-č 44, 172;

kal, -n 93
-káleti, -eji 196
kalich, -a 89
Kalivoda et.. 78

—sý149

kam 22, 58; 215, 404,

kapla & -e 107; 438

-ř-i, -ránz 199

kardinál prav. 4
Karel, -rla 62, 93;
K. Čtvrtý prav. 3;
Karel IV. 453

405. 408; kam -tam
267, 313, 408; kam
a kdejdeš?411 sl.;
kam proti kde 380; Karla, -ý 62
-k— ( říp. s -k-) 74
obrat se kam obrať . karmadhňraja (slož.)
-k 6 , 74
(8
atp. 385
kašel, -šlc 97
k, ke, kn předl. 21,
et. 34, 36; S dat. . kámen 35, 73; km. kašlali, -Šli, ob. -šl-ze
79, 85, 87; kamen
199; 162, 163
359. proti při &bez
93; vzor 121 sl.; kaštan 47
374; k-kra'li (nč.
-ůc,
&,
deset
kamen
kaštel 47
ke) atp. 18; k-okn,
92, 121 sl.; k. na kategorie 431
k-ucku atp. 23, 24;
kameni. . . 413; od kdti se et. 68; 159,
ka 24; bylo jich ke
Kamene (rod) 224,
sta 232, 316, 355;
205; 430 sl.; k. se
354; dům od (: z)
kn Praze, od Prahy
čeko 229, 334
kamene 355, 364
kausální vět-a 260 ;
373; kn prosbě, k
kaménck,
-inek
13
k. souvětí 254
vůli atp. 355, 359;
.- kausativa 382
k čemu je to? 355; kameni 283
k sobě přijiti 308, Kamenice, -e 99; 295 , kavalír, -ský 5
359; vrána k vráně kameník (m. mník) 70 kavka, kafka 32, 42
atp. 413 sl.; kránn, kamenný et. 70; ka kavkazský kmen 443
menné tesáni, tesák kázání, -ani stč. 162
kn pomoci 355
kamenný stč. 298; kazatel, -e 97, vznr
—kapřech. 62; zdrob
k. most 237
ňovací 63, 64. 74
98; 57,95; 71 pozn.,
kabát et. 41
' kamna, stč. -pna 40; ' 432
káecti, -eji 196; 379
33, 233; 103
kazatelský, -stvi 71 1).
k za vyslov. g 33,
43; k odsuto 45,
přisuto 39, 45

!—
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kázati, -ži 199, kaž!
164; 57, 71 ; k. komu

339; k. s inf. 389
kázeň, -žně118; 15, 36
kažisvět et. 78
kazit-i. -žen 192
každ-ičky 410
každy' et. 313; k. (s

ke předl. viz k
kejkliř et. 12

kelecké různoře či 447
keltská větev jaz. 445

kli, -i 95
klieeti, -eji 197

klíč od čeho 364

keř, kře & keře 15, 17

klička (ze Husovu

kerý stč. &ob. viz který
kéž s ind. & kond.
249, 250

tečku) 456
klid, stč. kliud 57
klidový význam 411
klik ptačí (šp. m. lep)
439
kliji, kluji V. klvati
klin klínem 233, 413
Klio, gen. Klie 149
kliti, kliji v. kloati
kliti (stč. kle'ti), klnu,
kleji 174, 175, 178;
kl. čemu 339; sr.
zaklínat'i

mn. č.) 284; k. nás

stč. (: z nás) 337;

Kijevské zlomky hla
holské 453

každy' nevie stč. 425;
po každé . . . 365

kladba v. klatba

kažen, -i' viz kaziti
-kážeti, -eji 196
kčicě stč. 425
kde (gde) 33, 43; 215,
404, 405 ; nemám kde
228; v záporu 406;
kde kdo 313; kde

klez'etati, —eistč. 201

kj—č 45

kladivo, -ivko 63 '

kladné Věty 223
kladu v. klásti
klamati, -ám, -u 195,

198, 199; k. ky'm
stč., koko 230, 325,
344, 425
! —kližeti, -eji 197
jdeš? dial. 411 sl.; klaněti, —kláněti, -eji klnouti, kinu v. kliti
kde —tam 267, kde —
196 sl.; k. se komu , klobati, -u 198
tu. 313, 408; kde
339; k. se budeš klobouk et. 51; mys
proti kam 380; vež
livci maji klobouky
(: klan se!) 348 Sl.
mi kde vež/niatp. 385 klásti 158, 160; kladu
atp. (mn. č.) 286
kdesi, kdes 21
(nzi)kláda'm 57; k. klofati, -u 199
kloktati, -ei, -tám 201
kdež stč. 1n. odkud 412
naději 2) kom stč.,
kloniti se čemu stě.,
?)koko, do koko 4l2;
kdo (ob. gdo). kto stč.
k čemu 115. 322
k. si něco ža poduška
22, 45. 86, 138, vzor
(zač) 372; k. lest klopy'tnouti prav. 26
139; 289; kdo? 310
klouti v. kloati
0 kom stč. 363
sl.. 314, vztažné 311
neurčité 312; kdo klášter 47, -a 89, 10k. klouzati, -ži. -žám 199
-ře 91
klubati, -u 198
— ten 267; kdo nás
stč. (: z nás) 337; klatba, -dba, stč. —tva kluji V. kli'ati
klus, jeti klusem. . . 348
kdo s koko 368; buď
33, 72, 427, 428
klusati, -ši. -sám 200
' klat, klet, -ý 175
kdo bud, atp. 385
kdokoli, vv, -věk 312 kldti, koli, kůleš 199; klvati', kliji & kliti,
kluji & klouti 181,
sl.; 404
k. ?) oči (več) 231
203; 195
kdosi, kolos 21; 313, klátit-i čím 344
kmen, -e 121
klatva v. klatba
307. 404
kle'ce'ti stč. viz klieeti kmen, kmeny 58 SL,
kdož 404; srov. kdo
418; třídění kmenů
kdy (gdy) 32, 33, 43; klej, -e (kli') 95
215, 404, 405, 408;
58; km. prvotný &
kleknouti 184
pozn.——
nemám kdy 228; klekati
podružný 60, km.
klenouti et. 40
základní 61, 418;
v záporu 406
klepati,
-u,
-ám
199
kdyby 261, 408
kmeny jmenné 58,
' kleště 83, 283
61—79, a to samo
kdykoli 404
hláskové neb ote
kdysi, -s 21, 307, 404 kletba,-tva
72
vřené & souhlás—
když 13, 215, 259, 261, kto'ti stě. viz kliti,
klnouti
kové neb zavřené
262, 405, 408, 417
31*
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79, 85. jednoduché

knoflík. -íkář 74 pozn. konu'nz'k (nn. vuni/í) 70
kňže (mor.) v. kníže; komise v. komnn'sse
kňžka v. knížka
* konnna, 275
-ko 63, 74
konznzissr:5,zast.-sí 115
koban stě. a, slc., -lók komnata et. 439
mor. viz klobouk
komorná 132, 293, 299
komparace 301, 410
kobyla prav. 26

& složené 58, 61,
76, 78, 41.8; — km.
slovesné 58. 79 SI.,

155

a.to iníini

tivní 156, plne
sentní 157. samo
hlůslcové (přízna
kové) a,souhl. (hez
přízn.) 157; — kln.
zaijnlenné 58. 61
kmenosloví 1, 58—80,
419. stř. & 115. 425

kmenotvorné přípony
58 sl., 156,166, 182,

kočí. -í a -ové 115
kohout 61
Kochanonfski, -Skéh0
132
\ kockatl se čína 349
, kojiti se čemu stč. 340
E kokodr-z'l stě. v. kro
kodz'l

komparativ

s udáním míry 302,
s od slc. 364; k
příslovcí 66, 404
komlmrativní
věty
259 sl.

\

komplose 421
kóň- V. kůň

kol 56, srov. kolem
koláč 76
kolba et. 73

185, 191, 193, 206,

418

kmenovásamohláska.,
souhlásku 85

kolébaiz',

konoessivní věta 261
koncovka, co jest 61,
81 ;koncovky kme

—n, —ám 198

nů jmenných 79,

kmet, -a (stč. 4) 119
knn'tati — kmitnonti
184 pozn.

kolečko et. 64; koleč

knzotr 62, -h"e.' 90; '
dům. kmotra Nová
kův atp. (sítě.) 298
kmotra 62; k-mot-ro!
paní konoťra! 325
kněz et. 75; 95, 97.
125, 424; knčže! 96
kněž, -ě, -e stč. 131
Kněževes. Kněžepole
131
kněží. Stč. -ie. vzor
98 sl. & 114; 283

kolénko 432
'
koleno 83, 102, sk1.103; |

knzoclz et. 75

kněžžc 72

Kněžmost 131
kněžna stě. & nč. 62,
et.. '70

kněžství, -stvo 72

64—66,

294, 302, s gen. 334,

se ,

k. jmen cizích 147
kondicionál 153, 209,

kolem 352, Z:. čeho 359 i

210 S]., 247 sl.,
s kéž 249, 250, 375,

kem, do kolečka

točité 231

123; srv. padnontz'

koles- V. kolo

!

-koli

404,

-kolz'věk 313

-kolz'(v),
!

kolik skl. 144 sl. ;
kolík — tolik 313,
314, 337, 404, 405,
408
kolikátý 313, 318
kolikewj, -er, -cra, -ero

144;313, tázací 319
kolikost děje 376 sl.,
378—381

' kolíky/' 313
kolitz' (111. kláti)

193,

386—388; za, indi

kativ 388. zastou
pen inňnitiveln 391
kondicionální
věta
223, 261
koně v. kůň
konec roku 336; konec
všemu 343, k řečem

340; konec rybníka
atp., kde? 327; k.
koncův stupň. 411;
býti v koncích 275,
283
Koneccklnmí 295
konečně 253
koncu, -nve 120; 64

199
kongruence 245 sl.,
knihu. 64
kollektivníjlnéna 284 , 281, 419
kólnč
v.
kůlna
koníček
63
kníže. -ete 124, kňže.
dial, 28; stě. l.;nležě kolo 64, 101; km. koník 74 pozn., 57,
koles- 75
(stř. a, muž.) 125,
63; 10k. -u 91
kn-e'enz'(Stč.) et. 62

287; význanl 424;

k. nad čím stč. 362
knížka 64, dial. kňžka
6, 28

kolon 275

komár prav. 8136.455

Komenský 449, 451
komín, -a 89; 10k. 91

'konjugace, konjugo
vané tvary 81
konjunkcionální věty
257

485

konkretní předměty
286, jm. podst. 294
koňmo 405

_

konsekutivní souvětí

254: k. věty 260
koňský zprávee stě.
298
Konstantinopole,-e 149
konšel. -a 93
konývka 64

koordinované souvětí
251

kopa grošů 334
kopuli. -u 199

Koperník 294
kopírovali prav. 5

kopulativní

souvětí

252
kopyto prav. 26

kam v. kůra
koral,

pl. -3/, —e93

korbel. -e 97
korec čeho 228
kořen, -e 121, do ko
řen, dokořán 92,
122; z kořene vy

vrátili 372
kořen slova, kořenná
slabika 60, 418
Korintská šíje prav. 3

kořist. -i 116, 119;
kořist/ca 64
kořiti se komu 339
koroptev, korotev 40,
-tve 120; stč. ku
roplva 23

kostel 438, -a 89, 93;

440; 432
kožich, 10k. -u, —še91
Kostomarov, -a 128,1 kř ze skř 48
147
3 kraeí v. krátký; Kra
koš, -e 95
košík, košikář, -skzj,
-slvz' 74 pozn.
košile, gen. mn. 110
košt'ál, -u 91 _
keště. -ěle 125

košle'ř et. 68

košlovali ob. 47
kotel, -tla, -tle 93

kotev,-tve
Kott 451

121

kotva, -y 121
Kouba, Koubek 296
koudel, -e 109
koukol. -e 97
koule, kule 57

koupadlo 69 pozn.
koupání 161
koupati, —u,-ám 199
koupel, -e 118

koupili — kupovali 57,
206 pozn ; k. copro
koho, komu 233; k.
zač 233, 372; k. co
čim 349

korrektor prav. 5

kouřili, kuř! 164; ne
kouřim význam 379
kousati, -ši, -sám 200

267, 408
korrespondenee pr. 5
koruna et. 23
korunovali koho krá
lem 345
Korybut, -a 90
kos. mu. -i 456
kost, -i vzor 116; et.

kousavy' et. 73
kousek et. 63

korrelativa 314; kor
relativní spojení

39, 52, 53, 59. 79,
119; 64, 85, 87

kovárna, stě. u dial.

-ně 69
10k. -e 91; kosle'lek,
-ýílek 13, 63; k. u : kovali. kuji- a kouli,
sv. Tomáše atp. 369
kovu 180 sl., 194,
kostěngj et. 69
195, vzor 202, 203
koslival, -u 93
kozel, -zla 93
kostka, kůstka 57, 64, : kozlee, -zelee stě. 15

-koušeli, -eji 197
kout, -u, -u 90; 93;
k. od koutu 413, z
kouta do I.:. 90

cik 74

kráčeti, -eji 197
krádež, ob. -eř 49

kradu v. krásti
kraj, -e 95; krajem
hluboký (kde?) 347;
na samém kraji 310;
k. světa (kde ?) 327,

z kraj srěla . . .
(ut-trakce) 274

kraják et. 74
krájeli, -ejí 197
králíček, na krajíčku
stupň. 410
král,

—e97; -i! 96;

k. nad králi 363,
411 ; zahrada krále
Václava (-ovu), krá
lova Václava (-ova)
298
králevic v. královie

kralický

pravopis,

K-á, bible 456
králová stě. 62, 132,
299, 424 sl.; Krá
love' Dvůr prav. 3
královie, -evie 22 ; -('i!
i -če! 96
královna stč. a, nč. 62,
425
královská volba 298;
K—e' Vinohrady

prav. 3;

království v dial. 42

kouli v. kovati
králův, —ova,-ovo srov.
král; K—ův dvůr
kouzlo, gen. mu. 16
kovář, -e 95, et. 68; ,
prav. 3
Kovář 296
'; krám od krámu.. . 413

486

krapati-krcípnouti 184
pozn.
krapet, -ptc 15, 124

křesťanství,

Krasícki, -kc'ho 147

krev, krve 15, 17. 120
křičeli na koho 354
křidélko 64
křidlice 01). viz skř
křídlo 64, 68 pozn.;

krásný nad kým stč.
363: ovoce krásné
zraku 341, 0. krásná
patříti (s inf.) 390;
kraší &-šší i -žší 49
krásti et..37 sl.. 376 sl.
-krát 321
krátce, kompt. krat

instr. -_21(no -oma)
83,102 ; Iok. -ech 102

křik 74 pozn.
křipat (ob.) v. skř
křisitel 69 pozn., 71 p.
kristal, křištál, -t'dl
35, 47

čeji 6G

krátek stč. VÍZkrátký
—křáti, -křeji 205

krátké samohl. 5, kr.
slabiky 57

Kristus 3, 46; stč.
Kři- 35; dat.

krátkozraký et. 79
krátký, stč. 40k 15,
301; kompt. stč.

zř. -ovi 90

Křištofor stě. 35
kříti v. krýti
křivan (ob.) viz skř
křivda et. 72
křivditi komu 341

krací 74 & -cší 38,

65, kratší 57, 65,
66; na krátce 129,
300, 362; o krátce

křivý komu 341
křížem a křížem 411;
ruce na kříž 361
krk, po krk 365
Krkonoše, krkonošské

371

kratoehi'íle, -chvíl 109 ;

kratochvílný,

-len 301
Kraus, -e 151

-St'l)0 72

křestní jména, 296
Kreta. 295

stč.

hory 3; gen. -noš

Krůutm' 429

113; krkonošské

různořečí 447

krejcar (gr-) 43; k. ke
krejcaru 413
krejčí, ob. krejčové,

k-ročiti 352

krok 63; jíti krokem
348

ním . . . 115, krejčo
cá 62; Krejčí, —ího krokev, -kve 120

62.296, 297, Krej

krokodil (stč. kokodril
51), -a 93
zahrada ob. 297
kromě et. 82, 214, 232,
křemen 35, dial, skř- i 343 sl., 352, krom
43; -e 121
20, 56; k. čeho 359
křen, stč. chřen 46
sl., kromě lidí 356,
ČO'Dá 62;

křesati,

Krejčova :

360.

—ši, —sdm 200

kromě neděle

355
kreslicí (potřeby) —
Kroměříž, -žíř 51
kreslící 72 pozn.
kresliti, -slen 193
5 kropáč 76
křest, křtu et. 17; lok. kropieí (kouev) —kro
-u 91
pící 72 pozn.
křesťan 438, nm. -anč kropieř stč. 439
I

|
,

91; et.. 46

! křoví 22

křtici

(li.—'t) — křtici

(kněz) 72 pozn.
křtiny 283,
křtitel 71 pozn.
křtíti 159; k. se od
koho stě. 388
krůček 63

kruchta et. 45
Krušné hory pr. 3
krutý 432
krváccti, -ejí 197
krvotok 432
krycí 72 pozn., kryjící

.

165

krýti (stě. křiti 35),
krýji vzor 177 sl.;
156, 158, 160, 181
sl.; k. se před čína
366; k. se čeho stč.

332

—á, -a

krytí, krytý,
161, 397

kt-c 44, 45, 453; kt-gd
45, kt-cht 45, kt ?.gl

(assim.) 44
kterak 45, 405
který (ob. kerý 39),
Stč.

-ří,

-řích . . .

35; 45, et. 13; který,
-ž 139, 310, 311;
který—ten 314, 337 ;

tenkterý(: někdo)
312;k.nás(=zná,s)
337

kterýkoli 313; kterýsi
404
kto, kte stč. v. kdo
ku viz 7.:

Kuba,

-_i/ 147, 296

Kubík, -íček 296
Kubilaj, -e 150
Kubin 128, 296

Kudrnáč 296

kudy 215,404, 405, 408
kuchyně, -ň 109

kuji v. kovati

kukla & -e 107
kůl, kolu 93
kule, koule 57

487
kůlna, clial. a stč. kólně

kůzle et. 72
kúzlo v. kouzlo

kůň (kán. knon) 8, 23,
57, 195; na kůn stč.
95, 99; koně 99, 324.

kůže, koži . . . 110

k. vrani

(—ne') 290

sl.; jezdci starají
se o své koně (mn.

č.) atp. 286; vyjeti

ve 300 koniok stč.
370

knnšt ob. 47
knpček, —pečkastč. 15,

knpeček nč. 63
kupec, -pce et. 15, 75,

95, 96, 98; knpče!
96, 113
knpecký, stč. -čský 49
kupování 161
kupovati, -nji et. 156, :
vzor 206; 376 sl., ,
379 ; kupuji zahrada 5

: hodlámkoupiti)

380;

k. za hotové

355; sr. též konpiti
kupsobě, K- 77, 78, 293

kůr et. 46

kura,

-_1/34

kůra, kora 57, 107
kuřátko 64

kurdský jazyk 444
kuře, -ete et. 9, 10,
72, VZOI' 124; 64;
km. 79, 85, 87

kurfiřt 35
kurialni sloh 286

kužel (nespr.
-e 97
kv (gn) 5

kvítek 63; kvítek a koit
ko 288
ky' 139, 313 ; kýko vijra!

-ů) 23.

atp. 328
kyčle, -e, stč. kyčla, -y
107
kýchati -kijcknouti 185

kvale 405 sl.
kvalita prav. 5; kv.
děje 376

pozn.
kymerské nářečí 445

kvalitativní zap0r406 -kynč 62
sl.; kv. instrumen kynonti et. 40, 183
tal 350

kypčti 40, 68
kyprgj, stě. kypr 301;
et. 68
kysati — kysnonti 185
pozn. ; kyši, -šeš 200

kvantita 1, 56 SI., 417 ;
kv. dvojí 57, 418;

kv. jmen zdrobně

1ý01163;kv. v impt.
164, v inf. 158 sl., kyš ! —te! 386
v supinu 160, v příč. kyvadlo 69 pozn.
min. trpném a V kývati, -vn 199; k. —
kývnonti 184 p. a
podstjm. slov. 161
185 pozn.
sl.; kv. jmen na -č,
68 pozn., 76 p., na
-ci 72 p., -ik, -ikář,
-ička'ř 74 p., -dlo, lsamohlaskové, dlou
ží se (l) 27; lsou—
-delna 68 p., —tel68
hláskové, lodsuto,
p., 71 p., u sloves
II. a V. tř. tř. 184
přisuto 34; pře
smykuje se s v 2,51
pozn., VI. tř. 206 p ;

srov. kolikost
kvantitativní zapor

l, l' 8, splynutí s l.
l—n33_sl.; l' m. Hu

406 SL

sova l 456, 455

kvantum 406
Kvapil, -a 93
Kvarnerské ostrovy

! (slabikotvorné)
14, 27

7,

_

la z*ol50; -lai -le107

453

-l- (přípony s -l-) 68

kvas od kvasu . . . 413
kvasnice. -ic 109, 110

-l, —la,—lo68, 160; jm.

kuroptva stč. viz Ico
podst. na -l vz.
k—večeron viz večer
roptev
tvrd. 93, měkk. 97
Labe 104
kus 63. -n i -a 90; kvésti v. kvisti
k. chleba 336 ; řezati květ et. 30; 63, 288
labiales 7, 422
labiodentales 7, 422
na kusy 361; platiti kvetení 168
od kusu 364
kvileti, -iti, -ini 193; labuť, -i 116, Odch.
kusů věta 250
k. nač stč. 361
117; 119, 120
kvinta 2, 5
knsafllo 69 pozn.
Lacedaemon pr. 4
-knsiti čeko 333
kvisti, kvetu, stč. ktvn lacino 300
kůstka viz kostka
et. 30, 50, 168; k. lačný, stč. lačen 15,
květem 350
Z. čeho 333, 334
kntiti oo nad kým 362
: ladeni ležet—i231, 348
Kutna (__-á)Hora 128, kvitance 2
301
La Fontaine skl. 150
kviteček 288
i

488
láhev, -hve 120. 121
lalivieě, laz'- stě. 44
lákání ďcíblovo 401
Lakedaimon ;)1'. 4

lebka 427
lec- 313

laniač 76 pozn.
La Blanche (-š), -cke

léci, laku stč. 157
leckde 7, 32, 424; lee
kdo 313; leckdy 428
leč 253

lakom

165. —ee432

(—še) 151

lámati. —áni.-u 195.199

le'ceti. -eji stř.. 197
leci. -tim v. letěli; léei,

ledzgde,

leckde atd.

lastofvice, vl- 42, 47

legát prav. 4

lašto'uiee, vl- 42, ob.
lašťovka, i'l- 47

lať39,-i116,-ě117, 120
láti, laji et. 54; 156,
159, 194, vzor 204;
l. komu 339

latina, latvinský jazyk
445, v Cechách 449
latině stč. 344, po la
tinsku 365, latinsky
405, 432

latinismus 439
latinka 453
látková jména 294;
látkový gen. 335,
instr. 349; přísl.
urč. látky 233, 335
Laura, -y 151
lavice, g. —ic1 10; lavieě

stě. v. lalwicě
-lavý 73
lázeň. -zne' 118
laziti, lazuka stč. 32

Je v. -hle; -le a -la
107; -le'- kořenné
19 SI.

Lessing, -a 150; 4
lest, lsti 15, 17. 116,
119 ; lest klásti 0 kom
stč. 363
lestný et. 17
létali, —ei,dám 201;
l. — létnonti 184 at

|

185 p.; sr. lítati
létě stč. 322, 344
letěti, -tini (stě. leen)
190; l. pádem 350
!

letnice, —ie 111; 283

léto, let 102;

létě

letopočet 318
letorast 51

-gd_ý, -_r/do V.

laskavý na koho 354

lašské nářečí 447

lesík, -iček 20; 10k. %$
91

-tám v. létati

laní stě., laň. -č 61. 114 led, 10k. —ě91
leda 313; leda umění
láni 204, 161
236
lankrabie. -i stč.; —ě.
-ěte 116
ledaco. -čeho 139
lapati zač 372
ledakdo, -koho 139,
láska 45,53; l. k Bohu
313; ledakdos', le
359; pro lásku dě—
daskdo 313
tátka 336; Láska leden, -dna 89. 10k.
296; Tvá L., Vaše
-u 91
L. 304; sr. milost
ledvi 114

laskající řeč 250

leptati, -ci, Jána 201
les, -a 89
Le Sage skl. 150

letos et. 214, 235, 309,
327. 403. 405
letošek, 10k. -u 91
levita, -ý 107

lehadlo 69 pozn.
leliati 157. -le'hati 338;
leliaiie vstávajic 398 ! levý, e,- lero 214. 370,
lehký 32; z lehka 300;
na l. 129, 300, po
leva 300
lehce 214, -čeji 66; |
lekči (stč. -čějši) 65 . lézti. —znet, 32: 160,
170
. leknonti 157. 338; léh- '
', nouti — lilmonti (se) lež, lži 117; et. 43, 68
'
185 pozn.
ležeti, -i 157. 190, 375;
lech stč. 442
se dv. nom. 238,
242, 300, 324; l. na
leji v. liti
lék 20
čem 374: (. polem
leknouti se čeho 334
347; l. pádem, úko
leknntim neniluniti 35
frem.,ladem 231, 348 ;
len, lnu, lenu 17
l. komu u noh, k no
hám 412
Lenau, -a 151
-ležeti 338
lení. le'ň stč. 301
lhaní 161
leniti v. neleniti
lkáti, lžn 163, 200;
lenivý 73, s inf. 390
et. 43; l. komu 339;
lenoeh et. 75; 45, 90
l. kým stě. 344, 425
(vok.), 92; lenoeh
líná 411
llio v. lhota & lze
' lhota et. 71; Lhota 295
lep et. 30; 439
lépe, (-eji) 66; l. jest -li 56, 215, 248, 261,
262, 272
s inf. 391, se dv.
dat. 242
llitáč, —ati,-avý v. liltáč
líbili se konan 340;
lepši 65, 66
!

q

;

489
líbí se mi co do koho

p.; krkavci sobě li , loukoť, -i 116, 120

358
libost, svá l. stč. 306
libra čeho 336
libůstka 432
Libuše 76; Libušín et.
69, 295

taji 342; sr. létali . loupati, —u_,-áni 199
litery zdvojené 5, loupež et. 76
známkované 455, lov. 40, 89

Libye prav. 4; libyj
ský jaz. 443

lít-i, liji & leji 179, 205

lat.

& české

455,

nečeské a,zvláštní 5
litevský jazyk 446

-lítnouti :: -le'tnouti

líce 633104, 111, státi Í 185 pozn.
v smutném líci (smu líto mi čeho 334
Litoměřice 449
ten) 370
liceti v. le'ceti
Litomyšle prav. 26
Lic(u)mburk stě. 24, litovati čeho 334

lita-slovanská větev
27
jaz. 446
ličidlo 69 pozn.
líčiti na ptáky, ně. v. lítý — krutý 432
léceti
* —livý 38, 73
líčko 63
lízati, -ži 199; l. —
lid, -u 90; lid sedlský : líznouti vedle —lizo ;
přicházejí stč. 284;
vati 185 p.
'
lidé 94 zmnlčeno Ljubiša. -ši 147
lkání
161
250, vzor 120
Lobkovice 83, 97, 283.
Lída, Lidka 25
295, vzor 100
Lidmila 25, 296
lodí stě, loď, -i 114,
lidojed et. 78
116, odch. 117
lidský, lidštější 64
loďka 32
Lidunka, -uška 25
lochtuše et. 45
lilinouti V. le'hnouti
boje lůj 57
lichotiti komu 339
lichý čeho stč. 332; lokál místní, časový,
na lic/io 300
způsobový 343 S].
liknovati se čehost. 332 loket, -kte 15, 79, 85,
Linde, -eho 151
87, vzor 120; čeho
linguales 7, 424
228, 336; Loket 124
lomené hlásky 422;
líný s inf. 390
lípa 64, 106
]. písmo 453
Lipany, Lipěné stč. 8 Lome)nicě stř.. 40
lípati co 230; l. -— loni 235. 403, 405;
obilí od loňska 220,
lipnouti 185 'p.
236
lipka 64
lotr, mn. -ři 86
Lipsko, v Lipštč 102
liquidae 7, 424
list komu 245; l. —

lotyšský jazyk 446

lou-č. -i 117

lístek 63
listí 283, 294

Loudal, -a 93
louditi na kom 362;

listopad.

[. kým stč. 344
louka et. 9, 10; louky
i luka 106

—u89

lišení významu 440

lítati — lít-nouti 184

lovčí 115
lovec et. 75
loviti, loven, -í 40, 161

loziti dial. 32

lože et.. 67 ; 63, 104

lóže prav. 5
-ložiti 338
lpieti (stč.) et. 30
lstíti kým stč. 344
lstivý et. 17
lucerna, gen. -r(e)n 16,
106

Luc(u)mburk v. Lic
Lue'an 45. 48; 295;
v Lučané (plémě) 448
Ludmila stč. v. Lid
Ludvik Pobožný pr. 3
lůi v. loj
luka v. louka
lupen, -ének,-ínek 121).

