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Jazyk slovanský
byl původně jed-en, praslovanský. Během
času šířil se vzrůstem slovanského národa a zároveň štěpil i drobil
se změnami vnitřními a vlivy zevními v různá nářečí. Výsledek tohoto
rozvoje je slovanština dnešní. Jest to úhrn přemnohých slovanských
nářečí, z nichž některé příznivými okolnostmi do popředí se dostala
a za jazyky spisovné se povznesla.
Některé z těchto j'azykův a nářečí jeví více shody & podobnosti
vespolek, nežli s jinými; to vysvětluje se — zajisté právem — vnitřní
příbuzností onde větší a tuto menší, a podle toho rozeznává se v dnešní
slovenštině troje skupení jazykův a nářečí, totiž: 1. skupení východní
(severovýchodní), ruské; 2. skupení jižní, k němuž patří bulharština,
srbskochorvatština, slovinština; a 3. skupení zapadni (severozápadní),
k němuž náleží čeština, srbština lužické, polština a zaniklá polabština.
Skupení východní a jižní mají opět některé zvláštní shody vespolek,
pročež bravají se také za skupinu společnou, jihovýchodní.

Jazyk český jest tedy člen slovanské skupiny západní (severo
západní) a má tu nejbližší příbuzné srbštinu lužickou a polštinu.

Pole jeho jest územi souvislé, které se rozkládá po Čechách,
Moravě, Slezsku (rakouském a částečně i pruském), Slovensku a malé
části Dolních Rakous, a krom toho některé osady za hranicemi
tohoto území.

Hraniční čáru českého úz emí s 0 u vislého popisuje A. Šembera
ve svých zakladech dialektologie českoslovanské str. I takto: jde od
Litoměřic v severních
echach přes Turnov, Vrchlabí a Náchod
okolo Landškrouna do Moravy, kdež postupuje severně od Olomouce
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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a llrauic ke Krnovu, k Ratiboři v pruském Slezsku a k Fridku v Tě
šínsku; níže Fridka přechází na Slovensko, jdo tu severním Trenčan
skem a Oravou po Tatrách k Bardčjovn, 'Uhváru a lfl'umennému, dále
okolo Košic k Rimavské Sobotě a ke Kostelním Moravcům, pak vedle
Konlárna k Prešpurku a Děvínn a poříčím Moravským k Cahnovn
v Rakousích, odkudž se točí vedle Dyje přes Znojmo a Jemnici do
Čech k Jindřichovu Hradci a jde pak na západ od Budějovic k .Doma
žlicům a okolo Plzně a Bud mě k Lítoměřicům nazpět. Vně pak
lohoto šouvislého území jsou (gechové osazení porůznu, a to v počtu
značnějším v Dolních Rakousích (zvl. ve Vídni), v Haliči ajiných zc
mích mocnářství Rakouškouherského, v Prusku, na Volyni a v Americe.

Příslušniků

jazyka českého (československého)jest asi

7,930.000. Totiž — v číslech okrouhlých — v mocnářství Rakousko
uherském podle sčítání r. 1890 asi 7,650.000 (v. Tille-Metelka, Stati
stika mocnářství Rakouskouherského pro vyšší třídy škol středních
1892, str. 82; v tom číslo je pravděpodobná korrektura sčítání čá
stečně nesprávného, podle něhož bylo 'echoslovanův vzemích rakous
kých 5,472.871, v uherských 1,910.279); v Prusku podle sčít. 1890
70.000; a podle odhadu na Volyni 60.000 a v Americe 150.000.
V čísle 7,930.000 zahrnuti jsou i uherští Slováci, kteří od českého
jazyka spisovného odstoupivše, také zvláště se počítají; Cechů bez
Slováků jest 53/4 millionu..

Nahoře vytčené české území souvislé stýká se na. jihovýchodě
s maďarským, na severovýchodě s ruským a. polským; ostatek, tedy
převážnou většinou, otočeno jest živlem německým. Bývalo větší než
je nyní, ale během času valně se zmenšilo. Zejména kde jazyk český
hraničí s německým, všude překročila němčina meze bývalé a roz
šířila. se na újmu jazyka českého, a kromě toho i uvnitř pole českého
prostoupila němčina živel český a místy vznikly i některé německé
ostrovy; vše pak to dělo se jednak osazováním obyvatelstva němec
kého ua území českém nebo těsně na hranicích jeho, jednak němče—
ním obyvatelstva. českého.

V letech 50tých našeho století odstoupili Slováci od společného
jazyka spisovného a jali se psát-i nářečím svým; pole jazyka. česko
slovenského se tím nezmenšilo, ale nastala v písemnictví značná újma
českému jazyku spisovnému. —

Čeština v rozloze své dnešní je skupení českých nářečí; a tím
byla i v době pravěké, jen že nářečí byla tu poněkud jiná nežli jsou
dnešní, nebot během času vykonaly se i tn mnohé změny. Z nářečí
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českých vynikla a do popředí vstoupila čeština spisovná. Take ona
jest jenom nářečí, a to nářečí ze skutečného života vzaté. První
písař český chtěl zajisté psáti, a pokud toho dovedl, zajisté i psal
tak, jak sám mluvil a jak se mluvilo v jeho okolí, v jeho nářečí.
Tak činili první písaři vůbec a jinak nelze si věc ani mysliti. Také
písaři pozdější měli každý své nářečí ; ale ti měli již možnost, čísti
spisy svých předchůdcův a přijímati jazyk tu nalezený, pokud se
lišil od nářečí jejich. Písemnictví české mělo na. začátku a dlouho
potom své hlavní pěstitele v Čechách a své střediště v Praze. _Stře
diště pražské bylo dlouho jediné a vždycky střediště hlavní. Nářečí,
kterým se tu psalo, bylo tedy nářečí toho plemene slovanského, které
v krajině pražské sídlilo a Cechy se nazývalo (kdežto v krajině žatecke
bydlilo plémě Lučanův, v boleslavské pvléměCharvatův atd.) a jehož
jméno potom na všecko obyvatelstvo v Cechách se rozšířilo,——nářečí
středočeské povýšeno za jazyk Spisovný. Tento jazyk spisovný spolu
se všemi českými nářečími nazýváme jménem úlu—nnýmjazyk český.

Nářečí možno napočítati více nebo méně podle toho, volí-li se
k rozeznávání jich více nebo méně známek rozeznávacích. V skutku
lišíme se poněkud každý jednotlivec od soukmenovců nejpřibuznějších,
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 a jejich ohyvatelův i svá jména, na př. nářečí hanácké,
valašské, 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 další jako podřečí a různořečí.

Včeštinějsou rozdíly

dialektické

od p 'adávna.

V pa

mátkách písemných vystupují patrně již ve XIV stol., Hus některé
z nich vytýká výslovně, Blahoslav (r. 1571) uvodí mnohé, atd.

V češtině nynější

rozeznává A. Šembera nářečí

u) české, jež dělí se v podřečí: 1. západní (s různořečím doma
žlickým & lužnickým), 2. střední a 3. východní (s různořečím krko
n ošským) ;
(») m ()MW.—aké,jež se dělí v podřcčí:

]. západní

(s různořcčíní

podhorským, horským, delským a hanáckým) a. 2. východní (s různo
řečím dolnobečevským, hornobečevským, oderským a opavsko—ostra
vickým) ;

cl si 0 venské,

jež se dělí v podřečí západní, střední a východní.,
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Nářečí moravská

důkladněji prozkoumal a popisuje Fr. Bartoš

ve spise Dialektologie moravská (dil I., 1886), a dělí je v nářečí:
1. slovenské (s různořečím zlinským, záhorským, pomoravským a ně
kolika uherskoslovcnskými); 2. dolské; 3. valašské (s různořečím
valašským, hranickým, starojickým, keleckým); 4. lašské (s různořečím
lačským a severooliavskýml; 5. hanácké-, 6. horácké a 7. české. —

Jazyk český poznáváme

a známe ze živých nářečí,zknih

a theoretických mluvnic doby novější a nynější a z památek docho—
vaných z doby minulé. Památky tyto, nehledíme-li k starším slovům
ojedinělým a porůznu zachovaným jakož i k českým stopám v nej
starších textech staroslovenských, začínají se od polovice stol. XIII,
jdou od té doby nepřetržitě a jsou čím dále tím hojnější. Vnich
vidíme a poznáváme jazyk český dob minulých; nejeví se nám'tu
všecek a v té úplnosti, v jaké se nám jeví čeština nynější v nářečích
a v písemnictví naší doby, ale přece jej poznáváme s velmi značné
části. Zejmena poznáváme, že jazyk český již na počátku této fase

byl individuálně rozvitý, t. j. jisté charakteristické vlastnosti, kterými
od slovenštiny ostatní se liší, byly v něm již vyvinuty. Poznáváme
dále, kterak jazyk potom, v době své historické, změnami charakte—
ristickými stále se přetvořuje; změny ty vyvinují se s počátku rychle,
ale potom jsoučím dále tím více zdržovány rostoucím vlivem činitelů
konservujících, zejména jazyka knižného, života veřejného, kostela
a školy, a postupují jen znenáhla a zvolna. Poznáváme také ledacos
z obecuýcb nářečí, když spisovatelé od konvenience spisovné ustupují
a zvláštnostem nářečí svých povolují. A poznáváme výsledek toho
vývoje, jazyk český nynější a jeho různá nářečí. Doklady všeho toho
podává na svých místech historická mluvnice. Ullrncm vidíme a pro
hlédáme šcstistylctou fasi jazyka individuálně vyvinutého, vidime
v ní a prohlédáme řadu proměn, jimiž ráz téhož jazyka dále a stále
se obměňuje. Dlouhé, po šest set let dokumentované trvání a bo
hatost charakteristickými změnami vnitřními jsou zároveň vlastnosti,
které vývoj jazyka českého zvláště poučnýní činí. —

Vzdělání mluvnického

dostává se jazyku českému — mimo

Husův traktat o pravopise, o němž viz zde dále na str. 13 a 14, —
od stol. XVI. Prvním pokusem české mluvnice jest „Grannnatika

česká“ Beneše Optata,

Petra Gzela a Václava Philomatesa

(vytištěná r. 1533); obsahuje „orthograíii“ t. j. několik prvopočáteč—
nýeh výkladů o psaní, o výslovnosti a interpunkci (od Optata a Gzela),
a „etymologii“ (od Philomatesal, kdež podle mluvnice latinské (t. zv.
Donata) probírají se jednotlivé třídy slov a ukazuje se, jak se co
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latinského po česku správně nebo nesprávně vyjadřuje. Z mluvnic

dalších je důležita mluvniceJana Blahoslava

(dokonána 1571, vyd.

Hradil & Jireček 1857), hojná sbírka výkladův, jež ovšem na mnoze
do slovníka, do stilistiky a poetiky patří. Mluvnice Matouše Bene
šovského
Philonoma (1577) má, jen vzory skloňovaeí a časovací.

Úplná jest ve smyslu své dobymluvnice Benedikta Nudožerského
- (1603); je rozdělena ve dvě knihy a učí vkuize první (de etymo
logia, =nauka o slově) o hláskách, o skloňování, o tvoření někte
rých kmenův, o časování, o příslovci a o spojce, a v knize druhe
(de syntaxi, : nauka o skladbě) o shodě (v čísle, rodě, pádu, osobě),
o vazbách pádových atd. Mluvnice Vacl. Rosy (1672) dělí se ve
čtyři díly (_orthographia, etymologie., syntaxis, prosodia) & podává
všecko zevrubněji, než která mluvnice před tím. Je psána latinsky,
částečně s parallelním překladem českým. Cást česká jest jazykem
chybná a smutným svědectvím, jak jazyk český v samé Praze byl
klesl, když i Rosa, zajisté jeden z nejupřímnějších jeho příslušníkův
a nejpilnějších jeho pozorovatelův, tak chatrně jím vládl. Pro tento
nedostatek odsuzuje se druhdy Rosova mluvnice všecka; neprávem,
neboť krom vytčené vady je to naopak práce na svůj čas dobrá, ano
částečně (ve výkladech o kolikostí děje slovesného) práce vynikající.
Výtahem z ní jest mluvnice Václ. J andita (lat., 1704 a j.). Též
podle mluvnice Rosovy je vzdělána a pilně dále vypracována mluv
nice, kterou sepsal Pavel Doležal
(lat., 1746), dílo na svůj čas
znamenité. Dilem též výtahem z Rosy, dílem prací vlast-ní jest po
věstná mluvnice Václ. Pohla (něm., 1756 aj.). Pohl byl úplně bez
přípravy, ano beze smyslu pro práci grammatickou; tvoří & přetvo
řuje slova podle libovolných nápadův; sotva je kde na světě příklad
jemu v tOm podobný; mluvnice jeho je svou špatnost-í památna; a že
mohla tiskem vycházeli (ve čtveru vydání), je svědectvím nejhlubšího
úpadku jazyka českého.
Na sklonku s_tol.XVIII počíná se v Čechách přísnější bádání
vědecké. 'l'o jeví se také v mluvnici a vynikají zde zvláště Tomsa,
PelZel a Dobrovský.

Frant.
po staletích
kdež dílem
samostatné

Tomsa (j- 1814)pbíral se též jazykem starým, snad první
četl proto také Stítněho, a vydal mluvnici (něm., 1782),
(v parmligmatech a j.) přidržuje se Doležala, většinou pak
a pilně přemýšlení jeví.

Frant. Pelzel,

první professor českéhojazyka a litelatury na

universitě Pražské (+ 1801), založil svou mluvnici (něm., 1795, '2.vyd.

X
1798) na spisich stol. XVII a XVIIIj, dílo na svůj čas výborné a ze
jména také po stránce methodické pečlivě propracovam'a. Z Pelzla

těžil jeho nástupce v uradě professorském Jan Nejedlý,

jehož mluv

nice (nčm., 1804) je zpracována většinou z Pelzlovy.

\

Jos. Dobrovský
('i' 1829)uznáván jest ode všech svých vrstev
níkův jako nejdůkladnější badatel a znatel jazyka slovanského & čes
kého. Prace jeho přípravné sahají též do století předešlého; mluv
nice soustavná, Ausfz'ihrl'ichesLehrgebťiucleder Bólnn'ischen Sprache, vyšla

r. 1809 (2. vyd. 1819). Snaha, vyčerpati všecku látku a. zpracovati ji
soustavně, jeví se zde mčrou svrchovanou.

Mluvnice pozdější mají skoro vesměs jen cíl školní na zřeteli.
Co se týká pečlivého propracwaní látky, zůstavají mluvnice Dobrov
ského, ?elzlova i Tomsova dosud vzorem. Vzhledem pak k obsahu
vynikl Safařík, rozšířiv obor mluvnice české vzděláním mluvnice
staročeské (1845), a vynikli Vacl. Zikmund
a ještě více Frant.
Bartoš
vzděláním dotud malo pěstované skladby. Také nářečím
dostalo se zvláštních popisův: Šem bora vydal své Základy dialekto
logic (1864), Bartoš
Dialektologii moravskou (I., 1886), kteréžto
prá-ce obě bny připomenuty již nahoře, dale M. Hattala
a před
ním Bern olak (1790) vydali mluvnice nářečí slovenského, atd.;
jiné sem hledící popisy vyčtcny jsou v tomto dílo v abecedním vy
světlení zkratkův str. 666 a násl.

Mezitím prospívala také srovnávací mluvnice slovanská a pro
spíval vůbec jazykozpyt srovnávací; že ztoho obého kořistilai mluv
nice českú, rozumí se samo sebou. ——

Na konec ještě slovo 0 Historické mluvnici, jejíž první díl tuto
vydavani *). Výslovuji kratce, že je to výsledek pn'tcc přemnolié a. inten
sivní. Bylof. třeba nejen většinou od základu nově stavěti, nýbrž

skoro veskrze i látku k stavbě teprve shledávati a sbírati“).

Postu

*) S mtležitými díky připomínám, že tiskovou korrckturu tohoto dílu čtli se mnou

pp. prof. Jos. Zubatý a Václ. Flajšhuns

a. upozornili mne tu na. nejednu mezeru

u. nesprávnost, kterou jsem mezi tiskem mohl vyplniti nebo napraviti.
*") Při shledávánl látky měl jsem platnou pomoc od některých Svých žákův
& vyučencův, zejména od některých členů semináře slovanského, kteří v pracích semi
narních a jiných příspěvky mi poskytovali a. bohdá, také příště poskytovati budou. Vy
slovuji to zde s díky a. spolu připomínám, že při posledním díle této mluvnice hodlám
podati seznam, kdo zejména. ačím mi přispěli; nyní seznamu takového nepodávám, po
' nčvadž by byl pro dily příští neúplný, a. oznamuji to prozatim v seznamech občasných,
v tomto díle na str. 666 udanýeh.

Xl'

poval jsem tím způsobem, že jsem sbíraje a třídě látku pracoval
o všech částech mluvnice zaroveň, takže zhruba, t. j. ve skizzách,
všecky díly její stejně pokračovaly a stejně daleko dospěly. 'Spolu
s mluvnici zakládal jsem si staročeský slovník.
Mluvnice dělí se obyčejně ve čtyři díly, jež jsou: I. hlásko
sloví, Il'. kmenosloví, IIl'. tvarosloví, IV. skladba. Téhož rozdělení
držím se také v mluvnici této.' Přikročiv k tisku vydávám tuto díl
první, hláskosloví. Díly ostatní, dá,-li mi Bůh života a síly, mají
timto pořadem nasledovati: nejprvé chci vydati tvarosloví (v jednom
díle anebo, bude-li třeba, ve 'dvou částech, totiž skloňování a čase
vaníl; potom odporončí se, aby před kmenoslovím a skladbou byl
vydán staročeský slovník; po něm chci se vrátiti k mluvnici a vydati
ostatní dva její díly (skladbu snad Opět ve dvou částech, totiž věto
slovi a skladbu ve smyslu užším). Vlastně měl by i 11vydání mluv
nice býti pořádek ten, vjakém jeji díly pravě byly uvedeny; ale
příčiny praktické ——
hlavně aby v slovníku byla pohotově snůška
příkladů a dokladů — odporoučeji a omlouvají odchylku od po
řádku toho*).

V mluvnici historické maji býti vyčerpány všecky prameny jazyka
a maji býti výklady vědecky správné. To je ideal historické mluv
nice dokonalé. Že toho idealu má, práce nedosahuje, zajisté netřeba
připomínati. Co se týče pramenů, mam vyčerpány velmi hojné a je
v nich jazyk český a jeho šestistyletý proud zastoupen a reflektovali
bohatě; ale úplné toto zastoupeni není, jest zejména již ze stol. XV
dosti a od XVI čím dále tím více pramenů nepoužitých, v nichž se
zajisté ledacos ještě nalezne, co odjinud dosvědčeno není. Mnoho
také vyjde ještě najevo z obecných nářečí, zejména když popisovatelé
jejich přísně se budou držeti mluvnické soustavy vědecké a podle je
jich kategorií budou hledati a tříditi fakta dialektická.. Co se pak
týče výkladův, bude zajisté třeba někde oprav a místy i nových
zkoumání. Látka je příliš hejna a předmět často velmi nesnadný;
praci bude třeba stale doplňovati a podle nových hledišti sta1e()b110-_
vovati. Snažil jsem se, abych vykonal plného úkolu, který Historické
mluvnici v idealnim slova smyslu náleží, co možná nejvíce; kolik
jsem vykonal a s jakým zdarem, o tom budou souditi jiní.
*) Připomínám, že také Miklosich týmž pořádkem postupoval „vydal r. 1852
mluvnice díl I, 1856 díl III, 1862—65 slovník stsl. 2. vyd., 1868—74 mluvnice díl IV
a 1875 díl II), veden trvám stejnými příčinami praktickými.
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Jeden úsudek — svrchované benevolentní — stal semi znám
již napřed. Pan dvorní rada prof. Ed. Albert, vynikající ve svém oboru
jako celebrita, prvního řádu, vyniká také tou vzácnou vlastností, že
zůstává věrným synem svého národa, a má, bedlivě na pozoru veškeru
jeho snahu & činnost duševní, i když jest ze středu českého vytl'žen
a. v kruhu cizím na místo velice čestné povýšen. Dal to skvěle na,
jevo v době nedávné, když vydal nejlepší studii o Vrehliekém a. ně
mecké anthologie z básnictví českého & erchliekého,
jimiž české
básnické literatuře velmi vzácného uznání za hranicemi jazyka českého
dobyl. Všímal si také prací mých, poučoval se o nich &pojal o nich
mínění tak příznivé, že pro jich vydání spontánně nabídl inunificentní
podporu. Skutek ten mluví sám sebou, výkladu mu netřeba; pročež
oznamuji jen krátce, že má Historická mluvnice vychází s velice
značnou podporou p. dvor. rady Alberta. Jak vážné můj přítel tu
měl pohnutky, oznámí svým časem české veřejnosti sám. Ja' vykonáním
jen svou povinnost, když za přátelský Jeho skutek a na důkaz upřímné
vděčností dílo své Jemu posvěcuji.

V PRAZE dne 19. března 1894.

J. Gebauer.

1. Hláskosloví

jest nauka o hláskové stránce slova. Při výkladech

hláskoslovných máme na mysli -— není—li co jiného připomenuto — slovo
vyslovene hlasitě a v souvislosti 'větné.

Hláskovou

stránku

slova činí jeho hlásky, seřazenéjistým po

řádkem a složené v slabiky, jež se vyslovují jistým hlasem a jistou časo
mírou (kvantitou). Na. př. hláskovou stránku slova starý ve větě „starý
hřích činí novou hanbu“ činí
hlásky: s, t, a, r, r',
seřazené v řadě: s-t-a-r-y',
složené v slabiky: sta-rý,
kteréž obě vyslovují se hlasem stejně vysokým, & při tom
prvá s přízvukem a druhá. bez přízvuku: stá-rý,
prvá krátce (v) a druhá dlouze (—): sta-r—ý=V—.
Změna na stránce hláskové se stane, když něco v těchto věcech se
změní: buď že hláska některá se změní ve své jakosti, nebo že některá
hláska. se přidá, nebo se vynechá, nebo že se pořádek hlásek nebo slabik
změní, nebo že se změní složení slabikově, nebo výška hlasu, nebo přízvuk,

nebo kvantita, anebo když těchto věcí změní několik zároveň.
Popis a výklad hláskové stránky jazyka českého a jejich změn po

dávámeve dvou částech:
v částí první jednáme o hláskách, v oddílu prvním o samohláskách,
v druhém o souhláskách; a to o jejich původu ze střídnic starších, pra
slovanských a indoevropských; o jejich proměnách kvalitativních; & o jich
přisouvání a odsouvání; proměny kvalitativní, přisouvání a odsouvání
hlásek spojujeme (v gg 92 220 a 258 až 455) z příčiny praktické,
abychom je jedním probráním hlásek vyložiti mohli; —
v části druhé pak je řeč I. 0 přesmykováni, II. 0 slabikách, jejich
skladu a rhythmu, III. 0 přízvuku a výšce hlasu, a IV. 0 kvantitě.

2. V roztřídění tuto předloženém hledí se ku předmětu, který se
popisuje a na němž proměny se jeví ; roztřídění je takové, jaké tento
předmět'sám na ruku dává.
Roztřídění jiné nabízí se pro proměny hláskoslovné, totiž roztřídění
podle příčin, ze. kterých proměny vznikají. Příčiny tyto jsou dílem
fysiologickě. dílem psychologické.
Gebauer, Historická mluv. ju. ěoak. I
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Příčiny f ysiologické

jsou v mechanismu našich mluvidel & jeho

práci. Tím způsobem proměnilo se na př. duša v dušě (ně. duše): místo,
kde se v ústech děje vlastní nastrojení pro š (na podnebí), je vzdáleno
od místa pro a (na hl'dlc); mluvidla při mechanické prác-i posunují člán
kovaní a blíž a blíže k š, tím ruší se kvalita a víc a více, až zazní 5.
Tím způsobem proměnilo se dále nádoba v nátcha: pro (2 má, puštčn býti
do nastrojení ústního proud zvučný, pro ch proud bezezvuký; mluvidla při
mechanické práci pustí proud pro ch určený již pro (1, a místo nádeha
zazní nátcha. A týmže způsobem., fysiologicky, proměnilo se také stč. lez-tu
ve ktvu: ve skupení k'Utje hláska trvací (40)mezi dvěma raženými (I.:, t),
\ysloviti skupení takove je mluvidlům velmi nesnadno, vyskytlo se t. zv.
přeřeknutím vyslovení ktvu, a to se stalo pravidlem.

Původu naproti tomu psychologického

jsou proměny, buzené

a přivoděně rozmanitými druhy analogie. Na př. bylo bezpochyby psl.
novgts, ale to se změnilo v devets, analogií podle sdruženého deseti,; bylo
'stč. veždajší, ale změnilo se v nč. vezdejší, mylnou etymologií, ktera se
domnívala, že v slově tom je předložka ee- a příslovce zde-; je správné
mohu, ale mění se v 01). můžu, podle sdruženého můžeš . . .; atd. —
Oboje tyto změny, fysiologické i psychologické, dějí se jak říkáme
"samy sebou, t. j. bez vědomí a bez úmyslu mluvících; vědomě a s úmyslem
dějí se jen změny. kterým theoretikově dávají podnět.

Změny vzniklé z příčin fysiologickýchjsou proměny hláskoslovné

vlastní.

Změny ty dějí se ve svých mezích

časových.

Na př. aj se pro

měnilo v tý: daj—dej, najvajš-ncjvejš. Změna ta dála se v XV a XVI stol.
V době pozdější se již neděje; obecné tvary 3. os. množné, jako (oni)
daj', volaj', dělaj' atd. (místo daj-í atd.), vznikají až v době novější, když
pravidlo o změně aj-qi již nepůsobí, a zůstávají tedy nezměněny.

'l'ytéž změny dějí se dále ve“svých mezích

místních.

Na př. táž

změna aj-ej vykonala se v Čechách a v Moravě západní a střední ; v nářečích
východomoravských, slovenských a na dalším území slovanském se neprovedla.
Změny tyto dějí se krom toho ve svých časových a místních mezích

důsledně.

Výjimky

vyskytují se namnoze zdánlivé.

Na př. změnou aj-qi

změnilo se také vajce ve vejce. Ale v gen. plur. vajec a v slovích vajíčko,
vaječný atp: zůstává. -aj-, a to zdá se býti výjimkou; výjimka ta jest jen
zdánlivá, nebot změna aj-ej vykonala se jen tehdy, když hlásky -aj—byly
v slabice společné; tak bylo ve vaj-ce a proto se zde změna ve vaj-ce
vykonala; ale v gen. plur. va-jec, ve va—jíčkoatp. patří -a,-j- do slabik
různých a proto změna v -ej- se 'nevykonala.

Jestliže někdy přece výjimky

skutečně

se vyskytují, nejsou libo

volně a svědectvím proti důslednosti pravidla hláskoslovného, nýbrž mají
)
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zase příčinu svou, příčinu, která se stavěla pravidlu na příč a způso
bila v něm nějaké zmatení
(tlll'b8.Ci). Na př. vedle imperativů volej,
palajte atp. (třídy V. 1“) byly imperativy kaj, Ícajte atp. (tř. V. 4); když
začalo působiti pravidlo o změně aj—ej, měnilo se volaj, volajte ve volej,
volejte, a měnilo se rovněž tak kaj, kajtc v kej, kejte; v ímperativech
vzoru colaj, oolajte dála se změna v -cj bez překážky & vykonala se bez

výjimky; naproti tomu při imperativeeh vzoru kaj, kajte nastala turbace;
v indikativě praes. haji, kaješ, kaje atd. bylo -aj- právem nezměněné
(poněvadž tu -apj- patří do slabik různých), a toto praesentní -a.j- bylo
příčinou, aby se -aj- zachovalo také v imperativě &aby nepodléhalo změně
v ej, které podle pravidla obecného podlehnouti mělo a které by jinak —
bez ukázané turbace — zajisté bylo podlehlo.
3. Dvoje tyto proměny na.stránce hláskové — proměny vzniklé z příčin
fysiologickýeh a proměny způsobené příčinami psychologickými — dlužno

theoreticky lišiti. Alenenímožná,prakticky odlučovatí naprosto
jedny od druhých v grammatických výkladech. Na př. nč. sázcl-sázeli vyvi
nulo se z bývalého sázal-ságali (z vyslov dz); změn je vtom několik a jsou
původu dílem fysiologického, dílem psychologického: sázali změnilo se v sázčli
(z příčiny fysiol.) a dále v sazeli (též), ságal pak změnilo se v sá.ch (analogií,
z příč. psychol.); vykládaje změnu sázali-sázěh' nemohu pominouti změny
sázal-sázcl, při změně vzniklé z příčiny" fysiologie-ké vykládám zároveň
změnu vzniklou psychologicky. A jako v případě tomto, tak i v přemnohých
jiných. Z toho pak vyplývá, že v hláskosloví, které si béře za úkol vylíčiti
všelikě proměny stránky hláskové, nemůže se hleděti jenom ku proměnám
vzniklým z příčin fysiologických, nýbrž že se v něm mají popisovati a vykládati
také změny vzniklé z příčin psychologických, pokud účinek jejich jinam
než mezi proměny stránky hláskové vřaditi nelze. -—
“
Názvy proměn, jež se jeví na stránce hláskové, jsou většinou původu
staršího, jako skoro všecka terminologie grammatická. Některé nejsou
správné nebo přiměřené, na př. když se praví o některé hlásce, že se
„přisouvá“ neb „odsouvá“; v slovíeh těch mohl by se spatřovati význam
a smysl, jakoby změny jimi pojmenované se děly vědomě nebo dokonce
úmyslně, a to byl by smysl nesprávný; proto bylo by lépe říkati, že slovu
hláska přibývá nebo že z něho vypadá, nebot hláska tu přibývá nebo
vypadá bez úmyslu, ano bez vědomí mluvících. Ale ujaté názvy termino
logické není radno měniti; proto se pokud možná zachovávají, jenom smysl
se jim podle potřeby dává jiný, než měly snad předtím. Pravíme na př.
podle přijaté terminologie, že v zabsti je s přísuto, avýkladem ukazujeme,
jak se to stalo a jak tedy „přisutí“ zde rozuměti; pravíme, že v pletti-plésti
se změnilo tt v st, a. výklad ukazuje, že se tu nezměnilo prvé t v s, jak'f
se na pohled zdá, nýbrž že se tu stalo něco jiného; atd. Mnohdy nevidíme
a nepoznáváme nic více, než zjevný výsledek, na př. když za starší m'av
1:05
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je pozdější mrav; tu nelze vykládáti, proč a jak se změna stála, á třeba.
přestati na konstatování, že tu změna ta neb ona jest. Někdy je také
třeba ukazovati & tákořká upozorňovati na změny zdánlivě á domnělé,
a. mylné zdání opravovati; na př. místo z-daleka, z-blízka atp. říká se
dial. z-dáleky, z-blízky BartD. 34 (slov.) a j., je tu na pohled a změněno v 3;
ale zdání to je mylné, věc vyvinula, se jinak (v. € 108).

4. Zvláštní změnyhláskovébývajív slovích přejatých

(cizích),

Příčina toho je v tom cizím. prostředí, z něhož které slovo přejato. Kde
se věc taková'vyskytuje, je třeba zvláště vytýkáti, že je to zjev na slově
přejatém. Tu bývá také rozdíl časový a rozdíl vrstvový. Na př. v biřmovati
z lat. flrmare, přejátěm v době staré, je f- změněno v b—,kdežto v slově
fírma, přejatém v době nové, f- zůstalo nezměnčno; lat. secretáríus přejaté
do vrstvy knižně zní sekretář, & ve vrstvě nářečí obecných sekretář; zlat.
mustum je stč. most, z něm. Most je nč. mošt; atd. Tyto zvláštnosti vy
skytují se jen v přechodu z prostředí cizího do jazyka českého; když
tento přechod jo vykonán & slovo cizí náležitě se ujalo, podrobuje se dále
všelikým pravidlům jazyka českého.

w "ve fara.-vw

Část první.
Hlásky; jejich proměny; přisouvání & odsouvtní.
5. Hlásky českévyvinulyse ze slovanských -—praslovanskýoh
—,
a tyto z původních indoevropských— praindoevropských
_—.
Za praindoevropské
pokládáme v daném příkladěty hlasky, ve
kterých jednotlivé čelné jazyky indoevropské se shodují anebo ke kterým
svými střídnicemi ukazují. Týmže'způsobem sestrojujeme si původní indo
evropské tvary. Na př. adjektiva stsl. nova, lat. novus, ř. véfog, skr. navas. . .
vedou k tomu, že bylo adjektivum původní "epos, že-v něm byla souhláska 9%,
dvojhláska ca.-, atd., že české ov v nový a psl. ov v nom; je střídm'cí za
původní cy, atd.

Za prasl'ovanské

pokládámev daném příkladěty hlasky, ve kterých

jazyky slovanské jednotlivé se shodují anebo ke kterým svými střídnicemi
ukazují. Týmže způsobem poznáváme nebo sestrojujeme také psl. tvary.
Na př. ve všech slovanských jazycích jest aqua =voda, je to tedy slovo
praslovanské, a praslovanské jsou i všecky jeho hlasky; — slovo žena. je
psl., poněvadž tak zní stsl., srbchorv., sln., čes. a misky a poněvadž pol.
a luž. žona k staršímu žena ukazuje; — podobně vyplývá ze stsl. nažda,
rus. nuža, pol. ngdza, slc. núdza, čes. nouze atd., že bylo psl. nad-ja; ně.
on, 2 a slc. ú, dz atd. jsou tutéž střídm'ccmi za psl. (; a dj, atd. —
Některá slova zachovala se v té podobě hláskové, jakou měla v době
předhistorické a původní ; na př. lit. mínus je spolu tvar praíndoevropský,
stsl. mica je spolu psl. V obom slovanštiny má zvláště stara slovenština
mnoho příkladů, které jsou zároveň psl.; příklady takové můžeme klásti
místo praslovanských, a tak častěji též činíme.

V slovích přejatých

dlužno jest rozeznávati hlásky, jež které slovo

má. v jazyku svém původním anebo v prostředí, z něhož bylo přejato,
a hlásky, jež má v jazyku, do něhož je přejato. Na př. za lat. págánus
má slovanština pogan's, za Jesus je 6. Ježúš, Ježiúš, Ježíš atd. Hláskami
původními rozumějí se tu někdy hlásky jazyka cizího, na př. Jesus, někdy
pak ty hlásky, které jsou nejstarší ve formě přejaté, na př. v Ježziš jest ú

původní proti pozdějšímu 422-a

Pozuainenání.
V historické mluvnicijazyka českého nejde o to, abychom
předhistorické a prapůvodní jeho hlásky a. tvary hledali a konstruovali; nýbrž
o to, abychom jazyk historicky daný pochopili v souvislosti s tím, co o fasích
jeho předhistorických ——praslovanské a praiudoevropské — jistého nebo pravdě
podobného nalezeno. V hláskosloví jde tedy o výklad hlásek slovanských z indo—
evropských, a dále střídnic českých z hlásek praslovanských.

Střídnice

české

bývají zatouž psl. hlásku rozmanité, někdy se jich

vystřídá během času několik; na př. za psl. g v pgdn je íá, piád, pak fie,
pied, picď, a na konec í, píď. Zde půjde nám především o střídnice české nej
starší, o ty, které byly na počátku historické doby jazyka českého a namnoze
i před počátkem tímto; střidnice pozdější budou tu připomínány jen při příleži
tosti a podle potřeby, výklady o nich vlastní následují na svých místech doleji
(v hlavě ]II. oddílu prvního i druhého). —
Při střídnicích českých bývá třeba ukazovati, kde se která vyskytuje za
jistou hlásku praslovanskou. V následujících výkladech hleděno k tomu při kon
covkách tvarův ohnutých, krom toho pak zvláště tu, kde střídnice česká nejstarší
je kvalitativně jiná, než bývalá hláska praslovanská; podávati vždycky a všude
lexikalně úplné výčty dokladů potřebí nebylo.

Roztříditi

případy, t. j. slabiky, kde jaká. střídnice se vyskytuje, není

.věc snadná. Vědecky odporoučí se roztřídění slabik těch v kořenné, přípouové
a ílexivní, jak je má. Miklosich. Ale mnohdy nalézá se, že střídná hláska patří

slabikáin dvěma různým, na př. v ě. nesú :

psl. nescgts:pův.

neko-nti patří

č. ú & psl. (g s polovice" slabice kmenové, s polovice pak příponě flexivní, atd.
Hledě k těmto a jiným obtížím, jež jsou při střídnicích českých větší než při
stsl., dal jsem přednost roztřídění více praktickému a rozeznávám slabiky
a,) v nitru slov a mimo koncovky tvarův ohnutých a b) v koncovkách tvarův
ohnutých. Ovšem ani zde nelze se vylmouti kollisím vždycky a. naprosto, na př.'
aer. pč, sg. nom. dušč a j. mohou se klásti do a) i do Z)).

Popis & roztřídění hlásek *).
6. Pro další výklady je třeba, podati také popis a roztřídění hlásek,
zvláště českých. Oboje podává se nejbezpečněji podle známek, které pozo
rujeme při vyslovování.
Když mluvíme, pracuje jistá část našeho ústrojí tělesného. Ústrojí
tělesné, které při mluvení je činné, nazýváme mluvidl y.

Můžemeje rozložiti ve dvě části;

částí první jsou plíce a průdušnice

se svazy hlasovými, částí pak druhou jsou dutina ústní a nosní &mluvidla
v dutině ústní.

I. V částí první jsou plíce při mluvení činné tím, že nabírají vzduch
a vytiskují, vydychují jej zase ven. Proud vzduchu do plic nabíraného
i proud vydychovanýchodí skrze prúdu šnici. Průdušnice je trubice chrup—
lavkovitá a končí se v té výši, kde máme na krku tak zvaný ohryzek. Uvnitř
*) .Srov. Sievers,

Grundzůge der Phonetik, 2. vyd. 1881, 3. vyd. 1885; — mé

„Roztřídční hlásek českých podle jich učlankování“ (v Listech íilol. 1875, 153—167.
v Uvedení do mluvnice české 1876, 12 a d., a v Mluvnici 1890 5 461 a. 462).

je potažena blánou a blána tato vybíhá přes konec průdušnice a tvoří
zde dva blanově svazy. ()tvor na konci průdušnice můžeme zvláštními
svaly porozšífiti nebo zúžiti. Rozšíí'íme-li jej, napnou se oba svazy více
méně a zakryjí otvor trubice se dvou stran, nechávajíce 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 vý d echového (exspiratorního). 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 zv učný m. Zvuk tento

je základem hlasu lidského; svazy nazývají se proto svazy hlasovými

a štěrbina mezi nimi štěrbinou

hlasovou.

.

Jsou-li svazy nenapaty, tedy ovšem se nerozechvějí a proud vychází

bezezvuký*).
Také proud bezezvuký můžeme slyšeti; ale co tu slyšíme,
není zvuk od svazů hlasových pocházející, nýbrž šum, jenž vzniká třením
proudu,

na př. při hláskách

s, (:, $", 6.

Proud může býti rozdílný podle síly, prudší nebo mírnější; oboje
máme ve své moci svalstvem, kterým se plíce stahují, když vydychujeme.
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 piudký).
II. Dutina ústní a nosní je souvislá a proud (zvučný nebo šnmný)
vzbuzuje v ní resonanci; jest to dutina resonanční. Rozdílná podoba její
činí rozdílnou resonanci, a rozdílná resonance činí rozdílné hlásky. Každé

hlásce přísluší jistá zvláštní podoba dutiny resonanční. N a strojiti

du'tinu resonanční

v té podobě, jak při které 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.
Má-li proud jíti ústy, zahrazuje se mu vstup do dutiny nosní tak
zvaným čípkem;

na př. při (4, 77,z, ! atd.

Má-li jíti no sem, zahrazujc se mu průchod na některém místě v ústech;
na př. při n, m.

'

*) Chvějí-li se svazy nebo nechvějí & jc-li tedy proud zvučný nebo bezezvuký,
o tom můžeme se snadno přesvědčiti. Zavřeme si uši (vetknouce do nich prsty) avyslo
vujme zzz . . . a pak sss . . .; při onom slyšíme dunění v hlavě, pocházející od proudu
zvučného, při tomto nikoliv. Nebo položme si prst na. tak zvaný ohryzck & vyslovujme
aaa . . . nahlas, a potom šeptané aaa . . .; při hlasitém aaa . . . ncítíme chvění v prstu,
při šeptaněm neucítíme ničeho, při onom tedy svazy se chvějí, při tomto nikoliv. Anebo
vyslovujme zzz . . . a pak "sss. . . , obé hlasitě; při onom ucítíme prstem opět chvění,
při tomto nic.

Má-li jíti ústy i nosem

zároveň, nezahrazuje se mu ani vstup do

dutiny nosní ani průchod v dutině ústní; to bývá při tak zvaných nosovkách
t. j. samohláskách nosových, při jichž vyslovení část proudu jde ústy, ale
jiná část jde nosem a budí zde nosový přihlas, jehož při samohláskách
čistých není, na př. 6; ve franc. bon a pol. maka (mouka), g;; ve franc.
fin a pol. rgka (ruka).
'

Podobadutiny nosní neměníse. Alc dutina

ústní rozličnése

přestrojuje; jednak se více méně zužuje, jednak se i přehrazuje.
Zúžení může se státi na rozmanitých místech; na př. ph'j jest
zúžení mezi—středním jazykem a podnebím, při 5 mezi předním jazykem
a předním patrem, při 0 mezi rtem a protějšími zuby, atd.
Také přehrazení může se státi na rozmanitých místech; na př. při
(1 a při n jest utvořeno přimknutím přední části jazyka k horní dásní, při
1) a při m sevřením obou rtúv atd. Při d a b atp. je přehrazení jen
okamžité: mlnvidla 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, oko atd. Hláska zní
jen v okamžicích semčení a rozemčení a nemůže se prodloužiti; kdybychom
ji úmyslně prodlužovali, dostali bychom mezi semčením a rozemčením
němou pausu: vod-da, ob-ba, ola-ko. Naproti tomu při n a 'm proud přehrady
neprotrhuje, vychází nosem, znění trvá tak dlouho, jak trvá zatarasení,
a může se i prodlužovati: mm. . ., mmm . . ..
Všecko to vykonávají mluvidla ústní a práci jejich nazýváme článko—
v á n í m (artikulací) Hlásky mluvené slovou proto také čl á n k o v an ě, naproti
nečlánkovnným zvukům jiným.
Mluvidla ústní jsou od hrdla ažke rtům: čípek, patro zadní (měkké),
střední (tvrdě, n. podnebí) a přední (s horní dásní), zuby, rty, jazyk.
Pracují vždy pá rem, jedna část zdola a druhá shora; na př. při %je přední
jazyk přimčen k horní dásní, učlánkování je vkanáno přední částí jazyka
zdola a dásní shora. Každá část mluvidel těchto jest důležitá a nevyhnu
telná pro vyslovovánísprávné; ale přece nejdůležitější jest jazyk, poněvadž
jemu jest vykonávati největší část práce článkovaeí.
'
7. Známky, které při vyslovování hlásek— máme tu na mysli hlásky

předevšímnovočeské jazyka

Spisovněho

— pozorujeme,jsou něko

likeré, a podle toho jest několikeré i jejich třídění.

a) Předevšímrozeznávajíse samohlásky
(con s onantes).

_

(vocales) a souhlá sky

Při samohláskáchje dutina ústní tak nastrojena,. že proud

v ní nevzbuzuje žádného (nebo skoro žádného) šumu a je tedy čistě zvučný;
na př. a, ;" atd. Naproti tomu při souhláskách je dutina ústní nastrojena
tak, že proud, který se jí prodírá, vzbuzuje šum; na př. z, s. ——
b) Druhé roztřídění je podle místa, kd e v mluvidlech ústních nastro
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jení a učlánkování hlavní se děje, kde totiž průlina, skrze kterou proud
prochází, se zužuje nebo zahrazuje. Místo to jest buď nad hrdlem, nebo
na podnebí, nebo na předním patře a horní dásní, nebo mezi rtein a pro
ttějšími zuby, anebo mezi oběma rty; & podle toho rozeznáváme hlásky:

1'.hrdelné
2. podnebnó

(gutturules)
(palatales)

3. předopatrové

a, h, ch, g, I.;;
z',_7','75,d', ť; ž, š, č;

a dásňové (alveolares), z nichžnazývajíse

d, t, n zubnými (d entales, podle místa článkovacího),
;, s, o &ř sykavými (sibilantes,
podle sykavého znění), a

l,rjazyčný1ni(linguales);

4. retozubnó (labiodcntales) '1),f,'
5. retné

(labiales)

u, 1),1), m.

Obyčejně rozumějí se retnicemi také souhlásky retozubné.

samohláska e je podle tohoto roztřídění hrdelněpodnebná,

leží

'totiž mezi hrdelným a a podnebným i ; když zvolna vyslovujeme ai, tu přechá
zcjíee od hlásky prvé k druhé přestrojujeme mlnvidla od a na i, a když
,jsme takořka v polovici tohoto přestrojování, zazní nám niimovolnó a,
místo ai slyšíme. aei. Samohláska a leží zase mezi hrdehiým a a rotným u,

vyslovujmezvolna du a uslyšíme aou; je to tedy hláska hrdeluěretná.
A podobně nalézáme samohlásku 3; mezi retným u a podnebným 13,když
vyslovujeme zvolna m“ a uslyšíme uyi, a je to tedy podle známek těchto

hláska, retnčpodnebná.
Hlásky c, 0, 3; vzhledem k těmto svým vlast
nostem bývají nazývány lomenými. —
a) Další, třetí roztřídění hlásek je podle proudu, za jakého se člán
kují. PrOud jest, jak nahoře vyloženo, zvučný nebo bezezvuký, &.podle toho

_jsoui hlásky zvučné a bezezvuké.
Do nastrojení stejného může vstoupiti proud zvučný i proud beze
zvuký. Tím vznikají hlásky stejné nastrojením, ale rozdílné zvukem; hlásek

takovýchje vždyckypo dvou, každá zvučná má k sobě příslušnou
';bezezvukou;
na př. proti zvučnému z je bezezvuké 3, proti zvučnómu
(hlasitému) (: je bezezvuké (šeptané) a..
Hlásky bezozvuké vyskytují se dílem v řeči hlasité, dílem jen při
šeptání.
V řeči šeptané jsou všecky hlásky bezezvuké.
V řeči hlasité jsou

1. hlásky bczczvukó:

071,75;t, f; ]); s, e; š, č;f

:slyšíme, není zvuk ze svazů hlasových, nýbrž jenom šum);
2. hlásky zvučné: všecky ostatní. —
Hlásky bezezvuké
Ch; k) t, ť: P: s) 07 š) č) f

(co při nich
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nazývají se také temnými

(tenues);

72,y, d, d', l), z, z (:

a nazývajíse jasnými

jejich zvučné střídnice jsou
(Iz), ž, ž (:

dz'), v

(mediae).

Při hláskách temných a jasných bývá rozdíl spolu také v síle proudu;
proud (zvučný) při hláskách jasných je mírnější, proud (bezezvuký) při
hláskách temných naproti tomu je piudší. Při všech hláskách ostatních je

síla proudu indiffere ntní.
d) ()pět jiné, čtvrtá roztříděníjest podle trvání, a podle toho rozezná
váme hlásky. trvací a hlásky okamžite.
Při hláskách trvácíeh
je nastrojení stále a nemění se mezi vyslovo—
váním jich, na př. při 0, l, z ; proto můžeme trvání těchto hlásek i pro—
dlužovati, můžeme vyslovovati i protahovati aaa. . ., lll . . ., zzz. . ., pokud
dech stačí.
Naproti tomu při hláskách okamžitých
učlánkování záleží v tom, že
se průlina zahr-adí a hned zase otevře, a proud se tím na okamžik přeryje,.
na př. při d (ve slově voda), t (ve slově proto); hlásek těchto prodlužo
vati nelze.
Hlásky okamžitě jsou g, L', (1, d', t, ť, („ 19; trvací jsou všecky ostatní.

Hlásky trvací, při kterých je důležitou známkou šum vzbuzený třením.

proudu v průlině ústní, bývají nazývány třené (frikativ y); jsou to 2, s,.
a, ř, ž, š, č, j, e, f, h a dílem
ch. Hlásky okamžitě naproti tomu nazý

' váme raženými

(plosivníini;implosivy,

explosivy). -—

c) Páté roztřídění je podle toho, kudy proud vychází ; tu rozeznáváme :

1. souhlásky

nosove (nasales)

m, n, 72,při nichž proud vychází

nosem;

2. hlásky ústní

(orales), v češtiněvšeckyostatní kroměm, n, ň;

proud při nich vychází ústy.

Kromě toho jsou

3. samohlásky nosově nebnosovky, přinichžproudi ústyinosem
vychází, na př. či; ve franc. bon & pol. majka, cí:: ve franc.'fin

]) Šestéroztříděníje podle složitosti.

&pol. rgka.

V souhláscecje spojenot+s,.

na př. bohactví vzniklo z bohatství. Podobně je v &spojeno t+ na př.
většina vyslovuje se věčina. Rovněž tak je spojeno d +:; v hlásku jednu
dz (z), na př. ve slově ledzgde (psaném leckde), a d +ž v dž (ž), na. př.
've slově džbán (ps. čban). Souhlásky o, č, dz, dž jsou tedy složené nebo
smíšenč, ostatní pak souhlásky česke jsou jednoduché.
Druhý člen'l'v souhláskách

c=t+s,

č=t+š,

českých složených je sykavka (sibilans):—

dz=d+z, dž=d+ž.

Protojmenujisetyto

hláskyassibilaty.
V jiných jazycích jsou též složeniny s druhým členem vanutým
(spirans) a nazýváno odtud aspiraty;
na př. bh v skr. nabhas ř. rápogr
dh v skr. madhu ř. yěi'h: atp.

Aspiraty a assibilaty dohromady bývají nazývány af frikaty.

—

() skupených samohláskách

v. do-

(dvojhláskách a trojhláskách)

leji % 90. —

g) Konečně ještě jiné, sedmé roztřídění vyvinulo se v gramma

tickč praxi.

Třídí se totiž:

Samohlásky

podle šířky,

a tu rozeznávají se v nč. jazyku spi-

sovném samohlásky
. široké (n. tvrdé, n. temné) a, o, 11,y;
2. úzké (n. měkké, n. jasné) a'; a
3—1

03

. obojetné

c, kteréž jest

široké, když jest za býv. 5, a.
úzké, když jest původní nebo ve střídč za býv. b; —
— samohlásky dlouhé jsou téhož druhu jako jejich střídnice krátké; —
dvojhlásky (a trojhlásky) patří tam, kam jejich první člen-, — e vkladné
jest po souhláskách tvrdých široké, po měkkých úzké.

Souhlásky pak třídí se tu podle měkkosti arozeznávají se souhlásky:
1. měkké j, d', ť, ň, ž, š, č, a (vlastní a v slovíeh domácích) a ř;
2. tvrdé
h, ch, g, 70,d, t, 71, r;
'

3'. obojetné
b, p, v,f, m, Z,z, 3. —
Kromě názvů dotud uvedených a z toho neb onoho třídění vyplýva
jících vyskytují se ještě některá jiná pojmenování hlásek. Zejmena bývají"

nazýványtaké: ž, š, ě a z, s, c, řhláskami sykavými (sibilantes);
—
z, 3, a a ž, š, ó bývají také zvány dyšnými (spirantes),
a rozeznávají
se z, s, 0 jako dyšné zubnč,

ž, š, č jako dyšné jazyčné,

a z', s', (5(v češt..

diál.) dyšné podnebné; —
jiní jmenují dyšnými nebo též vanutými (spirantes)
k) Ch,j) „,

_"

souhlásky

_

dále bývají nazývány l, r, někdy spolu n a též m, hláskami pl y n--

nými (liqui(lae).
Při této pestrosti názvů a rozmanitosti dělidel má značnou výhodu
stručný způsob Miklosichův a j., kterým rozeznávají se souhlásky druhu 75:
(= hrdelnice), druhu t atd.; ale nepostačuje. —
V nářečích a v stč. je status hlásek hojnější, než v ně. spisovné ;.
ukazováno to bude ve výkladech doleji následujících.

Exkurs o pravopise *).
8. Ve výkladech dalších chceme také ukazovati, jak se která česká
hláska před ustálením pravopisu nynějšího psala. Proto je třeba podati.
také výklad přehledný o tom, jaký český pravopis býval a jak se vyvíjel.
Pravopise m rozumí se způsob, jakým podle běžnýchpravidel a zvyků.
*) Sr0v. mé Příspěvky k historii českého pravopisu 1871.
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článkovaně hlásky, slyšeně v slovích a větách mluvených, se označují lite
rami (písmeny).
V každém pravopise bylo a je snahou hlavní, aby se toto označování
dělo věrně, t. j. aby se psaly hlasky takové, jaké se slyší; a pokud který

pravopis této snaze hoví, zove se hláskovým čili fonetickým.

V pravopise

českem píšeme foneticky na př. ruka, málo atd., poněvadž se tak a né
_jinak slyší; a píšeme tež foneticky cti m. čsti (nom. čest), česky m. češsky
atd., poněvadž při vyslovování těchto slov neslyší se čs- a -š3- (jak bychom
podle původu těchto slov mohli očekávati), nýbrž jen 0- a -s-. Poněvadž
pak těch slov, ve kterých nám ani jinak psáti nelze, než jak slyšíme
& píšeme, jako ruka, málo atp., jest valná většina, a poněvadž i jinde
často pro psaní fonetické se rozhodujeme, jako ve cti, česky atp'., proto je
pravopis český převahou fonetický.
Jiná snaha, která v pravopisíchplatnosti si dobývá, jest, aby se šetřilo
původu slova čili etymologie; a pokud zase který pravopis této snaze

vyhovuje, potud jest etymologický.

V pravopise českém píšeme na př.

etymologicky množství, poněvadž slovo to vzniklo z původního nrnuogbstvbje
.a ačkoliv se vyslovuje jenom mnostň; píšeme vysoký a viseti, poněvadž
zde y a i je rozdílného původu etymologického a ačkoliv nyní se vyslovuje
stejně; atd.
Kroměfonetickčhoa etymologickéhopsaní jest ještě psaní histori cké,
když se píše tak, jak se psávalo a poněvadž se tak psávalo, třeba by
výslovnost a původ psaní jiného žádaly. Na př. v češtině píše se po histo
ričku větší, poněvadž se ode dávna tak psává; etymologicky mělo by se
psáti věcs'í, foneticky věčí.
Prav0pis český je tedy většinou fonetický, ale namnoze také etymo—

logický a dílem těž 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 — máme tu na mysli pravopis
těch písařů, kteří psali latinkou nebo z ní vzniklým švabachcm*) — se
tedy mění a má svou historii.
V historii té rozeznáváme p a t e ro s t u p ň ův, kterými se pravopis vyvíjí.
*) Švabachu bylo obecně užíváno v tisku. První mi známý pokus tisknouti latinkou
'učinil Fr. Tomsa v básních, které přidal k svému pravopisu (Úhel-die czcchische Recht
schreibung 1802 a 1812) Jungmannova Slovesnost 1820 a Krok znčatý 1821 tištěny jsou
též latinkou.
us?—stěn r. 1827 a 1828 švabachem, od r. 1829 latinkou. — Kromě

latinky (a švnbachu)jsou české texty také písma hlaholského.

Textů takovýchje však

_jenom několik a pravopisná jich stránka neposkytuje pro hláskosloví poučení nového
nebo zvláštního. Na př. v passionalc hlaholském ze stol. XIV & vbibli česko-hlaholské
z r. 1416 délka se neznamená, :“ay se píše literou, která znamená i, slabiky fe, ňe
se píší jako tie, nie atp.; za e bývá často psáno ě, zahje cyrillské r a za řje spřežka rz
v(srov. ČČMus. 1882, 523 sl. a 1870, 398 a 399).

'
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1- llravopis

jed !1_Q.F_1..UC_115Í»_I'Íeíl
skknkeanstol-

„XIII,a dnem i Později-

Abeceda latinská poskytovala písařům českým jen 25 liter (kromě j a 10,
které vznikly později), kdežto hlásek českých bývalo asi dvakráte tolik.
Litery latinské nestačily tedy pro hlásky české. Zejména „nebylo __
tu liter"
pro, české samohlásky dlouhé a souhlásky měkké. Písaři doby teto 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 ABoh. 111b m. dietě. Podobně napsáno Msa KosmA. (z r. 1154)
1, 10 m. Mža, caf Túl. m. čas, zen Ale.
11, 34 m. žeň, uílií'yte Hrad.
1“ m. uslyšíte, kazy NRada 687 m. káží atd.

II. Pravopis spřežkový,
od sklonku stol. XIII. Hlásky české, pro
které abecedalatiiíšká liter náležitýeh nemá, a dílem itakové, které v latinské
abecedě litery náležitě mají, označují se Spřežkami, t. j. literami několika.
k vyjádření hlásky jedné spřeženými. Na př. komg'r psáno comaar MVerb.,.
prvé ps. prwee Pror. 625, první ps. prwnij tít. ř. 138, nóh (pl. gen.) ps.
nooh Pror. 265 súd ps. fuud Štít. uč 805, múdry' ps. mudryy Pror. 19%
čas ps. chzazz Jid. Drk. 105, czaí ŽWittb. 68. 14, czaff t. 118, 147, czzaf'
Ol. Sir. 32, 6, cžaf Alxp. 5 atd., vše ps. wffe Pass. 211, wfche Ž'l'om.
48, 18 atd., řčka ps. rsieka Pil. a, rzieka AlxII. 1, 19, rzyeka Ale. 2174;
atd. Ve spřežkách pro hlásky české vymyšlených je veliká rozmanitost,
v některých rukopisích (zejména ve zlomcích z doby ok. r. 1300 Ale.,
Ap., LMar., Jid., Pil., va). a j., pak v některých textech z XV stol.,
na př. v Ol.) je soustava spřežková pečlivější než jinde a dosti vhodná.

III. Pravopis Husův. Hus sestrojil abecedu českou takto:
a) Jednoduché litery latinské (a s nimi také latinskou spřežku cla),
kterých se v českém psaní. užívalo, přijal v té platnosti, kterou měly ve—
psaní latinském podle výslovnosti středověké (v Čechách obecné), jen stím
rozdílem, že literu c bral vždycky za 0 a nikdy za k; tedy znamenala litera ď'

hlásku d jako v latině,Emmerta.maj..hlásku„i_.a_jtmly__h1ásku

g, atd

Tím byly opatřeny všechny české hlásky, které středověká latina (podle
výslovnosti v Čechách obecné) měla a znamenala.
6) Pro ostatní pak hlásky české, pro které abeceda latinská liter
zvláštních neměla, užil Hus zvláštního způsobu označování, totiž liter znám
kovaných, označených tečkou nebo čárkou, a to tak:
1. České souhlásky, kterých latina neměla, znamenal literou hlásky
příbuzné aječlzaztnadní. Ježto pak čeština nad středověkoulatinu vynikala
jednak některými souhláskami měkkými a jednak tvrdým Z, tedy znamená
tečka na n, d, t, (:, 2, s (Í), ř měkkost

a na___l__tvn_iqs_t_souhlásky; na př.

peň psano pen, piš ps. pis, řeč ps. rec, dělo vysl. ďelo pstdeíloj. atd.
2. Dlouhé samohlásky, které latina měla, ale v písmč od krátkých
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nelišila, znamenal Hus literami sounáležitých saniohlasek__kr_atkýcharšáakou
nad nimi, na př. nášps. nás, má ps. mé atd.
Lvoljlwtcdy _Hustočkx &,čárky nad „literami kladené za znaménka
'rozeznávací čili diakritická, a podle toho nazývá se jeho pravopis díakritžckým.

znaménka takova, zejména též čárky a tečky, vyskytují..se porůznu v ně
kterých rukopisích
před Husem-; na př. nam Štít. uč. (59% przyfahú
t. 81b, podle list. 2 1'. 1395, Tote Pass. 334, wíekiizie ŽKlem. 56b a j.
Husovi přináleží zásluha, že z nich ustrojil pravopisnou soustavu, zásluha
veliká *).
Po důmyslných ()pi'av'ách**) Husových stačil pravopis český všem
_potřebám svým; ale přece nebyl všeobecně uznán a přijat ***) a valná část
písařů českých přidržovala se způsobu spřežkového, tak že v XV a v 1.
polovici XVI stol. dvojí pravopis jest, Husův a spřežkový.

IV. B_ravopisbratrský,
od sklonku XVI do sklonku XVIII stol. Tak
nazývá se proto, že ho ešti Bratří ve svých spisích užívali a jemu ku
platnosti všeobecné pomohli. Podle bible Kralická (1579—1593), nejslav

nější památce po Bratřích, nazýván bývá také pravopisem kralickým.

Je

to dílem zhoršený, dilem nepodstatné obměnčný pravopis Husův. Podržel
některé spřežky, na př. íwattoít m. svatost, \vííe m. vše. V pravOpise
spřežkovém, který vedle Husova byl v užívání, vyvinuly se jistě způsoby,
_jež se staly'pravidly; zejména psano 3;za spojku i, psáno (podle díalektické
výslovnosti) vždy 3; po 0, z, 3, na př. (:?/Zj;fýla, psano a- místo začáteč
ného u-, ú-, na př. včitz' m. učiti, vřad ln. úřad, psano -cy m. -cj, na př.
*) ,Hus vyložil svůj pravopis ve zvláštním lat. traktatě, jenž se nám dochoval
opsán v manualníku Oldřicha Kříže z Telče'fv'ar'chivu Třeboňském, sign. A. 4, na
_1.353—425). Opis objevil Palacký 1827 a otiskl A. Šembera v Slavische Bibliothek 2.
[1857] 173—177. Na začátku traktatu položena jest Husova abeceda. Jiný opis této
abecedy je v rkp. knih. dvorské ve Vídni č. 4935, z 1. pol. stol. XV, ale tu jsou dia
Íkritická znaménka téměř všechna opominuta (v. Šembera 1. c. 191).'Krom toho jest abe
ceda Husova otištěna také při Siabikáři Prostějovském z r. 1547. Literúm rozliojnčne
své abecedy dal Ilus i názvy, která v pořádku abecedním dávajísmysl souvislý; začátek
zní: (: bude celé c'eledí dáno dedictvíe .. . Podle toho příkladu vznikají potom takéjiné
abecedy ve slovích, jako na př. v Diumálu, tišt. v Praze 1588 (v knih. veř. v Pr. sign.

64. B. 65): Adam Božj Ctitel Čeít Dal ňablu Ewa Falííj Gebo Huuta Jablka Kauí la atd.
**) Že zásada Husem přijatá. byla vhodná, potvrzuje zkušenost. Vyvinuli se z ní
pravopis novočeský, a dále více méně také pravopis jiných jazyků slovanských písma
latinského a pravopis užívaný v transkripcícli vědeckých.
***) Veskrze není trvám pravopis Husův proveden ve spise žádném. Kniha nej
.starší, kde ho je hojně užito, jest Nový Zákon Mikulovský z r. 1406 (ukázka z ní
otištěna v Šemberových Dějinách řeči a literatury českeo 1869, 496; podle toho soudí
.se, že také traktat Husův nahoře dotčený byl složen před r. 1400), pak vyskýtá se
hojně v druhé bibli Mikulovská z' r. 1409—1415 (ukázka t. 501), ve spisích Husových,
v bibli Padeřovské z r. 1435 (ukázka v Slavische Bibliothek II. 195), Šathúzské z l.
1450—1480 (r. 196) atd.
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valépe, woley, pcyeka. Tyto pak věci přijali Bratří do pravopisu svého,
v němž ostatně se přidržovali Ilusa. Bíjjalitaké kličku ' nebo ' místo
Husovy tečky (ii nebo ň za Husovo n atp.), v slabikách ňe, d'a, ťe přeložili
diakritické znaménko se souhlásky na samohlásku a psali n'e n. ně atd.
(tak píše Optat v grammatice 1533, v. Šembera v Slav. Bibl. II, 186),
a přijali také 1 (zl s obloučkem) místo Husova 1 (na př. t*elo); ale to
jsou odchylky ve věcech nepodstatných *).

V. Pravopis nynější.

Proti vadám a nedůslednostem pravopisu

bratrského ozývají se hlasové již v předešlém a na počátku nynějšího
století (Doležal, Pelzel, Dobrovský) a usilováním jednotlivých opravovatelů
vznikl pravopis nynější, který tedy v podstatě svě jest opravený pravopis
bratrský a Husův. Nejprve provedla se oprava tak zvaná anal o gi ck &, podle
které přestalo se psati y (et) a cy místo z' a až, psalo se po 2, stu z“a tu 51),

jak toho analogie žádala — na př. vedle nom. hadi a akk. hady také
nom. kosi a akk. kosy —, a přestalo

se psati 0- místo u- a 12—(na za

čátku slov; o opravu tuto nejvíce přičinil se Jungmann (hlavně spisy
O počátku a proměnách pravopisu českého 1828, a Beleuchtung der Streit
frage etc. 1829 proti Janu Nejedlěmu; potřebu, lišiti i a y též po sy
kavkáeh, vytkl již Pelzel ve své mluvnici 1798 str. 18, a Dobrovský šetří
toho rozdílu v 1. vyd. svého Lehrgebžiude 1809 v ohýbacích koneovkách,
v 2. vyd. 1819 také v kmenech). Na. to nasledovala oprava tak zvaná
skladná, kterou se uvedly nynější litery g za bývalé Š, j za býv. g, i za
býv. j a mj za býv. -ey; na př. galilejský místo býv.“ěalilegský, jejž m.
gegj (její byl by chtěl psáti již Doležal 1746), dej in. dey atd.; této zase
opravy s důvody a prospěchem ujal se Šafařík (v Slově o českém pravo
pise, čteněm v kr. Česko Společnosti nauk 1842 a otišt. v ČČMus. 1843,
I. 1—11). Konečně ujalo se r. 1849 (přes důvody Palackého přednesené
proti

tomu v ČČMus. 1846, 785 a (l.) ou a 1) za býv. au a 10, na př.
obouvati m. obauwati (ČČMus. má r. 1849 ještě au, w, od r. 1850 pak

on, 10). f
A9.Ještě slovoo některých jiných způsobech a proměnách pravo
pisných, které jsou bez významu pro hláskosloví, ale v exkuisu o pravopise
přece povšimnutí zasluhují.