Luther 446

Zuza (ne -ů-) 23

lužické srbština 446
lůžko 63

lužnické různořočí
447
lvice 62
lviče, -cte 124

-ly' z -l, -la, -lo-161
lyceum, -ea 148

-lykati — -lyknouti a.
-lknouti 185 pozn.
ly'ko prav. 26
Lyon, -u, (-a) 150
Lysá 132
lysina, lyska, lysý p. 26

lýtko26,stč.lýtka

103, 107
lze et. 129, 214, 300;
s inf. : lze najmouti,
viděti 391. 402 ; (ne)
lze mi přijíti 241,
nelze mi býti živu,
veselu 129, 224. 242,
433

490
lžíce, lžící . . . 110

uuílokdo, -00 313, 328

maloruština 446

lživý et. 43
lžn v. lháti

maloučký. -ounký, -ou
m'nký 64; 410

malovali (m. na-) 380
na sannohl. 27, souhl. , malý 64. 66, stč. mál
129, 300; m. posta
40; m-n 41, m z , vou.
348
n 36, ods. 41
: mám v. míti
m 8, 40
-m- (příp. s -m—) 73 mammotrekty 451
Máňa, -z', stč. -ě 111
-m l-mb) v 1. os. jedn.
155, 162, 434 sl.; mandel, -e 97 ; m. čeho
228
-m (-ma) v l. mn.
manévr 5
155, 163; -.m, mm,
Manche v. La Manche
mm 73, 165
-ma v instr. 83; -má llIanzom', -z'ho 150
, manžel, -a 93; nm. -e'91
řec.) 149
; manželka 62
JIacaulay, -e 150
llIářa, -z' vzor 111;
macecha čemu 343
11, 25
.mačkatz' — máčknoutz' :
Jilm—at, -a. 151
184 pozn.
]lIarathon, -u-,(-a) 148
nmďarský jaz. 443
Mach, Mácha et. 75; 25 Marco. -a 150
Jlaintenon, -0vá 151 Maří, -z' 114, 147
.mál
v. malý
Marie. -z'e 147; 296
Malá Asie, DIalé ná IIIarkoman, mn.—ani91
městí & malé nám. markrabie, -z' stě., -ě,
-ěte 116, 125
prav. 3
málem 129, 214, 300; markýz, -e 151
m. větší 302, m. dále , Marseille (-ej) skl. 151
348
masculimnn 287
máslař et. 68
mal/b' prav. 4
maličký, -ičžčký 64, máslo et. 69
410; od malička mast et.71; -i 116, 119
másli, matu et. 29,
129, 300
malík et. 74
168, 169
nuclinký, dniuký, dni— mastitz', -šlěn 192
mastné krámy 39
m'nký 63, 64, 301
Máša, -7Í vzor 113;
malltký stč. 64
]1, 25
málo skl. 144 S]., 129, f
214, 232, 235, 321, maširovatl (ob.) pr. 5
328, 405, 432; m. maštěn v. mastili
lidí. . . 228, 274, matčin, -a, -o 69
|

337 (attrakce);

m.

dobrý 410; málo, -a
128; na-mále 214,
300, žití na mále
362; po málu 129

Malec/z et. 75

materialia 286, 294

mateřský et. 35

matička 53; malinka
64; matka 125
Matouš, -úš 4
matu v. másti
Max, -e 151

mazati 46, 69, 200;

m. — máznouti 184

pozn.
mdel v. mdlý
mdlíti, stě. -čtz', mj!
187, 193

mdlítí, -í187,mdlz'l193
mdloba 73, pro mdlolm
367, mdlobou 233
mdlý, stč. mdel &medl
15, 301 ; m. v čem 371
os. 11111.155,
163

-me V1.

-mě— — ob. -mně— 40

pozn.; --mě-19; -mč

73; mě enkl. 56:

sr. já

-mecítma- stě. 13, 46.
141, 315, 360
meč 85, 87, vzor 95,
96; meči stě. — meče
323
měď, -i 116, odch. 117

sl.; 40

DIedea, -eý 147

media (verba) 354;

mediae 7, 423
medl stč. v. mdlý
medle v. mnedle
medový et. 60, 73
medvěd, ne- 41

mechanika mluvidel
427 sL

měkce, -če7'z' 66
měkčení:
r—ř 34, 72-73

35, d-cl"37, t-ť 38 SI.
měkck v. měkký

měkké hlásky 6, 8,
26, 424, v Husově
prav. 455; měkké

Mathilda, -ý 152
máti,

jel“ (b), jeřík 9
mateře 79, _85, měkký, stč. měkek 15,

87, vzor 125; máti
čemu 343

301, dial. me- 19;
měkčí 65
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meli v. jmelí
Illelichar. -re! 90
mela V. mlíti
Memris, -idý 149
mnm 73
méně 66, 131, 214, 300,
328; m.lotem, o lot
348, 425
měniti co 227
-meno 73, 123
meno, -ovati v. jméno,

jmenovati
men-ši 66; Menšík et.

74; menšina et. 70
mentiti kým stě. 344
Meringer R. 444
iné-řiti — mířiti 57

měrový gen. 335, m.
instr. 348; měrové
spojky 408
měsíc,

—-íc'ek63

měsíce stč., městec nč.
63, 64
městečko 64, -ách 102;
m. od městečka 413

mésti et. 39; 168;
metu — motám 28
město 40, 63, 64, 79, 85,
87, vzor 101, 10k. -ě,
-ech 102; m., Město
Nově3 pozn., m. od
města 413; město —
místo 8, 57
městský, stč. -scký 39;

JIe'stský park pr. 3
městys. -e 99
meškati čím 348; ne

meškati s inf. 389
mešfák et. 74
měšťan, -e' 91; Měš
ťanská beseda pr. 3
metati. -ci, -táni 198,
201: m. kým (čim)
344
Meflic'aný. -an 94
mein v. me'sti
Illexiko, —ka 147
me.-ze, mez et.. 67, 418;

109; 344

mezek, stč. mezh, -k 14,

(odch. čeho 360;
15; 61; 10k. mu. 92
všichni mimo jeď
noho 232, 355
mezi et. 214, 343; při
super!. 303; m. co, mimovolnáhláskajak
m. čim 355, 360;
se vyvinuje 428 si.
m. jiným 356 ; mezi miniti se dv. akk. 326;
desietma,-dcietma V.
m. na koho, nač 354
—mecitma
minonti 156, vzor 182
Mezihoří, -hoř 105, minule 405
288, 295
minulý, -á, -e'161, 398;
Meziřečí, -říč 105, 288
minulý čas, pře
chodník & minulá
mezitim 360, 404
mezislovce 213, 281,
příčestí Viz tam
409
minuti 161
mezk v. mezek; mez minulý stč. 397
mír, za pravým mírem
kyně 61, 62
mhla, mlha, mha 51, * stč. 373
68; 426, 429; sr. mira, měrou . . . 57,
hmla
106; nad mimi 362
mi enklit. 56; dat. míra, při kompt. a
mravním 342;sr. já
superl. 302 sl.; pří—
Mickiewicz 4; -e 147
slov. urč. míry 232,
mieti v. míti &mnonti
259 sl., 327. 335.
mihati-mihnouti 185p.
347, 348, 355; mí ra
míjeli, -eji 197
přibližná 232
Miklosich Fr. 451
mířili V. měřiti
Mikuláš et. 12, 23, 36 * mírný proud 427

mil stč. \'. milý
Milata, -ý 295
mile 109, mil 110
Miletín et. 69, vzor
127; 295
militi se komu stč. 340
million, -n 142; 315;

mísa 64
misidlo 69 pozn.
miska 64

milliontý 318
milosrdný, -den 15

místo 352, m. čeho 360;
m. od místa, 3 místa
na m.413 ; m. a město

v attrakci 317

milost, —i119; stč. 432,

440; Vaše JIIilost
atp. 4, 304
milostiv(ý) komu 229
milovati koho jak 227,
362, 372 ; m. budeš!

(miluj !) 384
milovný čeho 334
milý, stč. mil 129; m.
komu 340; jest mila

inf. 391

mimo přísl. 360; m. co

missál

111311.453

místní jména 283.295;
místní instr.- 347;
m. věty 259; m.

spojky 408

8, 57; místem, -tý
(kde?) 214, 347; na
místech svých 308;
je tam místa pro 40
lidí 337; přísl. urč.
místa 231 S]., 327,
343, 347, 354
mistr 62
mistra stč., -ová, -ýne'
62
mitiJmieti, (j)mám-50,
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162, 174, \'z. 187;
m. koko (co) zač 239.
243, 373; m. koko
čím 239, 241, 242,

345, stč. se dv. ukk.
m. koho co (m. boha.

mladost, od (5) mlado
sti 364, 372
mladoučký, -ounky' 64
mladý 64, m. na léta
232 ; mladší, mlaeší
37.65,dial. mlajší 48

pomocníka) 239, 242, ' mlčolívy', -dlívy' 38
326, 327; mám se mlčeti 375; mlčal, —a'n
hotov. imín jsem ho—

den 324; mám to
psáno, mám ruce
plny práce 327 ; míti
koho nad sebou 362;
m. (ženu) za sebou

189; mlč, mlč! 411 ;
mlčel! -la ! 385; ml
čet! 386, 391
mlec' 76 pozn.

mnohokrát 321
mnohonáSobnaj 321
mnoky'. -zí 43

lstivě na koho stč..
m. komu na hanbu

atd. 231, 232; m.

361; m. 0 kom. o
čem 226, 230, 235,

m. co na

sobě, stč. na se 412;
m. naději v Boku

stč. 371; já mít pe
níze! 391; nebudeš
míti! (neměj !) 384

129, 214, 314, 321,
405, 432; m. lidí . . .
274, 337; m. lepší
302, o mnoho více
232: mnohem 129,
300, m. více, m. větší
232, 302, 348; na—
mnoze 235. 300. 362

mletí v. mlítí

mám ne'sti stč. 390;

_imě 325;

325
mnoho 128, skl.143 sl.;

mléko 13, 20, 10k. 102

(: za manž.) 373; mlha v. mkla.
m. co na uzdě 230, ' mlítí, mletí, molu 50,
159 (inf.), 177, \'201'
na myslí, na srdcí
199
361, 374; m. co do
koho 358; m. co při mluvčí 115
sobě367, před očima mluvídla 7, 419 51,
366; m. koko v ne
422, 427 sl.
návistí, ve cti, Stč. mlnvítí 379, m. na
v nenávist, v čest
prázdna 232. 355;
412; s inf. 389, (ne)—
m. komu 339, ke
mám co dělatí . . .
komu 230, 354; m.
míti se dobře v čem

leka stě. 425; mnín
jest následovali (lat.)

354, 363, 381; m.
oo 363; m. s kým
235, 368; m. eo228;
m. řeč 325 sl.; mluv

si! 342

míti, mnu V. mnoutí . mluvnice 1, 417 sl..
419
mizeli, -ejí 197
mluvnictwí české 449
-mknoutí et. 17. 184
-mlaceti, -ejí 197
mlýn 26, 27, -a 89, -ě 91
mládě, -ěte 124
mlynář 26, 68, -ka 62,
mládee 62
-ovíe 22, 72, 97
mládek 74
mne, mně et. 17, sr. já
mládenček, -nečka stč. -mně—(ob.) —-mě-40 p.
15; 63
i mnedle, medle 353, 357
mládenec 63
mnítí, -íi -ejí 190; .
mládež 76
mním se nedůstojen
mladz'ce 62
324, bratří jej umr
lo'ho mnělí 326; m.
mladíčkgí 64
mladík et. 74
koho (m. se) čím stč.
345 sl.; mníš se za- |
mladinky' 64

mnoství v. množství
mnontí, stě. m-íetí.mnu
174, 175, 440
množití et. 43
množné čí310'83, 154,
282 sl.; mn. &.proti
jedllotm'lmu 286 sl.
množství et. 43, 454
mnu V. mnoutí. mletí
mocdobrý atp. 327, 410
moc, -í et. 44, 117, s
inf. 390, 393: o své
moci 363
mocen V. mocný
mocí 158, moku 43,
44; -moz, míč,-ž172;

s inf. 389 ; m. zač 373
mocný 53, moeen s inf.
390; m. čeho 334,
v čem 371

Modena, -y 151
madla, g. mod(e)l 16,
106
modlení 307. 402
modlící (kniha) —mod
lící se 72 pozn.
modlitba, -tva 41. 72,
g. —teb,stř.-. -t(e)v 16

modlití se 307, 382,
za koho. zač 372
modř, -í 116, -e 117 51..
modo'avy' et. 73

modrý, na modro 300
modus 154
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mohu. můžeš \'. mocí

mój \. můj
Dlojžíš 4, et. 47; -e 147
mokro, -a 300; mokrý
et. 68. stupň. 409
mol. -e, 01). -a 97

mongolské plémě 443

mráz et. 29, mrazu
57, 93

mrcha et. 75
mřítí et. 28, 31. 50,
mru- 158 sl.. 176 sl.;

m. hlad atp. (stč.)
328

mor et. 31, 67

mříž, -e 109

Morava 3; 447 sl.
Moravan 296. -é 91,
-anů(v) 438

mřížkovatí 206 p.
mrkev, -kvc 120

Moravan/ka. 62
Moravany, —au94, 438

Moravská Orlice pr. 3;
moravské
nářečí
447; mor. markrab
ství 4, llíor. pole 3
moře 79, 85. 87, vzor
103. 104 S].
llforíc. —řic 35

mořítí et. 31
mosaz, -u i -í 98
Most, -u 89, 10k. 90
Mostky & -ka 91
motatí et.. 28

motio 62
motýl,

-e._ 01). —a 97

-moucetí, -ejí 197
moudře, -ejí 66, 214,
328
moudrý, múdr stč. 57,
301; kompt. 64, 65
moucha, múcha 19, 46,
106, much 57
mouka, muka 9
moutítí et. 29, 35
mozek, stč. moeg, mozk,
-u 13, 14 SI.

mozol, -u 93
mož dial. V. muž
moždíř 44
možná 214, 299
možnost s inf. 393

mrak et. 29, 50; mraka
(-y, -ové) 91
mrav .et. 36
mravenec, br- 41
mravuý &-uí 70; mrav

ní dativ 342

mútíti \'. moutlti
muž 63; za muž stě.
95; muž &mož dial.
440; m. od slova 364
můž v. moci
mužík, -íčeh 63

mužský rod 287
my 26, 304; ]lIy 4,

mrkuouti et. 29
mrtvola et. 69
mrtvý, stč. mrt(c)v 300
mru v. mřítí
mržek v. mržký
uu'žetí, -í 190; m. ko

286, 304; sr. já
-mý, —má, -mé 165
—mýceti, -ejí 197

mycí 72 pozn.
mydlář prav. 26
mýdlo 26, 68 pozn.
mykání 286
mykatí prav. 26; —my
hatí —-mknouti 185
mu stě. 340; m.. ko—
ho 326; mrzí mě co
pOzn.
v kom 326
mýlítí 26, impt. myl!
164
m-ržký, stč. -žek 15
mrznouti et. 29
mylný prav. 26
mržut(ý) 128
mys prav. 26
mstítí mštěu 159, 193; mysl 26, -—í116; stč.
m. čeho stě. 334; m.
(151) 53; na mysl
se komu čím 349,
m. se nad kým 362

příjítí 374; mítí na

mše et. 47; 438, 442;
na mší býti & jíti
354, 361, 374
mu (j'mu) 50; enkl.

mysli, v myslí —
z mysli 374 sl.
mysletí, myslítí, -šlen
26, 53; 192, 193;
m. na koho, nač 230,
234, 354,.361,'0 kom,

56, 136;

ou

-múcětí v. -mouceti
múdr v. moudrý
mudřec, mudrc,

—e15,

34, 293, 432
mudroch et. 75
mucha stč. v. moucha
můj, má. má 53 sl.
(st—až.)86, 137, vzor

138; 305 sl.
muka, nm. -y i -a 106
muka v. mouka

multiplicatio 320
museli, -ejí 187. mu
sítí, -í 193, s inf. 389
museum, —ea 148, ne

skl. 152
mustruňk stě.. 36
; muškát 47

mysli

——pustítí

s

O čem 230, 354, 363

myslivec prav. 26
myslívý et. 73
myš, -í 26, 117
myšlen, -í, -ka 26, 53;
sr. myslítí
myšlenky &jich sdě
lování 415 sl.
-mýšletí, -ejí 2,6, 197
mýt/tichý et. 60
mytí 161
mýtí 26, 80, 160, 181
sl.; m. koho 382, m.
se 381

mýtíti prav. 26
mýtné, mýtný 132, 299
mýto 26 ; Mýto et. 295
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mývati iter. 80
mzda, g. mezd 106

mžení (oka) 76
mžikati -— mžiknouti
184 pozn.
mžikem, 351

mžíti et. 68

nadchnouti et. 17, 184
S]., v. nadýchati
nadítise 159, 204, 205,

na dvě stě 232. 315,
355; na levo,na jevč
atp. Viz levý, jevo

atd.
na! nate! 226. 386
na- (ná-) stupňovací
410 ; -na (stě. -nč)69

y

;

na-bíle—dni v. bílý
nabíti se koho (čeho)

n. (zneho) 275

stč. 330
nábožný et. 70
nabrati 159, čeho 337
nábytek prav. 26
nabýti 160, (čeho 330)
-náet(e) 20. 141. 315,

-n- (příp. s —n-)69 SI.
—n, -na, -no 69, 161

317; —náetý 318
nač. načež 139, 357,

ň slabikotv. 27,
souhl. 35; 71-31,n-ni

35; n z m 41; n
přisutu 36; až z n,
nj a. za ne 35 SI.

404; nač je to? 355
-ň 69, 118; -ň (za-n
náčerný 410
atp.) 136
na (předl) 361 sl.; : náčrtek 27
na délku 355, 361; nad (před1.) 362 sl.;
drahý, dražší nade
míli co na mysli, na
všecko, bohatý, -tší,
srdci atp 361, 374,
nejbohatší nade vše
na uzdě 230 ; na pole,
chy at) ).232,302,303,
-li, s pole — na trh,

!

čeho 333, čemu 339,
čeho do koho 358

nadjetí komu 338
nadjíti, n-adejdu 80, n.
komu 338
nádobný stč. 68
ňadra, -der 16, 103
nádraží 426, 442

nadrohiti 52
nadšení et. 17
naduřeti 52
nadužíti 52
nadýchati 185 p.
nahánčtí komu čeho338
nahlas 355. 361
nahlédnouti — nahlíd
nout-i 185 p.

náhluchý,
410
náhoda,

nahluchlý

objeviti ná—
hodou 348
nahoditi 352, komu 00
338
362; král nad králi
na trhu, s trhu ——
363, 411, V. též div, nahoře 214
na mysl, -li. s myslí
hoře, radost; nad nahradit-i, -een, nahra—
atp. 374 (na proti
Opatovici (kde ?) —
zovati (ne -ž-) 46,
s): na Vyšehradě —
192
nadOpatofviee (I.am?)
.:Vyšehradu atp. 375
412;
nad
vodu
(-ou)
nahý 132, n. čeho stč.
(na proti z); na ra
332
— pod vodu (—ou)
dost, na škodu 355,
att-p. 374
361; na spadnutí,
Náchod, -a 89, 10k. 90
na umí-ení 236, 240, nadání, z nenadání 205 naehváliti se koho (če
243, 362. 402; na nadatikomulhářův339
ho) 330
smrt nemocen 232; nadběhnouti komu 338 naj- — n/j- 11, 430;
66. 78; (lial. ne'- 50
na kříž(: křížem) , nade v. nad
najdu v. najíti
361, na přeskáčku nadejdu V. nadjíti
355, na kusy (řezat-i) naděje čeho 336; míti najinzač 76 pozn.
361, na dluh prodá-
naději k čemu 359, najimatel 71 pozn.
vati 232, 355, 361;
o koní 371; sr. kla'sti najísti se čeho 330
najisto v. jistý
naději
na slepo střílcti, na
prázdna mluviti 232, naději se v. naditi se najíti (159), nalézti <e
dv. ak-k. 300, 327, n.
300, 355, 361; na nadělati čeho 330
podzim, na sv. Annu nádeník, -nice, —nieti'í,
se, nalezenu býti se
dv. nom. 129, 300,
(kdy?),najaře (kdy?)
-ničití (m. -nn-) 70 p.
361,862.412;. nadhoditi 352, n. komu
324; n. koho bez
co 338
viny 239; nalezen
na vojně býti 234
sl., 243; bylo jich nádcha 32
kým 233, 349

(

najíti stč., najmoull,
jana 174. 175
nakladač 76 p.

nakládali 80

nakláslí, —kladn 160

naklonitl komu koho
(ca) 338
na-kra'tce 357: sr.

krátký
nukrmilikoho čeho st.,
čím nč. 330

nakročill 352
ňáký v. nějaký
naležalel 71 p.
nale'zall —-naleznoatl
184 pozn.
nale'žtl v. naiílz'
náleželi, fi, -ejí 190;
komu 229, 338
náležitý komu 338
nalití, naleji čeko 330,
naložili komu eo 338,
co čím 349
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-n'ásob stč. 321
, násobený děj. v. t.
napojili koho čeho stč., , násobnost 314, 320
čím nč. 330
-násobny'321; násobné
napomenoali, -pomz'na-
číslovky 144,320 sl.
lá koho (akk.) 333
naslinovali 206 p.
napominatel 71 pozn. nastojte ! 215, 386
naposloaekali se čeho nástroj: přísl. urč.
nap-noutz' 174

nápoj et. 30; 439

233, instr. nástroje.—

napřed

407

—-—
potom 253,

na—přes-rok 353

na-příč et. 68

naprosté stupňování

301, 409 sl.
náramny' 410
narážeti, -ejt 197

nařéez', -rkn, stč. na
rčen 172

nářečí 444 sl. ; n.česká
446 sl., 11. „české“

448

nářek,

—řkn 15

349
nasypali & nasy'paté
(nasej- ob.) 186 p..
nasytlti koko čehostč.,
čím nč. 331, 349
náš, naše, -e vzor 134
sl.; 58 SI., 81, 83.
sl., 86, 133. 305:

Náš 4, 286; Naše
Doba 3; náš dům
32; naše spasení. kn
pomoci naší 306;
naši 306
našeptati komu eo 339

naříkali si komu 307, ? —nášeli, -eja'.10, 47. 197
na-mále 129; sr. málo
339, na koho 361, nať, -i 116, odch. 117 ;
namálnouli se komu
39. 120
nad kým 362
338
, nařizovali l9p., 206 p. nale ! v. na !
náměstky v. zájmena nařkn, nařkl . . . V. na natrhali čeko, n. 86
čeko 330
náměští (lial. 47
řeči
na mětna uli komu c0338 národ, -u, -a 90
nalříli 159 (inf.)
namladill 441
narodili se (307) se dv. naučili koho čemu 340
na-mnoze 129, 214; sr.
nauka o jazyku 1.,417
110111.238, 300, 324;
mnoho
sl.. o slově 1, 417,
s instr. 242, 345 ;
419, 450, o skladbě
namodraly' 409
člověk narozený slep
240
naopak 361
450, o skloňování
82—152, o časování
nápad 352
národní jména (vlast
152—213
ní) 295 sl.
napadnouli 184
národopis viz roztří nával, -a 94
napajedla 69 p.
navážill vody 330
napájela, -ejl 197
dění jazyků
napame'l (nespr.) V. naražení (bez se) 307 návidčlz', -í, -viď! 191 ;.
n. čeho stč. 333
nazpamčt
narozeniny 283
nárožní dům, 296
navíjeti, -ejí 197
nape'ci čeko 330
napětí (no -pje-) 173, náručí, náruč, —e105, navnaditi stč. 441
288
175
návrh (učinili) 425
navštívili, -všlčvovati
napínali et. 9; 80, 433 narůstá 160
nasnles
8
koko, čeko stč. 333:
napětí 439
227
nasekválet. 357, 403
napz'tá se čeho 330
naplnili eo čeko stč., následovali s gen. (& navykly' stč. 396
navždy 353
čím nč. 331, 349
akk.) 331
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nazad 214
nedbalý 396
nazpamět 235, 353, 361 ; nedbati v. dbáti
nazpátek 214; sr. cesta neděle 110, 11.1; s ne
nazpět 405
děle 368, v neděli 370

neleniti,neleníse nu'342

nazývatí 26; nazývali
to dítě Zachariáš
(:chtěli, aby . . . .)
380; sr. zváti

sl.; Němec 62, 295
Německo, -a 123
německý et. 53, 74,
-čt-í 132; n. císař

ne 213, 405—407; ne !
249; ne
nýbrž
253, 408
ně- (nej-) v. naj-; -nč
(školné .. . .)132, 299
ňc-nč 6; ně-ňě 35; -ně
(z -ňa), uč. -na 69;
ne'—(kdo) 313
neb v. nebo

nebe, nebes- 75, 79, 85,

87, 104, vzor 123 sl.
nebeský 47, 53, -šči,
-ští 45, 49, 132
nebeščan, -št'an 45, 49
nebezpečí 52
nebo, -t', neb 23; 254,

408 ; čárka

před

nebo 278; chtěj (nebo)
nechtěj atp. 385 ;
nebo-nebo 253
nebožec, nebožtik et.
49, 63
nebytí, v nebyli koho
371
nebýti od čeho364; sr.
býti & nejsem
'nebývalá věc 294; sr.

bývalý
necita necitelná 411
něco 36, 139, 313, 406;
n. monký 337; n.
za něco 372; n. od

!

nedokonavzt slovesa,
377 sl., 379 sl.;
jejich fut. 210
nedorostl ý na čem 355
nedostává se čeho 225,
334, 337
nedvěd v. med-věd

negativní věty 223;
n. odpověď 249
neýr, negří 59; Negři
443
nehet, -htý 32; 124

nehmotné

předměty

286 sl.
nechali 195, n. čeho
333, s inf. 390; nech,
-ž, -t', -žt' (ob. nešt).
nechat, nechaj, -ž, -t',
-žť 46, 195, 214;
385, 386, 403
nechutný, s inf. 390;
sr. chutný
nej- Viz naj
nějaký 54, 314
nejeden 406

Nejedlý Jan 450, 456
nejen — alebrž, ale i,

nýbrži253, 256, 408
nejprve, -prv 13; 253
nejsem atd. 209
nejvíce v. více
někam 405
někde 406
někdo 139, 312, 313
sl., 406
někdy 405, 406
několik 314, 321; n.
lidí . . . 274, 334
několikátý 314, 321

šatstva 364
nectíti (stě. -iti) v.
ctíti
nectnost 57
několiker, -a, —o,-ý . . .
nečárkování v. čárko- ? 144. 314, 321
vání
několikanáct(e) 316 a
něčí 313
321; -náctý, -násobný
nedatí v. dáti
321
nedbalec et. 75
některý 139, 313

nelze v. lze

Němcová 6:2,132; něm

činu v Cechách 448

prav. 4

Nemesis, -ese 149
nemcškati v. meškati
něměli, -e'jí, něm-ili, —i

187
nemoc, -i 117; člověk

po nemoci, býti po
n. 236, 240
nemocný, -cen 128, 300;
n. v nohách 371,

na smrt 232
nenabýtý stč. 397
nenadálý stč. 398

nenadání v. nadání

ne-násobený děj, v. t.

nenáhlý v. ponenáhlu,
znenáhla.
nenáviděli čehostě. 333
nenávist —i117, 119;

sr. míti 412
není v. býti
neobsáhlý (rozum) 396
neohebná slova a.
slovce 82. 213. 417
nepodobný v. podobný
nepohnntý, -ě státi stř-,.
397
nepokoj 406
nepořízená, s n-ou 299
nepřátel- v. nepřítel
nepravé předl. 351
nepřechmilná slovesa,
381 sL

nepřímá řeč 258, 268
sl.
nepřítel, nepříteli . . .

13; n., nepřátelé,
-telský, -telství 71
p., 78, vzor 98
nepřízvučné 5120).55

nerad v. rád
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neviem co
Nero, -0na 148
: nevěděli,
neroditi s inf. (stč.) 389 ' nčině atp. V. věděti ,
r neveliky' 402, 410
nesbedny' v. nezb
,
nesen, -í 161, 170 (-š-), nevěrný význ. 302, 406
401
nevinný, -nen 129, 300
Í nevlastní předložky
nesený, -á, -c' 397
neshoda, -z/roda 428
351, citoslovce 409,
neshodný v. nespojitý
složeniny 76 SI.

nesnadno. —nýV. snad
no, -ny'

nevolki/ 385
nczabiješ ! v. zabiti

nesnáz, -e 109
nesoucí 165

Nezamysl prav. 26

nesoučasné děje 399

nezhoda v. neshoda

nespojitý (neshodný,
absol.): nespojitá
zájnl. vztažné 311;

neznati 159; v. znáti

nezhedny' et. 33

než (zpodst.) 227; spoj 
ke 253, 256, 408; n.,
n. vazby přechod- , nežli 302, 232
níkové 398
; neživotná jin. 89, 95,

nestáti zač v. státi
nésti vzor 169 sl.; 9,

10. 52, 53, 58 SI.,
80, 81, 156, 158,

160, 418; impt. 8,
46, 164; 376 S].,
378, 383; budu n.
stč. 384. 390; n. co
375, komu 338; nesn
nosim 28 a. 380;
sr. nesen
nesvůj 309
nešen- v. nesen a nésti

nešp0ry 438
nešt' v. nechuti
neštovice, -ic 110
net, -teře 125
netáhnn s inf. (stč.)

v. táhnonti

netoliko

——nýbrž

i,

ale i také 253, 256
netopýr prav. 26
neuměly/', nú- stč. 53

neurčitý způsob (inf.)
153; neurčité čísl.
144sl.,314,n.výrazy
slovesné 153, 375;
neurčitá zájm. 303,
312 sl., n. přídavná,
jm. 86 SI.

nentrum 287

ng—ňg 36

nhed stč. v. ihned
ni 213, 405—407
ni-(kdo) 313
-ni & -ny' 70, 74

nic et. 22, 49; nicu,
ničeho 94, 139, 313;

nic toho 337; nic
niconci, ničehož nic
411; nic za, nic 372;

—nikn0uíi v. -nikati
nikoliv ! 249
nikterak ! 249
nikto V. nikdo
nit, -i, (-e') 117. 119
nivec m. v niveč 139
nízko, niže 131, 214
nízký, nižší 65, 66
Nižni Novgorod 3

nj-ii 35
nk-ňk 36
noc, -i 117; noci stč.
344; dnem i noci 347
nocleh, —ovati 52; 80
noha 43, 63, 288 ; 83,

106, 107; nóh 57;
v nohách 283

nomen subst., adiecti
vuni 281; na patro
nymicum296; n. a,
gentis 71, 76 p., 336;
n. actionis 336; n.

proprinm 294

nomina, v. nomen
nominativ 82, 224;
323 sl., nom. dvojí
242, 324,jmenovnci
325, s inf. 325, 392
Nordhansen,

—n, též

ničehe'ho, ničemc'mn,
-hansy 152
ničehóž, -uož. niče Normberk 27
nníž stč. 411; v ni— norský v. severský; n.,
ve-č 139
norvežský jez. 445

(ni. -nn—) 70 pozn.

nosní dutina, 420 si.
nosidlo,nosid(l)ko,-itko,

-ničiti Un. -nn—)70 p.
ničso, -čsc, -čs v. nic

nositi, nošen 47, 192;
10, 80.411, 418; nos'
47; 377, 378, 383;

-nice, -nicky', -nictvi

nicí stč. 72
ničí 313

nijak

nijeden 406
-nik (m. -nník) 70 p.
nikam 405
-nikati— -niknouti 184
nikde 40:3

nikdo 139; 313, 406;
nikohého., nikome'mn

& nosíde'lko 64, 69

nesu—nosím 28 a, 380

nosítko V. nosile
nosívati. -vávati 377,
378. 411, 418

nosové souhl. 8. 423,

n. samohlásky (no
sovky) 9 sl., 423
nošen, -i v. nositi

411; nikto vie 425 nouze, -c 109
nikdy 231, 235, 405 i Novac'ka 62

Gebauer. Příruční mluvnice iuz. česk.

32
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novák, Novák '294 sl.,

-o příp. kmenotv. 67
o (přodl.) 363; SP. též
o rok starší 232, o
polovici větší 232,
dům o třech patrech
243. státi o sobě 308
o'! 215, 409

jen —
oci 90,51ukmotr ;

N-ová 62
Novgorod Nižni. 3

novoindické jaz. 444
nox'Ope—rský jaz.

novorčení 433

444

ob 32 ; ob den, ob dům.

Novotný, -á 62; N-y'cb.

ob ona strana 364

prodali zahradu. 225;
Novotnova zahrada
297
novotvary 433
Nový rok, „Nová Ra
da“, novéměstaNoce'
m.,1\'.111ěst03 pozn.;
z—nova,z-nova,v-nocě
129. 300
nožicč, nožička 63, 288

nožíkpíček 20, 27 p.; 63
nožinka, nožka 288
nrav stč. 36
-nu kmenotv. příp.
156. 182

oba. obě 83, 86, 316,

Skl. 140; naběstrane'
stč. 23
obaL -u 94
obaliti et. 41, o. (se)

(

čím 349
obávali se, aby ne . . .
387
obcovati čemu 339
občan et. 48
obdivovali se čemu (ne ,

col) 339

obdoba v. analogie

obé, -ého vzor 143
nuance prav. 5
obec 23; 109
Nndožersky' 450
obecný & -ní 70; obec
núměly' stě. 53
nunzcrale, -e 150; na- : ný (appel].)význam
merale 281
slov 4; ob.jm. podst.
104, 294
numerus 82, 154, 282
oběd, -a, -n 90; 10k.
nůše et. 47, 418
91, poběclě 23
nůž 57, 63. 67
nůž-ky 83, 283
-ny' a, -ní 70, 74; -n;:]

obědooati, -du_ji, oběd

z part. 161; 321
(čísl. stě.
nýbrž, -bi' 35; 253, 408
nymfa, -y 147
nýti, nyji 181

vati, -ám 195, 206;
pojď obědval! 393
obelkávati koho nč. 425
obět et. 41, -i 117
obchod 32
obiectiva (vel—ba)227,

o hrdelněretná hláska,

obilí, 'vo- 42

381 ;gen. obiectivus
336

422: o vedle a 23,
24; o—e 21 sl., o-ě
22; (3--uo-ů, ó-ou, o-ó

(uo, zl) 23; cizí'o, 6
v u, li (on) 23; 0 od

suto 23; o ?.estupň.
28 S]., 0 za cizí &11,
č—a 10, 31 SI.

obinúti stě. 41
objekt 219,sr.předm ět
objevený kým 233
obkročiti 352
obláček, 10k. mu. 92
oblak et. 41, 53; -a,
(-y, -ove') 91, gen.
10k. nm. 92

obláščni stč. 41
obláště v. obzvlášte
oblek et. 41, 53
obličej, nabličeji 51623
obligace, -ci 115; 110

obliqua oratio

268 sl.
obligati et. 40

obložitisečemu

258,

338

obmeškalgj stč. 396
obmeziti, -zcn 192
obmysliti koho čim 349
obój, oboje V. obojí
obojek et. 41

obojetné souhl. 8,26
obojetník et. 74
obojí 86, 319,

skl.

142 S].

obouti, obnji 160, 179
obouvati 456
obrácení sv. Pavla po

sv. Pavle na víru
obrácení attr. 274
obránce, -e 112
obrat et. 53
obrátili et. 41. 53; o.
kohopo kom stč. 365,
co ceč 370; obrať se
kam obrať 385

obrazce pro souvětí
251 sl.

obstarat—atol 71 p.
obůj, oboje, v. obojí

obnji v. obouti
obuv, -i, (-ě) 116, l 1751.

obvětí 272 sl.

obvláště v. obzvláště
obyčej 11, 26; s inf.
390; tim obyčejcm
348

obydlí prav. 26
obyvatel 26, gen. ale
97, 98
obyvatelný, -dlny' 38
obyvatelstvo 71 p.
obývali prav. 26
obzvláště,

ObZl-, obvl-,

obl- stě. 42
ocasy k ocasům 413

499

ocel 288 (ž. im.), -i. odiv(m.), odiva (ž.) 288
(-e) 116, 117, 120' odjetí koho, čeho 332
(ž.), -e 97, 120 (m.) odkud 404, 405, 408; 0.
ocet, octa 89 '
proti stě. kdež412;
odkudž — tam 267
oct(k)nižti stč. 45
odloučen čeho 332

oči v. oko
očko 63, gen. oček 16

odlukový genitiv 302,

očístíti, -šte'n 38, 193
od, stč. ot 39, předl.

332, 334, 364, 435
odmykati 26, 185 p.

364; sr. též: rok od
roku atp. 413 (ale
sr. den): od souseda
k sousedu, od roku

7.:roku at'p. 413 (ale

sr. dům); odjedno
ho k druhému 414;
od kamene, Kamene
(v. t.)z div ot diva
stč. 411; větší od
čeho 302, 364; od

5 gen. místo gen.

odlukového (v. t.);

od velikonoc do letnic

234; od Prahy —
do Pr. stč., ku Pra

odnášet-i,-ejí4l8; 197
odnímati 36
odníti, odejmu 17, 36
odolatí komu 229, 341
odpadlík et. 74
odpadnouti koho, čeho
stč. 332
odpláeetí čím zač 233
odpočívati tělem. du
chem 232, 348; 0.
pod čím 366
od-polu, dial. -poly 24
odporný, —ren stč. 15,

komu (: proti ko—
mu) 339

ho a,od koho, od čeho

322, 331, 364; 435
odsud 404

odtaženiny viz abs
trakce ;odtažitájín.
podst. 294,0(1t.před
měty 286 sl.

odtrhnouti se čeho 332
odtud 404, 405

odundati et. 37

odvésti koho čeho 332

odvozovací přípony,
odvozování 61, 418
odvykati čemu 340
oekonoan prav. 5
ofěra 19,42,432 sl., 438

oficiál, oň- 5
oficír, aji-. dial. hoň
cír 5, 44
oh! 409
ohebná slova 82
ohe-ň, vo- 42, stč. ho
hen 44: et. 14, 15,
96; k-óhní . . ., na—

odporovaeí spojky

heň stč. 23; hořeti
ohněm 350
óda prav. 4 sl.
Ohio, -ia 152
odběhnouti koho, čeho &odpověď 37, —i 116;
ohnisko v. ohniště
stč. 332
odpovědi 247 sl.. Ohnišťany, -an 94
odbýtí co čím 233
odp. ],)řisvědčivé & ohniště, -ě (ob. -ěte)
104. 125; 74
oddavky 283
záporné 249
ode v. od
odpovědět:) se čeho 331
ohňostroj 22, 432
odebratí 159
odpovídati za koho 372 ohnuté tvary 417
ode-dávna 300
'
odpustiti komupro Bo ohrada 352
ha 233
ode-dnes 353
? ohřátí 159
odříkati se čeho 331
ohrazení (ne -ž-) 192
oději (se) v. odíti
odejíti, -jdu 17, otjíti odsouvání 2, 10; ods. ohýbací jazyky 443,
smnohlásek: e. (213,
čeho, od čeho 435;
ohýb. přípony 58
o. tulákem stč. 348
č (e) 20, i, í20 sl.,
SI., 81, 155, 417
odejmu v. odníti
163, o 23, u 24;
ohýbání 82, 417
ods. souhlásek: l ohyzdny's inf.(stč.) 391
odemknout-í v. odmyk
Oderské různořečí 447
34, (l 38, t39, b. p -och 75
oohrnouti et. 41
40, m. v 41. h 44,
ode—vždy 353
odhoditi 352
k 45, ch, z 46, s 47, ochtál) stč. 41, 45
odcházeti čeho, od čeho
oi za. -oj- 6; *oi v oj
ž 49, j 50
odsouzen čeho stč. 332 '
n. č 30
331; o. pěšky 232
odchod 352
od - spodu, dinl. -d_lj24 oi, ob. voj, -e 109
odítí (se) 159, 204, 205; odstoupiti, otstúpiti, -oj dial. v. -oví
odín 161
odstupovatí koho, če -oja- staž. v -á- 54
ze mě. 374

408; o. souvětí 253
odporovati komu 339

32*
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—ojc dial.

v. —ovic

-oje- staž. \" -c'- 54
-ojuOk

staž.
\'-

\“ —ú—54

V011:

okamžmí 76, 77
okamžité souhl. 7,423
okc'ncc, okenečko 64
okénko 12, 16, 64, 432

oklik 74 p.
okno 16, 64, 69,101 , 102
oko. 1:0- 22. 42, 54;

63, 83,101, 120, 426,
vzor 103; k-óku . . .
23; býtina očích.—
jíti s oči 374; oko
za oko 372
okojiti se čemustč. 340
okolo 23 &pozn.; předl.
359; bylo jich okolo
dvou set 232, 316,
355, 359
okoušeti čekat-těžco 333
okouzlili,

—zlen 193

okovati čim 349, komu
co 341; okován za
nohy 372, -_1/'zlatem

233,
okrádali — okradnouti
184 pozn.
okřa'tfi, okřcii 205

okresní školdozorce426
okrslek, okrsku 15
okusiti čeko, též co 333
-ol- mění se v -la- 50
-ol, -ola 69
Olbram et. 43
Olešnice 295
Olga, dat-. 106
Olomúc, -ouc, ]Iol—44,

67, 130, 295
Olomúčan et. 48
Olomút 130, 295

oltář et. 11, 438
Olympos, -u.s skl. 148
omdlíti 187; 0. od čeho
364

omezovací gen. 335 sl.
omyl 26, -u 93

omg/t čeho stč.

3332

on, -a, -o 36, 86, vzor
135 S]., 304; před

jímá podmět 310;

sr. onen
onako, onak 313, 404,
405: onaky' 313 '
onam 58, 309, 404, 405
onde, ondy 404

orác' 22, 79, 85, 87, 96 ;

vzor 95

ora-los 8
orati, vo- 42, oř! 199
orutio

rect-'a. (lil'GCtiLu,

obliquu. indirecta
258, 268
orba et. 73

ordinalia 314

oněměti, -ěji, oněmitz',

orel, vo- 22, 33, 61,
orla 14, 93

onen, ona., ono 86, 135,

Orléans, w, (-a) 150
orlice 61, 62; Mor.
Orlice 3
orodovati, stč. oru- 23
ortel, -e 97
orthogrnfne 4.49 sl.
osamocení 403, 426,

-í 187

309, 314; oriesz stč.
310; stč. nan svět,
nami stranu, promo
atp. 23
onomatopoje 42
onudy 215, 404
opakokladný význam
přísl. ne 406; 302
opakovací slovesa 80,

436 S].
osdoba

stř—,.v. ozdoba

osel, osla 14, 93
377, 378
osení 205
opakování předl. 353 osclmouti v. osychati
opásati, -ši 200
osidlo, gen. -d(e)l 16
opat et. 11, olo-opata 23 . osiřeti koho, čeho 332
operatér 4, 5
osz'ti 205

opatrný, stč. opateren,
-tren 301
opětovací slovesa 79

osko-samnitská náře

S]., 377, 378, 380

oslepení čin., trp. 401,
402; oslepiti 40

Opavsko- ostravické
různořečí 447
opice, stč. hopice'44, 55
opilec et. 75, 293
opilý 398
oplývati čim 349
oprat', -i 117
o-pravdu, dom—pravdy
at. 353, 363

opsané stupňování
302; Opsané tvary
(výrazy) slovesné
153, 154, 209, 390
Optát .B. 449

optativní věty 223
opaste'ti čeho stč. 332 ,
—or—
mění se v -ra- 50

oř 439
orace, -ci 115, 147

čí 445
oskovy' v. voskový

oslicc 62
oslnouti et. 40, 183
osm 6, 27, 120, skl.

141; dial. osum 24,
osn 28
osmdesát 317

osmer,-a, -0; -y'... 320
osmisty' 318
os(m)náct 41
osn. osna'ct v. osm
osoba, vo- 42; osoba

grannn. 154, 269 sl.,
282,29151.,přednější
293
osobní jména ČGSk'd.
296; 05. zájnmnu.
292, 303, 304 si., os.
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zájm. zvratuzi 306 ; otevřené slabiky 52,
sl., os. přípony 81, * ot. kmeny 79
50
otevřiti et. 39, 71, 177;
Usolsobč 78
rov se otevřel — ro
vové se zotvírali 380
ospalec 75
otěž! v. otázati
ossetský jaz. 444
, otjiti stč. v. odejiti
-ost 117, 119; 71
ostati kým 345, za koho, otrlý 176
zač stč. 372; o. koho, otrok 28. 39; -yně 110
čeho stě. 332
otruby et. 39

ostáti čemu

,

-ovico 72

Ovidius, -ia 148
-ovský 60
ovšem 214. 357, 363,
403, 425; ovšem .'249
-ový 60, 73

Oxford, -u,(-a)150, 152
zcloba, osd- stč. 33
ozdobovati se čim (m.

338 otstúpiti v. odstoupiti

ostatky (masop.) 283

Otto, -a n. -ý 102, no
passiva) 388
-ona 148, 151
()zěp 43
otužilý 396
ozker, ozkřivý et. 41
otvor et. 39
ozim. -i 116
otýpka 64
oznamovací věty 223,
ou 6; ou za au (2 u) ; 247, 387; ozn. způ
22, 24,429, v písmě ': soh153,sr.indikativ

ostaviti co k čemu 359 ;
0. domy pustý 327;
o. se čeho stě. 332
osten et. 70

-ovic, (lial. —o_jc
42; 72,
|

_

ostouzeti, -eji 197

ostravické různ. 447
ostřikati čeko 333
ostrov, -a 89

,

ostrovtip et. 78
ostrý et. 68
ostýckati se čeko 334
osum v. osm

'

ozvuk (resonance) 420

456; ou- v uásloví
24; ou z 6 23; *ou
stupň. v ov, u 30 SI.;

—ouza -i v 3 os. nm.
40 přis. 4:0;
163, 198
, p ])
40,8, ods.,

]). (pan) 275
=.oučiuek v. účinek
osýckati(osý-)-oscknou- ,
? Pabjan et. 43
-oučký 64
ti 186
Tpabouk v. pa(v)úk
oudoli V. údolí
osyka 26
-oun 70
pád v. pády; pádem
ošiditi koho čím 349
ložeti 231, 348, 1).
-ounký, -0uniuký 64
ošklivost v. vziti
letěti 350
ouřad v. úřad
ošlechtiti, »—ťon,
(-cen)38
-ouš 76
padauě ovoce 397
ot v. od
-outi (-úti) v inf. 160; padati v. padnouti
otáčeti, -eji 197
-outi, -uii 179
pádel, -u 93 _
otáleti. -eji et. 39
padesát of. 39, skl. 142;
ov z *ou a *eu (stupň.)
otázati, -ži 200
317
30 sl.
otázka 247 &.sl. ; otáz
padlý
161, 398
-ov
jm.
míst.
73,
127
ky věcné (slovně)
1

sl. ; příjm. jinoslov. padnouti-padati 184
u zjišťovací (větné),
147
i a, p., 376 sl.; p. na
jednoduché a 310- '
kolena, stč. na ko—
-óv viz -ův
ženě., rozlučovací
248;otázky na,členy ' -ova- kmenotv. příp. , lonoa 412; p. več
větné 221 S].

otecké jméno 296

156, 206
—ová(přechyl.) 62
ovce 64, vo- 42, ovec &
ovcí 16. 110
-ové v nom. nm. 91, 96
ovečka 64
oves, ovsa 89, 10k. 91

otop, -i, (-ě) 116, 117

-ovi, dial. -oj 42; dat.

otazník 275, 279
otcovrak 22
otcovský et. 60
otec75,0tec 3 ; k—ótci. ..

23, otče! 96

\

u" ' \

4

10k. 90, 96

370, mezi koho 354,
360 ; p. mdlobou 233

pádové přípony 81,
82, 155 ; p. otázky82
padši 160
pády 82, 417; p. pro
sté 282, 322—351,
předložkové 230,
232, 322, 351—375,
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panost stř. 425
| paterý, —er, -era. -ero
panoše 85, 87, \'zor \ et. 68; 143, \'z. 144,
314. 319, 320
112 sl., nč. -o.š' 113
Pafnucí, -_/'mzcí 51.
pachuti, -a'm, paši 200, panovatt 57, 206 p., paterný stě. 321
co nad kým 362
379; p. komu 341, pateronásolmý 321
p(íchnoutí čím 349
nad kým 230, 362 pathos, -u 149
(stě. -řz'
-pájeti, —ejí197
.' panský35,53;p.,pan- patriarcha
35) 107
pak 253
ský 440
pal, -u. 93
patřili se (iv. akk.
pmztáta 77
palác, -c 151; 41
326, na koho, nač
pantofcl.
-fle
97
Palacký 132; 4
354; na černý chléb
papež
438,
442
palatnles 7. 422
klad (patří) 250
papír
5
palič 76
patro zadní (měkké),
paprslek,
-ska
15
páliti 31, 73, 70; 173 .
střední (tvrdé) a,
parataktické souvětí
palíz'o 73
přední 421
251
Pulkovič 451
patronymicum 296
páratl, paři 199
Pallas, -a(ly 149
pátý 142,314,318 ;půl
pata 142
pal-ma,pal(e)m 16, 106 Paris, -z'da 149
parno,
—a128,
299
pám- v. pán
páv, -a 93
parostroj
442
na
koho
Pavel, -vla 93
pamatovatt
participia 153, 375, pa(1;)úk stě.. p(wouk,
230; 225
394—401; partici
pamět 40, -z' 116; za :
pab- 41, 42, 54
piální vazby 397 paznekt 124
dobré paměti 373;
p. výrazy277 páž, -e 109, paždí 38
bráti spa-me'tí 231;

412; p. přívlastko
vé 322 sl.

partitivus gen. 336 ' -pe'- 19
pás 93; do pasu 358, , „,/,c 45,

sr. nazpcmzčt, z-pa
mčti & vyjití
pamětliv čeko229, 334;

hluboký

pásmo et. 73

Passionál 453
passiva (verba,) 381,
7

!

passivum (genus) 154,
209. 212 sl., 388
past.

—z'117, 119

pástt. pasa 53, 170

pastu-cha 71, 107
pam' 62, 64, 79, 85, 87, pasta-a 53, 72
vzor 113 sl.; sr. = pastvec, -tevce 15
kmotra
pastvíště 74, 104
pam'c 72
paša, -št 113

panička 64
Pánini 444
panna, -nen 106
Pannonie 446
panorama, -y 150

-i,

—(z117

S].,

pasačka 62
péci, peku 44, 45, 75,
pásati, pa'ši 200
156; vzor 171
Paseka et. 295
péče 45, 109
pasení (dial. -š-) 170 pečet',-i,(-ě)39, 117,1 19

(et. 73

pán 57, 62, 89; vok.
35, 10k. 92; Pán 4;
ob. pam-Bůh., pam
páter 36 ; p. nad čím
362, p. odpéra 364;
sr. doktor, Ježíš,
Tomáš
páň stč. 131; páně
Jindřichův, -ova 298
pancieř stě. 439
páně v. páň
pánev 120

119

pás't \' pack-, páSatt
paškál, paškvžl 47
pata hory 336

pečetiti, -tč-n 38
Pečky & -ka. 91

pečlivost čeko 229, 336
pečovati oč 381

Pedro, -a 150
Peak,-dů, -a'nek 75, 296
pěji v. pěti
pekař/ca 62
pekelník et. 74
Peking, -u 146
' pěkný, dial. pe- 19,
stě. pěken 301; pěk

ně (elliptň 250
peku v. péči

pelest, -z' 117
peleš, -e 109
' pátek, -tku 13, 14,15, , Pelhřimov 295
74, 89, 10k. 91
i pelyněk prav. 26
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Pelzel (Pelcl) Fr. 450

Petr, -ře! 90, 296; P. * pitomQj) 71, 73, 165
sl., 456
pitoniěti, -ěií 187
Veliký 3
Petrák 296
pivnice, stč. pinwicě 51
pění 178
pivovar, -a, 10k. 91
peníz 75; 97, 99; být-i Petrarka, -3/ 151
pjal, -t, -v v. pnouti
při penězícli243,308, Petřík 296
Petrů 128, 296
plac, -u 151; 48
367, bez peněz 308;
placen v. platit-i
sr. přijíti & přítel | pěttisící 318
-pláceti. -ejí 197
_pěvkyně 110
pěnkava et. 73
pláč. je ani do pláče
' pevný/', peniy' 51
1967174)v. pevný
359 ; v.plakati a pro
perfektivní slov. (per Philomates 'V. 449
siti
: Philonomus 450
fektiva) 377 sl.
perfektum 154, 383 '.pial, -t, -v v. pnouti plačti'vy' et. 49
plaji V. pláti
perit'rastický v. opsa \pícc et. 67, 71
'piď, -i, (-ě) 116, 117 plakati, pláči 45, 200;
ný
, piesn stč. v. písen
p. pláčem 350. 411 ;
periodu 272 S].
' píesncě stč. 63
p. čeko stě. 229, 322,
pěl—ko,pírko 12
pieti v. pnoati
334, pro koho 367,
perla i -le 107
za kým 373, nač 361
perník, pernz'kář, -ka, ; Píclia 296
1píckati-pícknoati
184
plamen. -e 73, 121
dkg/', —ství 74 p.
p., 185 p.
plamének, —ínek12, 63
péro 67; 101, 10k.102;
-píjeti, —ejí 197
plamenny' 70
sr. pán
piji v, píli
pláň, -ě (strom) 118
persona 154, 282
pil-ník, pilnikář, -sk„z], plášt 95, 96; 286(111n.č.)
personale (prom.) 303
—ství 74 p.
plat 40
personiíikace 289
pilný, -len 15, čeko229 Plataie, -je 147
perštinu, 444
—pínati 9, 80, 433
platenik, -nice, -nicky',
pera v. práti
pinvicě v. pivnice
-nictví(111.-nn-)70p.
Pera neskl. 152
pírko v. pérlco
pláti, plaji205; p. čím
peruť, —i.(-ě) 117, 119 * Písař 296
349
pes. se-pseni 14
písařské chyby 40 p. platiti, —cen38, 40,192;
pesky' (pessimus) 441 Písek, -skii 89, 10k. 90
p. čím 349, od čeho
pěst, -í, (-ě-) 117
364
písemný 17
pěstoun, -ka, stč. pěstú píseň, -sně 118; 63, 69
platný
et. 39
na 62; et. 71
piskač, -áček 76 p.
plavati et. 32; -áni, -a
pestrý et. 68
pískati-písknoati185p.
195 ; pes plave (umí
pěš, -ě, -e vzor 130; písmen-a, cizí, malá„
pl.) 379; p. proti
sr. pěší
velká 2—4
čemu 232, 368
Pešek 75, 296
písmo a jeho druhy plaviti et. 32
pěší 10, 14, 54, 79, 310,
451—454; písmo et. pledle dial. 114
vz. 132
plejí v. ple'ti
73; Písmo sv. 3
Pešík, Peš/ca 75, 296
Píša, Píšck 75, 296
ple'mě,plemen- 73, 123;
píši v. psáti
pěšky 405; 232
plemena lidská, 443
pět 84, 120, 314. 316, pití 161. 402
plemenu-JL jména 295
317, vz. 141. lidí 337 píti, piii. piji 30, 159, plešatí, ples-„plaší 200
pěti, pěji 69, 158, 178
174, 179;pí,-te ! 179; plésti, pletu 20, 28, 39,

pětina 315
pětistý, -tisící 318
pětka, pítka 321
Petííjí, -iho 150

|

ve vazbách infin.
391; sr. vůle
píti stč. V. pnonti
pítka v. pětka

g

167, 168, 429
plet', -i 117

pléti, plíti, plevu,pleji
171, 178
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pletu v. pléstí

po předl. 364 sl.; po '

plavu- v. plčtí

jed-nom. po dvou . . .,

plíce 419 sl.; plíce,
plic 104

po zlatém, po dvou
zl. 320; rok po roce

pozn.; sr. též plvatí

po-nenáhln,po—řídku,

23 p., 32; pod večer
(Mlý ?) 255. 366; pod

proti nad 374; sr.

též huť
plíjí v. plvatí
atp. 413; dále sr. , porl! v. pojíti
plíseň, -snč 118
po-dnes, český (po ' podací stě. 133
-plísl.*ati — -plísl.:noutí |
česku), udeříti (po podatl 159; p., patlá
(v. -pliskovatí)185p. % hlavě, po lící), ne
vatí komu čeho 330,
plítí v. plétí a plvatii
moc (človčh po nc
337, co 230, 339
plívatí-plívnoutí 184
mocí), po - hostinu, podbískupí,podčeší stč.

plnítí čím 331, 349
po-sou-dobn, po-vždý
plný 69; p. čeho 331, po— stupň. 410
334, čím stč. 349; poběhlíh et. 74
v plně 129

plodítí stč. 439
plosivní

5011111.7, 423

pobz'ehatí čeho, od čeho

stě. 435
pobíjetí (196), v. smích

105

pocldatí se, poddánn
býtí komu, čemu 229,
339,pod moc něčí366
pode v. pod
podebvatí 159

podějí se v. podítí se
Ploskovice, stě. 10k.343 pobožný et. 365; Lud— podcpřítí 159, 177. 190

plot et. 28: 89
ploutev

& —tva 121

plo-utí, plovu, plují et.
31, 32, 180, 203, 160
plovatí, -ám, 180, 195,
203
plovu v. ploutí
plst, -í 117

plují v. plouti
plurál 83, 154, 282;

pluralis maiestati

cus 286; pluralia 83
plusquamperfektum
154, 383 sl.

plutí 180; sr. ploutí
pluvz'ál, —n 150

plvatí. plíží, též plvánz,
plítí 181, 195, 203;

iter. plívatí 80

víl.: Pobožný 3

pobrání 161
pobříslo v. povříslo
pobronsítí čeho 330

pobyt prav. 26

podhorské různořečí
447

Podhradí 295
podíl, -u 93
podílnost 314,320,365

poclítí se 159, 204, 205
pocestný 236, 293
podívíií se čemu 229,
pocítítí čeho 330
poctítí (stě. -ítí) 1.59 [ 339; to jes podíve—
poctivý et. 17
i“ ním 369
počat v. počítí
*podívně (ellipt.) 250
počátek. na počátku. podkomoří 105
podkoní 105, 133
3 p. 374
počestný et. 17
; podle předl. 357 .sl.
počeštěná slova 4 sl. podlehnoutí, -le'hatí če—
počet hlásek 10 SI., , nm 338
|). slabik se mění Podlipský 296
53 SI.; přes p. 302, podmět 217, 221, 223
sl., 284, 322, 324;
bezpočtu největší 303
co bývá. p-em 224,
početí 11, 175
392;11ěk01ikp-ů225,
počev v. podšev
380; k pou táhne
počínatel 71 p.

plyn prav. 26
plynné hlásky 7, 424
plynoutí 26, 185 p.
počínavá slovesa 378 | se doplněk 238
plytký prav. 26
počítí 175; počnouc od podmětný gen. 336;
plýtvatí 26, čím 349
čeho . . . 398; co si
p. věty 258, 263; p.
slovesa, 227, 381 sl.
počnn 342; počen,
-plývatí 185 pozn.
pněti, pníti 158, 190
-em stě. 36; počal, podmínečné souvětí
pnoutí (píetí, pítí stč.),
261, 386
-člí434; dan počata
výbímtí stě. 389
pm:, vz. 173; 9, 17,
podmínkové věty 261,
28, 80, 174, 175, 439; počkatí et. 13
p. spojky 408; přísl.
píal (pjal), -t, -v 6, poc'nu v. počítí
urč. podmínky 223
11, pal 433
pod předl. 365 sl.; podmiňovací způsob
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153; p. věty 223, ?
247. 249 sl.. 387 sl.

podnebí 421 ; podneb
né hlásky 7. 422
podnes 353
podnik 74 p.
podoba 52

člověk atp. 294;

podšev (počev 38), po
dešvu 15, 32
podvod 52
podzemní et. 70

podzim, na p. (kdy?)

podobatí se komu (če—
355, 361, 412
mu), ke komu (k če \ poeta, -y 147

mu) 230, 340. 354
podobný komu 229,340,
ke komu 230, 354,
359; p. čím 348

podobojí 52
podpal, -u 93
podpíchovatí 184 sl., p.
podpísaří stě. 105
podřndicí s]ovce 266,
p. Spojky 408

podřadný přívlastek
236, p. doplněk 241,
243; podř. souvětí
251, 256 sl., 267 sl.

podřazovací

266
podřečí 447 sl.

slovce

—

podst. věty vedl.257

pojmoutí koho za koho
(zač) 242

pojmové písmo 452
pokácetí, -ejí 379; 196
pokud v. pokud
pokáletí, -ejí 196
pokání 161; pokátí se
159, čeho 334

] pokavad v. pokud
l pokázatí se zdráv 324
', pohančč
pohan et.76
11,pozn.
nm. -e 91 pokládati koho čímstč.
344 sl.
l pohanství, -stvo 72
' Pohl V. 450
pokladník 115.425
' pohlavek et. 74, 365
poklízetí, -ejí 197
pohlížeti,-ejí196; 20,46 pokoj 439; sr. seděli
; pohnutí 159, koho před pokora, -kořití 33, 34
soud 366
pokosítí, —sen 193
po-hostínu 365
pokoušeli. -ejí 197; sr.
pokusítí
pohostítí, -štěn 38, 193
pohotově 129
pokrajinná jm. 295
,

pohrávatí kým stč. 344
pohrdání čím 236, 237,
344, 350

pokrástí, nepokradeš!