1. Předevšímovelkých literách

začátečních. Píší sena začátku

řečia po silně interpunkci, ale zde máme namysli, když se píší uprostřed věty.
Vyvíjel se zvyk, označovati jimi slova důležitá. Důležitým zdálo se tu jméno
vlastní, tu také slovo jiné. V textech starých často psáno literon takovou
*) Pravidla prav0pisu bratrského, abstrahovaná s hihle Kralická, sestavil jesuita
Václ. Matěj Šteyer v knížce nadepsané „Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po
česku psáti neb tisknauti. vytažený z České Biblí, která : . . mezi Nekatolickými jest
u velike' vážnosti“ atd. (1668, 1730, 1381), v knížce tě táže se „Žáček“ a odpovídá.
„Mistr“, proto bývá nazývána krátce Za'ček.
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jméno vlastní nebo titulové, ale pravidla v tom není. V XVI—XVIII stol..
|zmáha se obyčej, psati literou velkou každé substantivum, tak na př.
! v herbáři '.l'had. Hájka 1562, v Pešinově Moravopise 1663, v Řádu prava.
hrdelního 1771 atd. Ve Veleslavínově Kalendaři historickém psána tak
substantiva skoro všecka, a velmi často i adjektiva, zvláště když významem
vážným vynikají, na př. L'herfkého Krále \vlaltnj Seftry Syn 66. V bibli
Bratrské jsou nad obyčej novočeský psány literou velkou slova Swatyně,.
Pohané, Sobota, Nowmčfýc; potom kromě Bůh a Hospodin také jina jména.
znamenající Bolu, na př. Neywyšl'fj, Žádaucý. Doležal (Gramm. 1746 str. 1)
praví, že litery velké „ponuntur ab initio \'eisuum et nominum propriorum,
ofticiumque, dignitates et emphases denotantium, ut: Aj Beránek Božj
Pán GEžjš Kryftus Spafytel náš gelt- neyfwrchowaňegffj naffe Dobro“.
Podobneho smyslu jest pravidlo Šteyrova Žáčka (str. 99), aby začáteční
literu velkou měla jenom jména „vlastní nějakého ducha, člověka nebo místa,.
anebo když se má nějakým slovem něco obzvlašmčjšího vyznamenati“.
Spisovný usus novočeský, známý z mluvnic školních, vyvinul se pod vlivem
jiných prav0pisů evropských.
2. Slova z jazyků cizích pře j atá v textech starších podrobují se pra
vopisu českému; na př. ve VelKal. psáno hyftorycký, Antyochye 58 atd.
Spisovný usus novočeský pak jest, psáti slova tato tak, jak se píšív jazycích,.
ze kterých jsou přejata.

3. Usus stalší dělil a spojoval

slova na mnozejinak, než nynější.

Ukazují to příklady: pán můg ne \vj Br. Gen. 39, 8, ne mohli mu odpowědjti t.
Gen. 4-5, 3 atd., vedle nebude t. žalt. 27, 3, ja fe nevfazugi t. 26, 5; ne daleko
VelKal. 20 a j. vedle nedaleko t. 30 a j., ne toliko t. 81 a j. vedle netoliko
t. 52 a j.; kemně Br. Gen. 4, 10, nademnau t. žalt. 26, 11, přiněm t.
len. 2, 18, vltudnice t. Gen. 24, 11, užidův VelKal. 295, ktomu t., kedni
t. 196, bezewffeho t. 34, wezdrawij t. 40, podwakrat. t. 69 a j., vedle na.
mne Br. žalt. 27, 2; kteřijžby fe [hiuin Br. Isa. 13, 15, geftližeby t. Hab.
2, 3, wogákhy frei Pelzel1 93, wogácyby ffli t., přalbych Nejedlý Gr. 240,
bylbych přál t.; chtělbych' VelKal. 375, kdoby t. 264, coby t. 179, gimžby
t. 122, znichžbychom t. předml.; žeby mohla Pal. 3, 2, 353, kdežtoby hylo
t. 359, těžceby se státi mohlo t. 419 a j.; žeby 'l'omP. 3, 431, žeby byl
znal t. 435 a j.; kohožbytedy Br. Jer. 32, 19, kmrtwýmližby t. Isa. 8, 19;
zohawilifte Br. Jer. 2, 7 ; nalózáfe VelKal. 14, k Mlázowicýmfe obratil t. 68;—
gedenkaždý t. 155, gednohokaždóho t. 41, gednakaždá t. 79 aj.; w gakémž
takěmž t. předml., gakaužtakauž t.; gehomiloft t. 54, gehomilofti t. 35;
\velikanoc t. 79 a welika noc t. 112; na Půlnocy t. 212 a od Půl nocy
t. 177 ; tohodne t. 286, geftliho t. 76, kteréžpotom t. 60, Aprotož t. 95 ;.

krwe prolitj t. 320, to
t. 151 a j., po hřjchn t. 266, za tjln t. 54, nie
méně t. 76 a j. Hledati důvodův a pravidel v těchto věcech arhitramích
není zde místo.

Oddíl první.

Samohlásky.
I. Původní samohlásky indoevropské & střidnice jejich
Slovanské *).

10. Původníindoevropské
\

samohl'ásky_jso'u:

fi, ?, u, &, e, 5, o, 6, a, 6, a (asi:

či).

Samohlásky i, u, když jsou členy vedlejšími ve spojení dvojhláskovém
— na př. v ei, au... —, mají znění jiné, než když jsou samohláskami
samostatnými. Toto znění jiné znamená se literami i a y„ a rozumí se
literou i hláska znící mezi 72a j (jako na př. v česk. dej vysl. degš, běl
vysl. bg'ol; hláska gije tu jiná než i v bil a j v pojedu), — literou pak go
rozumí se hláska znící mezi u a 1) (jako na př. v česk. logočiti proti

po-u-čiti, v lat. lingyam proti arguam).
Někteří předpokládají za samohlásky původní také:
g', ; t. j. r a l samohlasné, slabikotvorné, liquida sonans, a
m, p t. j. m a n samohlasné, slabikotvorné, nasalis sonans**); ale
spíše se podobá, že za to byly souhlásky r, 1, m, n s průvodnou slabou
samohláskou, o čemž viz doleji š 23. —

Jest ukázati, které jsou slovanské — praslovanské

— střídnice

samohlásek indoevropských původních.

Původní i.
11. Za pův. i je psl. l;. Na př. *lz'p- v skr. limpati maže, ř. lína;
tuk .. ., psl. lap-. stsl. lbpéti č. lpěti; _— *ovi- v Skl'. avi-, ř. dflg, oi'g,
lat. ovis . . ., psl. O\'b-, stsl. ovsca č. ovce; — *tri- v skr. trišu (pl. lok.),
*) Srov. Brugmann,
Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogerm.
Sprachen, I. (1886) str. 20 a násl.; — Leskien,
Handbuch der altbulgarischen
Sprache, 2. AuHage 1886, 9 a násl.; — Bechtel,
Die Hauptprobleme dor indogerm.
Lautlehre seit Schleicher 1892.
**) Znění y;, (, m, ;: máme v češtině ve dvojslabičných slovích srna, vlna, sedm
a osm, sedn a osn (dial.).
Gebauer, Historická mluv. juz. česk. I.
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ř. ze:-zn; lit. tri-se . . ., psl. tl'b-, stsl. trbch'b č. třech; — přípona 1. os.
jedn. *-mi v skr. asmi, ř. smí, lit. osmi . . ., psl. -mb, stsl. jesmn č. jsem.
Sem patří též sg. nom. akk. psl. kOStb, z pův. nom. -z'-s & akk. -i-n
(z i-m.); koncová souhláska odpadla & zbylé -i se změnilo v -b.

Vo skuponí int (t. j. kde
krom -_7)vynechává so n, a' pak
Na př. stsl. dvnrnnik'L proti lit.
pův. noktqíns (Lesk. Hande 19

po i následuje n a dále opět souhláska
dlouží se v i a za toto je střídnice psl. i.
durim'nkas, — pl. akk. stsl. noštz' č. noci.. .,
a' 33).
Pův. a'.

12.. Za pův. i je psl. a'. Na př. *gív- v skr. dživas, lit. gyvas t. j.
gívas, lat. vivus. . ., psl. živ-, stsl. živfr. č. živý; -'— skr. gríva stsl. grz'va
č. hříva; — *-5- v lat. simus. . ., stsl. vódimm (impt.); — *-ž v skr. patí
(du. nom. akk. masc. fom.) . . ., psl. gosti, kosti.

Pův. u.
_13. Za pův. u je psl. 6.91Na př. *budh- v skr. aor. abudham, lit.
budou..., psl. bad-, stsl. b'ndéti č bdioti bdíti; — *dug - v skr. duhitar,
ř. 19vyázqg, lit. dukté...,
psl. dakti, stsl. d'BŠti č. dci; — snu- v skr.
snušá, sthnčm. snur. . ., stsl. snacha (č. snacha je ze srbskochorv.); —
*-usi (part. -s, fan.) v skr. viduší, lit. vilkusí..., stsl.v1'x.k5ši č. vlokši; —
přípona plur. lok. *-Su v skr. ašvásu, ašvčšu, stlit. knygosu . . ., psl. -ch5,
stsl. rabéch'n, rybach'L.
_
Sem patří
Sg. nom. akk. psl. syna, z pův. nom. sňnu-s a akk.
Sunu-n (ze Sunu-m); koncová souhláska odpadla a zbylé -u se změnilo v ;.
Vo skuponí mzt (t. j. kde po u následuje n a dále opět souhláska)
vynechává so n, 10pak dlouží se v z? a za toto je střídnico psl. y. Na př.
stsl. lyko č. lýko proti stpms. l—amkan,— pl. akk. syny, pův. Sunu/ns. —

Po souhláskách měkkých

jest za pův. u střídnicí slovanskou ()

(m. a, přohláskou); o tom v. doloji © 53, a).

Pův. a.
14. Za pův. z? je psl. 31. Na př. *dhú- v skr. dhůmas, lit. dúmas,
ř. ovyóg, lat. fumus..., psl. dy-, stsl. dym'n č. dým; — *sů- v skr. a lit.
súnus . . ., stsl. synfn č. syn; — *mús v skr. můš; ř. yííg, lat. mus, sthněm.

můs . . ., stsl. myšb č. myš; — koncovka
nom. akk. sůnu . . ., stsl.. svekry, syny.

v skr. sg. nom. švašrúš a du.
_
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Pův. e; ei, 'ey.
15. (1) Za pův. aje psl. e. Na př. *es- v ř. ání, lat. est, skr. asti*).. .„
psl. jes—. stsl. jest'r, č. jest;

— *dcl'í- v —ř.ós'ua, lat. decem, lít.

dešimtis,

skr. dašan. . ., stsl. desetn č. deset;'— *sept- v ř. ěmd, lat. septem, skr.
sapta . . ., stsl. sedmb; — v kmeni *nebhes-, ř. vama-, skr. nabhas- . . .,
stsl.

nebes-;

——v plur.

nom.

*má—ter-es, ř. ,uq-zs'g-eg. . ., stsl. ma—ter-e

č. mateře; — *-e v sg. vok. ř. lóxs, lat. lupe, lit. vilke . . ., stsl.v1'nčé; —
v 2. os. plur. *bhere-te, ř. qšgns. . ., stsl. berete; — v koncovce 2. a 3. os.
áor. *-es. *-et, 'ř. šlapsg, B.aBs, skr. abudhas, abudhat . . ., stsl. vede (duxisti,
duxit).
.
'
Z ent, emt (t. j. z en,“em, když následuje ještě nějaká souhláska další
kromě j) je psl. ;; o tom v. dolcji 5 50. —

Pův. (: osla bovalo

se v č, 3. za'toto je psl. I). Na př. psl. vortéti

z koř. vert-, vertere, ——moneti z koř. men- v lat. mens, ř. yšvog, skr. manas.

b) Za'pův.

cgi.

a) Za různoslabičné 033
je psl. bj. Na př.: *1_1e_i6,
lit. veju, skr. vajámi**). . .,

stsl.v1>ja„ stě. viu (nč. viju); — stsl. trbje, gostbje...
mužsk.),

z pův.

***-eg'es.—-

skr. ětum.

. ., psl. ití, (sup.);

(pl. nom. i-km.

.

19)Za téžeslabične ei jest psl. i (postupem ei-nj-i).

Na př. *eg-tum,

— *leg'g'rho,ř. ?.eízoo. . ., stsl. IŽŽQ; — ř. msi-Am

škrobu.-.., stsl. píšg; —'- ř. ltíya, Zalyóv, lit. žěma...,
ř. jeíó'oc, lit. veidas obličej..., stsl. vid'L.

stsl. zima.; —

c) Za pův. ey.
a) Za různoslabičné ey je psl. ov. Na př. *l'deyos; ř. xls'fog, skr. šra-'
vas ***) . . ., stsl. slovo; -— *neyos, ř. wáfog. . ., now.; —*pley6, ř. „ufo, . ..,
stsl. plave; — pl. nom. *sňneyes, ř. íjóšfsg.. ., stsl. synove. Místo ov
žádali bychom ev, ale za toto jev psl. pravidlem ov (lit. av atd.)-, v kleveta
není odchylka, nebot tu jest přehláska z kljov- (okÍevotan'L Zogr., Lesk.
Handb? 36).
_

5) Za téžoslabičné ey jest u. Na př. *kleyt- v. skr. inf. (: sup,)
šrotum . . ., stsl. inf. sluti, sup. slut'b; — *pleyt- v skr. inf. plótum, lit. inf.

plauti...,

stsl. inf. pluti, sup. plut'n; — *seyp-t-...

stsl. inf. suti č. súti.

Pův. ě.

16. Za pův. &je po souhláskách nepodnebných

psl. a (13), po

souhláskách podn ebn ý ch a. Na př.: *dhě—v skr. fut. dhásjňmij), ř. ťhjam,
*) Za. pův. e je skr. a.
**) Za. pův. ej různoslobičné je skr. ai, za téžeslabičné jest 'é.
***) Za. pův. ey různoslabičné je skr. av, za téžcslabičné jest 6.
T) Za pův. 5 je skr. &.
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lit. inf. deti . . ., stsl. inf. děti aor. d'échm; — *dhě—v skr. dhátrí kojná,
ř. dnb; prs, lat. fčlo, fémina. . ., stsl. dáte; —
v ř. fi;,uz(m. *aa-Gry-yb),

lat. sěmen . .., stsl. sója, sěme; — *gě- v skr. větí věje, lit. véjas vítr...,
stsl. véj'q, větu.; — *mě—v skr. mátrá míra, lat. mětior . . ., stsl. mém; —
lat. věrus . . ., stsl. věra; -— *ěd- (kmen. perf., koř. ěd, lat čdo ědi ěsum) .,
stslfpt. jad'b (m.jed-, j hiatové) f. jad'Lši; — *ěz- (zdloužení emfatické, proti
ř. čycó). . ., stsl. jaz'L; — *-E- 81:31.-é, —a-vhmpěti,

uměti, slyšati, slušati.

N a konci slova mění se -5 ve slov. -i : *m'atě, skr. máta., lit. mote,
stsl. mati. _Jiní vykládají_slov. -z' v mati, dešti 2 d'Bkt'í analogií (podle
pustyňz', ved'Lši, Sobol. Fonet. 105).
Koncové -ěm, -ěn mění se v psl. -g; o tom v. doleji % 50, b).

Pův.

o; 03', oy.

17. 1. Po souhláskách tvrdých.
a.) Za. pův. o je psl. a. Na. př. *nokti- vlat. nox noctis, lit. naktis *),
got. nahts . . ., psl. noktb, stsl. noštb č. 'noc; — *ghosti- v lat. hostis, got.
gasts. . ., stsl. gostr. č. host; — *ok- v lat. oculus, ř. 6608 (m. oxy), lit.
akis . . ., psl. oko; — *ovi- v lat. ovis, ř. ó'ftg, skr. aviš, lit.. avis .. .."psl.
ovn-, stsl. ovnca č. ovce; — *tod v skr. tad, ř. zá..., psl. to; — *pro
v lat. pro, ř. nad, skr. pra., lit. pra-, got. fra- . . ., psl. pro.
V koncovém -on (-om) skleslo o v u,_ a toto dalo střídnici psl. 5
(-n vynecháno). Na př.: z kmene toko- byl sg. akk. *toko-m, ztoho *tokun
(sklesnutím o v u & změnou -m v -n), a z toho psl. toko (m. tokzn,
-n odsuto), v 1. os. sg. aor. jednoduchého byla koncovka -om (sr. skr.
abudham, _ř.šlmov), z toho je psl. -5, stsl. ved'b stč. ved duxi; — pův.
*som.. ., stsl. sa č. s, se.
_
Také v koncovém ont (t. j. kde po on následovala ještě souhláska.
jiná. mimo _7)kleslo o_v u a n vynecháno; tu však u dlouží se v ú & za,
toto je střídnice —y, tedy postupem -0nt, -mzt, Jet, -_1/. Na př. pl. ekk.
*toko-_ns psl. toky, — part. *bheront— stsl. bety.
Začátečné & středoslovné ont mění se v psl. Q,; o tom v. doleji %47, a).

b) Za pův. oj.

Uprostřed slovajest
a) za. různoslabičné og'psl. oj. Na př. *bhog'-v lit. bajus **) strašný . . .,

psl. boj-, stsl. bojati sg č. báti se; — podobněvlojs, bojs, za-vojn, napojiti.
B) za téžeslabičnó og psl. 2. Na př. *goíd—v ř. Iowa, skr. věda ***), got.
vait. . ., psl. věd-, stsl. vémb (m. védmb) č. viem, vím; — *snog'gh- v got.
v

snaivs. . ., stsl. snag'b č. Snieh, sníh; —- r. nami, lit. kaina . . ., stsl. cana;
*) Za. pův. o je skr., gel-m. a. lit. a.
**) Za různoslabičné *01 je skr. a. lit. ai.

"*) Za. tóžeslabičné 'o! je skrí ?, got. ai, lit. ai.
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-, pl. lok. ř. w'ím lčuowt, skr. těšu vrkěšu .. ., Stsl. téch'b vlmcěchm; —
*bherog'te, ř. (pšgom . . ., stsl. bel-čte.

Na konci

slova je za. pův. -03'psl. -i.

Na př. *-oi v plur., nom.

oi lůzou. . ., Stsl. ti Vl'Lci, — *bherojs, bherog't, ř. gpšgow, qps'goc. . ., stsl. beri
(2. a. 3. os. sg. impt.). Odchylně -ě v sg. 10k. rabé', městě, m. pův. -o;',

vysvětluje se analogií, podle sg. 10k. fem. ženě; srov. Brugm. II. $ 263
a Jagié v Arch. 10, 191.
0) Za. pův.

oy.

_

_

(1) Za různoslabičné oy žádáme psl. ov; ale není pro to příkladů
bezpečných.
'
5) Za téžeslabičné oy je psl. u. Na. př.: *baydh— (stupňované z koř._
beůdh-, budh-, stsl. buléti) v skr. bódhajati *) . . ., stsl. buditi; — *rogcdh
(stupň. z koř. reůdh-, rudh-, stsl. rmdéti sg) v lit. rauda červeň . . ., stsl.
ruda.; — sg. gen. *sřmoys, lit. sůnaus . . ., psl. synu. .—
, 12.,Po souhláskách měkkých,
tedy v slabikách jo atp., mění se
(přehlasuje se) o v e.
_a)_Za pův. ja je tedy psl. je. Na. př. zájm. pův. jod, skr. jad. ..,
psl. je.
'
b) Za pův. téžcslabičné jog' jest *jeg' & za to dále psl. jz' (srov. Brandt,
Russk. filol. véstn. 1881, 11). Na. př. pl. lok.,psl. jich'b proti těch'L, oboje
:: pův.

—og'-su.

“ \0) Pro joga není příkladu.

Pův. 6, "u
18. a) Za pův. 5 je psl. a. Na. př. *dó—dáti v skr. fut. dásjámi**),
subst. dánam, ř. 805003,ócbgov,lat. donum, dos, lit. inf. důti fut. důsiu. . .,

Stsl. dati, dar'L, dam,; — 'rnó-vskr. džňátas, ř. ymnóg, é'ymr, lat. (g)nótus,
gn6s06 . .., stsl. znati, známe; — *pň—v skr> pátí pije, p?i-nampití, ř. adm.:
(Mol.), ns'moua, lat. pótus . . ., stč. panost (potatio); — *nó v ř. á'vcolit.
nů...,
stsl. na; — >M3v du. nom. akk. o-kmenův: ř. Mm, latuduó,
ambó . .., stsl. v_l'bka,oba, dne:.
V koncovém
-5n (-6m) skleslo 5 v 11,3. z toho je psl. -y (m. -yn,
-n odsuto); na př. ř. cžxyowstsl. kamy. Srov. 5341, 4. —
b) Za pův. 530.
'
a) Za různoslabičné 621je psl. av (Lesk. Hande 13). Na př. psl.
slava č. sláva . . . z pův. klóy- (koř. klen-, stupň. v Hou-, zdlouž. v Idou-),
—' psl. -bm;a. stsl. izbava. redemtio č. zbaviti . . . z pův. bhóů-(koř.-bhe1_1-).

(i) Za téžeslabičné

je psl. -u. Příklad toho jest jen v=koncovce

.sg. lok. stsl. synu. . . z pův. sňnóyyskr. súnáu.
*) Za téžeslabíčnč *og je skr. 6, lit. au.
**) Za pův. 6 je skr. E, řeck., lat. a germ. ó, lit. ů.

'

'
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, Pův. a; až, ay.
19. a) Za pův. a j e psl. 0. Na př.: *ak- v skr. akšas, lat. axis,
'sthněm. ahsa, lit. aszis..., Stsl. osn č. osa.; —*nas- v lat. nasus, sthnčm.
nasa. . ., Stsl. nos's; — *ar- v ř. ágóm, lat. aro, lit. ariu . .., Stsl. orati;
— *at- v ř. á'rra . . ., stsl. otncn; — *-a v sing. vok. a-kmenův:
Manara . . :, stsl. ženo.

Po souhláskách měkkých

ř. vóyqnz,

je tu střídnicí slovanskou e (přehláskou

z a); na př. psl. sg. vok. duše . . . proti žena.



Za *ant jest psl. ont a z toho dále qt;_o tom v. doleji š 47. —

b) Za pův. aj.
a) Pro různoslabičné agí není příkladu.
5) Za téžeslabičné až je psl. & (táž střídnice, jako za og':
jest 0, za až tedy 01, tedy střídnice za a;: : stř. za. 03). Na
v ř. ďmíg m. óamžg . . ., stsl. děvcrn; — *sag'- vázati, lit. sětas
stsl. Sětb; — ř. load; lacvus. . ., stsl. lěv'L; — *taý (du. nom.

.
za pův. a
př. *daýv
provaz....
akk._ fem.)

skr. tě'lit. t'é-dvi. .., stsl. ta
_
Po souhláskách měkkých je tu střídnicí slovanskou i; na př. psl.
du. nom. akk. fem. ji. . . proti tě.
0) Za pův. ago.

a) Pro různoslabíčné ay není příkladu.
B) Za téžeslabičné ay jest psl. u (táž střídnice jako za. oy, z příčiny
při 03“udané). Na př. *saus- v ř. učo: (m. davam) suším. lit. sausas suchý. . .,
stsl. sucha; — *aus- v lat. auris, ausculto, lit. ausis, got. ausó . . ., stsl.

ucho; — *au- vc složeninách lat. auferre, stprus. aumůsnan umytí. ..,
Stsl. u-dati, u-myti.
'
Pův.

&, 532,ga.

20. a) Za pův. ci je psl. a. Na př. *má—v skr. máta, dor. učím),
lat. mater, sthněm; muoter, lit. moté *) . . ., stsl. mati; — *bhrá- v lat.„fratcr,
lit.brote1'clís..., stsl.bratr'1.; — *bhá—
vdor. quiyí, lat. fári, fáma, fábula..:,
stsl..bajati; — ve sklonění a-kmenův: sg. nom. ryba proti ř. Zógč, pl. dat.
rybami, proti got. gibóm atd.
Koncové dm, -án mění se v psl. wg; o tom v. doleji 5 47, b).
b) Za pův. (igi.
a) Pro různoslabičné

633není příkladu.

_

6) Za téžcslabičné či je psl. ě (táž střídnice jako za ag). Na př. sing.
dat. & lok. *genágí. ., stsl. ženě, srov. Brugm. H. 5 247 a. 264.

Po soubláskách měkkých jctu
sg. dat. & 10k. duši...

proti ženě.

*) Za pův. E je germ. a lit. 6.

střídnicí slovanskou i; na př. psl
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0) Za pův. zláje psl. &. Na př.

lit. jóti, joditi (jeti)...,

rus.

édu stč. j-ědu, psl. Eda,; — lat. hiá-re lit. žióju..., psl. zajat; —- sg. gen.
&plur. nom. ekk. psl. (částečně) -ó, země atp. (proti stsl.zemle atd.), z pův.
3:53. V. Zubatý, Jag. Arch. 13, (322—625 a 15, 493 sl.

Pův. a.
21. Za pův. o je psl. a. Na př.: *sthe-lv skr. sthitas *), ř. azaróg,
lat. status. . ., stsl. stojq; —- *spha- v skr. sphiras hojný..., stsl. spon.
č. sporý; — skr. aor. abodhišam..., stsl. nesoch'b (Jagič v Arch. 10, 175
& Fortunatov

t. 11. 569).
Pův.

13,y.

22. Původní i, u
\
_
dílem zanikají v střídnicích, které se svými samohláskami pro pra
slovanštinu dávají: pův. tezgt(t. j. téžeslabičné aj) a psl. t'it, pův. tegtt apsl.
tut, v. š 15; —
_
' dílem jsou za ně střídnioe zvláštní _? a v, na. př. sg. akk. fem. *gíám...,
stsl. jod, ——pl. nom. i-kmenů mužsk. *-eýes. . ., stsl. -bje, gostnje atp., —
*yegšho, lat. vehó.. ., stsl. veze, — *neyos, ř. všfog, lat. novus. . ., stsl.
now.., — *ketyer- . . ., stsl. distrib. četoer-.

Samohlasné

z, ; a m, 13.

23. Vedle psl. vortéti circumagere, vertere je také psl. grbméti tonare.
Ono je nižší stupeň kořene vert-, toto kořene gram-. Podle běžné theorie
o liqujdn sonans a o stupňování mělo by z obou těchto kořenů býti na
nižším stupni *vrt-, *gg-m-,s jednostejným 1. Ale tomu odporuje slovan
ština, majíc za předpokládané jednostejné ;- střídnice rozdílné, totiž br a rz),
jejichž rozdíl souhlasí & patmě souvisí s rozdílem, jejž máme na. stupni
středním v koř. vert- a grew-. Totéž dá se ukázati strany ol.
A totéž se opakuje při 731,p. Máme vedle sebe inbneti cogitare
& nbznaóti penetrare, stsl. v'nnnznqti stč. venznúti iníigerc. Ono je nižší
stupeň kořene men-, toto kořene nez- (z neg'r- nebo negh-, stupňovaného
dále v „oz-, stsl. pronoziti perfodere). Podle běžné theorie o nasalis sonans
& o stupňování mělo by býti na nižším stupni *mp-, gag-, sjednostejným zz.
Ale tomu odporuje slovenština, majíc tu střídnice rozdílné bn &hb, souhlasné

s rozdílným men a nez... Totéž platí strany mx
Theorie, že bylo v indoevmpském prajazyku jednostejné r, g(liquida
souuns) & jednostejné gn, za (nasalis sonans), setkává se s odporem; otom
v. Bechtel str. 114 a násl. Věci tuto vytčené odpor sesilují.. Místo jedno
*) Zu pův. : je arskó i, evropské a.
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stejného ;r, ;, m, 2,2dlužno předpokládati r atd. se samohláskou vzniklou
oslabením z e. Naznačme ji líterou ě. Toto č bylo na témže místě, kde
bylo předtím e; z koř. Vert-, men- bylo tedy *včrt-, *měn-, a z toho slovanské
varia-, mon-, kdežto před slovanským gram-, nbz- předcházelo_*grč1n—, něz

(mag-). Skutečná liquidaanasalis sonans, kde jaká jest, vyvinula se později.

II. Samohlásky praslovanské &jejich Střídnice české *).
24. Samohlásky praslovanské jsou:
a; e; i: 0, "; ?lš 33 (l, 93 5; "

Z nich byly — podle svého původu a podle kvantity staré — a, i,
u, y, 8, (9, g samohlásky dlouhé, ostatní krátké.
Z čeho tyto samohlásky vznikly nebo jakých hlásek starších 'a původních
jsou střídnicemi, bylo vyloženo ve výkladech přecházejících; k tomu jest
ještě ukazati, jaké proměny se s nimi staly v době předčeské a jaké střídnice
za ně má čeština.

Praslovanské a.

25. Je střídnicí:
1. Za pův. &. Na př. stsl. srbch. sln. mati, rus. mati, math, č. máti,
pol. maé. . ., tedy psl. mati, pův. máte; — žena, pův. gená. — Srov. š 20.
2. Za pův. 6. Na př. stsl. dati č. dáti . .., pův. dci-; — stsl. dava
č. dva. . ., pův. dugo. — Srov. g 18.

3. Za starší 5 po souhláskach podnebných, v. 5 16 a 26. Na př. stsl.
jasz stě. jáz, já. .. z jězfs, — stsl. požagati č. žúhati . . . ze žěg-, — stsl.
impt. tešate z *tesjěte (: konjunktiv jako láme, Oblak, Jag. Arch. '10, 148).

Psl. a vznikázdlouženímz o; v.
!&

Psl. a zachovalo se také do češtiny:

' '
za psl. a je v č. Opěta

(v _slabikách dlouhých á), změny, které se tu staly, vznikly a vyvinuly" se
až na půdě české.
'

Případy, kde české a (až)je :

psl. a, jsou:

a) V nitru slova mimo koncovky tvarův ohnutých.

Sem

patří:
hojné slabiky kořenné, na př. dáti stsl. dati, státi stanu stsl. stati,
pásti stsl. .pasti, padnout-i stsl. padnati, -nášcti stsl. našati, rána Stsl. rana,
čas, jáma, jaro, jasný, žasnouti, stč. jagůa, jašut-, javo, jázva, náš atd.
(úplný výčet kořenů těchto je v dokladech stsl. u Mikl. I3 104—108); —
*) Srov. Brugmann, I; —-—
Miklosich,
Vergl. Grammatik der slav. Sprachen
I3 (1879)'a Etymol. Worterbuch der slav. Sprachen (1886); — Leskien,
Handbuch2
9 sl.; — Sobolevski j, Drevnij cerkovnoslavjanskij jazyka.. Fonetika.:1891 str-'.87 sl.
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hojné slabiky příponové
(přípon kmenotvorných), na př. koláč stsl.
kolačs, bohatý stsl. bogat's atd. (sr. Mikl. 13 108—109); —

některá slovce neohebná,

na,př. a, ba, leda, na, za, pa-, pra-, kda,

tehda, doma a j. —
.
V tvarech trat, tlat, vzniklých z tort, tolt (v. š 35) není a praslovanské,
.ale přece je z doby předčeské.

b) V koncovkách

tvarův ohnutých jest č. a (d) za psl._a:

ve Vzoru chlap (dub, oráč, meč) v sg. gen. chlapa, oráča,_přehl. oráčě

atd., stsl. -a; v du. nom. akk. jen u kmenů-měkkých: oráča přehl. oráčě

atd., stsl. -a; —
ve vz. město (moře) v sg. gen. & pl. nom. akk. města., mořa přehl.
mořě, stsl. -a; —


ve vz. ryba (vladyka, duša, panoša)fv sg. nom. ryba, duša přehl.
-duš_ěatd., du. dat. instr. rybama, dušama přehl. dušěma, pl. dat. rybám,
dušám přehl. -iem, pl. 10k. rybách, dušách přehl. -iech, pl. instr. rybami,
dušami přehl. --ěmi, stsl. —a,-ama,_-am'b, -ach'1„ -amí; —
v zájm. bezrodém sg. nom. já, du. nom. akk. va, gen. lok. najú, vajú,
dat. instr. náma, váma, pl. nás, vás, nám, vám, námi, vámi, stsl. az'b atd; —
ve skloněm' zájmenne'm v sg. nom. fem., du. nom. akk. maso. & pl.
„nom. akk. neutr. ta, naša přehl. našě, stsl. -a; ——
v konc. -ma 'du. dat. instr. všech sklonění; chlapoma, městoma, rybama,
žkostma, kuřatma, náma,-těma, dobrýma atd., stsl. -ma; —
v příp. -va 1. os. dvojné, např. neseva, nesechova atd., stsl. -va; —
v příp. -ta 2. a 3; os. dvojné, na př. neseta, nesesta atd., stsl. -ta.,
Zejména- jest nebo bylo a, d původu praslovanského také ve- všech
*.tčchpřípadech, které doleji—(v.š 99) vyčteny jsou při výkladu o přehlásce a-ě.
Psl. a jest obsaženo také v č. a', které vzniklo stažením z aja, oja,
.Zja, bja & j.; v. 55 94, b)'a 477.
PSI. e.

27. Je střídnicí:

_

1. Za pův. a. Na př. berete..., pův. bherete. Srov. Š 15.
2. Po souhlásce měkké za 0. Na př. zájmeno je . .. pův. lod; — kmen
konje-, koňc- . .. pův. -10-. Srov. % 33.

e dlouží se v době praslovanské v 5; z tohoto pak vzniká po sou
hláskách nepodnebných &,po podnebných a. Na př. koř. rek-, subst.-psl._
rěkb, z toho psl. a stsl. rěčs, stč. řěč atd.; — koř. tek-, zdlouženo
v tělo, z toho stsl. těkati č. těkati atd.; — pův. eghom, skr. aham,
ř._-ěyc.3,lat. ego, psl. *jcz75,'zdlouž. (emfasí) v jěsz, z toho psl. jam„ 'stsl.
jam,. az'n, stč. jáz, já _; '— koř. žcg-, zdlouž. v žěg—,. z toho stsl. -žagati,
požagati, č. žáhatí, žahadlo.
'
-' '
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28. Psl. e dochovalo se také do češtiny:

za psl. e je v č. opět e

(v slabikách dlouhých 6), změny, které se tu staly, vznikly a vyvinuly se
až na půdě české; jenom ve skupeních te?-t, telt stala se změna v době
starší, předhistorické a předčeské (v. 55 následující 29 a 30).

Případy, kde české e (6 je :

psl. e, jsou:

"

a) V nitru slova mimo koncovky tvarův ohnutých.
patří :

Sem

'

hojné slabiky kořenné,

např. néstz' nesu stsl. nes-, vést-i vedu stsl..

Ved-, jes-, čelo stsl. čelo, deset stsl. deseti„ tebe sebe stsl. tebe sebe, atd.:
(úplný výčet kořenů těchto je v dokladech stsl. u Mikl. 13 8—12), zejména.

též slabiky s připomenutými právě skupinami tert, telt; —
hojné slabiky pří p ono vé (přípon kmenotvorných). na př. večer,
desater, přietel, kazatel, plamen, nebesa . . ., v oboru slovesa kmen praesentní
neSe-, kupuje-, teše—,aor. neSe-, impf. nesieše—, part. nesen- atd. (sr. Mikl..

I3 12—14); —

některá slovce neohebná

I)) V koncovkách

na př. ne, bez, kde stsl. kule & j.

tvarův

ohnutých je č. e (6) za pSl. e:

ve vzoru chlap (dub) v sg. vok. chlape, stsl. -e; —
'
v pl. nom. vok. -ové: synové, chlapové, oráčové, stsl. -0ve; —
ve sklonění kmenů jmenných souhláskových v sg. gen. tykve, kamene,
ramene, nebese, kuřěte, mateře, stsl. -e; '— v sg. lok. ve-dne, na-d(e)sěte,.
stsl.-e; — v pl. nom. akk. tykve, mateře, stsl. -e; ——
v plur. nom. kompt. bohatějše, stsl. -še, — a part. vedúce, vedše,
stsl. vedzjšte, vedmše; —
v sg. gen.zájmen bezrodých mne, tebe, sebe, stsl. mene, tebe, sebe; —
v příp. -me 1. os. množ., na př. neseme, nesme atd., stsl. -me; —
v příp. -te 2. os. množ.. na př. nesete, noste, nesestc atd., stsl. -te. —

Praslovanské jest 0 také, kde po souhláskach měkkých

vzniklo ze'

staršího o (přehláskou, v. š 33). Tedy na př. v je-, naše- m. j0-, naše-;.
v bolest vedle radost; ve vok. duše v. ryba, sg. nom. akk. moře v. město atp;
Psl. e jest obsaženo také v č. e' a že (i), které vzniklo stažením z oje,.
eje, ěje, iie, bje aj.; v. 126, 152 a. 477.
te?-t, telt *).

29. Litevské derva lignum svědčí, že také v slovanštině bylo původně
_dervo; ale v slovanských jazycích historických je za to stsl. drěvo, stě. dřěvo,
rus. derevo, pol. drzewo. Z kořene nes- byl psl. inf. nesti, z koř. mer- byl.
*) Srov.: Miklosich,
Úber den Ursprung der Worte von der Form trét und
'trat (tu na. str. 38 jest udána i starší literatura této věcí); téhož, Lautlř, 29 násl. ;.
téhož, Etym. Wtb.; J. Schmidt, Zur Gesch. d. indogerm. Vocalismus 2, 74 násl.,

Leskien. Jag. Arch. 3, 307 násl.; Sobol evskij,

Lekcii 23 násl.; aj.
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tedy inf. me-rti; ale ten nezůstal a jest za něj inf. stsl. mrěti, stč. mříeti,
rus. meretb, pol. mrznč. Atd. Vůbec nalézámeyže psl. skupení hlásek 'tert,
telt — t. j. kde po souhlásce následovalo e a pak- dále r neb l & Opět
souhláska (kromě j) — v jazycích slovanských historických je zrušeno a to
způsobem trojím:
A) v slovanštině jižní a české změněno jest v trížt, tlět, t. j. hlásky
-er-, -el- jsou přesmyknuty & e zdlouženo v 3;
B) v slovanštině ruské změněno jest v te?-et, telet;
C') v slovanštině polské & lužické v tret, tlct.
Změna tato děje se v slovích domácích, na př. 2 psl. be:-ga jest A)
stč. břěh., stsl. bréga atd., B) rus. beregň & C ) pol. brzeg, — & podrobují

se jí také slova cizí, která v době staré do jazyka vnikají, na. př. 2 germ.
seld- jest A) sleď (m. sled-), (]) šledz'.
_

O podobné změně pův. tort, tolt A) v trat, tlat, B) v tarot, tolot,
C) v trot, tlot V. doleji 5 35.

30. Slova,

ve kterých tuto změnu máme, jsou na příklad *) tato :;

stě. břeh, nč. břeh, stsl. brég'n, proti rus. bercgm, pol. brzeg, něm.
berg, tedy psl.berg-; — -b-řěstslc. brest, stsl. bl'éSt'L ulmus, mms. berest,
pol. brzost **), tedy psl. berst-; — bříemč, břímě, istsl. brélne, próti rus.
beremja, pol. brzemig, -skr. bharman-, tedy psl. berme; — bříeza, bříza,

stsl. hrůza, proti rus. bereza, pol. brzoza, lit. beržas, tedy psl. berza; —
břězí, březí, stsl. brézda. proti mrus. bereža, tedy psl. berdja; — dřícn,
dřín, stb. drén'r. comus mascula, proti rus. deren'r., hluž. dí'en, tedy psl.
dernfn; —- dřč'vo, dřevo, stsl. drevo, proti rus. derevo, pol. drzewo, lit. derva.
louč, tedy psl. dervo; — hřčbí, stsl. žrébnj, proti mrus. žereb, tedy psl.
žerb-, gerb-; — hříebč, hříbě, stsl. žrébg, proti rus. žerebja, pol. z'rzebig,.
tedy psl. žerbe, gerb-; — mříežč, mříže, stsl. mréža, proti rus. mereža,
pol. mrzežna., tedy psl. merža; — pře-, pře- (ve složeninách), stsl. pre-,
proti rus. pere-, pol. prze—,tedy psl. per-; —přěd, před, stsl. pI'Čd'B, proti.
rus. pered'b, pol. przed, tedy psl. perd'b; — příde-, na příeky, _příeč,příčř
stsl. prék'L transversus,“pr0ti brus. perek, pol. przeko, tedy psl. perk-; —
střčbatí, střebatí, sln. srebati, proti pol. strzebaé, tedy psl. serbati; —
střčda, středa, střed, střední. střiedmy', střídmý, stsl. sréda, proti rus. sereda,.
pol. srzoda, tedy psl. setá-; — střěmeha, střemeha, proti rus. čeremcha,
pol. trzemcha, lit. kermuše, tedy psl. čerm'bcha; — střěnlca, střenka, třenlca,..
stsl. črén'n, proti rus. berem), pol. trzon, skr. karua- rukojeť, tedy psl. čern-;
— střčp, střep, stsl. črép's, proti rus. čerep'n, pol. trzop, skr. karpara- střep,
') Zde měl by vlastné býti dokladův výčet úplný. Ale práce, při níž bych mohl
ručiti za. úplnost, nemohu podstoupiti, proto podávám sbírku příkladů, jež jsou shledány“
z pramenů v poznámce předešlé uvedených; sbírka. fa k výčtu úplnému aspoň se blíží..
Totéž platí o případech dolejších, kde příklady pro jisté střídnice hláskové uvozuji.
") Polština změnila. náležité třrt někdy v třnt.
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tedy psl. čemu,; — střěvo, střevo, stsl. črévo, proti rus. ČGI'CVO,pol. trzewo,
trzowo, tedy psl. čewo; — střčví, střčvz'c, střevíc, stsl. črévnj, proti rus)
čercvikm, pol. trzewík, tedy psl. ČCTthL; —- střz'eet' střčlm, stříez' střehu,

stsl. stréšti, proti ms. sterečb, pol. strzec, lit. scrgéti, tedy psl.sergti; —
střtecla, střída, stsl. čréda, proti mrus. čel-eda, hluž. čřoda, stprus. kerda
čas, tedy psl. čel-da; — stňctež, střttež, proti rus.. čel-eta. rákos, tedy psl.
čert-; — střtezvý, střízvý, střízlivý, stsl. tl'ČZV'B,proti rus. terezvyj, pol.
trzozwy, tedy psl. terzvm; — tetřěv, tetřev, stsl.-tetrév1>, proti rus. teterevm,
pol. cietrzew, tedy psl. teterv-; — třeba, třeba, stsl.t1'éba., proti pol.“trzeba,
tedy psl. tei'ba; — třěnovec, třenovee, stsl. črénovmm, zngm, proti mrus.
čerennyj zub, pol. trzouowe ngy, tedy psl. čem-; — třěšně, střěšně, třešně,
-stsl. čréšnja, proti rus. čel—ešnja,pol. trzešnia, - stlměm. kirsá, tedy psl.
-čeršnia; '— třiebttz', tříblti, Třeboň, Třebová, stsl. trébiti, pol. trzebič, něm.
dorf. tedy psl. terb-; — lřt'csla (plur.), třísla, stsl. črésla lumbi, proti pol.
trzosla, tedy psl. čelslo; — slc. vrece, vrecka, stsl. vréšta. saccus f., vrétište
cilicium, rus. veretne, tedy psl. verb-; — vřčd, vřed, stsl. vréd'n, proti rus.
veredm, pol. wrzód, tedy psl. \'Ol'd'b; — vřěsk, vřesk, Mčšččti, vřeštětt','stsl.
vréštati, proti-rus. vereščatn, pol. wrzeszczcé, tedy psl. versk—; — vřeteno,
vřeteno, stsl. vréteno, proti rus. vereteno, pol. wrzeciono, tedy psl. vcrteno;
— vřicdlo, vřídlv, psl. ver-dlo; — -vřieslo, pvvřtslo, stsl. p_ovréslo, proti
mrus. povereslo, pol. powroslo (m. powrzoslo), psl. verz-slo; — ž'ř'iedlo,zřtdlo
,(m. žřtdlo), stsl. žrélo, proti rus. žerelo, pol. z'rzódlo, tedy psl. žerlo; —
blén*), blín, bulh. blén phantasma, proti rus. helena, tedy psl.beln1>;
—. mléko, Stsl. mléko, proti rus. moloko **), pol. mleko, tedy psl. melko;
— plen, stsl. pléna, proti rus. polon'5,'pol. p10n (m. plen), lit. pelnas, tedy
psl. peln'n; ——
pleva, plevel, stsl. pléva, proti rus._polova, pol. plewa, tedy
psl. pebl-; — slemč, stsl. slémg, proti rus. solomja, pol. szlemig (m. šlemig),
tedy psl. selmg; — slezena, slezina, stsl. slézena, proti rus. selezenka, pol.
Šlcdziona (m. šlezíona), tedy psl. selz-; — vléez'. stsl. vléšti, proti rus. VOIOČB,
pol. wlec, tedy psl. velktí; — stč. žleb, žlab, stsl. žlébm, proti fus..žolob'1„
'tedy psl. Žclb'L; —' stč. žle'za, žláza, stsl. žléza, proti rus. železa., tedy
_psl. želza..

Jiné příklady pro české trét, tlét za tefrt, telt podávají inůnitívy
vzoru stč. mřz'etz', nč. mřžtz': clřz'eti, dřítl, z dcrti, koř. der-; mlátí, mlítz',
z meltí, koř. mol-; mřtcti, mřítz', z mel-ti, koř. mer-; nříeti (stč. vynřieti

:

vynořiti se), z nerti, koř. ner-; přietz', příti (pm), 2 pel-ti, koř. per-;

skvřieti (škvařjti se), ze skverti, koř. skver-; střz'eti, stříti, ze „stati. koř.
star-;
-vřieti, -vřttz' (zavru), z verti, koř. ver-; žřietz', žřz'tv'(požříti), ze
'.žerti, koř. žer-.
'
-*) Místo lě, Iie je v češtině.!e,

tě; v. 5 156. -_——

**) Ruština změnila. telef v .tolot.
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Odchylkami

od pravidla jsou tvary dialektické mor. čer-epp,čereva,

čercšňa BartD. 41 (hrozenk.) a slc. čcrcšňa, čercslo (vedle náležitého.
črieslo) Pastrn. 17. Vysvětlují je dílem přejetím z ruštiny (mrus.),.
dílem napodobením maďarštiny, která. v slovích přejatých skupinu čr- ruší '
a má tedy cseresznyc, csorošzlya; ale cerezla' čteme také v MVerb., a je-li.
tu napsání Správné, tedy je to archaismus, který se pravidlu obecnému
nějak vymkl, a tak mohly by se vysvětliti také odchylky ostatní.
Ovšem nekaždé české trét, tlět je z psl. tert, tclt, nýbrž- jen to, kde
slovanské jazyky skupiny 13 mají tcrct, telat (tolot) a skupiny O' trct, tlct.
Kde naproti tomu je trét, tlét i ve skupení B a O, tu je praslovanské;
na př. hřiech, hřích, stsl. gréch's, .rus. gl'éCh'B; pol. grzech (sklesnutím
jotace, m. grziech), tedy psl. gréchff., — slepý, stsl. slép's, rus. slépoj,.
pol. šlepy (m. šh'epy), tedy psl. Slép'b.

'

Psl. i.

31. Je střídnicí:
1. Za pův. í. Na př. psl. žív—v stsl. žz'vfs, č. živý. . ., lit.
(t. j. gívas), skr. dživas, lat. vivus, pův. giv-. Srov. 5 12.—

2.
ninkas;
3.
'4.

Za
—
Za
Za

gyvas.

pův. in před souhláskou. Na př. stsl. dvnrnm'kfb proti lit. duri
plur. akk. stsl. kosti č. kosti . . ., pův. -z'ns. Srov. 5 11.
pův. -ě (koncové): stsl. mati, pův. maté. Srov. š 16.
_
pův. téžeslabičné ej. Na př. stsl. vidu, ě. vid..., lit. veidas

obličej, ř. .Feíó'og, pův. void-. Srov. & 15.

5. Za pův. téžeslabičné oi po souhlásce měkké (tu mění se oi v ej“
a toto dává 2). Na př. plur. lok. stsl. jich's proti téclm, oboje pův. -og'—su.
6. Za pův. -ogí (koncové). Na př. stsl. tz“ vl'ch' proti ř. 01115301.,impt.
beri č. beři(ž) . . ., pův. bherog's, bherog't. Srov. % 17.
7. Za pův. —a,3'(koncové) po souhláskách měkkých: sg. lok. duši'

proti ženě, oboje z pův. '(LŽ.Srov.-š 19.
8. Za pův. -á;a_'(koncové) po souhláskách

proti ženě, oboje z pův.

měkkých:

sg. dat.“duši;

Srov. g 20.

V pl. instr. orači čf oráči jest -z' po souhláskach měkkých ve střidě
za -y po souhláskách

tvrdých: chlap-y.
—
Psl. i vzniká zdloužením z b; v. š 55, b).
32. PSI. 73dochovalo se také do češtiny:
za psl. ije v č. opět i
(v slabikách dlouhých i); jenom ve slovích blysk-, blýsk- místo blžsk-,
blžsk- změněno iv y, rovněž tak jako v polštině a srbštině lužické,

'

srov. % 167.

Případy. kde české i (i) je : psl. 5, jsou:

a) V nitru slov a mimo koncovky tvarův
Sem patří:
hojné slabiky kořenné,

ohnutých.

na př. bití, bil stsl. bi-, žití, živý stsl. žz'-,.
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sila, milý atd. (úplný výčet kořenů těchto je v dokladech stsl. u Mikl. I“
124—131), —
hojné slabiky pří ponově (přípon kmenotvomých), na př. zeměnín,
pravice, sestřin, lživý atd. (sr. Mikl. 13 132—133); mimo jiné patří sem
také kmenové -i sloves tř. IV.: prosí-; —
'
některá slovce neohebná,
na př. 77,či, ni, -1i, -ti a j.

I))V koncovkách tvarův ohnutých je č.

za psl.i:

ve vzoru chlap (dub, oráč, meč) 'v pl. nom. chlapi, dubi (stě), oráči,
"meči (stč.), stsl. -i; — rovněž tak ve sklonění zájmcnném: ti, naši,
stsl.

-i ; ——'

v konc. -m;i v sing. dat. (někdy i lok.), na př. synovi, chlapovi,
'stsl. -ovi; —
'
ve vz. host a host v sg. vok. gen. (akk.) dat. 10k., du. nom. akk., pl.

akk. hosti, nom. akk. kosti, stsl. ;

—

ve vz. máti v sg. nom. máti; dci, stsl. -i; — krom toho ve sklonční
kmenů jmenných souhláskových ve všech těch pádech, které mají -i: sg.
'vok. tykvi, kameni, lokti, sg. dat. lok. ,tykvi, kameni, rameni, kuřěti,
mateři, du. nom. akk. tykvi, rameni, kuřěti, mateři, stsl. vesměs -i ; —
v sg. nom. fem. kompt. bohatějšz', stsl. -i, — a part. nes_úci,.nesši,
stsl.

-7Í; —

“

'

v zájm. bezrodých sg. dat. mi, ti, si, stsl. -i; ——

ve vzorech měkkých v těch pádech, kde parallelní vzory tvrdé mají ě,
totiž: sg. 10k. oráči, meči, moři, stsl. -i (proti sg. 10k. chlapč, dubč,
města,—v du. nom. akk. moři, stsl. -i (proti městě), — v pl. 10k. oráčích,
mořích,

stsl.

-ich'r> (proti

chlapicch,

městicch), ——v sg. dat. lok. & du.

*nom. akk. duši, panoši, stsl. -i (proti rybě, vladycě), — v sg. instr. masc.
neutr. našim, stsl. -imb (proti ticm), — v du. nom. akk. fem. neutr. naši,
stle-i (proti tě), — v du. dat. instr. našima, stsl. -'ima (proti těma), —
v plur. gen. 10k. našich, stsl. -ich'n (proti těch), — v pl. dat. našim, stsl.
-imI. (proti těm), -— v pl. instr. našimi, stsl. -i1ni (proti tčmi); —
v příp. -mi mnohých instr. plur.: rybami, duščmi, hostmi, kostmi,
;námi, těmi, našimi, dobrými atp., stsl. -mi ; —
v oboru slovesa v 2. os. jedn. jsi, stsl. jesi, — v impt. nesi, bdi,
bditc, stsl. -i, -ite, — v inf. něsti, stsl. -ti.

Psl. i jest obsaženo také v č. i, které vzniklo stažením z bji,
.a j., v. 5 162 a 4.77.

Psl. o.

33. Je střídnicí:
1. Za pův. 0. 'Na př. stsl. noštr. č. noc...,
.Srov.

% 17.

lat. nox, pův. nokti—.
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2. Za pův. a. Na př. stsl. osr- č. osa. . ., lat. axis, pův. alt-; — sg.
vok. ženo . . ., ř. vóygpa, pův. -a. Srov. š 19.

_
3. Za pův. a. Na př. stsl. spon. č. sporý. . ., skr. sphiras hojný, pův.
sphero-. Srov. g 21.
4. Praslovanské jest také o v slabice ov za různoslabičné oy. Na př.
psl. slovo . .. ř. uléfog pův. kleuos; — nom; pův. nenos; — plooe- pův.
plane-; _— synove pův. súncyes. Srov. g 15.

Psl. o seslabu je se (při stupňování) v a. Na př. praes. zava a inf.
zavati; — psl. chrom's č. chromý a ochramnati č. ochrnouti.

o dlouží

se v době praslovanské v 5, z tohoto pak vzniká'a.

Na př. tvor- v stsl. tvoriti č. tvořiti, zdlouž. v tvor-, tvar-, v stsl. subst.
tvari, opus, tvarjati formal-e, č. tvář, vytvářeti; — psl. nositi, iterat
pri-našati č. přinášěti, přinášeti.

Po souhláskach měkkých

změnilo se o v e (přehláska).

Na př.

v sg. nom. akk. moře proti město; — sg. vok. duše proti žena; — pl.
nom. oračevc proti synove; — v kmenu zájm. je-, naše- atp., jego, našego
atd., proti to-, togo atd.; — v slovesích vojevati atp. proti kupovati; —
v part. znajcmn atp. proti vidom'n; v subst. boÍcstn atp. proti radostb;
atd., srov. Mikl. I3 17.

34. Psl. o (nepřchlášené) dochovalo se také do češtiny:
za psi. a
je v č. opět o (v slabikách dlouhých 6), změny, které se tu staly, vznikly
a vyvinuly se až na půdě české; jenom ve skupeních tort, tolt (ort, alt)
stala se změna v době staiší, předhistorické a předčeské (v. šš násle
dující 35 a 36).

Případy, kde české o (6) je :

psl. a, jsou:

a) V nitru slov a mimo koncovky tvarův ohnutých.
Sem patří:
„
hojné slabiky kořcnné,
na př. moci stsl. mag-, nosili stsl. nos-,
bóh stsl. bog'n, oóz stsl. vom., voda, oba, tobú, sobú atd. (úplný výčet
kořenů těchto je v dokladech stsl. u Mikl. I“ 62—72), zejména též slabiky
s připomenutými právě skupinami tort, tolt; —
hojné slabiky příponové
(přípon kmenotvorných) na př. bratróv,
tchoř, život, dobrota, dobro-děnie, bratra-vrah . . ., v oboru slovesa kmen
praes. a aor. ncso-, atd. (srov. Mikl. I3 72); —
některá. slovcc neohebná,
na př. 0, ob, do, po, bo, nebo a j. —

I)) V koncovkách

tvarův ohnutých je č. o (6) za psl. o:

v koncovkách sg. dat. (lok.) -ovi, pl. nom. -ové, pl. gen. -óv, na př.
synovi, chlapovi, synové, chlapové, synóv, chlapóv, stsl. -ovi, -ove, -ov'1>;—
ve vzoru město v sg. nom. akk. město, stsl. -o; —
_
ve vz. chlap a město v du. dat. instr. chlapama, městoma, stsl. —oma,—
& pl. dat. chlapóm, městóm, stsl. -omfn; —
vc vz. ryba (vladyka) v sg. vok. rybo, stsl. -o; —
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ve sklonění zájmemzém v sg. nom. akk. to, gon. toho, dat. tomu,
lok. tom, stsl. t0-; -—
\" gen. koncovce -ho v sklonění zájmenném a složeném: toho, našeho,.
dobrého, stsl. -g0.

tort, tolt*
35. Litevské gaz-das ohrada svědčí, že také v slovanštině bylo pů—
vodně gardu,; ale v slovanských jazycích historických je za to stsl. grada.,
č. hrad, rus: garadm, pol. gród. A tak nalézáme vůbec, že psl. skupení
hlásek tori,- tolt — t. j. kde po souhlásce následovalo o a pak dále. r—
neb l a opět souhláska (kromě ]) —' v jazycích slovanských historických

je zrušeno, a to způsobem trojím:
A) v slovanštiuě jižní a české změněno jest v trat, tlat, t. j. hlásky'
-or-, -ol- js0u přesmýknuty a () zdloužeuo v a;
B) v slovanštínč ruské změněno jest v tarot, tolot;
C) v slovenštině polské a lužické v trot, tlot.
Změna tato děje se v slovích domácích, na př. z psl. barda, jest.
A) české a jihosl. brada, B) rus. boroda a 0) pol. brada, .— a podrobují
se jí také slova cizí, která v době staré do jazyka vnikají, na př. 2 germ..
karl- jest A) král, B) korolb a C') král.
_
'
O podobné změně pův. tert, telt A) v trét, tlět, B) v teret, telet;
O) v'trct, tlet v. nahoře š 29. —
36. Slova, ve kterých tuto změnu mame, jsou na příklad tato:
brada, stsl. brada, proti rus. boroda, pol. broda, sth-něm. bart, tedy
psl. horda; -—'braň arma, stsl. brani, bellum, proti rus. boronb zákaz, pol.
broň, lit. bamis fixa, tedy psl. born-, z koř. bor- pugnare; odtu'd'i brána,
zabradlo & j.; _— bran,
bow-; —- brázda, stsl.
borzda; ——dráha, stsl.
dorga; — drahý, stsl.

stsl. brav's,
brazda, proti
draga, proti
dragfn, proti

proti
ru's.
rus.
rus.

rus. borov'r,
borozda, pol.
doroga, pol.
dorogoj, pol.

kanec, tedy
bróz'da, tedy
droga, tedy
drogi, tedy

psl..
psl..
psl.
psl.

dorg'L; — stí-„ s-dravy', nč. zdravý, stsl. sm-dravfn, proti rus. ZdOI'OVyj,.
pol. zdrów, tedy psl. sua-down; — hrad, stsl. grada), proti rus. gOI'Od'L,pol..

gród, lít. gardas, tedy psl. gordm; — hrách, stsl. grachm, proti rus.
goroch'n, pol. groch, tedy psl. gorch'r-; — hranostaj, proti pol. gronostaj,
tedy 'psl. gorn-; — stě. chrabr- (Chrabr jm. os., Chrabry jm. míst.), proti
strus. chorobm, pol. chrobry, tedy psl. ChOl'b'L;—- chrám, stsl. chram'x..
domus, proti“ rus. choromy, dluž. chrom stavení, tedy psl. chorm'b; —

chránit-i, o-chrana., stsl. chrana c'íhus, proti rus. choronitn sepelirc, ochorona,
pol. chronié custodire, tedy psl. chom—;— stč. clwrast- (ab arbustis nomen
*) Literaturu v. nahoře při tert, telt, 5 29.
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IIurasten, Kosm. 1, 9, rkp. 1 a j.), chrastie nč. chrastí, stsl. chvrast'r.
sarmcntum, protirusk. ChVOl'OSt'B,
pol. chrost, tedy psl. chvorst-; — krabice,
stsl. krabica, proti rus. korob'r, koš, pol. krobía, lit. kal-bas, lat. corbis,
tedy psl. korb-; -——kragujcc, stsl. kraguj, proti pol. krogulec, tedy psl.
korg-; — král, stsl._krah„ rus. kOI'Olb,pol. král, z něm. karl-, tedy z karl-;
— stč. kramol & kramola iracundia, contentio, stsl. kramola seditio, mms.

koromoly fallacia, tedy psl. kormol-; — srbch. kraj)

kapr (přesmyk),

proti rus. koropfs, l_it. karpa f., lat. carpio, tedy psl. .korp-; — krásta,
chrásta, chrastavý, stsl. krast'r. scabies, proti rus. korosta, pol. krosta pu
stula, tedy psl. korsta; — krás—tel,chřástal, -al, stsl. krastéh, f., proti rus.
kOl'OStClb,pol. chrošciel, tedypsl. korstélb; — krát, stsl. krató, dvakraty,
proti pol. kroč, lit. karta -k1'át, tedy psl. konta.; — krát/n', stsl. kl'at'bk'B,
proti rus. korotkij, pol. krótki, tedy psl. kortmkm; -— kráva, stsl. krava,
proti rus. korova, pol. krowa, lit. kal—vé,tedy p_sl. korva;
mrak, stsl.
mrakm, proti rus. mor—0ks,pol. mrok, z koř. mork- (: mrknúti, smrakati
se), stupňovaného v mork-, tedy psl._mork'5; — mramor, stsl. mramoma,
stms.morom01janm, lat. marmor, ř. ,uágpagog,tedyzm01mor-; _mravcnec,
stsl. mraVbja, proti rus. muravej (m. morovej), pol. mrówka, tedy psl. morv-g
— stč. mraščc'tz' (aby sě rúcho nemraštilo Štít. uč. 919), z koř. mersk
(srov. smrsknouti_se), tedy .psl. morsk-; — mráz, stsl. mrnzb, proti _rus.
morozfr),pol. mróz, z koř. merz-zmrznouti, stupň. Vmom-, tedy psl. moru,;
—- stč. otrav, nč. mrav, proti rus. IIOI'OV'bconsuotudo, tedy psl. IlOl'V'L; —
po-rzclrava, srbch. pundrav (m; po—m'av),proti rus. ponorovm, pol. pandroú'

(m. po-nroú'), z koř. nor-znořiti se, stupňovanéhovnor-, tedy psl. -nor-v-;
— práce, stpol. proca, procowač, dluž. proca, z koř. por-, psl. por-tja(novo
polské praca jo bohomismus, rus. dial. praca je z polštiny, Briickncr Arch.
14, 472; jinak Mikl. Etym. Wtb. 261, zprat_i-); —práh, stsl. prag'n, proti
rus. porog'n, pol. próg, tedy' psl. pel-gm; — prach, stsl. prachu proti rus.
porochm, pol. proch, z kořj. porch- (: pršeti, prášiti se), stupňovaného
v porch-, tedy psl. p01'(:h'5_;— prak, proti rus. pOI'Ok'B,pol. proki (plur.),
tedy psl. porkm; — prá-m, proti rus. poromm, pol. prom, tedy psl. porm'n;
— pramen, stsl. pramenb fllum, proti mrus. poroměú, pol. promieú, tedy

psl. ponncnb; —1Jrapor,_stsl. prapom, proti rus. poropom, pol. proporzec,
z kořene per-:lctčti,
stupň. v por-, tedy psl. porpor'n (reduplik.); —
prase, st_sl.pmsg proti rus. porosja, pol. prosíg, lat. porcus, tedy psl, porsg;
— s-p'ratek n. z-pratak nodošlý plod, srov. rus. zaporotokm a č. zaprtck
ovum ventosum, tedy port-, koř. pert-; — stě. kapratžc m. papratz'c, nč.
kapradí, srboh. paprat, proti rus. paporotb, pol. paproó, lit. papartis, tedy
psl. Import-; — prázdný, stsl. prazdbn'b, neprazda gravida, proti rus._ po—
rožij, pol. próZny, tedy psl. porzdbnfn; — stč. skralúp, nč. šlcraloup, stsl.
skralupa cortex, proti rus. dial. skorolupka., tedy psl. skorlup'b; — skráně,
stsl. skrannja, proti pol. skronie, tedy skoro-; — smrad, stsl. smradm.
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. ].
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34
proti rus.

SlDOl'Od'L,pol. smród,

tedy psl. SIDOI'd'L; —

Stč. o-strabttz' sč

zotaviti se, posilniti se. stb. ustrabiti, pol. postrobič, tedy storb-; „—straka,
stsl. svraka, sln. sraka, straka, proti rus. soroka, hluž. i dluž. sroka., lit.
šarka, tedy psl. sorka & svorka.. koř. sverk—: svrčcti, cvrčeti; sem patří

též strakopúd, rus. sorokoput'n; — strana, stráň; prostraný, stsl. strana,
proti rus. storona, pol. strona, tedy psl. storm-; -- stráž, stráže, strahovatl,
nástraha, stsl. stražr, custos, stmža, custodia, srag'r, austerus, proti rus.
storoža., pol. stroz, stroZa, ostrog, kořen serg- : stříci, tedy psl. sorg; —
svrab, stsl. svrab'n, proti rus. svorobfn,koř. sverb- :svrbčti, tedy psl. svorb'n;
— trak, tračec, díal. dotrákat : dotáhnouti, stsl. trak'b fascia, proti rus.
toroka (plur.). pol. trokí, troczyč vázatí, tedy psl. tork-; — trápili,
sln. trapiti, z koř. terpztrpěti,
tedy z torp; — stč. o-trap extasis,
otrapa, otrapttz' smyslů zbaviti, z koř. terp- =torpescere,
tedy z (corp-;
— trátořz'ti žvastati, proti rus. torotoritn, tedy psl. tortor- (redupl.); —
vrabec, stsl. vmbnj, proti rus. vorobej, pol. wróbel, tedy psl. verb-; —
vrah, stsl. vr; WB,proti rus. vorogm, pol. wróg, tedy psl. VOI'g'L;-— vrána,
vrany', stsl. vrana, vran'b, proti rus. vorona., pol. wrona, lít. taz—lípa„
tedy

psl. vom-; — vra'p, vrápa, 'sln. vrapa vráska, proti hluž. ropa (m. vropa),
tedy v01'p—;— vrátiti, obrat m. ob-vrat, obrátili, stsl. vrata. collum, proti
rus. vorotitn, pol. wróció, koř. vert—zvertcre,
tedy psl. vort-;
vrata,

stsl. vrata, proti rus. vorota, pol. wrota, koř. ver- :vříti,
zavříti, tedy
psl. vor-tn; — vra'tyc' (rostl., tanacetum), proti mrus. vorotyč, pol. wrotycz,
tedy psl. vort-: — vrávoratv' z vorvor- (redupl.); ——stč. zao-vraz nč. provaz

(přesmyk), proti rus. pavorozm, pol. powróz, koř. verz-zvázati,
tedy psl.
vom-; — stč. vražě sors, stsl. vraža divínatio, incantatio, vražiti magicas
artes exercerc, vražbba magia, proti rus. vorožits, vorožba, pol. wróZyé
předpovídati. \\1'ózba, tedy psl. vorg-; — zrak, stsl. zrak'r, visus, proti rus.
ZOI'Ok'L,pol. wzrok, koř. zer-zzříti,
tedy psl. zor-km; —
blahý, stsl. blagm, proti rus. dial. bologo, pol. blogi, tedy psl. bolg'b;
— blana pastviště, bulb. blana trávník, proti brus. bolona, pol. blonie, tedy
psl. bolu-; -— blána, sln. blana, proti mrus. bolona, pol. blona, tedy psl.
bolna; — bláto, stsl. blato, proti rus. boloto, pol. bloto, tedy psl. bolto;
— dláta, stsl. dlato, proti rus. doloto, pol. dlóto, z koř. delb—: dlubatí.
stupň. v dolb-, tedy psl. dolbto; — hlad, stsl. glad'z., proti rus. golodm,
pol. glad. z koř. geld- :: žádati, tedy psl. goldm; — hlahgl, stsl.'glagol'1.,
proti rus. dial. gologolitb žertovati, tedy psl. golgol- (redupl.); — hlas,
stsl. glasfb, proti rus. golos'n, pol. glos, tedy psl. golsm; — hlava, stsl. glava,
proti rus. golova, pol. glowa, lit. galva, tedy psl. golva; — hlavně, hlaveň,
stsl. glavnnja titio, pmti rus. golovnja, pol. glownia, tedy psl. golvsnja; —
chlad, stsl. chlach., proti rus. cholod'r., pol. chlód, got. kalds, tedy psl. choldm
— chlap, stsl. chlapu servus, proti rus. cholopm otrok, pol. chlop, lot. kalps,
tedy psl. ChOlp'B; -— hlada, Stsl. kladu, proti rus. koloda, pol. kkoda, tedy
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psl. kolda (z téhož kořene keld-, jako ř. xla'ďog větev & germ. holt, Holz);
-— lclam'ce (u vozu); proti pol. klonica, tedy kolnica;

— klas, \smt—sl.
klas'n,

proti rus. kolos'n, pol. klos, tedy psl. kOlS'L; — kláti, stsl. klati, proti rus.
kolotn, pol. klóč, tedy psl. kolti (tu vyvinul se záhy také novotvar kalatz',

stsl. k'nlati; k němu ukazuje také stč..veklati=v1,k1.lati,
bylo by Stč. vkláti);

— klátz'tz', stsl. klatiti,

neboť z v'nklati

rus. kolotitb, pol. klócié;' ——

mladý, stsl. mladí., proti rus. molodoj, pol. mlady, tedy psl. mold'n; —'
mlat, mlátiti, stsl. mlatq. kladivo, proti rus. mOIOt'B,pol. mlot, tedy psl;
moltm; — mláto, sln. mlato, proti mms. molot, pol. mloto, tedy psl. molto;
— plachý, plašitl, stsl. placlrn, proti rus. polocha., pološitn, pol. plochy,
ploszyó, tedy psl. polen-; -— vyplákatz' vyplachovati, stsl. plakati, proti
mms. polokaty, pol. plókač, tedy psl. polkatí; — plamen, stsl. plamy, proti
mrus. poloméň, pol. plomieň, z koř. pel—: plátí, hořeti, stupňovaného v pol-,
tedy psl. pol-m-; z téhož koř..jest i planútž stsl. planati, pol. plonqč, tedy
psl. polngti, plápol z polpol- (redupl.); — planý, pláně planý strom, stsl.
planina mons, proti mrus. polonina kraj neúrodný, pol. plony, tedy psl.
pom-; — plasa pruh země, stsl. plasa., proti rus. polosa, tedy psl. polsa;

— plaskati, dnes to plaská : je mokré počasí, stsl. plaskatí, proti mrus.
poloskaty, pol. ploskuny mokré počasí, tedy psl. polsk-; — plátno, stsl;
platbno, proti rus. polotno, pol. plátno, tedy psl. pult-; — plaz-ý, stsl. plav'n',
proti 'rus. .polovýj, pol. plowy, tedy psl. polvm; — plaz, plazz'ti se, stsl;
oplazliv'z. plzký, proti rus. poloz'b, pol. plozié sig. z koř. pelz- =lézti, stupň.
v polz-, tedy psl. polz-; — sladký, stsl. Slad'Lk'L,proti rus. solodkíj, pol.
slodki, lit. saldus, tedy psl. soldika., — sláma, stsl. slama, proti rus. soloma,
pol. sloma, tedy psl. solmal; — slaný, stsl. slanm, proti rus. solonyj, pol.
slony, tedy psl. soln'L; — Slatina, stsl. Slatina palus, proti rus. solotina,
lit. šaltinís pramen, tedy psl. _soltina; — slavík, stsl. slavnj, proti rus.
solovcj, pol. Slowík, tedy psl. solv-; — tlak, tlačiti, stsl. tlačiti, proti rus.
toločitb, pol. tloczyč, z koř. telk- : tlouci, tedy psl. tolk-; ——vlada, vlád
nouti, vládatí, vladař, vláda, stsl. vlada, vladati, proti pol. wlodarz, tedy
psl. vold-; odtud i vlast, 3le. vlastí), rus. volostn, pol. wlošé, psl. volstn;
-— vláhu, stsl. vlaga, proti rus. vologa, hluž. vloha., z koř. vclg- (: vlhnouti,
srov. vlhký), stupň. ve volg-, tedy psl. volga; — vlach, stsl. vlaclns, proti
rus. voloch's, pol. wlocln, sthněm. walch, tedy psl. volchm; palach je z němč.;
—-—vlak,ob(v)lal=, vláčz'ti, stsl. vlačití, proti rus. voločitn, pol. wlóczyč, zkoř.

velk-zvléci,

stupň. ve velk-, tedy psl. volk-; — vlákno, stsl. vlakno,

proti rus. volokno, pol. wlokno, z téhož koř. velk-, tedy psl. volkno; —
vlas, stsl. vlasm, pmti rus. VOIOS'L,pol. wlos, tedy psl. volsm;

— vlat n.

lat ovesný klas, srb. vlat: klas, proti rus. volots, pol. wlóé, lit. valtis
ovesný klas, tedy psl. \'oltn; — :lato, stsl.zlato, proti rus. zoloto, pol. zloto,
tedy psl. Zolto.