384 sl.
pokrčemné stč. 299

pohrdatí kým 344

pokrm, -ove' 91
pohřeb, -u. nč. pohřbu pokrmítí koho, čehostě.
330
13, lok. 91
pohoízdovatí 185
pokřtítí (stě. -ítí) 159
pohybné e 13—18,1027 , pokrytec et. 441

podřeknutí 51
podrídítí se komu 338
121
podřímovatí 185 .).
podřípsky' (pod Ř.) 298 : pohybový děj 380, p.
význam 411 sl.
podřízené Věty 222,

pokud, -ad, -avad 404;

to jsme poehodíli!
250
pochlebovatí komu-339
pochodně, -deň 69

pokuta v. trest
polabský jaz. 446
Polák, -ačka 62
pole 104. p. za kopcí

pokryvuč. —ství 69 p.,
76 p.

POCházeti, -chodítí od * 260, 405, 408
256, 264 Sl.
po-drobítí & pud-robítí i koho (čeho)233, 364; , pokusítí čeho stč.'333

52; p. se komu 339

podružné předl. 214,
351 sl
])0dSÍ7Ž 32

podstatnéjméno (skl.) pochroumatí et. 23
87—125; 281, shoda

& za kopce 412; po—

lení ležetí 347
285, 287 sl., 289 sl., 9 pochválití čeho 8135.330 i poledne 104, 122. 0290“
291; snaha o ně 293 ': Poitiers prav. 4
lední, -ách 123, 283,
sl.; druhy podst. pojdu, pójdu v. pojítí '1 363
polehčení čemu 343
jmen 294—296 (sr. , pojístí 410, čeho 337
též 63, 283 a 288): pojítí v. pojmoutí
polehnoutí od čeho364;
polehovatí 157
p. jm. slovesné 153, pojítí, pojdu & půjdu
161 sl., 375, 401 sl.;
168,p. ssebou nespr. polepšití čeho stč. 330
z číslovek 315 a
307; pod! 168, m. poletí stč. 28, 31
letěl 226
políček et. 74, 365
321; z přid. jmen
polínko 64
293; přidáno věc. pojmčtí v. pamětí

, pochtětí. -ítí 159
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polknoutí- \. polykati

!

pomorzn'ské

365. kom-uco 338. co

různo—

po kom(:. kým.)

polovice, -z'c 109. 315; 1 řečí 447
v polovic(t) cestě . . . pomsta 57; pomstili,
1

(attr.)'274

polo-vína nč 315
položiti 157, 382, co
za koho 372, co nač
374; položen v popu

1

1

I

Polska, -sko 74, 295,

polština 446
_polykati 26; 185 p.
1.»01ysy11detické spo

jení 247
pomalzač 76 |).

posléze

mstítí
1

a 1: roz' 412

10k. 102

poslední věc atp. 294

-mštěn 38, 193; V. posleolmouti čeho 330

I

!

poslouchati čeko 330
poslušný koho (též
komu) 330, 334
posmírati se komu 340

pouty/je 26
pondělek. —lka89, 10k.

91; pondělí 13, 100
Sl.; 370
po-nenáhlu 300, 353,
365
ponéstt (význ. děj.)
378; 80, 383
poněvadž 260, 408
ponocný 132. 299
ponořitt (se)pod 00365

pO-Sou-(lobu

pos-řčd v. prostřed

possessivum (prom.)
303. poss. (adj.)297;

dativus possessivus

pomáhuti komu c'ele ponosíti(\'ýzn.
378; 383
330
pomalinku, pomalouč ponukozouti komu 339
ku, -ounk-u 410
pomalu 129, 365, 410,
-ly 24
pomalý 410
_pomazati koko čím

(: zač-)349
-pomenouti v. pomníti;

341, gen. poss. 336
postáti 159
postaviti cona čemstě.,
nač nč. 412; p. se
komu 338
postel, -e 20, 21, 109
postříllae' 76 p.
postřihovatí 185 p.

pop et.. 43
popel, —a89,93; 28, 31

poposednoutt 410
popouzeti,

(11:11.309

Pospíšil. -ka 62
pospíšiti, -spčš! 164

-e,7'z'197

poprositi 410
pořádek slov 246; |).

postupné přehlaso
vání 11

vět; 265
Pořečí, Poř'íč 105, 287

posud, —ad,-az:ad 404,
405

-pome'neš... stč. 19 po-ř—ídku 235, 365
poměrné stupňox'ání poroučeti 80, fojt 197; posunek, -nky 36
301, 409
p., poručitt komu posvětiti čeho 330
paměti, -měji 159, 187 ;
226, 229, 339
posypadlo 69 p.
p. čeko 330
portugalský jaz. 445 posypati a posy'pati
-pomz'nati V. pomníti
posad v. posud
(ob. posej-) 186 p.
pomlčka 275 sl.. 279 posaditi koho nač, stě. pošinutí grmmn. oso

na čem 412; p. kosti
o stát 363, p. se za
stůl 372
posavad v. posud
pomnožuájm. 83, 283; posázett čím 349
p-é předmětyjak
posel, -sla 93
posílat-i 26; sr. poslatz'
se počítají 320
pomoc. —t117; p. naše posítiti, posilovat-i 206
(p. nám) 306; ku
p., p. čeko stě. 330
pomoci 355, 359
p_ositiv 302, 404; -m'
pomocí. -molm 43, 172,
Věty 223
komu 341 ; pomoz co poskytnouti komu čeho,
pomoz 385
co 330, 339; 185 |).
pomocný 15, komu 341 ; poslatz'. -šli, šla 199;
pomník & -ky 286
pomníti čeho, co 333,
na koho (nač) 333,
354, 361

p. sloveso 20931240

1). po (:

by 269 SL
: pošli,

—u V. poslate'

! potáceti, -ejí 197
! potad, v. potud
, potápěti, -ejt 197
'| potavad v. potud
, potázati čeko na kom,
* potiti
stč. se
362čím 349
|

potknoutt v. potýkati
potok,-a 89, 1012.91; 63
potom 214. 252, 253,

,

365, 407; -ek 74

potopz'tz' se pod co 374
pro) koho ; potřeba, -bt čeho 332
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potřebný čeho 332, 334,

, poznání
své 306
stč. (po
enati sě)
potřebovali čeho 229, poznati (159). pozná
332 (stč. : žádati)
vatt; p. se čím 343;
p. se dv. akk. 327,
potrestati čím 349
potůček 63
p. s akk. &inf. 328;

inf. 390

Praha, Zlatá P. 3, 294;

l'razě stč. 10k. 343

-přahatt ——-přáhnouti'
184 p.

prach. -a, 10k. 91
praehnie 46, 410
potud. —ad,-avad 404
p. (se) po čem 235, praj azyk in doevr. 444,
338, 365, též z čeho
slovanský 446
potvrdítt (potvrzen 27)
233
prá-krt 444
čeho stč. 330, koho
prakse v. praxe
čím (: zač) 345
pozor nač 361
pramaly' 410
potýkati 186 1).
pozříti v. požříti
pramen, —e35, 121
poupě. -čte 124
pozvání 161
poušť, -č20, 49, 109 sl. pozvati 159, p. přátel praní 161
přání 204, 205, 336;
poušte'ti 197; 38, 57,
330, p. nač 354
ha přání 355, 359
156,379,p. se za moře požehnatt komu 339
231; pouštín 161; požitčitt komu čeho.stč. pranic, -nikdo 410
sr. pustiti
praotec 78
330
prapravnuk 410
pout, -t 117, 119; 288
požití, -žnn 150
prásk! 226
(ž. i m.)
požíti, požít—attčeho 330

—pouzeti, -e7'z' 197

poživatel 71 p.

poval. -u 94
povčdčti,

požřžti, —žru 44, 177

-vídatz' ko

pra- stupň. 410
práce. prací... 109 sl.

mu co 339, 0 kom, 230
povčclonz(y') čeho 229,

praskati 53
prastarý 78
prášil, —a93
přátelé, -ský. -ství 71

p.; sr. přítel

prací (oděv) 72 1).
práti, peru 16, 201. 202
přáeí 72 .; ). vět -' přátt 204, 205, čemu
-2' 117; p. 0
223, 247, 249 sl.. 386
339, komu čeho 333;
kom, o čem 230, 236 . pracovati, —ečvati 22,
p. si (sobě) 381, 382;
pověsti, -vedu 378
oč, o čem 363, za
dobré jitro (přeji) !
povídatt v. pověcle'tz'
koho 372
250
povinný, -nen 300,komu
práv v. pravý
341, s inf. 390; mám práč 76 p.
pravda et. 74; 34. 41;
povinnost 5 inf. 236 práče, -ete 124
praděd 410
p. pravá, pravd'oueí
povlak et. 29
prádelna, -ník 69 p.
411; Pravda 296;
povolný et. 365

326
pověst,

|

povraz stč. v. provaz
povrhel, -e 97
povříslo et. 41.
povstání 161

povyk prav. 26
povynčsti 80, 379
povýšitzf čeho 330
poz—zdál 371.

po-vždy 353
pozdě 344
-pozditt,

—žděn192

pozdraviti 52
pozdvihnouti čeho stč.
pozhřítt v. požříti

pradlí,

přadlí, -dle,

-dlena 114

prádlo 68 p.
přacln v. přístí
L 17
proedíkát 5; pr. “)
praefixy 443 _ _
praemze, premze 5
Praeneste, -ta. -te 150

pravda!

214. 249,

276
pravedný, -dlny' 3-1
—právěti, -čjí 197

praviti 193. sr. prý;
p. komu 339, p. co
do koho 358; p. se

kým stč. 345; pra
praepositio 213, 281
vím se nevinen 325,
praesens 154, pr. hi
IIGS]_)1“.nom. & akk.
storicum 383; prae
s inf. 325, 328, 439
sentní km. a tvary : pravnuk 410
157 sl.
právo 8 inf. 236, 390;
to je s právem 369,
prfetendent 5 prav.
sr. státi se
práh, prahu 93
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pl'aWOpis 454 sl.;
pravidla 2 S].,
19, 23, 26, 27,
40, 68, 70, 71,
74. 76, 184, 206

má
12,
39,
72,
(sr.

vyjádřeno 354- až
356; 356—375, 412
předložky 213, 214,
281 sl., 351 až 375,
404; 16 .sl., pří
zvuk 56
kvantita)
pravý komu 341; na předmět 52; 219 sl..
prato 214, _370, v
221, 226, 230, 239,
pr. 129, 300; pravé ; 354; čím vyjádřen
322, 325 S].. 328 až
předl. 351
praxe, -kse. 5; 149
334, 338—342, 344,
392
prázdný čeho331, 334;
naprázdno 129, 300, předmětný &kk..d:1ti\',

sr. mluvili
Pražák 296
Pražan 43, 48, 69; -é91
Pražsko et. 74

pražský, -ští. 74, 132;
obecpražská 3; praž
ské nářečí 448, Pr.

zlomky hlah. 453
pře et.. 17; 109

pře-, přeběda, -blaže
ný, -bože! 410
přebývati za koho 369,
kromě lidi 360, v čis
totě 371, 5 kom 306
přece,přec 20, 47, 253;
et. 214, 308, 366, 403
před (před1.) 366; přede
dnem 355; před vá
nocemi,p. vánoce atp.

412; před proti za
374

předce v. přece

předčiti před kým (v
čem) 366
přede v. před
předek et. 74
předhoditi 352, komu
co 339

předivo et. 73

předjímání v. antici
ace
předli v. přadli
předložiti komu co 338

předložkové pády230,
282, 322, 351. 352

sl.; co jimi bývá

přechylování (31, 62
pre-.) v. znal/'

!

přejatá slova, 4 .sl.
přeji v. přáti
přelrážcti,— eji 197,75077126

341

překážka, 260: přísl.
urč. překážky 233
Přelouči, -louě 295
přelstiti, -lštěii 38. 193
premie, prae- 5
přemily', přc- můj-milý,
přenejmilejši 410

gen. ainstr. viz tmu ; ? přemoci,-možen 43; 355
Přemysl, -a 93: 26

př. věty 258 S].. 263;
př. slovesa 227. 381

přemýšlcti, -e7'í197; 26

předminulý čas 154. : přenámmmí 301
209; sr. čas
přendati 37
předně . . . 253
předobry' 410

přeclopntrové hlásky
7, 422

předpony

(praeňxy)

443; 16, 352, 379
přěd-sě v. přece
předsevzetí 366
představiti koho komu.
338

předsouvání 20; sr.

hiat

přenešlechelny' 410
přepliiiti ěim 331
přes, přese (předl.) 367;
sr. ještě přes zimu
355, přes čas 356,
bylo jich přes dvě
stě 232, více přes
ten počet 302
přeschnouti 186 p.
přeskáčka, na p—ii355
přesmykování 2, 50 SI.
_ přestálý (trest) 396

í

!

z

!

předu v. přisti
přestati,-státi 159,183;
předvětí 251, 272 sl. ; přestati čeho 332, na

přehlasování
(pře
hláska): a-ě (e) po
stupné & zpáteěné

čem 354, 361; nepřě

162, 164, 394, 395,

sobě 308, při zlém

minulý 153, 160;
394, 396, budoucí
394 S]., 400 sl.; p

návyku, při dobré
vůli 233, 355; při

stanu cěstujě 393,
425
11 51,92, o-e, o-ě 21 přesychati (-sy'-) 186 p.
SI.; u-iu-i, ii-iú-i 25 přeškoda 410
převraceti, -eji 379
přehořky' 410
přechodná
slovesa převzděti komu 325
228, 325, 328 (v zá— ' při (předl.) 367; SI;
poru). 381 sl.
ještě: býti při pe—
nězicli 243, 308, při
přechodník přít. 153,

proti bez 3, k 374
ové vazby 397—-401 při- stupň. 410
přibezděěiti koho 357
přechovavač 76 p.
přibližiti se 307
přechudý 410
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přibližná míra 232. p.
čísla 315
Příbram (os.) 296
příbuzný et. 41, komu

čím 348
příbytek 26; p. tvůj 306
(sr. přebývat-í 7)kom)

přibývá čeho 225, 334,
336, 337
příč v. pryč

příjmoutí 174. 175, p. : přirovnání 232, 368;
co v dar 370,p.se čeho
přirovnávací věty
259 sl.
stč.331,přzjaZ,-ělí. . .
434
přísahatí, —sáhnoutí s
přikázatí se komu 339 ;
inf. 389, komu 339,

příkázán světítí stč.

při kom367; snpří

389

síecí
přísedětí komu, čemu
stě. 338, 339
zájm. 13, 56, 307, .
313. 404
příschnoutí v. přísp

přiklonila

slovce a

chutí

pří/cap. příkopem 288

příčestí přítomné 153, příkročítí 352

; přísíecí, -sa(h)u, —sám

162, 165, 394, 395, příkr(_z/') 68, 301
í Bohu, při sám Bůh !
minulé činné a trp—
i
44, 441
né 153, 160 sl., 394, příkrýtí 160
, příkryvadlo, —d(e)l 16, přískyřícě v. prysk
396 sl.
6 9 p.
příslovce 213 S].,235,
příčínětí, —ějí196
281 sl.; původ a
příkůpek, -koupek 23
příčinný gen. 334, da příležetí, -í, -ejí 190;
druhy 402—405,sr.
tiv 340, instr. 348,
129.131. 300, 313;
p. komu stč. 338
349 sl.; p-é spojky
př. zaporo va 405 S].,
příliš
232,
405
408; p-é sonvětí254,
tázací 248; sr. spoj
p-é věty 260 sl.; přílošítí komu co 338 _ ky (215, 408)
přísl. urč. příčin přím, -íš stě. v. přítí příslovečné
určení
nosti 232 S]., 327, přímá, řeč 268 si., 278
219 S]., 221, před
přímísítí co čemu 339
347, 348 si., 355

příčítí se komu 339

přídavné jméno 281

sl., 288, 296 a

určité a neurčité 84,
86, 310;jeho skloň.

126—133; snaha o
ně 297 sl.;jeho strojené tv. jmenné 301;
př. jm. v platnosti
podstatného 299;—
přídavné věty 257
příhluchlý 410
příhodítí se komu 338
příchod 352
příchoz, -í 301
přijetí 175
příjítí 159 ; 37; p. 1)za
pomenutí 370, k sobě
308, 359, 374. 7.:pe
nězům 308, mezi své

360, p. s pole atp.,
1). na mysl 374, p. po
(pro) co 365

příjmení 62, 296

primitivní

pravopis

454 sl.
přímlouvatí se zač 372
přimykati -p římímoutí
185 p.
přínášctí, -ejí 197; 432
 příndu, —jítí dial. 37
přinésti 160. 418, mesu
377 si.. 383. 432; p. ,

mětem

228,

při—

vlastkem 236, do
plňkem 243, táhne
se k němu doplněk
239; druhy jeho
230—235; jakými
pády vyjádřeno322,
327 sl., 335 sl., 343,
344, 347 sl., 354;

—př. věty 257,259
co, čeho 337
a sl., 263
připadnoutí komu 338 přísný, -stn_íj dial. 39
přípony (suffixy) 443; přisouvaní 2 10; e
př.ohýbací (pádové
vkladné 13, 14, u
a osobní) 58 sl., 81, ! 24, l 34, r 35, n 36,
82, 155, 417, kmeno
d 38, t 39, b, p 40,
tvorné n. odvozo—
vací 58 51., 156, 166,
182, 185, 191. 193,

206, 418
přípoušfěh'. -ejí 197;
379

v 42. h 44, k 39, 45,
ch 46, s 47, j 49

přispářetí. -ejí 197
přispětí k čemu 355
p-řistah', -státí 183

přístavek 237, 276,
285, 289 sl.
přípustka, p-kové vě
ty 261, Spojky 408 , přístí vzor 168, 169

. přířéci, -řku, -řkl 172 , přístny' v. přísný
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přísudek 217, 221, 225
sl.; při čísl. 317 sl.:
přísudková(zahjmo
na 242; přís. vět
není 257
přisvědčivaí (affir1n.)
odpověd“ 249
přisychati (-sýchati) -—

přivlastňovací

proměny jazykové u
příčiny jich 424 sl.

gen.

336, dnt. 341; př.
jm.
69.

promluvili. -ím 379, ke
komu 230, od sebe
364 ; -nepromluríš !
(impt.) 384 S].

přid. —ův. -in
73, 127, 297,

299; př. zájmena

137 sl.. 292, 303,
305 sl., 308 sl.; př. pronomon,pronolnina
složeniny (babu vri—
281, 303 S]., 312
hi) 79
propadnouti hrdlo. . ..
deset hřiven 232, 327
přímce—ný stč. v. příb—
přízeň 36, -znč118, 119 propast 38, -z' 117

přisehnouti 186 p.
přisypalí- & přísgípati
(ob. přímý-) 186 p.
příště 405
příznakové
kmeny
příští (pod st.) 168, 237,
praes. 157, 166
336. 337, 401
příznivý komu 340;
přítel, -e 97. vzor 98;
220, 227
71 p., 434; p. pří
teli atp. 413 _;přátelé . přízvuk hlavní, ve
dlejší, slo vný &vět
tvoji (: přejí tobě)
ný 55 sl., 244 sl.,
306; p. až do peněz
265; ve spřežkáoh
232, 355, 358

propria.

IlOll'lÍlliL 294

prorocký, -ctcí (stě.
-čs-) 49, 53; prorok
et. 28, -yně 62,
-ocatz' komu 339

prosba.

V. I.:, ke, ku a

prositi

prosecí v. procesí

77; v otázkách 249, prosčd Stč. 51
ve větách rozkaz. proschnoutl v. prosy
choti
250, v záporných
190
407
prosili,
-šen 21, 156,
, příti, pru(1n. přu, přím)
162 sl., 165, 191, \'z.
prkenný et. 70
190; p. se Oč 363
192, 433; p. pros
přítok (neshoda) 246 pro (předl) '367; sr.
přítelkyně 62

—příti 159, -pru 177,

bou 350 ;p koho čeho
též: býti pro sebe308,
332, koho zač, oč 332.
lék- pro občerstvení
čeho od koho 332,
236, pro hluk nesly
čeho na kom 332,
šeti 233, 355, pro
362 ; p.za koho 372;
pravdu . . ., proč? 355
p. pro Boha 367, p.
probouzeli, -ejí 196
koho skrze eo 369,
procesí, -secz' 51, 441
p. s pláčem 369
procítatz', -cítnouti 185
přivésti, ved-u432, koho proč 139, 215.357, 367, proso 101
k čemu 354, 359,koho * ' 404, 408; 228; -čež prosodie 450
svázána 327
et. 139, 254
prospěch, -ový datix
342
prodávali 379, p. na
přivézti, wem 432
dluh
232
&sr.
dluh
prospěšný
komu 341
přívlastek 219, 221,
235—238, 285 a. 289 professor 5, -e ! 90, 298 prospěti (178), prospí
vati komu 229, 341,
sl. (shoda). při čísl. prohledali čím 233
396
p. věkem.. . 348
317 sl. (sr. též „sou prohřes'ílý
prosřčd stč. 51
řadný“ a, „podřad Prach et. 75
ný“); bývá vyjádřen procházka lesem 220, , prostor a. -stora 288
236,
237
prostřed et. 51, 426;
pády přívlastkový
p. města 327,370, 1)p.
mi 322 sl., 335 sl., proehodz'ti 23 p.
městě . . . (attr.)274
343, 350. 355, inf. prokletý, -kletý 175
prostředek.
% p-dku
393; — přívl. věty Prokop 10k. 90
262, 263
(kde?) 370; přísl.
pramenitá co več 370

přítomný et. 70. 367,
čemu 339; př. čas,
přochodník a, při
čestí v. t.
přiváděn, -ěji 37, 197,
432
příval, -u. 94
přiváželi, -ejí 197, 432

]

O! H

urč.prostředku233,

průsntyh prav. 26

ins-tr. p-dku 349
prostři'ti. -stru 177
prostý čeho 331, 334;
prosté pády 282,322

sl., prosté výrazy

.
1

.
l

k tomu: p. proudu

- půldne et. 77

průvodné e, i (n l, ?) 27
průzev 54 SL
prvni 142, 318

puňkt stě. 36

prvotné předl. 214,

purkrabie. -i 116
půst. postu 43, 93
pustina (dial. -šti-) 47
pustiti, -štčn 38, 40,

351, 352
slov. 153, 155 sl.
prvý 142, 318; po
prvé . . . 365, 319
prosvitovati 185 p.
prosye/iati (-sý-) 186 p. g prý, prej et. 42, 193,
prošeni 161
214, 235; 269, 276,
403, 438
proti (předl.) 368; sr.
v

1—

pnutí/t,

-z'čeh, -ička'ř,

(-ský, -stvi') 74 pozn.

57, 192; p. komu 00
338, co s mysli 368.
374; p. se do čeho

359; sr. pouštěti
pryč,přič 35 ; pryč od
tud! a zlé pryč! 386 púščě stě. v. poušť
prýshati—pryshnouti
Puškin 4, 128, 147
protikladný význam
185 pozn.
původ, -ce: přísl. urč.
233, instr. 348; pů-r
někt. pádů předl. pryskyřice, při- 35
374 S].
psaní 161, 402, p. komu
vodství vyjádřeno
nedokon. slovesem
protivenstvi 13, 18
243, 245
380
protiviti se komu 339 psáti, píši et. 16, 68,
protivný, -en 13, 15,
200; piš! 164, 455; pyči v. pykati
p. komu 339,pod sebe pyeh, prav. 26
hommzproti komu)
339, s inf. 390
(řádky) 307, píši se mícha, raj-, pej- 11,
26, 27
proto 214, 254,367,404, '
slovuten. —ný 324,
405,408;proto,aby. . .
-tný-m atp. 345; to py'chati 26, čim 344
260
jsem (ne)psal m .(ne) pýehavha prav. 26
napsal 380
pykati, -či 26, VZ.200;
proud výdechový,
p. čeho 334
zvučný, šunmý & psovati (nov. psouti),
bezezvuký, mírný
pýř, pýřavha prav. 26
psuji 206
Pyrenejský pol. 3
& prudký 420, 422 pstruh et. 75
sl., 427 sl.
pýřina, pýřiti, pysk 26
pšenice, -nce 21
provaz et. 51
ptactvo (stě. -čs-) 49 pyšný 26, 27.,p. čim 350
pytati 26
provázeti. -ejí 197
ptáče, -ete 44, 124
provensalský jaz. 445 „_ptačí 44, 59, (67); p. pytel, -tle 26, 97; p.
provinčný
397
naděje 336
hlih (: lep) 439
Pythagoras, -ry 148
provol ati koho čim 345, ptá/a, -ček 44, (63)
346
ptáti se koho nač 332,
prozatím, -ni 373
361, p. (se) čeho na
_
koni 'n. od koho stč. q (qu) 2, 5
prs, prsa 83, 91. 93
qual- v. kval-; gen.
362, 332
prst, -i 117, 120
& instr. qualitatis
pršetz', prší 225
půda 23 p.
337, 350
pru v. přiti
půjčiti, -čovati 48, 50, quant— v. kvant
komu čeho, co 330,
prudký proud 420,
QuirinaKis) 2, 4
423. 427, sl. ; z-prud—
339; sr. zdravý
ha 300
půjdu (pudu) v. pojiti
průdušnice 7, 419 sl. ' půl 315, 228; předpůl ' r samohl., dlouží se
Průcha et. 75
letem, po půl zlatém
(ř) 27; r souhl.,
...74; p. druhého. . .,
r-ř—ř 34 sl., ? při
průchod 23 pozn.
průmysl. -u 93; 26
p. čten—ta..., po půl
suto 35, přesmy—
čti'rtu. .. 142, 318 sl.
pruský jaz. 446
kuje se s l 2, 51

232, p. právu 355.
p. jiným letům 232

!