Odchylkou

od pravidla jsou tvary dialektické: vinog'rod, krovka,
31!
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glovm', chlap atp. Pastrn. 63 (místy na Slovensku, vlivem polským). Temné
je krok, vedle pol. krok, kroczyč, brus. a mms. korok; srb. krak crus longum,
bulh. krak noha, stsl. pokračilo gressus aokročiti cingere,-sln. korak, koračaj
Mikl. Etym. Wtb. s. v.
Ovšem uekaždé české trat atd. je z psl. tbrt atd., nýbrž jen to, kde
slovanské jazyky ostatní mají své střídnice náležité, tedy kde za tmt je
v jazycích B tarot a v 0 trot atd. Kde naproti tomu je za české t-rat atd.
v slovanštinč ostatní také trat atd., tu je praslovanské; na př. bratr, stsl.
bratra: a bratr„ rus. bratr„ pol. brat, tedy psl. bratrL; — sláva, stsl. slava,
rus. slava, pol. slawa, tedy psl. slava.

37. Poněkud jinak měnilo se začátečné

ort, olt: za to je totiž

(nikoli bez výjimky) jihoslovanské rat, lat (stsl. někdy také rot, alt), —
pol. a luž. rot, lot, — čeština pak a ruština kolísají mezi obojím. Čeština
má zejména
rat, lat v slovích: rádlo, miaj, stsl. ralo, rataj, z koř. or- : orati,
tedy psl. or-dlo, or-tajb; — rakev, stsl. raka sepulcrum, lat. arca, tedy
z ork-; — rcl-mě,stsl. ramg (také pol. ramie), got arms, tedy psl. ormg;
— slc. raka/ta, rásť, raz-, rázga ražeň proti č. rokyta, rósti, roz-, rózha,
rózný, rožen; — lačný, lakomý, lei/satí, stsl. alkati a lakati, lit. alkti, tedy
psl. olk-; — Labe, hluž. Lobjo, lat. Albis. tedy olb-; — laně, laň, Stsl.
alumni a lani, lanbja, tedy psl. cln-; -— labuť, z olb-, lat albus, podle Mikl.
Etym. Wtb. 162; —
rot, lot v slovích: rob, robit—ipol. rob, robič, rus. robfn, robitn, stsl.

rabcs i roba, skr. arbha, tedy psl. erb-; — rokyta, stsl. rakyta, pol. rokita,
tedy psl. ork-; — rolí, role, stsl. ralbja, pol. rola, z koř. or-= orati, tedy
psl. or-l-; — rósti, rostu, stsl. rasti, rasta, tedy psl. orst-; — rovný.
stsl. ravnnfn i rovsn'r., rus. rovnyj, pol. rowny, tedy psl. orvnnm; — roz-,
stsl. raz- i roz-, pol., luž., mrus. a brus. roz-, rus. roz- i raz-, jihosl.1az-,
tedy psl. orz-; — frožcn, pol. rožeň, rus. rožonn, stsl. ražbu stimulus, tedy
psl. orž-; —- lodí, locl', pol. lodzia, lodi, stsl. ladbi, ladbja n. alndni, al'LdLja,
tedy psl. old-; — loket, pol. lokieé, rus. lokotb, stsl. lakatb. tedy psl.
olk'istn; — loni, pol. a hluž. loni, rus. loni, stsl., srb. a sln. lani, tedy
psl. olni.
38. Vedle psl. po, pro je v 510ženinzic11pa-,pra-, na př. stsl. pameti„

praděda, č. pamět, praděd atd. Rozdíl zdá se kvantitativní: v po lit. pa
jest ln'átké -o, v pa- lit. po- (srov. posňniszpastorek, „pasyn“) dlouhé -5.

Psi. u.

39. Je střídnicí:
1. Za pův. téžeslabičné ego(proti ov, jež jest za různoslabičné ey).
Na př.: stsl. inf. pluti, sup. plut'f, (proti praes. plaz-ij), č. inf. plútí, sup.
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plut

(proti praos. plavu) . . ., pův. plant-; — stsl. sluti sluts (praes. 8101221),

č. Slúti slut (praes. slovu)...,
seyp-tu

pův. lila—yb;— stsl. satí, č. sám...,

Srov. % 15, .

pův.

,

2. Za pův. téžeslabičnó oy. Např.: buditi..., pův. boydhq — ruda...,
lit. rauda červeň, pův. roydhq — sg. gen. synu.. ., pův. Sůnoys. Srovš 17.
3. Za pův. ay.

Na př. stsl. s-uch'L č. suchý...,

sausas suchý, pův. says-; — u-vumyti atp...,

Srov. š 19.
4. Za pův. 4334(koncové), v sg. lok. stsl. synu...,
Sindy.

ř. aům suším, lit.

lat. au- v auferre, pův. oly-.
skr. sňnáu, pův.

Srov. % 18.

_

V přejatém kup-, stsl. kupiti č. kúpiti atd., jest u za. germ. ou, got.
koupím, sthněm. choufon.

40. Psl. u dochovalo se také do češtiny:

za psl. u je v č. opět u

(v slabikách dlouhých ú), změny, které se tu staly, vznikly & vyvinuly se
až na půdě české.

Případy, kde české'u (až)je:

a) V nitru

psl. co,jsou:

slov a mimo koncovky tvarův

Sem patří:
hojné slabiky kořenné,

ohnutých.

na př. budžtí stsl. bud-, čútž stsl. čuti,

duch,—chudý atd. (úplný výčet těchto kořenů je v dokladech stsl. u Mikl.
I3 68—77); —

některé slabiky příponové

(příponkmenotvomých), např. pastucha.,

běhún, kupu—ji atd. (srov. Mikl. P 177—178); —

některá slovce neohebná,
juž a j.

I)) V koncovkách

na př. u apud, u—(unésti :

auferre),

tvarův ohnutých je č. u (22)za psl. u:

v sg. gen. domu. dubu did., stsl. -u; —
v sg. dat. chlapu, oráču, městu, mořu atd., stsl. -u; —
v sg. 10k. domu atd.„stsl. -u; -—
v sg. vok. oráču, meču atd., stsl. -u; ——
v du. gen. lok. chlapú, oráčzi, městú, mořú, rybú, dušú atd.. & najú,
vaj'ú, stsl. -u; —
v sg. dat. —mu:tomu, našemu, dobrému atd., stsl. -mu;

Psl. u jest obsaženo také v č. ú & žá, které vzniklo stažením'z psl.
oju, bju aj., v. 5 193 a 477.
PSI. g;.

41. y vyvinulo se až na půdě slovanské. V době předslovanskó ho
nebylo. Kde se vyskytuje v jazycích jiných, jest obměnou ze starších
hlásek jiných, na př. v ř. „";—'z pův. nokti-.

'
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V slovanštině vyvinulo se 3; v. době praslovanské. Odtud přešlo do
slovanštiny historické. Tu někde zaniklo jsouc změněno v a'. Na př. inf.
pův. bhů-t-, psl. byti, č. by'ti. . ., srbch. blití m. byti.

Psl. y je střídnicí:
1. Za pův. &. Na př. inf. stsl. byti č. by'ti . . ., pův. bhůt-; — stsl.
dym'f, č. dým...
pův. dhúmo-; — du. nom. akk. syny.—.., pův. sám?.
Srov. g 14.

2. Za pův. unt, t. j. za un, když následuje souhláska ještě další.
Na př. stsl. lyko č. ly'ko . .. z lanko—; — pl. akk. syny . . . ze sňmms.
Srov. 5 13.
3. Za pův. ont, sklesle v unt. Na př. pl. akk. toky . . ., pův. tokons;

— stsl. part. bory.. ., pův. bheront. Srov. g 17.
4. Za pův. -5n (koncové), skleslé v -ůn, z čehož je pak y. Tak vy
kládá, se stsl. kamy..., pův. akmónl Srov. š 18.
Psl. y vzniká dloužením z' z; v. 5 55.
Nevysvětleno jest -y v pl. instr. chlapy. Po souhláskách měkkých je
za ně wi, orači č. oráčz'.

42. Psl. y dochovalo se také do češtiny:

za psl. y je v č. opět y

(v slabikách dlouhých y)._ Změny, které se tu staly, vznikly a vyvinuly se
až na půdě české. Odchylka stará je v -siclatí, pos-ielati nč. posílati atd.,
proti stsl. sylati; č. posiclati je novotvar, utvořený ku poslati bezpochyby
vlivem subst. posel a změkčeného praes. pošlu.

Případy, kde české y (aj) je :

a) V nitru

psl. 4, jsou:

slov a mimo koncovky tvarův

ohnutých.

Sem patří:
hojné slabiky kořenné, na př. by'ti stsl. by-, sypati stsl. syp-, Syn,
tykev, vysoký atd. (úplný výčet těchto kořenů je v dokladech stsl. u Mikl. I"
ló7—162);

——

některé slabiky příponové
(přípon kmenotvorných), na př. mohyla,
vladyka, jazyk atd. (srov. Mikl. I“ 163); —
některá slovce neohebná, na př. vy-, česky a j.
..

b) V koncovkách tvarův ohnutých je č. y (y) za psl. y:
v du. nom. akk. syny, chlapy, stsl. syny; —
v pl. akk. chlapy, duby, syny, ty atd., stsl. -y; ——
v pl. instr. chlapy, duby atd., stsl. —y; —
v sg. gen. & pl. nom. akk. ryby, ty atd. stsl. -y; ——

v plur. nom. my, vy, akk. ny, vy, stsl. -y; —
v 1. os. množ. nesemy, nesmy (stě), stsl. —my.
Psl. y jest obsaženo také v č. y', které vzniklo stažením z yji, yjb,
v. gg 214. a 477. —
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43. ě (_t, jať) vyvinulo se až na půdě slovanské. Znění jeho není
bezpečně vypátráno (srov. Mikl. I3 50, Jagié v Arch. 6, 74 násl., Lesk.
Handb.2 5, 9, Brandt, v Russk. íilol. véstn. 1881, 7). Měnilo se zajisté
časem a místem, a v slovanštině nynější reflektuje se hláskou ě. Můžeme
je vyslovovati jako české č po retnicích, na př. v slabice bě vysi. bč.
V slabikách dě atp. zněla souhláska ovšem tvrdě ((I-, nikoli ď- atd.).

Psl. &vyskytuje se jen. po souhláskách uepodnebných

střídnicí:

a je

1. Za pův. &. Na př. stsl. sěme stč. siemč.. ., lat. sěmen, pův. sě-;
— stsl. inf. děti facere, aor. děch's . . ., ř. ěúaw, pův. dhě—; — stsl. iterat.
těkati z pův. tek-, koř. tek-; -— psl. inf. uměti, pův. umí-. Srov. % 16.
V měsecn, pés'sk'n z pův.. měns-, pěns- vysulo se n (Mikl. Et. Wtb. 429),
lat. měnsis, skr. pánsu-.
_
2. Za původní téžeslabičné 03“mimo konec slova. Na př. psl. věd-,

stsl. věms (m. védmb), č. viem, vím..., pův. paid-; — psl. inf. berěte...,
pův. bheraíte. Na konci slova vyskytuje se -ě za "tag v sg. 10k. chlapě,
městě; to však vysvětluje se analogií podle fem. rybě. Srov. Š 17, b).
3. Za pův. aj. Na př. psl. lěv's ř. ).ruo'g. Srov. g 19, b).
4. Za pův. či, v „sg. dat. i lok. rybě. Srov. & 20, b).
5._Za pův. 15. Na př. psl. zěja *lit. žióju lat. hiňre; — psl. ě-, ědq

č. j-ěti, j-ědu rus. édu (proti stsl. .ja-) lit. joti, joditi; — psl. sg. gen.
& plur. nom. akk. země (jinak v stsl. zemlg); — viz š 20, 0).

Po souhláskáchpodnebn ých (š, ž, ;) jest proti ě:
v případě 1. (za *5) _a, na př. s'Bžagati (*žěg-) proti těkati- (*těk-),
slušati (*sluchě) proti umětiť (filme—), kompt. krép'nčajr. (*-kě-) proti bo
gatéjb (ME—);
v případech ostatních (za *o-j, *agf, *ái) i, na př. impt. kažite vedlo
berěte, sg. (lat. lok. duši. vedle rybě, sg. lok. koňi, moí-i vedle chlapě,
městě, plur. 10k. koňích'r) vedle chlapěch'., sg. instr. jimi, vedle těmi„ du.
nom. akk. ,fem. ji vedle tě, du. dat. instr. jima vedle těma, plur. gen. lok_.
jichT) vedle těch'is, dat. jima, vedle těm'r., instr. jimi vedle těmi.

44. Střídnice

za psl. ěxv slovanštině historické'jsou rozličné:

ě, ia, ie atd. Na př. psl. měna, měra, Stsl. měna, měra, bulh. měna, měra,
sln. měna, méra, srbch. miěna, mjera, č. měna, míra stč. mina, pol. miana

micnié, miara mierzyé atd.
Střídníce česká je v slabikách krátkých a', v dlouhých ic. Kvalita
tivně je to střídnice stejná, rozdíl jest jen kvantitativní. Z tohoto prvot
ního ě, ie vyvinuly se střídnice další: ztrátou jotace vzniklo 0, é, a zúžením
změnilo se že, ě v lí. Na př. měna, měřiti; stč. hřěšiti, hřícch, miera; ztrátou
jotace hřcšiti, stč. hřéch (hrzechow Vít. 76b vai—.); zúžením míra, hřích.
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V. nářečí sl ov enském Spisovném je v slabikách krátkých střídníce e
(bez jotace, ale měkčí n v ň atd.), v dlouhých íe; na př. mesiac, temá'
(vysl. tema), lmíezdo. V různořečích je též ía, (Da, a, í atd. Pastm'.
41 a násl., caly svet Koll. Zpěv. I. 92, dríamat Škult. 181.
Odchylka zdánlivá je v č. zráti, zrají, zralý, slc. zrat, proti stsl. zréti,
zréjq, zrél'L, rus. zrétn, zrělyj, pol. zrzeč atd.; tu však není rozdíl jen hlás-.
kový, nýbrž stupňový: zréti atd. je m. zeiti z koř. zor-, zráti atd. m. zorti
ze stupňovaného zor-, zra- je tedy zvláštnost československá.. Rovněž
taková zvláštnost jest síra (i stč. vždy síra), slc. síra, proti stsl. séra atd.
Jiné odchylky, jako hořal m. hořěl stsl. gorc'l'f., střáhl m. střěhl atd. vyví
nuly se až na půdě české, viz o nich doleji v 5 157.
45. Případy, kde máme české střídnice za psl. &,jsou:

a) V nitru slova mimo koncovky tvarův ohnutých.
Sem patří hojné slabiky kořenné.

Zejména slabiky kořenné:

v slovesích třídy I. 7 a V. 4 lz/řě-stsl. gré-, hříti, hřáti, stsl. gréjati,
grejq; — clwě- stsl. (Javě-, chvíti' se, chvějí se; — le—stsl. lé-, leji stsl.
léjq; — pě—stsl. zač-, pěti, pěji; — pře- stč. přě—stsl. pre-, přeji stč. přěju
Stsl. préjq (vedle p11,jaj3=)š — se- stč. sě- stsl. své-, seji stě. sěju Stsl. sějaLti,
sója; — smě—stsl. smí-, smně- audere, směti, stč. směju stsl. směje, nč.

smím; — smě- stsl. smé- ridere, směji se stsl. směje se; — spě- stsl. spé-,
spěji stsl. spěje; ——
vč—stsl. tě,

věji stsl. véja; — ze- stě, zč- stsl. ,ze-, zejí

stč. zěju stsl. ZÚjQ;— táž střídnice jest ovšem i v odvozeninách:
zpěv, zpívati,

pěvec,

— sémě stč. siemč, osení, ——smělý, — smích“ stč. smíech,

úsměv, usmívati se, — spěch, -— větev, vítr
zievati, atd.; —

stč. víetr, — zívati

stč.

v iterativech, jejíchž slovesa základní mají e po souhlásce nepodnebne,
na př. těkati, utíkati stč. utíekáti, stsl. těkati, koř. tek-, za-míetati stsl.
-mětati, koř. met—, s-bírati stč. sbíerati

koř. ber- atd.;

-—

,

ve Jménech utvořených týmže zdloužením jako iterativa, na př. útěk,
výmět, zamítati, výběr, sběř; řeč stč. řěč; —
a dále v slovích &případech mimo jiné těchto: běh, běžetí stč. běžětí,
stsl. bržgm, běžati; '— běl, bílý stč. bíely', stsl. běl'L; -— běs, stsl. bčS'L; ——

bledý, stsl. bléd'L; — blesk gen. blesku., stsl. blésk'b (stupňováno, (2 z pův.

oí, proti tomu stč. blesk gen. blsku :

nestupňované blek-, stsl. hlaska),

—- břesk stč. břěsk in. břězg, zabřěždětí, Stsl. brézg'L diluculum; — břesk
trpká. chut, stsl. obrězgnadti acescerc; — ccdítí stě. cědítí, stsl. cěditi
colare; — celý, Cclowtí stč. celý, stsl. Cél'L; — cena stč. cěna, stsl. cěna;
— císař stč. cíesař, stsl. césar's; — 'cesta stč. cěsta, stsl. cěsta'; f cév,
céva, cívka Stč. cícv, cievka, stsl. cévs; —„ díl stč. diel, dél'B; — dílo, clítí
stě. dielo, díětí, stsl. dělo Opus, děti facere; — dítě stč. dietě, stsl. dete; —
(líže stč. díežě, stsl. děža; — dřík kmen, dříěny' zavalitý, mor. dryčný
švarný Šemb. 45, slc. do-íek kmen, 'clríěěny' urostlý, silný, statný, švarný,
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sln. dréčen žav'alitý, lit. draikas vysoký—(o stromech), štíhlý, išdrykélis
čloVčk vysokého vzrůstu (Zubatý v Bezzenb. Beitr. 17, 324; jiné jest slc.
griečny, pol. grzeczny, z km. réči); — dřímatí stč. dříematí, stsl. drémati;
— hlen, stsl. glěnfs; — hnědý, stsl. gnéd'b; —.-hněv, stsl.g'név'1.;——knízdo
stě. hníezdo, stsl. gnězdo; — stč. Hřěk nč. Řek, got grčks, sthněm.
_chriach, chricch; —_—
hřích, hřešití stč. kříech, křěšítí, stsl. gréch's, grěšiti;
— hvězda, stsl. zvézda; -— chléb, stsl. Chléb7); — chlév, stsl. chléva; —
Stč. chřěn nč. křen, Stsl. chrěn'L; — kleně ryba, srb. klíien; — klest,
klestí'tí, sln. kléstiti, okléstiti; — kleště, stsl. klěštn; — kletka, klcc stč.
klétcě, stsl. kletr. domus; — kole'batí, stsl. kolébati; — křcsatí, křísítí' stč.
křěsatí, kříesítí, stsl. krěsiti; — křehký stě. křěkký, bulh. krěch'Lk; —
křepký stč. křěpký, 'zkřěnútí obrigescere, zkřepenětí, stsl. kl'ép'b, krépmk's; —
křeslo, mrus. kríslo; — květ, stsl. cvétm; — lícha, stsl. lécha area; — lék,
stsl. lěk'b medicina; — líný stě. léní, léný, stsl. lén'L; — lep, lepítí, stsl.
lép'n (stupň.); — lepý, lepší, stsl. lčp'B; — lísa' stč. le'sa, stsl. lésa crates;
——líska stč. láska, srbch. líeska, stsl. léskovs adj., — les, stsl. lěS'B; -—
léto, stsl. léto; — levítí, ulevítz', pův. lévi-; — levý, stsl. lév'b; — léztí,
lem, stsl. lésti, lézq; — měď, stsl. médp; —_měeh, stsl. měch'n; _mělký,
stsl. mél'blm; -— měna, stsl. měna; —- míra stč. míeřa, měřítí, stsl. měra;
— -měr, Jaroměř, pův. -'měr-; — měsíc, stsl. mésgc; — mísítí stč.miesítí,
směs, stsl. měsiti; — město, místo Stč. miesto, stsl. město; —-—
míeka stč.
míezha, stsl. mézga, podle Mikl. Etym. Wtb. 196 z mézg-, ale podle Lesk.
Untersuch. I, B. 20 z mgzgq — mezenee stč. mězenec, stsl. mézinncn; —
nevěsta, Stsl. nevěsta; — ně- v někdo atp., stsl. nék'nto; — nčlza, něžný
(z rus.), stsl. néga; — němý, němec, stsl. nema.; — nítítí (oheň) stč.
níetítí, stsl. gnětiti; — ocel stě. ocčl, stsl. OCělb;— oplen, oplín, oopl
(příční dřevo u vozu), sln. oplén; — ořeck stě. ořěch., stsl. Ol'ěCh'B; —
píha stě. pícha, stsl. péga; ——pěeh—,pěchota, pěší, stsl. péch'b; ——
pěcho

natí, píst n. pista, sln. pésta; — pěna, stsl. pěna; ——
pěnice, stsl. pěnica;
— peníz, stsl. péngzn; —-písek stě. píesek, stsl. péS'bk'L; — pěstoun, pě
stovatí, stsl. péstun'L, péstovati; —. plena kaz, štěrbina na ostří, vyplenit/í,
sln. pléna; — pléna, plína, stsl. pléna; vedle toho jest také stsl., bulh.,
srbch; a rus. polena; — plesu-tvý, plíseň stč. plésn, stsl. plčsnn; — pleš,
pleckatý, pleeháě, stsl. pléšb; — přímo stě. příemo, přímý, stsl. prěm'r.
rectus: — přesný, přísný stč. Měsm', příesný, stsl. prěsnnn; —-stě. příe
títí hroziti, stsl. prétiti; — řídký stč. Hed/tý, stsl. l'čd'Lk'B;— řeka stč.
řěka, stsl. rěka; — řepa. stč. řěpa, stsl. répa; — řepí, řepík stč. řěpí,
stsl. I'ěpbj; — v-řepítí vetknouti, pův. rep-; — řešítí stč. řěs'ítí, stsl.
rčšíti; — s-t-řetnoutí, v-stříc, stč. střětmltí, _v-stříecu, v-ústřetý, o-u'stretý
(novotvar), pův. S'Tvl'Čt, stsl. u-s'L-rčsti obviam fieri; — řez, řezat-t, stč.
řěz, Stsl. réz'L; — sěd-, stč. inf. siestí, pt. sědl atd., sědatí, stsl.sčd-, sésti;
— sekatí stč. s'ěkatí, síecí, sěkýra, osěk, súsěk, paséka,-stsl. sek-: — seno
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stě. sěno, stsl. séno; — ně. i Stč. sim, stsl. &ms.'séra, 'pol. sžarka (v. Š 44);
— sever, stsl. seven; — síň stč. sien, stsl sent.; — sít' stč. síet, stsl. Sétb;
— skřek stč. sk/řěk, ze skrék-; -— sled, stsl. slědm; — slepý, stsl. slép'r.
(stupň., proti slsp- v oslbneti); ——sléz, stsl. slčz'n malva; — smědý, snědz',

stsl. sméd'b fuscus; — snět, srbch. sniet; — sníh, stě. sníeh, stsl. snég'n; _
stěhovatz', ze státě-; — stěna, stsl. stěna; —-stín stě. stz'en, stsl. stena;—
střecha stě. střěeha, stsl. strčcha; — střela stč. střčla, stsl. strela; —.
střez stč. střěz, ze stréz-; -— svět, světlo, svítžti Stč.-sviet'itz', stsl.-svét'5
lux (stupň., proti nestupňovanému svet-ve svntéti); ——svěží, stsl. svěže,
lotyšské swaigs (Zubatý, v Bezzenb. Beitr. 17, 325); -— šedý, šedivý stč.

stslfsédm; _ šery' stč. ščry', stsl. sen,; — tělo, stsl. telo; _ témě
stč. tiemě, stsl. témg; — těsto, stsl. tésto; — tříska stč. třieska, stsl.
treska, třískati, třáskatz', třeštětz' stč. třieskati, , třčščěti, se souhláskami
jasnými dřízha, (Zřízhatv', pol. trzaska, drzazga, stsl. treska, tréskati,
tréštati; — vy-třeštitz' (oči), pol. wytrzeszczyé, mrus. vytriščyty; — třísně
stsl. trésn'L ňmbria; — věc, hluž. i dluž. vjec, odchyan od stsl. veštb,
rus. VGŠČB;— věděti, stsl. védéti (stupň.); — vedro, stsl. včdro;— Vídeň
stě. Vžedně, pol. Wiednia; — věeha, věc/zet, vích stč. vžech, rus. vécha; —
věk, stsl. věk's; — víko stě. vieko, véko; — věnec, stsl. VÍŽHBCB;
— věno,

stsl. věno; — víra stě. viem, stsl. věra; — věsz'tz',stsl. vésiti (stupň.); —
větz'ti, stsl. vetovati loqui; — veverka, stsl. vévera'; — věže, stsl. veža; —
stč. zielo, stsl. zělo valde; — zvěř, zvíře stč. zvieřě, stsl. zvčrs.

Sem/patřf/ také oběd stsl. obéd'n : ob-édm, snístz' stč. sniestv' stsl.
snn-éSťL/jz'stž, jím, jedl stč. jiesti, _jz'em,jědl atd., & subst. jed stč. jěd
venenum; vše to z pův. éd- edere, k“ němuž j—později přidáno, srov. rus;
esa„ éža, éstva. A rovněž tak třeba předpokládati ě-, éd- vehi s j— později
přidaným pro č. jedu, jel stč. jedu, jěl, nikdy jadu, jal, rus. edu, ézda,
ězdits; o původu tohoto é (jéti lit. joti) srov. Zubatý v Jag. Arch. 13, 622 sl.,
& též doleji

% 97.

'

Dále máme střídnici za psl. e v některých koncovkách kmenových,
na př. v slovích beseda stč. besěda stsl. beseda., — veřeie stč. veřčjě stsl.
veréja, — lžlík atropa belladonna bulh. lilék bez, — člověk stsl. ČlOVék'B,_—
Icoupel stč. kúpě'l Stsl. k:;pélb, — holemgj stsl. golém'I. magnus, — odolen
(rostl.) stsl. odolén'r., — holeň stsl. gole'nh, — slameny' stě. Slaměný stsl.
slaměnm, — Mařcna stsl. Mal-čna pol. Mal—zana,— koleno stsl. koléno, '—
sveřepy' stě. sveřčpy' stsl. sverépďš divoký, — stč. liběvý stsl. libčV'b, —

v kmenech komparativních
bohatějí stsl. bogatájl, atp., — v kmenech
slovesných
třídy III. mně-ti, trpě-tz', stsl. umé-ti, trnpé-ti, — impt.
sedně-me, sedne-te stsl. -é-m'r„ -ě-te, impf. nesie-eh stsl. neséa-ch'b.

Konečně patří sem některá slovce neohebná,
nyní stsl. nyné, stč. pověstsl.

na př. stč. nynic nč.

poné, stě. nik-dě, nikdiež atp. stsl. -dě, & j.
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V tvarech trét, tlét, vzniklých z tert, telt (v. š 29 a 30), není &
praslovanské, ale přece je z doby předčeské.

Z))V koucovkach tvarův ohnutých:
V'sg. lok. o-lnnenů tvrdých mužsk. a stř.: chlapě, městě, stsl. -é; —
v pl. lok. téhož sklonění : stč. chlapz'ech, městžcch, nč. -ích, stsl. -ěchfb ; —

v sg. dat. lok. tvrdých a-kmenů: rybě stsl. rybé; —
v du. nom. akk. týchže kmenů: stč. rýbě, městě, stsl. rybé, městě; —
v sg. dat. lok. mně, tobě, sobě, stsl. -ě ; —
v du. nom. stč. vě (: my dva, my dvě), stsl. vé ; —
v du. nom. akk. fem. kmenů tvrdých skloněni zájmcnněho:

obě..., sts1.-ě;—

tě, dvě,

,

v sg. instr. maso. a neutr. týchže kmenův: stě. triem nč. tim . . .,
psl. -émb; —
'
v pl. gen. lok. týchže kmenů ve všech rodech: těch, oněch . . .,
stsl. -éch'r.; —
v pl. dat. téhož skloněm': těm, oněm. . ., stsl. -ěm1.; —
v pl. instr. téhož skloněni : těmi, oněmi . . ., stsl. -émi; —
v 1. os. du.: nesevě . . ., stsl. nesevé.
.

V koncovkach tvarů těchto ukazuje k pův. (? slovanština veškera.
Pro češtinu (a. spolu pro srbštinu lužickou, polšt. a rušt.) dlužno však
předpokládati -(j)é v koncovce několika tvarův, kde stsl. a vůbec slovan
ština jižní ukazuje k pův. -(j)g. Tvary tyto jsou: plur. akk. maso. stč.
oráčě, našě atp.; plur. nom. akk. fem. dušě, našě atp.; sg. gen. dušě atp.;
sg. gen. té (stsl. tajg), našz'e atp.; a sg. gen. fem., plur. akk. masc. a nom.
akk. fem. dobré, pěšie (stsl. dobry/jg, péšgjg) atp. Srov. š 51.
Psl.——
nosovky

ty, 9.

46. Hlásky (g, g vyslovujeme jako o, c s přihlasem nosovým. Výslovnost

tato dává se z původu nosovek a z poměru trys:trqs=nes:nos.

Jiní

navrhují výslovnost jinou.

Hlásky tyto vznikly až na půdě slovanské.
Tu pak vyvinuly se
v době praslovanské
a byly v slovenštině veškeré.
V slovanských
jazycích historických jsou za ně dílem opět nosovky, dílem samohlásky čisté.
Někteří popírají, že by nosovky byly kdy bývaly v jazycích slovanských
ve všech; na př. Mikl. I“ 35, 50, 86. 490, 492. Ale jsou některé zjevy
hláskové, kterých nelze trvám vyložiti jinak, než výkladem, že nosovky
byly psl. a obecně slovanské.
Na př. v třasu-trousím, vázati-přívuzný a j. nelze vyložiti změnu
samohlásek a-u jinak, než prostřednictvím nosovek: kořeny trans-, vcnz
stupňovaly se v trans-. vonz- (jako je stupňováno nesu-nosím), — pak vznikla
v trens—, venz— nosovka g. v trans-,

vonz— nosovka a;, a bylo tedy

tras-,
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VQZ-a tras-, vaz-, — a další změnou g v a a' ty v u vzniklo historické
třasu-trousím, vázati-přívuzný. Srov. mě Příspěvky k historii českých samo
hlásek (1870) 5 23 a k tomu odůvodnění v ČČMus. 1871 ,str. 451 sl. —

' Jiný příklad. Aorist jednoduchý, na př. 2. a 3. os. sing. nescznes-c
(inf. stsl. nest'i č. néstz'), je tvar prastarý. Rovněž tak starý jest aor. sigma
tický (chiatický , na př. bi (inf. stsl. bití ě. bití). Slovesa stsl. pgti, dqti
mají tu pg. dcg, v ostatní pak slovanštině jsou za to náležité tvary střídmě,
na př. stě. pě, du., a nikde není pen-e, dom-e, t. j. tvary tyto srovnávají
se vesměs se samohláskovým In“a liší se od souhláskového nes-e, bylo tedy
samohláskové pc, dc; nejen v stsl., nýbrž ve veškeré slovanštině. Srov. mou
rozpravu () tom v Listech filol. 1885, 247 násl.
Třetí důvod uvodí Sobol. Lekc. 20. Slované setkali se s Uhry a Va-_
rjahy ve stol. IX. Kdyby slovanština té doby nebyla měla nosovek, byla by
přejala jména těchto národů ve znění jejich domácím ungar- a vai-eng
a tak zněla by ta jména dosud; toho však není a výklad tomu není na
snadě jiný než ten, že slovanština cizí emg-, eng- změnila v gg, gg a toto
dále v střídnice novější.
O češtině mame stran nosovek ještě svědectví zvláštní v lat. Vence
slaus. Když tvar tento (lat.) vznikl — to mohlo býti již před sv. Václavem
(908—935), ale nikoli dávno před ním —. slyšelo cizí ucho v příslušném
tvam českém na místě pozdějšího -á- hlasku, již písař naznačil liteiami -en-.
Domnění, že by tenkráte český tvar byl míval totéž -en-, které se vyslovuje
v tvaru latinském, nepodobá.se mi, poněvadž nelze vysvětliti vznik -a- přímo
z -cn-, a proto mam -m- v lat. Venceslaus za transkripci, ktera napodobí znění
české nosovky g v bývalém Vgceslav. Totéž platí mutatis mutandis o jméně
řeky Chúb (ad medium Huminis Chub, KosmA. II. 37), něm. Kamb (Kamb
Kosm. 1, II., 9, KosmA. ib., Champ _Reg. 1.893, t. 1148, Chambe t. 1232),
a o některých jménech ještě jiných. Naproti tomu je swčnty, swěnty otecz
(t. papež) v Dačického Prostopr. 21b žertem užitý polonismus.

Jiní naproti

tomu nabízejí výklad, že plý se -en-, -on- v nws-,

trons- atp. dostalo na půdu českou nezměněno, zde pak že trens- přešlo
v trěs-, trés-, tí'as- (vynecháním n a zdloužením (: v 5, &, pak změnou ažv a),

trons- pak v truns- a trus- (sklesnutím on v un a vynecháním n). Proti
výkladu prvému, trcns-trěs atd., je však namítnouti: 1) že není zřejmo,
jak by se bylo trčs- vyvinulo, stará slovanština nema dloužení .nahradného,
mohlo by tedy z trens- vzniknouti tres-, ale ne trěs-; a 2) dejme i tomu,
že se vyvinulo nějak trěs-, trés-, zase není jasno, jak by se dále bylo vy
vinulo tí'as-; nabízený výklad praví, že trés- zůstávalo, když následovala
slabika úzká, ale měnilo se v (i)a, když nasledovala slabika .široka (jako
svět- v pol. lak. na šwíccie a nom. šwz'at gen. šwžatah ale výklad ten je
mylný, vyvracejí jej doklady jako na př. váceé z *ventje-: tu byla slabika
nasledující vždvcky úzká, bylo by se tu tedy mělo vyvinouti větje- a dále vime-,
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a toto bylo by melo zůstati, — ale nezůstalo, jak svědčí doklady Wacemil
Ko'sm. III. 48 (rkp. z r. 1154), Váceslav, Václav atd. Proti výkladu pak

druhému, trons-truns-trus, jest připomenouti,že bychomtou cestou spíše
očekávali trys- než trus- (srov. pův. l—unkopsl. lyko, c.'lýko); krom toho
je patrno, smíme-li pro češtinu správně předpokládati ; (tres-), že stejným
právem můžeme předpokládati také (5 (tras-).
as

47. Psl. (gvyvinulo se
a) na začátku a uprostřed

slova z pův. on- a aiz-, když násle

dovala souhláska ještě další mimo j.
Z pův. on. Např.: podle lit. ranka bylo pův. ronka, a z toho je psl.
raka č. ruka; — podobně lit. lanka, pův. lanka, psl. laka č. louka; —
koř. trens- (: třásti, stsl. tresti) stupňován v trans-, z toho je psl. trtgsiti
č. trousiti; — koř. ment—(: mastí, stsl. mesti), stupň. mont-, z toho psl.
matiti č. moutiti.
Tak vzniklo také cgve složeninách stsl. sapnrn, sqlogm atp., z pův.
som-p-, som-L. Složením slovce som s nasledující souhláskou p-, l- atd.
vzniká. skupina ont (t. j. on- a souhláska) a. z té dale (gt. V jiném položení
mění se som podle pravidla (v. š 17; 1) v *szm, a toto dále v san, sa.
Také v dcgti podobá se, že (9 je z om, *domti; ale také by se mohlo
vykladati z -am-, srov. doleji pgti (z en m. bn) $ 50 & Lesk. Handb.2 33

Odchylkou odtud jest znobz'tí,jestliže toto slovo pochází ze zonb-,
stupňovaného z koř. zcnb, zemb-zzabsti;
ale výklad tento je nejistý
a znob—jest asi původu nějakého jiného.
_Z pův. an. _Tu skleslo ,apřed souhláskou v o a vzniklé tak on změnilo
se jako v případech předešlých v (g. Na př. pův. an-, zachované v lat.
angustus, dalo on, a z toho vyvin'ulo se psli (g,-, cgzmk's; — podobně jest
pův. an- v lat. angulus, a za to psl. cy, cgglm; — podle ř. d'vsyog, lat.
animus, bylo pův. an-s-, a za to je psl. cgchati. .
Když po on, an následovalo j, nosovka se nevyvinula. Na př. vonja
: v-on—ja,kdež jest totéž on z an, jako v achati.
b) N a konci slova vyvinulo se -Q 2 pův. -čm. Na př. sg. akk. tq.
žena, z pův. tám gene—zm,—

1. sg. bercj-z

pův. bherám

lat. feram

(nJ-.

feram). —
Když předchází souhláska měkká., zůstáva cgvzniklé z címbeze změny;
na př. v sg. akk. duše, sg. 1. tešcg atp. jest -(gpo souhlásce měkké, rovněž
tak jako ve stejných tvarech tvrdých raka, pektg. Naproti tomu (j, vzniklé
z oni (t. j. 0%- a souhl.) zůstává tu jen v nitru slova, na př. v plur.
tešcgtb, part. tešcgtjq za koncové -5n, -ont býva tutéž -g, na př. v nom.
maso. neutr. tešg.
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48. Střídnice

za psl. :; v slovanštiněhhistorickéjsou rozličné;

stará slovenština zachovala psl. a, na př. psl. raka, stsl. raka; — polština
má za ně ;: v slabikách krátkých, a v dlouhých, na př. rgka pl. gen. rak;
— slovinština má 5, róka; — srbskorhorvatština; čeština, srbština lužická
a ruština mají u, ruka; -— bulharština &, roka.
Střídnice česká u je v slabikách tvrdých krátkých, na př. ruka psl.
raka, sg. akk. rybu psl. ryba; v slabikách tvrdých dlouhých jest a, na př.
luka, louka psl. laka, pt. nesúc- psl. nescgtj-; v slabikách měkkých pak jest
ně. i (v krátkých). i (v dlouhých), vzniklé (přehláskou) ze stč. u a ú, na př.
sg. akk. nč. duši stč. dušu psl. dušq, part. tešíc- stě. tešu'c- DSL tešatj-.
V dial. tvarech tum duuhum cestum, s velkum radošéum, radujum se Šemb. 56
(Opavsk) vyvinulo se -um vlivem polským a není to vlastní střídnice

za a. —
. 49. Případy, kde máme české střídnice za psl. a, jsou:

a) V nitru slova mimo koncovky tvarův ohnutých.
Sem patří hojné slabiky kořenné. Zejména v slovích: blud, bloud'ltl
podle stsl. bladfb error, pol. blud (dlouhé) gen. blgdu (krátké); — boubol,
bublina, pol. babel; — bubon, stsl. babsnm, pol. beben; — budo- (býti),
podle stsl. bude—, pol. bgdzie—; — cmoud, čmoud v. smoud; — čubr, čibr,

podle pol. czabr atd., z ř. Úóyýgog Mikl. Frede.
83; — dub, dou-bek,
doubrava, podle Stsl. dqb'L, pol. dub gen. dgbu; — drouh, pro-družin per
fodere, stsl. drag's tignum, prodražiti, pol. drag bidlo; — duh (něco mi
jde k duhu), uoduh, stsl. nedag'r. morbus; — duha, stsl. a pol. daga iris;
— douti, dul, Stsl. dati, dal'í), pol. dač, dcl/1fem. dela; — hloub zelný koštál,
pol. glab gen. glgbai glaba; — hluboký, hloubka, stsl. glqbok'r., pol. glgboki;

— holub, stsl. goltjbb, pol. golab'; — hrubý, stsl. grabu, rudis; — hruď,
stsl. gradn pectusculum, stpol. grgdzi; —-po-hrouziti, stsl. pograzfs immersío,
gi'aziti; ——kuba, pol. ggba; — houba, stsl. gaba Spongia; — lmclu, housti,
housle, stsl. gasti, gasli, pol. ggšle; —' huhňatl, stsl. gagnati, pol. gggač;
— hus, houser, stsl. gass, pol. ggš, gasior; — housenka, stč. húsěnloč, pol.
grysienica; — hustý, houšf, stsl. gustu), pol. gesty; — stč. húžč, húžev, nč.
houžev, stsl. gažvica, pol. gaZwy plur., — chloud, chloudí roští, stsl. chlqd'r.
virga; — ohomOut, stsl. Chomqt'n; — ohrust (vedle stsl. Chl'gSt'bk'bcartilago);
— ohe-oust, stsl. chrast'r. bruchus, pol. chrzqszcz; — chut, chutný, pol. chgé,
chgtny; — kloub, hloubek, klubko, pol. klub, klgbek, stsl. klabo glomus; —
korouhev, stsl. chorag , pol. chorqgiew; — kruh, sts1.krag'r„ pol. qug gen.
krggu i kragu, okrouhlý, stsl. krczgl'nrotundus ; — laut (subst.), kroutitž, krutý,
pol. krgt (subst), stsl. kratiti, krat'n tortus; —- kublali se párati se s něčím,
pol. kyblač kogo (Linde);

— koudel, stsl. kqdélb trama, pol. kadziel;

——

kouhol, stsl. kakols, pol. kakol; — houpati, koupal, stsl. kqpati, kapelt, pol.
kapač, kapiel; — kupa, pol. kgpa, kupz'ua srostlé větve, stsl. kapina rubus,
pol. kgpina; — hus, kou-satí, stsl. kasu., kasati, pol. kgs, kasaé; adj. kusý,
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stsl. kas'x, cauda mutilatus, pol. kgsy; — kout, stsl. kat/r„ pol. kat; —'
loučtti, roz-loučz'tt, s-loučiti, stsl. lačiti separate, pol. lqczyč; _ luh, stsl;
lagm nemus, pol. lag i lgg; — luk, ob—louk,stsl. lak'r, arcus, pol. lgk; —
louka, stsl. laka, pol. laka; — loutka, pol. katka; —- maud, moudí, stsl.
mado testiculus, pol. mada; -— mudrce, moudrý, stsl. madm, pol. madry,
- muka, stsl. maka, pol. mgka, srbch. můka;
mouka, stsl. maka, pol.
maka., srbch. múka; — mat-, zámutek, zármutek, moutitt, rmoutitt', moutev,

stsl. man coenum, matititurbarc, pol. mgt aqua turbida, zamgtck, matcví';
— muž, stsl. ma'/25,pol. qu gen. mgza; — mítro, m. vnitro, z v'r.n-j-at1'-,
stsl. atrs intus; —- uudtti, nouze, stsl. naditi (vedle nuditi) cogere, nažda
necessitas, pol. ngdzié, ngdza; -—ňuohatt, z n-j-achati. stsl. achati odorari;
— nutiti, pol. ngcié, ngt vnanidlo, ngtny lákavý; ——orudí, stsl. oradsje
instrumentum, pol. orgdzic, stč. orudooati, stsl. oradovati agere, pol. org

dowaé :

za. někoho něco konati; — oruží, stsl. oražnje anna, pol. orch;

? otru'by, stsl. otrabi furfur, pol. otrgby; ——
pauk, pazíčtua, pavouk, stsl.
paak'r., pol. pajak, pajgczyna; — proud, prudký, stsl. prad'r., pol. prad,
prgdki; — pruditi, opruditi, zpr-uditi, pol. prgdaníe wrzodów pálení; —
pruh, pruhlo, popruh, pružný, stsl. s'nprag'r, iugum, pol. poprag, prgga.pruh,
prgžyé pružiti; — prut, stsl. prat'x. vil—ga,pol._prgt; — pud, pudžtt, stsl.
paditi, psl. pad i pod, pgdzič; ——
puchýř, pol. pgcherz; - pukuoutt, pučott,
s'tsl. qumgti, pol. pgkmgč; — pout, stsl. pata, pol. pač; — pouto, stsl.
mta,

pol- peta;

— pap, mirek, poupě, Stsl. porn,

PQP'BR'D—
pol- psp, ptz-pie;

— rub, rubáš, roubitt, rubati, stsl. rabi) pannus, rabiti secare, pol. rab,
rgby; — ruh, ruhota, rouhati se, stsl. ragfb irrisio; — ruka, stsl. raka,
pol. rgka; — skudta, škudla, stsl. skadčls tcsta; — skoupý, stsl. skap'n,
pol. Skupy; — smoud, cmoud, čmoud, stsl. prismaditi notam inurere, pol.
swqd, smad; — spoud míra obilná, stsl. spada, modius, pol. sptgd, szpad;
—-stoupa, stsl. stapa, pol. stgpa & stoupiti, stupeň, stsl_.stapiti, pol. stapié
(z něm., sthněm. stampfón); -- str-uk, strouk lusk, pol. strak; —- sud,
stsl. sada., srbch. súd plur; sůdovi, pol. sad gen. sgdu; — soud, stsl.sqd'1>,
srbch. sůd plur. súdovi, pol. sud gen. sudu; — suk, stsl. qu'ň, pol. sgk;
— sup, stsl. supa,

pol. sgp; — štoudev, pol. stcggiew, stagwa (z něm.,

sthnčm. standa); — trouba, stsl. trqba, pol. traba; — troud, stsl. trqd'n;
—trud, truditz', stsl. trud'r. morbus quidam, pol. trqd trudovatina; — troup,
trupeo atéž troud, trout, stsl. tratí, crabro, pol. trad; — trus, trousiti, stsl.
trasa terrac motus, trasiti quatorc; — troutítt, pol. trcgciótlouci; — slc.
tuča (Jg.), stsl. tača pluvia, pol. tgcza duha; — tuhý, touha, stsl. tag'r. fortis,
tags, afflíctio, pol. tggi, toga; —po-tuohnouti, stsl. potachnqti cxstingui, pol.
przytgclmqé;

— tupý, stsl. tap'r., pol. tgpy; 5-—zibor, úbor-ek, strus. ubOI'Lk'B,

pol. wgbor, ngorek

(z guru),

-—udtoc, udidlo, stsl. (gda n. adica hamus,

pol. wyda, ngzidlo;
— udttz', uzeuý, pol. \vgdzié; — uhel cal—bo,stsl. aglr,
gen. agli, pol. wggiel; — uhel angulus, stsl. agli., pol. wggiol; — Uher,
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stsl. cggrin'b, pol. wggrzyn; uher, pol. wggry, wugry; — úhoř, stsl. qgorišto
nnguilla, pol. wggorz; — úterý, ziterela, z *ag-ter-; —- útlý, stsl. (54:11,
perfo

l'atus, pol. wqtiy; — uzel, pauz, pavuz, pauza, pavuza, motouz, motovuz,
přiouzny', příbuzný, stsl. qza vinculum, qzlfn, pol. wgzei, pův. onz-, stupň.

z koř. enz-, venz- :

vázati; — úzký, stsl. uzmkm,pol. quki, quki;

—

užovka, pol. \vcgžhad gon. wgža; — velbloud, stsl. voland'x., pol. wielbhyd,

got. ulbandus; — vous, stsl. osm, pol. qu gon. wosa; — zub, stsl. qu'l.,
_pol. zob gon. ngu; — zubr, stsl. zubra; — zvuk, stsl.zvcgk'1.,pol. džwz'gk;
— žalud, stsl. želqdh, pol. Zolcgdž, žaludek, stsl. žolcgdmkm, pol. žohydek.

Sem patří dále -u- za -cg-v slabikách kmenových
(přípon kmeno
tvorných), na př. labuť pol. labgdž, z *laqub (sr. Mikl. Et. Wtb. 162), pstruh
stsl. postrcggm, ostružina pol. ostrgZyna &j.; zejména, také v slovosích
tř. II. mi-nú-ti stsl. mi-nq-ti atd., — v part. nesúc, tošúc-, nč. nesouc,
tešíc, stsl. ust-. — Tvar participia -úc- stsl. ušt- má. také subst. tisíc
stč. tišúc, Mikl. Et. Wtb. 370. Podle stsl. tyscgšta očekáváme tvrdé tisúc;
ale stsl. je vedle tys—cystataké

tysgšta, & dlužno pro slovanštinu předpo

kládati tvary tysontj- a, tyseutj-; prvé dalo do češtiny tvrdé *tiszíc, druhé
měkké *tišác; z obou těchto tvarů žádaných vznikl kontaminací tvar histo
rický tis'úc, tisz'uc nč. tisíc.

Konečně patří sem některá slovco

neohebná.

Na př. szz-, sou

: stsl. „sq—,v složeninách Soused stč. súsěd, stsl. SQSéd'B,pol. susiad;
sousek stč. súsěk, příhrada, stsl. scysékq.cisterna, pol. sqsiek přístodolek;
soupeř stč. súpeř, stsl. sqpnřo, pol. sqpicrz; — ú-, ou- :: stsl. cy, v slo
ženinách údol stsl. odoh, pol. wqdol; útok stsl. cyt'nk'l.pol. wqtek; úvoz
stsl. uvozm pol. wgwoz atd. ; — kudy, tudy, jinudy atd., stsl. -qd-_,z *ko-ud- atd.

Z))V koncovkách tvarův ohnutých:
v sg. akk. sklonění a—kmenův:rybu,
dušu, nč. duši, psl. rybq, dušq:
v sg. instr. téhož sklonění: stč. rybú nč. rybou, stč. dušú nč. duší,
stsl. rybojq, dušch n. rybu., dušcg;
v sg. inst. kosťú atp., nč. kostí, psi. kOStbjcg;

v sg. akk. fcm. sklonění zájmenného:

tu, stč. našu nč. naši, psl.

tc; naša;
v sg. instr. fem. téhož sklonění : stč. tú, archaist. toju, tojí, našú,
nč. tou, naší, stsl. tojq, našejq;
v sg. akk. fem. sklonění složeného: stč. dobrú, pěšú, nč. dobrou,
pěší, ze staršího -u-ju, psl. uit-ju;
v sg. instr. fom. téhož sklonění: stč. dobrú, pěšú, nč. dobrou, pěší,
z -u-ju, 'fl'Jťš;
'
v sg. instr. stč. mnu, tobu, sobu, nč. mnou, tebou, sebou, stsl. m'rmoju,
tobojq, soboju;
"

v sg. 1. praes. vezu, tešu teši, stě. prošu proši,psl. vezu, tošq, prošo;
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v pl. 3. praes. stč. vezú, tešú, nč. vezou-, teší, psl. vczcgtb, tešqtn,
z pův. -ont5;
v pl. 3. aoristu jednoduchého vezú, psl. vezq, — &aoristu složeného
vezechu; —
'
v pl. 3. imperf. vezíechu, psl. -chq.
V případech jako jsou tobú stsl. tobojq., kostz'ú stsl. kostnjcj atd. je
střídnice za egobsažena v á, žá (přehlas. z), které tu vzniklo stažením.
g.

50. Psl. ;; vyskýtá se v nitru a na konci slov. Vyvinulo se
a) v nitru slov z pův. en a ze staršího bm, m, když následovala
souhláska ještě- další, mimo j.
Z pův. en. Na př. podle stprus. mensa bylo pův. mms-, a z toho 'je
psl. mgso č. maso; — podle skr. pankti- pětka bylo pův. pen(k)ti-, a z toho
je psl. pgtb č. pět; — podobně jest lit. lenkti curvare, pův. lenk-, psl.
lek-, č. poléknouti, políknouti, léceti, křivolaký, leknouti se (význam
přenesený).
Ze staršího bm, rm.. Na př. podle lit. dešímtis bylo psl. starší desmntb,
a z tohoto pak deseti, č. deset; — podle lit. at-mín-tis bylo psl. pa-mIm-tn,
& z toho dale pamgtn č. pamět.

Někdy tu není zřetelno, je-li ; z bn či 2 en. Na př. inf. peti může
býti z *pbnti podle lit. pinti, anebo z *penti podle inf. *merti, stsl.1nréti.
Vedle lit. šimtas, lat. centum, ř. ě-zaz—óu(zaz- m. kěmt-, kult-) ža

dáme slov. sgto; za to jest sato. Stejná odchylka je v lbg-, lehký, v. š 52 a).

I)) Na konci slova vyvinulo se ;:
z pův. -e"n, -ěm; na př. ..psl. jsme z *j-mněn, — sg. akk. mg, tg, sg,

z pův. -Em, skr. mam atd; —
z pův. -jon- (t. j. on po souhlásce měkké), přehlášeného v jen-,
když následovala souhláska.-ještě další; na př. pl. akk. stsl. konjg, koňg
z pův. -j0ns, přehlasovaneho v -je-ns; o českém pl. akk. koně, oračč
v. % násl. —

;; jest podle původu svého samohláska měkká; nemůže býti v slabice
po souhlásce hrdelné, na př. lag-.

51. Hledajíce střídnic
za psl. g, nalézáme a) případy, kde pro
veškeru slovanštinu předpokládati jest starší 9, na př. stsl. pgtb, part.
trbpgšt-, stč. pět, trpz'ec—atd., psl. pgtb, tm'petj-. — Vedle toho jsou však
&) případy jiné, kde jen slovanština jižní ukazuje k 9, kdežto slovanština
západní (čeština, srbština lužieká a polština) a východní (ruština) mají
střídnice takové, jaké bývají za starší 6, a tedy ukazují, že na jejich místě
bývalo
Na př. proti stsl. sg. gen. dušg je stč. dušč nč. duše (také
v nař. slcý duše), luž. duše, stpol. duše (neostawisz dusze moiey Žalt.
Gebauer, Historická. mluv. Jaz. česk. I.
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Flor. 15, 10, z dziewice Marije Modl. z r.
Sbor. Svjatosl. z r. 1073, Sobol. Lekc. 107)
bývalo dušg, bylo by z toho nejen stsl. dušg,
duša. atd. (pro pol. duše jest ovšem několik

1375), strus. dušé (ot trojce
atd. Kdyby tu bylo před tím
ale také pol. dušg, slc. a strus.
dokladů také, v. Mikl. III2 421,

ale jest jich úhrnem velmi málo, nevyskytují se v textech nejstarších ani
v těch nářečích nynějších, která koncové -g zachovala, jsou to tedy doklady
nespolehlivé, snad omyly, v. Sobol. ]. c.; J. Hanusz v Jag. Arch. 6, 3
zná příklady sem patřící z památek stpolských dva, jeden ze ŽFlor. a jeden
ze ŽPulav., a pokládá je za omyly písařské); místo toho je však luž., slc.
a stpol. duše, strus. dušé atd., a pro tyto tvary dlužno předpokládati
bývalé dušé. Byl tedy v době předhistorické sg. gen. dvojí, dušg pro slo

vanštinu jižní a dušé pro ostatní. Totéž da se ukázati a platí o plur. nom.
(vok.) akk. stsl. dušg atd. a stě. dušč atd., také tu byl týž dvojí tvar
předhistorický, dušg a dušé; — rovněž tak dlužno dale předpokládati dvojí

plur. akk. oračg a oraěé; — a totéž platí o stejných tvarech týchže
pádů ve sklonční zajmenném kmenů měkkých.
To jsou případy druhu je); jsou to vesměs koncovky pádové. Že tu
dlužno pro slovanštinu západní a východní předpokládati koncovku -é proti
stsl. -g, vyslovil Sobolevskij (1.c.). Původ pak tohoto vysvětluje J. Zubatý
(v Jag. Arch. 13, 625 a j.). Podle toho byl sg. gen. a plur. nom. akk.
psl. dušé ; toto -é vzniklo z koncovky původní 4153, srov. © 20, c); to byla
zde koncovka sg. gen., srov. stlat. vias, pater familias Brugm. H. 5 230,

a táž koncovka byla také v pl. nom. a akk.; plur. akk. masc. krajé vznikl
analogií podle duše“ (a naopak stsl. pl. nom. akk. dušg jest novotvar podle
pl. akk. oračg). —

Střídnice za psl. g v slovanštinč

historické

jsou rozličné:

stará slovenština zachovala psl. g, na př. -psl. tešg, stojg, pgta, petr., petr,
quintus, čgstb, stsl. též tak; — polština má za ně (09 v slabikách
krátkých, (ch v dlouhých: pieta, png picjty, czgšé, czcjstka; — slovinština,
srbskochorvatština a bulharština c: sln. peta, pet, p'cti, pričestití, srbch.
peta, pet, peti, čest, bulh. peta, pet, peti, čest; — ruština (_Da: pjata,

pjatb, pjatyj, častb; — lužíčtina horní (j)a, (j)e: .pjata, pječ, pjaty, čase,
— dolní ě: pěta, pěš, pěty.

Střídnice české

\

máme ovšem jenom v případech druhu a). Vyvinuly

se v jazyku spisovném rozmanité, a jsou zejména:
v slabikách krátkých
a, č, e (ztrátóu jotace), na př. pata, patero,
pět, deset stč. desět, pt. teše, stoje stč. tešě, stojě; —

v slabikách dlouhých

á, že, a' (ztrátou jotace), ž (zúžením), na př.

pátý, řád, řiediti, vzicti, vzét-i, kléti, říditi, vzíti, klíti.
Odchylkou vyskytuje se krátké ??v -ř-izovati,nařizoyati atp., &krátké ia
v knižných novotvarech napíal, nap'l'at atp. Tvary -řizovati jsou pozdní,
utvořeny jsou zkrácením samohlásky (podle souditi- souzen- -snzovati),

a vznikly v době, kdy'v jazyku nebylo povědomí, že říditi je ze říediti
a že by tedy mělo býti -řezovati (jako je tížiti — obtěžovati).

Ze střídnic dialektických
jsou důležity střídnice v nářečí slo—
venském (spisovném); tu je v slabikách krátkých po retnicích střídnice á:
(dvojhl., : ca), na př. páta, pát, žriebc'i, po souhláskách jiných a, na př.
jačmeň, tažký, dieta, tel'a, ——v slabikáchdlouhých
ia, piatok, tiahat,
siahat, priasť; — v různořečích jsou krom toho některé zvláštnosti, Pastm.
17 násl. — Z nářečí jiných dlužno ještě uvésti pro příklad: hrozenk.
hovjiado., doudl. říbjata, zlin. hříb'ata, zap'a'fl, zap*ala, part. krm'a, val. 3.
plur. rob*á, laš. 3. plur. rob'o (psané b' atp. vyslov skoro jako bi atd.). —
Dialektické tvary 3. os. množ. kleču (laš.), klečum (laš.), klečíjú (pomor.),
roszia (Zlín., pomer-.) atp. jsou novotvary, střídnic vlastních, hláskoslovných
za -g v nich není. —
To jsou české střídnice historické za psl. g. Zajisté nejsou všecky
od prvopočátku, nýbrž rozvily a rozmnožily se teprve časem. Jeví vesměs
takovou příbuznost hláskovou, že jsme vedeni k tomu, vyvozovati je z bývalé

střídnice jediné, že'střídnice původní. Tou byla hláska, ze které všecky
střídnice historické vyvoditi se dají. Této vlastnosti jest ia, t. j. praejoto
vané a, krátké v slabikách krátkých a dlouhé v dlouhých; z něho 1110th
se vyvínouti změnami hláskovými všecky střídnice historicke, proto po
kládám je za střídnici původní: za psl. € je původní česká střídnice in,
2 tohoto pak vyvinuly se střídnice další.
_
Pro výklad další je třeba připomenouti, že slabiky, které střídnici
za 9 mají, valnou většinou dosud jsou a původně veskrze byly měkk é.
Měkkost jeví se dílem v souhlásce měkké, na př. ptáče ptáčata, mládě
mláďata, dílem v jotaci, na př. hříbě : -bie, dial. říbjata atp. Kde je
slabika tvrdá, tu buď ztvrdla časem, na př. v česk. Škaredy, datel, táhnouti
proti stě. škařčdý, dial. mor., dčtel, slc. tiahnúť, — buď vznikla novotvo
řením, tak zejména part. peka atp. nevzniklo z *pekg (**-kgnebylo možné,
v. š 50), nýbrž napodobením tvarů leža, teša atp. vzniklých z -g, psl. ležg,
tešg. (Prof. Zubatý má však o part. peka, beru. atp. výklad jiný: bylo part.
pův. bherón, a vedle něho dupplikat jeho bheró ; z bherón je stsl. bei-y,
z bheró je české atd. bem; srov. Listy filol. 1886, 365).
Lze pak uvedené nahoře střídnice historické vyvoditi ž předpokláda

ného ía takto:

1) Krátké ja, s jotací oslabenou ,a., a dlouhé ta'. (slc. ia), já, s jotací
oslabenou “a'..Na př. dial. říbjata, hříb'ata, 3. plur. topia, topia'. V střídnicích
těchto jest plné a, a spolu proniká v nich jotace, třeba že ne všude měrou
stejnou. Tím staví se střídnice tyto nejblíže k ia., které jako střídnici
původní předpokládáme; jak se mohly z ia.vyvinouti, je patrno samo sebou.
Podobá. se také, že v některých případech máme zde původní ia přímo
zachováno, na př. v slc. piatok.
4$

2) a" (krátké): v slc. pa'ta, pát, žriebá' atd. Vývoj této hlásky 2 před
pokládaného ia vysvětluje se snadně fysiologicky: vyslovujeme jedním
proudem i-a, mluvidla článkovací přestrojují se od i na a, tu přicházejí
do nastrojení, za jakého se člankuje e, zazní tedy mimoděk iea, vynecháním
prvního členu ca, slc. ať. Srov. % 7 b) & ČČMus.

1872, 282.

3) a, a': v ě. pata, patero, často, jazyk, pátý, řád, žádati, jádro, telata,
kuřata, Štěňata, mláďata., hříbata, housata, ptáčata. . ., telátko, kuřátko,
hříbátko . . ., datel, tah, táhnouti, tázati; atd. Střídnicc tyto dají se z před
pokládaného ia vyvoditi zaniknutím jotace. To vidí se zejména po před
cházející staré souhlásce podnebné v často, žádati, jazyk, jádro. V řád,
kuřata způsobila bývalá.jotace změkčení. Beze změkčení a vůbec beze stopy
zda se, že vyhynula jotace v datel, tah, táhnúti, tázati, klatba, telata, telátko,
hříbata, hříbátka, hovado, vázati, housata, sáhnouti, příSaha, záblo atd., vůbec
po souhláskách d, až(v mláďata, kůťata může býti d', 15ze sing.), !, po ret

nicích a po sykavkách. Výslovnost ně. tomu zdání svědčí; ale naproti tomu
jsou tu jistě zjevy hláskoslovné, které tomu odpímjí. V tvrdém la změnilo
se během času i v l, na. př. psl. vlasti, stě. vlast; v laza *lg se to nestalo,
bylo stč. klatba, telata, telátko, bylo to tedy la netvrdé. Ke kázati bylo—
praes. ,stč. kcížu, tvrdé Irá- se neměnilo; naproti tomu bylo k tázati, oázati
praes. s přehlaskou tiežu, viežu, přehláska tato děje se jinde jen v slabice
měkké, nebylo tu tedy ici-, c'á- tvrdé, jako ká- v kázati. Totéž vyplývá ze
sáhnu-siehneš, táhnu-tíehneš (proti ]n-ahnu-prahneš), ze záblo-zébe, zcbe,
z hovado-hovězí, hříbata-hříběcí atd. Tyto zjevy nutí nás, abychom předpo
kládali, že ně. tvrdé nebo neměkke vyslovování datel, táhnouti, tázati, přísaha,
sáhnouti, záblo, patem, pátý, hovado, vázati atd. není odo vždy, nýbrž že
v některé době stčeské (zejména v době, když se děla přehláska a-č a, předtím)
slabiky zde míněné zněly měkce. Srov. doleji 55 328 a 394.
4). 'o v lašském rob'o (3. plur., m. robiá, val. rob'a') atd. jest obyčejná
střídnice tohoto nářečí za (Dá.
5) č (krátké), ic ((llouhé): v pět, hříbě, hovězí, stč. řiediti, \'Z'zÍeti,Vidia,

atd. Střídnice tyto lze z předpokládaného ia vyvoditi přehlaskou. Pozorujme
ji a) na konci slov a b) v nitru slov.
'

a) Na konci

slov. Proti č. mě, tě, sč je dial. ma, ťa, sa (slc. aj.),

proti stě. part. tešč, stojě, slyšč, drže, držícc je dial. teša, stoja, slyša., drža
(Zlín.), držiac (slo.), držaci (val.), proti stě. 3. pl. držie je dial. držia, držá
atd. 0 tvarech těchto není možný výklad jiný, než že české (stě) -ě, -z'c
jest obměna pozdější; kdo by chtěl toto -ě, --ie bráti za starší a snad za
původní, nemohl by nijak vysvětliti tvary dialektické s -a, -1Ía. Také pait.
nom. peka, veda, atp., která vyldadameanalogickým novotvořením, před
pokládají, že bylo part. teša, slyša, jaké se v nářečích východních dosud'
udrželo. Úhrnem vyplývá, z toho, že střídnice české -ě, Je za psl. koncové -g
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dlužno vykládati přehláskou, že tu dříve byly střídnice -a, Ja. . ., a tyto
srovnávají 'se_s předpokládaným pův. ia..
Z))V nití-u slov. Tu máme střídnice ě, že po právu, kde je příčina
ku přehlásce, např. stč. třasu—třěseš,pořádný-pořádně, vázati-viežu, hřadaě
na-hřědě atd. Někdy však příčiny ku přehlásce v slově samém není, apřece
máme v něm střídnice č, že. Tu vysvětlujemeje přejetím z tvarů příbuzných,
ve kterých jsou právem; na př. těhař (stsl. teg-) podle stč. těžěti, sžchnúti
(stsl. se,-) podle sáhnu siehneš, měkký (stsl. mgk-) podle stč. měčlti mollire
si adv. měkce, děkovati podle vděčiti, vděčný atd. (srov. g 96).
. _
6. Střídnice ostatní jsou původu zřetelného: e, 6 vzniklo z ě, fie zřrátou
jotace, na př. stč. třěseš nč. třeseš, stč. vzieti a vzéti, — í vzniklo zúžen'ím
ze staršího ic, c', na př. stč. vzieti & vzělzi nč. vzíti, — i v nařizovati atp.
analogickým krácením.
_
'
52. _Případy, kde máme české střídnice za psi. 52,jsou:

a) V nitru slova mimo koncovky tvarův ohnutých.
Sem patří hojné slabiky kořenné.

Na př.: stě. blésti, podle stsl.

hlgstí „blng deliraref— _brcčeti stě. břěče'tz',.stsl. brgčatí sonare; _— cem,
stsl. cem numus; — stč. čáda, sčědie, stsl. čgdo infans; odtud i čadský,
čacký (jinak Mikl. Et. Wtb. 32); — častý, stsl. čgstm densus_; — stě. ěz'cst
ně., část, stsl. čgstb pars; odtud i šťastný, štěstí stč. sčastny', sčěst'ic, stsl.
S'nčgst-; ——dásn, dásň, dásně, zlin. ďásně, pol. dziqsla, z dgsn-, Mikl.
Lange Vocale 55; — datel, slc. djatel', stsl. dgtlm, pol. dzz'gciol, rus. djateln;
— Stč. ilčteljetel, pol. dzigcielina, rus. djatlina; — dík, díka stč. dick, d-ieka,
pol. dzigk. dzigka; — „Drážďany, stsl. drgzga Silva; — hládati, hledětí,
hledati, stsl. glgd-; — Mada stč. na hřědě, stsl. grgda trabs; — stč. u—hřaz—
míti, stsl. greznati ímmergi; — chřadnouti, stsl. chrgd—,cln'gnati esurire;

— jádro, stsl. jgdro, pol. jqdro; — játra,
jitrm'ce stě. jietrmlcč, pol. jgtrznica;

stsl. jgtro iecur; jatrm'ce,

——Stč. jatrušě,

fratria; — jazyk, stsl. jgzyk'L;— ječcti stč.

jatrvcm'cě, stsl.—jgtry

jekot, zajá/cati, zajílcatz'

se, z jek-, Stsl. jgčati, pol. jgczeč; — ječmen stč. jěčmen, stsl. jéčnmy, pol..
jgczmieú; — jeřáb v. doleji; — jestřáb stč. jastřál), stsl. jastrgb'b; —“
jetel v. dětel; — jítřitz' stě. jictřz'ti, stsl. obmjgtrití ardere facere, pol.
thrzyč; — klek-nouti, klečeti, klécetz',z klgk-, stsl. klgknati, klgčati, poklgcati;
kleče, kleč (kosodřevina a držadlo u pluhu), pol. klgk; — klesnouti, pol.
klgsnaé, lit. klemšioti neobratně choditi; — kůži-, rykřa't-noutz'si ruku :: vy
vrtnouti, slc. tento ho chcel na inakšíe myšlienky nakratnut Dobš. 6, 48,
Zkl'ft', stsl. krgnqti deflectere, pol.krzqtač sie vrtětise; — lada f., lado n.,
ležeti ladem, Stsl. ]gdina terra inculta; — slc. l'ahky', odchylné od č.
lehký a stsl. lbg'Lk'L, ukazuje k pův. lgg-; srov. lit. lengvas lehký a ř. šlaxóg
(lal— z pův. lngh—);lat. levisz *lenghvis; germ. koř. ling- v gelingen, leicht

z línht, a Lunge (plíce jsou lehčí než jiné vnitřnosti)

Etym. Wtb. 163

a Kluge 207 a 217; — lech-í, ledvinu, stsl. lgdvnje lumbi, pol. 1gd73wie;_—_

54;

Íchnoutž &.praes. *Zahu, ležcš (inf. léei : lehnouti), z pův. Igg- (koř. log-),
odtud i s_tsl, lgžaja gallina (: ovis incubans)1 pol. lggnqé; _— stč. lech,

z lých-, dosvědčeneho v lit. lenkas, přejatém z polštiný; - líknouti stě.
lékmítz', lécčti na ptáky (z toho myanu etymologii líčitz' na ptáky, nalíčz'ti

co na koho), stsl. lýka, lgšti eurvare, lgcatí; sem patří

stě. Zákati insidiari

(rozdílné od nč. lákati'slc. lakať loeken), křivo-Zaký, a leknoutz' se slc.
l'aknúť sa (s významem přeneseným); — maso, stsl. mgso, pol. migso; sem
patří též mázdra, mízdřžtz', stsl. mgzdra; — másti, mam, mateš stč.
miesti, mqtu, měteš, Stsl. mgsti; mčícž stsl. mgtežr) turbatio; — máta, stsl.
mgpa mentha; —_-ma- v stč. -po-ma-nút£, zapomanu, zapoměnaš, stsl. po
mgngti, a. -mat-, -mět- v pamatovatž, pamět, stsl. pamgtb, pol. pamžgó; —
stě. měčžti, palicčmi mččen Mast. 65 (nikoli mčcen), stsl. mgčiti mollire7
kyjemr. mgčiti Mikl. Lex., z 1ngk-; sem patří též měkký, stsl.mg.k1.k'r>, pel.
migkki; — s'tč. padlo, potom "na padla rozpčchu telo jejie Modl. 1781', na
padlo Vít. 900, stsl. pglo, ng-dlo; — pat- v pátý, pátek, stsl.pgt'r„ pgt'hk'h,

pol. piety, patek; patnáct, stč. patdesát, patset; pater, paterý; pět, stsl.
pgtb, pol. pígé; — pata, stsl. pgta calx; -pat & -pět v opět, zpět, zpátky,
stsl. opgtb, V'Bspgtb; — patro, pátro, stsl. pgtro lacunar, pol. pigtro, picgtro;
—-pěkný, pol. pigkny; — pěst, stsl. pgsti., pol. pigšó; —_ píď stč. pied,
stsl. pgdb, pol. padá,-pami;
— plésati, Stsl. plgsnti, pol. plqsač; got.
plinsjan je ze slovenštiny Mikl. Et. Wtb.; — přadu, předu, přístí stě.
přadu; přědeš, přiesti, stsl. prgda„ prgsti, pol. prZng, przcgšé; sem patří

ovšem

předlí, předivo, přesliee, přástva; — -přáh v zapřáhnouti atp.,

stč. tež -přahu, -přěžeš, -přiecz', stsl. prggqi, prgšti; odtud i spřež stč. spřěž
atd., a také přaska, přeska, stč. přčcka, pol. prqczka, przgezka, oboje 5 od
ehylnou sykavkou, rus. prjažka; '— přáslo vrstva prken vplotě, mezi dvěma
koly, stsl. prgslo, pol. pngslo článek řetězový. rus. prjaslo Fach; — —r'áb
v jeřáb (strom i pták), stsl. rgb'r. perdix, jargbr. pel—dix,pol. ja!“qu (z remb
: kropenatý, pestrý Mikl. Et. Wtb.); — řád, říditi stě. řz'editi, stsl.rgd1>,
pol. I'chd, rzqdzié; —-řap Lóň'elstiel, řápek Lóďelsehale Jg., pol. rqu cauda,
srbch. rep; ——řasa. stsl. rysa„ pol. rzgsa;

— stč. sadu, sědeš, stsl. Sgdq,
sgdeši, pol. sicgdg',SigdZÍeSZ;- sádra, stsl. sgdra, pol. zgdra; -- sáhnouti
stč. sáhnúti, praes. sáimu, srz'ehneš,inf. -síez' stč. -sieci,praes. -sahu, -sěžeš,
stsl. sgg'nqti, pol. siqgnqe; sem patří též sáh, Sáha, pol. Sigg gen. siggu,
přísaha, stsl. prisggzg pol. przysz'gga; — sáknouti, stsl. Sgknqti, pol. siqknač;
střapec, třapec, třqn'ti sle. strapiť, pol. strzgpek Fetzen, StngpÍČ; — stě.
střčpiti snažiti se, subst. střěpně, srov. rus. strjapčej cumtor, ze *strgp- Mikl.
I2 489; — Stč. svadnúti, praes. svadnu, svědneš (imperfectivum, nikoli slože
nina ze s-a -vadnouti), lide' svadnúti budú areseent Keř. Luk. 21, 26, swa—
dnu expiro Veleš., ze svgd-, stsl. prisvynqti marcescere; — svatý, světitz'stsl.
Svgt'B,pol. šwigty; — stč.po-ščiediti, ně. dial, oščádati, stsl. štgdeti pareere,
keř. skend-; příbuzno stím je stě. ščedrý, nč. štědrý, stsl. štedn misericors,
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z koř. sked-; — tak, táhnoutt, tálmu, táhneš stě. táhnu tielmeš, tčžžtt, těz'etz'
stč.' těžětz', těžký, stsl. tgg'L labor, tggnztti, tgžati, tgžbk'h; — tázatt, praes.
tážz' stě. ttežu, stsl. tgzati; — tčttva, stsl. tgtiva, lit. temp-ti pnouti; —
třasu, třesu, třástz' stč. třasu třčseš třiestž, stsl. trgsq, trgsti; — eáee- ve
Váeesla—v,Váeemtl, stč. věcí major, adv. více stč. vieee, z ventj-, stsl. veštnj;
— vadnoutz', praes. vadnu vadneš, stč. vadnu eědneš, Stsl. Ved-, u-venqti,
uvedati; — vázatz', praes. váži stě. vtežu., váznouti, praes. váznu eázneš
stč. vázmt t'žczneš, stč. *ez'eztt, praes. vazu vězeš, vězetz' stč. ečzěti, vaz,
vazba, svazek, vězení, z vez-, stsl.vezatip1'aes. veže„ vgsti prales. veze vezeši,
vezeti; — věcí v. víme-; — zábsti, zubu n. zebu, stč. ziebsti, praesý zebu,
zěbeš, stsl. zebsti, zebe; -—zeť stč. zět, stsl. thl), pol. zieč; — žádati, žízeň
stč. žz'ezč, stsl. žgdati, žgžda, pol. zedaé, koř. gend-; žádný desiderabilis,
nullus, dial. mor. žjáden BartD. 40 (hrozenk.), žžádcn t. 44 (březov_sk.),
slc. žiadny, žiadon patří buď k témuž kořenu, anebo se stsl. žadati desi
derare & pol. Zadny, Zaden ke gěd-, z koř. ged-, žbdati.

„Sempatří dále infinitivní tvary sloves vzoru pití stč. pietž, pnu
totiž inf. pití stč. ín'etz' stsl. peti; — sup. pat stsl. peta; -—aor. pěeh stsl.
ngh'h; — participia minulá pal pl. peti, pav pl. pěvše, pat pl. pěti, subst.
verb; na-pětí stě. napčtz'e, stsl. všude pg-. Slovesa ostatní, jejichž infinitivní
tvary sem patří, jsou: -čítz' stč. -čz'etz'(začíti, začnu) stsl. -čgti, jíti stě. jietz'
(jmouti, jmu), stsl. jgti; klíti stč. klétt (klnu), Stsl. kleti; 'stč. *mietz'(mnouti,
mnu), stsl. mgti; títz' stě. tieti (tnu), stsl. tgti; Stč. *žz'etí, ždíet—zí
(žmu, ždmu,

ždímám), stsl. žgti; žití stč. žteti (žnu), stsl. žgti.

Kromě toho patří sem některé případys e v koncovce

kmenové.

Na př.: rámě atp., stsl. ramg, pol. ramig; — kuře stč. kuřě atp., stsl. kure;
- měsíe stč. mčsiee, stsl. měsecn; zajíc Stč. zajíce, stsll zajgcn; — stě. jělměd,
jělmědovy', stsl. agned'b populns_nigra; škaredý, stč. škaradf, škařědee, stsl.
skargd'B foedus; koleda, stsl. koleda; hovado, hovězí, Stsl. govgdo; devět, deset
stč. des-čt, davat-, desat— v devátý, desátý, devatery', desatcry', devatnáet,
devadesát stě. devatdesát, deeatset, stsl. devet-, deset-; leměz tignum, hluž.
lemjaz, podle lit. lemenis tignum (Mikl. Et. Wtb.); kněz stsl. k'nngzs, mosaz
pol. mositgdz gen. mosiedzu, peníz stě. peniez stsl. péngzn, řetěz pol. rzecžqdz
& WTZCCicgdz,
robotčz rus. robotjag'n, slez- slezský pol. šlqzko

(slgžnsko) ze

sleng- Mikl. Etym. Wtb. 306 (a toto podle Šafaříka z nár. jména Silingův);
vítěz stsl. vitezn. V koncovkách kmenů slovesných
máme střídnice za 9
v sg. nom. masc. (& stč.
neutr.) part. sloves kmenů měkkých tcše stč.
tešě atp. (proti tešúc- tvarů ostatních), stsl. tešg (proti tešzgšt-tvarů ostatních),
& analogii podle toho také při kmenech tvrdých veda atp.; & dále v part.
vzorů trpě trpíc- stě. tmm—, prose prosíc- stě. prose prosim-, slc. trpiac,
prosz'ac, stsl. trpg, trpgšt-, prose, proseštn

Z))V koncovkách tvarův ohnuty'ch:
v sg. akk. mě, tě, se stč. sě, psl. mg, ty, se; a
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v 3. os. plur. vzorů trpětz' a prositi, trpí stč. trpžc, prosí stě. proste,
a tvarech dadí stě. dadie, vědí stě. vedie, jedí stč. jědz'c, psl. -gtb.
V tvarech střídných za stsl. sg. gen. dušg, pl. nom. (vok.) akk. dušg,
pl. akk. oračg a ve stejných tvarech zajmenných má. čeština -č, ale to
vyvinulo se z býv. -é, nikoli 2 -g; v. š 51.

Pel. ;, b.
53. Tvrdé jer, &,znělo asi jako poloviční t. j.“velmi krátce vyslovenéu
neb y; svědectvím tomu je ta věc, že pův. u se mění v psi. a, a dále že &
dloužením se mění v y, ý. Srov. gg 13 a 55.
'
Měkké jer, b, znělo asi jako poloviční i; svědectvím je zase to, že
pův. z' se mění v psl. b, a dále že b dloužením se mění v i, i. Srov.
gg 11 a 55.

Hlásky tyto vzniklyaž na půdě slovanské & vyvinuly se tu v- době
praslovanské. To uznává se všeobecně, srov. na př. Mikl. I3 22, dokazovati
toho zde tedy netřeba.
'
5 bylo tvrdé. Kde by mělo býti po souhláskách měkkých, změnilo se
v b; na př. místo *jógo jest jbgo, v. doleji 5 55.
' [; bylo měkké. Nebylo nikdy po souhlásce hrdelně, místo kb, gr., chb
jest čb, žn, Šb. Souhlásek jiných však neměkčilo, na př. v slabice lb bylo
střední l a nikoli měkké [, v tb bylo t a nikoli 15atd.; kde tu slovanština
historická. má. změkčení, vyvinulo se až později, na př. psl. kOStb (s tvrdým t)
a pol. košč, rus. kosť (ps. kOStb), východočeské kosť (záp. &spisovné kost) atd.

54. Podle výkladů nahoře podaných jest

a) psl. a střídnicí:
1. Za pův. u (krátké). Na př. psl. dakti stsl. d'nšti ..., pův. dughter-,
lit. dukté, skr. duhitar-; — sg. nom. psl. syna..., pův. sňnu-s; — psl.
rybachz . . ., pův. -su, skr. ašvásu. Srov. % 13.
2. Za pův. koncové -un a -on (sklesle v -zm; % odsuto a u přešlo v a).
Např. sg. akk. psl. syna, pův. Sůnun (ze Sunu-m); toko, pův. tokon (z toko-m);
— 1. os. jedn. aor. psl. veda duxi, pův. -on (z -0m), ř. šimov, skr. abudham.
Srov.

% 17.

'

3. Vzniklo seslabením z o (přistupůování). Na př. dom-, inf. stsl. dati
_apraes. dama, — praes. zova a inf. zavati.

b) Psl._b pak je střídnicí:
1. Za pův. a' (krátké). Na př. psl. lbpěti . . ., pův. lip-, ř. línog tuk,
skr. limpati maže; —-ovcca . . ., pův. ová-, lat. ovis, skr. :m'š; — jesmb . . .,
pův. -mi, lit. esmi, skr. asmi. Srov. g 11.
2. Za pův. e v různoslabičném ej. Na př. plur. norn. psl. trbje, gostbje . . .,
z pův.

—e37es. Srov.

% 15.
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3. Za pův. ě (seslabeninu z e). Na př. psl. Vbl'tČtl, mbnéti..., Iz.pův.
včrt-, měn-, z koř. vert- vertere, men- cogitare. Srov. 5 15 a 23.. —

Stejné zastupování nalézáme také v. starých slovích přejatých;

na

př. ze sthněm. chuning je kanezn, z lat. missa sthněm. měssa je mbša.

55. Změny hlásek těchto v době praslovanské jsou:
'a) Po souhlásce měkké změnilo se a v b (přehláska). Na př. 2 pův.
jugo-, lat. iugum, skr. jugam.. . . mělo by býti *jago, a jest psl. jbgo; —
tak i v sup. stsl. peštb č. pec... jest -b m. -5 (z pův. pektum).
b) Psi. a, !; dlouží se v y, i.
5-31.Na př. dain- v stsl. (1me a dym- v stsl. dymati flare, č. dýmati,
nadýmati (z koř. dom-, dhom-); — sap- v stsl. smpa stč. spu a syp- v stsl.
sypati fundere (z koř. seup-, sup-); — dachnati a dychati; .— logatilhati
a, -lygati stsl. oblygati mentiri, stč. vylyhovati : vylhavati; — rzvati,
a -ryvati stsl. préryvati; — sochnati a sychati; _—kach- v stsl. kmhmjti
stě. kšíti 'a kychati; — 15k- v polknúti a lyk- v polykati; -— mak-'
v zamsknati & zamykati; — slach- v č. poslechnouti a slych- 've vyslý
chati; — radéti 84; č. rdíti se & ryd- v stsl. ryždr. č. ryzí, atd.
b-i. Na př. kvot- v stsl. cvntq, stč. ktvu m. kvtu (a toto m. kvstu)
& kvit- v stsl. procvitati č. prokvítati (koř. kveitr, kvit—);— (5th č. čtu
a čitati č. čítati; — lbpéti č. lpěti, lpíti, a prilz'pati; — pbn- v stsl. pána
č. pnu & pin- v stsl. raspinati č. rozpínati (koř. pen-); — žbna č. žnu
a požz'nati č. požínati; — jbma č. jmu a jimati č. jímati; _bbrati a smbif
rati colligere; — mora a stsl. umirati;-— dbrati subst. stsl. dzra č. díra;—
— Vbl'čti bullire, scatere1 subst. stsl. vim, vortex, č. vír. —

56. V slovanských jazycích historických

psl. hlásky 5, b dílem

zůstávají, dílem v rozmanité střídnice se mění, 'dílem zanikají.
_ Psl. a, !; zůstalo v stsl. do nejstarších památek písemných bezmála
tak, jak bylo v psl.
Střídnice,
jež jednotlivé jazyky slovanské za psl. &,b mají, uka
zuje celkem ——totiž mimo některé zvláštnosti — nasledující přehled:
za psl. (a stsl.) :) a b v petzk'b, sam., Ol'hl'b, dans, le'L jest
české :: a e: pátek, sen, orel, den, lev;
polské (: (tvrdé) a e (měkké): piatek, sen, orzel, dzieú, lew;
luž.-srbské o a e: hluž. i dluž. son, hluž. dz'eň, dluž. z'éú;
ruské o a c: pjatok'b, som„ orčl'r., (leub, ICV'L;
bulh. :; a e, 5: petak, san, orel, den, lav;

srbchorv. a a a: petak, san, orao, dan, lav;
slovinské e a e: petek, sen, orel, den, lev.
Střídnice tyto jsou z pravidla poh ybn'é, t. j. na svých místech ne—
stálé, bývají tu v jistých případech., v jiných opět nebývají. Na př. k nom.
se střídnou samohláskou v č. Sen, pol. sen, luž. son, rus. som„ srbch.
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San . .. je gen. bez té samohlásky v č. sna, snu, pol. snu, luž. snu, rus.
sna, srbch. sna, atd.
57. V češtině
hlásky bývalé 5, b dílem zanikají, dílem mění se
v e (pohybne), někdy také v samohlásky jiné (rovněž tak pohybné).
Střídnice e za a a (: za :, zní nyní stejně. Ale původně byly kvality
rozdílné: e vzniklé z b bylo úzké (jasné, jako e původní), a pak vzniklé
z 5 bylo široké (temné); poznáváme to z rozdílných účinků těchto hlásek,
o čemž v. doleji % 125.

_

Střídnice a (za a) a e (za I:) jsou v slabikách krátkých; v dlouhých
jsou ovšem příslušné jejich střídnice dlouhé.

Střídnice tyto jsou pravidlem v češtině spisovné, jsou
pravidlem od pradávna a také v nářečích obecných. Vedle nich vyskytují
se v několika příkladech také střídnice: o-za 5, na př. nč. bleskat, stč.
blsket z b_lnskat'n, večeros z večera-sn; — i za I), na př. part. říka z rbka,
v nářečí lašskóm Lihota, Lihotka za č. Lhota, Lhotka, z lbgot-; ——
a za I; i z,
na př. stč. šal m. šel z šolm, v slovích přejatých častovati z čbst- a snacha

stsl. snacha; —tojsou odchylky v několika případech jednotlivých, o nichž
viz na. svých místech

doleji (% 93 č. 4; 5 161 č. 2; g 125 č. 3; a_ 5 177).

Ale ne každé 0, 1, které nalézáme psáno na místě žádaného jeru,
smíme bráti za skutečnou jeho střídnici. Na př. v ABoh. je psáno: ze
keníhami, wc zude derivveueme, v keneze, davadezeti grivny zelata. Hlásky (:
tuto vytčené zdají se na pohled býti střídnicemi za jer; ale zdání to jest
mylné: původce přípiskův ABoh. nebyl cvičený český písař, uměl trochu
česky a byl také znalý německého nářečí bavorského, ve kterém bylo oby-.
čejem vkládati e do jistých skupin souhláskových, zejména mezi souhlásku
temnou a plynnou: místo glas, bo-ust, zwelf atp. pravilo se v nářečí ba
vorském gelas, berust, zewelf atd. (Weinhold, Mhd. Gramm. %31, Bairische
Gramm. š 17), a tento dialektický způsob byl písaři ABoh. vzorem, když
tyto české přípisky psal. —- V KosmG. I, 10 a j. je psáno Myza, tedy na
pohled mz'ž—za mbž- (Mžé); ale to může býti z německého jména řeky
(Mis, Mies), jež ovšem samo svým -z'- jest také svědectvím' pro mnž-. —
V lok. Knaíawczi list. 1088 a v rozetagil ŽGloss. Hah. 6 jeste nesprávné.
——V Ídat. instr. du. plecima, plecima ŽKlem. 90, 4, pleczyma ŽKap. t.
a Štít. ř. 115“, plecyma ŠtítOp. 247“ a j. jest -z'- podle nom. plecž, jako

v stsl. pleštima vedle pleštbma. — V Baw. 109 (verše 8slab.): hněv sta
rého osla stíhá | že mladý nechce nésti giha, je psáno giha, ale čísti dlužno
jha (stíház nésti-jha).
V
V nářečí slovenském
jsou střídnice jako v češtině, ale častěji jest
a za 6, ano místy také a za a i I). Na př. (laska č. deska, slc. doska,
deska, daska; ražn č. rež, slc. rož, rež, raž; dóždb č. déšť-, slc. dcžď, dažď;
machri. č. mech, slc. moch, mach; domněnka, stč. domček, slc. domček,
domčok; Stal'BČbk'L stč. starček, slc. starček, starček; OVbS'bč. oves, slc.
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oves i ovos;

Ol'bl'B č. orel, slc. oral;

osela. č. osel, slc. osol;

lbII'L č. len,

slo. len, l'an; atd. Srov. Pastrn. 96—99 a 83—84. Za !: jest náležitá stříd—
nice e; kde je za ně a nebo a, tam dostalo se analogií. O lehký za č. lehký
a stsl. lbg'Lk'L v. š 52, a).

58. PSI. 55,:, má tedy mnohdy náležitou střídnici,
a mnohdy za
niklo a střídnice za ně není žádná. Stran té věci pozorujeme v češtině
od pradávna jisté pravidlo. Při výkladu jeho rozeznáváme dvoje případy,
totiž: I. případy, kde při 5, I; byla v téže slabice souhláska jiná než r, 1,
a II. případy, kde při 5, 1, byla souhláska r, 1.

1. Při psl. z, :, byla souhláska jiná. než r, l, Tu jest podle
pravidla za psl. jer v češtině střídníce jen tam, kde byly vedle sebe sla
biky jerové dvě nebo více. Kde byla slabika takova jen jedna, zaniklo jer
beze stopy; na př. psl. syna č. syn, kOStb-kOSt,kostmi-kostmi, božbstvo
-božstvo, službba-služba, demete-dmete, thnete-tnete, sapati-spáti, mbstiv'b
-mstivý atd. Kde byly vedle sebe slabiky jerové dvě nebo více, zanikalo jer
v slabikách lichých (první, třetí..., od konce počítajíe) a byly náležité
střídnice v slabikách sudých;
ŠBVBCB-ŠVBC,
šsvscbmb-ševccm,
a

2

1

4

s

2

1

na př. s'Bn'n-sen,
dans-den,
2 1
2 1

dignžsĚ-dncs,

su.-šm'scemr. — stč. s-ševcem, atd.
_6

4

s

2

0 věci

1

této srov. doleji položený výklad o jerovém e 5 137.

II. Při psl. z, :, byla (v téže slabice) souhláska,—, l. Tu opět
dlužno rozeznávati a) případy, kde jer bylo za r, 1, tedy případy ra, la,
rb, lb, — a b) případy, kde jer bylo před r, l, tedy případy zr, al, M', bl.

a) Případy
ra, le, rb, lb (s jerem za r, l). Hlásky ra, la, rb, lb
mohly se vyskýtati na začátku slova, na konci, neb v prostředku.
1. Když byly na začátku
slova, měnilo se jejich jer jak v pří
padech I.; s r, Z nedala. se změna žádná., hlásky' ty byly a zůstávaly sou
hláskamz'. Na př. psl. r'Žt'r,
! gen. vista č. ret gen.

(vždy jednoslabičně,

r- vždy souhláska), — psl. lřžř gen. lmži
č. lháti;
—
1 č. lež gen. lži,
V lmgati
2
V
impt. reci č. rei; — psl. řnvati č. řváti; — psl. lr—sts gen. lnsti č. lest
1
1
\.J
2 1
1
gen. lsti.

V

.

2. Když hlásky ra, la, rb, lz. byly na konci slova, zanikalo jejich jer
a. zbylé r, 1 bylo v češtině staré souhláskou; na př. psl. bratra (2slab.)
stč. bratr (jednoslab.), proši bratr daj mi pokánie Hrad. 110“ (verš Sslab.),

V

V

V
V

&jsa j'mu sotně bratr mnyený Jidl)rk.

V

22 (též), — psl. -atrb č. -utí',

V

vňutř, vnitř, — psl. moglz stč. mohl, by toho nemohl dosieci Ale. 200 (verš

V

V

851ab.), — psl. mysli, stč. mysl, nejeden svú myffl oslabí t. 535 (též).
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Teprva pozdějiy—

třeba že již v době staročeské -— změnilo se. toto

souhláskové -r (nikoli též -r', -ř), -l v samohláskoué -g', -l, a za bývalé stč.
jednoslab. bratr, mohl, mysl atp. je potom (uč.) dvojslab. bratr. mohl, mysl

V v V

VVVVVV

atd.; příčinu ke změně té zavdávaly blízké tvary příbuzné: dvojslab. gen.

21395

fem. 729%;atd. vedly k tomu, aby byla analogie rhythmická,

vv VV VV

aby bylo dvojslabičné také bratr, mysl, mohl.

\'

3. Když byly vytčené hlásky ra atd. v_pr o 5tř e (1k u slova (nesloženého),
tedy byla před nimi i za nimi souhláska a byly to tedy případy trat, tlat,
trbt, tlbt. V případech těchto jer podle pravidla nahoře vytčeného se měnilo
v e, anebo zanikalo. Když jer se měnilo v e, zůstávaly r, lovšem souhláskami;
na př. psl. kl'žVbl č. krev,

pl. gen.

sl'Žz'n, stč. slcz, part.

*brnzdfr;
č. břed
.

(przebizedffe Ol. Jos. 2, 23), t'Bkadleh č. tkadlec, blnsk'r, č. blesk atp. Také
2

1

2

l

když jer zanikalo, zůstávalo zbylé r, l v češtině staré souhláskou, na př.—
adj. ln-nvav'n stč. krvavý, nom. sl'nza stč. Slza, praes. *brnda stč. brdu, břdu,

1

V

1

V

|

V V

gen. tfskadlnca
] stč. tkadlcč,
VV pmes. klhnlzystč.klnu;
!
\—J ale později — namnoze

ovšem již v době staré — změnilo se totéž r, lv samokláskověg', ;, a odtud
jest za Stč. krvavý nč. krvavý, za stč. gen. krve nč. krve, za Slza nč. Slza,

V

za

_VV

V

VV V

nč.knižněligu?/lie
(ob.odsuvkou„Čz/lg),za

nč.

vv

atd.“

Z))Případy
ar, al, br, hl (s jerem před r, l). Téžeslabičné ar, al, br,
bl může bývati jen uprostřed slova a mezi souhláskami, tedy jenom v pří
padech tórt, tzlt, tbrt, tblt. V případech těchto zaniklo jerv době prastaré,
před vznikem vytčeného pravidla o jerovém e, a příslušné k němu r, 1 je

hned samohláskou, za psl. tzrt, tali, tbrt, tblt má již čeština stará tft, tlt,
a to zůstává i v češtině nové, mimo případy, kde během času nastala změna
nějaká další. Na př. psl. gorb't č. hrb, nikoli herb'(podle pravidla g'igrb'n),
!
a gen. VV
hrbu (dvojslab., nikdy jednoslab. krbu);
V a rovněž tak górstr. č. hrst, '

nikoli helst, gen.

karčt č. krč, kark's č. krk, galk't č.,*ng (za to

změnou pozdější hluk),

chólm'B slc. Chlm (jm. místní,

chlum), salnce slc. slnce (č. slunce), bordo č.

v č. změnou pozd.

(mkdy jednoslab. wo),

četvort'n č. čtvrtý, derm, č. drn, dbržati č. držeti, mortv'is č. mrtvý, mbrznati
č. mrznouti, prSb č. prs, pbrstfn č. prst, pM'V'Bč. prvý, Sbrdbce č. srdce,
sm-na č. srna, Sbrp č. srp, SM'StBč. srst, tbrn č. trn, tbrpéti č. trpěti, Vbrba
č. vrba, Vbrtéti č. vrtěti, zbrno č. zrno, čbln'B slc. čln (č. člun, změnou
pozdějšD, dblg'r, slc. dlh (č. dluh), mblčati č. mlčeti, pblní, č. plný, pblstr.
č. plst, Stblp'B slc. stlp (č. sloup), tblsz slc. tlčiem (č. tluku), Vblgnati
č. vlhnouti, Vblk'l: č. vlk, Vblna č. vlna, žaltm slc. žltý (č. žlutý) atd. —
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a, I; při r, 1 v _tart, trat atd. *).

59. V následujících 55 podavam sbírku příkladů na české tvary trt, tl;
(tg-t, tlt). Při výkladu jejich jde v případech daných o dvě věci: jaké bylo
jer při r, 1, zda-lie či b, —a kde bylo, zda-li před r, l či za ním. Poučení
o tom nabýváme s několika stran.
Poučují nás o tom jiné jazyky indoevropské. Na př. litevské adj.
kruvinas krvavý svědčí, že bylo psl. króvr., a podobně svědčí lit. vžršus pro
psl. Vbrch'r.,lat. vertere pro Vbrtěti, lat. glutire pro glatati atd.
Dále poučují nás o tom jiné jazyky slovanské. Z pův. tart atd. vyvinulo
se totiž tft, tjt jenom ve slovanštině jižní**) a české (skupině A), kdežto
v slovanštině ruské (B) a polské i lužické (O) zůstává. r, lsouhláskou a za
bývalé 5, (: vyvinuje se samohláska jiná, která ukazuje, kde prvé jer bývalo,
a mnohdy také jaké bylo. Na př. ruské gorb'L 3. pol. garb svědčí, že bylo
psl. garb's', podobně svědčí rus. zerno a pol. ziarno pro psl. Zbrno; ru's.
krovr, a pol. kreví' pro krava; polské tart svědčí, že bylo původně tzrt nebo
tbrt, — pol. that, tult, tlot, tolt je svědectvím pro talt, — pol. telt pro
talt, tblt, — pol. tilt pro tblt, _— pol. tžeřt, tíert stpol. tirt pro tbrt, atd.
Konečně máme poučení v daném slově samém anebo v blízkých jeho
příbuzných. Na př.:
hrst, krmě nemůže pocházeti z gbrst-, kbrm , poněvadž po _(/-,k- nemohlo
následovati b; — stsl. žrlo (psáno Žl'BlO)&grlo (ps. gmlo) jsou ovšem slova
příbuzná, ale nikoli stejná: žrlo je z gbr- koř. gar-, grlo pak ze stupňovanélio
gar- (sr. Jag. Arch. 7, 119), svědčí tedy stsl. _qralo č. hrdlo pro psl. gardlo,
žralo pak pro ybrdlo; —
stč. žrnov, črny' nemůže pocházeti z garn-, koru-, poněvadž g-, k- by
se tu nebylo změnilo v ž-, č-; —
jerové (: v sg. nom. krev, *pl. gen. jablek atp. svědčí, že jer bylo za
souhláskou r, l, nikoli před ní, tedy že bylo krava, jablzk'B atd.; —
tvary stupňované mrak, vláhu svědčí, že mrknouti, vlhnouti je z mbrk-,
volg-; z kořenů mark-, velg- jest na nižším stupni mbrk-, volb-, na vyšším
mark-, volg- & z toho mrak, vláhu; —
'
tvary stupňovaně strom, brod svědčí, že strmý & stč. brdu (praes) je
ze strbm-, brbd-, koř. strana,-, bral-; —
tvar stupňovaný slepý stsl. slépa svědčí, že oslnouti (m. oslpn-) je ze
Slhp-; —
*) Srov.: _Schmidt,

Zur Gesch. des indogerm. Vocalismns II. 18 a násl.;

Mikl o sich, Uber den Ursprung der Worte von der Form asl. mt; tého ž, Etym.
WOrterbueh; B : (\ c k ne r, v Jag. Arch. VII, 526 a násl.; L e skic n, v Jag. Arch. III,
698 a násl.
") Stsl. tft, tgt transkribuje se obyčejně trót, Hat; v rkpech bývá za to též trbt,
tlot, na př. čg'vb, dgga psáno črwb, črovo, dlaga, dlbga.

'
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tvar zdlouženýrum-iorati, umírati svědčí, že lumrlý, smrt atp. je z mbr-,
koř. mer-, — polykatz', stč. vylykovatr' (: vylhávati) svědčí, že v psl. bylo
lak-,

lag-;

_—

- '

tvary zmar, val, valiti atp. svědčí, že umrly', smrt, vlna unda je z mtr-,
vzd-, koř. mer-, vel- (stupň. v -o- & zdlouž. v -a-);
.
tvar stč. (jednoslabičný) trta— se souhláskovým r svědčí, že slovo to

V

vzniklo z trata- nebo trbta- (s jel—emza r), kdežto stč. (dvouslabičné)
se samohláskovým r svědčí, že slovo vzniklo z tarta- nebo tbrta- (s jerem
před r), a totéž vysvítá ze stč. tlta- a tha-; jest stč. krvavý, Slza, blsket

\_/ vv

x_J V V

atp., a bylo tedy krav-, slu-, blbsk- atd., a jest stě. krb gen. kika, 9523,
plné/; atp., a bylo tedy gab-, bbrz-, pbln- atd.
Ale přes to přese všecko přece často vyskytují se slova, jejichž r, ;
etymologicky určití nelze; mezi příklady zde nasledující pojata jsou však
jen taková., jejíchž [, ; je původu trvám patrného.
60. tft z t67't.
České krb, Stsl. gl'Bb'B*) je proti rus. gon-bm,pol. garb, stprus. garbs
kopec, je tedy z psl. g'nrb'n; — krčctz', krkatz', bělorus. harkač, tedy z gm-k-;
— hrdlicc, stsl. gímliča, rus. gorlica, pol. garlíca, tedy z g'nrlica; — hrdlo,
stsl. grblo, rus. gorlo, pol. gardlo, tedy z gm'dlo; — krdy', stsl. gmdfn,
rus. gordyj, pol. gardzič, tedy z gm'd'n; — hrnec, stsl. gr'Lnncn, rus. gomec'n,
pol. garniec, tedy z g'LI'IlBCB;— krnouti m. krtržouti, pol. garnaé, srbch.
gmuti iterat. grtati, tedy z gut-; hrst, stsl.g1—1>str»,
rus. gorstt, pol. garšč,

tedy z g'm'stn:

gut-tb

(srov. raka, ruka z koř. renk- :

colligere); —

hrtan-, chřtán, stsl. glmtann, rus. gortanb, tedy z gut-; — chr/tati, rus. dial.
ohon-kata, pol. charkaé, „tedy z chmkati; — chrt, stsl. chmtm, rus. chortm,
pol. chart, tedy z charta,; — Chrvat, stsl. ch1"r,vat-, rus. Chorvati., pol.
Karwat-, tedy 2 ohmy-; -— krč pařez, Krč jm. místní, pol. karcz, tedy
z k'hl'ČB; ——stč. krččti je z kuk-, nč. kručcti jest toho onomatopojicka
varianta; — krčiti, stsl. krmčiti, rus. kOl'ČÍtb,tedy z kuk-; odtud i křeč,
slo. krč, rus. korčn, pol. kurcz; — krčma, stsl. kmčnma caupona, rus. korčma,
pol. karczma, tedy z kulí-; ——krck, kršňavý slo. krckňavý, hluž. korch
levá ruka, tedy z k'm'ch-; — krk, stsl. kl'bk'Ia, rus. kOl'k'D,pol. kal-k, tedy
z k'BI'k'L; — krkat'í, krkavec, rus. karkatb, tedy z kuk-; — krmě, krmžti,
stsl. krmmlja, rus. kormlja, pol. karmja, tedy z k'm'mja; -—krňavy', krnčti,
stsl. km:.nfbmutilus, rus. dial. kornyj malý, pol. Karnkowo jm. místní, tedy
z kun-; — 7571100,
krbcc bačkora, krpě pl. krpata, pol. kurp, rus. dial. kul-py,

tedy z kup-; -— stč. krpati, krpiti kousatí, z kup-; — krsati, pol. karšlak
zakrslý strom, tedy z kus-; — oškrd, stsl. oskr'td's, rus. oskord'n, pol.
*) t. j. gym. atd., srov. pozn. předcházející.
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oskard, lit. skurdis motyka, tedy z osk'm'd'n; — sk)-bití, pol. skal-b poklad,
tedy ze Sk'Ll'b-.

61. tlt z tali.
České kluk m. blk *), stsl. gl'Bk'L, je proti rus. golk'n, pol. gielk, je
tedy z psl.g$1k'n; — chlum, slc. Cblm jm. místní, stsl. chlmm'r., rus. cholmvs,
pol. Chelm, tedyz chalmfn; — slunce, Slunko, slc. slncc, slnko, stsl. Sl'LnLCG,
rus. solnce, tedy ze smln-.

62. m:, tg-t z tm.
České brva, stsl. bmw., je proti rus. brovn, pol. brexí' gen. brwi, lit.
bruvis, tedy z psl. bmw-; ——brzda, stsl. brmzda, rus. brozda, tedy z hnizda;
— drhati, drktati, stsl. dr'Lžati tremerc, rus. drožatb, pol. držeč, lit. drugys
zimnice, tedy z dmg-; — drv- v drvoštěp & v plur. drva gen. drew, stsl.
drmva ligna, rus. drova, pol. drwa gen. drew, tédy z dnvo; kmen tento
je z pův. drzi-, srov. ř. 8069, a z toho pak drug-, slovansk. dvur-; sing.
dřevo stsl. drevo jez dervo, lit. derva; — ocb-rnouti, stsl. chr'nmnqti clau

dicare, ochr'mnnacticlaudum ňerí, adject. chrom, tedy z Cham-; — krt,
krtek, dial. kret, stsl. kmt'r., rus. krot'n,'pol. kret, tedy z kl'Lt'L; — krev
gen. krve, stsl. krava, ruš. krovs, pol. krewí'gen. krwi, lit. adj. kruvínas,
tedy z kl'LVb; — stě. ostrcv gen. ostrve, z OStl'LVb,ostrev DalJ. 74; —
stě. strcd gen. strdí, ze strnd- Mikl. Etym. Wtb. 327 ; vedle toho je také
střed, srov. pol. stredz & stmedz & v. 5 267 ; — stč. strbati proti strouhatí,
stsl. stngatí _a strugatí, tedy ze Stl'Lg-; — trcst gen. trstz', stsl. tl"I»StI>,
pol. trescz Malg., lit. strustis stéblo Mikl. I“ 144, tedy z trmstn.

63. tlt, ty z tlat.
Stč. blcba, plur. gen. blech (z bl'nch'x., odtud nč. blecha), stsl. bl'Lcha,
je proti rus. blocha, lít. blusa.,._je_tedy z psl. bl'Lcha; —'bltati, rus. glotatb,

lat. glutire, tedy z gut-; sem patří také klut, klututz'; — chlup, slc. chip,
rus. chlppne, 00thpr, tedy z chl'r.p-; — jablko pl. gen. jablek : jablmkm,
tedy z jablmko; — klúb, kloub, slc. klb, souvisí snad s glob-, mrus.
& srbsk. zglob articulus atd. Mikl. Et. Wtb. 66, a tedy z *kl'r,b-; k tomu
patří též klubko, stě. klbko Boh. 315, slc. klbko; — kluk slc. klka tloccus,
stuppa, stsl. kl'Lk'L, z klmkm; — stč. plat vor gen. plti, stsl. plata, strus.
plotr), koř. plen—,tedy z plmtb; — stč. plat kůže gen. plti, stsl. pl'btb, rus.
plotr), pol. pleť: gen. plci, lit. pluta kůra. tedy z plata; — stč. plvčtz' fiuere,
z koř.p1e13-, tedy z pl'mrétí; — slza, stč. pl. gen. slez, sloveso slož.
vze—slziti z \"LZT>-Sl'LZ-,tedy psl. slmza.

64. ty z tbrt.
.
České brdo clivus, licium, .stsl. bude, je proti rus. berdo, pol. bardo,
Je tedy z psl. bbrdo; — brhel pták, rus. berglez'x., pol. bargiel, tedy
*) Za tgt bývá v češtině tlut, v. 5 229.
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z bug-; — brk, brho, mrus. b'ork, pol. bark paže, tedy z bark'n; — brloh,
stsl. br'blog'b, rus. berloga, pol. bal-log, z barlogm; — brzý, brzo, stsl.
bmzm, pol. barzy, barzo, bardzo, z baz-; — cvrčcti v._doleji skv_1'.četi;—
stč. čmy' nč. čer-ný*), stsl.

ČI'LH'B, rus.

čěrnyj, pol. _czarny, czerú, tedy

z čsrnm; — stč. črpu nč. čcrpu, čerpatt, stsl. čmpatí, rus. čerpats, pol'.
czerpaé, tedy z čm'p-; — stč. črstvy' uč. čerstvý, Stsl. čnstv'n, rus. čerstvyj,
pol. czerstwy, tedy z čm'stv'n; — stč. črt nč. čert, stsl. č1$t$,_rus. čertí.,
čerta, pol. czart, tedy z ČBl't'h; — stč. črtadlo, _nč. knižně črtu, črtatzf,
stsl. črnta linea., črntati incidere, rus. čerta, tedy z cinta-; — stč. črv
nč. červ,

stsl. čr'bvra, rus. ČGI'VL, pol. czenír,

lit. kil—mis,tedy z ČBI'VB; —

čtvrtý, stsl. četvr'ntyj, rus. četv'értyj, pol. czwarty, lit. ketvirtas, tedy
z č(e)tvr>rt-; — stč. drlavy' bodlivý, koř. der-, tedy z dbrlav'5;—drhnout'i,
rus. dernuts. pol. dziergnadč,tedy z darg-;— drn, stsl. drum., ms. derm),
pol. darů, kaš. dzarna, tedy z d5r11-;— drzý, stsl. drmsz audax, rus.
derzkij, pol. darski & dziarski, tedy z dm; — držeti, stsl. drtžati, rus.
deržats, pol. dzieržeé, tedy z dug-; — s-mrlmouti se zatmiti se, stsl.
mlmknztti, rus. merknutt, pol. mierzchnzgé, z muk—, koř. merk-, stupň.
v work—,mrak; odtud i mrkatz' očima; — smrslmouti, mršttti, z mask—,
koř. mersk—, stupň. v morsk-, mraštiti rugare; — mrtvy/', smrt, Stsl.
mrntvm, S'I>m1'bt5,rus. mertvyj, smertb, pol. martwy,

šmieré, z IDET-, koř.

mer-; _odtudi mrcha cadaver (mrcha pecus, pol. mel-cha, marcha, je přejato
z germ., srov. i rum. marhá, margá. dobytek, Malin. wyr. 11 a 12); — mrva,
stsl. mrtvice, pol. mierzwa cuchanka, tedy z mawa; —- mrzeti, stsl. mruszéti
abominari, rus. merzétt, pol. mierzeé, tedy z mnm-; odtud také mrzky',
mrzutý, mrzáka --—mrznautz', stsl. mmznadtí, rus. mčrznutb, pol. ma'rznzyé,
koř. mem-, stupň, Ý mom-, mráz, tedy ?. muz-; — prha, Stsl. prnga
novella tritici grana, rus. perga, pol. pierzga, tedy z pnrga; — prchnouti.,
prchati, rus. porchatn, pol. pierzchnzté, pierzehaé, tedy z pach-, koř. perch-,
stupň. v porch-, prach; odtud i pro/zlý &pršeti; — prk kozlovína, pol.
parkacz, kozel, mrus. perčyty ša prskati se, tedy z park-; — prs, stsl.
pmsn, rus. persi, pol. píerš, tedy z pusa; — prst mase., stsl. pm.st'r,
digitus, rus. perstfn, pol. pieršó hrst, pieršcicú, naparstek, tedy z pust-; —
prst fem., stsl. prbstr. humus, mms. pel-st, stpol. pieršé; — prt', dial. pi'rť
stezka, mrus. pert, pol. peré m. pierc', tedy z parta; -—prvý, stsl. prv/1.,
rus. pervyj, pol. pierwy, pierwszy, tedy z panu; — skvrčetz', svrčeti, cvrčctví,
atd., rus. sverčats, pol. skwierczeé, tedy ze Skal'k-; — skvrna, stsl. skvmna,
rus. skverna, pol. poskwierníč, tedy ze skvarnq — smrdčti, stsl. SDIP'bdéti,
rus. smerdétn, pol. šmierdzieč, koř. smerd-, stupň. smord-, smrad,. tedy ze
smbrda; — smrk dial. švrk, slc. smrečina, svrčina, rus. smerčie collect.,
pol. swierk vedle smrek, stsl. smréča cedrus, tedy ze sn15rk-, koř. smerk-;
*) Za náležité a, stč. črt, žrt, (t. j. čer-, žf- před souhl.) jest nč. čert, žert.
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— srdce, stsl.
koř.' sera-; —
šeršenr, crabro,
rus. sema, pol.
sierp,

sr'sdscc, rus. sercc, pol. serce, milosierny, tedy“ze sud-,
srch, sršeň, sršaty', sršetz', stsl. smch'Lk'r, asper, snšenn,
pol. sierszel'l, lit. širšů, tedy ze sms-; —- srna, stsl. srbna,
sama, tedy ze ssrna; — srp, stsl. smspm, rus. serpm, pol.

stpol. sierzp,

tedy ze SBI'IYL;--

srst,

stsl. smsts

pili, rus. šel—star„

pol. sieršé, szeršé, tedy ze ssrsts; — strniště, stsl. Strbnb fem. stipula, rus.
sternja, pol. šcierú, tedy ze stran-; — svrbčti, stsl. svmb'l., rus. SVGl'b'I),
pol. šwicrzb, tedy ze svrab-, koř. sverb—, stupň. svorb-, svrab;

— stě,

ščrbina nč. štěrbina, rus. ščerbina., pol. szczerba, tedy ze Ščbrb-; — t-rdlo,
mrus. terlyča, pol. tarlica, cierlica, ciarlica, z koř. tet-, tříti, tedy z tmm-;

— trhnouti, stsl. tl'Bglthi iter. tnzati,

rus. terzats, tedy tag-;

_- tm,

Stsl. tram., rus. ťól'n'b, pol. tam i cierú, tedy z tbrn's; ——trpěti, stsl.
tnpéti, rus. terpétb, pol. cierpieč, tedy z tmp-, koř. torp-, stupň. v tmp—,

trápiti; — trnouti, strnoutz', ustrnouti, stsl. utrmnqti torpescere, sln. otrpnóti,
strpnótí, rus. terpnuts, pol. tamaé & cierpngé trnouti, tedy z tmp-, koř.
terp-, stupň. v torp-, stsl. utrapm extasis, stč. otrap, otrapa, otrapenie
extasis, otrapiti : smyslů zbaviti; — vrba, stsl. vr'Lba., rus. verba, pol.
wierzba, lit. virbas, tedy z vsrba; —__vrčetž,vrhali, lit. verkti, tedy z vrak-;
— vrch, stsl. vnchfn, rus. verch's. pol. wíerzch, lit. viršus, tedy- z vnrchfn;
— stě. m—šěsíť., mms. verša, pol. wígrsza, tedy z \'srša;

— vrtětz', vrtati,

vrtký, vrtoch, obrtcl, stsl. vrntéti, rus. vertétn, pol. wiercieé, tedy' z van-,
koř. vert- vel—tere, obsažený ve verteno-vřěteno & stupň. ve vort-, vrátiti;
odtud i vrstva, rus. versta, pol. warsta, warstwa, z V51't-t-; — Stč. vrv,
stsl. vr'nvr> funiculus, rus. VGI'VB,tedy z varvs;

— m-zati (dveřmi, otvírajíc

je &zavírajíc), z vuz-, koř. verz-, stsl. ot'nvrésti aperire, povréslo č. povříslo;
— zrcadlo, stsl. zr'Lcalo, rus. zercalo, zcrkalo, pol. zwierciadlo, zc zuk-,
koř. zer-, stsl. změti, zřítí; + zrno, stsl. zmno, rus. zemo, pol. ziarno,
lit. žirnis, tedy ze z:,mo; — stč. žrcl ně. žerď, Stsl. Žr'bdh, rus. žel—db,pol.

Zerdž, tedy ze žnrds; — stě. žrnov nč. žernov, stsl. žmny, rus žernov's,
pol. tama., lit. girna, tedy ze žm'n-.
Sem patří také adjektiva -rlý a -rt_1jutvořené, z part.: umrlý z -mm'-l'1,
qui mortuus est, koř. mcr- mříti, — otrlý z —t5r-1'5qui trivit, stč. trty'
třený, koř. mer-, třítí, — stč. rozskvrly' liquefactus ze -skvr>r-11„ koř. skver-,
stě. skvřieti, škvařiti se, — nevrly' z war-11. fervens, koř. ver-, vřítí.
65. tlt z tblt.
České člun, člunek, slc. čln, člnok, stsl. člmnm, je proti rus. čelns,
pol. czoln & czóhno, je tedy z pův. čnhm; — dlubati, dloubatz', slc. dlbsti,
cllbat, stsl. dlmbsti, rus. dOlbÍtL,pol. dl'ubič, příbuzné se subst. dláto z dolb-to,
koř. delb-, tedy z dslb-; sem patří také ka-dlub, mms. kadolb, pol. kadhlb;
-— dluh, slc. dlh, stsl. dh.g7. debitum, rus. dolg'L, pol. dlmgm, tedy z dmg-;
— dlouhý, slc. díky, Stsl. dlagm longus, rus. dolgij, pol. dlugi, z dmg-;
— mlčet-i. stsl. mhsčati, rus. molčats, pol. milczeé, z mslk; s tím souvisí
Gebauer, Historická. mluv. jaz. česk. I.
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stě. žmlkly' ráuc'us, hrdib"zmlklé, lílaš zmlkIý,-'ž1'nlklosl ra'ueita's, 'zňz'lknúti
raucum úéri, slc;»mlk1)ýmařcidus, mlkvé 'zr'no; '—'mlzati'ssáti, lízati, stsl.
ml'nzq mlésti, z“m51z-',*koř. melž-; s 'tírh snád 'souvis'í mlsatz' ; '— plch, stsl.
p11.ch1., srb.- púch, pol. pilch,- sthněm.'pi]jh,' z“pnlchm; — plný," stsl. plm'b;

rus. 'polňyj, pol. pelny, lit. pilrias, z pnllm; — ]Jlst; stsl. pl'nsts, rus: polstp,
pol. pilšé, z pnlstn; — stčfplžmítžpsts'l. pl'nznati'á'pl'ěsti' práés,-'pl1,zzg
repere, rus.-“polzti, pol. pelzaé, z pblz-,T koř. peIz—',stupň. 'v pólz-, plaz-;
s tím' soůvisí plzky', plž, plaz, plazi't'z' se; —- sloup,“ st'č. stlúp, slc. sti—19,
stsl. stlmpm, rus. stolpfr., pol. slup, ze" stnípm; — tloucz', tlaku, slc.' tlct',

tlčiem, stsl. tlěšti (m'. telk-ti), tlmkq, rus. tolku, pol. ttukg, z tak-,. koř;
talk-; — tlupa, m. tlp-, stsl. tlmpa, rus. tolpa, lit. telpu .tilpti místó míti,
z tnlpě; — vlha,'sts1. vlmga, pol. “wilga, z Vblga; — vlknoatz', vlhký, stsl.
vl'r.gnqti, rus. volg'nutb, pol; wilgnqč, lit. vilgyti vlhčiti, z vag-, koř. velg-,
stupň. ve volg-, vlag- vláha, vlažiti; — vlk, stsl. vlmk's, rus. volk'n, pol.

wilk, lit. vilkas, z vam-; — vlna lana, stsl. vhana, rus. volna, pol. welna,
lit. Vilna, z valna; — vlna unda, stsl. vl'nna, rus. volna, pol. welna, lit.
vilnis, z Vblna; — žlač, slc. žlč, 'stsl. Žl'bčb, rus. želčn, p'olf zólé (m. -č),
ze žnlčb; — žlmza, žluva., slc. žlna, st"sl;žh>'na,' rus. želna, pol. Zo'lrno,ze žblna;
'— žlutý, slc. žlty', stsl; žlmtfn, rus.-želtyj, pol. žolty, h't. geltas, ze ŽBlt'L:
66. tri, tg't 7. trbt,

_

Stč. břdu, brdu je proti stsl. bredq,'rus. brodu, jezkoř. bre_d-,stupň,
v brod-, je tedy z bad-; — stč_. břev g_en. břvz' trabs, z brava, se břvi
Šach. 25, nad brzwi HořoyA. 105 (1529) ;_ —_brněti 'pol. b'rznigč, 'niťnom
řiňčí) A1xV.1.1394, mnohý jázýček .brnyeffe _Vít. '27b,

již železa bmye (:

(kněz) maje brnícíe zvoncč HušPost. '792 koíiík brnieše Živ'otJos. ČČngJ
1862. 220, včelenky brňá (=bz_uč1') Suš. 339,' zbrml (MikLEtyin. Wtb'. 21.
z hlenů-'); — hřbíetž, z koř. greb-, stupňl grobŠ, 'te'ďy'z Šrbbe'ti; '-'.hřmleti,
z koř.. grem-, stupň. grow-, tedy 'z gršméti; — 'c/zřlwt,křbct_z chrubnt'n';
— střed gen. strdí favus "má ved'le 'sgbe táké. nom'fstred, & to ukazuje
ke strmá-, v.._š 62 a 267; —..stč. -strn'ú'tz',_hllóst(podřubéhýjlédšra s_tťnieše
DalP. 89., _m.-St1'mnú13i,_sroy.. stsl. _ustljmíínqtqi. práeqipitari, 73,511;střéinkla„v=
srov. stsl. stmmnglavn, „ze stmmpglavn ;-.tó vše—zes't11'3_Iň-,
-kóř._"s'trem-,Ístupň'._

v subst. stýom; '_-,-škrkati, šlgrkotalí, vedle skřektat-i, stsl. skmžnmi; 'rús,
skrežetatb, ze skrngěf 34-131.-ihstr. stč. třmi 'z trb'tní; totéž trh- : tréš jé
v trpaslík a- stě. třpaslek, srov.. stsl. trbpgst'bkfb simiá, & v trnbž; srov.
stsl. trsnogfn; —-se-trvatz' podl'emrus. tryvaty, v'ytre'valyj, liť. tri_voti' ertragen
Mikl. Etym. Wtb. .360, tedy. ze srl,-trni'ati; .— gen. mudrcě, chytrcě atp.
z -rr,ca atd.
'
67. tlt, tlt z tlbt.
.
Stč. blsket, blščětz' sě, stsl. blbskm, blnscati, blpštati sg, je proti rus..
bleštétn, bleščatb, pol. blyszczeé, -a proti iterat. stsl. blíscati, je tedy z blBSkÍ;
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— blv'ati; 'stsl. blnvati, ru's. blevatn, pol. blwaé (jednoslab.), tedy z' bitv
(m.'b1j'r,v-)_;g— klnu, st'sl._kln'nq; pol.. klne,: iter. proklínati, tedy z klan-;;
—- klvatž, stsl. klsvati; rus. klevatb, pol, klwač, tedy z kl'nv-x(m. mm;-)=;
— labutí; stsl. plnvati, ru's.'p]evatt„pol. plwaé, tedy.z;pl'sv- (m.\plj:5v-.);'_—f
oslnouti, stsl..os11>nati' m'. oslnpn-, stupň. v- slép-, slepý, tedy ze slnp-.__'_
.6'8. Mnohdy jest výklad obtížný.- Na př. při slově skrze, vedlé s'tsl'.
črés '(z' kers-). Místo klobása mělo by býti klba-sa, podle stsl. kl'nba'saý'p'ol'.

kielbasa, rus. "kolbasa _Podobněžádáme? tlmač m. tlmnač' saam,-

stsli.

t11.mač5, řusí' tolmačfn, "pol. tlumacz, z tiíreck. Knižně kov-Imiďlo'je utvoření)
podle .rus'. kormilo, správně "by mělo býti- krm'ždlo, fstsl. kr'i,milo;;' totéž
platí 'o slovu kor-ma puppis, m. farma, 'stsl.- krfrima, rus.'_korma,- z k'm'ma'z

Změně v tft, tjt podléhala také mnohá.slova přejatá

Příklady toho

jsou: 'č. _b'íně, stsl. bmnja, 'rus. bronjaf sthně'ín.'- b_runjaj"got" bfun'jojí :.
stč. drbitž musiti, _sthněm. durfan, got. thaůrbari; -—'-h_rlcš,' Stliněmskirlěise,
z ř. xógte—
astray-“; _“ stě. 'mno' plášt 'kóžešinoui'podšívaný,'stsl..k145žno,
rus. korzno, stlměm. chursilina, chrusina„"střlat_.'crusina, crusinna; ;— mrkev,
rus. morkva, s_thhěm. _m'orh'a, moraha;_ '—_'m-hcáb', něm." W'urfzabelf

'

69. Ještě slovo o tom', jakým „postup em hlask'y'a, 'b'v'češtině' zanikaly.
1. Nalezli jsme, že v slovích tvarů tart, 'talt, tbrt; tblt 'zaniklo 5, b

v době prastaré, 'dříve než jinde: z km?,vš,se stalo podle pravidlao'jerových
střídnicích krev, z gřl'stř však je hrst 'a nikoliv: herst, zaniklo tedy '-5.—
v gm'stn atp. dříve, než _pravidlo dotčené zavládlo. '
_ '
2. V případech ostatních, mimo vytčené tzn-t atd., zůstávaly a trvaly
hlásky a', z, na svých místech, až se změnily ve své náležité střídnice. 'T'o
vyplývá ze samého pravidla o, těchto stř-_jídnicích:za a, b jest a jen vj'řadě
slabik jeí'ov'ých a jenom na' místech počtem sudých (od“ konce počítajíc)';
historické sen a den atp. nemohlo vzniknouti ze san a dbn t. j. po'zanfknut'í
koncového jel-u, nýbrž-vzniklo-z.
plného
s'nn'I.
tedy, když
. .
„.
1
..a 413115;bylo
,
1
pravidlo ojerových—střídnicích vznikalo, :; a b v živé výslovnosti zachováno

nejen na místech sudýchtnýbrž i na lichých'a lína—konci slov, 't: j. všude„
kde theorie. klade slabik jerových vedle _sebe'něk'olikl '
' '
' '
3. Kromě toho svědčí někte'í'é případy 'spřehlliskou cz.-č;že koncové '-b
tlvalo na svém místě až doztéto přehlasky '(XII stol.). 'Na př. p_ět'z''psl.
petr,. Z pgt- bylo české piat- &z toho dale I'm-„ (ň ": měkké p) 'a, pat'
(v patnáct. atp.). Dejme tomu, ženal'ežité koncové -o zaniklo před přehláskou,
tedy že quinque bylo stě. piat n. 15q'tn. pat. Tu namítá. se otažka: jak se
to mohlo přehlasiti v historické 'pčt, ana přehlaska tato děje“„sejen tehdy,
když následuje hláska měkká nebo slabika se samohláskou úzkou? Uvedené
piat, líat (quinque) je zněním identické s' participiem přat, 15at(í'ozýat dis
tentus), změny hláskové mají tu tedy býti identické; prvé piat, 15atquinque
.

5,.„
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změnilo se v pět, proč se nezměnilo též druhé? Nalezneme výklad a' výmluvu1
že tu působila analogie: k nom. akk. piat, ýat quinque byl- gen. pěti atd.,
Odtud dostalo se -ě—také do nom. akk. a jest tedy pět. Ale proti tomu
mame také—námitky: a) Také při part. piat, zíat mohla působiti analogie,
totiž z plur. pěti, a nepůsobila; proč tedy analogie v slovích znění inden
tického tam působila, zde nikoliv? b) Táž analogie mohla působiti také
v patnáct, patdesát, památný, památka, částka atd., ale starožitná a rázovitá
slova tato zůstala bez přehlásky; proč působila analogie v pat-pět, pamat
pamět, část-čiest atd., a ne také v patnáct, památka, částka? 0) Adverbia
zpět., opět jsouzbýv. pat-, psl. petr., jejich -ě- měloby býti též z analogie;
ale odkud měla analogie přicházeti, když slova tato jakožto adverbia byla
isolována a souvislost jejich s nějakým přehlasovaným pět-, na př. se zpietiti,
bez analyse grammatické zajisté nebyla na snadě? d) Změny, nebo vlastně
turbaco, které způsobuje analogie, vyvíjejí se znenáhla a bývá dlouhé kolísání,
než jazyk od tvaru hláskové správného k tvaruanalogií vzniklému přejde;
na př. bylo náležitě slyšal plur. slyšeli, pak přibylo analogií také slyščl
u. slyšel a slyšali a jazyk dlouho se kolísal mezi slyšal a slyšel atd., než
se ustálil svou měrou novotvar slyšel; při. piat, pat-pět quinque takového
kolísání není, není tedy pravděpodobno, že by přehlásku v něm byla způsobila
analogie. To vše platí také o příkladech piast- a pěst (psl. pests), přád
a pied nč. píď (psl. pode), pamiat- a pamět (psl. metr.) aj., přehlásku ia,
a-ě v případech těchto bez obtíží a pravděpodobně vyložiti nelze. Všecky
však obtíže odpadnou, když přijmeme hypothesi, že koncové —hv češtině trvalo
ještě, když přehláska a-ě se dála (v XII stol.). Hlásky a, !; nezanikly
v češtině najednou, nýbrž zanikaly postupně, jak z odstavců 1. a 2. tohotoš
vysvítá; mohlo tedy také koncové -b trvati až do stol. XII. Pročež mám za
to, že tak bylo, a přehlásku pět atd. vykládam z piatb, path atd.
Srov. % 95.

Stupňování samohlásek *).
70. V taku-tok, stsl. taka-toku. máme slova příbuzná, ale vytčené jejich
samohlásky e-o jsou rozdílné. Rovněž tak v lat. tego-toga, ř. J.éym-).óyog'atd.
*) Srov. Miklosich,
Úber Steigerung u. Dehnung in den slavischen Sprachen
1878; téhož, _Gramm.I', a Etymol. Worterhuch 1886; — Saussure,
Mémoire sur le
systeme primitif de voyelles dans les langues indocuropéennes 1879; —- Leskien,
Die Praesensbildungen des Slavischen und ihr Verhaltniss zum Inňnitivstamm, v Jag.
Arch. V. (1881), 497 a násl.; téhož, Handb.2 12 a násl.; téhož, Der Ablaut der Wurzel
silben im Litauischen 1884; — K ruš e vs ]: ij, K'Lvoprosu oguně 1881 (výtah z toho
a j. od E. Ková i-e, v článku 0 stupňováni, v Listech filolog. 1887), — Hu b s ch
mann, Das indogerm. Vocalsystem 1885, 71 a násl.; — Wiedemann,
Beim-age
zur altbulg. Conjugation 1886; — Brugmann,
Grundriss I. 246—260;— V. Henry,
Précis de grammaire comparéc du grec et du latin2 1889, 49—52 a j.; — Sob o lev
skij, Fonetika 1891, 62 a násl.
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Změnu,která se nám tu jeví, nazýváme stupňováníin

samohlásek;

v taku-tok atd. je stupňováno .e v o, ——
jsou samohlásky rozdílných stupňů,
—- jsou stupně 0-0. V stsl. impt. tbCi—praes. teka- subst. tok-5 jsou
stupně b-e-o.
Stupně e-o máme také v slovích nětoyat—xonj; k nim patří dále též
.gzz- v reduplikovaněm ní—m-m,se samohláskou úplně zaniklou. Tu máme
tedy stupně a-e-o. Rovněž tak v slovích: ůmov-leíarw-lomóg.