!

ř

3

! (slnbikotv.) 7, 14, 27
-r, -ra, -ro 68
ra 2 *or 50, 29
rabovati et. 12
ráček 57
ráčití, rač 164, s inf.
389
Račkí, -ke'ho 147
rád. nerad 128, 220,
238, 240, 300, čemu
340
rada 33, 37: „N. Ra—
da“ 3
rádce, -e 112

řadicí Spojky 253
Radim 295
raditi, -een 33. 37.
(192) ; r. komu 341

řádkovati 206 p.
rádlo et. 68
radost

39 p.,

71, —i

117, 119 sl.; r. nad
r. 362, mluvitž komu
na r. 355, (361)
radoščě stč. 72
radovan: se 432, čemu
& z čeho 340, nad

čím 362; r. se sra
dujz'eímí (bez se) 307

řadové čísl. 140 sl.,
314, 318 sl.
řady stupňové 28 sl.
ráf et. 12
'
rak 57, 92
rakev 121
Rakousko 3, 128, 299 ;
rakouský & Bak. 4
Rakousy, gen. 94
rámč, rameno 59, 79,
83, 85, 87, vz. 123
zrána 35, ranou . . . 106;
r. bičem atp. 233,
236, 237. 243, 345,
r. bičová 298; ten
mu dal (mm)! 250
granita“ 35; r. do smrti
232, 355, 358

ráno 299, 300, 327,
405; r. ran-íčko 410,
k ránu 355

rataj et. 71
ratolest, -z' 51. 117,
-lístka 64, 4:52

Rautenkranc, -e 151

relattivum (prom.)304;
-ivm' věty 257, -ivní
stupňovz'tní 409
řemeslo, -s(e)1 16
řěpí, řepík 100

reptati, -ci. -ta'm 201
řeřáb, řeřavý (žeř-) 49

resonance, -čm'dutinu
420

ráz et. 32; -ra'z(:krát)
321

razen v. radíti
raziti. -žen 32. (192)

ret 17, rty 83, 92, 93
řetez. -n 98

ražené souhl. 7, 423

ky 7,422;retně pod
nebmí hl. 422
retnňk stč. 36

rázovatz' et. 12

-rážetfi, -ejí 197
rei, reeme. rčen v. říci
rdesen v. hrdesen

rčení novú 442
rdíti se 013.31; 159, 187
řebřík, žeb- 35
řebro, žeb- 35, 68
ře'ez' stč. v. říci

řecký et. 44, 74;

ř.

písmo 453, ř. větev

retné, retozubné hlás

řevu v. řítí
rez, rze 109

řezatž,-ži 32,199; 185
rezavčti, -čjí 187
rezavý et. 73
řezba et. 73
Rg-věda, 444
-ři- z -ri- (-ry-) 26, 35

jaz. 444 sl.; sr. řeč— říci, řku, rei , řekl (-řkli,
tina
rčen 12, 28, 164, 178;
neřku—lz'(přísl.) 214;
recta oratio (v. t.)
ř. řečí 350; ř. komu
řeč 418; ř. Iaskající
(ke k.) 339, 359; ř.
(hypokor.) 250, ř.

komu co za pravdu

přímá & nepřímá
258, 268 sl., 278

373, ř. co do koho
358, ř. eo skrze koho

řeč, -z' 117, 119, et. 68,

prav. 455; za ten řečí
stč. 373; říci obec
non řečí 350
řečtina et. 49 ; ř. stará,
nová 444 sl.
ředekva v. ředkev
ředitel

(řě—) 19 p.

ředit-a' (řež-) 19 p.

ředkev. -d(e)kve 15, 121

reflexiva (verba,) 381,
388; -ivm'zzíjm. 306
regimen 281, 419
řgkola i -e 107

Rehoř et. 44

233.369; řekl učen.
nz'kům svým (nedok.)
380; sr. říkat-í
řz'četz' et. 35

řídicí (bod) — řídící
(učitel) 72 p.; ří
dící věta 222, 256
řidič 69 p., 76 p.
říditó (stě. Me,-) 19 p.,

ř. se čím 349
řídký (He-), řádka 328,
po-říd/m (v. t.) , řidv

,

19 p., 65

Riha. -y 113
říkati-říhneuti 185 p.:
řehtati, -ez', —tám 201
et. 35
reaktor dial. 45
Řek 295; Řekové 453 | Richelieu. -a 151
řeknu 28, sr. říkatz' ! říkadla 69 1).

513

říkatž, -ávati atd. 80;
říkají mi Jan 325,
339; řekni — neří
kej !. abys řekl —
abys neříkal 379

Řím-, -a 89. lok. 90;
výprava římská 296,
v 297, 298

Rip 295
řítí, ráji, ř(e)vn, řvátí
180. 20

.řite'eř v. rytz'eř

ritus, -tn 150
ríznonti 185 p.
rj-ř 34

románské jaz. 445

Rosa V. 450, 451
rosa 19. 23, 106

rostlinář stč. 451
rostu v. růsti
Rosulek et. 171
rošt et. 47
roštz' v. roždie
ranče v. rnče
-rončeti, -ejí 197
rouhač 69 , 76 p
rouhání 30 , 402
ronhati se307,komn339
roucho, rlzícho 24, 101

-rousatz' 23

-řkl, řku v. říci

routi v. rváti

rmontífi 35, r. se nad

roven V.rovný; -en v.
rovně
rovnati se komu (ke k.),
čemu (k č.) 230, 340.
354,359, čím 232,348

kým 362

rod gramm. 282, 287
až 291, 297; r. cí
zích jmen 146; r.
slovesný.oin11)'f,trp
ný & zvratný 154,
212, 388, r. dějový
381 sl., 388 sl.; rod
52, Čech rodem 350,
rodem z Prahy 232,
348
rodič, rodiče 99, 290,
291, 324

rodina 294
rodný et. 37
rodová zájm. 85 SI.,
288 S]., 303; r. pří

jmení 296
rok, stč. hroh 44, 63
roháč et. 76
rohož, -e 109
rok et. 28, -u, do roka
89 SI., 355, 10k. 91;

r. co rok 311; r. od
roku, od roku k roku,
r. po roce 413; kaž
dým rokem 347, dva
krát v roce 371; sr.
napřesrok
Rokycany, -an 94, 438 ;
295
role, rolí 114

rovně, uč. —veň 113
rovný komu (kek.). čemu

(k č.)229, 340; r. rov
ného . . . 413

roz—23 p., stupň.

410

rozbože! 410
rozdati 159, co mezi
koho 360
rozděliti koho s kým369

rozdělovací znamén
ka 275 S].
rozdíl, -n 93

rozdrobiti 52
rozebrati (16), 159
rozemknoutz' 185 p.;

rozemčení mluvi

del 421
rozeschnouti 185 p.
rozesmáti 382

rozeznávací v. diakri
bický

rozhřešz'tr' et. 44
rozkaz, prot-73r-n 368,

k r-u sr. přání
rozkazovací způsob
V. imperativ; — r.
Věty 223, 247, 250,
387, 388

Gebauer, Příruční mluvnice iaz. česk.

rozkol, -n 93
rozkoš, --i 117; et. 68

rozléhati se jásáním
(čím) 349

rozlišování významu

57, 440
rozloučiti koho s kým
369

rozlnčovaoí ot. 248
rozmilý 410
rozmykati 185 1).

roznašeč 76 pozn.
roznášeti, -ejí197 ; 383
rozom v. rozum
rozpakovati se s inf.389
rozpětí 173, 175
rozplakatž 382
rozplískat-i,—plísknonti,
-ph'sk0vati 185 p.
rozsekatz', -ám 378, 383
rozskočiti se žalem (čím)
350
rozstavětz', -ěl jezdce po
městeeh atp. 380
rozsríti, -spu 171

rozsnzovatil9p.,(206p.)
rozsyehatz' (i —sý-)186p.

rozsypati a, rozsýpatž
(ob. —sejpat-i) 186 p.

rozšířená věta 218

roztátž, roztítz'. roztlou
oi. roztýtz' 159, 160

roztřídění hlásek 5
sl., 421 S]., r.jazyků
442

& SL

rozum, -om 24, 52;
naši rozumové atp.
stč. 287; sr. bra'ti
rozuměti čemu (ne co !)
325, 340, komu 229,
Bůh dej vám rozn
měti jednomu k drn
he'mn stč. 414; toť
se rozumí ! 249
rozumný, -men stč. 15
rozvázati, -ži, -věž! 200
rozvážetz',

—ejz'80, 197

rozvíjecí části, členy,
Výrazy 217—220
33
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rozvitý podmět, pří
sudek atd. 224, 226,

ry-ři 26, 35
ryba, dial.rebe 27; 79,

369; otec se synem,

227, 235, 236, 240;

85, 87. vz. 105 sl.
rybitev, B_i/bitvy 71

& br.) se nebojíme
atp. 283, 284, 290,
293; býti s to, seč

r. výraz 217; roz
vitá věta 218
. rybník, -a89, lok.91

rozžici, rozežku, -žžeu, rýč 76
rozžehl.my1nou ana ; rýchle, -o, -ejie (-eji)
logií rožnu, rozžat, ] 231,328, 403, 404 sl.
—l 173, 433
rýclilouohý 79
roždička et. 43, 46
' rychlý, -ckel stč. 15,301
; rychtář et. 68
roždie, rošti 48
rožeň v. hrozen
i rýk et. 35
Rožmberk 6, 27
rýl, -e 97
rožuu ob. v. rozžíci
.
rýma,
-ý et. 150
rs-ř 35
rýňk stč. 36
rtuť, -i, (-č) 117, 119 sl. rýpadla 69 p.
rýpati, -u, -ám 199
rtý v. ret; rty 421
rubání drevué 298
rýsovadlo 69 p.
rucě v. ruka
rýti 160, 181. 182
ruče, rouče 131
rytieř, ři- stč. 26,35,
ručí, míč stč. 131, 301
96, 439; rytieřst'vo
mluvili stč. 284
ručicě, -ička 63, 64
ručiti za koho (čim) rža'ti, ržz' et. 44; 200
331, 349, r. se koko
stč. 331
ruda et. 31
s 46 SI., ods. 47, přis.
Rudolfinum 3, (148)
48; s-c47, s(cizí)- š,
ruji v. rváti
ž 47 ; s dial. &stsl.
ruka 9, 10, 19; 63 SI.;
proti čes. š 46, 453;
ruce 83, 106, 107 ;
s z ss 47, z šs 49

r. ruku myje, ruku

v ruce 413
rukojmě, -č 112
rukovět, -i 117, 120

rumunský jaz. 445
Rus,—ka62 ; ruský et.47

růsti, rostu 160, 168,
-růstám 57; sr. 379

ruština, ruský jazyk
spis. 446

s'8,46;s'vs,š47
-s- (příp. s -s-) 75

s, se et. 36, s-okem,

s-uckem atp. 23, 24,
s-skálý

(ně. -se—)18,

ssebou 18, 307; vaz
by předl. 368 sl., sr.
ještě: s mista na mis
to atp. 413; s kos
tela a z kostela, s

míti, řevu v. řiti

poli a z 10.. s trhu a

různění významu 440
různořečí 447

z t., s myslia z m.

různý et. 23 p.
růže, -e 109; sr. jako
růžek 63
rváti, ruji, routi, mm

s pole, na mysl, -li
— s mysli atp. (3
proti na) 374, práce

181, 203
řváti v, řiti

374; na pole, —li—

s užitkem &bezužitku
(3 proti bez) 374 ; se
škodou, se cti 243,

mys bratrem (: já

jsem (139), 368
s, (-s,) v. jsem.jsi &-si
sad et. 31, 67; Nový
Sad 89, 90; sádek 63“

saditi, -žeu31,32,157;
37, 192; s. se oč 363

sahati, ša-, šla- 34, 47 ;
s. -sáhuouti 184 p.;
s. komu nač 361
-sahu v. -síci
sákuouti skrze co 369—
sám, —a, -o, samý . . .

86, 139, 240, 309 a

310; na samém (sa
mičke'm) kraji 310,

411, sám a sám 411;
sám druhý, šest, -ý . . ,

desát, -ý 319, 242;
na poli samo roste
(bezpodm.) 240 ; při
sám Bůh ! v.přisieci;
sr. též se (zájm.)
Samaří 115
samičký v. sám
sámka et. 12
samnits'ká, nář. 445
samobydluý stč. 310

samohláskové kmeny
79, 85a157, 166sl.;
sam. l, r, m, u, u 27,

sr. slabíkotvorný
samohlásky jednodu
ché &slož.. krátké
&dl., široké (tvrdé)

&úzké (měkké) 5 &

sl.,422; sam. nosové
9 S]., 423, průvodné
27, kmenové 85

samostatné věty 222

samostřil 310

samoticí jaz. 443
samotiuký 410
samotok, -uk, -vládce,
-vrah, -žitný 310
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Samuel, -e 97
samý, -á, -é V. sám

co si počnu,

s(e)jíti, sníti, sendu 37,

mluvsi! 342; stýská

307;

san, -ě 118
sáně, saní 118

si, co sobě stýskáš,

s. se světa 432 ; sšel,
sešla stč. 17

sanskrtský jaz. 444

krkavci sobě lítají
342;pro vespolnost:

sejmu v. sníti
sekáč et. 76

mluvili sobě, šli za
sebou atp. 307; vy

sekati, -ávati, seknouti

Sajafa, -f-ý 149

Sanssouci neskl. 152

b'ardou, -a 151
Sasi. Sasy 438

necháno: učím se
modlili atp. (nikoli:

saský et. 47; sr. staro
saský

atp. 307, 402

Saturnalia,

saud V. soud

150

Savigny, -ýko 150

u.. se m. se), modlení

sebe v. se (záj1n.); sebe
miesto stě. 353 ; sebě
(sobě) 22

Sázavský klášter 453

sebrati, s(e)beru 16, 18;

sazeč 76 p.
sazen V. saditi
sázeti 37, 156, 157, 162
sl., 194, vz. 196 sl.;
434
sběř et. 34, -i 116
sběrač vinný stč. 298

se-č jsem v. s (předl.)
seč. -i 117; et. 68
sečtu, -čtl, -čten v. sčísti
sedati 157, nač 234, 354
seděti et. 32, 53, 57,
157; s. s pokojem

sberu stč. v. sebrati
sbírali 32, 80
sbor, zbor 28, 33, 60,
-re! 34, 90
sbožie, zb- 33, 105, 426
sč-šč-št' 47

sčastný v. šťastný
sčisti, sečtu 16
sde stč. v. zde

sdílnost (dativ sdíl
nosti) 432
sdravie v. zdraví
se předl. v. s, se
se zajm. 133 sl., 306
&sl.; se-sebe, si-sobě

56, 382; Se, Si ne
vhodné 4; sebou(stč.
sobu) 22 ; sám od sebe,

sám sebou 308, 310;
sám sobě vesel 342;
s sebou 18, 307; o
sobě státi, pro sebe
býti 308; nemocný
byl bez sebe, přišel
k sobě. je při sobě
308, 357, 359, 367,
374; psáti pod sebe

159, (201)

376 S]., 378, 383
sekretář et.. 68
seku v. síci
sele, -ete 124
selka et. 38, 62
selský et. 38; přítel s.

(: sedláků) 296

sem, si v. jsem, jsi
sem 215, 235, 309, 404,
405

semčem' mluvidel 421
sémě, semen- V. símě

semikolon 275
seminář, -ární 5
Semité 452, s-ské jaz.

443; sr. starosemit

ský
369, s. (komu) na čem
324,341,354,s.za sto- . semleti, -íti 159
lem 372, s. zavřen . .. sen, snu 13, 16, 17, 40,
69, ze sna 90, ve
324, s. k slunci 359;
snách 16, 92, 283
sedět! 391; sedí se
sen stč. (tento) 86, 309
mi dobře 342
-seň 69
sedlák et. 31, 62
sedlo 31, 32, 53; 3. senát, -u 150
sendu v. sejíti
sídlo 57
sepnouti, —pnu17, (175)
sědlý stč. 31
sedm, sedn 6, 27, 28, seprati, s(e)peru 16
'
sedum 24; 84, 120, sepsání 161

skl. 141
sedmdesát et. 141, 315,
317
sedmeroducký 321
sedmerý, -er V.paterý;
sedmero svátostí 144
sedmiletá válka 296
sedmistý 318
sedmnáct, sednáct 41,
315
sednouti si 157, pod co
365, za stůl 372
sedum V. sedm

sepsati, s(e)píši 13, 16
sesadili, ssad- 18
sescknouti, sseckl, se
sckla stč. 17
sestra 19, 53, sest(e)r
16, 106'
sestřin, -a, -o vz. 127
sc-s-vrcku v. svrchu
sesychati (i —sý-)186 p.

setí 205
setina, ob. stotina 315
setnu V. stíti

severoopavské různo'

seknati, s(e)ženu 16

řečí 447; sev.-Vých.

seji v. síti

skup. jaz. slov. 446
33*
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severské odv. jaz. 445 ,

s. komu 341,

sezvati, szovu, sezvn 16
s(c)žcnu v. sehnali
sez'hu, sežžeš. sejžcš 48

390; silný stupeň | Skoupý nač 335

samohl. 28
, skř—křa skř za kř 47 sl.
símč, scmcn- ot.. 9, 10. ! skráň, -č 109

sháněti, -ěji 33, 428;

59, 73, 123
síň 63, -ě 118

80, 196

shazovati 206 p.
shoda, zk- 32 SI., 428

inf. = skol. -n 90; skotě 38

Sinai skl. 146

since stč. 63

shoda gramm. (kon singulár 82, 154, 282
grueuce)245 sl.,265 ' Sion prav. 4
sl., 281 sl., 419; sh. siry' čeho stě. 332
v čísle 283 sl.,v rodě : sít', -i, (.a) 117, 120
289 sl., v osobě 292 i siti, seji 205
sl., sh. podle smyslu f sito, ob. sejto 20

290 sL
shoditi 32, 352, s čeko
374

shora 368
shořeti 33, komu 341
shromáždili V.kromaz

dili

scházeli čim 349
schnouti 17, 32, 160,
186 p.
schopný čeko, k čemu
331, 334
schovali, sk- 46
schovavač 76 p., scho
varadlo 68 p.
Schulz, -e 151
si, s' v.jsem, jsi a býti ;
si v. se (zájm.); —si
(-s') onkl. 21, 307,
313, 370, 404; -si
konc. 2. os. 155, 163

sibilantes 7, 424
sice et. 131; 253
sici, seku 173
-sici, osa/m stč. 169,173
sídlo v. sedlo
siesti stč. 31, 157
síla, sil . . . 57, 106;

síla proudu 423
silák 432
—silati 26

\

silný, silen 15, 128, 132,
300, 432, v čem 371,

skřidlicc,

kř— 47

skříně. Šk- 47; 18
skřipati,

kř—47; s. a

skřipnouti 185 |).
skřipěti, šk- 47; 190

skrotiti v. zkrotiti

skřvieti stč. 51
skrýš, -e 109
sj—š 47, 192
skrzč, -c, skrz 20, 56;
sjiti v. sejiti
předl. 369; sr. 355
sk-(s'c)-šč-št'45; sk-šk 47 . skubati. šk-, sklubati,
-ska 74
škl—34, 47, 171, 198
skúbsti, skústi, skubu
skákali, -či 200
40, 171, 428 sl.
skála, -y 106
Skalice 295
skfukrati, -'ři 199

sklad slabikový 51

Schiller prav. 4
schisma neskl. 152

skřchtati, skřek, šk- 47
skřemen, šk- v. křemcn

skuponé předmětyjak

se počítají 320; sku
skládací 72 p.
skladatel 71 p., 432. _ pení souhl. 53, 429
skústi
v. sk'úbsti
skladba 1, 216—414,
417, 419. skl. ve Skutťk, -tku, -ové 91
smyslu užším 281 skutiti co nad kým 362
až 414, 419; skl. skoařiti, šk- (se) 50, 51
stč.

a 116. 424 sl.

skvělý, stk- 39, 45
skm'ti se, skvouci, stk
39, 45, 50, 191, od
sklenice vody atp. 228,
čeho 364
335, 336
'
skvrna, šk- 47
sklep, -a 40, 89

skladný prav. 456

sklo, stklo 16,39; 102
skloňování 81—152;

sklonění jmenné,
zajm. a slož. 83 a
sl.; skl. jmen podst.
87 SI., přid. 126 sl.,

zájmen 133 sl., čísl.
139 sl.. jmen cizích
146 sl.
sklubat-i v. skubati
-sko 74
Skočdopole 77 sl.
skočiti přes co 367
skokem V. krokem
skořepina, šk- 47
skoro, -rem 129, 231

-sk7j 74

skýsti, skytu 168; sky'
tati-skg/tnonti 185 p.
Slabce, 41% 16

slabičné písmo 452

slabikotvorný úkol 6
sl., 52; -né 1, r, m,

n. n 27; slabikový

sklad 51 S].
slabiky 1, otevř. a za
vř. 52. kořenné 60,
418; dělení jich 52

změnyv počtu

53 sl., přízv. a ne
přízv. 55 SI., král ké
& dlouhé 57; kon
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cové & vnitřní sl.
s -ý- 26
slaboek et. 75
Slabsko 299
slabý, sláb 128 sl.. 300,

nač 355; slabý stu
peň sainohl. 28

sloužiti komu 220, 227,
229, 237. 246, 341,
375, 381

Slováci (odštěp) 449
Slovan 295 sl.; S-é
453; slovanský pra
jazyk 446, slov. od

slačee ob. v. svlačec
sladký, -dek stč. 301,

větví jaz. ajazyky

slepice 61, 110
slepý, slep 128, 238,

417; slovesné třídy
156 sl., slov. kmeny

slovník, -ový poklad
1, 417, 424 sl.; s-ky
české 451
slovný výraz 217, sl.
přízvuk 55, 244,
slovné písmo 452,
sl. otazky248; slavný
& -ní 70

446, slov. písmo, slovo et. 31; 31, 63,
bohoslužba 453
101. lok. 102, 228;
sladší (stč. slazšz')
3. od slova 231, 327,
37, 66; sladce 129 slovee 63. 288; slovce
364,413, oclsl. k slovu
spojovací 266, při
slaďounký 410
klonná 13, 56, 404
(zin) 413; muž od
sladovna, -ně dial. 69 Slověné 446; sr. sta—
slova 364; list v tato
Slaměný et. 69
slova 370; slovo416,
roslověnský
Slaný, -éko 132
slovenské nař. 447 sl.
slova cizí, přejatá,
slast et. 38, -z' 117
ohebná a neoh., tá—
sloves-km. 75; sloves
slatí, šla 199
zací (v. tato hesla);
né výrazy: jedno-'
Slatina a my 106
sr. též „slovce“
duché (prosté) 153,
sláva et. 32; 106
209 a složité (ops.) slovosled 246
slavík et. 74
153 sl.,209-213, 390, slovu v. slouti
slavili et. 32, 79
určité (finitní) a ne— složena slovesa 80,
sle'mě, slemen- 123
urč. (inf., jmenné)
379; složené sa
slepec 293, 432
153, 375, 382, 389,

300; s. nač 232; na
slepo stříleli 232,300,
355, 361

slepýš prav. 26
Slezsko et. 74; 81.448
slíbili komu 339, s inf.
389, 392
slidič, 76 p.; --ítel71 p.

slíkat ob. v. svlékati
slitovatí senad kým362
—slo 69

sloh kurialní 286
slota, cl- 47
Slouka 57
sloup et. 39 ; s—emstáli

v. státi; sloupek lok.

'

58, 79 sl., slov. jm.
podst. 153. 161 sl.,
373, 401 sl.

sloveso 281sl., 375

lllOlll. 5, 6, souhl.
424, kmeny 58, 76
sl., 41,8,otázky 248,
věty 222. 250, 264,
slož. sklonění přid.
jm. 84, 86 sl., 126,
229 sl.

402, nevyjadřeno
250; sl. přísudkové
(shoda) 284 ; sl.je(l 
noducha a složena
80, 379; roztřídění

složeniny nevlastní
(spřežky) a vlastní

podle kolikosti a

217, slovesný 153
sl.,209 (sr. opsaný)
slučovací jazyky 443,
souvětí 252 sl.,Spoj
ky 253, 408
sluka 57, 107
sluji v. slouti

dokon. 376 sl. (jed
nodobá, trvací atd.,
v. tato hesla), podle
dějov. rodu 381 sl.
(činná, . . .podnlětna,
předm. atd., v.t.); sl.
pomocné (v. t); —
sr. slovesné výrazy

sg. pl. 91, 92
slouti, slovu, sluji et.
31, 32, 180; slovu slovičkář, —ský,-stvz' 74
dobrý atp. 324, -ým, slovíčko 74 p., 288; ani
králem 345
slovíčka 410
sloužení modlám 402, | slovinský jaz. 446
sr. služba
slovní v. slovuý

76 SI., 78 sl.; slož.
větné 222. 250 sl._

složitý výraz slovný

slmzee.-ne'čko.-nýčko 64

slušeti, -ejí 185, komu,
ke komu 340,pod koko
366; volum kroky, je
lenům skoky (slušei í)

ellipt. 250; slušími
býti dobrým (inf.)242
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slušný komu stě. 340
slútí v. sloutí
slůvko 63, 432
služba 13, 16, 17, 41 ;

sl. modlám 227, 229,

236,237,323,343

služebny &-ní 70, míle,
-níee 13, 17, 62, 70 p.
slušně 132, (299)

sosna, -sen 16
sotva že 408; solcička

smutný, -ten 15, 129;
příšel sesmutnou 299

410
snzykatí-smyknoutí (i ' současnost, -né děje
399 sl.
smýknoutí) & smek
souček et. 57, 63
noutí 186 p.
smysl 26, -u 93; smysl soud 216, kladný a.
smyčce, smyk 26

pojítkem slov 244,
vět 265; shoda po
dle smyslu 290 sl.
slýchatí, slynoutí 26
sn-stn
39
slyšetí, 4. 26, 185, -al, ,
-án 161, 189, 434;
s. čím 233, 349, o čem

363, co za pravdu
373; s inf. 392
Slza, sl(e)z 16, 17, 107;
modlití se se slzami
369
smačkatí—smáčknoutí
184 p.

smání l61, 205
smátz'-se. smějí 159,205;

307, 382; čemu 229,
340, zčeho 372, kým
stě. 344

smeknoutí v. smykatí
smělý et. 68
směnka nč. 425 S]., 442

směrový význam slo

ves 338
směs, -í 117
smětí v. smítí
Smetíprach et. 78
smích et.75;sm iechkým
pobíjětí n. odletí 344,
425 ; je mí do smíchu
342, 359
smílooatí se nad kým
362
smíti, smětí 158. smím,
-ějí 187; s inf. 389
smlzwítí se s kým 368
smoucetí, -ejí 197; 434
smrt 31, 39 p., -í 117,
119 sl.; nemocný na

záp.247,analogieký
433; soud (sand, súd)
8, 10, 24, 429; sr.

soudítí

snad, tím snaflem 293
snadno, ne- 231, snáze
66, 131, s inf. 433
snadný, -ější, snazší 65,
66, s inf. (stě) 390
snaha s inf. 236; sna

soudce 75, 112
soudítí, -zen 10, 19 p.,

192, sud! 57,164; 3.
koho čím stě. 344 sl.,
s. se oč 363, s. soud
229,325 sl.,s. soudem
350; sup. soud-ít 160,
380, 394

hový význam sloves
nedok. 380
snášelíuý et.73; snášetí,

souhláskové

kmeny

79, 85 a 157, 166, 207

—ejí 11, 54, (197)

sňatek et. 74
snáze, snazší v. snadno,

souhlásky 5, 7 sl.,422
sl. (sr'. hesla zvlášt
ní), tvrdé, měkké,
obojetné 26, kme
nové 85,nosové8,423

-ny'

snažný čeho 334, s inf.
390

soukenílc, -níce, -nícký,
-nictm' (m. -nn-)70 p.
soukenný et. 7; 70

sněhobžly' 78 SI.

snem, semna 51; 425
snesítelný et. 71.
Sněžka 3 ; sr. 389, 392
snídaní, -ne' 105, 288;
-atí et. 36

soukmennost 326;

sou1'1áležitájm. podst.

62
sníh 33, sněhu 57, 93 , souřadicí spojky(spo

snístí v. jístí
snítí,

sejmu 17, sr.

jmoutí
snížítí, sníž! 164
snoutí v. snovatí
-snoutí 184
snovatí, snují, snoutí, ;

jov. slovce) 266, 408
souřadný doplněk 241
sl., 290.s. přívlastek
236; souř. souvětí
251, 252—256, jeho
přechod v podřadné
267 sl., 442

snova'm 181. 195,203 , soused, -ě 91, od s-a l.:
snůška et. 418
s-u 413; -ovz'e 97,
-ova zahrada 297
sobě (dial, sebě 22) &

sobu v. se (zájm.)
sočítí na koho 354, 361
Sofokles skl. 149
s. 232, do nejdelší s-í , sokol, -a 93
298; po měs-í, po na Sokrates 4. (149)
šich smrtech atp. 287 Soltau, -a 151

sousedka 62
soustrast v. vyslovítí

souš, -e 109
soutí, spu, sul 31, 171
;

i

souvětí 222, 250—275,
souřadné 251, 252 a
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sl., podřadné 256 a
51., interpunkce v
něm 276 sl.; sou
větna jednota 250,

252, 256, 264
—souvztažnost,—néspo

jení 267, 408, -na
zajm. 312, 314
souznačuost 326
soužití, snž! 164
sova v. sůoa

spád 352
.spadnoutí s čeho 374;
na spadnutí 236,240,
243, 362, 402
spáchatí v. páchatí
spaní 161
-spářetí, —ejí197
Sparta, —ý152

spasítelný, -dlný 38. 71
spástí, spasn, -sen a
spasítí 170; spasení
naše 306
spát-í. spím 17; 69,159 ;
190; s. otevřenýma o

čima 350; sup. spat
71, 160. 190, 380,394
spatříte“ kostel pust(ý)
326; spalřz'n 161
spěch et. 75

spera et. 43
.spera stč. v. sepratí
spěti. spčjí 158, 178
spíletí, šp- kým 344
spím v. spátí

sp. asyndctické, po
lysyndetické, sou
vztažné (V. t.)

spojkové věty 257
spojky 211, 213, 215,
druhy 246 sl.; 281
sl., 313, 404, 407 sl.,

412 (sr. i spojovací
slovce) ; sp. dvojité,
řadicí, stupňovací

253

ss-s 47
ssadítí v. sesadítí
ssátí, ssu, ssají 202,205
sseehl, seschla . . . V.
sesclz'nontí

st-št—št'47; st z dt, tt
37,39,167,429; st od

suto 40 ; st-št (dia1.)

47
-st (vz. kost)71,117,119
stačítí 39, čemu 340,

s inf. 389
Sp. slovce 253 sl., stádce 63; stádo 72,102
stahování 53 sl.,sr.137
256, 266. 268 sl.
společenský 18,-stvo 16, Stach et.. 75
18, 102; společný 18 stáje et. 67
stal, stělí. V. stítí
spolu et. 214
spona 218.226 ; SpO stalý stě. 396; stálý 65,
stále 432
nové sloveso 240
spontannost (sám)310 stání 161
stana v. státi
spořitelna nč. 442
stář, -e, v-stař(i) 110
sponštčtí se čeho 331
sl.,
správce (zpr-) 75, 112,
432. správce 97, 113 ; staratz'. se oč 230, 363,
0 kom, o čem 354
sr. koňský
starček, -řečka stč. 63
spravedlnost, -ný 34
spravovatí se čím 349 stařec, -rce 15, 34
spřežky 76. 77 sl. (čís— sta'rek et. 74
lovkové 78, 141 sl., stařičký 64, 301, 410,
-ínký 64
slovesné 80); spřež

spojovací způsob 153;

kový prav. 455 sl.
spa v. soutí
srbsko—chorv.jaz. 446
srbský 32; srbština

starobaktrijský,- bul

harský jaz. 444, 446
starodáono, za (od)sta
rodáona 120, 373
luž. 446
_
starodolnofrancký ja—
.spínac'llo 69 p.
srdce (sg.) lakomcův
zyk 445
spirantes 424
287 ; s-em srdečným starock et. 75
Spis et. 13, 16
411; jsem čístým staroindicka nář. 444
spisovna češt. 448
srdcem stč. 350; Srd starojické různoř. 447
s_píší stč. v. sepsali
ce 104; s. -srdečko 64 , Staroměstské nám. 3
spleen prav. 5
' srna, srnec 6, 27, 62 i staroperský jaz. 444
-spodoba,- bovaní sou srnč, -čte 124
starosaský jaz. 446
hlas. 32 sl., 427 sl. srostitaj m.podst.294 starosemitské písmo
spod. act-spodu, dial.
452
srovnávací instr. 348,
-spody 24
sr. stupňovaní přid. ; staroslověnský jaz.
446, 453
Spojené státy amer. 3
jm. 301, 409 S]; srov—
spojení v jednotu vět
navatel 71p.; srovná starost, -í 117, 119, oč
nou 244 a sl., sou—

větnou 264 a sl.;

vatí se s kým v čem
231

236, 237, 354
starosta, -ý 107
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starý, stár 27, 35, 64,
68,129; 3. na rozumny,

na duši 232, 355;
s. sto let 234; stará
léta 298; k stáru 129.
300;stařejší65,3tarší
tebe (než ty) 0 rok
(oč) 232, 363, neist.
z vás, mezi vámi atp.
232

stát, -ní 5
statěek,

—tečku 15

statek, od statku k s.
413; sr. propadnou-ti

koho čím 345. -staviti
(se) komu 338
stavuňk 01). 36

stalo bezpráva, proti
pr. & po právu (po
vůlí) 355, 365; státi
se skrze koho, ca 369

stáli, stojím (stůj), stál
54, 57, 159. 164,190

sl.; st.prázden 238,
, 300, 324, st. v smut
nc'mlíci (smuten)stč.
370; očistoiisloupem

ztráty 336; stra

chem, -cký se třásti

255 sl., 264 S].
stblo, stc'blo, stý- 12,13,

283, 233, 349; jest

16; sr. Stýblo
stehenní et. 70
stejná, vedepořád stej
non 299
Stejskal 27, -a (93)
stelu, (-i) v. stláti
step, -i 116
sterý 319

mě strach, aby ne . . .
326. 387
strachovati se čeho334

straka et. 39, 429
stran 56, (3) strany,

stranu čeho . . . 369

strana et. 69; stranou
347; 3., stránka,
-neěka 64

Stránský, -á 132

stěžovati si komu 339
stíhati—stiknomti(v.-sti
hovati) 184, 185 p.

střapec, tř- 47
strast. -z' 117, 119

stinadlo 69 pozn.; stí

strašžti (koho) čína 349“

natz' V. stíti

Strašecí 133

strašlivý et. 53, (73)

stráž, -e et. 29, 43, 109
státi, setnu, stal 17, , strážce, -e 112
střebati.
-u 198
(175), 434; mláde- ,

stínidlo 69 pozn.

nec byl sťat, nzl. byli 1 stred, strdí 116

stínánz' atp. 380
stj-šč-št 38. 192
stklo stč. v. sklo
stkvělý,
stkvz'ti se,
stkvoncí v. skv

231, 328; státi ráně

stlátt, steln 28, 159,

(čemu) stč. 338; st.
na sve'm(na čem)354,

199; stlanv' 161
sto 16, 83, 84, 102, 142,

361, oc'230, 363, 387,
425,1)0 čem230, 365,

—sl.'ý3

stažené věty 223, 250,

státistanu, stal 72,159; stěží v. téže
178, 183; st. se bohat
346, st. se čím 219,
220, 238, 241, 242,
246, 345 sl.; to se

Strahov,

strach židovský 298, s.

315; vattrakci 274;
s to v. s (před1.)

proti komn,c'emu(na. stodola, -důlka 64
proti) 368, o sobě stok, 10k. 91
308, před čím 366, stojím (stoj !) v. státi
při čem 367, st. stra stokrát 321
nou 347; st. zač 372 ; stolek, -eček 63
co tě to stojí (míti stolik (stč.) v. tolik
cenu) atp. 232, 326 ; stonatí 199, nač 361
stůj co stůj 385
stonavý et. 73
stav, -ové 91; člověkod stopka, s't'- 47
stavu 364
storuký 79
stotz'na v. setina
stavětv', -ějz' 197, koko
čím 345; 3. si co 342 -stouzeti, -ejí 197
stavidla et. 68
stavka 321
staviti se před koho, za stř-tř 48, 436; stř za
koho 374; -stavz'ti
tř 49, 436

střed et. 39, 51
středa et. 39, 429; v
(nč. ve) středu 18,
370

střední slovesa (me
dia) 382; stř. stupeň
sam. 28; stř. rod 287
středník 272 (Vperi
odě), 275, 278
středočeské
podřečí—
447, —indické nář.
444; —zemní, -ze111

ské plémě 443 ; Stře
dozemní moře 3

střehu v. střz'cz'

střecha, tř- 47
střelba et 73; k (nč.
ke) střelbě 18

Střelecký ostrov 3

střelitt v. stříleti

střemen, -e 121
střemcha, střep, tř- 48
střešně dial. v. třešně

střetnouti se s kým 383
střevíc, tř- et. 49
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střežití novotv. 173
stříbro, tř- 47, 436;
od stříbra 364; zlatý
stříbra 335
stříc stč. \'. strýc
stříeí, střehu, střez! 29;
43, 44, 173; s. čeho
333; s. se čeho 229,
333, od čeho 364
střící, střihu stě. 173
střída,

tř—48. 49, 436

střídavost 282, 412 sl.
střídnice nosovek 10,
za jer 13

střz'etí v. třz'etí

stříhatí - stří/moutí (v.
-stříhovatí) 185 p.;
173

střihu v. stříeí
stříkatí - stříkuoutí (v.
-stříkovat-i) 185 p.;
s. čím 349
stříletz'. —ejí197; střel

uestřílej! atp. 379;
sr. slepý
střítí, stvu 177
strnútí stě. 41
strom, -ek, -eček 63;
se stromu na s. 413
strouha 75; 57, 107

strouhatí 68, 200
stru v. stříti
struha v. strouha
struhadlo et. 68, 69 p.
strůjce 432
strýc, stříc 35; strýček,
vok. 90; strejčkůj
dial. 60
Stuartka, -y 151
studeuo, —a(128), 300;

za studena 373
studna, -ně 69; mice
110

stůj v. státi
stůl et. 28. 63; stolu 93
stůuí, -ňu v. stouatí

stupně samohl. (silný,
slabý. střední) 28 sl.
stupňováni sam.(stup

ňové řady) 28—30,
418; stupň. přid.
jmen a přísl. 64 až
66, 301, 404; stupň.
významu 282,409sl.
-ství 72
stvítí se v. skvíti se
-stvo 72
stvoření světa 236. 336,
401; s. křehké 294
stvořitel světa 220, 229,
236, 322 sl., 335, 336
stvoříti co 325
stvrdítí koho čím (zač)
345
stý 142, 318
stýblo v. stébla; Stýblo
skl. 102
stydětí se koho,čeh0334,
zač 373,

kým (mě.

za koho) 350; s inf.
389
stýskatí 200, sobě (sí)
307, 342; stýská se
mi po kom 365

subiectiva(verba)227,
381; gen. subiectir

superlativ 64, 66,302,
303, 404, sgen. 334,.
8 před]. 303, 360,
362, 372
supinum et. 71, 153,
160, 393 sl.; sgen..
334, 375, 380. m..

iní 391

s-ůsěda stč. 62

Sušil, -a 93
sůtí, sul v. soutí
sůva, sova 57, 107
svačítí et. 39
sval, -u 93
svářetz', -ejí 197

svárlivý et. 73
svatba 41, et. 72, 73,
pomn. svatby 283
svátek, ve sv. 370
svatokrádec, ně.-dce 98
svatost (prav. 456) &.
svátost 57, 440
svatovítský (sv. Víta)3
svatý (prav. 455) 11;
čínítí svata atp. 129,
239, 241, 242, 335;
světější 64

vus 336
s-vazček, -zečku stě. 15
subjekt 217, sr. pod svazovatí 157
mět
svazy hlasové 7, 420
substantivní věty 257 svážetí, -ejí 46, 197
substantivum, -a 142; svěceu v. světítí
s. nomen 281, s.
verbule 153, 281,

svěcký stč. v. světský
svědectví o čem 236
sr. „podstatně jm.“ svědětí, svědí mě 326
subordinans 266;sub svědkyně 62
ordinované souvě— svědom(ý)165,čeho 334,
tí 251
do koho 358
súd v. soud
svědomí čisté atp. (sg.)
286
su'dček, —dečku stě. 15
sudí, -í, -ího vz. 115 sve'hlavý 298. 308
51:85, 87, 133, 425 svekr, —a,svekrcv stč.
425, svekruše, šv- 76
sudý stč. 404

suffixy 417, 443
sucho, -a 299, 300
suchý et. 32, sušší 65
suk 57, 63
sůl, solí 116, 120

sundatí 37

sve'líbost,-pomoc,—práv
nost 306.

svět, -a 89, 10k. 91;
za tímto světem stč.
373; svět světoucí 41 1
světější V. svatý
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světiti, -cen 11, (192),
s. koho čim (zač)345;
svěccn býti na čem
(uč. nač) 412
světlý, -tel 15, 301 ; 68

svetmíti stč. 50

světonci v. svět
světský, -cký 39
svévole et. 77, svévolný
70, 308
svěžest, -i 119
svicc 38

svitati-svitnovti (vedle
-svitovati) 185 p. ; 50
svititi, -cen. svět! (38),
164, (192)
svízel, -e 97
svlačec, svlékati, sl- 41

svoboda et. 72; Sv. 296
svój v. svůj
svolati 33, s valnou
hromadu nč. 425
svorník, cv- 47
svrběti, svrbi mě 326
svršek, cv- 47

synagoga skl. 106
synovský et. 60

syntaktická vazba266,
273, pojítkem slov šel, šla... 17, 168, sr.
246
jíti (šel sem!)
embera, A. V. 447
syntaxis 217,419,450;
sr. skladba
šenk stč. 36
sypati 26, -n 162. 163,
171, 199;

též —sý

pati (ob. -sejpati),
-ám 186 p.
sýpka. sypký prav. 26
sýr 26, -a 89
syřiti. syrob. syrovátka,
syrový prav. 26

syrský jazyk 443
sysel, -sla 26, 94
system, -n 149
sytiti 26, čim 331

sytost 26, sr. jisti
sytý 26, čeko 331, 334
Széchenyi, -yiko 150
szovu v. sezvati
sženn V. sehnat-i

poznání306;Ivlast
ní, příslušný, nále

žitý 308 (sr. svéhla
vý, svévolný); svým
časem 231, 308, 347,
na svých mistech
308; 0 své moci,
o své njmě (o svém
umě) 363, 441
sýc, sýček, syčeti 26

-syckati (též -sýckati)
26; 186 p.
sychravý prav. 26
sykavý 26; sykavé
souhl. (sykavky) 7,

šeptati, -ci 201, komu
co 339

šest 120, skl. 141, 337;
půl šesta 142, 318 S].
šesterý, -cr v. paterý:
šesteronásob,šestkrát
n. 321
_
šetřit—i čeko 333

šev, švu et. 15
-ši, —še (přech.)

76,

160; -ší (z přech.)
160; -ši kompt. 65,
76, 160

šibal, -a 94
šicí (stroj) 72 pozn.
šiditi koko čím 349
šidlo

6,8 1).

Šiok, Sícha et. 75

šije,šij 109;pod

svrhnouti 428
svrchu., se-svreku 354,
368
svůj 86, 137 S]., 305,
svoji 306, 308. své

šcd, —ši... 168. sr. jíti
šedesát et. 40, 78, 317
šedivěti, -ěji 187

š 49, 2 si 47, 192, za
cizí s(ss) 47, z ck
45 SI., š proti 3 46,
453
-š- (příp. s -š-) 76; -š
konc. 2. gs. 155, 163
Šafařík 3 ; Safařík 45 1,
458

šakati ob. v. sakati
alomonn et. 23
šat, šátek 63; něco od

šatstva 364

Šavel, -vla 47, 93
šč-št' 38, 49; šč z stj
38, z sč 47, z sk &
sc (še) 45
—ščě stč.

72

ščedr(y'), ščit v. št
šc'pieti v. čpěti, -iti

ščúr stč. v. štir
49, 422, 424
sýkora, sykot prav. 26 ščváti (št—), ščujn V.
štváti
syn 26; 79, 85, 90,
vz. 88; 434
, Šebíř et. 41

(pod trestem smrti)

366
šilink stč. 36
imon et. 47
šindel, -e 97

šíře, v—šiři, zšiři 109,

110 sl.,236,327,(371)
široké (tvrdé) sam. &
dvojhl. 6
široširý 411
šiti, šiji 179, co 227,
z čeho 233, 355

škála, škapuliř, škari
otský 47

škipetárská větevjaz.
445

-šklibati — -šklibnonti
(-šklib') 185 p.
šklnbati v. sk(l)ubati
škoda čeko 225, 229,

334; mluviti na ško
du 361, (355); škoda
čim (zvěři atp.) 243;
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býti se Škodou 243;
škodu vzít-ina čem362
Škodvitt, škodlivý komu
229, 341
škodný, -den 15, 301,
komu 341
škola et. 47: š. tl: 81).

štědr(ý), šč- 301, komu
341
Štěch et. 75
štěně, štěnec 35
Štěpán et. 43

Tomáše 369
školdozorce 426

-ští (: jíti) 168

škol-ně, -ěho 87, 299;

štípati 40, -u 199; š. 
štípnoutt - (u)šttpo
vati 185 p.
štír, stč. ščúr 426
štít, ščtt 49
štítiti se čeho 331
Štítný 3, 296; St. 450
štopka v. stopka

školní 53
škopek et. 43, 47
škořeptna v. skoř
škrabatt, —u198; š a.

škrábatt - škrábnoutz'

184 p.
škřchtatt, škřek v. skř
škřcmen 47, v. (s)kře
men
škřtně, škřtpětt v. skř

škubatt v. skubati

škůdce, -e 112, 432
škvařiti V. skvařtti
škvrna V. skvrna

tahadlo 68 p.
tahatt a. táhnoutt 184
a. p., 380; et. 29;
tdhnoutt po čem365,
koho po sobě 365,

štěrbina hlasová 420

proti komu 368; ne

štěstí 11

táhl toko dořéct, až. . .
stě. (s inf.) 425

tahoun et. 70
-taj 71
tak 22, 313; 235, 404,
405; tak, že..., tak,

štícě v. tščz'cě

aby... 260; tak (:

tedy) 254; tak vy
tak? 250. tak jest!
249; takž 404; sr.

jak-tak

také 253
tako, take, tak (v. t.)
tak(o)řka 214, 398
takový, taký et. 73:
139,313, 314; takýž

štondev, -dve 121

št-ráf, štrách et. 12
šturmováníe stě. 439
štváč 76 pozn.
štváti, štvu 203
Sulc, -e 151

404; takový, že . . .,
t., aby . .. 260, t.
jako . . . 259 S].
tam 22, 58, 215, 235,

šum 420
šlahatt (ob.) V. sahatt Šumavan 295
šlapatí, -u 199; š. —— švabach 453
šlápnoutt 184 pozn. Šváby, Šváb 94
šlechetný, -ten 15
šlechtiti, -t'en 193
šlu v. slátt

švec, ševce et. 14, 15, 75

šňupati, šnůra et. 36
španělský jaz. 445;
šp. král 4

švekruše v. svekr
švthati (33) - švžhnouti
184 pozn.

309, 404, 405; sr.
kam, kde, odkudž
tamhle, ob. támle 44
tama, tame, tam (v. t.)
tanec. -nce 151
tání 161, 205
-tápěti, ějz' 197

švadtz', -dle, -dlena 114

švédský jaz. 445

tartuferie 5

špatně 129, 243, 432
špendlt'k, -ltkář 74 p.
špz'letz' V. sptlett

špitál, -u 93
špltchatt - špltchnoutt
(šplíclť) 185 p.
Šraňk stč. 36
šs-s 49
šš viz žš
št, št 2 st 47; št' z šč
(sk, šc & stj) 45, 38.

t, t' 38,

t—c; t-t' 38;

Tatar, -e! 90; tatar—
sko-mong. jaz. 443
tati, tají 159, 205
tattnkův, -ůj 60

t

přisuto, ods. 39; t
z c 48

-t- (příp. s +) 70s1. , tatpuruša (slož.) 78
-t, -ta, —to70, 161; _; 2 tázací slova. 248, t.
za -ta 71, za. -th 39
zájmena 304, 312;
|

p., 71; -t příp. 3.  t. věty 223. 247 sl.,
271 sl., 387 sl.
os. 155, 163; -t (-ť) ,
tázati 200, taž ! 164;
inf. 21, 158
t. čeho & koho čeho
47, 49, 192; št'z žď -t', „tt, tě příkl. 56, 254,
404
stč. 332, t. na kom
48; št stsl. 453
362; t. se koho 229,
šťastný, sc'astný, —ten t. (totiž) 275
nač 230, 332, 361
11. 47, več (ně. v čem“ Tábor, -a, 10k. 90
370
-ta'cetz', -táěet-i, -ejt 197 1 tq-t (vz.) z *tont 29 SI.
|

1

!

?
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-tba z tva 41; 72, 73
tbáti stč. v. dbáti
tdý stč. 404

Teplice, -ic 110, 111 sl.
teplý 28. 68; teplo 300,
za tepla 373

-te os. příp. 155, 163

tepu sr. tepati
*tert-tret vz. 29, 50
tesa'k kamenný, tesání

tě v. -ť, ti, to sl sr. ty
tcbě (tobě), tebou v. tý
te'ci, tehu. tec 28, 173;

t. valem 348, po
tůčkem 348, t. krvav
324, z čeho 371, pod
co 365, pod čim 366

tečka 275 sl.; v prav.
Husově 455 sl.
teď 404
-tedlný V. -'telný
tet/ý 254, 408

tehdejší 11, (76)
tehdy 215, 403, 404,405
teku v. téci
-tel 69 p.. 71 a p., 97, 98
telegram,

(—
mm) 5, (149)

těles(t)ný 39. 75
tělísko et. 75
-telný 38, 71

tělo 63
*tclt—tlět vz. 29, 50
témě, temen— 123

temné souhl. 7, 32 sl.,
423; temný 13, 17,
tempný 40

k-ne' 298
tesati. -ši. —šu, -sám

25,47. 156,162,194,

ten

který(: někdo)312;
ten všechen, z toho
ze všeho, k tomu ke

všemu atd. 353

teneto, mn. —ata 103
tenhle, tenle 44, 309
tenký 53, tenši, -čeji 66
*tent-tgt vz. 29 S].

tento, tentýž 139, 309

tenues 7, 423; 33

tenže stč. 309
tepati, vz. tepu 170 sl.,
199

a, titulová.

[

tlt z *na (vzorec) 29
Tham Ign. 451
theme,(: kmen) 418 tluhu, tluc! V. tlouci
these, -e 149

ten, ta, to 86, 133, vz; : Thurn- Tartis, -e 152
134 sl., vytýká 309, ' tchoř v. dchoř
314; ten-kdo 267; ten —ti inf. 21, 71. 156;

-hle v. tenhle; ten,

tituly

slova 3 S].
tíže. tiž 29, 109. (v)z-tiži
110 sl., s-te'žt 110
tj-c 38, 192, 453

vz. 197 sl., 200
tesklivý nad 'čim 362
těsnopis nč. 426
těsný. stě. těshný 45
t. j. (zkratek) 275
test, tstě, ctě 39. 425 (t)]cadlec, -dlce, -lce 15,
těsta dial. V. cesta
38. 39, 75, 429 sl.
těšiti se čemu 229, 340, i (t)!canic'ka 39
tkáti, tha, tkáni 202
z čeho 340; 432
těti 175
-thnouti et. 17. 184;
tětiva et. 73
sr. týhati
—tho v. -cllko, -dko
-t(e)v 71
tlapati - tlápnouti 184
též 253, 408
tlat z *tott & tlet z
' těžeti, nč. těžiti 191
*telt (vzorce) 29, 50
těžký. tiežek 15, 29.
s inf. 390 sl., t. tři tliti, -eji 187
libry 327; těžce 214 tlouci 44, 160, 173
tet (vz.) z *tent (tbnt) tlouště. -t' 109; (v)z
29 SI
tloušti 110 sl., 371

tempus 154; sr. čas . Thetis, -idý 149

který . . . 314,

tisíci 142, 318
tisícina 315
tisknoutí, -štčn 45. 156,
164, 182, vz. 183 sl.
titi, tnu 17, 159, 174,
175 sl.
titul. -ý & -e 93, 97;

ti v. —ť, ti. tě, dat.

mravním 342

t. ni. (zkratek) 275
tma 13, 16, 17, 39,

106; za tmy 373;
bylo tma, tnzěji 214,
225, 403 S].
tmavý et. 17, tmavě
zelený 231, tmavo
zelený 78

Tibur, -u 150
tna v. títi
tiežek stč. v. těž/aj
Tichý oceán 3; po ti to, ato (vytýkavé)309;
to—co267; to to !249;
chu 365. zticha 129,
sr. toť
372, 405
tílko et. 63
tobě (tebě 22), tobú v. tý
tím-čim (v. t.)
točiti 28, 382, čím 344,
tisar dial. v. císař
350; sr. kolečko
točúš v. totiž
tiseň, -sně 45, 118
tisíc 84. 97, skl. 142, toi.: et. 28; t. Labe 336
tolar, toral 2, 51
315, 334, Vattrakci
274
"tolih skl. 148, Viz ho—
lih; s-tolik stč. 368
tisicerý 319
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tolikáty', -kery' 313
tolikéž 253
toliky' 313
Tolstoj,

trať, --z' 117, 120

tre', -éko vz. 143; 320
třeba 214; t. čeho 230,
332, s inf. 390 ; třeba,

—téko 147

*tolt-tlat (vz.) 29, 50

-3, vše 261

Třeboň et. 295
tředle dial. 114
třecha v. střecha
trema, -y 150
třenic/ia v. střemcha

Tomáš, -ův 3; panu,
Tomáši (—ovi)Bene
šovi, o sv. Tomáši 96

Tomášů, Tomšů skl.
128
Tomsa- Fr. 450 S].
tón prav. 5
tonoucí 224
tonouti et. 40, 183

třené hlásky 423
třep V. střep

tresci v. trcstati
třeseni čím 344

tresktati v. treStati

tónový přízvuk 55

toužit-i po čem230, 365,

komu čeho stč. 339
t. r. (zkratek) 275
tř-stř 49, 436; třzčř
49,'ze stř 48. 436
-tráceti, -ejí 197
tracktace dial. 45
traktát, -u 150
tramway 2
transitíva 325, 381
třapec V. střapec
trápení, t. se 307, 402

Trapezus, -untu 149
trapič trapičská 290,
411
třásti, třasu, třeseš 11,
29 SI., 169, 170, t.

čím 230, 344; sr.
strach a. zima
trat z *tort (vz ) 29, 50

trn6 27; trní 283, 294
trnouti et. 40; trnúti
stč. v. trknouti

trochet 124
trochu214, 327'; t. vody
225, (336)
Troia V. Troja

trój, troje v. trojí
Troja, -e 147 '
trojaky' 319; —aty'320

troštovati 47
trousiti et. 29 SI.
trpce 129
trpěti 21, 40. 71, 156,
162 sl., 165, 185, vz.
188 sl., 191, 433; t.
hladem, žízní 349, t.
co pro koho 233, za
tí . . . 253, 319, 407
třetina 315
koho 372, pod kým
366
, třevíc v. střevíc
trpící 165
trh. na MW)-s trhu,
do trhu - z trhu 361, trpítel et. 71
374
trpný rod, trpná slo—
trknouti, stč. trnúti 44, ' vesa. v. passivum,
184
-Va;trpné příč. min.
tři 84, 120, vz. 141
&přít. 153, 161, 394
SI.; 311, 316
sl., 396 sl.
tříbro, třiebro v. stř třpytiti se 26, od čeho,
čím
233
tribus, -uy 150
třicátý 318; sr. 142,319 trt' z *tbrt (vz.) 29
i třicet et. 13, (78), 141, třtina et. 35
skl. 142; 315, 317 tru v. tříti
třída, třieda v. střída; trudny', -den 15, s inf.
390
třídy slovesné I. až
VI. 156 sl., 166—206 truchleti a.-iti 188, 193;
třieti, stř- (ze čřieti) 48
t. čím 350, pro koho
367
třikrát 321, sr. dvakrát
třináct 315; sr. jede truchly', -chel 15, 301
náct &-náct
trůj, troje v. trojí

tres(k)tati, -ci 200; 45,

53, 426, 430; t. koho
čím 349, z čeho 372
třesu v. třásti
totožnost 309
třešně, dial. stř- 48
toul, -u 94
toulati se 307, po čem ?trét z *tert (vz.) 29, 50
třetí 142, 318; za tře
365

-t0un 71
Tours, -u 152

t-řísty' 318

tříti, tru 159, \'z. 176
třízniti V. trýzniti

trest, pod t-em (poku-_ trojhlásky 6
tou) čeho 335 sl., trojí, trůj 86, 142 sl.,
319, 320
366; sr. šíje
trest, trsti 15, 117
trojice, trojitý, trojka,
trest, -i mě. 117
trojny' stč. 320, 321

*tont—tat(vzorec) 29 SI.

topiti (se) 28, 40
topol, -e 97
toral V. tolar
*tort-trat (vz.) 29, 50
tot' et. 21; tot se ví
atp. 249
totiž, točiíš 54; 254

třiskati-třísknouti 185
pozn.