Stupně k sobě patřící tvoří stupňové řady neb stupnice;

stupnicí

takovou jest na př. pravě ukazané b-e o a R-c-o. Doklady pro každý stupeň
jsou buď v jazyku témž, na př. v stsl. tací-teka-tok-I., ř. zimou-nároyaz-nozú,
élmor-leínw-lomóg, — buď doplňují se z jazyků rozdílných, na př. stsl. vnsn
(z pův. vek-), lit. veš (z vak-) a ř. alza; (z voz'k) dávají dohromady touž
řadu 190-0, jako ůcnov-laíam-lomóg.

Stupňování samohlásek vyvinulo se v indoevropském prajazyku.
Odtud dochovalose do jazyků pozdějších.
Z bývalé jeho rozvitosti
a pravidelnosti tu více tu méně se ztratilo nebo porušilo, někdy však
přibylo k stupňování starému něco nového, buď nový způsob, buď nové
případy; Příklady nalézají se nejhojnější a pravidlo je tedy nejzřetelnější
v jazyku skr. a řeck.; ale i v stupňování slovanském je příkladů hojnost.

Příčinou

stupňovaníbyly dílem starý přízvuk, dílem i jiné okol

nosti hláskové, dosud dosti ncvypétrané. Na př. v lsíar- zůstávalo -ei-,
dokud tu byl přízvuk; když přibyla přípona, která strhla přízvuk na sebe,
ztrácelo se -e- a zbývalo -z'-, bylo tedy na př. lmš- (Saussure 188); —
v kmenové příponě—v sňney—zůstávalo e, když přípony pádové se začínaly

samohláskou, a ztrácelo se, když tytéž přípony se začínaly souhláskou,
na př. pl. nom. skr. sinav-as pův. suneu-es, sg. dat. skr. sňnav-ě půvL
sfmeg-ai proti skr. 'a pův. sg./nom. Sunu-s, sg. akk. sňnulm atd. (H. Paul,
Saussure 205—206). Podle toho je tedy stupňování změna pouze hlásko
slovna; výklady starší, podle nichž stupňovaní bylo změnou dynamickou,
účelnou a_tp. (o těch výkladech v. u Saussurca 125 a v Listech íilolog.
1887, 234 a násl.), byly tedy mylné*).
Stupňování máme v slabikách kořenných a v příponach kmenotvorných
i ohýbacích. Na př. v slabikách kořen ných: taku-tok; ).šym-lóyog;atézoyat

není; —- v příponach kmenotvorných:

plur. 2. os. bere-te a 3. os.

hero-ntb stsl. bel-atm; ř. cps'ps-zea (pšgovďtm. cps'go-rn; vok. sg. chlape a dat.
pl. chlapa-m'a; ř. lůze a Mno-g; lat. lupe a lupus m. lupo-s; ř. EOL-jaja:
či á'Z-va; akk. noc-'yév-a a á'x-yor-a; ó's'le-yro-v a megó-ysvo-g (přípony
*) Název „Stupňování“ pochází z doby, kdy se tato změna pokládala. za dyna
mickou, účelnou. Není snadno nahraditi jej jiným. rozumějme mu však v_esmyslu
nahoře vyloženém. To platí také o názvu „stupnicet Jak. Grimm utvořil pro tuto změnu
název Ablaut, který u Němců se drží a kterého také v jiných jazycích se užívá. Jindy
vyskytují se za to názvy „apofonie“ (V. Henry), nebo „střídání“ (Sobolevskíjj atd.
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mno-mena :

řada ae); — v příponách ohýbacích:

plur. 1. os. dor.

1601159a lat. legimus m. legi-mos; gen. sg. skr. sňno-š lat generis rm.
genes—es a ř. yěvov; m. ys'vsa-og(:_přípony -s, .cs, -os : řada a-e-o).

71. Případy, ve kterých v slovanštině

stupňovánímáme a kdy

jaké, vytýkají se v kmenosloví a dílem také v tvarosloví. '
Stirpn'ice, které byly v indoevropštině prvotné a na nichž stupňo
vání jazyků historicky známých se zakládá., nejsou dosud dostatečně vy
patrány. Na místě stupnic stanovených nedávno Hůbsch'mannem (1885)
navrhuje nověji jiné Bartholomae (v Bezzenbeigerových' ' Beitrage sv. 17,
r. 1891, str. 105 a násl.). Dokud tu není jistoty, nelze výklad o stupňování
slovanském navazovati na výklad o stupňování prvotném; a nezbývá než
hledati a uváděti stupnice, jež v stupň'ování slovanském “se nalézají. Při
tom ovšem můžeme ukazovati._.jaké jsou, ke kterým stupnicím slovanským
příslušné stupnice jazyků jiných, nebo jakou tu a tam můžeme předpo—
kládati stupnici prvotnou, prajazykovou. —
_
Nalézame pak v stupňování slovanském I. stupnici b, c, 0 (: pův.
č, e, a); II. stupnici 5-0; III. několik příkladů stupnic jiných; & k tomu
druží se IV. dloužení.
'

l . Stupnice h-c-o.
72.. Stupně tyto' číslujemé, anebo je také nazýváme ]. stupněm
nižším (b),_2. středním (c), 3. vyšším (a).

Na př.:

__

z koř. slovanského bér- :: pův. bher-, ř. (psy-. lat. fer-) jest 1. btw-,
v inf. stsl._'bprati č. bráti; — 2. ber-, v praes. stsl. ben; beru; —
3. bar-, v_subst. stsl..s1,borfn

č. sbor;_—-

_

\;

'
z koř. mér- jest 1.' mtr-, v prae's. stsl. mara č. mrii; —. 2. mer-,
v inf. 'stsl.'mréti č. mřieti, mříti, z *merti; —'- m0r-, v subst. stsl. mom
č, mor; —

'

_

z koř. rek- jest 1. rok-, v impt. stsl. raci č. rci; — 2. rek-, v inf.
s'tsl. rešti č. řéci, říci, z *'rekti; ——3. řek-, v subst. stsl. roku; č. rok, —
atd., příklady jiné následují doleji.
Stupnice tato má své stupnice střídné a souhlasné v indoevropských
jazycích jiných, na př.:
_
'
'
, 'v litevštině, kde z koř. mcr- jest 1. mir-tis smrt, 2. merdžiu umíram,
3. maras mor*); —
V řečtině, kde'z koř. 935g-jest

_
'
_'
2. 'qis'gm, 3. 93690; subst., 93096; adj.; —

z koř. nsz- ]. ativan-m, 2. nát-oyun, 3. nor-ij (: stupnice ]. 19,2. e, '3. o); —
v latině, kde z fer— jest 1. fors**), 2; fero; 7— z koř, -teg-' 2. tego,
3. toga; —
.
'
-*) Za pův. &je lit. i, za a pak a.

*) Za pův. čr je lat. or.
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v germanštině, kde z koř. bcr- (: pův. bher- atd.) jest got. 1. ga
baúr-ths_*) (něm.. Geburt), 2. praes. baira **) fero, 3. praet. bai-***) tuli; —
v sanskrtu, kde z koř. bherf jest 1. bhy-tiš porod, 2._bha.ratij') nese,
3. bhara-T)

adj.

nesoucí.

_ - .. - _

.

_

.

. _

Stupnice tyto pak úhrnem svědčí, že byla stupnice původní, praindo
evropská.: 1. 8 (t. j. hláska vzniklá. oslabením z e), 2. e, 3. .o.-

_

_
.Při s_tupnici_této :vyvíjejí; se —_v jazycích indoevropských vůbec
a v slovanštině taktéž — některé zvláštnosti, pro kteréž jentřeba lišiti- zde
několik případů různých, zejmena případy, kde stupeň střední meta) eg',
B) ey, y) ye, &) er', el, 5) cm, en, L') é_s hláskóu' jinou
'vyčtených.'
'
'
'
' '
' “
* " '
" '

",

.“

a) Stupeň s'tře'dní 'ng '

. 73. Stupnice indoevropská _tujest:
»3'

Nil-př.,:

'

než v případech
' ' '
'

: _ '

.

.

„

_

1. i_(místo či, ě- zaniklo),' 2. qi,
. .

-.

."

' .

.

_z'koř. veg'rl- věděti jest 1._vid, v 1. _os. množ. skrf vid—má, ř. i'qu'w
til. „Fid-1451),gOtZ' vitumz" '—
'óe'lřd,Ý feťdmjzat; -'—-'3.' vbid, V'ř. 0780:
m. foíd-a, ,SkJ'._věd-a, got, vait něm._ weiss; —
_
__
"
'

.

'z koř. omz- kráčeti jest I. muz-,V'aor. Šaul-ov; '—2. bull-, vpraes.

azsízgm; — 3. mail-,'V

subst. inoíxjog řada: — ,

.

.

.“ ,

_
z koř. len:- opouštěti'jest 1'; lnx-, 'v aor. ším-oil; — 2. lem-, v praes.
Mín-m;- — 3. lom-, V perf. íš-lomia, 'adj. loar-óg; —
'

z koř; azan?- přemlouvám, přesvědčují,- jest 1. ana-, v aor. š-žuó-ov,
mi?-šabat; — 2. amo-, v pl'aes. mít?-na; -— 3.—noaťh v perf. názoru?-a.

74. Stupnice se střídnicemi slovanskými

jest:

1'. 'b (za pův. z);

2. i před 'souhláskami, bj před samohláskami (oboje za pův. q); 3. č před
souhláskami, oj před samohláskami (oboje za. pův. og). Příklady: '
3. běs, v stsl. »bés '1; č. běs, .a boj v 'stsl.1bojati

se—čfbáti .se, — vedle

skr. bhi timere, lit. baisa bázeň, baisus strašlivý; —

'

2: bid, v stsl. obida iniuria, Obidéti iniui'ia affieere; — _3.běd, v stsl.
běda č. bieda, bída; —
_
1. blbsk, v stsl. . blmsnati m. blsslm'ati, subst. blssk'r. Splendor, stč.

blsket m. z blek'Lt'b; — 3: blésk, v stsl.. bleskusplendor č. blesk; — ..
—

2. bbj, v stsl. bnja, rus. bbju, stč. biu; — 3. boj, v psl. boj-5, stsl.

boj Hagellum.

.

-

_

'

-

2. či, v stsl. po-či-ti requiescere, č. odpočinouti;.— B.Jcoj, v pO-kOj-b
č. pokoj, kojiti; — v nč. ob. odpočnouti není stup. 1. čb, nýbrž je" to
novotvar podle počnoutz' incíp'ere; .—
'
'
'
*) Got. aur je za pův. čr.
**) Got. air jc rn._er.

"*)-Za, pův. o-je germ. a.
1-) Za pův. e a o je skr. a._ _ _
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1. čbt, \! stsl. (:th č. čtu; — 2. čžt, v stsl. aor. ČÍS'B z čit-s'L; —
2. ymg', v stsl. gnnjzg, stč. hniu; — 3. gnoj, psl. gnojs č. hnój, hnojiti;
gně, v stsl. gnév'x. putredo, ira, č. hněv; —

1. b, v praes. ji,-dz; č. jdu; — 2. i, v inf. (Di—tič. jíti, lit. ei-ti; —
koř. ej, jehož stupně vlecky jsou v ř. íyev, elm, oípog cesta; —
3. kraj, v krojn č. kroj, krojiti; —
2. hail, cm?, v stsl. cviléti č. kvíleti lugere; - 3. kvčl, 0007, v stsl.
cvéliti afňigere (t. učiniti, aby kdo kvíle1); —
1. kebt, aut, v stsl. cvs—tastč. ktvu m. kvbt-u nč. kvetu; — 2. kvit,
cm't, v stsl. aor. CVÍS'Bze cvit-sm; — 3. květ, cvět, v subst. č. květ, stsl.
CVét'B; —

'

2. lůj, v lnjati, stč. praes.
č. loj; —

liu, léš z lsju; — 3. loj, v subst.

lojs

1. lbp, v stsl. pn'lanti č. lnouti, z -lbp—na„tj;— 3. Záp, v subst. lépcs
č. lep gen. lepu; —
1. ZM, v stč. lzátí z lezati; — 2. liz, v stsl. ližq č. lížu, lit. lěžiu,
ř. ).eízco; —

2. pít, v stsl. pitati nutrire, pÍtOlll'B nutritus, cultus, pišta č. píce
z pit-ja; — 3. pět, v péstuna č. pěstoun z pět-turns; —
2. 17bj, v praes.

stsl. 1)sz stč. piu; — 3. poj, na-poj-L č. nápoj;

——

1. pm, pbch, v stsl. pschnqti, pachati calcitrare, ferire, č. pšíti,
upšiti; — 3. pás, péch, v stě. piest, piesta., nč. píst, pěchovati; —
3. poj, pě, v stsl. pojzg, inf. péti; —
1. pes, v stsl. pssati č. psáti, pBS-t-I'L č. pestlý, psstmg's č. pstruh; —
2. pis, v piše; č. píši z pis-j-; — z koř. peilš, k němuž je stupeň 3. v ř.
7:01:40,03; —

3. roj, v stsl. l'OjL č. roj, zdroj z ÍZ-d-l'Oj—b; —- rě, v reka stč. řěka,
řeka; -—

1. slbp, v stsl. osltnaóti č. oslnouti z o-slsp-neti;

— 3. slčp, v Slép'B

č. slepý; 
2. smaj, v smnjati se č. staž. smáti se; — 3. smč, subst.

sméchm

č. smiech, smích; — skr. smí-, smajatě ridet;.—
]. svht, v stsl. sx'snzgti illucescere m. svst-nqti, stč. svet-núti, Stsl.
sxmtéti lucere, stč. stvieti m. svtieti; — 3. svět, v stsl. svém. lux, stč. svět; —
2. tich, v tich'L č. tichý; ——3. těch, v stsl. utécha,

téšiti, č. útěcha,

tčšiti; —
1. vod, v stč. vščieviti visitare m. vsšč-, z vnstJ-, vsd-t-j-, slož. na
vščievití nč. navštíviti atd.; srov. pol. nawidzieč visitare (ze stupně 2.)
& nawiedzió visitare, rus. navéstitn visitare (ze stup. 3.); — 21.vid, v stsl.
VÍd'L, viděti, č. vid, viděti; — 3. věd, v stsl. věděti č. věděti, Stsl. vědí,
scientia, vésti, z védtfs notus, vésts z védts scientia'; ——
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2.4;1'3, ve .viséti č. viseti; — 3. vás, v stsl. VéS'L statera, vési'ti
č. věsití; —
.
2. vbj, ve vsja stč. viu; —- 3. voj, v za—voj-b č. závoj; vé, ve vénscs

č. věnec, lit. vainikas; —
1. %s, v stsl. vsss č. ves; — z koř. vejit-, jehož stup. 2. jest v lit.
včš-, včšpats dominus (vl. pán domu), lat. vicus, —-a 3. v ř. 'oíxog; —_
1._zbd, v subst. zsds č. zeď gen. zdi, v inf. zsdati aedificare; —
2. zid, v stsl. zižda, ze zidja aediíico, lit. žčdžiu tvořím; —

2. zoj, v znjati slsl. zijati, č. staž. záti; —
2. znbj, v *znsjati rus. znijats; — 3. znej, v znojs č. znoj, rus. znoits;

má, v rus. znéjats :

zuojiti (hřati) se; —

,

2. ži—,v stsl. žití, živu., č. žíti, živý, lit. gyti hojiti se, gývas živý;

— 3. goj, v stč. hoj abundantia, hojný, hojiti; —
1. žbd, v stsl. žsdati stč. ždáti; — 2. žid, v stsl. žida.
Inňnitivy Stsl. bití, gm'tz', piti, m'tz', č. bití, lmíti, lítá, piti, m'te' mohou
býti stupně 2. (z pův. *ej),_ anebo může tu býti kořenné i zdloužením na

stupni 1. (jako v lit. vyti t. j. vítizsl.

viti, proti praes. vcju :slov.

Vbja).

To platí také o inf. stsl. číst-i, cm'stz', č. čísti, kvísti (srov. stč. inf. břz'sti

z bl'bd'); Leskien Arch. V. 512 béře je za stup. 2..

B) Stupeň střední

ey..

75. Stupnice indoevropská tu jest: 1. za (místo ěgo; č—zaniklol, 2. ey,
3. oy. Na př.:
z koř. lev jest 1. lv, v perf. pass. xšlvzac; — 2. zev, v praes. 1:60:
& xe'w m. x's'fca; — 3. Zai, v y_oú libatio

111.Zofrí;

—

z čin-0 jest 1. týmů, V aor. ňlvůov; — 2. šlevť), ve fut. ťhv'o'oym
m. action-opat; — 3. čim-0, v perf. silvjlovůa; ——
z koř. qie'uyjest 1. qu, v aor. šípu-fav; — 2. (muy, v praes. qmíyco
(lat. fůgi může býti z 2. feugi i z 3. fougi).

76. Stupnice se střídnicemislovanskými

jest: 1. a (za pův. u);

2. to před souhláskami, ov před samohláskami (oboje za pův. ago); 3. % před
souhláskami, ov před samohláskami (oboje „za pův. oy). Stupeň 2. & 3ftu

tedy splývají; někdy je poznáváme podle tvaru, na př. v praes. zova je
stupeň 2., poněvadž i bora je stupně 2. '— Příklady:
_
1. Nm; z *bljzv (a toto z blize-; kořenné -u v slabice otevřené zdlouženo
v 41, toto, ,když následovala samohláska, rozštěpěno v 4m, a z toho je
psl. -av), v stsl. blsvati č. blvati; — 2. blju, v stsl. bljuja č. bl'uju, bliji; —
'

1. ba, z pův. bhů, v aor. béCh'B č. běch m. bfséch'r. nebo bVéCll'L, —

bav a by z prodlouženého bhů, v part. pass. za-bcsv-enco (z *-bhů-eno-),
byti č. býti; — 2. 3. boa; není doloženo, ale dlužno je předpokládati pro
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zdloužené -bava, izbava redemptío, izbaviti č. zbaviti; — skr. bhavati,
koř. bheu;

——

' '

1. bod, v Stsl. biděti

č. bdieti, bdíti;

—- 2.' 3. bílá v b'udití; — skr.

budh, bodhati;

—
' 1. kl'bv z *kljóv v stsl. klbvati č. klvati;
stč. kl'uju nč. kliji, stsl. kljunfb zobák; —

1. hry (pův.'-u zdlouž. v *-ú, :
2. 3. krov, stsl. kl'OV'I: č. krov;

'—

-'—2. 3. iju,
"'

v stsl. kljujq

slov. »y),- V"inf. krytí č. krýtí; —

-—

2. Im, kov, v stsl. inf. kovati praes. kom kuju, stč. kovati kuju; —
1. ny (pův, nu, zdloužl V'*nú,- : sloÝ. ny), v inf. -nyti', stsl. unyti
segnescere, č. nýti; — 2. 3. nov není doloženo, ale dlužno je předpokládatí

pro zdlouž'ené nav-, jež jest v stsl. na“ gen. navi' mortuus,' unavití stě.
:: usmrtiti, únava, rus. dial: onava lassitudo, lit. novyti mučiti; —
1. plžw z pljav, v stsl. plnvati č; plvati; -- 2. plju, v Stsl. pljujzgstč.
pl'ilju nč. pliji; —
_

"

1. plav a ply z prodlouženého *plů, v stě. plvěti liquescere, plynouti;

-— 2. 3.19lu, plov, v stsl. pluti, plovq, č. plúti, .plovu; .zdlouž. v plevy-, stsl.
plavn loď, plaviti č. plavití atd., koř. 'pleu, ř. 11150)m. nasi/fm; —
1. ry (-3/ ze zdlou-ž. MZ), v inf. rytí č. rýti;.-—
2.. 3. rov; _v stsl.
I'OV'Lč. rov, lit. rava díra;

-—

]. rad, v stsl. r'ntléti '59 č. rdieti sě, rdíti se; stsl. vodn, rutilus,
ř. ěgvogóg; mžda stč. rzě nč. rez, z rmdja; zdlouž. v ryd, Stsl. obrydati
„sgembescere, ryždr. rufus; č. ryzí; — 2. 3. rud, 'v rud'a, stsl.,rumén1.
m. rudmén'n, vedle lit. rauda červeň, ř. s'geúocnčervením;

'-.—

.

.:

1. rad; zdlouž. v ryd; v stsl. &stě. rydati-gemere; koř. reud, skr. rud,
ródití pláče, lit. rauda nářek; .—

_
.,
1. mch, zdlouž. v mch,-V rychlý; — 2. 3. ruch, v rušiti solvere, pol.

a odtud í č. ruch; — lat. ru- v mere;

—

: .

.

-

:

_

. :

,1.. rm) Qav ze zdlouž. arozštěpeného *-ú), v stsl. rv:,vati č. rváti, praos.
stsl. mm;; — 2. 3. m, praes._č. ruju,1ruji, subst, stsl. runo č.. rouno; —;
1. Sly (—yze zdlouženého *Je), v
pol. slynqé, odkudž knižně ně. slynouti;
sl'útifslomi, -sIovu, subst. slovo; —
kOř. kleu, v ř. Lulu v .xlóm, 2. xlev v'
slovo (m.- slevos),' pův. lileg-os-;

rus. slytr, (praes. slyvu i slovu\,
-'-- 2Íslu, slov, v štsl. sluti, slova„

zdlouž. v Sláv-, 'sláva, slaviti; .—
:dšóg m. xlšfog : skr.' šra'vas, sl.

—- _

'

'

'

1. slach, zdloužsvslych, VStSls slyšati č. šlyšěti,.'slyšeti (nč. »slechnúti

je z doby pozdější, v jazyku stárším jest'upósluchnúti,

žašlyšěti atp.); —

3. sluch, iv stsl. sluchu, slušatí č. sluch, poslušný, slušeti; — z téhož koř:

, 2. 3.'smo, snov, v stsl. snuti, snuja,'snovzg.'ordi1'i,. č. snovati, snují;
s'ubst.

osno'va';

—

'

.

-- .

." '

'

_ l2.í 3. str-u, sírou, ze sm, 37110,v stsL-s'truja tlumenf č. struha,_strouha;

'
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ostrov; — koř. sreu, v ř. 1. sm v (Mai,—,2. sreu v ýěw m. ýšfw, 3. srou
v-éóeg m. éófog; —
_

2. 3. su, sov, v stsl. sovati mittere praes. suja, stč. suju, na toho žena
suje Vít. 62b, posunouti; — '
-l. sap, v praes. stsl. smpa stč. spu, náspa; zdlouž. syp, v sypati; -—
2, sup, v inf. stsl. suti stě. súti m. supti; —
2. 3. tru, trav, v stsl. truti, truja a trova stráviti, pol. truc, otruč,
rus. díal. otrutr) 'otráviti, č. dial. trut jed'; stsl. otrov'n, otrova venenum;
— zdlouž. trav, v stsl. otravfn, otrava veneuum, otraviti' č. otrávití, tráviti,
tráva; —
'
I. ty (-y ze zdlouž. Mi), v tyti č. týti; — 2. 3. tu, tov, v tuku. č. tuk,
srbch. tov pinguedo, toviti'krrniti,'stovati
se tučnět'iz; —'-zdlouž. tav, v sln.
otaviti se zotaviti se; —1. zav, v stsl. z'nvati č. zváti;

1
- 'i . —
— 2. zav, v stsl. zove, stč. zovu;

1. žbv, ze žjav, v stslýžnvati,

žwa' č.“žváti, žvu; ;

—

2. žu, v stsl.

Žujg. —

77. Při těchto příkladech (š. 76). rozhodují jednak tvary slovanské
s -ov, -av, jednak příbuzné tvary jazyků jiných, že to jsou kořeny s *ey,
a patří sem. Někde však'nedostává 'se těchto svědectví a máme před sebou
jenom stupně a (nebo .zdloužené z- něho y) a u; v případech takových je
těžko rozhodovati, patří—lisem či ji'nam. Příklady toho způsobu jsou':
1. bras, vstslabr'nsnatiradere; zdlouž. b'rys, vstsl. -brysati, smbrysati';
—-*2-.'3. brus, v -stsl'. obrus'L, ubrusm, č. ubrus, brus, brousiti; —
1. glach, v stsl. oglmchnati č. ohlechnouti; — 2. '3'. gluch, stsl. gluch'r,
č. hluchý;

—

'

.



1. gab, v st'sl. gmqti č. hnouti z gmbnati, hbitý, hebký, zdlouž. gyb,
v stsl'. gybati'č. hýbati, pohyb; — 2; 3. gub, iv stsl. dvo-gub'f, duplex,
č. záhubie

sinus;

— s-tím

souvisí --

-

—»

-

7

1. gab, č.-zhebnouti, zdlouženo v gyb-, stsl. gybnati, gynati .perire,
č. hynouti;

— 2. 3. gub, záhuba;

—

.

.

-

-—

'
1. krach, v stsl. kmcha mica, krmšiti frangere; — 2. 3; kruch, v stsl.
kruch'n frustum č. kruch, krušiti, zkroušený; -'—

1. mad, v stsl. i'zfn'ndéti debilitari,

"madla tardus -č.“mdlý;

—-v—'
2. 3.

mad, v stsl. mudLnfn tardus, muditi cunctari, pol."mudzié, č. mudín :
potupný název pro člověka v práci loudavého; — Jít. mauda starost,. maudotií
míti dlouhou chvíli; — vedle toho je stsl. též madbm. —tardus, maditi
cunctari (Zogr. Luk. 1, 21); —
1. mach, v'-=stsl. .mfbšica č'. mšice, lit. musé, ř. ',uvía' m. malta;
2. 3: mz'wh, v stsl. muchac.. múcha, moucha; -'—'=
- i

—

1. pach, zdloužené v pych, v stsl. pýcha superbia, pychati_frendere,
č. pych, pýcha, pýchati,-'pyšný; 54 251914015,v stsllnpuchati'foukati, puchnati
tumere, puclll'r, cavus', č.. puch,-púchati-=-dýchati; puchnoutig Opuchlý, —
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1. stray, v stsl.st1*ngati radere, tondere, stč. fstrhati, sestrhati: (Jakub)
prútie topolového vzal i feltrhal kóru dccorticavit Ol. Gen. 30, 37; '— 2.
3. stray, v stsl. strugati č. strouhati; _"
1. stud, zdlouž. v styd, v stsl. stynati č. stydnouti; — 2. 3. stud,
v stsl. studu, frigus, č. studiti, studený; — s významem přeneseným 1. stsl.
stydéti se č. styděti se, 2. 3. stsl. studi, pudor, č. stud, ostuda; —
1. sak, v stč. —skati, seskati: ktož přetrhne nit z kúdele l'efkanu
tortum Ol. Súdc. 16, 9, žíni z koňských srstí fefkanu Pass. 24; rus. skatb
pracs. sku soukati; — 2. 3. suk, v stsl. sukati č. soukati, sukno; —
1. sos-, stsl. smsati, č. ssáti; —
1. tjbt z tjat v č. octnúti sě, pol; ocknqč sig (m. octnaé), rus. očnutb
sja; — 2. 3. tjut, v stsl. štutiti č. cútiti, cítiti; —
1. tak, stsl. t'nkati, č. tkátí; —
,
1. tak, stsl. -t'5knati č. -tknouti, potknouti, zatknouti atd., stsl. tmkalo
cuspis, pOt'Lka.č. pótka, půtka; zdlouž. tyk, v stsl. tycati č. týkati, tyč;
— 2. 3. tuk, v stsl. istukati sculpere; —
1. ak, zdlouž. v yk, v stsl. vyknati č. -vyknouti; — 2. 3. uk, vučíti. —

y) Stupeň střední ye.
78. Stupnice indoevropské. tu jest: 1. u, 2.110, 3. po. Na př.:
z koř. sytý) spáti jest 1. sup, v ř. Smog m. aózwog;- — 2. sgocp,
v island. svef—n; — 3. syop, v lit. sapnas, m. svop-nos.

79. Stupnice se střídnicemi slovanskými

jest: 1. a (za pův. u),

2. ve (za pův. ye), 3. co (za pův. gw). Příklady:
1. (Zach, zdlouž. dych, v d'nchnati a dychatí;

_
— 2. dvoch, v rus.
dvochatb; v. š 87; —
.
1. char, zdlouž. chyr, v stsl. chyra debilitas, chyijavéti, rus. chirja
nemoc; —- 3. chvor, rus. chvorb nemoc, chvorýj stč. chvorý, chorý; -—
1. chat, zdlouž. chyt, v stsl. chytiti, chytne. peritus, č. chytiti, chytrý;
— 3. chvat, zdlouž. chvat, v stsl. chvatati, č. chvat, chvátati, chvatiti; —
1. kas, zdlouž. 753/3,v stsl. kySěl'B,kyanti, č. kyselý, kysati, kysnouti;
— 3. Imos, zdlouž. kvas, v stsl. kvas'f, č. kvas, lit. kvosas kamenec; —
1.. sap, v stsl. smnm č. sen ze smpnm, ř. ómog; sts1.us'5nqti č. usnouti

z tlsmpnati; zdlouž. syp, v stsl. usypati obdormiscere, stč. osypánie :
zesnutí, smrt; z koř. *suep nahoře uvedeného.

43)Stupeň

střední

cr, el.

_

80. Stupnice indoevropská jest: 1. ěr, ěl (t. j. r, l s předcházejícím
oslabeným č; z toho je skr. liquida sonans [, !, jinde střídnice jiné); —
2. cr, cl; ——3. or, 01.

Na př.;

z koř. dcrk'- hleděti jest 1. dz'Íč, v amu—skr. a-drš-am,
— 2._de-rk-, v ř. ďíguopat; — 3. dark-, V ř. ůšďogzoc; —

ř. č—ógax-ov;

z koř. bher- nésti jest 1. bhf, v skr. bhr-ti-š porod; — 2. bhcr, v ř.
(pěga),lat. fero; — 3. bhor, v ř. qaoge'm,got. praet. bar tulit, baru dítě.

81. Stupnice se střídnicemi slovanskými,
(za různoslabičné cr, cl atd.), jest:

když následuje samohláska.

1. or, bl, 2. er, el, 3. or, ol; -— když

následuje souhláska.(kromě j), vzniká spojení 1. tbrt, tblt, 2. tert, tali,
3. tort, tolt, & z toho č. & jihoslov.:

Příklady:

1. tft, tlt, 2. trét, tlét, 3. trat, tlat.

,

1. bbr, v stsl. bb'rati č. bráti; zdlouž. bir, v stsl. smbirati; —- 2. ber,
v stsl. bel-adč. beru; zdlouž. bér, v č. sbierati, sbírati, sběř; — 3. bar,
v stsl. s'sbor'n č. sbor; —
'1. bbrg, v č. brh chyše; '— 2. bcrg, v stsl. brég č. břěh, břeh, —
3. bory, v č.. brah, pol. broh, mrus. oboróh Schober; —
1. com-k, v. svbrk;

—

_

2. čel, v stsl. čeljadb č. čeleď, rus. čelovék's; v Stsl. človék'n č. člověk
„atd. není stupeň 1. čbl-, nýbrž je tu -c- vysuto; svědčí tomu stč. w-czlo
wieczíe ŽWittb. 36, 7, k ezlowijeku Štít. uč. 98b atd., neboť za. *V'L-čbl
atd. bylo by stč. ve-člověcě atd.; — 3. kol, v stsl. koleno genu &genus, č. ko
leno, pokolení; — z koř. kcl, lit. keltis genus; —
,
1'. čbrp, v stsl. čr'npq, stč. črpati haurire nč. čerpati; z psl. čbl'p; —
2. čerp, dráp, v Stsl. črép'b, č. střep, střep, inf. stsl. črésti m. čerpsti, stč.
čřieti; — Mikl. Etym. Wtb. 34 črnpa, & črép'r, liší; —
1. dblb, v sts1.dl'x.bsti, slc. dlbsti, dlbať, č. dlubati, dloubati; — 3.
dolb, v stsl. dlato č. dláto; —

1. dbr, v stsl. dsrati č. dráti; zdlouž. dir, v stsl. razdirati, dira; —
2. der, v stsl. dere, č. dem, stsl. uderiti č. udeřiti, stsl. drétí č. dřieti,
dříti; zdlouž. děr, v stsl. déra č. diem, díra; — 3. dor, v stsl. razdom,
schisma, č. nádor; zdlouž. dar, v stsl. udarvx.ictus. udan, impetus, udariti
ferire; —
1. dobr, v stsl. dVbl'b, obyčejně v plur. dvsri ianua, stč. dřvi m. dvři
(dvéře); — dvor, v stsl. dvor'r, č. dvůr, lit. dvaras; —
1. mol, zdlouž. mil, v č. rozmílati; — 2. mel, v stsl.me1jzg, mléti m.
melti, č. melu, mlíti; — 3. mol, v stsl. 10015 tinea č. mol, podmol; —
1. mblz, v stsl. ml'nze dojím; — 2. melz, v lit. melžu, stsl. inf. mlésti,
sln. mlezivo, č. mlezivo Saugmilch; — 3. mola, srbch. mlaz soviel auf
einmal hervorschiesst, wenn man melkt (Vuk), zamlaziti anmelken; —
1. mor, v Stsl. mbrq, S'metb z -m5rt5, č. mm, smrt; zdlouž. mír,
v stsl. umirati; — 2. mer, v inf. stsl. mréti, č. mřieti, mříti; zdlbuž. měr,
v č. umierati, umírati; — 3. mor, v stsl. mom, moriti, č. mor, ' mořiti;
zdlouž. mar, č. maí'iti, zmařiti; —
1. mm—k,v stsl. mrnknqti, č. smrknouti se; stč. omrknúti, já sem na
púščí omrkla nox me comprehendit Otc. 90b; — 3. mark, v stsl. mrakl.

č. mrak, smrákati se; _
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1.' nwrsk, -v č. mrštiti,' smrsknouti' _sc; — '3.
rugare;

—

.

'

morsk, _č. "mraštiti

_

.

_

-

—

]. mbrz, v stsl. mmzngti č. mrzno'uti; — 3. mora, v 51:31.mraz'n č.
mráz; -— s významem přeneseným .1. 'mbrz, v Stsl. mmznati abominari,
č. 'mrzoti, mrzký', mrzutý, mrzák, — 3. morz, v stsl. mraziti odisšc; —

1. mr, v Stsl. mnm, ponm subibo, stč. impt. vynřišcateatšgždlouž'.
m'r, v stsl.'ponírati;
— 2. ne;-, v stsl. inf. -nrótiz p_om'éti; —- 3. her, v 51:31.
non-bor.mcrgus, č. norcc, nořiti, ponořiti, pondravaýiýý. pofm'ava'z po-norva_; —

2. pol, v stSl. 'popel'b č.popol;el.-3:1pbl,“v"$isÍ;.,_polóti
polati m. polpol-, plamy, stř;Tpoloti hořcti, plamen,

v stsl. paliti, č.“páliti; —
1. pola, v stsl.

plaza,

zitisc;—

"'

mol-c', 15qu

plúp'QI; zdloužf. pal,

'

stč. splzmiti,

' .

plzl_(_ý_,
,oplzlý, __plž; — 2. pela,

'.. _

v Stsl. inf. plésti, roporo; — 3. polz, v stsl. Oplaživď. 'plžky'„ č. plaz, pla
1. por, v stsl. pm'jq, pnrja rixa; sapbřn, č._1')řu, přím, pře, soupeř;
zdlouž. pir, v stsl. žapirati; — 2. pe'r,“zdlo_i1ž_.
pár; 'sťč. zapiel'atišfě- 3.. paf—',
v st-sl. smpor'r. č. spor; i'—_
'
.
_ . __
_“

. 1. ppr, v stsl. pam_ti č. prátiš 7

2. je?-_, y 'spsí. 'pch

1. p_br, v 51:31.-p_m'q, podmpsrg,_ či pm,_po_dé-pm;

potní—'—

zdlouž. pir,_ v 51:51.

podapimti; — 2. per, y stsl. -prg*at_i,
podmplfóti f_u_lciro,č. pode-piloti, .-příti;
zdlouž. pár, v č. _-p_ícrati_,_podpírat_i,odpčra; _— 3. 'por, v Stsl. podipon.,
podmpora

fulcrum,

č. podpora;

-— '

__ :

.

_ _. _,

1. 1)bT,'V rus, prčtr. 'potiti se, paříti se; — 2.. per, v sln..'poréti
hníti; ,— 3. por, zdlouž. par, „v,pára, ohni-pam, parný rus. parnoj;.—'
1. pbr, v stsl. pbrati ,10tčti; — 2. per, v stsl. pere; letím, Sllbst.'p01'0,
č. péro, peruti., peřina; +—3. por; zdlouž. „par,“ v stsl. pariti lotěti; prapor
z por-por- Mikl. Et. Wtb. 259; dříve pokládáno slovo to za přejaté,
utvořené z nřeck. cplálúnovpar,srov. Mikl. Fremdm'lls;
—
1. pbrch, v č. prchnouti, prchlý,. pršeti; — 3. pav-ch, v stsl. prach'L,
prachnčti, rasprašiti, prach, práclmivěti, prášiti; —
.
..
2. skel, lit. skolti štípati, rus.. ščolb Skulina; ——3. skol, zdlouž. skal-,
stsl.'ska1a, č. skála, sln. skala tříska;——
1. 3/5607;v stsl. raskvnra. stč. rozskvrlý liquefactus; — '2. skver,
v inf. stsl. raskvréti, stč. rozeskvřioti; —_ 3. skvor, zdlouž. skou-r, v s_tsl.
skvar'n aestus, skvara. nidor, č. škvar, Vškvár, škvaříti; —
.
1. smbrď, v stsl. smmsdéti č'. smrděti: -— 3. smorcl, v_stsl. smrad'b
č. smrad;

—

_

,

' .

.“,

.

1. stbl, v stsl. stblati č. stláti, zdlouž. stal," v itor. stsl: po-stilati; '—
2. stel, v stsl. stoljay č. stali.-; -_—_3. stol,.v_st_sl.

stolm. č. stól, ,stůl;

—

1. stbr, v stsl. 31:er č. stru, rozostru'; zdlouž. stir; v stsl. prostirati;
— 2. star, v stsl. stréti č. střioti, stříti; zdlouž. ;stér, v č. prostierati,
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prostírati; prostěradlo; —' 3. 'stor, vl stsl. prostora), strana z'e storna, č.
prostor, strana; —>
'
'
]. stbrb, v stsl. ustrmbnati fortem fieri; — 3.'storb, v stsl. ustraba
recreatio, ustrabiti, stč. ostrabiti sě =' zotaviti se, posíliti "se; —
1. svbrb, v stsl. . svr'nbéti č. svrběti; — 3. svorb, v stsl. svrab'n
č. svrab; —
'
1. svbrk, v 'stsl. svrnčati č. svrčeti, cvrčetí; — 3. svork, v stsl..svra,ka
č. straka, strakatý; —
'
l. sbrg, .stsl. strg- ve strbgušte ze str'sgašte .custodiontes; — 2. serg,
v stsl. stréšti, stréga, stě. stříeci, střěhu, nč. stříci, střehu; — 3. sorg,
v stsl. stražr; custos, straža custodia, č. stráž, 'strážě, stráže, nástraha'pol.
ostrog zatýnění; —
'
3: tvor, v stsl: tvoriti č. tvor, tvořiti; zdlouž. tvar, v stsl. tvar:, opus,
č. tvář; “— příslušný stupeň'2. tvor jev lit. su-tverti creare; — '
1. tblk, v stsl. tl'Lka, č. tluku m.vtlku; — 2. talk, v stsl. inf. tlčšti;
— 3. talk, v stsl. tlačíti, č. tlak, tlačiti; —-

.“

1. tb), v stsl. tmy č. tru; zdlouž. tér, v stsl. rastirati; .— 2. ter,
v stsl. tréti č. třieti, tííti; zdlouž. tér, v č. utieratí, utírati', nátěr; —
3. tor, v stsl. proton.

sumptus, č. _útor spodní kraj- s_udu; —

'.2.

1. tmy), v stsl. tmpéti č. trpčti; — 3. torp, v stsl. trapiti č. trápiti; —
1. tbrp, v stsl. utnnati torposcere, č. tmouti, strnouti, ustrnouti,
sln. otrpnóti, strpnóti; — 3. torp, v stsl. utrap'r, extasis, stč. otrap, otrapa,

otrapenie oxtasís, otrapiti :

smyslů zbaviti; —

'

3. vold, v stsl. vlasti, vlada, subst. Vlasta, č. vlasti, vlast; — příslušný
k tomu stupeň 2. mld jest v lit. veldu rogno; —
>
1. vol, v stsl., dovnléti sufficere; — 2. vel, v stsl. veléti č. veleti; -“—
voZ,'v stsl. volja č. vůle; '—
“
_
1: vbl, v stsl. vlmna unda č. vlna; — 2. vol, zdlouž. ml," v stsl.va11>
č. val, valiti;

—

__

_1.'vblg, v stsl.
č. vláhu;

—

vl'sg'sk's
'

'

1. 'vblk, v stsl. part. srvlfskr;
z velkti;

_

č. vlhký, vlhnouti;
Í—

;

'

'

——3. voly, v stsl. vlaga
'

_ :

'

2. vlek, v inf. stsl. vléšti č. vléci,

—. 3. velk, v stsl. povlaka, oblak'r. č. oblak; —

_

"

' '

1. Mr, v stsl. vsra claudo, č. za-vru; zdlouž. vir v stsl. Zaviratí; '—
2. ver, v stsl. voréja' vectis, inf. -vrčti,. č._veřcjo, veřejný, zavřieti, zavříti;
zdlouž. výr, .v č. zavierati, zavírati, závěr;

— 3. vor, v 81:81.'zavor'b č. zá

vora, otvor, stsl. a č. obora, vrata; —'
'.
1. wr, v stsl. vnrja č. vřu, vroucí, nevrlý z -vr,r-1'r'.; zdlouž. vír,
v stsl. izvirati scaturire, č. vír; — 2. ver, v č. vřídloz ver-dlo; '— 3. vor,
zdlouž. var, v stsl. vam, varití,.č.'var, vařiti; —
_ ,'
1. vory, v stsl. vnga č. vrhu;'— 2. very, v stsl. vréšti z' vorgti; .—
3. ooo-g, v stsl. izvrag'r, vyvrhel; —

.

.
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1. obrt, v stsl. vmtéti č. vrtěti, vrtati,. obrtnúti sě, vrtký, vrtoch,
obrtel, vrstva z v:.rt-tva; — 2. veri, v stsl. vréteno č. vřeteno, vřeteno; —
3. vari, v stsl. vratiti č. vrátiti, souvrat, závrať; —
-z
1. vbrz, v stsl. povrsza ligabo, č. vrzati (v. str. 65); — 2. verz, v stsl.
povrésti ligare, č. povřieslo, povříslo; — 3. vorz, v stsl. .povrasz č. provaz; —
1. ZM, v stsl.,__zm>calo č. zrcadlo,

Zbrétí č. zříti;

zdlouž. zár, v stsl.

pozirati; — 3. zor; v stsl. pozor:. spectaculum, zorja, zrakr, visus,.č. pozor,
zoře, zrak; zdlouž. zdi—,v stsl. zarja č. záře; —
1. zam-,v stsl. znréti č. zráti, sežrati; — 3. zor, v stsl. sszoriti,

stč.

szořiti maturare; —
1. žblcl, v stsl. Žl'bdéti desiderare,
v stsl. glad'L č. hlad; —

koř. želd- z geld-; — 3. gold,

]. žbr, v stsl. žsra, požbra, stě. požru, požřeš; zdlouž. žir, v stsl.
požirati deglutire; — 2. žer, v inf. stsl. žréti, požréti, č. požřieti, požříti
deglutire; _—sem patří také 1. žbr, v č. žrati ze žbrati, žer v žeru; ——
2. žer, v stsl. žeravfr., sln. žerjav, č. žeřavý; zdlouž. žar, v stsl.
požarb, č. žár, požár; koř. žer- ž ger-; — 2. gar, v stsl. goréti č. hořeti,
horký, úhor; s významem přeneseným: hořký, hořec & hoře, hořekovati,
hůře stč. hóře, hoří peior, nč. horší atp.; zdlouž. gar, v č. Oharek.

£) Stupeň

střední

om,en.

82. Stupnice indoevropská tu jest: 1. čm, ěn (t. j. m, n s předchá
zejícím oslabenýin č-; z toho jsou střídnice další, mimo jiné též nasalis
sonans
3. am,
z
v skr.

m, za„ předpokládaná na př. pro skr. a řečt.); —- 2. em, cn; -—
on. Na př.:
koř. gem- jíti jest 1. gaz-, v skr. perf. 3. plur. dža-gm-uš; „(Z—12972711,
part. gata; ——2. ganz-, v skr. fut. gantásmi; — 3. ganz-, v skr.

perf. džagama; —
ž koř. ye-r- naroditi se jest 1. ylr-, v' yí-yv-oym, nebo
V 78-7á-a0't; -— 2. yeah, v ěys'veza; — 3. 70%, v ys'yom.

83. Stupnice se střídnicemi slovanskými,

ya— z gaz-,

když nasleduje samo

hláska (za různoslabičnó mu, en atd.), jest: 1. bm, m, 2. cm, en, 3. am, on;
— když následuje souhláska (kromě j), vzniká spojení 1. omt, mt, 2. omt,
ent, 3. omt, aut, a z toho dale psl. ]. g_t,2. gt, 3. qi, kdež stupně 1. a 2.
spadají v jedno. Kde v případech daných je slovanské 9:31. z bmt, mt
a kde 2. z emt, ent, je těžko rozhodovati; podle Leskiena (Arch. V. 525
a násl.) může býti praes. trgsq stupně 1. (jako min-q) i 2. (jako *oclkq),
a podobá se, že part. trgsa je stup. 1. (jako mbra), part. ta-gsenz 1. (jako
bojem), inf. trgsti 1. (jména s příp. *tl mají z pravidla stupeň 1.), sup.
trgsta 2. (jako ve stejném skr. infinitive). Příklady:
1. 2. blond, blend, v stsl. hleda, blesti, errare, delirare, stě. hladu
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(nedoloženo), bledeš, blésti; — 3. blond, v stsl. hladu„ č. blud, bloud,
blouditi; —
1. čbn, v stsl. -čbnq, počan, č. počnu; zdlouž. čin, v stsl. počínati
č. počínati; — 1. 2. čbn, čen, v stsl. -čgti, počgti, č. počieti, počítí; koř.
čen- z ken-; — 3. kon, v stsl. pokom, initium, iskoní ab initio, č. konec,
konati, zákon; —
]. grbm, v stsl. grmméti č. hřmieti, hřmítí; zdlouž. grím, v stsl. grimati
č. hřímati; — 3. gram, v stsl. grom'b č. hrom; —
1._2. grbnz, _qrenz, v stsl. gl'gznqti demitti, immergi, stč. uhřaznútí,
uhrzazla noha tvá ve krvi ŽKlem. 67, 24; — 3. gronz, v stsl. grund,
č. pohrouziti; —
1. jam, v 51:51.iméti, img m. jnméti, jbmq, č. jmieti, jmu; zdlouž. jim,
v stsl. imatí č. jímati; — 1. 2. jbm, jam, v stsl. jemqu, jgti č. jietik jíti
(jmouti); —
1. klbn, v stsl. klam; č. klnu; zdlouž. klín, v stsl. proklinati č. pro
klínati; —- 1. 2. klan, klen, v stsl. klgti č. kléti, klíti; —
1. 2. Icrbnt, Icrent, v stsl. krgnagti deňecterc m. krgtnzgti, č. -křátnouti,

vykřátnouti si ruku; — 3. kront, v stsl. kmh, tortus, č. krutý, ukrutný,
kroutiti; —
2. lem, v stsl. lemešb aratrum, č. lemeš; — 3. lom, v stsl. 101%
č. lom, lomiti; —
1. 2. Zmak,len/.:, v stsl. Iqu., lgšti curvare, lgcati illaquearc, č. lécetí,
lícetí;

— 3. Zmak, v stsl. Iagk'r. č. luk; —
1. mm:, v stsl. mnnzy č. mnu; zdlouž. min, v č. vymínati;

— 1. 2.

mm, mm, v stsl. inf. mgti prcmere; —
1. mm, v stsl. mbnéti č. mnieti, mníti, v stsl. pamgtb č. pamět; zdlouž.
min, v stsl. \'bepominati, č. _.vzpomínati; — 2. m'en, zdlouž. mén, -v stsl.
pomém, memoria, méniti č. mieniti, míniti; —
1. 2. mbnk, mcnk, v StS1.ka'bk'1> č. měkký; — 3. monk, v stsl.1mgka
č. mouka; —
1. 2. mani, meni, v stsl. mth, mgsti, č. matu, másti; 3. mont, v stsl.
mam, turba, mqtiti turbare, č. mútiti, rmútiti, rmoutiti; —
1. 2. ]erml, prcnd, v Stsl. prodati salire; -— 3. proud, v pol. prqd
č. proud, prudký; —
1. 2. prom/, goreng, v stsl. na-prggzp, naprgšti, č. napřahu, napřieci,
napřáhnouti; — 3. ]Jrong, v stsl. s'Lprqgfb íugum, pol. poprq,g, č. pruh,
popruh; —
1. pm, v stsl. pbnq č. pnu; zdlouž. pin, v stsl. s'bpinati č. spínati;
— 1. 2. pm., pan, v stsl. pgti č. pieti, píti (pnouti), stsl. pglo Stč. padlo
(rozpínadlo);

— 3.1)091,v stsl. opona, č. opona, spona, stsl. prytoč. pouto; —

1. 2. rony, rcng, v stsl. rggnqti híscere, srbch. režati zuby štěřiti; —
3. Arany,stsl. mgr. ludibrium, č. rub-, rouhatí se; —
Gebnuor, Historická mluv. jaz. česk. 1.
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3., rank, v stsl. raka "č. ruka; příslušný k-tomu stup. 2. a l. je v lit.“

renku, rinkti colligere; —
' 2. sten, v sts'l. stenati, lit. stenéti, ř. alšvw; — 3. stan, v subst. rus.
ston's; podle toho í č. stonati, hluž. stonaé; — odtud odvozeno 3. stonk,
v pol. stgk, nářek, stekač, dluž. stukaš; —.
1. strbm, v stsl. stmam's, stmmnglavt adv., č. strmý, strměti, střemhlav;
'— 3. strom, v č. střom; —

'

1. 2. St'bnd, svcnd &smbnd, smend, v stsl. prisvenati, .prismguati torre
fieri, delicere, stě. -svadnúti; — 3. svond, smond, v pol." svad, smad :
č. cmoud; —

,

1. 2. trbm, trans, v stsl. trgsa, tresti, č. třasu, třiesti, třásti; —
3. trans, v stsl. trasa terrae motus, č. trus, trousiti; —
l. tbn, v stsl. tuna č. tnu; zdlouž. -tin, v stsl. rastinati č. roztínati;
-— 1. 2. tun, ten, v stsl. tgti č. tieti, títi; — 3. ton, výtoň; —
1. 2. tbng, tang, v stsl. tggnati č. táhnouti; — 3.. tony, v stsl. tag'is

fortis, taga afflictio, č. tuhý, touha; —

1. 2. und, vend, v stsl. uvgnati m. Wednati marcescere, č. vadnouti;
_- 3. vand, v pol. wedzié, č. uditi; —
1. 2. vbnz, menz, v stsl. veza, vesti ligare, ngéti, vgzati, č. vazu,
vězeti, vázati; ——3. vonz, onz, v stsl. vaza \únculum, č. uzel, pauz, pavuz,
přívumý, příbuzný, húžev; -—
1. 2. zbmb, zemb, v stsl. ngig, zebsti dilacerare, č. zábsti; — 3. zomb,
v stsl. zab'is č. zub; -—

1. mm, v stsl. zvnnéti sonare, č. zn'ieti, zníti ze zvu-; — l. 2. zvbn,
even, v stsl. zvgga, zvgšti canere; -— 3. zvon, v stsl. zvon'n sonus, zvala,
č. zvon, zvuk; —
'
2. žen, v stsl. žena č. ženu; koř. žen- z gen-; ——
3. gon, v stsl. goniti,
gonmm, č. hon, honiti, honec; -—
1. žbm, v stsl. žmna č. žmu, ždmu; zdlouž. ším, v stsl. smžimati com
primere, č. ždínmti; — 1. 2. žbm, žcm, \“ stsl. žeti stč. žieti, ždieti
(nedoloženo); —
.
]. žbn, v stsl. žnna č. žnu; zdlouž. žin, v Stsl. požinati č. požínati;_
— l. 2. žbn, žen, v stsl. žgti č. žieti, žíti.

8-1;

() Stupeň střední e s hláskou jinou,

t. j. jinou,“ než je v případech dOSud probraných.

_

.Stupně té řady udany jsou nahoře: 1. č, 6? (t. j. hláska vzniklá
oslabením z e, někdy úplně zanikající), 2. e, 3. 0; na př. m- v ř. ní—m-w, “
ě-nz-óynv, 2. nez-' v nár-opar., 3. 4201- v nat-rý.

85. Stupnice se střídnicemi slovanskými
Příklady:

jest:

1. b, 2. e, 3. o.
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1. brod, v stsl. heprébmdomfb, stč. praesi brd'u, břdú, na př. pak-li
póvod plzyebrde, tehdy pohnaný má za ním brgyfti, &.prziebrzde-li také,
tehdy Řád pz. 69, beránek ji (řeku) przebmde Stít. uč. 78“; impf. brdiech,
břdiech; pol. brmyé; — 2. bred, v stsl. bresti brede vádo transire; '—
3.- brod, v stsl. brodus č. brod ;. —
,
,
2. čes, v česati.; koř; čes- z -kes-; -.— 3. kos, v stsl. kosa coma; —

2. čcz, v stsl. isčeznqti, ištezmyti evanescere; koř. čez- z kez-; —
s tím souvisí trvám stsl. kam., kaziti, č. kaz, kaziti, jež by tu bylo zdlou
žením stup. 3. koz; —
.
.
]. _qrbb, v č. hřbieti, hřbíti, z *grsbéti, & ve zdlouž. gril)-, v stsl.
pogribati; -— 2. grab, v stsl. greba. stč. -hřebu, pohřebu; zdlouž, gréb, v stsl.
aor. gres'r. (z '*g1'ěbsom); — 3. grab, v Stsl. gl'Ob'L č. hrob; zdlouž. grab,
v stsl. grabití, rapere, č. hrabati; —
1. jbs-, zdlouž. v jis—„,v stsl. (j)ist1, č. jistý, jistec, jistina, jistota atd.;
— 2. jes-, v stsl. jest's č. jest; —
2. klep, v č. klepati se, kle1)ouch)?=kdo má svislé uši, bulh. klepn'nli
úši : svislé uši; '—' 3. klop, v č. -klopiti, sklopiti „očiatp.; zdlouž. klap,
+ č. klapěti, sln. klapéti, komur ušesa klapijo (Mikl. EW.),/č. klapc-uchýr
(doudl. Kotsm. 7), mrus. klapo-uchyj, sln. 'klapo-uh; — _
A
'
2. klep, v stsl. zaklep'n claustrum, zaklenoti m. zaklepn'cyti claudere,
čj. sklep, klenouti; '— 3. klop, v stsl. zaklop'b č. záklopfzaklopiti;
——
2. Hey„ v stsl. & č. klepatí sonare (z germ., Uhlenb.); — 3. klop,
stsl. klopou, strepitus, č. klopot; -—
'
2. lag, v stsl. leští, č. léci : lehnouti; ——'3. lay, v stsl. nalog'b
invasio,. -ložití, lože, č. příloha, přiložiti, lože; —

1. nos, zdlouž. MS, v bulh. iter. -ni_sam; — 2. nes, v stsl. nesti, nese,
č. nésti, nesu; zdlouž. něs, v stsl. aor. nés'r, (z_*něksom); — 3. nos, v stsl.,
prinosm, nositi, č. přínos, nositi; —
\

1. mz.

v stsl. \'m_zn1>zna„ti
infigere,

stč. venznúti;

— 3. ma, v stsl.

pronoziti perfodere, rus. zanozitb zadříti si na př. třísku; odtud i nožs:
v'nnozi nožb v'r, nožbnice, č. nůž;

—

_

1. plbt, zdlouž. pl-it, v stsl. smplitati; — 2. plat, v stsl. plete, plesti,
č. pletu., plésti; — 3. plot, v stSl. plot'r. č. plot; —

pros, v prositi; .— příslušný k tomu stupeň 2. je v lat. precor; —
1. prbg, v stsl. prmžiti frigere; — 3. prag, zdlouž. prag, v stsl. pražiti,
pražbmo, pražnma, č. prahnouti, pražiti, pražma, pol. pražyé, pragmyč; '—
1. ])bk, v stsl. impt. pbci; —- 2. pak, v stsl. pešti č. péci, z pekti;
— 3. pak, opoka; —
1. rok, v stsl. rhcí, č. rci, řku, řka, uřknouti, pol. wrzkomo, nierzkztc,
strus. rbku, l'bkl'b (Sobol. Fon. 88), urbkuuts; zdlouž. rik, v stsl. naricati;
— 2. rek, v stsl. reka, rešti č. řéci z rekti; zdlo'už. rěk, v sts1.réč5 č. řěč,
6*
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řeč, aor. stsl. reoh'r'. stč. 'řiech (z *rěksom);
tOl'Ok'L,č. rok, porok, otrok; —

— '3. rok, "vstsl. l'Ok'L, pOI'Ok'L,

2. skreb, z stsl. oslu-ebaymdo, rus. skrebu; — 2. skrob, rus. skrobatn,
pol. skrobaé; zdlouž. skrab, č. škrabati; — viz poznam. doleji; —
2. stag, v stsl. stežerfn cardo, srbch. stežer stirps', č. stežeň, lit.
stegerys caulis; — 3. stag, v sln. stožei—č. stožár, lit. stagaras caulis; —
2. step, v stsl. stepens; -— 3. stop, ve stopa; 4- 
1. šbd, v par-t. stsl. Šbd'L, šnl'n, č. šed, šel; -— 2. šcd, nedoloženo;
koř. šed- z che_d-; — 3. chod, v stsl. CllOd'L,choditi, č. chod: choditi; —

1. tak, v stsl. impt. tbCi; zdlouž. tiff, v stsl. iter. proticati; — 2. tak,
v stsl. tekaa tešti, č. teku, téci; zdlouž. ták, v iter. stsl. tékati č. těkati,
aor. stsl. téchm; -— 3. tak, v stsl. tok's, točiti, č. tok, točiti; —
2. tep, v stsl. tepl'B č. teplý, lat. tepere, tepor; —- 3. top, v topiti; —
3. top, v stsl. tonzgti immergi, topiti immergere, č. t0nouti, topiti;
subst. č. tůně pol. tonia, z top-nja; —
2. ved, v stsl. vede, vesti, č. vedu, vésti; zdlouž. věd, v stsl. aor.
VěS'L (z *vědsom); — 3. vod, v stsl. ObOd'L m. obvod'r, annulus,
voditi, č. vod, obvod, vévoda z voje—voda, voditi, vůdce; —

2. vez, v stsl. vezzi, vesti, č. vezu, vézti;
č. vůz, voziti; —

voždr. dux,

— 3. voz, v stsl. vom.,

1. žbd (spadá, v jedno se Žbd- z gid-, v. š 74); — 2. žed, zdlouž-.\
v stsl. žadati atd., z gěd—;— 3. god, stsl. gods č. hod atd.; '—
'
1. žbg, v stč. žhu, impt. žzi; zdlouž. žig, v stsll iter. v'Lžizati; 
2. žeg, v stsl. žegq., žešti stč. žéci ze žegti; zdlouž. žag, v č. žáhati; koř.
žeg- z geg-z ——3. gag, nedoloženo; zd10už. gag, v stsl. & rus. izgaga, stč.
zháha orexis, z toho (spojením se slovesem žhu atd.) žháha a. z ob'ého
(vysutím h) záha (sic. a. laš. BartD. 109) & žáha Us.

Poznameuání.
V stsl. -sk1'ebsti radere, oskrebsti, oskrebzg, rus. sla-obats &č. škrabati,
škrábati je stupňování & zdloužení (jako v greb-grob-grab-, 'č. hrabati),
a nejsou to jen rozdíly onomatopojické. ——V stě. skeřipina a skořipína,
v č. šklebiti se & stsl. sklabiti sg (mylně odvozovaného ze skelb-, skolb-)
stupňování býti nemůže, vadí tu hrdelhé k před e. — Ze stejné příčiny
nemůže se také hlesnouti-hlas pokládati za stupňování (gels-gols'L). —
V gen. sebe & subst. osoba je na pohled stupňování; ale možná že je
tu totéž střídání, které máme v gen. sebe, dat. stsl. sebe proti ínstr. stsl.
sobon stč. sobú, dat. č. sobě atd. a které se vykládá z býv. gen. *tevo :
slov. *tovo; odtud přejalo se -0- také do pádů jiných (srov. Zubatý, Listy
ňlol. 1886, 370). — V č. nehet proti stsl. nog'LtL rus. nogotn pol. nogieé
atd., 'a rovněž tak v pazneht proti stě. paznoliet vzniklo a místo o vlivem
slabiky následující, jakousi harmonií samohláskovou, v. 5 221.

Il. Stupnice 5-0.
86. Na př. ze slovanského dom- jest

1. dam-, v praes. stsl'. d'Lma

č. dmu: zdlouž. dym-, dýmati;—vinf. stsl. datí č. dúti, douti, není jasno,
je-li stupeň 1. dam- či 2. dom- (Lesk. Handb.2 33), —
ze zo'v- jest ]. zav-, v inf. stsl. z'Lvati č. zváti; zdlouž. zyv-, stsl.
pozyvati č. pozývati atp.; — 2. zav-, v stsl. zova stě. zovu; sr. % 76; —
z kol- jest 1. kal-, v inf. stsl. kmlati č. klátí (kmlati jest ovšem novo

tvar m. klati z *kolti, ale je prastarý, jak svědčí stě. aor. vckla :

vzkzla,

— za. volala bylo by stč. vkla); -- 2. kol-, v praes. stsl. kolja stě. kol'u; '—
z bor- jest 1. bar-, v stsl.b1.rati pugnare; — 2. bar—,v stsl. praes.

borja; —
z gon- jest 1. yan-, v stsl. g'bnati č. hnáti; —- 2. gon-, v stsl. goniti
č. honiti; —

z chrom- jest ]. chram-, v stsl. chnmnati claudicare a ochmmnati
č. ochrnouti; — 2. chrom-, v stsl. chromfr, č. chromý; —
z chot- jest 1. chat-, v stsl. chmtéti č. chtieti, chtíti; — 2. chat, v stsl.
choti, desideríúm, 'coniux, č. choť; —
z gorb- jest 1. garb-, v stsl. gnb'b č. hrb; ——2. žádané yorb- nemá
dokladu, ale předpokládati je smíme pro slovanštinu vedle psl. garbfb, jež
vzniklo z něho oslabením, a vedlo stejného tvaru stprus. garbs mons.
Stupnice 5-0 vyskytuje se většinou v týchže případech, kde bývá.
také

b—e:

'

jakokbera jest bbrati, tak je také bzrati, kzlati, zzvatí, ganati k borja,
kolie, zove, sonia; —
jako k tcng- je tggnati nejspíše z ang-, tak je také chramnati,
ochramnati 'ke chromu,; —
jako Z koř. mcn- jest mbnéti, tak je také chateti z chat-.

Ill. Stupnice jiné.
87. Ze stupnic jiných, které indoevropština měla, máme v slovanštině
příkladů nemnoho. Stupnice prvotně nejsou tu dosti jasny, proto podáváme
jen, co v dokladech slovanských jako reflex jejich se odráží.
Stupně ú-č, v de-d-ja stsl. dežda, & dé—v stsl. dětí, déjati facere, stč.
dioti, děju, aor. stsl. dech?. stč. dčch, subst. stsl. délo č. dielo, dílo, —.
z koř. pův. dítě-, jenž jest v ř. 'Zl-Ún-yt a skr. da-dha-mi.
.
Stupně čl-a, v da-d-mb stsl. damn č. dám, a da-, v stsl. dati, dach'n,
dam, danb č. dáti, dach, dar, daň, — z koř. pův. cizí-,jenž jest v ř. ďí-ďw-yz,
skr. da—dami, lat. dó-s do-tis.
Stupně o-č, v (Zo-, dojití lactare, & dě—,détg č. dietě, dítě, z koř. pův.
dhě—ssáti, jenž jest v ř. on?-lv; ženský, 017—105
kojná, lat. fě-lare ssati,
fě-mina.
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Stupně o-a (: pův. 9—5)vfsió- stsl. stojati č. státi, stojím, a sta-,
v stsl. stati, stana č. státi, stanu, — z koř. pův. sika-, jenž je v ř. fan/„nz
ní.,aí-a'z&-,u:,'lat. sta—re, sta-tor, stá-men; skr. aor. a-stha—tQ
'
Stupně (: (zdlouž. y) a u ' (: 'pův._u a ag): v soch-,' stsl. smchnati
č. schnouti, — zdlouž. sych-, v sts1.'usychati č. usýchati, —.a such-, stsl.'
Such'r, č. suchý, -— vedle lot. sust schnouti, lit. susti pr'ašivěti a lit. sausas
suehý, _ř. dům suším m. aaóam, aůog suchý m. oaňďog.

' _'

.;
V doch-, stsl. dmchnati či dchnouti, zdlouž. dych-, stsl. dychati č. dý
chati, je stupeň 1.; stupeň k tomu 3. je dvoch v rus. dýochatn; ——"
duch-,
stsl. ducha; č. duch, vzniklo k tomu napodobením stupnice 5-10(5 76); —
koř. dhues, srov. lit. dusti těžce dýchati, dvasó duše a dausos (plum) vzduch.
Nejasné jest syrf a sur— v stsl. syrov'b a surov'r, crudus, č. sýrový,

dial. sur0vý'BartD."62 (valašsk), pol. surowy atd.

IV. Dloužení.
88. V stupnicích I—III mění se samohláska kvalitativně, jednak osla
bením, na př. 0-b,_jednak sesílením, na př. e-o, Vedle toho je dále dloužení,
jehož způsoby staré nelze od stupňovánídčlíti.
_
Samohlásky krátké dlouží se, jak nahoře vyloženo, !) v i, —' 5 v y,
— e v 13 neb a (oboje z*ě,

——&“po soubláskách

nepoldnebných,

a po pod

nebných), — o v a'(z *6). To je dloužení způsobem starým. Vedle něho
vyvíjí se v době pozdější dloužení způsobem novým: e v c', o v 6, a. v á
atd., ano také o v ou (na př.' bor-, bořiti-bóurati, rósa-zarousati a j.).

Dloužení máme zvláště často v iterativech;

na př. tek-těk, v stsl.

tékati č. těkati, tvor-tvór, v stsl. tvarjati formare. Iterativa vznikala původně
z kmenů jmenných, a dloužení, které v nich vidíme, bylo ve jménech; na
př. z koř. tek- bylo substantivum 'kmene tého-, z tvofr- bylo subst. tvar:.,
a z toho utvořena iterativa tékatz', tvaxiati, Lesk. Handb.2 16. Časem
množí se iterativa. a tvoří se přímo z kmenů slovesných, dloužením samo
hlásky, at tu byla kterákoliv.' Dloužení děje se tu způsobem starým (e-é,
o—a, 5-y, b-i), dílem také způsobem novým (c-é, o-ó atd.); na př. klad
č. nakládati, vid- vídati, pust—púščětí, pouštěti, pbn- napínati, dam—nadý
mati atd. Na některých iterativech vidíme dloužení časem rozdílné; na př.
tek- je prodlouženo způsobem starým v ték- v stsl. tékati č. těkatí, utickati,
stě. vytiekati,_a způsobem novým v nč. vyte'kati. V č. rostu-vyrůstám je
zdloužení nové. V'kloniti-klaněti je zdloužení staré, v -kláněti, skláněti atd.
spolu dloužení nové.

_



Miklosich rozeznává. dloužení o-a, na př. tvor- tvaljati, a stupňo—
vání o-a (jež nazývá stupňováním „druhým“, proti „prvnímu“ e-o, srov.
skr. guna a vrddhi), na př. 'v zor- ozariti illustrare, zarja splendor, z koř.
zer—splendere. Dloužení e-ě od stupňovaní prostě odlišuje. Subst. tvarb,
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réčb atp. odvozúje z iterativ tvarjati,——rékati. Avšak mezi zor-zar a tvar
tva'r nelze nalézti rozdílu, v obém jest jednostejné dloužení o-a, jakož i v é-ó.
Béře-li se však dloužení o-a a e-é, t. j. pův. 0-5 & e-E, za část stup
ňování (tak u Hiibschmanna, Bartholomae a j.), není příčiny, proč by se
sem nemělo bráti také dloužení staré 5-3;(32),b-z'(i), ano také dloužení nové
a-á, e-é atd., když se děje .v těch případech, ve kterých nalézáme o-a neb
e-ě, tedy na př. v iterativech: valiti iter. váleti, patřiti-pátrati, kladu-nakládám,
vždčti-vídati, díviti se-dívati se, rostu-vyrůstám stč. róst-, rosa (zarositi)—
zarousati, pustiti-pouštěti stě. púščěti, buditi-pobouzeti stč. pobúzěti,
skytu-skgítám; slc. tlčiem-stŽkám, držím-sdřžám (Hatt. slc. 31), lezu (stsl.
léz-)-vylézám, stč. střčhu-vystřichati, třasu (trgs-)-otřásati, poručiti (reč-)
-poroučeti stě. porúčěti atp.
'
Příklady pro dloužení (staré) uvozovány jsou nahoře
příkladech
stupnice I-—III. Zde dodávají se některé, pro něž nahoře není příležitosti:
bod-, v stsl. l)on č. bodu, lat. fódio, — zdlouž. bad-, v stsl. aor.
bas'n

(z *_bhódsom);

——

'

čer-, jež je z pův. ker-, lit. keríu, keréti očarovati, — zdlouž. čar
(z *čěr-), v stsl. čem. č. čár, čarovati; —
'
sed-, v stsl. sedlo &selo, č. sedlo, zdlouž. Séd-, v stsl. sesti stč. siesti;
— stupňované sód; nedoloženo, ale žádáno pl'O' zdlouž. sad-, v stsl. sad'r,
č. sad, saditi.
\
Jako sid-, sad-, t. j. jako zdlouženíny z e, 0 lze vykládati také:
kaz-, v stsl. lez-q, č. lezu,

—

& lag-,

v stsl.

ízlazfr, exitu's,

stč. laz,

lažiti, lazuka; — příslušný k tomu kořen byl by lez-, stupň. lva-,' ale není
dochován; v dialektickém lezu-(oziti není staré lez-lez, nýbrž jsou to novoty:
staré lčz—skleslo u výslovnosti v lez-, & jako je vezu-vozím, tak utvořeno
k lczu také lezi-m; —
fréz-, v stsl. rézati č. řčzati, řezati, — & raz-, v stsl. ram. č. ráz,
řaziti; příslušný k tomu kořen byl by rcz— (také lit. 'rc'ž—=*7'ěž- svědčí
pro koř. slov. rez, srov. Lesk. Ablaut 370), ale opět není (lochován.

89. Podobné dloužení nalézáme také

jinde.

Na př. dloužení a) e—ě

& Z)) 0-5 :

v'litevštině, kdež z koř. met-mésti, hoditi, jest a) 1. metu, mesti,
2. iter. metan, métyti, b) 1. at-matas vyvrhel, 2. iš—mota*) smetí; —
v latině, kdež jest a) 1. lěgo, rčgo, těgo, 2.1ěxi, rěxi, těxi, lčx, rěx,
rčgula, těgula; b) ]. fódio, 2. fódi; —
V řečtině, kdež jest a) l. ys'gm-v,gagy;- gen. qagavóg, 2. ngám, yqpáauoo;
nom. quarjv; b) ]. vo'yog, fgónog, 1961053 argoqnj, není, xlomj, 2. mytím dělím,
rozumím točím, 790310201
běžím, atgmcpa'coobracím, nonaíoyac létám, xla'np zloděj ; —
") Za. pův. ě, n, 6 je lit. e', a, c.
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v sanskrtu, kdež z koř. *bhcr- jest a) 1. praes. bharami,

2. aor.

abhšršam, atd.

III. Samohlásky české a jejich proměny.
90. Samohlásky české jsou jednoduché a skupené.

Jednoduché jsou:
krátké a, e, i, o, 14, y, — a
dlouhé a', (2, i, 6, „Z, á, ý,

Skupené

(dvojhlásky, trojhlásky) jsou, kde dvě neb i třisamohlásky

spojeny jsou v slabice jedne', na př. ou v č. pouhý (oui tu vysloveno sla
bikou jednou a tedy jinak než v po-u-čiti), au v stě. saud (au tu vysloveno
slabikou jednou a tedy jinak než v na-u-čiti), inu a ion v dial. slc. dz'euča
a diouča atp. V těchto skupeních bývá vždycky jedna samohláska hlavní,
na př. 0 v pouhý, a v sand atd. Vedle ní pak jest samohláska vedlejší,
prů vodná, jedna nebo i dvě. Samohláskou průvodnou bývá obyčejně „,
na př. v pouhý, sand, nebo i, na př. v napžal, stč. miesto. Hlásky u a a'
mají v těchto funkcích také znění poněkud jiné, než když jsou samo
hláskami samostatnými; znění totiž takové, jaké se naznačuje literami y
(: znění mezi u a o) a 3' (: znění mezi *!a j, srov. % 10). Bývají proto
i pokládány za konsonanty t. j. 'za hlásky, které vedle samohlásek hlavních
jsou spoluhlasné. Hlásky ty ve skupeních se samohláskami jinými, hlavními,
vyskytují se někdy před těmito, na př. v stč. buoh vysl. byóh, miesto
vysl. ]ngÍéStO;někdy za nimi, na př. v povahy, pokog' (psano pokoj,. za kon

cové

bývá psáno -j); někdy před i za nimi, na př. v _stč.sing. dat.

lok. fem. dobřg'égl(ps. dobř'iej), slc. dial. diouča atp. Kombinacemi tudy
možnými dostává se těchto skupenin veliké množství. Na př. ze samo—

hlásky a jsou možný dvojhlásky: ja, obsaženo v nč. napial (psáno též pial);
až, v kraj; ya, v mor. dial. chuap (chlap) BartD. 86; ago, v stč. Saud; —
ze samohlásky (: jsou dvojhlásky: že, v město; cgi,v dej; gm, v mor. dial.
ucchtat (lechtat BartD. 30); ea, v dial. vých.—česk.krcu (krev); — a podobně

ze samohlásek ostatních. Dvojhl. ii je v dial. pjz'vo (doudl. a j.), ii v impt'.
pií, yu v mor. dial. huuk (hluk), ua v dial. vých.-česk. boruuka (borůvka),
ju v stč. liud, ia v dial. vých.-česk. dz'uný (divný), mor. chybiu (chybil,
BartD. 86). Příklady trojhlásek: gay, v mor. dial. posuau (poslal, Suš. 130);
jen, joy, v slc. dieuča, džouča; jej, v měj; atd.

Vedle rozdílnosti kvalitativní bývá- také rozdíl v kvantitě; na př. je
krátké za v pz'al a dlouhé já v stč. diábel, krátké je v nč. město a dlouhé
v stě. miesto (místo), krátké ;iu v stč. akk. duši-u a dlouhé já v instr.
dušz'ú atd.
l
Ze značného počtu dvojhlásek a trojhlásek vůbec možných vyskytují
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se v češtině spisovné a dialektické
Zejména jsou tu:

dosti mnohé, ale přece ne všecky.

a) Dvojhlásky, jejichžto člen první jest

hláskami

praejotovanými.

Nazýváme je také samo

Jsou to: fa, ia, iá, žá; ie, ě, íé, že; iu,

iu, íú, iú. Psaním ža, žá, č, že, iu, z'ú rozumíme samohlásky a, a' atd.
s praejotací zjevnou, zjevnou totiž u výslovnosti, a v dokladech také ve
formě psané; na př. napiat, dia'bel, měřiti,1nz'era, sg. dat. oráčiu, znamem'ú.
Naproti tomu psaním ia, iá, ie, ié, iu, i-ú rozumíme samohlásky a, d atd.

s praejotací theoreticky žádanou, nehledíce k tomu, je-li také v dokladech
psána čili nic; na př. bylo původně ščeuiata, ščem'átko (ia, iá za -g-),
v pozdějším šěeňata, ščeňátko jest praejotace zaniklá a takořka ztrávena
ve změkčeném ň—; bylo pův. Chliéb, gen. chleba, a jest chléb, chleba; byl
sg. instr. kostíú (% z m'a), sg. dat. znamená (řú z -bju), z toho je stč.
kosťú, znameňú (a z toho později — proniknutím měkkosti v jotaci —

kostiú, znameniú).
K samohláskám praejotovaným patří také
— a io, v dial. postaviony,

v-zíodžeéBartD.

v dial. pjivo, mjilý atp.,

134 a 135 (severoopavsk., na

přechodu k polštině), v lašském vol : víol (vál, to ze žádaného íá) je jo
tace mírnější.
b) Dvojhlásky, jejichžto člen druhý jest -g' (psáno -j), nebo-li samo

hlásky postjotované;

na př. kraj, dej, pz'j, pokoj, kupuj, kryj atp.

Z nich jsou historicky důležity aj a ej.
o) Dvojhlásky se členem prvním ly,-. Z nich jest historicky důležito
uo, jež je ve střídč za starší 6 a pozdější až, na př. beth z bóh, ně. bůh.
Jiné jsou dialektické, vzniklé tim, že 1- se změnilo v u- („obalováním“),
na př. mor. chuap BartD. 86 (z chlap), uochtat BartD. 30 (lechtat), suovo
Bartl). 134 (slovo), puuh Suš. 130 (pluh), mag/n BartD. 111 (mlýn). '
d) Dvojhlásky se členem druhým a_i.. Z nich jsou historicky důležity
au a ou, střidnice za starší zi, na př. saud ně. soud, ze súd. Jiné jsou
dialektické, vzniklé tím, že -v (v češtině severových. a j.) a -l (hlavně
. v některých nář. vých.) se změnilo v -u; na př. stau (stav), kreu (krev),
diuný (divný), krou (krov), obuu (obuv), — dau Kotsm. 20 (dal), šou
BartD. 28 (šel), muatz'u t. 134 (mlátil), byu t. 28 (byl) atd.
a) V nář. slc. je zvláštní dvojhláska či (vysl. ('a), na př. pát č. pět
(z piat) z pgtt, čás č. čas atd.,_sr. Pastrn. 21 SI.

f) Trojhlásky jsou v jazyku spisovném a mají důležitost historickou
či (psáno 67) a iai. (ps. ha);

na př. měj, stč. sg. dat. lok. fem. dobřžoj.

Jiné jsou dialektické, vzniklé změnami v a l v u; na př. v češtině severo
východní zpěu (zpěv), slc. dz'cuča, dz'ouča (děvče), mor. posuau Suš. 130

(postal) atp. —

Kromě samohlásek vlastních má čeština také samohláskové
(slabikotvorné)

g', ! (liquida sonans) & m, n, 15(nasalis sonans). _—
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91. Ve výkladech následujících probíráme české samohlásky jedno-_
duché i skupené pořádkem tímto:
if
a, d; — ia, iá; ia, iá; ať; —
' aj, ej; —“
e, é; — ě, že; —

i, i; —
o; 6, 140,42; io; -—

u, ú; au; ou; — iu, iú; iu, žá; —
3/1 31,1. _

z, l: — m, % ít

Některé ze samohlásek skupených nemají výkladu zvláštního, na př.
ua, ieu atp., o těch: stačí, co o nich povědčno v přehledu všeobecném
(v. š 90) a' příležitostně na. místech jiných.

", a.'
92. Krátké a píše se literou a. — Dlouhé á píše se dílem bez
označení délky touž literou a, na př. komar Krist. 833, modlam Kat 118,
nam DalC. 2, — dílem s délkou označenou, & to spřežkou aa, na př.
eomaarMVerb., gmaa AlxM. 1, 13, odolaa t. 1, 16, zawolaa t. 1, 17, modlaani
Pass. 36, Pror. 8“ a j., naam Štít. ř. 113", požehnaanije Ben. Deut. 15, 10.
kraal Háj. 1001), — nebo literou (i, na př. nám svD. 28, t. 36, wffeliká,
novina Jid. 69, — neb ai, na př. nám Štít. uč. 69% wás Ben. Deut. 20, 4

atd.; litera á, doložená poprvé v Štít. uč., přijata. jest'do
Husova a'bratrského & ujala. se pak všeobecné.

pravopisu

a, cije střídnicí:
93. 1. Za psl. a, na př. žena psl. žena, ženám psl. ženam'b, žáhati
psl. žagati (z gěga-). Toto a můžeme nazývati původní (v oboru slo
, vanštiny).
2. Za psl. g, na př. pater, paterý, pátý, psl. pet-.
3. V české době historické vzniká a, á ještě také jinde a z hlásek
jiných, na př. za hořěl psl. gorél'f, je později hořal, za šel psl. Šbl'Bje
stč. nekdy šal, za stč. žalud je nč. žalud, za. jehla. z jbgla je dial, jahla,
za jezero je dial, jazero, za stě. diábel je nč. ďábel atd.; o tom jsou
výklady na svých místech doleji.
4. V slovích Snacha a častovati, stsl. snacha nurus a čbstr, honor,
jest a za 5, 1). Ale slova ta nejsou původu českého, nýbrž přejata ze
srbskoehorvatštiny, snacha v době nedávné, častovati v době starší (dolo
ženo již v XVI stol.). Vykládati č. častovati z pol. czgstowačv nelze, po
něvadž v pol. je vedle czgstowac také czestowaó a obé vzniklo napodobením
slova cizího (Mikl.',-Úber die langen Vocale 57).
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,
5, V slovich přejatých starších jest Gb,—a'
střidnieí
cizí (2,_na př.
opat ze sthněm. abbát, oltář ze sthněm. altári a toto z lat. altáre, pokud-'
z lat. pagánus, —- v novějších také zad, na př. fara, Šafář atd. —V hana,
haněti, šanovati, klášter -jest a„-á za stněm. 5 : hon, schónen, klóster;
jinak (2 pogan'n) vykládá hanití Mikl. Etym. Wtb.- 254 ' (a 60) a Matz.
Cs. 68. —- Ve varhany stněm. organá fem., z lat. plurl organa, je č. a
za cizí o. —

'

o dlouhém á viz také 5 násl.

Dlouhé á vzniká:
94. a) Z krátkého a, dloužem'm f onetickým. Na př. svatý-svátost;
pater-pátý, pravý-práv, žena-ženám, velati-volán 'atd.


b) Stahováním

(srov. 5 477 a 479). Tu vzniká á:

z aja, aa, na př. dobrá 2 psl. dobra.-ja atd; ——láti, lál, lán, lánie
z psl. lajati atd., a rovněž tak bciti fabulan', káti sě poenitere, pláti, tráti,
táti, z baja- atd.; — impf. ležáše přehlasované v ležieše, stsl. ležaaše; —
z ()je, (s přízvukem na a-), na př. praes. indik. sěkáš, sěkáte' atd. ze
sěkaje-, part. znám ze znajem't; —
“
z ia, vzniklého z psl.

bja & bjg (v. 5 112), na. př. přál,

smál,

lá!

(stč., plur. léli), zál z prbjal'n, smbjalfb, lbjal'B, ijal'B; — pl. gen. přátel“
z prbjatel'n; — sg. nom. fem. & pl. nom. akk. neutr. božá, přehlas. v božie
& zúž. boží, z psl. božbja; — subst. zmá přehlas. stč. zmie (nč. zmije),
ze :mbja (na př. yako kdes zmie hladowita Baw. 110 verš Sslab., blaz'niwa
zmie t.); —- sg. gen. Juřá, znamená, přelil. Juřie, znamenie, zúž. -í,
z -bja; — pl. nom. akk. znamená, přelil. -íe, zúž. -í, z -bja; ——part. pá
přehlas. pie bibens, z prQ; -—
z ča, čia, na, př. impf. neša'še, přehlasovanó v nesz'eše, z neséaše; ——
sál ze séjal'is; — ňák z nějak, nyaky obraz GestaKl. 38; ——
z ojů, na př.. státi, stál atd. ze stoje-, — .báti sč atd. z boja-, —
má z moja, — pás z pojas'b; ——

ze slabik jiných s -a-, na př. ob. kdák m. kdepak, kdopak, kdypak,
— cák m. copak, _ třá m. třeba (ČČMus. 1864, 54, podkrk), __ prál
m. pram'l, — stč. dváky m. dva—háky (dva prsty), na př. dwaky na svých
prsech položiti Rožmb. 138 (dvvahaky gynak prl'ty na prsi vložiee ODub. 26).
Stažení je také ve výrazích: an m. a-on, nan svět m. na-on svět
Hrad. 70% nanom světě Štít. uč. 111b, nanu stranu'AJxV. 1476, nabie
straně m. na-abě Pass. 311, nahen m. na-oheň Štít. uč. 45, nablyczyegy
m. na-oblič'eji Alb. 12a atp. Ale tu nemáme dosvědčena, že by -a- tudy
vzniklé bylo dlouhé; v Zálšie _ ze zá—olšie— svědectví takového není,
poněvadž složeniny tohoto způsobu vůbec, dlouží slabiku prvou, na př.
Zálesie. zámořie, & v nč. an, ana, ano jest a- krátké.
,
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V stč. nápule, nápulský, naapulfkych Hrub. 3191), není a' dlouhé sta
žením z neu-, nýbrž tu je dlouhé nápul- přejato již z jazyka cizího.
c) Několikráte nalézáme v stě. zdlouženo začátečné
a- po před—
ložkach k- a s-; na př. kaapol'tolom ML. 98% 1095, Krist. sob, 85“, 875,
95', 97', 108“ a j., kaapol'tolíkem (sic) fboru Hrad. 78b, kaabramoui Ol.
Gen. 12, 1, ka Agabarowi Comest. 2281', kaadamautynu rkp. XIV stol.
(otisk ve Věstníku kr. České Spol. nauk IX [1890] str. 327), faapoftoly
IIrad. 81', Krist. 77b (2). 87b, 88% 88“ (2), 94“ (2) a j.

V ná-světě, tito naafwietie jsú ČEvang. 33, prodlouženo a samé
předložky.
() podobném dloužení začátečného 0'- (z Egypta), o- (k-óku) a u
(v -'úši) v. 55 126, 178 a 193. Podobá se, že -a, kterým se předložka
kdysi končila, & dale přízvuk zdloužení'způsobily; viz o tom více při 0- -ó
(5 178), kdež tato změna nejčastěji se vyskytuje.

a, ažse přehlasuje
95. Samohl. a přehlasuje

v č, ie.

se v ě,“ a to krátké a v krátké ě,

dlouhé a' v dlouhé že. Na př. duša-dušč, božá—bož'ie,zeman- — zemčnín,
slyšal-slyščlí, slyšán-slyšícni, seda-sedě, tal-_těli, táhuu-tz'chneš, tázati-t-inžu
atd. Místo dušě, božíc atd. je změnami dalšími duše, božní(sklesnutím jotace),

boží (zúžením)

Přehlasovanítoto děje se jen po souhlaskách

měkkých; např.

náděja- stě. nádějě, duša-dušě, božzí-božic, péča-péčě, šáhnu-siehneš, sázal
(z měkké) sázčli. práca-prácč, večeřa-večeřě, nedela-neděle, vóňa—vóně,leťa
part. -letě, seda-sedě, kúýa (subst.) -kúpč, holúbata-holúbě, Momóan- —
Moravčné, zen'za-zemč atp. Kde nyní v případě takovém je souhláska ne
měkká, tu ztratila se měkkost během času; na př. před nč. sáhnu, sázel,
trpě, holoubata, Moravan, zeman dlužno přodpokládati staré šáhnu. sázal,
trýa, holúb'ata, Moraóaw, zen'zan- (srov. 55 328 a 394), a před nč. táhnu,

tázati, datel atd. staré tiáhnu, tíázati, diatel atd. V tvarech stč. z doby
před přehláskou dlužno tu vždy rozuměti hlasku měkkou; na př. stav'ani
(přelil. stavění), sázali (přelil. sazěli), večeřa (přehl. večeřč) atd. Tak také
píšeme, když o to jde a když je třeba, aby měkkost byla zvláště vytčena.
_ Přehlasovaní toto děje se na konci slova, na př. duša-dušč, —

v nitru slova pakjen tam, kdepo a- následuje souhláska měkká.
nebo slabika se samohláskou

úzkou;

na př. obyčaí—obyččj,
jaro-jčř,

sázaj-sázěj, sázáš-sázieš, sázaju-sázěju, sázalž-sázčli, zen'zan-—zeměn_é,Jan —
vok. Jěne, čas— sg. vok. čěselok. čěsě pl. nom. ččsi lok. čěsz'ech,hřada — dat.
10k. hřědě, řád-řz'éciz'ti,sv'atý-světcjší atd. Když následuje souhláska tvrdá

nebo slabika se souhláskoutvrdou a samohláskouširokou,tedy

přehlásce

vzniknouti

nedává

a staré a zůstává; např. čas, Jan, řád,jahoda,
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jalový, jaro, ze1han (pl. gen.), zeiízány, puščadl'o, měňavý, jaký, žáhati,
sázala, sázaly atd. _
Samohlásky úzké, při kterých nalézáme přehlásku a-ě v měkké slabice
předcházející & ktelým tedy přičítáme moci, aby k této přehlásce spolu—
působily,
jsou 1) (2, že., 2) i, 3) e původní a 4) b a e střídnice za I).
Ad 1) Přehláska je při ě, ie. Na př. hřada sg. lok. na. hřčdě, javo
na jčvě, čas- v ččsě, po čěsžech; třasu impf. třěsiech; řád sg. lok. v řiedě
sáhnu impf. siehnžech; svatý-světější.

Ad 2) Při
Na př. javo-zjčvžti; řád-řiediti; svatý pl. nom. světí,
svétz'ti; třasu impt. třésťi).
Ad 3) Při (: původním. Na př. čas sg. vok. čěse, Jan vok. Jěne;
zeman— pl. nom. zeměné; třasu—třěseš, třčSc atd.; zaporhanu-zapoměncš,

-měne atd.; třasu part. třčsen, subst. verb. třčSeuie; atd.

Odchylkou

nezpůsobuje přehlásku e přípony -ero-, na př. pata—o, devatero, desatero,
a dále (: přípouy —tel, když -Z je tvrdé. na př. pl. gen. přátel z prsjatelfn
atp.; v přátel, přátely atp. byla přehlasovací moc samohlásky e rušena.
& vyvážena následujícím tvrdým -l, v pater—pak atp. nejspíše nebylo c tak
úzké jako (: původní (srov. sic. pšttorý, stsl. peta-o & petoro) & přehlúska

proto nevznikla.
Ad 4) Při b a. při 0 z I).

a) b mohlo spolupůsobiti ku přehlásce jen tam, kde se až do doby
této přehlásky (XII stol.) iv češtině zachovalo. To pak bylo, podle výkladu
podaného v 5 69 č. 3 & založeného právě na.jistých zjevech přehláskových,
na konci slov. Podle toho vysvětlujeme přehlásku ze spolupůsobení konco
vého -1. v. slovích: ýatb-pčt, jóastb-pěst, ýádb-pied nč. píď, pan'wtb pamět,
deóatb-devět, dešatb-deset stč. desět, čeládn-čelcd nč. čeleď, úžastb-úžěst atd.
Proti pět jest patnáct, padesát stč. patdesát, stč. též patset (pět set);
rovněž tak devatnáct, devmlesát. devatdesát, deVatset proti devět; jest
dále pamět-památka, památný, čeleď—čeládkaatd.; tu všude bylo b v nitru
slova (na př. pathdesát, památska atd.) zaniklo dříve, než přehlasování
nastalo, nemohlo tedy ku přchlásce spolupůsobiti.
b) e vzniklé z b má a vykonává touž moc přeblasovací, jako e původní.
Na př. zeman- pl. 10k. zeměnech ze zemanbch'b, pl. nom. stč. kniežata
& lok. knicžětech z býv. kňážatbchm, psl. k'nnežgtbch'n.
a, které vzniklo z tvrdého a, nemá moci přehlasovací (&také neměkčí),
na př. počátek z početakm, čas instr. časem z časamb (proti vok. čěse, jako
jest i nezměkčena souhláska v člověkem, bratrem proti vok. člověče, bratře),
řád lok. ř'íedč ale instr. řádem z redzms atd. —
To jest pravidlo o přehlásce a, á v 6, že, pokud ji postihujeme. Jiného
druhu je přehláska -aj v -ej po souhlásce tvrdé, na př. daj-dej atp., t. zv.
přehláska zpátečná;
o tě v. 5 120. Přehláskou „zpátečnou“ bývá podle
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staršího obyčeje nazývána také přehláska 'sťat-stxřtí, svatý-světě'jší' atp.';
nevhodně, srov. Pastrnek, Athenaeum VII, 184.

_

96., Odchylky

od pravidla způsobenyjsou analogií,

a jsou dvoje:

a) buď totiž přehláska jest, kde by býti neměla, anebo b) přehlaska není,
kde by býti měla.

_

.

a) Přehláska jest, kde by býti neměla, je přes míru pravidlem
vykázanou. Na př. v stč. bylo správně nepřehlasované -ža- _vsg. masc.
běžal, fem. běžala, neutr. běžalo, du. masc. běžalu, pl. fem. běžaly, neutr.
bčžula; poněvadž tu'po -ža—nasledovala souhláska tvrda nebo slabika se
samohláskou širokou, — a bylo správně přehlasované -žě. v du. fem. neutr.
bčžčle a pl. masc. běžčli, poněvadž tu zase následovaly slabiky se samo
hláskami úzkými Je, Ji; časem však ruší se bývala pravidelnost a —vlivem
tvarů náležitých se -žč—běžčle, bčžčlz' vyvinuly se také tvary odchylné
běžěl, běžel, fem. běžělu, běžela atd.
'
' ' b) Přehláska není, kde by býti měla, dílem že vliv anaIOgie nedal

jí vznik'nouti,

dílem, že časem týmže vlivem je zrušena.

Na př.

k nom. hřuda (grada) je" dat. lok. sg. hřčdě, čekáme tedy, že bude také
k nom. pata (peta) dat. lok. pčtě; ale pro pětě nemáme dokladu, snad toho
tvaru ani nebylo, analogie pádů jiných nom. pata gen. paty atd.. nedala
mu vzniknouti; —,v stč. bylo správně nepřehlasovane ža- v sg. mase. žal,
fem. žula, neutr. žula, du. masc. žalu, pl. fem. žuly, neutr. žula, a bylo
správně přehlasované'žě- v du. fem. neutr. žělc a pl. masc. žěh', časem
však ruší se bývalá pravidelnost a vlivem tvarů náležitých se ža- žal, žula
atd. vyvinuly se také tvary odchylné du. fem. neutr. žale a pl. masc. žuli;
'— v stč. bylo správně přehlasováno Káčč, Pešč atp., ale vlivem'tvarů
blízkých '(Hátu, Barta atp.) přehláska se zrušila a jest nč. Káča, Píša atdf

Vznikem tvarův odchylných nastává kolísaní,
t. j. místo bývalé
pravidelnosti panuje volnost, tvary tytéž vyskytují se tu přehlasované, tu
nepřehlasovanó bez rozdílu vedle sebe. V tom kolísání kloní se usus časem
víc a více k tvarům buď vesměs přehlasovaným, bud vesměs nepřehlasovaným,

a výsledek

všeho bývá uniformování

a spolu ustálení

tvarů k sobě náležících,

jazyka: za bývalé bčžul-bčžčli atd. a žal-žčli atd.

s pravidelně lišeným a-ě je potom běžel-běželi atd. s jednostejným -e-,
a žal-žali atd. s jednostejným -u-. Ale výsledek ten'nebýva všude stejný,
nýbrž bývá často rozdílný podle nářečí. Na př. za bývalý plur. nom. přictelé
gen. přátel atd. má jazyk spisovný tvary uniformované přátelé, přátel atd.,
a tak jest i v nářečích, která. přehlaska zasáhla; ale za bývalé běžal—běžěli
ažul-žčli atp. ma jazyk spisovný běžcl-běžclia žal-žali, začal-začali, a naproti
tomu nářečí některá—mají naopak běžál, běžali (Zlín., BartD. 26) a začal,
začali chod. 34.

\

Některé z odchylek analogických vyvinuly se \časněji a šly takořka
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cestou jinou, než-ostatní.
lg'a

gk.

Jsou to zejména-odchylky v střídnicích za psl,
_

_

„

_
Za psl. lg žádáme, aby bývalo v č. podle pravidla tu la, _tu le (místo
lč, toto kleslo záhy v le), ale je tu plno odchylek, zvláště často bývá le za
žádané la. Na př. podle stsl. plgsati, pol. plgsaé a plcysaé, žádáme č. plásati,
ale doloženo jest jen plésati, plesati, slc. plesať; podle pol. lggnač slc. l'ahni'it,

*lggn-, žádáme č. lahnúti praes. lahnu, a doklady mají jen lchn-; podle
pal pl. pčli atd. Stsl. pgl'L-pgli&podle stsl. klglfL-klgližádáme také klal-klali,
ale doklady mají jenom klel; podle pat pl. pěti žádáme také klat-kletj, ale
vedle dokladů, pravidelných vyskytují se záhy a hojně i doklady odchylně;
atd. V-českých nářečích čím dále na východtím častěji vyskytuje se_la;
odchylky sic—.
plesat, klesnút atp. jsou ibezpochyby bohemismy. Nářečí ostatní
a čeština spisovná mají valnou většinou le, i. za žádané la. Odchylka tato
vzala svůj začátek analogií: bylo *plásati-pléšu, *1ahnu-lehneš, *lahu-lcžeš,
*bladu-blcdeš, *klal;klcli atd., ale záhy — mnohem dříve než při jiných
případech přehláskových — nastalo kolísání a tvary s —levíc a více se.
šířily na újmu tvarů náležitých s l_a, až se staly pravidlem.
__
Za psl. -gk žádáme-, aby bývalo podle pravidla opět tu -ak, tu -ěč—.
n. -šc—,.ale nářečí posledně míněná a čeština spisovná mají z pravidla
-ěk, i-za. žádané -ak, zejména v slovích: dick, dicke. nč. dík, dz'ka, děkovati,
slc. ďak, ďaka, ďakovať, pol. dzigk, dzigka, dzigkowaé; — jěk, jíkati, zajíkati
se, valašsk. jak BartD. 60, slc. jak, zajákať sa Jg., pol. jgknaé, jgkač sie,
j'cgkač sie, stsl. jgklivm aegre loquens; — měkký, slc. měkký, stsl.mgk1>k7>;
— „pěkný, pol. pigkny (slc. pekný m. pá'kný je bohemismus).' Také tu' není
na snadě výklad jiný, než že se -č—rozšířilo místo -a.- analogií a že
v střídnici za -gk byla k tomu náklonnost zvláštní: k *ďa'ka byl dat. lok.,
diacě, bylo adj. vděčný atd., ujalo se tedy také dicke, děkovati; k *jak
bylo jččěti, ujalo se tedy také jčk; atd.
'
V lcknúti, kleknúti, psl. lek-, klgk-, jest 19- a spolu -gk, podnět tedy
k odchylkám dvojnásobný. —
Někdy klade se tvar odchylný_p_1'o rým. Na př. przytyehl (: střěhl)
Ale. 944 m. přitáhl, pohani przytahly (: náhlý) t. 1385 in. přitz'ehli, podle
ňeho liiechu vítězi ftawany (:strany, m. stavění) t. 1456, pána mého jsú
preč wzali (: schovali) Hrad. 4:4b atd.

97. Některé odchylky jsou jenom zdánlivé, totiž v č. slabice
z'ačátečné
n. jie, ně. je- n. jí-, proti stsl. jít—,když nenásledují
hlásky s mocí přehlasovací, v případech zde dále uvedených.
Za stsl. fade; venenum je vždycky stě. jčd nč. jed, nikdy jad; za stsl.
jad- edere, part. jala atd. je vždycky stč. jčdl nč. jedl, nikdy jadl; tak také
slc.: jed, jedol. Výklad, že by české jěd-, jicd- v případech sein patřících
bylo z analogie, nepodobá se; vždyt na. př. pro *yada (kmene 42) ani
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nebylo příležitosti, aby se vyvinulo V některém tvaru přehlášené jěd-, podle
něhož by pak analogie provedla .ě- veskrze. Je tu tedy třeba výkladu jineho.
Ten nám naznačují tvary slovanské, které za stsl. jad— a č. jěd—Imají ěd-,
zejména ruské čd- edere, éStb, édatb, óda jídlo, édunfn jedlík, ědkij žíravý,
ostrý. Věc vysvětluje se pak takto: bylo původně ěd- edere; k němu se
přidávalo hiatové j , ale jen dialekticky, a bylo tedy čd- &j-ěd- vedle sebe;
ěd- bez j—je ve složeninách oběd stsl. občdm z ob-ěd-, sniesti stsl. smnésti
ze s'sn-ěd—(ze smn-j-ěd- bylo by stsl. s'mžasti), z j-ěd vyvinulo se stsl. jad-,
z ěd- pak ruské čd; stejné čd předpokládati jest také pro češt., pol.
srbchorv. a sln., rozdíl jest jen ten, že v rušt. ěd- zůstalo, v češtině pak,
pol., srbchorv. a sln. přijalo hiatové j-, změnilo se tedy v jéd'; rozdíl
mezi jad- a jgžd-je tedy, že v jad—: j-ěd—přistoupilo hiatové j- dříve, než
se ěd- proměnilo v čd-, v jéd- pak později; jěd- měnilo se pak dále podle
hláskoslovných pravidel jazyků jednotlivých; v češtině je za ně střídnice
náležitá jčd- (nč. jed-), v slabikách dlouhých jz'ed- (nč. jíd—);-v jčdl, jiem,
jicdlo atd. není tedy přehláska nijaká, české jěd-, jied- vedle stsl. ja- není
tedy odchylkou od přehlasování nijakou. — j-éd—bylo, jak praveno, také
v polštině; pol. jadio vedle jedlo cibus, part. jadl vedle plur. jedli není
z pův. jad-, nýbrž z jéd- proměnou touž, jaka je ve šwiatlo vedle swiecič
ze svět-. — Sem patří též jesle stě. jčsli, pol. jasla atd., z téhož koř;
j-ed- č. j-ěd-.
Jiná odchylka zdánlivá je v jedu stč. je'du proti stsl. jad- v'ehi, part.
jel stč. jěl stsl. jalm, a v odvozeném odtud jízda stč. jiczda, jezditi stč.
jězditi, proti stsl. jam-. Ale také zde je v slabice kořenné samohláska
náležitá & (v. Zubatý v Jag. Arch. 13, 622 a srov. nahoře %45), dochovaná.
v rus. édu vehor, échatb, ězda; v češtině jest opět přidáno j-, tedy jc'du,
jčl, jiezda, jězditi atd., aje tu tedy opět ě od původu, nikoli přehláskou
z ja-, odchylka od přehlásky není také zde nijaká. V pol. praes. jade
(jedu) vedle jedziesz (jedeš) jest opět změna jako ve šwiatlo vedle šwiccič,
a z vlivu pol. vysvětliti jest take slc. jazda, jazdit.
Co tuto vyloženo o jčti, jčl atd. proti stsl. ja-, jala, atd., platí ovšem
též o odvozeném odtud jechati slc. jechat' proti stsl. jachati.
'
Také v subst. jez stč. jěz proti stsl. jaz'r. canalis je odchylka jen
zdánlivá; podle rus. 521. a sln. jízz bylo tu původně é-, a z toho je v češtině
náležitě j-č—.

Odchylka v subst. jeskyně stč. jěskyně je v slově přejatóm. Mimo
češtinu je slovo to jen v polštině, jaskinja. Souvisí patrně se strus. jaskm

area, jež je přejato z germanštiny: šved. ask, stnor. askr, askjaznádoba
dřevěná Mikl. Fremdw. 75. Do češtiny mohlo se slovo toto dostati 2 pol.
Slc. je jaskyňa a vedle toho také jask Tunell.
'

98. Přehlásce podléhá všelikó

a, budiž z psl. a (někdy stažením
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vzniklé), nebo střídnice za g. Na př. duša přehlasováno dušě, slušáte (staž.
z p'sl. slušqjcte) přchl. slušictc, počat psl. počgt'r. přehl. počětie, řád psl.
rng. přchl. řiediti.
99. Případy
s přchláskou a-ě & á-z'c, kde a, ci je z psl. a (v tom
i případy, kde ci je v slabice vzniklé stažením).
A) a, ti (z psl. a) přehlasovano v ě, že v nitru slov.

Sem patří především přehlásky v slabikách kořenný ch:
čas , čás-, sg. nom. čas, stč. vok. ččse, lok. čěsě, plur. nom. čěsi, lok.

čěsicch, např. mój zlý nechziczzc ApD. c, vtom smutném czicffie UmR. 204,
v kterém czycffyc DčtJež. 83, biechu u vojště lítí czycfy Ale. 1565, po
chziczíech Ale. 10, 12; poččsic, poczyefye Modl. 303, mo'rfkc nepocziefic'
Mill. 101b atd.; potom přehláska zrušena, t. j. analogií provedeno všude
jednostcjné čas-: sg. vok. čase, počasí atd.; —
čáša, čiešč nč. číše; —
ďábel, dieblík, v. 5 118 č. 1; -
jawa-, jším-, stsl. agng, agnbcr, &jagng, jagnncn, slc. jahňa, stč. jčhně,
.jélmec; — stsl. agngd'r., ,jagngd'b populus nigra, stč. jéhněd, ratolesti

giehnyedowec Einmn. 40; —
jáma, jěm-, Gyemníc jm. míst. UrbE. 71, Jemnik t. 173; -—
Jan, J'ěn-, sg. vok. Jěne, svatý Gicne ŽKlem. 1368, nč. Jenc; a podobně:
svatý Pabgicnc t. 137b, svatý Scbeltycnc t.; sg. lok. Jěně, o světicm Gienie
rkp. o štěp.- Jg.; —
'
jap-, jěp-, stsl. vmnezaapa repentc. a stč. japati contemplari, z nedo
jiepie cx improviso, na př. smlt buchnc z ncdogycpyc Štít. uč. 152b; —
jupí-, jčpt-, jěptiška nč. jeptiška. lat. abbatissa, stnčm. abtissinc; —-—
jar-, jěr-, na př. jaro, jarý a jčř, gierz KolB. 177“ (1500); jěřatko
(ovce mladá od jara, letošm), Gyerzatck mladých Chir. 35b; jčřěcí, s gie
rzicczim lojem ChirB. 223b; jěrní, počcsie gornie ŠtítMus. 116“; jčrnítí,
minulat zima (zijma), gernijt f_vcčas Štít. ř. 52b; ale. tu je snad lišiti jaro
(sr. óga a něm. Jahr) a jar-, jčr- ovce (stsl. james kozel, lit. óras jehnč) ; —
jas-, jěs-, jcísati, jasný; adv. Stč. jčsnč, sšcd na ní iezznye svD. 92,
kompt. jčsnějie, gefnyegijc Štít ř. 643; —jěsuiti, aby obgiefnyl obličěj ŽK—lcm.

103, 15, jsúci progicfníena Kmml. 270b; v nč. všude jas-; -—
jasan-, jčsen, slc. jascň, rus. jascnb, pol. jasicú, srbch. jascn, stč.
gyeffen Rozk. 1134, gicfeny ccdros 01. Súdc. 9, 15; —
Msk-, Msk-, pol. jaskinia, slc. jaskyňa, v č. jťskyně, gíefkynyc Pass.
312 atd. vždy přehlaska, ačkoliv následuje -sky-; sr. % 97; —
jasli stsl., slc. jaslc, val. jasla (plul—.)BartD. 60; čcské.jěsli, jesle je
z *j-éd-, jako jědl, v. nahoře % 97, dial. jaslc je z pol.; —
jastrgbz, dial. mor. jastřab BartD. 84 (starojick.), slc. jastrab, Stč.
jastřáb i jěstřáb, yaftrzab DalC. 44, gycfftrzab Nom. 64n; jěstřčbic jm.
místní, de Gcstrzehy TomZ. 1406 st. 190; —
Gebauer, Historicko. mluv. J'nz česk. I.
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jašč-, jěšč-, stsl. jašter'r. lacerta, díal. mor. jaščerka BartD. 845(starojick.),
slc jašter, jašterka, stč. jěščer, gíefcer ŽGloss. 103, 26, giefczerczieho ploda
Hrad. 12“; —
jašut-, jěšut-, stsl. ašutn, jašutr. frustra, stč. jěšut-, nč. ješit-, na př.
giefliut vanitas'Hrad. 118b, gieffyutenftwie ŽWíttb. 118, 37, řěč gyefutna
Túl. 56% —

jew-, já)-, stč. sg. nom. akk. javo, lok. jčvě. na př. blud na yawo
vyni'de DalC. 90, ten sě na gyewye zračí Ale. 1333; stsl. javiti, slc. javiť,
č. jčviti, zgyewyty Mast. 355; vedle zjěviti, zjčvný je také stč. zčviti, zěvný
manifestus; v nč. provedeno analogií všude jednostejné jev-; —
jazva stsl., č. jíczva vulnus, jiczviti vulnerare; jz'ezvina, lišky májí své
giezwiny Kruml. 317“; místo jžczva nč. jizva čekáme jázva, & k tomu na
př. dat. lok. jiezvě, přehláska rozšířila se tu přes míru; —
jazvz,jazvbcb stsl., zlin. jazovec BartD. 7, slc. jazvec, stč. jězvec,
gyezwecz Vít. 945; sem patří také gezwecz latro Veleš.: *jazva. : fovea,

jězvec : kdo v. doupěti se zdržuje; —
jaždž pol., č. jěždík; —
šálit-z', šz'elz'tě,na př. bohové sú je (Řeky) svými odpovědmi ffelili Troj.

2135, sú od svých modl ffieleny Mill. 78, také ffyelenie t. 35'; —
ščáva, šččvík nč. šťovík, na př. fczyewyk RostlD. 61b a j., pol.
szczawik; —
šmat-, šmčt-, šmatati, šmčtiti, na př. dokud (já.) neuzři _vjeho rukú
jiezvy &fl'myety (sic) svým prstem v to miesto, ješto hřebové tčali. a ffmyety
svú rukú v jeho bok Krist. 1103, pofl'myette a vizte t. 109“; tu třeba bráti
celé skupení šn'z- za měkké; —
žáda expectatio, desidorium, sg. lok. žiedě, při tvej ziedie Kat. 36
(mohlo by býti také ze *žgda); —
žal-, žěl-, stsl. žalb indecl. dolor, č. žalost a. žěl, žěleti atd.; sem
nepatří stč. žclář (z franc. geole, střlat. geolarius), změněné podle žalost
& žalovati v nč. žalář; —

žas-, žčs-, stsl. žasiti terrere, žasati se perterrori, žaanti stupeíieri
atd., stč. žásati sě & žěsiti, slc. užasit, na př. nezafay fye Krist. 2“,
kterakžkoli bolest jeho zefyelfe Otc. Sb, — praes. žasnu, žčsneš atd., zzafnu
(_zžasnú)fye kniežata Pror. Isa. 31, 9, vzieffnet lie nebožátko Hrad. 135“, —
aor. žas, žčso atd., (Nero) sč usiezzo (t. j. užčse) ApD. c, všichni sč uzaffu
Hrad. 25b, — part. žasl žěsli, žásl žiesli, „\'Ialchus uzafl sě Pass. 365, ti
velmí sě vziefly is. 34, 'bratřie sé zzielly byli 01. Gen. 42, 35, — part.
žas, žěsši, vzal sě padl na tvář Pror. 1195, (Sara) vziefli sč Ol. Gen. 18, 15,
sě zziesffe t. 43, 18, — part. žěsen, vzzefeno strachem všecko panstvie
Nikod. 74% — subst. žčsenie, úžěst, tiem vzeffenim Mand. 9“, vziel't pavor
Exod. 15, 16; — v nč., pokud slova ta jsou zachována., provedeno analogií

skoro všude jednostejné žas-.
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Dále patří sem přehlásky v slabikách pří ponových
tvorných): '
\

v komparativech
tiščjší, z -ajší; —

(přípon kmeno—

po souhláskách podnebných na př. trpčější,

v subst. -čj psl. -ajb po souhl. podnebných, na př. obyčěj nč. obyč-qi
slo. obyčej stsl. obyčaj ; obličcřjstsl. obličaj ; kroččýě fem. a kroččj maso.,
z -čajb, slc. kročaj ; stežčjě, slc. stežaj, sln. stežaj, pol.'_šciežaj; —
v subst. -čl z -al- po souhl. podnebných, na př. stč. píščěl, zvuk
pleczyelyy Pror. Dan. 3, 7, slc. pištcl, vedle stsl. pistoli, a č. píščala,

píšťalu; —
v kmenech -čn z -an5 po souhl. podnebných, na př. vošččný, voštěný
(podle Slaměný atp.), proti stsl. voštanfb; —
'
v km. subst. -ěn-ín, -ěn- z jan-im, t. j. v substantivech vzoru ze
měnz'n : zem—jan-in—,mezi nimiž jsou hojná jména místní vzoru sklo
i'iovacího.Brozěné, Brozany, ze sing. Brozěnín : brod-jan—in-;tu zůstává
přípona druhá (-ín) v sing. a du. a je tu tedy -a- přípony prvé (-jan-)
ve všech pádech přehlášeno v ě, ale plural je z pravidla bez příp. -z'n
a má tedy přehlášené -(j)čn-;jenom v těch pádech, které mají v koncovce
samohlásku úzkou, totiž jen v nom. (vok.) a lok.; skloňované tvary těchto
kmenů tedy jsou: sing. nom. zeměnín, gen. akk. zemčm'na atd. (v sing.
veskrze zemčn ), du. nom. akk. zeměm'ny atd. (též), plur. nom. vok. zemčné,
gen. zeman (zo zemana), dat. zemanóm, akk. zemany, lok. zeměncch (ze
zeoízanbch'n), instr. zemany; na př. sg. zemyenyn Rožmb. 116, zemyenyna
t. 64 atd., du. dva zemenyny Pulk. Bb, plur.všelicí zemyene ŽWittb. 48, 3,
všěch púnóv i zeman ODub. 1, proti Luczanom DalC. 19, hubiece sedláky
i zemany Baw. 179, na hradczyenech Pulk. 178b, na pmzenech DalC. 17,
o mefczenyech Rožmb. 116, s svými zemany Kat. 174; pravidelné rozdíly,
jež tn strany Jn'zan- a -měn—byly, stírala analogie během času, nastalo
kolísání 'mezi zemun- a zeměn-, a výsledek jest, že čeština nová má tu
všude jednostejné zeman—; —
podle zmízan-zeměnín mívalo přehlásku také stč. křesťan: pl. nom.
křestčné, kmeltyene Pass. 346, lok. křestčnoch, o prvních krzel'tyenech
Štít. uč. 723 atd., tu bylo však znění starší krestz'an, piehlasována dvoj
hlaska ia v 6, je o tom tedy řeč doleji v 5 118, 1; —
ve jméně přictel, slc. priatel', stsl. prqiatel'b, a jeho odvozeninách;
základem slov těchto je kmen prbja- (viz doleji sloveso přáti stč. pí—ieti,
z prbjati), a příponoukmenotvomou další je dílem -td, dílem -tel' (2 *tel-jo-);
kmen základní prbja- stahuje se v píci-, a v něm zůstává -á-, když ná
sledující přípona má tvrdé J (-teZ), ale přehlasuje se v -z'c, když přípona
táž ma -l netvrdé (buď -tel' z *-tel-jo, buď -tel—5 následující úzkou kon
covkou pádovou); — přehláska objevuje se dílem ve skloňování, dílem

v odvozeninách; a) ve skloňování:

v sing. je přípona další veskrze
7$
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*-tel—jo,proto je ve všech pádech přehlasované přietel, na př. nom. neprzietel
ŽWittb. 7, 6, gen. akk. przietele t; 87, 19, dat. neprzyctelowy Vít. 52&atd.;—
v du. taktéž, na př. dobrá, plzietele Hrad. 1263 atd.; v plur. je však

přípona -tel, a je pmto přehláska jen v těch pádech, které mají v kon
covce své samohlásku úzkou, tedy v nom. vok. př'ietelé a lok. přieteléch,
na př. przyetelee moji Pror. 305, po neprl'letelech našich ŽKlem. 43, 11
atd., kdežto pády ostatní mají po" -tel- samohlásku“ tvrdou & jsou proto
bez přehlásky, tedy—gen. přátel(z), dat. přátelóm, akk. instr. přátely, na
př. ot neprfatel ŽKlem. 6, 8, neprzatelom mým ŽWittb. 53, 7, aby przately
viděl Hrad. 48, mezi neprzately mými ŽWíttb. 6, 8; b) v odvozenínách,
jejichž přípona -tel má všude netvrdé l : příctelec, przíetelcze Vít. 64“
var.; přietolivý, przieteliwym milováním Kruml. 1175, přfwtelkyně, neprzie
telkynye 01. 1. Reg. 1, 6; přietelkynicě, przyetelkynycze krále Uherského
Pulk. 86“; přietelnicě, svú plzyetelnyczy All). 99", neprzietelnycie má 01.
Mich. 7, 10;- přz'etelnička, zda jmáš kterú przietelnyczku Hrad. 1053;
přietelný, pízyetelny dar Alb. 12b; přietelský, przyetell'ka walka DalC. 73,
z ruky neprňetelfke ŽKlem. 106, 2; př'ietelstvie, przyetelltwye All). 218;
přictelstvo, pí'zijetell'two Štít. ř. Gb; — v nč. jest v sg. přítel gen. přítele
atd., veskrze -£- (souhlasně se stě. -íe-); v plur. přátelé gen. přátel atd.,
veskrze -á- (bývalý rozdíl vie-, -á- setřen analogií), \; odvozeninách dílem
-á- (analogií), na př. přáteliti, přátelský, přátelství, přátelstvo, dílem -í-,
na př. přítelíček, příwlka, přítelkyně, přátelský; mezi přátelský a přátelský
bývá rozdíl 11významu (přátelský : příbuzný, přátelský : amicus); —
v koncovkách kmenů jmenných jiných, na př. čeleď, čeleď, slc. čel'aď,
z čeljádb; — peččt, slc. pečat, z pečatb; — řeřěbicě, Rzerzebiczíe UrbR.
234, vedle řeřáb; — žeřčm'e, řeřěv'íe, jcřěm'e, zerziewie

carbones ŽKap.
17, 9, horúcie zerziowie ardentes prunas Otc. 1358, rzerziewie Ol. Prov.
25, 22, gierzeuie Ol. Lev. 16, 12, vedle žeřavý slc. žeravý, sln. žerjav,
řeřavý, rzerzawe vhle Comest. 180", jeřavý Jg.; ——

v oboru kmenů slovesných
ve všech imperfektech, na př. nesz'ešc
z nošáše psl. neséaše, ncsieste z nešáste psl. neséaste, slyšieše ze slyšáše
psl. slyšaaše atd.; v nesiech, nesiechova, nesíechom, nesicchu, slyšíech atd.
přehláska býti by neměla, ale provedenai zde, analogií podle nesíeše atd.; —
v kmenech ínňnitivních vzoru 'látz', které mají -á- Vzniklé z -bja- neb
-éja-, totiž: stč. „přietz'nč. přáti slc. príat'z prbjati, smieti sě nč. smáti se
slc. smíat sa ze smajati se, zieti ně. zátí ze zajati, d'ieti nč. dáti slc. diat
z déjati, hř'íeti nč. hřáti slc. hriať z gréjatí, o-křict'í nč.. okřáti slc. okrz'až
z -kréjati, *léti z lbjati (nemá dokladů dostatečných), sieti nč. síti slc.
siat ze séjati, m'etž nč. válí slc. viat z véiati; tu jest přehláska: v aor.
2. 3. sg. přic, 2. pl. přieste, a podle toho také přiech atd., na. př. — všech
tvarů nelze doložiti -— (Abraham) wfmie Ile risit Ol. Gen. 17, 17; —
v inf. přieti, na př. (Němkyně) méňe bude prziethi 'DalH. 41, račiž nám
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.toho popřjti Beck. '1, 271; — part.

—l, přál-přieli,

na př. ež 11111neprzal

Hrad. 77", z závisti jste j'mu neprzieli t. 51b atd ; — part. -.<:,přáv-přževše,
na př. čáróm lie _pofmaw Pass. 351, svéj hOSpoděfye nafmyewffye DalC. 3,

atd.; — analogie stírá. časem rozdíly, místo bývalé pravidelnosti nastává
kolísání mezi -á- a -íe-, a výsledek toho jest, že v jazyku spisovném
a většinou i v nářečích ustálilo se -á-, přáti, přál, přáli atd., v některých
nářečích naopak (z de), přít, příl, přai chod. 34, smít sa BartD. 84
(starojick.) & j.; —
ve vzoru umětz', v tvarech sloves, která před příponou třídní mají
souhlásku podnebnou, zejména slušěti a bujěti, slc. slušat, stsl. slušatí,
bujati: praes. sg. 1. slušěju a pl.-3. slušějú ze slušaju-a slušajú, sg. 2.
slušíeš ze slušáš. staž. ze slušajcš, 3. slušie ze slušá atd.; — impt. slušěj
ze slušný; — aor. sg. 2. 3. slušě atd. ze sluša, a podletoho také slušěch
atd.; — inf. sluščti .ze slušati, vedle sup. slušat (nedoloženo); — part.
praes. slušějúc- ze slušajúc; **!-pt. -l pl; mase. sluščlí, du. fem. neutr.
slušěle ze slušali, slušalé, a naproti tomu sg. m. slušal, f. slušala, n. slu
šalo, du. m. slušala, pl. f. slušaly a n. shišala; __ pt. -s slušěvši, slušěvše
proti slušav atd.; — part. -n, subst. verb. bujěnie; — kde v stč. byly
vedle sebe tvary různé s pravidelným -a- a -ě-, tu setřel se rozdíl analogií
& nč. má, za to jednostejné ě(e): plur. slušel'i, a taktéž sg. slušel atd.; —
ve vzoru trpěti v infmitivních tvarech sloves, která před přípoííou
třídní mají souhlásku podnebnou: inf. slyšět'i, držětz', mlčěti atp., ze slyšati
držati, mlčati, psl. Slyšatí, dnržati, mblčati, a vedle sup. stč. slyšat'atd.;
— aor. slyšě ze .slyša atd., a podle toho také slyščch atd.; — pt. -l, pl.
m. s]yšěli atd., du. fem. n. slyšěle atd., proti sg. m. slyšal (l) atd.; —
pt. -s slyščvšž, slyšěvše, proti

sg. m. slyšav;

——pt.

-n slyšěníí, slyšienz'

proti sg. slyšán atd.; — subst. verb. slyšěnie; — v ně. je za bývalé různé
-a- & -ě-- jednostejné e, z bývalého pravidla vyplývající rozdíl jest analogií
setřen: pt. plur. slyšeli, slyševšc, slyšení, a taktéž sg. slyšel, slyšev,
slyšen atd.; —
ve vzoru sázětz' (V. P): praes. sg. 1. sázějn a pl. 3. sázějá ze sázaju
(: je : dz a bylo měkké, v. 5 394) & sázajú, sg. 2. súzieš zc'sázáš, 3.
sázz'e ze sázá atd.; — impt. sázěj ze ságaj ; — aor. sg. 2. 3. sázě ze sága,
a podle toho také sázěch atd.; inf. sáeěti ze sázat'i, vedle sup. sázat, vejdu
k ňemu weczeržat Alb. 28% jenžto (starosta) byl vyšel zabyyat mudrcóv
Pror. .Dan. 2, 14; — part. praes. sázějúc- ze sázajúcq — part. -l pl.
masc. sázělí, du. fem. neutr. sázěle, a naproti tomu sg. masc. sázal, později
sázal (l), fem. sazala, sázalu atd.; — part. -3 sázěvšz', sázčvše, proti Sg.
mase. neutr. sázav, sázav; — part. -n, pl. sázěnž proti sg. sázán, sázán
atd.; — subst. verb. sazčnic; — kde v stč. byly tvary různé s pravidelným
-a—a —ě—,
je rozdíl v nč. setřen

analogií a jest

jednostejné

ě(c):

podle

plur. sázeli, sázevše, sázení atd. je také sg. sázel, sázev, sázen atd.; —
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sem patří též jméno místní Napajedla, Napajedly: z kmene napájel-, nan
pájctz', utvořeno appellativum napajadlb, na př. ješto sú vzešly z napayadl
de lavacro Ol. Cant. 4, 2, příslušný k tomu lokal plur. byl napajědléch,
odtud pak přejato č, e také do nom. Napajedla, Napajedly; —
k témuž vzoru patří také slovesa -cčtz', -zěti za psl. a stsl. -catz',
-zatz', pozdější -zatz', kde 0 & g(z) je z býv. k a g; na př. stč. klécčti stsl.
poklecati claudicare, z koř. klenk- (kleknati č. kleknouti), stč. mizěti nč.
mizeti stsl. mizati nutare, z koř. mbg- (stsl. msgnati, č. zdlouž. mihnouti)
atd.; - je tedy náležité: klécěju, klécicš, klécěli atd., lnizěju, mizieš,
mizčli atd., na př. (kóň) klecie Hug. 414, klecziete claudicatis 01. 3. Reg.
18, 21, kleciegie claudicans Koř. Žid. 12, 13, klecziely t. j. klécěli claudi
caverunt ŽWitth. 17, 46, (kůň) počne kleczyeti Hrad. 132“ atd., a praes.
dým zmyzye Alb. 785 nebesa zmizeg'j Br. Isa. 51, 6, aor. čert ihned
zmyze Mart. 58% part. diábel zmizal Adam. 2005, děťátko zmyzalo ROlC.
277“ atd.; — ale vedle toho vyskytují se zde pozoruhodné odchylky
podle vzoru V. 1“ nebo V. 2; vyvinuly se totiž vedle mizětz' také novo-'
tvary, jejichž infinitiv by byl mžzatz', na př. praes. žíly často zmyzagy
LékB. 1795, aor. (Kristus) zmijza od jich očí Comest. 2483, part. zmizalí
sú evanuerunt Veleš., subst. verb. -od suchosti a od zmyzanye všeho těla
LékB. 1725; týmže způsobem vysvětliti jest také nepřehlasované -za
v ta'zati, odvozované od koř. tgg- Mikl. Etym. Wtb. 351, a -ca- ve scáti
stsl. sncati z koř. snk- (pol. iter. posikač) t. 336; odchylka v tázati a scáti
je kvalitativně stejná., jako v mizati, rozdíl jest jen časový: v mizčti-mizati
děje se v době- historické, v tázati a scáti je hotova již v dokladech
nejstarších.
V žichati, žichavka atp. v. ža'h- je přehláska vlivem žáci, žchl atd.
Při subst. žáha, žába &j. není pro přehlásku dokladu; na př. místo žádaného
adjekt. žěbí je s_tč.žabí, sabye dřčvce Rostl. a j. V jazyk, jahoda, javor
a j. není přehlásky, poněvadž nasledující slabika vždycky brání, srov. %95.
Tak bylo také v stč. jáz ego; když pak odtud se -z odsulo a bylo já, byla
doba přehlasky již prošla. O jčskyně v. nahoře. Vedle obyčejného jalov
jest odchylkou jčlov-, slepice ogelowela Alxp.- 9. V pás- staž. z pQíaS'b
zůstává -a.-vždycky, poněvadž stažení je starší než přehláska a ve staženém
pá— souhláska je tvrdá; totéž platí o báti, sta'ti, staž. z bojati, stojati, proti
slyšěti. Také v Zii-zn,lázeň, slc. lazeň, pol. laznia, jest tvrdé l, ku přehlášce
není tu tedy práva (odvozování od lbja- : líti je mylné, v. g 285).
Slova cizí, přijata do češtiny v době pozdější, nepodrobují se přehlásce,
která se. před přijetím jich byla vykonala. Na př. šach, pl. 10k. o šašiech.
Přehláska není v jčd nč. jed proti stsl. jad'n, není v jědl, jčdu, jčl,
jiczda, jčchati, jčz (subst.), jak bylo vyloženo nahoře v š 97.
Přehláska není dále v čekati vedle čakati, čep v. dial. čap, čečctka
v. čečatka, stč. žclud v. nč. žalud, žaludek v. žaludek, pšeno v. dial. pšano,
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řešeto v. řešato, jezero v. jazero, jehla v. jahla, klepeto v. klapeto, člen v.
článek, stč. žleb v. nč. žlab, žle'za v. žláza, šlepiti v. šlapati, šlépěj v. šlápčj
atp. Tu je naopak změna e(ě) v a, v. 5 157.
“

Rovněž tak není přehlaska v Tater a tatarský vedle Tatar a tatarský
— na př. Thateríi Ale. 6, 16, taterzy DalC. 82, každý tater Mill. 42b,
taterowe t. 95&a j., lid taterlky t. 381),tatarzi t. 42", královstvíe tatarlkeho'
t. 126a atp. -.—-;slovo to přejato ve formě dvojí, jednak

tater- .(z němč.,

srov. tatrman), jednak tatar- (z lat.), a odtud jsou i'tvaíy jeho dvojaké.
V stč. vyskytují se doklady včnúti. včne: vietr powyene Štít. uč. 25*,
větřík powyene Modl. 169% vicher wiene ChelčP. 1603, který nás vicher
muož powienuti convellere Otc. 29b, větrné powienutije Alxp. 65; proti nč.
vanu, vaneš zda se, že stč. věne je přehláska, ale tu je vlastně stč. věnúti
z koř. vě-, nč. pak vanúti je nově utvořeno podle vál, váti; srov. Listy
6101

1334., 274.

_

B) a, a (z psl. a) přehlasovanov ě, ie V koncovkach

ohnut ých:

tvarův

'

ve Vzoru oráč' (meč) v sg. gen. akk. oráče' nč. oráče, a du. nom. akk.
oí'áčě, -e, dial. mor. orača BartD. 17, 67, 111 a j., Btcha 263, slc. oráča,
stsl. orača;

——

'- ve vz. řebří (Juří) v týchže pádech:

řebřie z rebřá, psl. -bja; —

ve vz. moře v sg. gen. a pl. nom. akk. mořč nč. moře, dial. mor.
a slc. -a, psi. mořa; —

ve vz. znamem'e v týchže pádech; znamenie ze znamená, dial. mor.
-(j)á, slc. -ia, psl. -bja; —
ve vz. dušč (panošě) v sg. nom. dušč nč. duše, dial. mor. a slc. -a,
psl. -a; plur. instr. dušemi, dušemi, dial. mor. a slc. -ami, psl. -ami; —
v du. dat. instr. dušěma z dušama, pl. dat. dušiem nč. duším z dušam'r.
a pl. lok. dušíech nč. duších z dušach'n je přehláska provedena analogií;
— ve jménech domáckých Káča. Mařa (fem.) atp. a v příjmeních Váňa,
Píša (masc.) atp. je přehláska zrušena analogií jmen podobných Háta, Bárta
atp.; v stč. bylo v sg. nom. Káčě. Péšč, na př. Ancze Lún. ks. z r. 1411,
Byetull'ye t. 1411, domina Kaczie t. 1429, ipsa Mamllie t 1421, Sdenye
Kylelonill'a t. 1410, Katerina seu Kaczye list. 2 r. 1443, Kaczie kramářka
list. z r. 1463, Pcfl'ye promisit Lún. ks. z r. 1389, Horynye non compai'uit
t. 1394, Johannem dictum I-h'abanye t. 1397, Jefl'ye carnifex t. 1390, Jan
Hrabanie KolB. 1524 atd.; v nářečí chodském dosud Kače, Hanče chod. 34;
s přehláskou zrušenou: Petrus carnífex et Kacza uxor sua Lún. ks. 1384,
Manya filia t„ 1427, domina Wanya t. 1404, domina Sdcnya t. 1408,
Maruffa tabernatrix t. 1357, Pcscha sartor t. 1406, Jeffa carnifex t„ 1394,
Wania KolA. 1517, Gijl'l'a t. 1517 atd.; usus nč. má, -a, Káča (kromě chod.
Káče, Hanče), Píša atd.; a tak bývá i pl. dat Kačám (mase. Píšům), lok.
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Káčách. instr. Káčami; tak bývá i v podobných appellativech, jež jsou skoro
veskrze významu potupného: báta, huhňa atd.; ——
'
ve vz. paní (sudí) v pl. instr. paniemi ně. paními z paňámi, psl.
pannjami; — v du. dat. instr. paniema, pl. dat panícm &lok. panicch (nedo
loženo) je přehláska opět analogií; —
ve sklonění zájmenném v sg. nom.. fem., du. nom. akk. maso. a plur.
nom. akk. neutr. našč atp., dial. mor. a slc. naša, psl. naša; stejné má je
staženo z moja dříve, než se přehlasovalo, m—tu není měkké a proto
zůstalo -á nepřehlasováno.
100. Případy“ s přehláskou a., d v ě, že, kde a, ci je z psl g..
A) a, a'; (z 9) přehlasováno v 5, že v nitru
slov.