_J_,__„
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truňk stě. 36, 439
trupel, -ple 97
trus et. 29 SI.
trvací hlásky 7, 423,
t. slovesa 377 sl.,380
trvati nejdál, t. 30 let
234; trvám přísl.
214. 276

tvrz, -e 109
tvrze, -ěti v. tvrdě. -itt
tvůj, Tvůj 4, 86, 137

trychtčř,

tvůrce v. tvořec

-y'-ř et. 68

tryskem jeti 348

sl., 305; tvoji 306;
Tvá Láska, lllilost
304
ty, Ty 4, 133 sl., 304;

try'zeů, -znč 118; try'z
(d)niti. třízv stč. 26,
35, 38

tržiště et. 74
ts-c, tš—č38, 39, 48, 49,

424

tščě, tščtcč. tšt-,
čt- 39, 425

& dvojhl. 6, souhl.

8, 26; tvrdéjer (a)9

št-,

tt-st 39, 167, 429
tu 405, tu-tu 253, 408;
sr. kde
Tubv'nky, -z'nk 152

tudy 215, 254, 403,
404 sl.. 408
-tuhý et. 29, tužší 65
-tncha 71
tulákem odejíti v. t.
-tun 71

turecký jaz. 443
Turkynč 62
turnej 439
t-ušz'ti komu stč. 341;

tebě (tobě), tebou (to—

bú) 22
ty' v. týž; -ty' z part.
161
týden 77, 122; dvakrát
vty'den, ně. v týdnu
412
tykatt komu 339
ty'kati, ty'čv' 200;
tknoutv' 186 p.

t.

tykev, tykva et. 67, 73;
79, 85.87, vz. 120 sl.
tyl, -a 89, 93, 94
Tylory V. Tyroly
Ty'n, ty'nsky' 3

tyrannts, -idy 149
Tyroly, Tylory 51
ty'ti, tyjz' 160, 181
ty'ž,ta'ž, těž 139,309,313
*tblt (tlt), *tvnt &*tbrt

(trt) stupň. (vzorce)

29

tuším přísl. 214, 276
tuze et. 410, 417
tůžebny', -ben 301

tužka 32

u 2 cg10; u proti dial.

0, y av23, 24341;

-tva, —tba 41, 72, 73
tvář, -i, (-e) 116, 117

u přis., odsuto, po

tvarosloví 1, 81—215,
419, 426; -né roz
třídění jazyků 443

stupň. *u-*eu-*ou30

hybné 24; u-iu—v'25;
SI.; u z *eu & *ou,

*u V 5 stupň. 30; -u

uu—ou24, 429, zě-iú-í

25; -ti v 3. os. mn.
163
ů z no (6) 23; -ů příjm.
128; -ů v. -ův
upředl. 369; — n m. v
(před mm.) viz v. ve

uběhnúti(: v-) stě. 24

ubezpečiti 357, koho čím
232, 348
ubíhatt čeho,od čehoBBl

ubž-rati ubrati

komu

čeho 330, 337
ubltžv'ti komu 341

ubožák et. 74

ubrati v. ubírati
uby'tz', uby'vá čeho 225,

334, (338 sl.), ubylo
mv čeho 342

-úct stč. 410
uctíti

(stč. —z'tv')159

ůčastnžti se čeho, účast—
ný čeho 334
účel, —u94; přísl. urč.

účelu 233; účelový
dativ 343, úč. věty
261, 387, úč. spojky
408
učenec (ne :jeden učeny').

294
učení (bez se) 402
účetní nč. 425
účinek, ou- 24, účinky

36; účinkové věty
260
učiniti koho bohata,
-y'm atp. 285, 345,
372 ; jsem učiněn bo
hat, boháčem atp.
129, 238 (sr. činím;
uč. co z čeho (z hlí

vedle -a (gen.) 89
ny..., z lásky...)
tvój v. tvůj
S]., vedle -e (vok.)
tvor 34. -re! 90
233, 355; uč. copro
90, vedle -č (-e) 90
koho, pro co (pro
tvořee, -rce stč. 98
S]., 102; -u V 1. os.
tvořitt 34
přítele . . ., pro do
j. 155, 162 S]., 434 S].
brou vůli . . .) 233
tvrdě, tvřze 27, 344
ů z u, ů v násloví
tvrdit-i, tvřzčti 27
S]., 367; V. též ná
vrh & dosti
24, stažením z mju-,
tvrdy' v nohy 370, s
inf. 390; tvrdé sam. ! -uje-, -bju- 54; ů- ! účinná slovesa 382
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učitel, -e 97, nm. -é
98; -ka 62
učili (456) čemu(nespr.
co) 229, 340, 433,
o čem 363; u. se čím
233, 242, 344; s inf.
307, 389; Arisl. učil,
že . . . (nedok.) 380
učivo et. 73
udactvo stč. 39

událý,-á věc307 ;sr.396
událi se 205, 307
úděl, -u 93
udělali. hu- dial. 44;
sr. dělali
udělili komu čeho, co
330, 339
udeřili koho po hlavě,
po líci 365
udíleli, -ejí 197; sr.
udělili
údol,

—u 93

údolí, ou- 24
udy'čhali 185 p.
úfati stč. 41, 42, 51
-uh 75
uhel, uhle 94, 96, 97
úhel, úhlu 94, 97
Uher 3; Uhři, Uhrová
91, 94; sr. Uhry

uherskoslovenské(:

mor.-slo.) různořečí
447

uhlčdatise dv. akk. 326
uhlí skl. 105, 443
uhodili se oč 363; uho
dilo 225
úhor v. leželi úhorem
úhoř, hú- stč. 44

-uje- staž. v -ú- 54
ujec et. 75
Újezd, -a 89, 10k. 90

nech. 250; sr. mríli ',
umříli nač 361, za

u. s životem 369
ujma (újma) V. um
ujmouli se čeho 331
uka'jeli, -e7'í 196
ukázali, ukazovali koho

dobrým

svázána atp. 326 ; u.
se zdráv. .. 300, 324,

u. sečím345;u.nase

(mě. na sobě) hrdost
412

uniformování 436
únor, stě. hu—44; 89,91
unořili čeho stč. 330 ;.
u. (umořiti) slžičku
441
uo Z (58, 23; uo-ú 23 ;
-uo(fv) V. -ů(fv)

upadnouli (: op-) 24,

ukládali 0 kom 363
úkol, -u 94
ukradnouti , ukrásli
376, 377
ukrátili čeho stč. 330
ukřižovati, -žěvati 22
ukrutnosl, vu- 42
úl, -e 97
úlehl, -e 109

u. več z čeho 370,

309 sL

ulétnouti:
185 p.

371, 374; sr. pad
nouli
upat(ý), upial(ý) 175
úplný,-ně 214, z -úplna

129, 372
upominač 76 p.
upomínali z čeho 372
uprchlík et. 74
úprkem 348
ulílnouli uprostřed 24,31: pro
střed

ulice, hu—dial. 55, 110

upustili (: vp-)stč.24

um, o svém umě, ně.
a své ujmě 363, 441

uraloaltaj ský km. 443

uložili komu co 338

umberské nářečí 445
umdlíli, -lil koho 188
umělý, -á, -é 161

umění 161, s inf. 236

umenšili se kým(= o

koho) 348
283, 295; ž- Úher 24; umělel et. 71
U.jsou země... 285 uměli, -ějí 10, 54, 156,
uhrýžali - uhryžnouli Í 162 sl., 185, vz. 186;
s inf. 389
185 p.
ucho 83, 102, vz. 103, umo-řiti koho čím 349;
sr. unořiti
120; v-úši . . . 24;
u. u hrnku 356, 369 umření, na u. 240,
—uj- za -ui- 6

ú-em 348 ;.

s inf. 390
umýti80, 160; sr. mýli
-ún 70

ukazovací zájm. 303,

Uhry 91, 92, 94, vz. 95,

-ůj dial. (420) 60

koho 372

umrlee 293
-uji v. -outi '
ujistili, -šlěn 38, (193) umrlý et. 28, 176
ujíli čeho 226, 331; úmýsl, -u, 2 úmysla 89 ,'

362; sr. spadnutí
umríli 159, 432; vy

úřad, ou- 24; 456
určení

přísl. v. pří—

slovečné určení
určitá přid. jm. 84.
310, zájmena 310 —
312; určité (fmitni)
Výrazy slovesné
153, 375

určóvací & určované
Výrazy 245
úroda 294
urodili se komu 342
urození, -ím vysokým
stč. (345), 351
usehnouli, usechl . . .

17,160,184; sr. usy
chatí

528

usínati 433
uskřinútí 'st-č.,uskříp
nouti 40. 185 p.
usnouti et.. 17, 40, 184,
433; u. snem 350

uspati 17, (159)

ústa, ústní dutina 421,
422
ustanoviti,ustavitíkoho

čím 345, 346, koho
zač 237. (372), koho

nad kým 362; u
stanovití co záko

nem... 349; s inf.
(& dat..) 342

ustavičný, -čen stč. 15

ústí dělidlem hlásek
8, 423

ustlati V. stláti
ústní dutina, v. ústa,;
ú. hlásky 8, 423
ustrnuliny 82, 417
usus 301

-ův (-ůj 60, -ů 42), -ova. |
-ovo 22, 23 p., 73,
127, 297

uvázati se več 370
uviděti, hu- dial. 44
uvozené Věty 387;

v.(: víz,zkratek) 275
—v, -va,

uvozovací věty a
výrazy 268, 278 S].,
387, uv. znzunénka

uštvati koho čím 233 ?
utéci, utíkali čeho, od
čeho 332, 435, před
čím 366

_

úterek, —7'ka89 ; v úterý

370

utíkatí 80, v. utéci
utírati čeho stč. 330
utíti komu co 341 ; uťal,

ne'spr.utl 175,sr. títi

utočiti čeho 330
utopenec 75, 293

utrejch, hutrajch stč.
12, 44

—vo 73

-(v). -(v)ši. -(v)še přech.

min. 160, 76
-va-, -váva- iterat. 80,
378
Václav 293, dat. 10k.

268, 275. 278 sl.
uzdříti dial. v. uzříti
uzel, uzlu 94; et. 68
úzký, užší 32, 57, 65,
66; úzké (měkké)

90; v. král(i'lv)
Václavek, -vík, -víček
296

sam. &.dvojhl. 6, -váděti, -ejí 197
uzmu. -nl v. vžíti
vaditi se oč 363, s kým
uznati 159, žádost je 

uznána (býti) spra
vedlíva 325
užříti, uzdř- 38, u.
matku nemocnu atp.
300, 326

váha v. zlatý &.živý

vahale 68 pozn.
Vach, Vácha et. 75, 296
vajce stě v. vejce
vaječný 42! 430
vajíčko 430

už v. juž (již)

vajtřný v. výtržný'

usychati (odcll. -—sý-) užasnoutí se čeho229,
334
uschnouti 186pozn.;
26, 80
úžení é-í (ý) 12 SI.,
ie-í 18 SI.
-uše 76
uši v. ucho
ážest, -i stč. 117
ušklíbati-ušklíbnouti
užitečný komu 341
užíti 159, čeho330; sr.
se 185 p.

ušknouti v. uštnouti
uškozovaií komu 230
uštípati - uštípnouti
uštipovati 185 p.
uštnouti, uštkn- 40, 45

129, 214. 300, 370;
sr. ještě _imč.hlava,
noha, začátek, konec,
týden, válka, sen

val, -u 94; valem te'ci
348

valašské podřečí 447
váleti, -ejí 187 (: vál
čltí), 197(= valím;
váleti smích (v. t.)

zdravý

válka, v—uvésti od koho

stě. 364; ve válku,
ně. ve válce... 412
Váňa, -i \'z. 113; 296

uživatel 71 1).

v 40 S]., v-u, v-b, v-f
41, v ods.

Vaněk, —čček296

-va'něti, -ějí 197

41 S].,

vání 205

přis., hiatové 22,42,
55; litera v dříve a Vaníček 296
nyní 456
' vánoce 3, 283, vz. 111 ;
na vánoce 355, 361,
v' 8, 40
o v-cích 363; sr. před
-v- (příp. s —v-) 73
v, ve 36, předl. 370 S]., : vanuté hlásky 424
před retn. někdy u * vaření, -íce, -íčko stě-64
24,41, 370; v-óku -va'řeti, -ejí 197
atp. 23, v-áchu atp. , varhaník(m. -nník)70 p.

24; v jámu, v jámě,
z jámy (v proti z)

!

374; ve—dne16, 122,

371; v pravo, vlevo

|

variti, vari ! 193
vařiv0.et. 73
varovatisečeho229,331

váš 86, 305, Váš, Vaše

529
]lIz'lost atp. 4, 286, \ věcs'í stě. v. větší

304. vaši 306
Vašek 296
--va'šeň. -šnč 109

Vašnost 304
váti, věji 205
vazač 57, 76, -áček,
vazačka 76 p.

več 404.

v—ni-več 139

večer.-a 89; vaše?-(kdy?)
327, 405, s večera do

rána stě. 368. k-ve
čeroa (-ú) 214, 355,
436 sl.; sr. pod

večeřett, .ejí 197
vázatv' 57, 68, váží 11. věčnúvž stč. 410

važ!(věž!) 164,

věčný v. věk

200; v.-váznouti 157,

—věď, -v' 116

184 p.

vědě. veď stč. 208; sr.

viď!
(constructio) 281, vědérko 64
419, v. syntaktická, věděti, dial. ve- 19, et.

vazba et. 73; vazba

246, 266. 273 sl.;
vazby přechodní—
kové 397 & sl.; V.
inňnitívní viz infl—

nitív; vazby dvo
jího nom., akk. atd.
viz nomin.,akk.atd.;
sr. : vyšinutí, shoda,

anakoluth, attrakoe
-vázett, -ejz' 197
váznoutv v. vázatv'

30; 162, 191, vz. 207;
v. o čem230,354,363,
co do koko 358; v.
koho čím stč. 345,
vím tě nerovna sobě

327; já to vědět(t)!
226; toť se ví! 249;
(ne)vžem co učině stč.
425, nevím co si po
čítá (3 inf.) 390
vedle (před1.) 214, 352,

velett, -í, -e_jí 28. 191,

komu 339
velice 129, 300
Velíčenství 4
velikán. mu. -z' 91; 69

veltka'nský, veltkanán
ský 410
velikonoce (velika noc
stč.) 3, 283; vz. 111

velikoruský jaz. 446
veliký, velký 21, 52, 66.
132, 301,410; Velký

pátek 3, sr. Petr,
Britannie; v. větší
velmi 220, 231, 405,410
vémě nespr., V. výmč
vemu v. vzít?;

ven,vně327,343 sl.,371
venda 37, v. veíítfi
věnec et. 30
venek et. 74

verbum 281,v.s10veso
věřiti 8, 19, komu, čemu

227, 339.vkoho 230,
354, 370
Verner K. 429
věrný,-mnm, 128,koma

357 sl., 417
-va'„žeti, -ejz' 197
vážttv si čeho 333; važ! , vedlejší věty222. 251.
227, 341, čím 348
164
256. 257 sl., 276; v. věrtel,
-e 97
řízvuk 55
vběhnoutt v. uběhmltv
včela 32, 42. -z'čka 64 vědom(ý) 1.65,395, čeho věru! 8, 18 SI., 214
ves, vsi-117; 63; do-usi,
včera 214, 231, 405; * 334
včerejší 76, včerejšek, vědro, -der 16. 102; 64
zev-usi 41; v. „odevsi
413
Vědské nářečí 444
-ška 89, 10k. 91
vclátt se za koho 372
vedu v. vésti
vesee,-e (ž.), Vesec, -see
(m.) 63
vděčný, -čen 15. v. komu věhlas (m.), věklasa (ž.)
288
vesele 129
227, 341, čeho stě. i
veseliti
se čím 350
229, 334
i vejce. -e 12, 16, 42, 104,
vdeclmoatt et. 17
125, 430
vesel(ý) 128, 240, 300 ;
vděk 370
přijíté sveseloa 299
Veji skl. 148
. věsitv' 382
vdova, vdovec 62
vějt v. váti
vdy stč. v. vždy
vejžtt, vnítt 36, 37; všel, véska v. víska
vešla 17;v. v posměch, veslo et. 69, ves(e)l 16
věc, -t 117; v. malá,
vesměs 370
v přísloví 370
veliká, nebývalá 294 ,
vGSmír 78, skl. 146
Vejr 27
v. těžká, hrozná s inf.
391
věk věčný 411; věky vě vespolek 370
kův(stč.v. věkóm)411 vespoluost 282, 307,
vecěti, veee 162.197,384
věcný v. -ní 70; věcné věkověčný 411
309, 412 sl.

otázky 248

Veleslavín 451

Gebauer, Příruční mluvnice jaz. česk.

-věst,

—t 117
34

530
vésti, vedu 12, 28,37,75, i ve'voditi komu 341, nad viezti stč. 157
156,158,vz. 167.378,
kým 362
-vi7'eli, -e)'í 197
vikev, -kve 121
429, sr. voditi; v. vezdejší 238
viklati, -u 199
koho kudy 231; v. vezen (-žcn) 170
Villa-Franca skl. 152
vězení 294, 402
válku (V. t.)
věstiti komu 339
vězeli, -í 157, 191, v. vím V. věděti
veš, vši 117
za pasem (kde ?) 235 vinař et. 68
veš, vešcek, všecek, věziti 157
Vincenc, -e 151; -eí
stě. 100
-chen... 15, 17, 86, vezmu v. vziti
,
138, vz. 145 sl., 314, vězti, vezu 28 sl., 69, vinit—ikoho čím 349, v.
se komu stě. 341
321, 455 sl.; ten vše
170, 378, impt. 8,
chen atd. v. ten
vínko 63
46 ; sr. vozili
věšeti, -ejí 197
věž, -e 64, 109; věž! v. vinnik, vinniee 70 p.
vešker- 144
vázati
vinný, -nen 35, 70, čim
-vět, -i 117
vhod 370, komu 236,
230, 349, komu 341 ;
dávám se vinen atd.
243, 340
věta 216 & sl., 416;
V. dáti
druhy její 218, 222 víc(e), -ji 66, 82, 131,
214, 232, 235, 300, vinný 70, sběrač vinný
sl.,252 sl.. 257 a 259
st-č. 298
328, 437 ; víc a více,
(bližší pak v jedn.
viecež-viecež 411
víno 63; vína uherská
heslech); dále : věty
(druhy) 294
bezpodměté (v. t. a více, stč. viecě,-(v)z-víci
110 sl., 371
Vinohrady Král. 3
334, 342, 382, 389),
kusé 250, stažené vid! 191, 208, 215,409 vír 25
víra 19, 106 ; pod věrou
(V. t.), zkrácené (v. vídati 57, sr. viděti
366; sr. věru!
t.) a řeč (ne)přímá viděti 30, 71, viz, -iž
191, 404, viděn, -ín visccí et. 72
(V. t.)
veteš et. 68
69, 161, sup. 394; viseti, -í 191, v. umučen
v. co do koho 358,
324; 454
větev 121; s větve na
v. čeho stč. 333; víska, véska 12
v. 413; větve jaz.
.(vidámL-ie
01 vískati et. 42
444 sl.
___pužtěn,
—ý_3_2_4,v. těk— -vist, —i 117, 119
vetknouti 17
zdráva, basa,-eho . . . vítěz, -e, vok. 96
vět-ný přízvuk 55. 244
129, 238 S].,242,300, vítěziti nad kým 362
Sl..265,větnéotázky
326,346, nevidím vás Vítězslav 295
248, v. výrazy 217,
ochotných . . .242;
víti, viji et. 30; 179
v. členství 322 sl.,
nechci viděn býti po vitr, větru 93, —řc! 90“
392, v. složeniny
korným atp. 345;vidí _víži V. vázati
222. 250 sl., větná
se mi za pravé 373; ' vížka et. 64
jednota 244 sl.
v. rozumem(čí1n)233, ijetí, vněti 36
větosled 265 sl.
349; v. ležeti & ležíe vkladné e 13 S].
větosloví 216 3 81,419
(stč.) 392, 393, 398 vláda rozumem230,344
větroplaeh et. 78
viditelný 71; sr. vi vládce, -e 112
větší 48, 66, 454; v.
vládnouti čím 229, 344,
dom(ý)
od čeho 302, 364, v. vidla, -ý, uč. vidle 107
350,nad
362,
o loket (oč) 363
komu stč. 341
vidom(ý) _73,165, 191;
většina 424, (70)
: viditelnýstč., vi vládyka, vla- 74; 85,
doucí nč. 395
87, vz. 107 S].
vévoda, -y 54, 107;
viec- V. víc
vláha et. 29, 67, 106
vévod—in, —ův . . . 69.
73
viera v. víra a věru! vlak et. 29., 50
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vlas 13
vlast. -i 117, 119; 53,71

vokativ 82, 276, 279,
325, 351
volati 161. 352, 376
sl., 379, 456, na koho

vlast-ní70; vlastní jm.
4,294 sl., předložky
351,složeniny 76,78
sl.. citoslovce 409

230, 354, 361
volba, zvolení králem,
za krále 220, 237 S].,
vlastnost 53 ; gen. &
inst-r. vl-i 337. 350 . 240, 323; v. králov
ská 298
vlastovíce v. lastovice

vlášč, -ě, —e,vláščí

' vole, -e, (—ete) 104. 125

131

volek, -lka 15; 63
voliti, zvolili 23 p., 28,

vlašsky' et. 74
vlašt- v. lašt—
vlče, -ete, vlča 27
vlčice 62
vléci, vleku 20, 29, 173
vléknouti, vlík- 185 p.
vlhký, -či' 65; 67
vlhnouti et. 29
vlídný ke komu 230, 354
vlíknouti v. vlék
vlk 6, 14, 27
vlna 6, 27
vložené Věty 276

koho čím 220, 237
' sl., 241, 345,zač 238,
373; vol nel) nevol,
valky nevolky 385
Volyň 26
voněti čím 349
vosk, osk- 41, 294
voštěny' et. 69
vous, fous 42
vozher v. ozher, ozhř
vozík, -íček 20, 27 p.
vozíti, -žen 46, 192,
378; vezu-vozím 28

Vložky v. inůxy
Vltava 3, 295

*'l., 380; v. se 190koní

231

vně v. ven

vníti stč. v. vejíti
vnitř 371; -ní akk.
325 sl., instr. 350;
-ni slabiky 8 -g/- 26
vnouče et. 64; 124
v-nově 214, v. novy'
vnučka 62

vocales 5. 422
Vocel. -ův 298
Vočadlo skl. 102

voda 294, -ička 432
voditi 378; -děn (m.
»zen) 37, 193, vésti
voditi 28, 380

Vodňanský 451

vodotok 432
vojna, -jen 16, 106; na
vojně býti234 sl.,243
vojska, -sko 74, lok.
45, 102
Vok. Ok 41

vokalizováni 18

vpustiti v. upustiti
vraceti, -ejí 197; 379
vrah, -u! 90, lok. mu. 92
vra'na 106; v. k vrá

ně 413

vrchní 299
vrchol 69, —u94

vřídlo 68 pozn.
vřískati-vřísknouti 185

pozn.
-vříti, —vru 177

vříti, vru 71, 177; vrou
cí 177
vrstev, vrstva 16, 121
Vršovic, -ice 72, 438
vrtky', stč. vrtek 15
vrtohlav et. 78
vručiti komu co 339
vsaditi koho svázána
več 327

vsedati-vsednouti 380
vstáti, vstávati 379 ; et.
46 ; v. zdrav atp. 300,
v. ot štola 435, proti
komu (se ctí) 369; sr.
lehati &vzhůru!

vstavky 276
vstoupití (ves-) na nebe
46
vstříc et. 370
však 41; 215, 253, 403,
408
všamo stč. 403
vše- stupň. 410
všeceh, —cken,-chen v.

veš;všěckapěthřiven,
všech p. h-ř.141,317 ;

vráska. -sek 106
všecko všecínko 410
vrata 71, 83, 101
Í všedobrý 410
Vratislav 296
všeli- 313
vrátiti, -cen, vrať ! (38), všelikdo, —co(s)312 S].
192, 57, 164, 379, všeliker, -y' 144
komu co 338, v. se všeliktery' 139
churav, živ... 324; všeliky' 321, v. nás 337
vrátka 64, sr. vrata
všel stč.v.vejíti &vzejíti
vrátný 87, (132), 299 všemožný, —svat_i/'410
vražda 34, 73
-(v)ší z přech. 160
všímali si čeho333, vš.
vražedný, —dln_zj34
Vrbice 295
všimnouti 185 p.
* vrci, vrhu 79, 158, 173 všude 231, 403, 405
všudy 403, všeho všudy
vřeteno,
—t_v'nko63 SI.
411
vrch, Inn. vrcha 91, 92
Vrchlabí, -láb 105, 288, vtekl, vetkla stě. v. ve
tknouti
295
v

'
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vysypati &vysýpatl(ob.
vysej—) 186 p.

výše,výš26,109,(v)zvýši
110 sl., 236,239,243,
327, 335, 371
výše v. vysoko

Vyšehrad,-u 89, lok.90

vyšinutí ze syntakt:

vzdor (m.), vzdora (ž.)
288
vzdvihnouti v. zdvih
noutv '

vzdychati -vzdychnonti
(n. valech-) 185 p.
vzejití, vznítí, v(z)šel
stč. 36, 46

232, 327, 347 sl.,
385; -0Vý instr. 348
vztázatí matky (koko),
vzt. čeho na kom stč.
332

vztažná

zájm.

285,

291,304, 311 sl., pří

slovce 313; vztažné

vazby 273 sL
Věty 257
vzejnzouti , vzntetv, vznívýška 26; v. hlasu 249,
5 (v)zvolatz' 41
ti, vznal . . . 36
265, sr. zvýšení
vzhůru 214, 375, 405; vždy, ždy, vdy, -cky
vyšší v. vysoký
vzhůru! (vstaňte)250 Ý 41, 49, 235, 353,
403, 405
vytáhnoutt proti komu vzítz' 159, vezmu (vemu,
368, co z čeho 374
uzmu), vzem 175,425, vždyt, ždyť 21, 41, 254,
408
výtv, vyji 26,160, 181,
434; vz. co před se

182
výtržný, vajtřny' 35
vyvádětz', -ě7'í 197

vyvrátili v. kořen
vyvrhel, -e 97
vyza 17, 26
vyzdvihovati 185 p.
vyztna 26
významy 416; význam
klidový &pohybový

(v.t.), opakokladný
(v.t.),směrový(V-t.)š '

významové písmo

452
vyznatt komu 339, v.

bohapřed

366

vyzváněti, -ějt 197
vyzvali 159, (202)
vyžel,- žla (26), 94
vyžle, -ete 26, 124
vz, z předl. 371; vz

366; vz. (si) co v
ošklivost 370; vz. če

ho (část) 337; vz.
boj z čeho s kým 372,
vz. konec 229, vz. co

u; 2; 455, 456
Wagner,
Walewski,
Waterloo 2, 4

za díl 372; vz. škodu
(v. t.); vzal to ďas!

PVeiss, -e 151

250, 385 sl.; vezmi !
kde vezmi 385
a: 2
vzkaz komu, 229
Xenofon. -ta 149

vzkázati, zk- 41, co Xerxes 2, (149)
po kom 365
vzkřtsítt, zkr- 41
vzláště v. zvláště
ly, ý 25, v konc. &.
kmen. slab. 26; stě.
vzlykati-vzlyknoutl 185
yvv'20; y ve dial.
vznešený 170
vznietí stě. v. vze
27, ý-aj-ej 27; ý (m.
jmoutv' & znítz'
vznik 74 p.; -atv' &

vzniknouti 184 p
skrze koho 233. 355,
vodu (proti vodě)
369
371; vz-délv', z—déli,
vznítl stč. v. vzejití a
(v)z-výši atp. 110,371
vzejmoutt
vz- v z- 41; vz- ve v
vzory skloňovací 84,
(před s, š) 46
87, slovesné 160 sl.
vzácný, -een 15, před
někým366; sr. činiti (v)zpomenouti(183),-mt
vzal, -t, -v v. vzítz'

vzatek et. 74

vzbudttv', zb- 41

vzdátt komu co 339, v.
se čeho 331

vzdítt 205; sr. jme

natě koho (čeko), na
koho (nač) 229, 230,
333, 354, 361; 19
(v)zpomínka na koho
(nač) 230, 237, 354

vztah: přísl. urč. v-u ,

v')z č 13; dia1.y za.

za24; y

proti 5

9; y z pův. v'20;
— lit. y 456; -y' z
-5jv 14, 86; -y a—i
26,91, vedle —a(nom.

akk.)91, 95. 106,'ve
dle -e 93; —yproti

-ami (-ama) 92, 95,
102; -y' m. psaného

'?lj (vi-) 6

-yct 72 pozn.
-yka 74
-yně 62, 70, gen. 110
—gjř(z-e'r)

—y'tv' konc.