Sem patří především přehlásky v slabikách kořennýeh:
Med—,stsl. blgsti delirare, stč. praes. bladu (nedoloženo), bledeš atd.,
co bledefs Hod. 83b, bledete Kat. 120; impt. nebled Tkadl. 17“; inf. neroďte
blelly DalC. 34; —
brdo-, stsl. brgčati sonare, stě. břěčěti, nechat brzeczy NRada (B) 619;
— sem patří také breci-, stsl. brgšti-, ve jm. os. Bí-acislav, Břčcislav, Břě—
tislav, podle PulkR. 39h : zvuk chvály, gme Brzveczyllaw, jenž toliko jest
řečeno chwala geho nebo zwuk chwaly; strus. BljaČÍSIaV'L; stč. brzyeczyslaw
DalC. 41, bmiecil'law Hrad. 143, brziecziflawa DalH. 42, Brzyetyl'law Pass.
314 a j.; nepřehlasované —a-zachovalo se přes časové hranice této změny,
poněvadž bylo isolováno ve jméně osobním, na př. Bracizlaus KosmA 2, 1,
t. 2, 2, Kosml. 2, 1 a 2, 2 a j., Bracizlaus TomZ. 105511. 121, braczyflaw
DalH. 42, braciflaw t., braczyflaw DalC. 42, syna braczyflawa t. 50 a j.,
Bratislav ball 42 z rkp. Ff.; odtud i jméno místní Bí'a'clav, Břěeislav,
Břčclav, Braczlaw Reg. III a UrbR. 66, (hrad) Brzyeczyflaw Pulk. 142% —
cat-, stsl. cgta numus, č. cat- nedoloženo, cěto- s přehláskou analogickou
ve jm. m. Cětoraze, od Czietoraz UrbR. 160; cčtka, z cetska, cethky lunulas
MamV.;

—

četl-, stsl. čgdo infaus; stč. čáda, milá čádo Čtv. Rozb. 694; sčědie,
stsl. isčgdnje, mé fciedye progenies Ol. Job. 31, 8; —
čgst-, stsl. čgst'n densus; č. častý; adv. čěstě, kdež chzieztye skytú
hrale Ale. 8, 24, lépe by bylo neezyeftye bývati u mše než z czafteho
byvanie nebýti tbavu mše Štít. uč. 1231x kompt. čistéjí, by czyeftyegije
vzpomínali Štít. ř. 123“, čím czeftyegye ji (vrbu) obrúbáš Štít. uč. 84“;
nč. častěji atd.; —
čest-, stsl. čgstn pars; stě. nom. číest z části, (v. š 95, 4), gen
čiesti atd., cziel't ŽWittb. 10, 7 a j., czéft Ol. Gen. 48, 22; nč. část, částka;
——odtud jest odvozeno subst. stě. sččstie ně. štěstí, a adj. sčastuý nč.
ŠfaStný, stsl. S'bčQStBll'bparticeps; — v adj. sčast(b)ný bývalé -b- záhy
zaniklo a—nepůsobilo již v době přehlásky, a bývá tu tedy přehláska, jen
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když další'koncovka k ní zavdává příčinu; tedy adv. (sg. 'lok.) sčě'sthě,
fczyeltnye Pulk. 35b; -p1.nom. sčěstní, vy mordéři nezczioltny 'l'rist. 114;
kompt. sčěstnčjí, by kraloval ffczeftnyegije Štít. ř. 405; v nč. provedla :ma
logíe- jcdnostejnó šťasb; —
.
- ,- ' .
dýh-, pol. dzigk, dzigka. č. dick m., dieka f., dík, díka, děk'ovati, slc.

(lak, ďaka, ďakovať; — odtud vděčný slc. vďačný; —
'
det-, pol. dzz'gcielina, rus. djatlína; slc. datelina, dial. mor. jatelina
BartD. 7 (Zlín.), jatel t. 15 a Suš. 250 atd., stč. dčtel, dietcl MamP. 14b,
nč. jetel; —
.
:
drgzg-, stsl. drgzga sílva; Drážďany; dřžczha, dmyzhy Ale. 1577,
drzyzky Kat. v. 2885; —
glgd-, stsl. glgdati, glgdéti videre; stč. hladatí quaerere, čso zde hladate
Hrad. 25b a j., a hledčti videre, spectare, slc. hladat a hl'adet; stě. ohlad,
v ohlady Kat. 12 (zrady, rkp. odchylkou ohledy), slc. ohrad; v nč. všude
analogií jedndstejné hled-; '—
_grgd-, stsl. grgda trabs; stě. hřada, hrzada. Nom. 685, na hrzadu
PulkLobk. 434; dat. 10k. hřědě, na hrziedie Hrad. 84", na hrziedye t. 95b;
s tím souvisí také hřiedel nč. hřídel, slc.'hrz'ade1', pol. grzqdziel; —
mez-, stsl. grgznqti immergi; stč. praes. -hřaznu, -hřězneš atd., (oheň)
\vhrzieznev tělo Sal. 386, v ňemž vhrzezne Štít. uč. 106% aor. 3. sg.
hřčze, sedm (volóv) wyhrzize (m. vyhřčze) Ol. Gen. 41, 3; 3 pl. hřazú,
Iudé zahrzazu v onom piescě Ale. 2184; part. hřazl, abych neuhrzazl
ŽKlem. 68, 15, uhrzazla noha tvá ve krvi \t. 67, 24; odchylkou hřězl, aby
zahrzezl Štít. ř. 181“, pěsti (dítěte. v matce) fu whrzezly v duolky očí
Sal. 210: —
,
.
aimed-, stsl. chrgnadti esurire; praes. chřadnu, chřčdneš atd., lidé
chrzadnu strachem Krist. 84., zchrzadnv hory tabescent Pror. Isa. 34, 3,
proč tak chrziednefs 01. 2. Rog. 13, 4, (země) vchrziedne t. Am. 9, 5,
srdce chmyedne Rúd. 26% part. chřadne., chrzadna strachem ŠtítMus. 55“;
part. chřadl, chřědli, (oni) vchrzyedly sú Pror. Jer. Lament. 4, 9, (děti) sú
chrzadly t., Threni 2. lamed; v nč. provedeno jednostejné chlad-; —
jgčbmy stsl., slc. jačmeň, mor. dial. jačmeň, jačmen Suš. 307, 546 a j.
č. jččmen, ječmen; —
já:-, stsl. jgčati gemere, slc. jačať, valašské jak č. jěk BartD. 60;
sla. zajákať Jg., č. jččěti, ječcti, zajíkati se; —
jěřčb- a jčstřčb- v. ryb-; —

jetel.v. det-; —
jgtr-, stsl. jgtro iecur; č. játra; stč. jatrnicě (žíla jatrní), s iatrniczi
LékA. 17a; jžctrnicě, gyetrnyczye Rozk. 853, nč. jitmice (zkrác), pol.
jgtrznica; —
jgfr-, stsl. -jgtriti, obsjgtriti ardere facere, pol. thrzyé; slc. jatriť,
č. jietřiti, jítřiti, rány l'le getrzyty budú Chir. 2562 sem patří bezpochyby
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také ze ŽKlem. 106, 11: radu nawiffieho róznyedrzili fu irritaverunt,
m. roznietřz'li; —
'
high-, stsl. klgknqti. klgčati inclinari, klgcati claudicare; sic. kfaknúť,
kIačat; mor. hrozenk. klaknúc, klačac BartD. 42; staromor. kluk-, každý
klaknete MiillB. 618, klaknite na svá kolena t. 620; č. klek-, kleknouti,
klckati, klečětí, stč. kléceti claudicare nč. klíceti; — sem patří také klgk
v pol. klgk, slc. kl'ač č. kleč (kosodřevina, držadlo u pluhu); —
„gs-, pol. klgané, lit. klemšioti neobratně choditi; č. klesnouti, klesati;
sic. klesnút, klesat, snad vlivem češtiny; —
lých-, stsl. lgdvsje lumbi; slc. l'advina, č. ledví, ledvina; —
lpg-, stsl. lggq (inf. leští) atd.; slc. Iahnúť; dial. mor. lahnúť BartD.
44 (břez.), lahnu, ]ahně (hrozenk.); v č. je lah- doloženo jen v DalV. 11:
mužie v Libici lahú (aor. 3. plur., k inf. *lggnati); ——
lých-, Stč. lech; —
lgk-, stsl. lgkq, lgšti curvare; č. křivo-laký, stě. též křivo-leký, krziwo

leky MamF. 95“ a j., — & lécěti, líceti na ptáky, léknouti nč.1íknouti; ve
významu'přeneseném leknouti se slc. l'aknút sa, lekati mor. lakat BartD. 29
(pomor.); —
mgso stsl., sic. mdso, mor. dial. mjaso BartD. 40 (hrozenk ), č. maso;
odtud i stsl. mgzdr'a č. mázdra, mízdřiti z miezdřiti : maso s kůže stažené
ostmhovati; —
'
'
mag-, stsl. po-mg-nati meminisse; stč. praes. pomanu, poměneš atd.,
ač zapomanu ŽKlem." 136, 5, když sě rozpomyeneff Modl. 181% člověk
.mnoho zapomyene ale bóh_nezapomyene Alb. 53b, (nepřietelé) zapomanu
ŽWittb. 58, 12; impt. -poměň atd., zpomyen na to Modl. 104'; impf. -po
měniech atd., když zpomieniechom Siona ŽWittb. 136, 1; aor. -pomanuch;—=
inf. »pomanúti; part.. -pomana; -p0manul; -pomanuv; -p0manut'; analogii
vznikají tvary odchylné: (já) sč rozpomyenu Modl. 45, když sě rozpomaneff
t. 1075, sám zapomane Alb. 37% inf. napomyenuty ŠtítVyš. 4b, zapomenuli
ŽWittb. 77, 7, napomyenut jsa Koř. Mat. 2, 22; v nč. provedeno veskrze
-mc-; — odchylné slc. pomenut atd. hlásí se k stsl. poměuati; — sem patří
také -mgt-, stsl. pamgtb, slc. pamati. pamatovat, č. pamět, pamětidlo, pamietidlo
memoriale ŽKap. 134, 13, pamětivý, pamyetiw rem byl ŽKlem. 118, 35,
pamětník, pamětný a památný, pamět—livý
a památlivý, pamatlyw EvOl. 111“,

pamatovati, památka atd.; —
mýt-, stsl. mgk'nk'n mollis; sIc. mákký, mor. n'iakký Bartl). 29 (pomor.),
mjakký t. 40 (hrozenk.), č. měkký; stč. měčiti, Stsl. mgčiti, palicěmi myeczen \
Mast. 65, srov. stsl. kyjemn ingčitb je Mikl. Lex., sem patří snad také dial.

mor. n'lagnut .:

praštiti BartD. 78 (rožn.); —

"igi—,stsl. mgtq, mgsti tui-bare; slc. másť (m. miasť); stč. praes. matu,
měteš atd., ktož zmyete (přísahu) ODub. 22; inf. miesti, musil hlínu myelty
DalC. 76; part. mátl, mietli, přísahu zmátl Řpz. 89, Němci nám řeč zmítli
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Blah. 285; měten, zmietenie NRada 717 atd.; stsl. mgtežt. mase. turbatio,
slc. matež, stč. mětež, aby nebyl mětež v lidě rkp. XV stol. (Hanuš, Oster
spiele 91); v nč. provedeno většinou mat-: matu, mateš, mátli atd., zmatení
& změtení atd.; —
pecí-, stsl. pgds palmus; slc. píaď, č. píed, píď; —
pda-, pol. pz'gkný; č. pěkný; slc. odchylkou pekny m. »á—;—

Msi-, Stsl. pgstn pugnus; slc. pást, dial. mor. past BartD. 44 (břez.),
past t. 29 (pomor.), pjasc t. 40 (hrozenk.), pěst t. 7 (Zlín.), č. pěst; —
pgt-, stsl. pgtn quinque; č. pátý, pátek, pater, paterý, patnáct, pa(t)
desát; pět z předhistor. patr, (v. 5 95, 4); pětka, pítka z píetka; mor. pjatý;
pjatek Bai—tl).40 (hrozenk.) aj., slc. píatý, piatok, pá'torý, pdtnást, pádesiat,

pát, patka, píatka; v patnáct, padesát přehláska nepronikla, poněvadž
bývalé tu -b (pam-, pand-) bez náhrady zaniklo; totéž bylo v stč. patset,
(býv. Mtb-svaz): patczet' mzhóv Ale. 4, 22, mzhóv patfet Ale. 1277,
patfet člověkóv Pass. 344, patfetkrat t. 301; k patnáct, patdesát, patset
byly příslušné pády jiné: gen. pěti-náct, pěti-dsát, pěti-set atd.; z toho
vzniklo jednak patnáct, pa(t)desát gen. -i atd., jednak pět-set gen. pěti
set atd.;

——

pgt-, stsl. pgta calx, č. pata, mor. hroz. pjata BartD. 40 atd., slc.
pata; -pgt5, stsl. opgtn, v'Lspgtr, retro, retrorsum, slc. opz'iť, nazpíatok,
č. opět, zpět, nazpátek (z -petak1>); —
gigs-, stsl. plgsati saltare; č. plésati; slc. plesat, vlivem českým; —
pred-, stsl. prgda, prgsti nere; stč. praes. přadu, přědeš atd., impt.
přěď, part. přada, přadl, přědli atd., lilie nedělají ani przadu Koř. Mat. 6,
28, předeš jako vřes Smil. přísl. Výb. ], 841, przaducze Ale. 11, 39,
przadl Hod. 81*, (ženy) naprzadly postavcóv Ol. Ex. 35, 25; inf. slc.
príast, č. přícsti, přístí; v nč. střídá se přad- & před-, příd- bez pravidla,:
přadu přádeš i předu předeš atd., part. přadl, přadli, chod. příd, přídli,
atd.; — slc. príadza, mor. přaza Bartl). 7 (Zlín.), č. přiezě, příze stsl'.
prgžda; — přástva, na tu přístvu Suš. 767 (zášov.); slc. praslica č. přčslice,
přeslice stsl. prgslica fusus; přadlí, přadlena, předlena Kotsm. 7 (doudl.);
přadeno, předeno Btcha. 458 (dol.-beč.), stč. přědeno, przedeno Veleš., stsl.
prgdeno netum; —
_
prgg-, stsl. prgga, prgšti intenderie; stč. praes. -přahu, -přěžeš atd.,
nefprzeže-li fe 's ním ChelčP. 54b, pak-li jě zaprzahu (3. pl.) Pass. 354;
impt. -přěz, wypřez woly Háj. 10b, dvě krávě vprzieztez u vóz 01. 1. Reg.
6, 7; aor. 3. sg. -přěže, zlý sě se zlým býrzo zzprsiese Jid. 49; inf.
—pří'cci,pochotnčjie by bylo milostí jako jhem fprzijeczy fie s Kristem,
nežli fye milostí fprzijeczy s tiemto světem Štít. ř. 985; part. -přáh1 -příehli,
kdyby przyprzahl fye'k nemu Štít. ř. 100“, ješto sú fye fprzyehly s tiemto
světem t. 995; -přa'h -příehši, mečě na ně oprzyehl'fe Pass. 626; -přěžen,
l'przyezenu býti Štít. ř. 995; — -přa'.hati, 'jho ješto s ním fpriahaa Štít. ř.
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.(p.omor.), zapříhl t. a, 7 (Zlín.), zapříhnút t. 78- (ml.) atd., slc; spraž,
'spraženie, spi'z'a'hať; sem klade se také nč. přaska, přeslen, 'stč. přěcka,
przeczka Lact. 68“, slc. pracka, pol. przgcka a przgczka;
-rgb-, stsl. jargb'b.perd'ix; č. jeřáb“ (strom i pták), sle."jarab; adj.
jeřabatý kropenatý; jeřabina, stě. jěřčbina, gerzyebyny Rózk. .1195'; _—stsl.
jasi-rgb'x; č. jestřáb, slc. jesti-ab; 'jm. místní Jěstřébicě & ,Jěstřčbie, Gye
strzebycze UrbE. 138, do Gestrzeby TomZ. 1416 st. 190; —
'
ryl-, stsl. rgd'n ordo; č. řád, pořád, úřad; sg. 10k. stč. řicdě,*pořz'cdě,
úřadě„ po svém rsiedye J_idDrk. 107, ve všem-rZyedie Kat. 26, .ve všem
iporziedie Kat. 16,_w urziedie Rožmb. 70, vsvém vrzyedye DalC. 95; pl.
10k. úřědiech, \; jich přéslavných wziedyech' Pass. 526; v nč. přehlá'ska
analogií zrušena; — úřední, úředník & úřadní,'-úřad-ník; =— řiediti-říditi,
ředitel, novotvar řáditi, s významem odlišeným; —' slc. riad, m'adit, riaditel',

úrad, úradník atd.; —
, '
sgd-, stsl. sésti praes. sgdzt, stč. praes. sadu, sě'dcš atd.. (já) s nemi
10stivými nefadu ŽKlem. 25, 5, když fyedeff za stól Modl. 107b, (člověk)
fyede sám Alb. 345, at syny má fyedeta Koř. Mat. 20, 21, (my) na rúčie
(koně) wfye'dem Pror. 22%, když iiedete. ŽKlem. 126, 2, synové jich řada
na stolici tvéj t. 131, 12; impt. sěd', wfyed na kóň Pulk. 41), Hedyz br'zo
Krist. 678, oliedmy zemi Comest. 125", tuto Hedte & vizte Hrad. 50b;
.impf. sědiech stsl. sgdéach'B, když na kampna wifedyeffe Mast. 55; part.

sada, poslúchaj mne tuto Hada Ale.

202, Ježiuš řada na úporu vece

Hrad. 78b, faducz Ol. Deut. 21, 13; — stč. vsadnúti, fadm'vce na zemi
HusPost.. 134b, praes. sadnu (nedoloženo), sčdneš atd., slc. sadnút, mor.
dial. sadnúc BartD. 40 (ln-oz.); analogií také stč. sčdnúti, sednouti m.
sad-';

— \

""

'

.

:

sg)-, stsl. sggnoti extenderc; stč. praes. -sahu,- -sěžeš atd., ját przifalnf
.Ol. Gen. 21, -24, ty mi przyfczefs Troj. 215, otprzyfyeze- fye ten Itožmb.
117, svědkové przil'ahv-na kříži ODub. 15; impt. -sěz, pi'ZifIiez mi Pass.
505, dva pomocníky odprzyliezta ROžmb. 69, prziliezte mi 01. Jos. 2, 12;
aor. 3. sg. -sčže, pústonník dofieze deščky Kat. 38, král p'lieze iuravit
Koř. Mark. 6, 23; zaprziliezeita sobě Ol. Gen. 21, 31, fprzifezechu fie židé
Comest. 240“; inf. -sz'eci-,obiieczi Kat. 78,.Ípóvod má przyfyeczy Rožmb. 22;
part. -sáhl, -sz'ehli, przyfahl Štítýř. 1065, dofy'ehly toho t. 1063; part. -sáh,
-sz'ehši, dolichffy klíčóv Trist. 372; part. .-sčžen, neobfyezenu dobrotú
Modl. 21', subst. verb. fprzyfezenie 268b; ——praes. stč. sáhnu, siehneš

atd., tak cti dofiehnefs NRada 1476 B., když (měsiec) hor dofyehne'Ale.
2403, sotně málo na loket fyehnem Alb. 83b; impt. siehni, dofyehni života
Koř. 1. Tím. 6, 12; impf. siehniech, (žena) co dosielmieše DalJ. 20 Ff;

inf. sáhnúti, dofahnuty All). 83b; part. sáhnu, dofahna Ale.

1473; sáhati;

sic. siahnut, siahat; v nč. 'prove'deno většinou" jednostejné sál)—,dílem také
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Sib—,doudl. sáhnout, sí'hat Kotsm. 8;

zlin. dosíhat BartD.

7; — přísaha,

dat: loký stč.. přísčze, když 'rok przyffyezie (t.“jest) Rožmb.- 113; v nč.
přehláska zrušena; — přísěžný. přísěžník, nč. -sež-; —' sáh, sáha', mor)
slov. sáha Bartl). 61, val. & j. síh'a t. 61 (Val.), 84 (starojick.), 92
(keleck.); —
sýc-,' stslý Sgkngti Huere; stč.. sáknu, sžekneš atd. nedoloženo, ale-'
dosvědčeno _zúženýui sílí-', vsíknút BartD. 7 (zlin.); v nč. jednostejné rsák-;
slc. siaknut; —
si?-gp, pol. strzgpek; č. střapec, třepiti; -
strgp- curare, strus. strjapati Mikl. I2 489, strjapčej -curator, stě..
střěpiti, budete [tí'iepiti k ňemu- HusPost. 1773, subst. střěpně ,eurator,
majě zztrsíepnyu o všem statcě Jid. 57; _—
svgd-, stsl. 'pri-svgmjti marcescere; č. svěděti, pol. swigdzieč; stč.
svadnúti (imperfektivum), svadnu, svědneš atd., swadnu exspiro Veles,.
(člověk) fwyedne & pálí sč v hrdosti Štít. ř. 96%, list vfwyedne Otc. 4128,
prI'waiedny jazyk k dásnóm adhaereat ŽKlem. 136, 6, lidé fwádnuti budú
Koř; Luk. 21, 26, mysl poče fwadnutí Otc. 4435, (bohatec) div —žehořem

neufwiede Hrad. 144b, až mu žíla vfwadnu COmest. 413, by to dřěvo'
vfwadlo Krist. 77h atd.; odchylky 'dosti časté; v nč. slova toho se-neu'žívá,
jev.—zané příbuzné vadnoutz'; slc. smá'dnút žízněti;

-—

sva-, stsl. svgt'rs sanctus; svatý, slc. svatý, mor. dial svjatý BartD.
40- (hrozenk.-); sg. dat. lok. fem. světiej, světie, světí, _fílíetiey Elžbětě'
Pass; 278, o fwyetyey-Ludmile DalC. 26.. k fwyetye Maří Vít. 313, k fwyety
Maří Hod. 86% sg. 10k. mase. neutr. svétiem, světím, o ffwyetyem Václave
Pulk. 82b, wo fwietym Jakubě rkp. XV stol. („Úroky kláštera'Žďárského“,.
kdysi u prof. Kořínka v J. Hradci); du. nom. akk. fem. neutr. světiej atd.
(jako sg. dat. lak.), jeho fwietyey rucě Pass. 202, tvoji fwietie rúcě t. 205,'
svoji fwyetij rucč vzved Hod. 36h; pl. nom. mase. fwieti tvoji ŽWittb.
144, 10, [tarzij fwietij ChelčPost. 189“ atd.; v nč. provedeno všude jedno—
stejné swat-; ;— kompt. světější ; — světiti, svěcen, svěcení, svěcenina;
v terminologii církevní isolované svacen'- bývá často a dlouho bez -pře

hlásky:

jsmy mílnnacenil-lomOp. 1522 (tělo) Regata)

Kunh. 1495,

(vdívky) pofuaceni Túl. 25b, vody fwaczene Štít. uč. ]Ž48h,o nefwacene vodě
StítOp. 2465, chléb fwaceny 01. 2. Par. 4, 9, hrúdce [\vaczene t. Ex.
29, 27, wody IwaCZenĚ-tT—Niím. 5, 17, fwacene maso t. Agg. 2, 13, na
miestč vfwacenem t. 3. Esd. 8, 79, pofwacene kořisti t. Mich. 4, 13,
fwaczenu wodu ChelčP. 178% t. 227“, hrudí fwaczenych Ben. BX. 29, 27,
hrudí fwacených Melantr. t., fwacZeny těla. božieho sacrificium Otc. 100%
—vrucě. fwaczenczouie Ol. Num. 6, 19, fwaczenymí sacriňcium Pror. -Jer.
44, 21, k fwacenynyc Ol. Mal. 2, 13 atd.; —

ščgd-, stsl. štgdéti parcere, servare; dial.-mor. oščádati, stě. poščžediti,
ž" mně bóh ješče jest poffchziedyl šest dní ApŠ. 134, mého pofczied'
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v srdci spěcha Levšt. 1495; v příbuzném štědrý stě. ščedrý stsl. štedr'L
.neuí
skond-;

přehláska,

nýbrž —e-původní:

ščedrý je

z koř. sked-,_ ščiediti— ze

——

tgg, stsl. tgg'B labor, tggnati trahere, tggotsn'r. gravidus, tgžati opus
facere, tgžsk'r, gravis atd.; č. tah, tahati, ta'hnu, těhař, těžař, těžar, těhotný,
težěti, těžký,“dial. pomor. tažky' BartD. 29, slc. ťah, tahat, tiahnut, tahotný,
ťažký; — stč. praes. táhnu, tiehneš atd., potyehnefs NBada 1475, sladkost
duši tyehne Alb. 865, ftiehnemy t. 835, tyehnete Pror. 43, potáhnú ŠtítV.
166; impt. tiehni atd., ztiehny- ruku svú Krist. 543. tyehnyewye oba za
jednako- Mast. 109, k tomu tyehnycme fye Štít. ř. 173*'; impf. tiehniech
atd., když vojska tyehníeffe Pass. 90, (dievky) tiehniechu DalJ. 8. J;
aor. 1. sg. tah, 2. 3. téže atd., przytah duch attraxi ŽWittb. 118, 131,
Petr wytyeze meč ML. 100“, když wytahu vojě Ale. 7, 32; aor. těžech
atd., przytiežech Troj. 2225, roztyezzechu jeho tělo ML. 104b; part. táhna,
wytahna Kat. 192; táhl, tichli, netahl toho dořéci Pass. 340, Gšrálové)
przitiehli sú Ol. Gen. 14, 7; táh, tiehši, ztaah ruku vecě Einmn. 18,
jeho rucě roztyehffe Pass. 202; těžen, an roztyezen (na kříži) Modl. 144",
rameni jenž sta roztyezzenye (na kříži) Rúd. 32b atd.; odchylky jsou již
v textech starých: provaz hrdlo ftahne Hrad. 95b, všickni potiehnú DalJ .
108 rkp. L, tahny mě po sobě Modl. 44", na voziech věžě tahnyechu
Ale. 2275, tazechu Hod. 47% nepřietel przytyehl (pro rým: střěhl) Ale.
944, že pohani . przytahly (pro rým: náhlý) t. 1385, wytahIl'e Modl. 55",
s roztazenyiny žilami t. 52a atp.; nejčastěji vyskytují se odchylky ve rčení
netáhmo co učiniti až. . .: tu ustrnulo tah- u významu jiném, zapomínáno,
že je stejné s táhnútž trahere, a vyjímalo se z přehlásky obecně, na př.
netahnes ot nebo (od kováře) jěti, až f, mrcha (kůň, jejž kovář okoval)
počne klécěti Hrad. 132', liška toho řéci netaze, až atd. t. 131“, netaze
slova. skonati, t. 80b, netahle fta sě přituliti Pass. 278 atd.; ale ovšem
někdy "bývá přehláska náležitá také zde, na př. netyeze on mluvenic pře
stati, až se ukázachu synové královi Lit. 2. Reg. 13, 36; ,— v nč. prove
deno v slovesích těchto jednostejné -á-, -a-, jenom v tíhnouti (: někam
se chýliti, kloniti, svou tíží atp.) jest -í-; odkud i subst. tíha; —
tgz-, stsl. tgzati; č. tázati, otázka; stč. praes. tiežu, ticžeš, impt. těž,
part. praes. tiežě, já vás otiezy Krist. 78“, otíži se vás Br. NZák. 111b, kterak
fe tíežefs ChelčP. 109% když fe kto tieze t. 15“, otyezem jich Pass. 307,
tijžete ChelčP. 1243, pyšní fe tijži t. 126% otiez otcě sveho ŽKlem. Deut.
7, tyezye l'ye & radujě sě Pass. 303, tiem sě potyezyucze Ale. 2137 atd.;
odchylky jsou teprve z doby pozdější: (každý) fe vtaže ChelčP. 17", taži
czyho fe jich t. 34"; ale časem ovládly tvary s analogickny táž-, taž-,

a bývalá pravidelnost zatlačena úplně: nč.

se, otaž se atd.; —

tags-, stsl. trgsa, trgsti; stě. praes. třasu, třěseš atd., jímž sě dušě
t_rzyeffe Alb. 35b, ruce fye wztrzeffeta Štít. ř. 703, prach otrzel'fem t. 222%
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wztrzafu fye mé kosti t. 1215; impt. třěs atd., otrzyes fye z prachu Pror.
39b, prach otrziefte Krist. 50“; impf. třčsiech, paní lie trzieffieffe Hrad.
1415, trzyefyechu fye Pror. 1165; aor. třěsech, třěse, pl. 3. třěsechu, třasú,
já. fie zftrzel'ech Nikod. 74, země lie potrzieffe Pass. 322, tu sě strachem
třesechu ŠtítV. 147, všichni údivňem lie wztrzafu Hrad. 1455; inf. třz'esti,
jablek natrsiezzty Jid. 80; part. třasa, trzafa fie Pass. 342, trzafuce fie“
Ol. Sap. 17, 9; třásl, třz'esli, potrzafl Pass. 463, země trfaíla fie ŽKlem.
75, 9, trfaflo fie jest srdce mé t. 118, 161,—Wztrfallaitalie rty má t. Hab.
16, (oni) se trzyel'ly Kat. 2, od toho sú fye potrzyefly Pror. 1005, bydliščě
jich potrzyafla fye t. 985 potrzyafly fye kosti mé t. 715; třěsen, kosti
potrzyeffene Koř. Mat. 12, 20; třěsenie, trzyefenye Pror. 24“ atd.; odchylka
vyskytuje se zřídka a skoro jen v textech pozdějších: (ja) otrzyefu s sebe
vešken prach Štít. ř. 132% zatrzalie lie wladarz Comest. 269', trzafti Lact.
202% třesa se Trist. 122, trziefucz fie NRada 594, trzífl fe bratr EvOl.
445; v nč. střídá se třas- & třes- dílem bez pravidla: třasu a třesu, třaso
hlavej Kotsm., 6 (doudl.) a třesohlavý atd., dílem ustálilo se tu jednostejné
-a-, tu -e-, -í-, (z -ie-): impt. třes, part. třesen, třesení, třásl, třásli, chod.
třís, třísla, třísli; dial. zatřasu, natřasu Suš. 384, natřesu t. 385, srdečko
se třase t. 452, se třese t. 410, slc. triast; —
ved-, stsl. uvgnati, uvgdati marcescere; stč.praes.ladn11, vědneš atd.,
srdce v túhach wyedne Rúd. 26: (oni) zwadnu ŽKlem. 36, 2; impf. vědniech,
wiedniech ŽGloss. 118, 158, ŽBrn. t., wiednyech ŽWittb. t.; v nč. provedeno
jeduostejué -a-, vadnu, vadneš atd.; dial. mor. vadnu, vadneš BartD. 78
(val.), vjadnúc t. 40 (hrozenk.), slc. vddnút; ——
výt-, stsl. vgšte; č. wíce-, viece, více, ve'cší, větší ; starožitné id_ce
uchránilo

se přehlasky

ve jménech

vlastních

Wacemíl

KosmA.

III,

11—8—

(zr. 1154), Wacezlaum Kosm4. III, 22, [\vateho waczl'lawa DalC. 52,
Venceslaus jazykem slovanským waczlaw slove & tak z toho slova vykládá
sě wetffye flawa PulkR. 6b (wiecszye flawa PulkL. 13, una ex his vocabitur
Maior Gloria Kosm. I, 9) 'atd., dosud; Wecemil List. 122_5,loricam Wye- '
czemilonis Lún. ks. 1394, Wyeczemyflařakkí) Pulk. 903, dial. najvatš'emu
zbojuičkovi Suš. 134, slc. viac, viacej, vdcšína; —
maz-, stsl. vgza vgsti ligare, vgzati, vgzéti prehendi, č. vázati, váznouti,
vězěti atd.; — stč. praes. vazu, vězeš atd., (lilie) ani přadú ani wazu
EvSeitst. Mat. 6, 28; part. vaza, což matka šijíc a wazucz vydělala Krist.
28', matka wazucz a šijíc potřeby dobýváše t. 32“; inf. vilzti, vwiezti (sic)
irretire SlovKlem. 16b; part. vězen, abych pravil viezeným odpušťenie
HusPost. 10“; subst. verb. včzenie, wiezenye ŽKlem. 52, 7 atd.; bez pře
hlásky žádané: wazene rukavice acu pieta SlovKlem. 27b, mazdřice wazena
z žil Sal. 775 atd.; v nč. slovesa toho není; — stč. praes. váznu, viezneš
v ňemžto (hřiechu) sám waznu Rúd. 9b, uwyezne-li trn v noze Štít. uč
66b, (krokodil) na hak zawjzne Har. 2, 236, ti waznu Štít. uč. 848; aor.
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3. sg. věze, pl. vazů, (Absolon) vuieze za hlavu Ol. 2. Reg. 18, 9, mnoho
sto koní uwazu v onom piescč Ale.— 2183; part. vázl, váznul, veliká. moc
ryb v sieti zwazla Krist. 1105, (ovcč) v blátě zwaznuly Brig. 84; odchylkou

pl. 3.-vwieznu Mill. 1255, part. ijzlo

Har. 142, dial. huvíznout, huvíz,

huvžzla chod. 34 & Šemb. 16; — stč. praes. viežu atd., (já) jej fwyezy
Ale, 10_08,_sám sě fwyezes t. 290, nezawjžeš úst Br. Deut. 25, 4, kto
wyeze fye v to Alb. 14b, wieže ChelčPost. 90“, kohož fwižete.. kohož
rozwiežete t. 252% pyšní nezawiži l'e t. 21', fwjžj Br. Ex. 28, 28; impt.
v'ěž, ty jeho rozwiez Pass. 352, lOZWÍCŽHáj. 19% přiskočiec ve úňe uwiezte
a jmúee jej dobřě fwiezte Hrad. 78b, l'wiežtež jej ChelčP. 583; part. vidlic-,
mní sč se mnú viesíe cčpy Jid. 102, swijžjcc je Háj.—256') atd.; odchylka
važ- vyskytuje se až později-. pl. 3. fwažij ChelčP. 28b, fwažte (koukol) t.
58b, vwaž fe v panství Háj. 1255, uvažme se v dědictví Br. NZák. 518;
v nč. provedeno važ—podle vaz- tvarů inňnitivních; d—ial.
vjazae BartD. 40
(hrozenk.), slc. vžazat; —

ng-, stsl. ngsti dilacerare; praes. stč. zabu, zěbeš, nedoloženo, ně.
3. sg. zcbe, 3. pl. zebou, dial. zabou; inf. zábsti, peut. zábl, záblo; dial.
zíbst, zíblo Šemb. 21 (středočesk. & chod.), uzíbnut, ozžbe mne BartD. 7
(zlin.), záblo t. 29 (pomor.), slc. ziabst; —
zet-, stsl. thb; č. zčt, zet; dial. mor. zat Suš. 148, zac BartI). 40
rhrozenk.), slc. zat; —
žgd-, stsl. žgdati sitire, žgdéti eupere, žgžda sitis, pol. žcgdač; č. žá
dati,. žádost, slc. žiadat, žiadosť; č. žádný nullus, dial. mor. žjáden
BartD. 40 (hrozenk.), žz'áden t. 44 (březovsk.), slc. žžadny, žiadon patří
buď také sem (k žgd-, z koř. gend-), anebo pochází spolu se stsl. žadati
desiderare & pol. žadny, žaden ze žad- (z gěd-. koř. ged-, _žtdati); stč.
žěditi sč, na něž (peníze) sě lakomč siedyff Jid. 139, (člověk) sě zedij po
tom Štít. uč. 100", což neslušie po tom sě zlá mysl víece zžedí Štít.
(Výh. 1, 724); part. zedie fie aby k někakému přišel duostojenství BrigF.
145% žediecz l'íe po spravedlnosti ŠtítMus. 99% takú'žádostí
máš sě
ziediti Kruml. 307b, přieliš fe Zedil ŠtítOpat. 359; _ stč. žz'ezě, w ziezy
in siti ŽWittb. 103, 11, (trpěl) hlad & ziezy Pass. 51; — žiezn, zyezn tvú
Modl. 59% — žžczití sč, žiczivý, žz'czlivý, žžeznivý, žiezněti, žiezniti atd.,
ziezila Ile dušč sitivit ŽWittb. 62, 2, zyezywy sitientes t. 106, 5, zieezlyw
Einmn. 17, zieznyegiuci, sitientes ŽKlem. 106, 5, Kristus žieznil Kruml,
21“ atd., nč. žíz-.
Sem patří dále přehlásky v iníinitivních tvarech sloves vzoru pěti
stč. pieti, pm:, totiž sloves -čietz' (praes. -čnu), jieti-(jmu), kléti, mieti
(mnu), Mati, tiel-i, žiet'i (žmu) & žieti (žn/u). Tvary, které sem patří, jsou:
inf. picti nč. píti, stsl. pgti, rozpieti Hrad. 87b, most kožemi popíjeti
A1xp.44,przygijety Štít. ř. 39b, pogíeeti KřižB. ma atd.; dial. zapít-,
utít, žít BartD. 83 (hranick.); & nat—protitomu novotvary s -a-: líat, žat,
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začat, fat, jat, ale vzít BartDl 25 (Zlín.), paf, žat atd. t. 44 (březovsk.
pjac, ucjac, začac, vzjac t. 42 (hrozenk.), fiat t. 77 (rožnovsk.) atp.; —
sup. je právem bez přehlásky pat, někda mě ma mátě posláše zat na
pole (t. j. žat) Pass. 293; — ao r. sg. 2. 3. pě stsl. pg, pl. 2. pěste stsl.
pgste, & podle toho také pěch stsl. pgchff, atd., (ještěrka) przypie lie k ruce
Pavlově Comest. 270b, Petr Malchovi vtye ucho Krist. 95b, ítycchu Pass.
353; — part. -l plur. inasc. pěli, du. fem. neutr. pěle, ze staršího ýali,
zíalě, psl. pgli, pglě, & naproti tomu sg. in. pal, f. pala, n. palo, du. m.
palcu, pl. f. pal!/, n. pula, lučišče své napal ŽKlem. 7, 13, napieli fu lučišče
t. 10, 3; — part. -t ýat &pěti atd., na kříži rozpat ŽKlem. 1575, všichni
zapieti jsú Ol. Naum 3, 10; subst. verb. pět-ie, rozpietie ChelčP. 179“;
— part. -3 Jím) &pěvše atd., napaw lučišťe 01. 3. Reg. 22, 34, na kříži
tě rozpyewffe Kruml. 1010. — Bývalá pravidelnost ruší se časem odchyl
kami, když analogií vyvíjejí se tvary s -č—místo -a-, a naopak, na př.
(Vespasian) poczel kralovati Mart. 222 zaczali sme zpievati Lobk. 74b atd.
Po delším kolísání ustaluje se v jazyku knižném usus, který se udržel
většinou dosud & podle kterého jest v part. -Z, -t, -s jednostejné -a-, tedy
sg. masc. pal, pat, pav, a analogií také plur. m. pali, pati, pavše; v subst.
verb. zůstalo -ě-, napětí, infinitiv pak má dílem samohlásku náležitou,
na, př. začžti, vzíti, státi, žití (stě. začicti atd.), dílem je tvaru nového
-outi, na př. pnoutž, přijmouti atd. Odchylkou od nč. pravidelného pal-pali
atd. je chodské vzel vzala vzelo vzali, začal začali. zatčl zatěli chod. 34
(jenom v slovesích uvedených).

Krom toho patří sem přehlásky v slabikách pří p0nov ých
kmenotvorných) :
v sg. nom. akk. kmenů vzoru rámy, psl. ramg;

(přípon

v kmenech vz. kuřě ; Sg. nom. akk. stč. kuřě, nč. kuře, stsl. kul-g;
gcn—kUřČĚC, nč. kuřete, stsl. kurgtc, & tak cclým singularcm;
du. nom

akk. kuřětě, dvě lroluhyetio Ol. Lev. 14, 22 a j.; gen. lok. kuřatú; dat.
instr. kuřatma stsl. kurgtnma, !) z konc. -bma, které by bylo mohlo způ
sobiti přehlásku, vypadlo dříve; pl. nom. akk. kuřata; gen. kuřat stsl.
kurgt'm dat. kuřatóm; 10k. kuřětech, stsl. kurgtnch'n, o knyezetech Pulk.
Lit. 1“, o českých knyezietyech Pass. 578, pak analogií kuřatech; instr.
kuřat-y; dial. mor. kuřa, kuřata, kuřati atd. BartD. 7 (Zlín.) a j., děvča
Sus. 88, děvčatě t. 517, děvčati t. 190 atd.. slc. kurii, kurata, kuratu atd.
Pastm. 130 atd.; — odtud odvozené subst. kuřčtina, kurziotyna Bozk. 2618,
adj. kuřecí atd.; —

v sg. nom. mase. (stě. též neutr.) part. praes. kmenů měkkých kryjě
uč. kryje, tešě nč. tcšc, dial. kryja, : kupuja, teša' Bai-tl). 26 (zlin.) a j.,
psl. -g; —
v part.

praes. vzorů trpčtz' & prositž trpě, trpz'cc- nč. trpíc-, prosě,

Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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prosiee- nč. prose, prosz'c-, dial. seďa, mláta BartD. 2G (zlin.) a j., sle.
-íae, psl. -g; —
v číslovkách devět, desět nč. deset, devater, desater, devátý, desátý
atd., slc. devdt, desať, deviatý, desiatý, psl. devgt-, deset—; —
v subst. měsz'ee, zajíce, nč. -í('„ slc. mesiac, zajac, psl. -gacn; adj.
zajěčí atd.; —
v subst. kněz, kniežě nč. .knížc, odtud adjekt. kněž z býv. kňaž,
w Knafawezi (v list. ze stol. XIII, padělané na r. 1088, Dobr. Gcsch.'—'83);
dále Slez-, plur. nom. Slezčné ze staršího Slazané, Slasane KosmA. (z roku
1154) II, 37; dále vítěz, robotěz, peniez nč. peníz, řetěz, leměz tignum,
slc. kňaz, vítaz, peniaz, retaz, z býv. -gzr„ -gdzn; v mosaz koncovka záhy
ztvrdla (srov. gen. mofazu Ol. Ex. 27, 3 a j.) a přehláska tedy neprouikla;—
v jěhněd, jěhnědový, stsl. agngd'L populus nigra; — hovado, hovjado
BartD. 40 (hrozenk.), hovčdina, hovězí, stsl. govgd-; — koleda ale. koleda
(vlivem českým), stsl. kolgda; — škaradý, škařčdee, škaredý, sle. škaredý
(vlivem českým), stsl. skal-gdm; — šeradný, še'řadný atp. a šcřěd- nč.
šered—, Iferziednye Pass. 385, Íei'edm'e HusPost. 111b, býti Iferednikem
ŠtítOp. 43, ješče rye fferzyedymy Modl. 16“ atd.

B) a, d (z _e)přeh1asovánov 6, že v koneovkáeh

tvarův ohnutýeh:

v sg. akk. mě, té, se stč. sě, dial. mor. ma, ta, Sa BartD. 73 (val.)
& j., slc. ma, ta, sa, psl. mg, tg, s_c; —

v 3. os. plur. (oni) trpí, prosí, vědí, jedí atp., stč. trpz'e, prosie, vědic,
jědic, dadie, dial. mor. trpa, prosá BartD. 77 (val.) a j., slc. -z'a, stsl. —gtm.
Koncovka v č. sg. gen. dušč, našže, plur. nom. akk. dušč, našě, pl. akk.
oráčč atd., proti níž je stsl. -9, není z -g a nepatří tedy sem; v. š 51.

Poznámky ku přehlásce a-ě.
101. 1. a) Za stč. slyšal-slyščli atp. má nč. spisovná (a s ní některá
nářečí) slyšel-slyšeli, a naproti tomu b) za stč. počal-počali atp. je nč.
počal-počali. Namítá se otázka: proč je výsledek v a) a b) nestejný, proč
provedla analogie v a) jednostejné c, slyšel-slyšeli, a v I)) jednostejné a,
počal-počali? Vysvětluji si vče takto: když pravidlo o slyšal-slyšěli, počal
počěli atd. kleslo, nastalo kolísání a říkalo se slyšal i slyšel, slyšeli i sly
šali, počal i počel, počali i počali; touž dobou — na sklonku XIV a' v XV
stol. — vyskytuje se novotvary" aorist počach, poča atd. (místo staršího
počěeh atd.). vyskytuje se hojně v textech psaných a byl zajisté hojnější
v jazyku obecném; aorist a participium -l jsou v historii jazyka českého
(a vůbec slovanského) zvláště sdruženy, za aorist klade se participium -l,
aorist zaniká a participium -l vstupuje na jeho místo; tímto zvláštním
sdružením souvisely také aor. počach a kolísavé participium počal, počel
atd.; tvary počal, počali atd. měly podporu v aor. počach atd., a tou pod
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perou zvítězily nad tvary konkuřrentními počel, počali atd.; — jinak bylo
při slyšel, slyšel atd.; také tu vyskytuje se aorist novotvarý slyšach atd.,
ale velmi zřídka; tu tedy v době kolísání zase tvary slyšel, slyšeli atd.
mají podporu v aoristech slyšcch atd., a tou podporou vítězí.
2. Podle pravidla nahoře podaného je přehláska a-ě náležitá v aor.
2. 3. sg. počě, slyšě a 2. pl. poččste, slyšěste, v osobách ostatních je pro
vedena analogií a jest tedy sg. 1. počěch, slyšěch místo počach, slyšach
a vlivem os. 2. a 3. počě, slyšč atd. Rovněž tak je přehláska náležitá v sg.
nom. duše" In. duša, pl. instr. duščmi m. dušami atd., a naproti tomu na př.
v du. dat. instr. duščma m. dušama, pl. dat. dušz'em m. dušám (-am'1.)
a lok. dušicch m. duša'ch (-ach'b) je způsobena analogií. K tomu je dlužno
připomenouti, že dokladů pro staré nepřehlasované počach, slyšach, dušama,
dušám atd. (z češtiny západní) nemáme a že podle známých dokladů pře
hláska analogií způsobená počěch, slyšěch, dušěma, dušžcm atd. nejeví se
mladší, než přehláska náležitá v počč, slyšč, dušě atd., t. j. že přehláska
analogická v počěch atd. pronikla hned anebo nedlouho po přehlásce ná
ležité počě. Naproti tomu vídáme jinde, ' že přehláska analogická proniká
teprve za delší dobu po p'řehlásce náležité; na př. počal, slyšal drží
se od“XII do sklonku XIV stol. vedle počéli, slyšeli, rovněž tak přadu vedle
přědeš atd. Otázka: proč proniká přehláska analogická v případech prvčj
ších hned, v druhých pak až po staletích? Odpovědi nevím jiné, než která
se dává

ze srovnání

obojích techto

tvarů:

dušám-dušiein atp. je přehláska v koncovce

v počě-počach—počěch, dušč—

(nepravím ve íiexivní pří

poně), a naproti tomu v počal—počali-počcl,slyšal-slyšěli-slyšel, přadu-přědeš

předu atp. je přehláska v nitru slova, a dlužno tu tedy uznati skutečnost,
že uniformující analogie provedla stejnost v koncovkách hned nebo záhy,
v nitru slov pak až během delší doby.
3. Po bývalé pravidelnosti následuje kolísání, z kolísání pak vycházejí

tvary uniformované,

jednak s přehláskou provedenou č(c) veskrze

a přes čáru, na př. slyšel, slyšela, slyšeli atd., jednak veskrze s nepřehla
sovaným a, na př. začal, začali atd. Někdy zvítězil tvar ten v nářečí tom,
onen v onom; na př. 2 býv. slyšal-slyščli je č. slyšel-slyšeli a mor. slyšal
slyšali. Někdy tvary oboje v nářečích týchže se drží, na př. ob. třasu

třaseš a třesu-třcseš atd. Někdy pak vyvíjí se při těchto du plikate ch
rozdílný význam; na př. za stč. táhnu-tz'ehneš atd. je nč. táhnu-táhneš
(transitivum & intrans.) a tíhnu-tíhneš (intransitivmn).
4. V ŽGloss. 91, 14 psáno uífazaeni plantati, místo vysázěni, ac m. ě.
Podobně napsáno jest Pieshac Reg. I. (v list. z r. 1228, podle Erbena
: Pieščč), Mesea t. (1. z r. 1184, : Mžč), Msea t. (1. z r. 1186,=Mžč)
atd., a ozuzaiae examinans Greg. Hojně dokladů"takových— ae, g, co za ě—
nalězá se v padělaném zlomku evangelia svatojanského (EJ) a ve spise
o něm (Staročeský zlomek evangelia svatojanského 1881, 5 31) bral jsem
81.
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toto psaní za naznačení hlásky přechodně mezi a a č. Ale mezitím nale
zeno o zlomku EJ, že je padělán. Doklady v Reg. I. nejsou vůbec dosti
spolehlivé, a příklady, které sem vůbec patří, jsou transkripce znění če
ského v textech latinských, úmysl písařův je v jejich literách ea, ae
ovšem naznačen, ale nám nejsou dosti zřetelný. Ve uifazaeni ŽGloss. je
beze vší pochyby omyl; na sklonku stol. XIII, do něhož se ŽGloss. hlásí,
bylo přehlasovaně vysázčni pravidlem.

102. Chronologii

přehlasky a-ě atd. lze stopovati jenom v češtině

západní; pro mor. & slc. není pro to dostatek svědectví, hlavně textových
památek. Pro češtinu pak západní mame svědectví tato:
1. Výrazy svacen, posvacen, usvacen, svacenie, svacenec, svacenina
atd., jichž doklady uvedeny jsou nahoře v 5 100, A). Výrazy tyto drží se
až do XVI stol. (hrudí svacených, v bibli Benát. a Melantr.) a jsou od
chylkou od obecného pravidla, svace- místo svěce-. Odchylky tě nelze jinak
vysvětliti, než že jsou to archaismy, zachované v terminologii náboženské.
V tom pak je spolu obsaženo svědectví, že na začátku doby křesťanské
přehláska ještě nebyla pronikla, nebo dokonce že jí vůbec ještě nebylo. —
Podobně svědčí subst. vóIa, buď wola tva Modl. 58% archaismus zachovaný
v otčenáši.
_ 2. V kronice Kosmově v rkp. A (Kosmas zemřel r. 1125, rkp. A je.
z r. 1154) je v českých jménech vlastních pravidlem nepřehlasované a:
sg. nom. Lubussa I, 4, Lubossa I, 4 a 6, Brusnica I, 9 a j.; sg. gen.
ůlius Borsa (: Borša, k nom. Boreš) II, 44 a III, 48; pl. nom. Gedeane
II, 2, Psowane II, 37, Trebowane t., Slasane t. a j.; v jiných slabikách
vnitřních: Bracizlaus II, 1 a II, Slasane II, 37, Wacemil IH, 48. Odchylka
je tu jediná: sg. nom. Neusse, virum Neusse nomine (nominativ jmeno
vací) III, 15, vedle Neussa III, 23. Kosmas klade v kontextu latinském
slova česká. z pravidla ve formě takové, jaká by jim náležela v kontextu
českém. Doklady rkpisu A jsou tedy svědectvím, že v době té bylo pra
vidlem ještě nepřehlasovaně a, ale že se již vyskytuje také přehláska &*).
Doklady rkpisu A. opakují se v rkp. 1, jenž je ze stol. XDI; z toho však
nemůžeme pro stol. XIII nic abstrahovati, jet v rkp. 1 prostě opsáno, co
měla jeho předloha starší.
Na česká jména vlastní v_h'Stinách v Reg. I, pokud jsou pravě,
není spolehnutí v příčině naší, poněvadž je latinští písaři rozmanité měnili.
Spoléhati však lze trvám na česká appellativa tutéž vkládaná. Z těch jsou
nám zde důležita: vaccam quae ialovica dicitm' t. j. jalovica, z r. 1130;
(custodia) quae vocatur strasa t. j. s_tráža, z r. 1143; (colle—eta)quae b_erne
vocatur t. LQCI'IIČ, z r. 1208;

bei—nie“vel pomocz t. j. berně,

z r. 1549

*) S tím shoduje se také doklad w Knafawezi (nom. kňaža ves) v list. ze stol.
XIII, padělané na. r. 1088, snad podle předlohy nějaké staré.
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a 1240;

Silva quae

Scalice nuncupatur t. j. skalice, z r. _1__211;terram

quae'wesce vulgaríter appellatur t. j. vescě, z r. 1225; iaeÍiye gon-a,
z r. 1241; mensuram quae c_htwrtne appellatur t. j. čtvrtně, z r. 1249;
babic 'struha z r. 1249, mecze (du.) z r. 1252. Doklady tyto jsou tedy
v 1. pol. stol. XII bez přehlásky (z 2. pol. XII není žádných) a od poč. XIII
mají přehlásku.
4. V ABoh. (z pol. XlJI) jsou tvary přehlasované v keneze t. j.
u-knězě, dete t. j. dietě, moie komara t. j. mojě, & nepřehlasovaný žádný.
Také v HomOp. (z 2. pol. XIII) je všecko přehlasováno, kromě nahoře
uvedeného a vyloženého archaismu pol'uuaceni 152“ a uzafenie 1543. Roměž
tak v CisMnich. (z téže doby), na př. namatheye t. j. na Matějě, mefecie
t. j. měsiecě atd.; odchylkou je tu však _fveria 97, má-li to býti: zvěřa.
5. Od sklonku stol. XIII máme památky stč. dosti h'ojné, a v nich
jest přehláska a-ě provedena do plné své míry.
V dokladech tuto uvedených jdou ted'y tvary nepřehlasované do pol.
stol: XII, přelllasovane pak od poč. XIII. Tím není řečeno, že by v Čechách
do, pol. XII nebylo bývalo přehlásky, a od .poč. XIII tvarů nepřehlaso
vaných; ale přece je tím dosvědčeno, že doba mezi pol. XII a poč. XIII
stol. leží .v průběhu přehlásky a-ě, že v době té přehlasování toto se
- dálo. Dálo se pravděpodobně také po nějaké desítilctí před tím i po tom.
Doba jeho byla zajisté delší, než jen půl století; ale není potřebí, aby
byla bývala mnohem delší, také o přehlásce u-ž nalezneme, že se vykonala
v době krátké, kratší než sto let.
Při hledání této chronologie nehleděno ke glossám Greg. &k Pražským
zlomkům hlaholsky'm.
Glossy Greg., kladené do doby ok. r. 1100, mají některé shody s pa
dělaným zlomkem evangelia sv.-Janského, proto je třeba opatrností. Povážil
jsem věc opětně a myslím, že není dostatečné příčiny k pochybování; od
mínění, že by to byly glossy čistě české, jsem však upustil. Přehláska
a-č je v Greg. do dvou pětin provedena, v. můj spis Stč. zlomek evang.
sv.-Janského % 32 (tu patří k dokladům s přehláskou také prauefe ze t. j.
pravieše sě, jež dosud mylně se čtlo pranofe ze); to dá se s chronologií
nahoře nalezenou bez hrubého odporu srovnati, možná, že glossy Greg.
jsou o něco mladší, než se myslí.
V Pražských zlomcích. hlaholských je psáno: eza dara célenie tje
liší (Šafařík, Glag. Fragm. 1857 str. 35), sg. gen. célenz'c (přehlasovaný)
m. mja. Také to neodporovalo' by příliš naší chronologii, ješte žlomky tyto
podle Jagiče ze sklonku stol. X1 pocházejí; možná že jsou ještě mladší
(Šafařík kladl je do 2. pol. IX nebo 1. pol. X st., Sreznevskij do Xln. XII,
Makušev až do XIV, v. Filolog, Zapiski 1877. IV. 17 a 23), a možná též,
že ojedinělý jejich doklad célenie jest omyl. —
V památkách stol. XIII a XIV zachovává se přehláska a-ě atd. velmi
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přísně. Odchylky

hojnější jsou od stol. XV, a množí se časem víc a více.

Vyskytují se jenom v těch případech,

kde jazyk nynější od bývalé

pravidelnosti se liší; na př. vyskytují se odchylky slyšel a slyšali atp., kde
i jazyk nynější má odchylné slyšel, ale nevyskytuje se odchylka slyšaní
(subst. verb.) atp., kde pravidelná přehláska slyšení dosud se zachovala.
Odchylky dosahují v 2. pol. XV a 1. pol. XVI stol. té míry, že usus patrně
se kolísá a tvar nepravidelný (t. j. tvar s přehláskou nebo nepřehláskou
nepravidelnou) stejně jest oprávněn, jako pravidelný. Potom následuje
v 2. pol. XVI ustálení,
usus přechází od libovůle ke stejnosti, z paral
lelních tvarů dříve stejně oprávněných jednoho se drží a druhého se
vzdává; řídí se při tom nikoli snad pravidlem přehláskovým, nýbrž snahou
uniformovací, a vzdává se tedy tu tvarů od přehlásky odchylných (na př.
slyšali atp.), jinde však také tvarů pravidelných (na př. slyšal atp.). Vý
sledek změny je ten, jejž vidíme v nové češtině spisovné a skoro stejnou
měrou také v nářečích v Čechách.

103. Rozšíření

a postup

přehláskya-ě atd. na území českém

jeví se nestejné.
V Čechách je přehláska pravidlem. Z památek stč. poznáváme, že
se tu vyvinula až do míry pravidlem stanovené, že svou dobou (od XIII
do konce XIV stol.) trvala veliká pravidelnost, pak nastávaly odchylky,
bylo kolísání a ustálil se stav, který trvá dosud v jazyku spisovném a vět
šinou i v českých nářečích. Srov. š předcházející.

O Moravě (a Slezsku ) máme některé doklady staré a hojná svě
dectví v nářečích nynějších.

V památkách staromoravských

nalézáme nepřehlasovanéa, d

častěji jenom v MiillB. (písař toho byl z dialektu blízkého polštině): krala
matyaffa 618 a 619, za papeffa 619, techto memcza t., otcza 618 a 619,
svatého czetna (sie) m. čteňá 618, od bozeho \vl'tupena 619, zboza t. j.
zboža'. 620, dla oderzena odpufkom 620 (m. obdržená), waffem dul'fam 618,
w ginflich zemach t.. poruczam t. (2krát), klaknete t., klaknite 620, po
klaknite 618; dále v otěenáši v témž rukopise (podle excerpt p. Jos. Truhláře):
odpiifl'czamy, w boha otcza wífemohuczeho ftworzitela neba y zeme. V jiných
textech staromoravských dílem odchylek takových vůbec není, na př. vKat.,
dílem se vyskytují zřídka, na př. credica t. j. čriedica Gloss. Jer. (z 1. pol.
XIII stol.), padena t. j. padeňá t., nepržazen ROI. 1310, przichazagicze

Pror. ()l. Bar; i, 6, frdczawaffyeEvOl.

ROtcPetr.370.

“"

96“ a 1065, impt. nepufezay

V moravštině nynější vyskytuje se přehláska ě atd. poměrně zřídka;
vyskytuje se hojněji v městech než v řeči venkovanův; a hojněji v nářečích
západních než ve východních; vedle ní pak a místo ní je většinou a atd.
Vidí se v té příčině promiskuita tím pozoru hodná, že přehláska a nepře
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hláska v témž nářečí, a druhdy v témže slově vedle sebe se vyskytují.
Na př. v nář. zlin. je telecí, vsíknút, zapříhat BaítD. 7 a j., a vedle toho
zlin. tela, kuřa gen. kuřate atd.; v nař. starojick. zapřžh, smz't sa,. síha
atd. vedle kuřa. hříba, do vrhá, přát, okřát atd. BaítD. 84; v nař. kelec
kém přítel, přít, vzít, síha atd. vedle gen. vrabca, do-zelá, svažajou atd.
t. 92; v lašském jastřab, pad, past, Šaé (síti) atd., a vedle toho přídlo
(přadlo), přidky (přástky) t. 98, inf. křičet, part. běžel t. 99; v dolnobeč.
zíbnót (zábnouti), zapříhnót, zapříhat, víznót, vsíknóf, dosžhnót, dosz'hl,sala,
přístka (přástka), smít se, vít (váti) atd. Btch. 421, a vedle toho gen.
znamená t. 417, zemjám t. 418, olšám, žářa, půvoca, nechtěja Šemb. 110
a 111 atd.; v témž nářečí časují se slovesa třídy V. 1b dílem s přehláskou,
dílem bez přehlásky, na př. jest krajin), krájíš, -jí, -jz'me, -jíte, -jz'jó,impt.
krájé, inf. krájet, part. krájcja, krájel atd., a naproti tomu zabíjám, zabíjáš,
-já, -jáme, -játe, -jajó, part. zabíjaja, zabijak, zabíjané Btch. 248; v obecně
moravském čžša Šemb. 15, ve zlínském knížací BartD. 7 atp. jsou pře
hláska a nepřehláska vedle sebe v týchže slovích.
Jak vysvětliti tuto promiskuitu? Na pohled zdá se, že kuřa, gen.
kuřate atd., do vrhá, zemjám, zabíja'me atd. jsou tvary starožitné, proti
tvarům přehláskou změněným telecí, vse'kuút, dosíhnót, sz'ha, smát sa, přítel,
krájíme atp. Ale výklad ten neuspokojuje, poněvadž nevysvětluje, proč
přehlúskatu jest a tu není, na př. ve zlín. telecí a knížací, v doluobeč.
krájíme a zabíjáme atd. Třeba tedy výkladu jiného, a ten jest: přehláska
a-č pronikla ne-li veskrze, tedy zajisté velikou měrou také v moravštinč;
bylo tedy i staromor. přehlasované kuřě gen. kuřěte, gen. do mořč, do
vrbz'e, pl. dat. zemiem atd., a bylo ovšem také přehlasovane telecí, vsz'ekne,
sžehne, smicti sě, přz'etel; v kuřě, kuřěte atd. zrušila se přehláska podle
plur. kuřata atd. avznikly novotvary kuřa, kuřate atd.; a podobně vznikly
novotvary do-mořa, do-vrbá, zemjám atp., místo do-mořě atd., vlivem gen.
do-města, pl. dat. ženám atd.; krom toho mohl tu působiti také vliv při
cházející od východu, kde tvary tyto většinou byly zůstaly bez přehlásky
(srov. Kotsm. 17); v adjekt. telecí atp. se přehláska někde zrušila a jest
telací podle plur. telata, někde pak zůstala nezrušena; pro slabiky vnitřní
v číša, knížací, vsz'kne, smět sa atp. nebylo tvarů blízkých s -a- (lá-),
anebo, kde byly, nebyly dosti působivé, proto zůstala přehláska nezrušena
——číša, přítel, smát sa atp. —, ano rozšířila se i přes míru — vsíknút
podle vsíkne, doszhnót podle síhne atp.
Výkladu tomuto jsou podporou také tvary díal. hráz, mez, zem atp.;
sotva vznikly 0dsuvkou z původního hr./iza, mega, zemu, nebot nemáme
příkladu, že by se odsouvalo koncové -a; vznikly tedy, jako stejné tvary
západočeské, odsuvkou z hrázě 11.hráze, mezě n. meze, země, a bylo tedy
i mor. hrázě n. hráze atd. (srov. Btch. 420), t. j. byla tedy i v moravštině
přehláska ln'áza-hrázě atd.
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Jiná podpora témuž výkladu jest v adv. zláščc, zláštč :

č. zvláště,

stč. zvláščč. Slovo toto jest na Moravě známo. jak svědčí dial. ukázky při
Šemb. 99, 100, 101 atd., a též v nař. slc., zvláště. Jest původem Svým
sg. gen. z-vláščě, přehlas. ze z-vlášča, tedy gen. sg. podle vzoru moře.
K nom. moře je v nářečích moravských většinou mořa, ale nikde tu není
z(v)lášča. To lze vysvětliti jenom ve shodě s výkladem tuto podaným:
přehláska pronikla i na Moravě, z bývalých gen. z-mořa, z-vlášču bylo
přehlasované stč. i stmor. z-mořě, z-vláščě, sklesnutím jotace z-moře,
z-vláščc n. zvlášte; v češtině -e zůstalo; v mor. pak změnilo se z-mořc ve
z-mořa podle gen z—městaatd., ale ve stejném tvaru z-(v)lášče zůstalo -c
nezmčnčno, poněvadž výraz tento byl vypadl ze své kategorie, stal se ad—
verbiem, při němž se nepamatovalo, že patří do stejné řady s gen. z-moře,

z-města atd.

Na Slovensku

je v nářečí spisovném nepřehlasované a, iu, (a')

pravidlem. Několik odchylek je v le za 19, na př. plesat stsl. plgsati, klesat za
klgs- pol. klgsnaé, koleda stsl. kolgda, Slezák a Sliezko za Slgz-; odchylky ty
vznikly nejspíše vlivem českým. Také sem patří právé dotčené adv. zvláštc.
V nářečích obecných jsou odchylky — s přehláskou — také jiné a hojnější;
na př. vynášet, zapíjet. sg. nom. nevole, Sg. gen. akk. krále, kone (: koňe),
sg nom. fem. naše, adj. sedící, jačz'cí a j. Srov. Pastrn. 107 a násl. —

Podle toho všeho myslim, že byl postup přehlásky a-ě atd. tento:
šla od západu k východu; v Čechách opanovala úplné, ovšem v mezích
pravidla nahoře vyloženého; velikou měrou pronikla také na Moravě
(a v Slezsku), dílem snad tak úplně, jako v Čechách (určitě se o věci této
vysloviti nelze, poněvadž neznáme dosti památek staromoravských a věrně
dia.lektických); Slovensko zasáhla měrou skrovnou; na východě a severo
východě svého území hraničí čeština se slovanštinou, která přehlásky a-č
nemá; od týchže stran přichází také odpor proti této přehlásce; v končinách
tu hraničících pronikla zajisté nejméně; tvary, které tu zůstaly nepřehlášeny,
byly zajisté podnětem, aby se rušila přehlaska tam, kde pronikla; rušení
toto působilo zvláště na poli nářečí moravských; co bylo zde předtím pře—
hlášeno a mšivé analogií přístupno, Vracelo se v podobu nepřehlasovanou;
jinde pak přehláska se uchránila a zachovala; odtud promiskuita přehlásck
a nepřehlásek v moravštinč, nahoře vytčená.

104. Přehláska a-ě je zjev pouze hlásko sl ovn ý, t. j. zjev způsobený
mechanikou mluvidel, fysiologicky:
a je hláska hrdelná, potřebné pro
ni nastrojení mluvidel ústních má své hlavní místo na samém začátku
dutiny ústní, nad hrdlem; hlásky měkké (podnebné) mají svá článkovací
místa vesměs více ku předu téže dutiny, na př. š; v řeči mechanické
pošinujeme vzdálená místa článkovací tak, aby si byla bližší; nastrojení
potřebné pro a pošinujeme ku předu, blíž a blíže k tomu místu, kde se
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děje nastrojení pro š; tu přicházíme na místa, kde místo náležitého a
zaznívají hlásky jiné a jiné, od hrdelného a víc a více se odchylující, při
nich i hlásky mímovolué, až zazní ie, ě, : duša je změněno v duše ; srov.
ČČMus. 1872, 362 sl. Z toho zároveň vysvítá, proč následující souhláska
tvrdá a samohláska široká přehlásce brání — na př. jako, nikdy jěko —,
souhláska pak měkká a samohláska úzká ji podporují — na př. zapřahu
a zapře'žeš atd.
Také to se samo rozumí, že za stejných okolností může změna táž

nebo podobná vyskytati se také v jazyku jiném. K přehlásce české a-č
je prostorem i časem nejbližší hornoněmecká přehláska (Umlautl a-e, proniklá
již v době staré (smrohornoněmecké), na př. chraft plur. chrefti. Blízkost
je tu taková, že se až otázka namítá, nevzniklo-li přehlasování české a-ě
vlivem německým. Možná, že vliv takový do nějaké míry byl; bylyť styky
ěeskoněmecké, které vliv takový přivoditi mohly, značné již v době té staré
(vzpomeňme si na dobu sv. Václava ? 935), a nalézáme také při některých
jiných změnách samohláskových vliv a podnět německý, na př. súd—saud
jako v něm. hús-haus, mlýn-mlfqin jako v něm. min-mein. Ale zajisté tu

byla i vlastnídisposigqjazykámkterá
tu novotuochotněka—jí'“
Wise—3513352

toho vzešlajedna z nejvýznamnějšíchvlastností, kterými

se individualní ráz jazyka českého v rodině jazyků slovanských vyznačuje.
105. "Změnu a—e(ě) po souhláskách měkkých zná již Pelzel, Grund
sátze 1795; vykládá na str. 14 (ve vyd. .1798 na str. 24) a j. otce, klíče,
kazatele, Lukáše, muže z otca atd., země, děvče ze zemja, děvča, volaje,
sedě z volaja atd. Nejedlý Gramm. 1804 str. 21 SI.3234 učí, že Čechové
změnili samohlásky „hlubší“ a, o, a po souhláskách „plynných“ ve „vyšší“
e, i; tedy na př. po j: naděje, part. pije z naděja, pija; po sykavkách:
nom. SleiCe, nouze, houSe ze slepica atd., gen. srdce, klíče ze srdca atd.,
part. držel, slyšel z držal atd.; po zubných a jazyčných: part. soudě, tratě
ze faudja, tratja, nom. svině, večeře, neděle ze svinya, večeija, nedělya,
gen. písaře z pisaíja atd.; po retných: země ze zemja, devět z deviat atd.;

inf. jéti zjáti; subst verb. početízpart. počat, atd. Dobrovský,

Lehrgeb.