181 sl.

68

inf.

160,

534
z, z, z 8, 46;

z-ž, z

ods. 46;z z dj 37,
192, 453, 7,g (h) 43,

172; zproti s 32 S].,
428

zahodili v. zaházeti

zaměstnatí, zamčs(t)k

zahojíti se od čeho 364 *

39, 45
zamknouti 17, 184 sl.,

Záhorská různoř. 447
zahrabati kohožíva327
zahrada, -hrádha 64,
352

—z- (příp. se -z-) 75
z, z- vlz
v vz, vz
! zahradní, mik, mice,
2, ze predl. 371 sl., sr. * michgj 60,62,70 ])..74
303, 355; z-óka, z zahřměti, zahřmz'ti 159

Úher 23, 24. z-zemč

Zachariáš 4; 380

(nč.

zacházetz' čím 349
zachovavatel 71 p.

ze-)

18, ze—z

Plzně 354; v _jámu
(do jámy) -v jámč
-z jámy atp. (1), do
proti 2),z pole-s pole
atp. (z pr. s) 374 sl.,
na Vyšehradě-z Vy

šehradu atp. (zproti
na) 375
za předl. 372 sl.; za

zajatec 293
zajetí 175
zajíc, -z'čeh 63

zají/cati-zajíknouti se
185 pozn.
zajisté 357,373,-é! 249;

sr. jistý

dne 355, 373; sr. též . zajíti zač 372, z. zběhem

zamlčeti, -čán 189
zamykati 26, 185 p.
zanášet-í, -e_jí 80, 197

zavzdati 37
zaneprázdn-ítz', -žďněn
35, 192

západ 352;-ní skupení
jaz. slov. 446; záp.
germ. odvětví jaz.
445; záp.-mor. pod
řečí 447
zápal, -u 93

zapeče-tíži, -těn 38

zaplatiti za koho 372,
od čeho 364, komu
co 339
zaplétatz' 80

(: jako zběh) 348 zapnoutz', zapal (ne
kupovatí, koupiti.
zapt)... 174 sl.
druhé (za d.) a, pole; - zájmenué skloňování
84, 85 SI., 133—139, zapomenouti, -mínatz',
za proti před 374
zájm.
kmeny
58,
61
zabitec 293
-mnz'tz', -mněl 40 p.,
zabít-i 159, koho 325, zájmeno 281 sl., 285,
19, čeho, co, nač 333,
288,
291,
292
sl.;
381; nezabiješ1384s1.
354, 361
druhy zájmen 303 zapomenuly' stč. 396
zábsti, zabu, zebe mě
až 314 (viz jednotl. zápor 229, 405 sl. ; -ný
326 ; 48, 169,171,430
hesla)
zač (139), 357, 404, 408
impt. & kond. 379,
začátek 74, věcje vza zajtra stč. v. zejtra
381. —ué věty 223,
základní kmen 156,
čátce'eh 283
387. 406, -né odpo
418, členy větné
vědi 249; záporová
začínatel 71 p.
217
sl.,
číslovky
140
začínati,začíti,začal. . .
přísl. 405 sl., -ový
sl.,
314
174 sl., s inf. 389
gen. 329
zahltnač, -ka 76 p.
zad et. 72, 344
Zápotocký 296
záda, zad 91, 92
zaklínatí, hlíti koho zapovědčti 208, komu
339; z. snem stč. 425
zádel, -u 93
kým čím 349, skrze
zadn í,-ně_jšz',zazší65,66
koho, co 369
zapřahatt—zapřáhnoati
zákon, -a 89, 10k. 91
zadrželě úroky 396
4 ).
záda 343
zákoník (rn. -nn-) 70 p. zapřítilčeho stč. 330
záduší, zádaš 105, 288 zalcusiti čeho 333
zardz'ti se 159, (187)
záležetz', -z', -e_jí 190
zahaleč 76 pozn.
\ záře, zář et. 32; 109
zaházeti, -ejí 196; z. záloh (m.), záloha (ž.) září 100 sl.
288
zármutek, zámutek 35
pláště,zahoditiplášt
380
zarousatt et. 23
založ-ití ruce v. kříž
záhlaveh et. 372, (74) zamastiti,-štěn38,(192) zároveň 373
zarůsti čím 349
zahlédnouti čeho 330 '. zámček, -mečku 15
zahnoutí 159
zámek 17, od čeho 364 ! zase 20, 214, 308, 373

535
.zaschnontl 186 p.
zasílatel, -ství 71 p.
zaslechnoati čeho 330
zasloužiti čeho 330

zbor, zboží v. sb

zaspati 159
zastoupiti koko ne

zbadz'tí, vz- 41
zbýtz', zbuda 167, čeho
331

zbran, -ě 118
zbroj, -e 109
zbrojnoš et. 418

moena, -e'ho 327
zástřel, —n93, zastřítz',

zcela 18, 129214, 231,
235. 300, 372
zeípati-zez'pnonti 185p.
zčerstva 300, 372

zastrn 177
zasychati (-sý-) 26, 186
pozn.
zasypati, zasýp- 186 p.

zčz'stz'tt koho čeho stč.

zášz'jek et. 74. 372
zášti, zášť 105, 288
zatápěti, -ějt 197
záti, zejí 205
zatím 357, 373, 404;
—ní 373

zatknouti-zatýkatz' 186
zaúpěti 24
zavánětz', -e'jz' 197

zaváti čím 349
závět, --i 117

závětí. 251, 272 sl.
záviděti, -í 191, komu
339, čeho, co 333
zavíratz' v. zavřítv

I

332
zda, zdali 56, 215, 248,
272
zdáli, vz- v. dále
zdarma V. darmo
zdáti se 205; dům zdá
se nízký, zdám se
zdráv. atp. 129, 238,
300, 324, z. se komu
čím 345, zač (stč.)
1373; zdá se má co
do koho 358
zde, sde stč. 33, 215,

235, 403, 404 sl.;
zdejší 76

závislá věta tázací271

zde'lz', vz- v. déle

závist 38,71, 117, 119;
z. míti ke komu 359
závistivý komu 340
závoj et. 30
zavolali 379; z. koko
(synův) 330
závorky 275, 276
zavřené slabiky 52,
kmeny 79, 85

Zderaz, -u 98
zdera stě. v. zedrati

zavříti 71. 177,-z'n 161 ;

zavři-nezavírej! 379
zavýti 160
zaznětz', -ít7,' 159

zázrak, zázdrak 38

zazšz' v. zadní
zbavení čeho 332
zbavili koko čeko 230,
od čeho 364
zběh v. zajíti

zběhlý (skutek) 396
zblo et. 16

zdietl se“ V. zdátz' sě

zdvojené litery 5
ze v. z, ze

zebe v. zábsti
zed'. zdí, (-e') 37, 116,
117 sl., ]19 SI.

zedrati, z(e)deru 16
zedník, -nieký 60, 74;
zedníkoje 42
zeji v. zátvž

zejména et. 17
zejtra 20, 24, 214, 373 ;
dvoje zejtra 224; zej
třek, -t-řka 89

zel stč. v. zlý
zeleň, -ě 118; 294
zelenavý et. 73
zeleněti, -e'jz'187 ; tomu

se zelení 342
zelenost 294
zelenožlutý et. 78
Zelený čtvrtek 3; na
zeleno 300
zelí, zelíce (stč.), ze
líčko 63, 64,
zelva stč. 425
zeman v. zeměnín
země, zem 8, 10, 20, 21,

109, vok. 110
zeměnín,

—e'ne',-an 35,

69. 91, 434; vz. 92,

435 SL

zdivočeti, -z'ti 187
zeměplaz, -n (živ.) 90;
78
zdj-zz-žď37, 192 ; zdnj—
žd'ň 192
Zemský dům 3

zdlouha 372
zdobiti et. 68
zdrákati se s inf. 389
zdralý V. zralý
zdraví, sdravie 33
zdravý, zdráv 84, 128
sl., 238, 300, 432;
zdrávipůjčovalt, uži
li ! 385
.

zdrobnělá jm. 61, 63
SI.,288,zdr.slova 410

zdvíhati — zdvihnonta'

—zeň 69

zendský jazyk 444
zepříti se čemu stč. 339

zesnonti v Pánu 432
zet, -ě 39, 119, 120

zg-zz-zž(žd) 43

zgj-zž-žď 44
zhasínati 433
zhášeti, -ejí 196
zhloub-i, vz- v. hloub(ě)

zhoda dial. v. shoda
zhojiti se čeho stč. 332

zkořetz' v. shořeti
— —zdvihovatt 184,
185 p.; zdvinútl, vz— zkoubee, -e 112; 75, 432
st-č. 41, 44
zhrubělá jm. 288, 410

536

zlmsta 372
zlínské podřečí 447
zchudnouti 379
Azlo, zlé, -e'ho 299, 300
zloba et. 73
Zich et. 75
zlobiti se nač 354
Zikmund V. 451
zima. zima (zejma) 20, zločin et. 76, 77
440;zimě(: v
zloděj, -ka 62
stč. 322. 344; zimu zloch et. 75, (293)
mříti 328, třásti se zlomky 315; sr. půl
zimou 233, (349); — zlořečiti komu 339
bylozima,ziměji214, zlost 119; -nil.: 293
zlý, zel stč. 301, 432;
225, 403 S].
sr. horší
zimni et. 70
ziskali, zejskat 20, 27 zmar, zmařili et. 31
změny jaz. 424—442;
p., na kom 362
ziskuchtivý 333
sr. 10, 50, 51, 55,
zítra 20, 214, 235, 372, . 56 sl.
zmizeli. -eji 197
403, 405
zivati-zivnouti 185
z-mladu, dial. —dý24;
(372)
zj-z' 46, 192
zmocniti se čeho 334
zjevení Páně 307
zjevili se 307, čim 345 znak et. 74
zjimati, -al posly 380 _ znalý 161
zjišťovací otázky 248 znám V. znáti &známý
zkázati v. vzkázati
znamenati čeho stě.
333, co do koho 358
zkoumadlo 69 pozn.
znameni 54, 79, 85, 87,
zkonmatel 71 pozn.
vz. 104 sl.
zkoušeti, -eji 80, 197,
!

čeho, co 333

zkrácené

věty 250,

391; 397 sl.

zkráceniny 275
zkřisiti, vz- 41

zkrotiti, skr- 33
zkusili v. zkoušeli
zkušený čeho, v čem333,

334
zláště V. zvláště
zlatiti, -cen 38, (192)
zlato 38, 294, od zlata
364
zlatoúst, -ec, -ústý 79

zlatý stříbra nč. 335;
zlatěváhý 298; Zlatá

Praha 3

zle 129, 214, 235, 300,
344, 404, 405
zléčiti se čeho 332
zlehčiti 32
zlehka V. lehký

zoře et.. 32

zosobňování 289
zotvirati se v. otevříti
(se)

zoufati nad kým (čím)
362
zouti, zuji 160, 179
zovn v. zváti
z-paměti. zpaměti 353

zpátečné

přehlaso

vání 11
zpěvákýně (62), (70),
110

zpívati cestou... 347;
sr. nahlas
zpod, z-pod-hlav-ý, z

pod-toho stromu 353

zpodstatnělé výrazy
132, 224, 228, 236,
293, 299; zp. dvě,.
tré, čtvero . . . 320

zpomenonti, -minati v.
vzpomenonti,-minati
zponenáhla 353
zpověď, -i 37, 116; pod
zpovědi stč. 366

znaménka rozd ělo
vací, rozeznávací

zpozditi, —žděn37, 192

zobati,

zrání 205

zprávcě v. správce
(diakr)
a uvozo— z-předn, dial. -dý 24
zpropitne' 132, 293, 299
vací (V. t.)
známkovati 206 p.; zprostiti, -štěn 193
známkované litery zprudka v. prudký
'455; známky slyši způsob (m.), způsoba
(ž.) 288; tim způ
telné &psané (ryté)
451 S].
sobem... 348; způ-
soby slovesné 153,
znám(ý) et. 54; 64,
154, 384 sl.; přísl.
73, 165, 195, 395;
z. po všem světě 365
urč. zp-u 231 S].,
327, 344, 355, 347
znáti 74, 159, 195;
s inf. 389; z. se
sl., přísl. věty zp-u
259 sl.; způsobové
dvoj. akk. 327; z.
se čím stč. 345
spojky 408, -ový
instr. 348
znenáhla 129
zniti, vznieti et. 50 SI., zpýtovati 26, čeho 332.
zrádce et. 75, (112)
159, 191
zrak et. 32; 287 (sg.)
znova, -u v. nový
zobák ohnutý atp. 286 zralý, zdr- 2, 38, 429
—u 198
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zráti. zrají, zrám 205,
327, 431

zrcadlo, -délko, zrcá
(lko, -tko 32,33, 34,
64, 68 SI.

zřetel, -e 97; přísl. urč.
zř—e232, dativ zře- .

telový 341
zřetelnost v jaz. 439
zřídka 214; sr. řídký
zřídlo 68 p.
zřítí 191, se dv. akk.
326, na koho (nač)
354, 361
zrovm'čka 410
zs—s46; zš-jš (dial.)48,
(V)zš-(V)š 46
zšíři, vz- v. šíře
zticha V. tichý
ztíží, vz- v. tíže
ztloušti, vz- V. tlouště
ztráceli, -ejz' 197
ztratili, -cen 33; z. co
(attr. čeho) 392 &sr.
život
zub za zub 372. (413),

zuby 421
Zubatý 296
zubnice 7, 422
zaji v. zontl
zúmyslný 24
zúplna v. úplný
zúrodnitž 24
zůstati komupo straně
341, z. při cti 367;
z. za pravého 372, sr.
ostati kým (činemzač
zvaeí (list) 72 p.
zvadlý 396
-zváněti, -e'jí 197
zvaní 161
zváti,z(0)vz416,159,201

sl.; z., nazývali se
dvoj. nom. 324, se
dv. akk. 327, s nom.
(akk.)ainstr. 345 S].
zvěděti, zvídati na kom
362
zvěř,—fi,(-e)116,117,119

zvěřinec uč. 425
zvěsti 158
zvíež, vz- V. více

zvídati v. zvěděti
zvíře, zvířátko 64, 124
zvláště, vzl-, zl- 20, 42,

51,82, 131,214, 235,
300, 403, 437

zvolací akk. 328. gen.
334; zvolání 334, sr.
vokativ &vykřičník
zvolati, vz- 33, 41
zvolení čím v. volba

zvolili v. volili
zvolna231,300,404.405
zvon, -ec, -ck,-(e)ček 15,
50, 63, 75
zvoník (m.-nnz'k) 70 p.

zvraceti (197), zvracel
stoly atp. 380
zvratná Zájm. 293,

306-309,zvr.slovesa
154, 307, 381 S]., 388

zvrhnonti se zvrhlý161,
(396); 428
zvučné hlásky 7, 422
sl., zv. proud 420,
422 sl., 427
zvykati-zvyknonti 26,
184 p., čemu229,340

zvýšení hlasu 55; 249
zvýší, vz- v. výše

zvýšili, zvýš! 164
-zývatz' 26

zz-žď 37, 46; ze ze zdj
37, ze zg 43
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žďár. Žďár 46, 295;
žďárské pod řečí 448—
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žeň 17; po-žnz'ck, do
po-žnz' 353
žena, -ka, žínka 64, 106
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životná jm. 89, 95, 101
živoucí 179

živu stč. V. žiti,
živý, živ 300, za živa

373; živá váha 298;
živu býti 342 sl., o
čem (o cklebě) 365;

sr. život
žízeň, -žně 118; sr.
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179 ; ž.?ia mále 362; žnec, ženee et. 15, 75
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m. -šš 49

žvástal, -a 93

žváti, žvu, (žuju) 203
žvýkati 26, 33
žz-jz, žž-jž 48
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5 9, střídnice 9, 13 sl.;
a z "'u 30 sl.; a-y(ý)
9, 185 p.; sr. jer,
-ový
-5 (z 42) km. příp. 67
-ajb v -ý 14. 86
—5l-, -5r-

v l, „r 14

-5v (z 47) 67

b 9, střídnice 9; b(6)
e-o (řada stupň.) 28
SI.; b z *i 30; sr.

jer, -ový
-h (z -i) km. příp. 68

bj z *ei (stupň) 30
—bja,-bjo km. příp. 67;
-bja, -bje . . . staž.
V -á, —ie. . . 54;

-bjb

v -i 14, 67
-bl— V l 14

-(b)n,_ -na, -uo 70
-br— v 3“ 14

Doplňky ]: „Seznamu slovnímu“. — Nová hesla: na str. 474 hlad
v. mřiti & trpěti, — na str. 496 Neapole, -e 149 a Nejezchleb et. 78.
— Na str. 460, si. 1, ř. 4 po aby ne . . . doplň 387; na str. 461, sl. 1,
ř. 12 m. bodej, -ž má býti bohdej, -ž; — na. str. 462, sl. 3, ř. 20 m.
357 má b. 354; — na. str. 475, sl. 1, ř. 19 m. 206 má býti 202; —
na str. 479, sl. 2, ř. 13 zdola, má býti: při kompt. 302; — na str.
495551. 3, ř. 31 k naučiti přidej 392; — hesla „mluvidla“ a. „prosodie“

tištěna kursivou místo antikvou.
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. . . . . .
. . . . .283
II. Grammatický rod & 417—421 . . . . . . . . . . . 287
Shoda v rodě % 422—425 . . . . . . . .
. .
.289

111.Grammatická osoba
Shoda

v osobě

5 426—427 . .

% 428

IV. Jméno podstatnéš429—432
V. Jméno přídavné

. .

. . . . . . . .

433.

. .291

.

.

292

. . . . . .293

. . . . . .

.

. .

296

A. Některá přídavná jména zvláštní % 434
. . . 297
B. Jméno přídavné v platnosti podstatného & 435
299

C. Platnost tvarů jmenných a složených 5 436—437 .299
301

D. Srovnávací Stupňování jmen přídavných % 438 .
Komparativ 5 439—440
.
Superlativ 441
. . . . .

V1. Zájmeno

. .
. . .
. . 302
. . .
. . . 303

(náměstka) Š 442 .

A. Zájmena určitá Š 443
.
1. osobní Š 444—445
.
2. přivlastňovací
& 446 .
zájmena zvratná Š 447

. . .
.
.
.
.

. 303

.
.
.
. .
303
. . . .
. .
304
. .
. . . . .
. 305
.
. . . .
. 306

zvratné osobní se 5 448—449

zvratné přivlastňovací svůj Š 450

. .

. . 306

308

3. ukazovací
% 451
. . . . . . .
. . 309
4. tázací % 452 . . . . .
. . . . . . .310

5. vztažná Š 453—454
B. Zájmena neurčitá Š 455

.
. . .
.
. . . . 311
. . . . . . . . . . . . 312

Jména a příslovce původu zájmenného % 456 . . . . 313
Zájmena

souvztažná

VILČíslovkaŠ458.
A. Číslovky

% 457

. . . . . . . . . . . . 313

. . . . . . . . . . . . . . . .314

určité Š 459 . . . . . . .
.
.
314
].základníš460.....„........314
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a) jak se vyjadřnjí čísla 1, 2, b'

. 5 461 . .314

b) jak se váže předmět počítaný s číslovkou 462 316
a) jak se s číslovk. váže přívlastek a přísudek %463 317
::. řadové

% 464

3. druhové

.

Š 465

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. . ." . .

.

. 318

. . . .

.

. 319

4. jiné určité výrazy číslovkové % 466 . . . . . 320
lš. Číslovky

neurčité

% 467

. . . . . . . . . . . . 321

VIII. Pády prosté
A. Nominativ

& 468 . . . . . . . . . . .
. .322
5 469—470 . . . . . . . . . . . 323

B. Akkusativš

471 . . . . . . . . . . . . . .325

akkusativem jest vyjádřen předmět & 472

. . . 325

doplněk % 473
. . . 326
přísl. určení % 474 . . 327

akkusativ ve zvolání a při iníinitivě Š 475 . . . 328

C.Genitivš476—477

. . . . . . . . . . . . .328

genitivem jest vyjádřen předmět Š 478 . . 328
doplněk

% 479

. . 335

přísl. určení Š 480 335
přívlastek 5 481 . 335

gen přivlastňovací, celkový a vlastnosti 5482 336
Rozdílnost při výkladech některých genitivův
% 483

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 337

D. Dativš484
. . . . . . . . . . . . . . . . .338
dativem jest vyjádřen předmět % 485 . . . 338
doplněk Š 486 . . .342
přísl. určení % 487 -. 343
přívlastek % 488 ' . . 343

Rozdílnost při výkladech některých dativů
5489

. . . . . . . . . . . . . . . .343

[i.Lokálš490—49l

...

. . . . . . . . . .343

F. Instrumentál
% 492 . . . . . . . . . . . . .344
iustrumentálem jest vyjádřen
předmět % 493 . . . .
doplněk Š 494 . . . .
přísl. určení &495—500
přívlastek & 501 . . .

instrumentál

vlastnosti & 502

. . . .

344
344

347
350

. 350

Rozdílnost při výkladech některých instru
G Vokativ

mentálů 503 . . . . .
. . . . . . 350
& 504 . . . . . . . . . . . . . . .351
35'“
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IX. Pády předložkovéš

505—506 . . . . . . . . .351

pádem předložkovým jest vyjádřen:
a) předmět % 507 . . 354.
b) doplněk % 508 . . 354

c) přísl. určení € 509 355
d) přívlastek & 510 . 356

Rozdílnost při výkladech pádů předložkových
% 511

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pády předložkové podle jednotlivých
ložek

_G512

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 356

před—
.

.

.

. 356

předložkyjednotlivé a jejich pády (pořádkem
abecedním)

& 513_ . . . . . . . . . . . 357

Protikladný význam některých pádů předlož
kových

5 514 . . . . . . . . . . . . . 374

X.Slovesoš5l5.

. . . ..

..

. . . . . . .375

A. Význam'slovesa vůbec Š 516 . . . . .
. 376
1. Význam sloves podle kolikosti děje %517 376
2. Význam sloves podle dokonavosti děje

Š518...............377

Roztřídění sloves podle kolikosti a doko
navosti

děje % 519

. . . . . . . . .378

Pravidla o slovesích podle kolikosti a
dokonavosti děje 5 520 . . . . .
. 379
3. Význam sloves podle dějového rodu %521 381

B. \'ýznam slovesných výrazů jednotlivých g 522 382
1. Čas a jeho výrazy slovesné % 523
a) praesens

& 524

. . . 382

. . . . . . . . . . 383

b) perfektum afplusquamperf. (a stě. imperf.
a aor.) 525
. . . . . . . . . . . 383
c) futurum
% 526 . . . . . . . . . . . 384

5527...............384

2. Způsoby děje slovesného a jejich výrazy

a) indikativ Š 528 . ., . . . . . . . . 384
b) imperativ š 529 . . . . . . . .
. 385
c) kondicionálflš 530 . . . . . . . . . 386

3. Rod děje slovesného a jeho výrazy % 531 388
4. Slovesné výrazy jmenné & 532 . . . . . 389
a) inňnitiv 5 533—535
. . . . . . . . 389
b) supinum

& 536

c) participiašó37

. . . . . . . . . . 393

. . . . . . . . . .394
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participia jednotlivá.:
přechodník přítomný 538
příčestí přítomné Š 539 . .
přechodník minulý % 540 .

. 395
. 395
. 396

příčeští min. činné % 541 .

. 396

příčestí min. trpné 542
vazby přechodníkové

. 396

57543 . . . . . 397

pravidlo o zkracování vět přechod
níkem

% 544 .

. . . . . . 398

poznámky ku pravidlu tomu Š 545
d) slovesné jméno podstatné % 546 .

XI. Příslovce 547—548

.402

Příslovce záporná ne a ni Š 549 .

XILSpojkagóóo.
XIII Citoslovce

. 400
401

.405

. . . .

.407

(mezislovce) Š 551

XIV.Stupňovánívýznamuš

. 409

552.

.

.409

KV. Význam klidový a pohybový se zastupují Š 553
XVI. Výrazy pro veslaolnost a střídavost % 554

. 411
. 412

Výkladyvšeobecnépro hlubší poznáníjazyka a mluvnícc.
Sdělování myšlenek;
a věta

. 415

řeč a jazyk % 555 .

š557.

Slovo

Š 556 .

. .

. . . . . . . . 416

Nauka ojazyku; slovník a mluvnice; rozdělení mluvnice

.41

Mluvidla a článkování hlásek 558

. 419

Roztřídění hlásek g 559 .
Jazyk se mění 560
Příčiny proměn jazykových

. 421
. 424

. .
Š 561

. . . ._ . 426

A. příčinou jest mechanika mluvidel 562 .
B. příčinou jest analogie

% 563

.

.427
. 481

C. příčinou jest osamocení (isolace) €; 561.436
I). příčinou jest jazyk cizí & 565
. 438
E. příčinou je žádoucí zřetelnost % 566
. 439
F. příčinou je změna života duševního % 567 . . 441
Roztřídění jazykův š 568
. .
. 442

Jazyky kmene indoevropského 569
Jazyky slovanské Š 570 .
.
Jazyk český a jeho nářečí Š 571 .
Dějiny jazyka českého Š 572

Písmo ajeho druhy 573

.444
.446
. .446
. 448

..4
.451

O pravopise vůbec; pravopis český ajeho historie %574 454
Seznam slovní a věcní .

lig/světle" ( zkrat/ců v.
akk. :: ukkusutiv.

min. :

bnd.: budoucí (čas).
býv. — bývalý.
č.: číslo nebo český.
čin. : (,inný.
(I. nebo dat. : dativ.
dial. :: dialektický.
domažl.=d01nažlický.
dovedl.: doudlebský.
ct., etym.: etymologický.
g.nebogen.=genitiv_

mn.n.mn0ž.z"možný.
mor. : moravský.
n. : nebo.
násl. : následující.
ně.: novočeský,nová.

minulý.

ob. :

obecný.

impt. : imperativ.

os. :

osoba,.

ind.,indik..:indilmtiv.
inf. : infinitiv.
instr.:iustrumentál
j. zjiné. jinde.
jedn. : jednotný.
jm. : jméno.
km. : kmen.
lcompť.:kompurutiv.

part. : participium.
pl.,plur. : plurál.
podst. : podstatné
(jméno).
pomn. : pouumžný.
pasát : positiv.
praes. : praesens.
přehlas.: přehlusu-

čeština.
něm. _ německý.
nom. : nominativ.
nouznové, novotvar.
novotv.: novotvar.

(51381.církevní).

kond.: kondicionál.
váno. přehláskz.
koř. : kořen.
přech.: přechodník.
lat. : latinský.
příč.: příčestí.
lala.: lokál.
příďzpříduvné (jm)

m. :

místo.

příl.-:přítmnuý (1,115)

pův. : původní.
r. : rod.
řec/o.: řecký.
sing. : singulár.
sl. :: slovanský; neim
: násl. (v. t.)
sla. : slovenský.
sr., srov. : srovnej.
sčč.: staročeský,
stará češtinu.
stsl.: staroslověnský

stup. : stupeň.
sup. : supinum.
Superl.: superlativ.
i. : totiž.
t. zv. : tak zvaný.
trp. : trpný.
v. .: viz n. vedle.
vysl. : vyslov.
vok. : vokativ.
vz. : vzor.
zř. : zřídka..
.a'úž.: zúženu.

př'p.: příponu.

Opravy. Na str. 10 i'. 7 shora místo kurgt má býti kurgt-. — 12 ř.
5 sh. m. aj v a m. b. aj v á. — t. ř. 9 Vsh. m. v au m. b. au. — 26
ř. 5 zdola. m. osyka

111.b. osika.

——31 r. 8 sh. m. reud-

m. 1). band-.

— 59 ř. 17 sh. m. rlo-bro-t-z'vo-st m. b. dob-ro-t-z'm-st. — 7:3 ř. 13 sh.
m. -íc—m. b. -íc-. — 90 ř. 20 sh. m. duše m. b. Duše. — 193 ř. 1 sh. m.
pomstiti m. b. pomstíti. — 340 ř. 15 sh. m. řečí m. b. řeči. — 353.12.

11 a 10 zd. vynechati: domnívám se, naději se, a 129 po teccc pn
dati: domnívám se, naději se čeho do koho. — 378 ř. 1:3 zd. m. po
uesu m. b. ponesu. — 411 ř. 22 sh. m. stejného ale nenásobného m.
b. stejného, ale nenásobeného. — 421 ř. 19 a 20 sh. m. semčení sra
žení m. b. semčení,

smžení.

——423 ř. 4 a 5 zd. vynechati,

— ř. 5:1

místo má býti 2., — a pod ř. l_přidati:
3. hlásky ústní, všecky ostatní mimo 1. a 2.: při nich proud
vychází ústy.
424 ř. 10, 12 a 14 m. assibiluty

assibiláty, aspiráty, aít'rikáty.

. ., aspirnty

. ., aí't'rikaty m. 1).