1809 str. 30 a 32 učí, že čeština má po užších hláskách základních (nach
engeren Grundlauten) také užší samohlásky, tedy e (6) za a a o, a v Dobr.2
(1819), 134 vyvozuje zajetí, snětí, stčtí, početí, žetí z part. zajat atd. Názvu
„přehlasování“ užívá peprvé Čelakovský v Rozboru 1840 („hláska a pře
hlasuje se v e“ str. 145), pak Šafařík v Počátcích 1845 str. 12, 15, 18
atd. Utvořen jest bezpochyby podle názvu Grimmova „Umlaut“. Šafařík
rozuměl jím všeliké proměny samohlásek. Změnám souhláskovým dal jméno
„přetvořování“. Přehlasování pak rozeznával „genetické“, kde „se změnou
hlásky i smysl slova více méně se mění“, na př. vaseti-věsiti, vezu-vůz
svážím, — a „eufonické“, když „přelíváním hlásek jedněch v druhé smysl
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se nemění“, na př. košula-košžle, čáša-čžša, čuju-čiji. V přehlásování eufo
nickém rozeznával „dvojí stupeň“: na prvním přechází a v-a & u v i, na,
druhěm „dlouhé a a dlouhé č“ (že) v z'. Krom toho má Šafařík přehlásování
„zpátečné“ a rozumí tím změnu „užší samohlásky v širší“ působením sou
hlásky měkké; na. př. gen. krvi v krve, lok. na-moí—iv na—mořu, part. vidél

ve vidjal (viďal) atp. Místo „přehlásování genetického“ přijat potom název

„stupňování“, užitý Miklosichem

(1852 „Steigerung der Vocale“,

u Grimma „Ablaut“). Název „přehlasování“ zůstal pro změnu a-ě (a) &u-z',
způsobenou souhláskami měkkými, a přijat také pro stejnou změnu o-a (ě),
6-b, y-i, & přehlasováním „zpátečným“ nazvána změna a_i-aj (na př. daj
daj, najvajš-najvejš), dílem také změny jako svatý-světiti (Hattala, Zvukosl.
a j.); „zpátečné přehlasování“ Šafaříkovo nejsou změny hláskoslovné, nýbrž
dílem rozdíly tvarové (krvi a krve), dílem změny způsobené analogií (ná
př. viděl a viďal). Šafaříkův „druhý stupeň“ přehlasování eufonického,
stěblo-stg'blo. hřz'ach-hřích, nazývám „úžením“ (Příspěvek k historii českých
samohl. 1870, 5 35 a. násl.).

106. Z a a bývá

a (mimo přehlásku).

1. V pl. dát. stě. nam, vam m. nám, vám. Na př. což uem přijde
Túl. 125, za podobné sě nem zdá Pulk. (30b a j. V dokladech nebývá tu
psána samohláska dlouhá. Mnohé vzory mají v pl. dat. koncovku -z'am, -čm,
-am právem, na př. dušiem, těm, kostam; podle toho utvořeno také
nam, vam.

2. Jinde: v beran proti stsl. barem„ beránek buoží Lvov. 59% mor.
baran BartD. 11 (zlin.), Btcha 418 (dol.-beč.), slc. buran, pol. baran atd.;
— lzlesnoutz'. jehož nelze děliti od subst. hlas; — v nastojta. vzniklém
z impt. nastojte; stě. nastoju adsum vyšlo z užívání, imperativu nastojte
adsitis nerozumělo se, klesl ve volací slovce a propadli mimořádné změně
hláskové; — bezmála m. bez mála; adverbiální výraz bez-mála sklesl v ad
verbium & změnil se v bezmál a bezmála; z bazmál a málem utvořeno
i bazmálam., a s tohoto abstráhováno pravidlo. ovšem mylně, že prý bez se
pojí také s instr.
3. V nářečích: talíř, rapouch dial. krk. 51, maškara m. maškara Šemb.
15 (domažl.), taký, bahno t. & chod. 35, jasan, z-jara chod. 35 (snad podle
jeř), salát t. & Kotsm. 10 (doudl.), šafrán Btcha 418 (dol.-beč.), jalovica,
Škult. 181 (gemer.); v dol.-beč. kaléšek proti č. kalich jest a podle pol.
& němč.



V nář. slc. bývá také ae, a' za a: kaazáu ich odviašč m. kázal Škult.
459, ukazuje t. 76, káde ich viedol m. kad- t. 23, zkamener t. 9, zkii—
meneté t. 34, z kochu sa kddilo t. 473, zastavil sa t. 384 a j.
Srov. mrus. dial. daleko m. daleko, skalna m. skala Ogon. Stud. 44.
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d se mění dial. v a, někdy v u.
107. To se děje zejména v nář. lašském, BartD. 100—101. Např. brána
brona, & podobně krava, sloma, plotna, kozani stč. kázanie, řodek, přotel,
hlad (*hla'd) gen. hladu, nospa, zakon, zovitka., pčšok, koloř, mynoř, veselo
roba, božo muka, pěknějšo růža, jo, nom, vom, dvanost, padesat, devoty,
nojlepší (*náj-, a- před -j zdlouženo, srov. 5 505), nojvic, utrocaé, vydavač,
volám vološ volá volomy volóce volaju, zavolej, zavolojée, 3. pl. hleďo viso
klečo nošo modlo se, pasé (p_ásti) pt. pos (pásl) fem. posla, vžoé (vzíti.
*vzáti) vžol vžala, volal (wi/1)fem. volala, klad f. kladla, pod f. padlar
hřol f. hřala Bartl). ]. c.; jo mom řodku karaíije Suš. 272.
Změna, á-u děje se porůznu v témže nářečí před souhláskami —m,—n;
žádané 0- je tu před souhláskami nosovými změněno v u-. Na př. vrána—
vruna, a rovněž tak žbun, barun, zamek, Junovice (Ján-), sum sama samo,
znum znoš zna znumy . . ., ja mam, byvum, volum atd. BaitD. 101 &Šemb. 57.

Krátké

a zaměněno v o v pamět, pamatovati: diel. pamet BartD.

62 (val.), pomatka t. 103 (las.), pamatovat t. 62 a 103 (val. & laš.), po
matuj'u t. 86 (starojick), pamatovat chod. 35, pamatuj si to Kotsm. 10
(doudl.) vedle pamjet t. Změna ta stala se trvám podle složenin po-mnítí

atpl; vědomí; žepa-mět, pa-matovati jsou složeniny, v jazyku ovšem netrvalo,
ale příbuZnost významová mohla je Spojovací se složeným po-mnieti atp.
a. analogií tohoto mohlo vzniknouti i po-matovati atd.
V MiillB. psáno: zdrowa. maria 618, pol'drowmy t., pofdroweny t.,
m. zdráva, posdrav-, & kozdy m. každý; vlivem polským.
Vedle pakostní atd. je také pokost-z dnú trpícieho, a druzí Čechové
řekli by pokoftníeho neb pokoftníka, od pokol'tnicie té nemoci, jíž řiekají
pokoltnicie HusPost. 1725, pokoltnicy Háj. hei-b. 3681), pokostnice chod. 35:
mylnou etymologii, jakoby z po- & kost.

Poznámky k a, á.
108. 1. Místo z-daleka., z-blízka, od-mala je dial. z-daleky, z-blízky,
od-mely BartD. 34 (slov.), t. 10 (Zlín.) a j. Není to změna hlásková a v y,
nýbrž výrazy 5 —yvznikly analogií podle z-novy, z-mlady, z-předy atp.;
o tomto pak z—novy atd. m. z-novu viz 5 195. —

2. Také v tady-tudy, kudy-kudy, někde-někdy, hnedka-hnedky atp.
není změněno a v 31nel) u, nýbrž jsou to tvary etymologicky rozdílné.
3. V doudl. žádati-žoudati Kotsm. 7 střídá se a' & ou. Totéž je
v cárati-courati. čahati (ze sahati)—čouhati, št'a'ratí (snad z něm. storen
sthněm. stóren)-štourati a j. Mám za to, že je to střídání napodobením
tvarů stupňovaných: v třasu-trousiti (ga-cy),chrámati (neobratně, chromé
chodití)-chr0umati, pocln'oumati (chromým učiniti, ou z 5) atd. střídají se
slabiky kořenné s a (d) a ou, podle toho také k žádati utvořeno žoudati
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atd. Podobně může se vykladati šlápnouti a šloupnOuti; ale tu možná že
vzniklo šloup- podle stoup-, stoupnouti, říká, se také ob. Šlupeň m. stupeň.
Sem patří poněkud také blázniti-blouzniti: bláznití je z psl. blazn-,
z toho-pak sdružením s blud, bloud, blouditi utvořeno také blouzniti.

Cizí a.
109. V slovích přejatých cizí a (bez rozdílu kvantity) namnoze zůstává,
na př. šach, šafář, fara, pohan z paganus, trám z něm. (haven) Tram
Mikl. Freindw. 133, prám střlměm. prám nhněm. Prahm t. 119 atd., srov.
š 93, 5.

Mnohdy však bývá za cizí Ě hlaska jiná. Zejména:
0 za a. Na př. buvol z lat. bubalus ř. ,Boóffalog; stč. bobonky v. stsrb.
babunbska I'Ččbhaeresis Mikl. Fremdw. 7G; komín ze střhněm. kamín a toto
z lat. camínus t. 99 a Kluge 158; komnata ze střlat. caminata : pokoj

s topením Mikl. Frede.

95; koleda z lat. calendao t. 99; sIc. kollha tu

gurium z ř. zalil/317t.; komora ze sthněm. chamara a toto z lat. camera t.;
konopě z lat. cannabis ř. závap'tg t. 100; kostel z lat. castellum t. 101;
košile slc. košul'a z lat. casula t.; kotel z got. katils lat. catíllus t.; locika
z lat. lactuca t. 106; lopúch (rostl.) z lat. lapatium t.; modrace v. madracc
z něm. Matratze, to pak z lat. matratium, a toto z arab. matrahh t. 109
aKlugo 225; ocet z lat. acetum; oltář ze sthněm. altári, a toto z lat. ňltíll'e;
op-, opice z střhněm. affe Mikl. Fromdw. 115; pohan z lat. page—must. 119;

pop ze sthněm. phafo t.; stč. sotona, [fkareda l'otono PassKlom. 2505,
flmrzeda Iotono Pass. 589, z lat. Satanas; stodola ze sthněm. stadal
1. c. 127, škopek ze sthněm. scaf, nnčm. Schaťf, Scheffel; tovaryš, utvořené

z tovar :

onus, morx, toto pak z tur. tavár, tovar :

pecus, merx Mikl.

t. 133 a Etym. Wtb. 359; žok z něm. Sack; —
& za 5 je v řepa stč. řěpa rus. répa, podle lat. rapa, sthněm. vaba
a ruoba, lit. ropé, srov. Mikl. Fromdw. 122; ale odvození róp- z rap- není
jisté,

51'0v. Kluge 284; ——

e za ci je v nebozez sln. nabozec že sthněm. nabagér : Gohr (sthněm.
gór Spiess) zum Bohren der Naben Mikl. 1. c. 113.
Příklady některé, kde toto a jest odsuto, v. v 5 násl.

a se přisouvá a odsouvá..
110. 1. a, áje přisuto dial.v případech,kdcjinde bývapohybné e;
na př. v chod. pl. gon. pometál, stebál, vědár chod. 35, slc. .pl. gen. suka'n
vedle sukien atp.; srov. 5 148.
'
V dolsk. adverb. potoma' jest -á přidáno podle adverbií jiných, která
touž koncovku mají, na př. nikda, včera, -á.
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Také v KOpidlno-Kopidlanský atp. zdá se býti (: přisuto: ale je to
vlastně změna e-a, v. 5 131.

2. Odsuto jest a v slovích přejatých Lexa m. Alexa, — v domáckěm
Lojza z Alois, — Háta z Agatha, stě. Ahata, den s. Ahaty EvOl. 179,
na lwatu ahatu LékB. 413, —- brotan (rostl.) z lat. abrotanum.
Dial. tvary 'začla m. začala, začli m. začali, zajali m. zapali, šla m.
žula DartD. 103 (laš.) atp. jsou novotvary: podle padfnu-padnouti utvořil se
ku praes. začnu také inf. začnoutž (m. začítž), a jako je k padnu-padnoutž
part. fem. padla plur. padli atd., tak utvořilo se i k začnu—začnoutz'také
part. začla, začli atd. Na pohled zda se, jakoby v začla proti začala bylo
jen -a- odsuto, ale geneticky má se věc jinak.

''a, žá; ia, id; 510.
111. Psaním ža, žá rozumíme hlásky a, á s praejotací v daných pří
padechzjevnou, tedy dvojhlásky ža (krátkou) a a'á (dlouhou); na př. v nč.
napial, stč. krestz'an, diábel.
Psaním ia, iá rozumíme tytéž dvojhlásky v případech them-eticky
žádaných, nehledíc k tomu, je—lí praejotace také v dokladech psána čili
nic.“ Na př. pro stě. subst. ščeňata, ščeňátko předpokládáme znění starší
(předhistorické) ščeniata, ščeniátko; — a rovněž tak předpokládáme 3'. os.
plur. mlátlá 'pro stč. mlátíe, nč. mlátí a dial, mlátz'a BartD. 45 (břez.),
mletá t. 90 (choďá, stjick.), mloťo t. 128 (laš.); — sg. nom. krmia pro
stč. i nč. krmě a dial. krn'za BartD. 16 (zlin.); — atd.

0 slc. á viz dole.š,116.
ia., id.

112. !.a, icijsou střídnice:
(1) Za psl

g, Aja, bjg:

za psl. g, na př. ščeniata (z toho je pozdější ščeňata, nč. štěňata),
ščeníátko (: pozd. —ňatko), psl. ščeng-, — paít. vziat (: nč. vzat), psl.
\'ngtm; — srov. % 51; —
za psl. bja, na př. priátel- (: pozd. přátel—),psl. prbjatel-, — plur.
nom. znameníá (: pozd. znameůá, znamení), psl. ztnamenbja; — srov.
g 477; —
za psl. -bjg, v part. praes. ptá (ně. pije) atp., z čehož se stalo pá
a přehláskou pic, na př. pye a jeda Štít. uč. 30b, ani pie ani jěda Pass.
127 atd.; srov. & 477.
Později, v době historické a pokud tu přehláska nepronikla, jsou za
tyto bývalé dvojhlásky střídnice a, á bez praejotace: ščeňata, ščeňátko,
přátel-,' znamená atd. Předpokládáme, že v případech sem patřících místo
stč. historického a, ažbylo předhistorické ia, ia', & vode nás k tomu jednak
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původ těchto hlásek, jednak Iněkčící vliv, jejž vykonávají na souhlásky
předcházející n, d, t a dialektický též na souhlásky jiné. Vizme to pro
příklad při n-z historické ščeňata a znameňá pochází z psl. -ngta a -nbja;
v bývalém mýta nezměkčilo se n v 12, nebot -g je téhož druhu jako -e,
a % od následujícího -c nemékne; rovněž tak nezmékčilo se % v 75 v bý
valém maja, nebot n—ani od následujícího -b nemčkne; také neměkne n
od samého -a, -á, které tu jest v tvarech historických; ježto však v slovích
ščeňata, znameňá změna n- v 72- vykonána jest, musila tu na přechodu od
psl. ng, nhja k historickému ňa, ňa' bývati hláska, která změkčení způ
sobiti mohla; a to nemohla býti hláska jiná, než praejotace při -a, -á;
předpokládáme tedy, že tu před historickým ňa, ňá bylo starší nfa, nící;
z toho stalo se změkčením ňía, ňiá, a z toho dále zaniknntím jotace (š114)
historické ňa, ňá. Znění praejotaco v ňia nfá bylo beze vší pochyby
stejné jako je v ě (: in) a stě. že; stejně i—,jaké znělo v stě. ščeně t. j.
ščeňíe, znělo také v předhistorickém ščeňíata, ščeňíátko atp. A jako po ');-,
tak bývalo také po souhláskách d, t, po r, po souhláskách rctných a po
5, s, nebot tu všude ukazuje k tomu změkčení stejné nebo podobné jako
při n-; byly tedy také na př. pl. nom. mládíata. kotiata, kuriata, gúsiata
atp., změkčeny v mláďiata, kot'íata, kufiata, gúšiata atd. Jak bylo po—sou
hláskách již dříve měkkých, na př. v ptáčata a ptáčátko z -*'-, božá „ze
-žbja atp., o tom nás měkčení nepoučuje; ale tu zase analogie vede k tomu,
že tu bylo rovněž tak, jako po souhláskách ostatních, tedy ptáčiata, božfa'
atp., z čehož se stalo ptáčata, božá (zaniknutím jotace, % 114) atd.
Slabiky, ve kterých tyto dvojhlásky se vyskytují, byly ovšem a jsou
z pravidla dosud měkké, na př. štěňata, mláďata, koťata, štěňátko atd.

Kde jsou tvrdé nebo neměkké, tu nastala ztráta

měkkosti

časem. To

se stalo jen v několika případech s bývalým -g-, zejména v slovích datel
proti sic. ďatel a stsl. dgtl'L picus, tah a táhnouti proti slc. ťah- a stsl.
tgg-, tázati proti stsl. tgz- atp., — a dále při souhláskách nyní obojetnými
zvaných, na př. v zabu ze ng-, sáknu ze sgk-, matu z mýt-, vadnu 2 vyd
klatý z klgt- atp.; — slabiky tyto ovšem původně byly veskrze měkké
a měkkost jejich pamatovala se ještě na začátku doby staročeské (do pře
hlásky a-č) a pamatuje se dialektický dosud.
b) ia, íá bývá dále ve střídě za psl. -ja, jg. Na př. zeinía z býv.
zemja, zemian- ze zemjan-, Moravíarn- z -vjan-, part. sypia ze sypje, gýbt'a

z gybje atd. To bývá jen po souhláskách retných; jinde není tomu pří
ležitostí, poněvadž souhlásky ostatní, které tu přicházely do spojení s ná
sledujícím -j, jinak se měnily. -—
Srov. g 205 a) i b).

113. Oboje fa, id, i které a) z psl. 9, ma, bjg, ikteré b) z psl. ja, jg
se vyvinulo, má v češtině platnost stejnou a osudy stejné; na př. z psl.
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part. a) s'Lpg a b) sypjg jsou v češtině tvary s koncovkami stejnými, nej
starší spia a sypia, pozdější stč. & nč. S])č a sypě, dial. spa a syýa
Bartl). 26 (zlín.). Můžeme tedy zde dále k rozdílnému původu těchto
hlásek nehledčti a o obojích zároveň jednati.
Tu však je třeba upozorniti dříve, že věc podstatně stejná bývá nazývána
dvojím jménem. Na př. v part. sypia spatřujeme dvojhlásku ia, t. j. spo
jujeme jotaei s následujícím -a, o zlínském pak syýa praví se, že tu je
měkké 15, t. .j. jotace spojuje se s předcházejícím p-. Jsou tu také rozdíly

dialektické: někde jotace v ia, iá zřetelně proniká, jinde jeví se jen jako
emný jotový přídech a téměř se ztrácí; na př. v březovském nebožiátko
BartD. 44 t.. j. nebožícítko je psané 'iá „zřetelně dvojslábičné“, v dolno
bečevském hříbjata t. j. hříbiata jest „u výslovnosti rozeznati zcela jasné
a. 'zřetelné j €)“ Btch. 441, kdežto v nářečí zlínském stejné liříb'ata jen
„se slabým přídechem jotevým“ zní Bártl). 6. Ve výkladech grammatických
nelze těmto drobným a mnohdy nedosti jasně postřehnutým rozdílům vždycky
.hovčti, a abychom nechybilí. mějme na mysli vždycky celou slabiku přa
nebo 1511atp.; jotace, která tu jest, budiž jasná a zřetelná anebo jen slabý
' přídech, zajisté náleží slabice, a není nikterak třeba o tom pátrati, náleží-lí
tu.předcházející—souhlásce, či následující samohlásce. Výklad genetický musí
ovšem vycházeti od dvojhlásky, poněvadž tu původně byla dvojhláska, a co
tu později jest, z bývalé dvojhlásky se vyvinulo. —
114. Jde nyní 0 to, co se s jotací v fa, % dále dělo.
a) Za předpokládané ščeniata, ščenl'cítko, golúbíata, zemían-, Moravian-,

part. sypia atp. nalézáme již v nejstarší češtině tvary střídné bez jotace:
ščeňata, ščeňátko, holúbata, zeman-, Moravan- atd.; t. j. jota ce časem
zanikla.
Změkčení, jež byla způsobila, ovšem zůstalo. Je to týž zjev,
který poznáme při praejotevaném ě :

ie: v sing. dat. ženě a nom. x_vc'mč

zněla koncovka ještě ve XIV stol. -ňě :

ňic,_ s jotací tak zřetelnou jako

v dat. rybě : -b"e a nom. země : -37—zřč,
ale'časem jotace sklesla a vyslovuje
se žeňc, Vůňc (třeba že se psalo ženě, vůně); a taktéž vyslovovalo se v době
předhistorické ščeňiata, zemian-, a v době historické je za to ščeňata,
zeman-. A rovněž tak je stč. húsata z předhist. glisiata, holúbata z golúbiata,
holúbátko z -b'átko, part. tal, vzal, pal z tíal, vzial, pial, smál ze smía'l,
sg. gen. a pl. nom. kopci z kop'á, zeman- ze zemian-. Moravan- z Mora—

vian- atd.
Že jotace z býv. ia, iá zanikla, vysvítá z textů starých na jotaci
přísných. Tu psáno na př. [czenata ŽWittb. 103, 21 t. j. ščeňata, mladatko
Kruml. 63„ t. j. mláďátko, "dvěma holubatma Hrad. 69a t. j. holúbatma,
newzal ŽWittb. 23, 4, napal lučišče své t. 57, s, zemani ŽGloss. 104, 12
a ŽWittb. tamt. t. j. zemany (pl. instr.) atd., dokladů je bez čísla; tu všude
bylo by zajisté psáno -ia- nebo -ya-, kdyby se bylo říkalo ščeňiata, napial,
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zemian atp.; ale je tu psano jen -a- bez praejotace, nebyla tu tedy prae
jotace ani u výslovnosti; praejotace, která tu zajisté byla v době předcházející,
tedy zanikla.
'
'

b) Jotace, v češtiněstaré z pravidlazaniklá, vyskytuj e se později
přece. Jsou totiž texty. vesměs mladší, které v případech sem patřících
pmejotaci psanu mívají, kde tedypsano (ia nebo ya.. Ale nekaždé psané
ia, ya znamená dvojhlásku ia nebo 103.
. Tu dlužno především eliminovati příklady s ňa, d'a, ťa (a ovšem
i s dlouhým ňá atd.). Když v XIV stol. staré 956u výslovnosti skleslo v ňe,
vyvinul se způsob, psáti hlásku ň Spřežkou m' nebo ny *), a rovněž tak
vznikl způsob psáti di, dy a ta', ty za hlásky d'at'; tu pak na př; v psaném
[ftien.z'_a,_tka_l_1usPost.
45b neznamena

se čtení mizí-, nýbrž ňá, jotace tu

psaná. je jen znaménko grafické, změkčovací.
Při č—,š—,ž-, j-, -ř- pak býva nesnadno rozhodnouti, má-li jotace po

těchto hláskách psaná platnost fonetickon :

i-, čije-lí peuhým znaménkem

změkčovacím. Na př. v EvVíd. psano poczyatek Jan. 2, 11, poczyatka Mat.
12, 45, przyatele Luk. 2, 43 atd. Když—"sedomníváme, že pro hlásky č, ř
také písaři EvVíd. mohly stačiti spřežky cz, rz, jako stačily písařům jiným
a jako často také jemu stačily, když totiž na jiných místech psal czafl'Jan.
2, 4 atd., tedy se nám zdá, že tam, kde píše poczyatek, chtěl naznačiti
znění dialektické počia'tek (sr0v. slc. počiatok : -číá-), a podobně psaním
przyatele (srov. slc. priatel) atd. Když však povážíme, že týž písař píše
také geffczye Jan. 2, 4, aor. rzyeezyechu t. 9, 12 a j. m. ješče, řečechu,
že tedy i na místech nepochybných psává czy, rzy za. č, ř, tedy uvčřime,
že mohl psaním poczyatek, przyatele atp. rozumčti &naznačovati také znění
počátek, přátelé atd. Úhrnem, z EvVíd. nelze se o této věci dopátrati
ničeho beZpečneho, a to platí pokud vím, o všech textech starých, které
v případech sem patřících praejotaci psanu mívají. Je možná, že tu prae
jotace bývala. u výslovnosti dialektickč a že se říkalo na př. počíátek,
přiátele atp.; ale ze psaných pamatek jazyka starého to dosud dokázáno není .
Po ! jotace z pravidla vůbec nebývá.
*) Nč. adjekt. němý & dat. zájm. k-němu mají stejné psané slabiky něm-, a také
stejně znici : ňom-. V stč. bylo však znění rozdílné: bylo adj. ňěmý (Stsl. & psl. némm)
a zújm. k-ňemu (Stsl. a, psl. -ňemu). Adjektivum němý psalo se na př. nyemy, zájmeno

k-ňemu pak psáno k-nemu. Psaní toto je výmluvné v rukopisích na jotaci přísných t.j.
takOvých,kde se literay (nebo :) pišejen tam, kde se má.znamenati hláska i neboj—,v rkpecb
těch nepíše se _r (i) nikdy jako pouhé znaménko změkčovací. Později nastala. změna.
J otace, t. j. i v_ňěmý: ňiemý atp., sklesla, starší ňěmýzměnilo se v mladší ňemý. Změna
ta stala se u výslovnosti. & psani staré nyemy zůstávalo dále. V tomto pak psaní bylo
slyšene ňemý vyjádřeno psaným nyemy, bylo slyšené ň- vyjádřeno spřežkou rty-. —
a. podle toho pak také dat k-ňemu psán k-nyemu, & vyvinulo se pravidlo, že hláskaň
se má psáti spřežkou ny nebo též ni, a. že vůbec měkké souhlásky ň-, ď- [-, (později
také !) se mají psáti ny-, ni-, dy—,di- atd.
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Zbývají tedy jen souhlásky retné a retozubné 1), b, v, f, m a sykavó
s, 2, 0, po kterých jotace v textech zde míněných psaná, má bezpečně také
platnost fonetickou. Doklady toho vyskytují se však velice zřídka; na př.
pamiatny don List. Poř.. z r. 1465 t. j. pamfátný, Wawra z _Gpilviagi
ŠtítI-Irad.
168“ t. j. z Jivían, obleženým lžoleí'lau'ianuln Háj. 396“.

o) Jotace, v češtině stare zanikla, vyskytuje sevnč. v některých na
řečích. Nářečí, ktera dvojhlásky "a, íá(psanó od dialektologů ja, já, nebo
ia, žá, n. 'a, 'á, 'a, *á)mají, jsou: dou dlebsk é, na př. zapjal, zapjatej, ho
loubjata, říbjata, hrabjata Kotsm. 6 m. zapal atd.; — zlínské,
na př.
hříba, hříbata, hrabata; part,. živa, lova, spa, sypa'vykopa, kuna; vadnút;
procestva; konopa, kupa, knha, Mlatcořan, Malenovan; stavaja; vedle pata,
patro BartD. 6, 16, 20, 23 a 26; pomoravské,
na př. 3. pl. topa t. 32;
— uherskoslovonské
Spisovné,na př. piatok (psané ia vyslovuj řá),
inf. priast, 3. plur. horia, držia, činia, part. lioriac, držiac, činiac, sg. gen.
z'namenia, pl. dat. paniam, lok. paniach, instr. paniami Hatt. slc.; podřečí

uherskoslovenskána Moravě, na'př.

hrozonkovske

pjata, nazpjatek,

pjasc (pěst), pjatek, mjaso, mjakký, vjaz, hovjado, svjatý, svjatek, vjadnúc
(v'aduouti), vjazac (vazati), dzěsjatý, mesjaček, nebožjatko, hrjebja. gen.
hrjebjaca atd. Bai—tl).40—42; březovské
(po retnicích jen v příkladech
některých) neboziatko, triást, priásť, siat, hriat, priat, smiat sa, liat t. 44;
— _dolské, na př. stav—att. 55; -— valašské,
na př. hříba gen. hříbate;
plur. hříbata atd., sg. akk. ma (mě) t. 72, 3. pl. spa, drobá, trefa t. 77,

vadnu, vadneš atd., 3. plur. trpá; t. 78; — starojickó,
hříba, holuba,

např. 111á(mč),

do vrba, Mořkovjan t. 841, Mořkovaňó, Hodslavaňe

t. 88,

zapat t. 89, 3. pl. barva, spa t. 90; — lašsk é, na př. pasť, pata, paď
(píd'), patro, \'faz t. 98, inf. pat t. 97, pat n. pac t. 125; part. pal fem.
pala t. 125 n. 1501 (z pial, psl. -e-) fem. palit t. 101; hřiba pl. hříbata
atd. t. 117; iíia (mě) t. 118; pl. spo, robo, tref'o t. 101 (ze Spia atd.);
Moravan 98 (z psl. —vjan-); smat se t. 97 n. smat se t. 98, part. smol
fem. Smola t. 103 (ze smat-, psl. -I)ja-); inf. vaé, laé, Šaé t. 98 (váti atd.,

z -bja-); sg. gen. z fojstva, bez svědoma t. 114; — severoopav

ské,

na př. piakny, miakky, mia (me), viac (více) t. 134.
Jiné příklady: holubjata, Opavjanó, zemjaky Šemb. 51 (vých.-mor.),
travčnka uvjadne Suš. 498 atd. Také v češtině spisovné mame příklad

v part. pial, piat (n. pjal, pjat), užívaném vedle pal, pat. Příklad ten je
poučný. Původně tu bylo pla- (z pg-). Jotace zanikla a tvary starší a dosud
obecně známé jsou pal, pat. Ale časem vyskytuje se psaní jia-, přifíal Br.
Ezech. 17, 7, zpal fe t. Dan. 8, 10 a 11, fpatý t. Dan. 4, 12 aj., a konečně
psaní pe'a—fpial Rosa 163 a 185, Dolež. 208, pial Dolež. 113, pial Tham
113, zapial t., pial, pal melius quam pal Jg. s. v., přepiali TomP. 3, 398,
upiali t. 4, 21, zapiaty Rosa 194., rozpiat Nejedlý3 207, rozepiat TomP.
4, 107 atd. Poučný je ten příklad proto, že ukazuje, kterak sez historického
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.

9
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pa- stalo pze-; nemyslím, že by se tu — v západočeském pal, pat — byla
dochovala a cítila nějaká měkkost z doby předhistorické, která pak pronikla
v jotaci; spíše tu mohla jotace v příbuzném -pětí, napětí atd. k tomu pů
sobiti, aby bylalpraejotace také v piat a pial; zajisté však působil v tomto

případě vliv dialektický:

na Moravě říkalo se pal, Jíat, to přijato do

bible Br., a odtud do nč. spisovné.

115. Podle výkladů předcházejících bylo tedy předhistorické prae
jotované ia, iá, na př. golúbfata, Moravian—; pak jotace zanikla a je stč.
holúbata., Moravan-; a potom se opět objevuje, dílem v textech pozdějších,
zvláště pak v nářečích nynějších, někde zřetelně a rázně, někdevíce méně

oslabena. Otázka:

je jotace, kterou zastihujeme v textech pozdějších

a nářečích nynějších, dochována z doby staré, předhistorické, či vznikla
během času nově? Přímého poučení o tom, totiž poučení ze zřetelných
dokladů dialektických až do doby nejstarší sahajících nemáme, a proto
hledáme ho jinak. Stč. holúbata mohlo se Snad změniti v dial. holúb'ata

(:

-bla-) vlivem jotovaného gen. holúběte (:

-bie-) atd,; ale tím není

řečeno, že by se tak bylo stalo skutečně. Jsou však také případy, kde
nebylo příbuzného tvaru jotovaného, podle něhož by se z -a- bylo mohlo
stati dialektické -"a-; bylo ovšem kdysi na př. Moracěnín vedle Moravan-,
ale zaniklo dříve, než se tvary Moravian- objevují. Proto myslím, že jotace
v pozdějším a né. 'dialektickém Moravian (psaném -van n. -vjan) není ana

logií nově uvedena, nýbrž že se tu drží od starodávna,

od svého

počátku; a totéž platí ovšem také o jotaci v dial. hoh'ibíata, miáta, do
vrbřá, desiátý, držící, činiti atd.; podporou výkladu tomu jest jotace zachovaná
ve stejných případech jinde ve slovanštině, na př. hluž. zemjan, Slovjan,
žrěbjo pl. _“žrěbjata,pol. zieinianin, golebie pl. golebieta, žrzebie pl. žrzebieta.
rus. žerebja pl. žerebjata atd.

116. l. V slovenštině

spisovné i dialektické jest iá (psané -z'a-)

také v čiara, pl. gen. čias, od tých čias Erb. čít. 71, šialit, žial, žiar, žiara,
žiarlivý atp.; šějáva BartD. 40 (hrozenk.), inšiá řeč t. 46 (lhot.) atd.; tedy
v čia, šža, žia za náležité čá, šá, žá.
Tutéž jest -2'av pl. nom. chlapovia, mužovia atp. l—Iatt.67 aj., panovja,
bratrovja, synovja BartD. 41 (hi—oz.)atd., z pův. mia, srov. Mikl. 39 291.
Místy je v témže nářečí ia také za č (é), na. př. mjasto, povjadač,
bjalý atp. způsobem polským Pasti-n. 44-a 142, toba, soba BartD. 35 (blatn.,
m. -bě), teba, seba t. 38 (\'elick., též).

2. V témž nářečíje také hláska či..Dialektologovéji rozmanité popisují
a kladou ji tu za samohlásku jednoduchou, stejnou s něm. a', tu za dvojhlásku,
tu za smíšeninu z cca, tu z ea; srov. Pastrn. 19—21. Je to zajisté hláska,
která má v různých krajinách znění různé mezi e a a.
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Slc. spisovné (i je střídniee za psl. g po souhláskách retných v slabikách
krátkých. Na př. pata č. pata stsl. peta, pát č. pět stsl. pgtb, holúbá'
č. holoubě psl. -bg, svázok č. svazek stsl. vez-, památ č. pamět stsl. pameti..
V slabikách dlouhýchje tu ža: piatok č. pátek proti pát, pamiatka č. památka
proti pamc'i-tatd. — V nářečích vyskytá se a' také po souhlaskách jiných
než retných, na př. prádza stsl. prgžda, sprdž stsl. smprgžb, játrit stsl.
jgtriti atd., v. Pastrn. 22 a j.
Ale nejen za psl. g, nýbrž také za pův. samohlásky jiné bývá slc. a',
jak ukazují příklady: číis stsl. času„ našá' ulicíi stsl. -a, kámen stsl. kamene,
ka'dit Stsl. kaditi, váža stsl. véža., sňá'h stsl. snégct, babd (sing. dat.) stsl.
babě, boldst stsl. bol'estb, máíd stsl.med'15,- včima č. vymene, kdde stsl. kade
atd., v. Pastrn. 21 a sl.
Dialektické c'i vyskytuje se také v slovenštině moravské, na př. v ba'ž
m. běž, páe m. pec, šiise m. šest BartD. 39 (hrozenk.).

Cizí m, id.
117. Cizí jest ia, z'á uvnitř slov přejatých krestz'an (z čehož je později
křesťan) a diábel (pozd. ďábel),- a v koncovkách Maria (2slab.) atp. Na.př.
creítian HomOp. 1-522 \ereítianztuo t. j. kresťiunstvo (3slab.) Kunh.- 148b,
diabel ŽWittb.Hab. 5, dyabel t. 108, 6, diablem HusŠal. B“, diábelHusPost.
41% diabla Kruml. 181“, dygabel PassKlem. 127“, dijabluow ChelčPost. 1623.
Ze z'-, e - v těchto spřežkáeh není pouhým znaménkem měkkosti, _nýbrž
že znamená hlásku i- (31)jakožto první člen dvojhlásky ia, žá, a že tedy
na př. psaně' stě. dyahel znělo ďz'ábel a nikoli snad ďábel, to se dosvědčuje
1) psaním diabel, dyahel, jež vyskytuje se v rukopisích na jotaei dosti
přísných, kde na př. (lie-, dye- znamená ďě—a nikoli jen d'a-, kde ďá- se
píše da— (na př. mladatko t. j. mláďátko Kruml. 635), a kde tedy podle
vší pravděpodobnosti i psané dia-, dya- dlužno čísti (lid-; 2) psaním diabel
HusPost. 41“, kde měkkost v d'- označena tečkou a tedy označení dalšího
literou -i nepotřebuje; a 3) psaním dygahel PassKlem. 127" u dijabluow
ChelčPost. 1622 jež zřejmě svědčí pro znění dvojhláskově ici, jako podobné
spřežky zjic a yžu v inf. gijefty Štít. ř. 152b a přěd svú zzmýrtyiu ApŠ.

333 svědčí pro znění dvojhláskové že a

— Totéž platí stejným právem

také o krestz'an—, pšaně ereítian HomOp. 152“ a ereltianztuo Kunh. 148“
dlužno tedy čísti kresťz'an-, nikoli křesťan-. — Později vzniká z toho ovšem
znění křesťan- a ďábel, a když mezi klesáním jotace se bylo stalo zvykem,
psáti hlásku i spřežkou ti nebo ty, hlásku d' spřežkou dz' nebo dy atp.
(v. 5 114 poznam), píší se slova tato opět s -z'a-, na př. krzeítian Lobk.
177b, křeítian Had. 95% diabelniky ChelčP. 101“ atd.; ale tu je jen psaní
stejně se starým, znění však je rozdílně: stare ereltian v HomOp. 152%
dyahel Hrad. 25“ atd. vysloviti jest kresťz'an,ďz'ábel, kdežto pozdějším psaním
gi
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krzeltian Lobk. 1775, diabelniky ChelčP. 101a znění -ťan &ďá- se znamená.
— V koneovkách jako na př. v Maria jest -ia dvojhláskou, když se vyslovuje
jednoslabičně, na př. (v 8slabičnem verši): Maria jeho matka slova Kat. 56.
Vedle toho bývá -z'a take dvojslabičné, a tu ovšem dvojhláskou není; na př.

(opět verš leab.): Azya jest jmenována Ale.

599.

118. Toto z'a, žá podléhá některým změnám.

]. Především přehláscc: ia, žá přehlasu je se v ě, že podle téhož
pravidla, jaké o přeblasce a, a v ě, že bylo vyloženo (% 95 sl.).

Tedy krestian, později křesťan mívalo přehlasku jako zeman-zemané
atd., a tvary jeho byly: sg. nom. krestz'an pozd. křestan, creltian HomOp.
152% věrný krzeftan Pass. 435; gen. křesťana, krzeltiana NRada 1282 atd.;
vok. křestčne nedoložen; plur. nom. křestěne, kreltene CisMnich. 98% tnž
j*ho pohřebli krSezztyene ApŠ. 114, krzel'tyene Pass. 346, Štít. uč. 87%
Štít. ř. is:-w; gen. křesťan, z krzeftian Lobk. 177b; dat. křestanóm, krze
ltyanom Štít. uč. 63% akk. &instr. křesťany, krzeftyany Štít. uč..633 a 86%
lok. křestěnech, o prvních krzeftyenech Štít. uč. 72“, t. 73“; pravidelne
rozdíly mezi křesťan- a křestěn- setřela opět analogie, a to již v době staré:
sg. vok. milý krzieltiane naději máš HusW. 97% pl. nom. tu bydle krzeltane
Mand. 38% lok. u věrných krzeftianeeh HusW. 95“ atd.; ně. je veskrze
křesťan-. Ve jménech odvozených křestěnstvo vedle křestanstvo atp.: kize
ltyenltwo Ale. 6, 13, krzel'tanItwo Pass. 299, creftianztuo Kunh. lil-S“,
krzieltanfku wieru ŽWittb. Athan. 225“ atd., může býti -ě- přejato z pilu-.,
odvozením od pl. nom. křestěné.
Přehláska v tvarech &odvozeninách substantiva diabel : sg. nom. diáhel;
sg. vok. diable nedoložen, odchylkou: aj dyable pyšný Pass. 321; sg. lek.
dieble nedolož.; pl. nom. diebli, diable, at jim dyebly neškodie JiřBrn. 643,
dyeny sě sletčchu Marg. 460, odchyl. dyabli počěehu výti Pass. 351, a diable
se nezmeškají HusPost. 2162 byli sú diablee Pass. tišt. hhib; pl. lok.
diabléch nedolož.; džeblík, dieblíček, diebliczek grillus Veleš., nč. dz'blík je
m. díblík ze staršího dieblík; adj. (lieblí, diebclský, w diebley zlosti Hrad.
II“, dyebelfka moc t. 12“, o dyebellka lsti t. 253, odchyl. dyabelfke ruky
Modl. 47“ a j.
Také v koucovce subst. Marie (2slab.) je přehláska z da; ale starých
dokladů pro 2slab. Marie není, byl tu tedy průběh jiný: bylo Marzjě (leab.),
na př. z marigye matky Pass. 415, syn marigie Koř. Mark. 6, 3, s marigy
ML. 96", se dvěma marigema t. 972 k svatým marigyem t. 121b atd.,
a z toho i podle toho jest i nč. María (3slab.) & Marií (2slab.).
2. za, z'á v kresťz'an a ďiábel změnilo se ztrátou
jotace
v a, až,
slova ta zní potom křesťan a ďábel. Kdy se tak stalo, o tom poučují nás
doklady. Staré krestz'an- jest ve dvou nejstarších dokladech tohoto kmene,
ereftian HomOp. 152“ & creftianztuo Kunh. 148% všecky ostatní doklady
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jsou z doby pozdější a jsou bez jotace, křesťan-: krzeltan Pass. 365, krze
ftanom Modl. 92“ atd. V d'iáhel drží 'se jotacc ——podle dokladů dygabel
PassKlem. 1272 diabel HnsPost. 415, diáblem HusŠal. oa, díabla Kruml. isna,
dijablnow ChelčP. 162“ — mnohem déle, jakož vůbec vslabikach dlouhých
také jinde délc zůstává, než v krátkých (říkalo se již hřcšiti &ještě hřiech
atp.); ale vedle toho jsou již na konci XIV _a na zač. XV stol. příklady
bez jotacc: ti'síc dablow PassKlem. 1265, (label HusOrth. 178, dabel
Kruml. 1".
3. Koncovka přejatých substantiv -—iaj e změněna
v č. -z'. Na př.

z Maria jest Maří, svatá marzy Pass. 397 atd.; a rovněž tak Samaří ze
Samaria, vzata jest Samaří Br. 4. Rog. 18, 10; atp. Změna tato mohla by
se vykládati přehlaskou a zúžením: ia-z'e-z'; ale vadí tu ta okolnost, že
pro je není dokladu ani v té době, kdy se ještě nczužovalo, vždycky jest
nom. Maří a nikdy Mařz'c; ncní tu tedy změna hlásková., nýbrž na místo
via dostalo se -£ tím, že slova tato se přijala do skloňovacího vzoru paní,
do něhož pravem také patřila; ve vzoru tom je sg. nom. z pravidla -í
(z býv. -bjz), paní atp., a toto -z' dostala také tato substantiva za cizí -ia.

aj, ej.
119. Ve dvojhláskách těchto bývá člen první většinou krátký, na př.
v impt. s_tč. volaj, nč. volcj ; někdy dlouhý, na př. v háj, stč. sg. dat. lok.
fem, těj, dobréj.

Dvojhlaskamijsou jen téžeslabičné

aj, ej, na př. volqi, volaj-te,

volej, volej-te, háj, téj, —- nikoli různoslabičné —a-j-, -c-j-, na př. vola-jí,

h'á-jiti, ne-jcden.
V textech starších píší se dvojhlásky tyto spřežkami ay, ai, ey, (n',
na př. nayprwnyc Krist. 34b, naipoflednie ŽKlem. Deut. 29, na horách
tweych Pror. 652 na hoře wyfokcy t. 42“, gci (sg. akk. maso.) Pass. 380,
— někdy s Označením délky, na př. na \vl'fclykecy huořč fwatccy Pror. 92
——později s -_r/a -j, na př. Stregcz Haj. 317% prodag domu Br. Lev. 25,
32, geg Nudož. 36% nč. kraj, jcj, zřídka s -'i, heitmani TomŽ. 31 a j.

Psaní ey a vy drží se archaisticky v příjmeních chr, Matiegka atp.
Dvojhlasky tyto jsou dílem původní, dílcm podružné.
Dvojhláskaaj, áj je původní, kde také jiné jazyky slovanské mají aj
nebo kdo z etymologickéhoa+j n. a+ž se vyvinulo. Na př. v tajný,
-stajný, hajný, vajce, krajčí, kraj, prodaj, háj, ráj; v impt. volqj, volajte
atp.; v adj. veždajší, tehdajší, včerajší atp.; v superl. naj-, najlépo atd.;
v zajtra ze za-j(n)tra.
'
Naproti tomu jest aj podruž nc ve střídě za y', na př. v pajcha vznikl.
z pýcha, dobraj z dobrý (srov. % 217), — v mlajší vzniklém z mlazší atp.,
— a v slovích přejatých, na př. hajtman, kajkléř, glajt atd.
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.Rovnčž tak je dvojhláska ej, ej dílem původní,
na př. v nejsem,
nejdu, vejdu (z psl. v'njnd-), Sejmuatp., — dílem podružna,
když vznikla
zpatecnou přehláskou z aj, na př. dej z daj, ob. nejvejš z najvajš (srov.
% násl.), nebo klosnutím jotace z čj, na př. nč. sázej ze stě. sazěj, nč. zlodej
(psané zloděj) ze stč. zloděj (vysl. zloděj). —
Z aj, ej odsouvá, se -j v některých případech a dialekticky; o tom
v. $ 455. —

120. Všeliká dvojhláska aj změnila se během času v nč. aj.
a) Po souhlásce měkké změnilo se aj v či přehlaskou postupnou
(v. 5 99), a z ěj stalo se dále ej (sklesnutím jotace); na př. snašaj- stě.
snášěj - nč. snášej.
I)) Po souhlasce tvrdé změnilo se aj přímo v ej. Na př. za stě. mice
je nč. vejce, a rovněž tak změnilo se stč. volaj ve volej, volajte ve volejte,
tehdejší v tehdejší, najlépe v nejlépe, zajtra v zejtra, pajcha v pejcha,
hajtman v hejtman, dial. doudl. lajc (lavice) v lejc Kotsm. 7, mlajší v mlejší t.

Změnututo nazývámepřehlaskou

zpatecnou.

Je to_vlastněspodo

bení, způsobené mechanikou řeči; na přechodu mezi a- a -j(z') jsou mlu
vidla v tom nastrojení, za jakého se článkujc c; zaznívá tu tedy mimo
volné e, aj—an; toto mimovolné 'e šíří se víc a více, až ovládne místo a..

V některých případech podobá se změna tato ku přehlásce postupné, na př.
v impt. volaj-volej a púščaj-púščěj ; ale rozdíl je tu přece několikerý:
1) v přehlásce postupné je před -aj souhláska měkká, vezpatečné tvrdá,
púščaj—volaj; 2) v přehlásce postupné mění se" aj v či, ve zpátečné v ej,
púšččj-volcj; 3) přehlaska postupná vykonala se ve stol. XII, zpátečna v době
mnohem pozdější.

Nejstarší

doklady pro ej z aj jsou, pokud vim, ze skl. stol. XIV:

ftarofta vrzyednykowey Pror. 1091, na horách tweych t. 65", \veywody (praes.)
Vít. II“, zawytey rok peremptorius terminus Lúm ks. z r. 1397, Maley nou
comparuit t.; v stol. XV jich přibývá, na př. cztwrtey diel Lun. ks. zr. 1403,
beyti t., Johannes Czolney t. zr. 1409, neznamey kraj BrigF. 14, kterakey
konec Mill. 40% k druheym Otc. 102“, ueyffpiefs t. 75\) atd., ale přece býva
valnou většinou a pravidlem aj; v stol. XVI pak množí se ej víc a více
-— u Hájka 1541 je ještě častěji ay než ey, v herbaři Thad. Hájka 1562
'je v superl. vždycky naj— & rovněž tak v inipt. vždycky -aj, jinde pak
jenom velmi zřídka ei, a ve Veleslavínově Kalendaři 1578 je v superlativech

převahou naj-, jinde aj i ej'—;, a teprv od sto'l. XVII jest ej pravidlem
jako v nč.

Co do místa

zasáhla přehlaska tato celé Čechy a Moravy pruh

západní a střední ; srov. mor. dej, počkej, nejlepší BartD. 29 (pomor.),
zavolej, nejlepší, grcjcar t. 53 (dolsk.), nejlepší, zavolej i zavolej t. 99
(lašsk.); dol.—beč.dé, déme, déte, nélepší Btch. 414 přepokladá též starší
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přehlasované -uj- atd. Na Slovensku přehlásko tato jenom místy se vyskytuje,
Hatt. mluv. str. 11, na př. zngcjduj gejdošku Koll. Zpěv. 2, 8 vedle gaj
dovol z gajdami

13. 79.

Přehlásce aj—cjnepodlehla
1) interj. a_i (uč. ej není přehláskou
z aj, nýbrž aj a ej bylo již v stě. vedle sebe); interjekce liší se od jiných
druhů slov, tím jsou osamocený o namnoze také chráněny ode změn hlás
kových, které jinde zavládají. Dále nepodlehla té změně 2) koncovka -aj
v dial. tvarech 3. os. množ. (oni) volaj' (m. volají) atp.; obecné tyto tvary
vznikly, když pravidlo o přehlásce aj—qjbylo již prošlo. A ovšem nepodléhá
této změně 3) různoslabičné -a-j—a jest tedy vedle přehlasovaného vejce
nepřehlasovaně va-jee (pl. gen.), va-jeěný, jest vola-jí vedle volej, volej-te,
ta-jiti v. tej-ný atd.
Naproti tomu pravidlo jinde. tou měrou proniká,
že se i v složení
-a + j- jeví, na př. v na-jdu přehl. nejdu: o tom kdo by chtěl sobě pře
čísti šíře neyde in Vitis sanctorum Pref. 40, o čemž doleji neydeff t. 43,
že ty dvě galle tam neydem t. 74, to se v knihách neyde Puch. 461, (jablka)
plná popela neydefs t. 455 jak se v této knize uegde Štelc. Jg. (s. v. nejde).
Tu však evidence etymologieká nutkala k tomu a dosáhla toho, že se pře
hláska zase zrušila.

Také lqjk (jednoslab.), vzniklé synizesí z dvojslab. la-z'k, podlehlo této
přehlásce, leyk Blah. 8. Nč. dvojslab. latk je slovo nově přejaté.

Jinde způsobeno zrušení

této přehlásky tvary příbuznými, které

měly aj po právu. Na př. bylo stě. tajný přehl. tajný: tegné fchůze VelKal.
104 (vedle mgne wěcy t. 239), posla teyueho Solf. 5, o tegnych písmáeh
Froz. 12 atd.; ale vlivem tvarů ta-jiti, ta-jemný atp. přehláska zrušena
a je zase tafjuý. Bylo hajný přehl. hajný, a vlivem slov háj, hájiti atp. je
zase hajný. Byly stě. impt. kaj, kajme, kajte atp., pi'ehl. kaj, kejme, kejte,
na př. key Pelzel 88, kejmo se toho Proch. Jg., protož se kejte Pam. 3,
168, na pravdu neleyte Prostop. 13" atp.; ale byly vedle toho tvary právem
uepřehlasované ka-ji, ka-ješ atd., a vlivem jejich zrušeno kcj atd. a je zase
nč. kaj se, kajte se, uelajte atd. K slovesům zráti a hráti jsou imperativy

zrqj, hraj ku praesentu zra—ji,hra-jí, jehož -a-j- přehlásku ruší anebo
ji ani nedopouští, a zrej, hrej ku praes. zrám, hrám, v němž takového
dvojhlásce aj příznivého podnětu není. K nom. prodej byl gen. náležitý
proda-je; z obého vzniklo analogií prodej gen. prodeje a prodaj gen. prodaje,
a toto oboje bylo v užívání ještě v době nedávné, Jg. má doklady toho z usu.
Podobně výdej gen. výda-je; zde drží se aj většinou dosud. Adj. prodejný
i prodajný, ale jen vydajný, podajný atd.
Pro subst. kraj přehlasované v krej nemame dokladu; ale přes to je
možná., že bylo kroj a že se zrušilo tvary příbuznými gen. kra-je atd.
Také pro přehlásku dlouhého áj v háj, ráj ap. není dokladu. —
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121. Dialekticky mění se ej v č:), kdež & znamená hlásku mezi 6 a i.
Děje se tak vlivem následujícího -j, assimilaeí. Assimilace je místy té
míry, že ěj zní téměř nebo docela jako aji (yi), í (aj). Tak zejména v nář.
mor. dolském zní ej v zavolej, neutrácej, nejlepší atd. „mezi ej azj“ BartD.
52; tutéž transkríbováno (ěj v slabikách tvrdých literou gi, v měkkých
literou [ : z tý bílý husi, dý mně grýcar, nezývý, pomáhý Pámbů, podívý
sa, zavolý, zazpívýte, nýlepší, nýpěkníši, tcplíši, zlodí (zloděj) t. 51 a
V Čechách je to známo v nářečí chodském. Tu zní vejce, néjsem, ve'jdu,
vejmeno skoro jako vyjce, nyjsem, vyjdu, vyjmeno, rovnéj (impt. & adjekt.
m. rovný) skoro jako rovnyj, & rovněž tak impt. děj, dělá-jatd.; adj. stejný
ob. stejnej zní stejnej, superl. nejsvšjňigiší skoro jako nyjstyjňijší; impt.
svážéí jako svážij, nehurážéj jako nehurážij, a kláj, klejte jako klí, klíte,
a rovněž tak sei-sí, Seite-síte, přeji-pří, pře'jte-příte atp., odtud pak jest -í
také v různoslabiěném -c-j- v praes. klzfje, sije atp. za ob. kleje, seje atd.,
chod. 35. Tvrdí se, že chodské ej zní úplně jako yi, ale při bedlivém
poslouchání zdálo se mi přece, že znění (gijest jiné, než které rozumíme
psaným ?lj; nesmíme se másti tím, že chodské děj & kryj má dvojhlásku
znění zcela stejného, neboť chodské kryi není původní, nýbrž z 01). kraj,
přešlého v króy', á dvojhláska v chod. drží a km;" psaném kryj 'musí zníti
stejně, poněvadž je skutečně stejná. Jinde myslím, že s_tejnost cžj-g/jnení
úplná, ale rozdíl jest ovšem velmi malý. Čisté qi má chodština v dial. teiď,
(teď), seiď (sed) chod. 35; a od toho liší se znění e'j velmi značně.
Změnu takovou nalézáme také v některých textech starých. Na př.

v Ale.

je ve sklonění vzorů ta., dobrá pravidelný rozdil mezi sing. gen.

té, dobré a dat. 10k. táž, dobréj.

Za točí, dob)-ěj bývá tu častěji také

tý,

dobrý. Úžením, jako je v ně. dobré ob. dobrý atd., změny té vykládati nelze,
poněvadž úžcní v Ale. ještě neproniká & na př. nikdy sing. gen. fem. ty',
dobrý (m. té, dobré) se nevyskytuje. Zbývá to tedy jen výklad, že -éj se
změnilo v -(2')'a toto v -i (n. -_1/').Doklady z Ale.:

w ty llranye 613, w ty

rotě 1637, na 'ny ftrauye 2289, na gedny horžye 681, při gedny horzye
1291, y \vgedny čsti 1960, [wy hospodě 445, na fwy hlavě 894, k rzyeczky
zemi 314, ktery (bohyni) 748, kazdy ranye 1464, (k) kazdy sěěi 1671,
\v zemy rzyeczky 69, ve čsti fweczky 70, w taky mysli 458, \v licdbawny
vlně 1236, po lewy l'tranye 1663. Mnohé takové doklady jsou také jinde
na př. na hoře [waty Hod. 22“, po maly chvíli t. 4,03, my duši t. 76b, fwy
duši t. 66", k [wy milosti t. 87", w fwy kráse t. 44“, po fwy vóli t. 66b
a j. (často v Hod.), k íwy matcě ML. 118'*, na fkrowny potřebě BrigF. 116,
W kteryzto oboře Mill. 49[) atd.
() změně e-é mimo ej v. g 132.
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Za ej býva aj.
122. Příklady změny této vyskytují se v době přehlásky a_i-ej. V době
té říkalo se vajce způsobem starým a vejce způsobem novým, a duplikatů
takových s aj a ej bylo bez počtu. Tu pak, kdy vedle správného vejce
bylo vajce rovněž správné a kdy takových příkladů stejných s ej a aj jest
velika síla, vzniká mínění, že ke každému slovu s ej může býti duplikat
s aj, a vzniká aj také k původnímu ej (nebo čj), vznika k vcjdu novotvar
vajdu atd. Na př. když tam waydefs Lobk. 1045, wayda mezinč Haj. 109h,
waydueze Hod. 522 vajd- m. náležitého vejd-; odaydeme Háj. 365% oday
dietež t. 49“, odajd- m. odejd-; jakž jej slunce obayde Haj. herb. 15%
obajde m. obejde; fayde s tebe všěckna nečistota Chir. 187 5, (zlitina) fayde
doluov t. 310“, íaydut doluov všěckny piehy t. 309, sajd—m. said-; třikrát
fegde & zase wzagde Háj. 14“, vzajd- m. vzejd-; (ten napoj) odaymet každú
žieznivost Chir. 65“, odajme m. odejme; faymy s nebo ty lupiny t. 188",
sajmi m. _sejmi; waygmie boží GestMus. 46“, vajmě m. vejmě; wayhrze
Hull). 201% 4412 wayhrach t. 555 2463, 336% 391'), 441b a j., vajhr- ]ll.
vcjhr-; nayfem žádostiv Haj. 73% nayl'y Hrub. 272'), které (ženy) nayífu
po porodu dobře vyčištěny Chir. 3265, nayfan Háj. 1565, najs- m. nejs—;
ty (skořepiny) ztluc na prach a profay čistě Chir. 395, zetřiž to spolu
dobřě a profl'ay čistě t. 1712 (piesek) ztluc a proíl'ay Chir. 271“, prosaj
m. prosej stč. prosefj; przywoday fie dobřě t. 2965, přivoďaj m. přioďej
(přioděj); na tay cestě Hug. 44b, taj m. tečí, dana ta kopa Uhlikoway
a Kláře sestrám KolB. 1520; do rayftr Háj. 4482 v rajstřích Tovač. 173,
rajstr- m. rqistr- (z lat. registr-); turnaj m. tui-nej. Když přehlaska aj—ej
pronikla, přestaly ovšem také tyto novotvary s aj m. vlastního ej.
Poznam.
Proměny tohoto druhu v dějinách jazyka českého častěji
se vyskytují.: kdykoli se děje v míře rozsáhlejší nějaká změna, kterou se
starší A mění v novější B, skoro vždy nalézáme doklady, že v době
přechodní, kdy staré A a nové B vedle sebe jsou, také k původnímu B' se

přidělává domněle starší A'. Příčinou novotvarům A' je zajisté analogie.
Nazývám ji v těchto případech zvratnou,
poněvadž působí směrem chro
nelogicky i meritorně zvratným, zvracujícím. V Listech íilol. 1874, 50
uvedl jsem některé její způsoby a účinky. Tehdaž domníval jsem se, že
je to analogie jenom písecka, jen v slovích napsaných provedena, že se
psalo vajdu (waydu), ale vyslovovalo veídu; avšak další zkušeností poučil
jsem se, že z toho, co zvratně analogického nalézáme v písmě, bývalo
mnoho — třeba že ne všecko — také v řeči mluvené. Srov. co o té věci
pověděno také doleji, zvláště v gg 169 a 170. Zde budiž ještě připomenuto,
že zvratná analogie své činnosti nestavila, ani když způsobovala nezřetelnost
nebo dokonce dvojsmysl. Ja př. ok. r. 1400 a potom říkalo se pýcha
a pajcha, a podle toho také výdu (: vyjdu) a vajdu, dnšě wayducz z těla
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Vít. 34b, a touž dobou- říkalo se i vajdu m. ve-jdu, wayducze Hod. 525

když tam waydestobk.104b;
vyjdu) a :

bylo tedy stejnou dobou vajdu :. exibo (ně.

z'ntroz'bo(nč. vejdu).

Za aj, qi býva ý.
123. Touž analogií zvratnou, o které právě byla řeč, vyvinulo se
také ;] za náležité aj, ej: v jisté době (již ve XIV a až do sklonku XVI stol.)
říká. se způsobem starším starý mlýn atp., a vedle toho také způsobem
novějším staraj mlajn atd., a dále (od sklonku XIV dosud) také způsobem
ještě novějším starej mlqin atd., v. 5 217; a podle toho přidělává se domněle
starší 3; v některých příkladech také k takovému aj a aj, které nevzniklo
z gj. Příklady takové jsou:
impt. -ý, -y'te místo -a_i, -n_ite; na př. nedawy m. nedávaj ŽWittb.
26, 12, nedý m. nedaj v Pass. tištěném v leg. o rytířích verš 272 a 311;
nechyž pomyslí Lomn. Jg., ncchyžt zanechá Ješ. Jg., t. j. nechý m. nechej;
pofluchite JiřBm. 1, pol'luchyte t. "GO, t. .j. poslúchýte m. poslúchajte;
říkalo se dobraj, dobrej a vedle toho způsobem starším také dobrí, z toho
vznikalo domnění, že za aj, qi take jindy a vůbec může bývati y', a podle
toho domnční utvořeno k imperativu náležitému daj, dej atp. také mylné
dý atd.; —
prý místo praj, prej: tvary slovesa prat—ití, praes. (ja) prat-,i; (on)
praví, (oni) _pravie zúž. praví, aor. (on) pravi vkládaly se do vět nespojitě
t. j. bez větoslovnébo vlivu na ostatek věty, podobně jako nč. vkládáme
trvám, myslím (na př. bude trvám pršeti, bude myslím pršeti atp.);
nespojitá tyto vložky klesaly v povědomí mluvících, ztrácel se z nich význam
slovesný a dával se jim význam adverbialní, klesaly v adverbia; v tom
pak stavu skleslěm podléhaly změnám hláskovým mimořádným, zejména
praví n. pravá změněno v proj (v. 5 353), toto dále přehláskou v prej,
a k tomuto pak přídě-lano i domněle starší _;m'y';— doklady k tomu: prat-í,
pravi, na př.: „1 pověděl stařec ještě jiné podobenství. Milovníci, prawj,
světa tohoto jsou podobní jednomu, jenž měl tři přítele...“ Barl. 1, 24;
praj, na př. „Neb die David: nenie kto by dobře učinil, non usque ad
unum, ba, pray, nenie až do jednoho“ HusW. 90b; Coniitentur se nosse
deum, factis autem negallt,' vyznávají pray, by znali boha a skutky zapierají
t. 963; ta virtus jest laska, jenž pray jako střecha přikrývá ten dóm t. 95%
pray Jel. Jg.; prej, na př. že je prey řídí duch svatý Prostopr. 193; „ďábel
takovau odpověd dával těm, kteří ho zaklínali: ztoho, prey, těla nepůjdu“
Lomng Kup. 43h; prý, na př. „odkavad svatý apoštol Pavel: Na díle, prý,
známe, na díle prorokujeme'“ Barl. 1, 29; „zlí duchové vrátili se domů.
Nemohli sme, prý, na ten kříž umučeného Krista hleděti" t. 2, 17 ; Herodesa
pry mučil, Všehrd rkp. zr. 1517 1. 1942 prij v rkp. z r. 1600 1. 199b(1nísto
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stejné), tehdy nazval Jakob jméno místa Fanuel, neb sem, pry, viděl Boha
Br.' Gen. 32, 30 (vocavit nomen loci Phanuel, dicens: Vidí Deum), —
Zýno m. lajna, leino,'stsl. lajno atd.; na př. lyno SlovKlem. 82% lyny
zmazán t., wlaftowicziin lynem Lit. Tob. 2 (obs.); —
hranosty' m. -.s-taj, -stej, pol. g_ronostaj atd., hranofty Lact. 287'1; —

utrých, nč. spisovné za starší utrajch, utrejch z nčmč., střhnčin.
hůtte-rouch (vlastně saze, které se v tavírnách usazují & jsou jedovaté);
podobně ošlýck a ošlejch ze střhněm. aschlouch; —
slova pře jataí s náležitým aj, ej, ale změněným pak v ?i; na př.
-štajn, -štejn, -šty'n, Karlfftayn VelKal. 152, z Waldfl'taýna t. 181, Potštain
TomP. 4, 287, od Karlfl'teyna VelKal. 323, z Waldffteyna t. 172 atd., nč.
Us. spisovný Potštýn atd.; — Vajmar, chmar w Waymarce VclKal. 119,
w Weymarce t. 65, nč. Us. spis. Výmar; — Švajear, Švejcar, waaycaruow
VelKal. 5, waeycaři-t. 64, nč. Us. spis. Švýcar;

— 132031),2 učmč., střhnčm.

knif, kníp, nhněm. Kneif, zlin. kny'p BartD. 10; — fraj-, frej-, frý-, na př.
frajmark, frejmark dial. frýmarčiti; — sem ovšem nepatří y', které je za
cizí z"a doloženo již v textech starých, na př. stč. Rýn je ze stněm. Rin,
nikoli zvratnou analogií z pozdějšího Rajn a Rain.

e, ě.
124. Krátké (: píše se literou c.
Dlouhé é píše se v textech starších dílem bez označení délky touž
literou e, na př. czefkcho m. českého Hrad. 252 — dílem s délkou ozna
čenou, & to spřežkamí ce, ec, na př. zle“ slovo AleM. 4, 4, do wezzele“
Jid. 151, zelcc warzcnce Pass. 625, [weemu Háj. 2363, gmeeno Ben. Gen.
21, 33, — nebo literou ě, na př. 0 giněm Pil. d, 4 nebo literou é, např.
fmylné milosti Štít. uč. 70b, podlé list. 2 r. 1395 atd.; litera é, doložená,
poprvé v Štít. uč., přijata jest do pravOpisu Husova a bratrského a ujala
se pak všeobecně.
V nářečích moravských rozeznávají e čtvera znění: a stejné s českým;
druhé e hanácké za a', na př. ževot m. život atp., při němž ústa o poznání
více se otevrou, než 'při obyčejném e; třetí c hanácké za y, na př. rebc
m. ryby atp., vyslovuje se „plnými ústy“, chýlí se k 0, ale nezní přece
jako něm. 6; a čtvrté podobné 'k či, na př. čdlo, žc'óna, šc'isc (lašsk., hro
zenk. a j.). Srov. Neoral

3 a 13111131).
98, 39, 52.

e, a'je střídnicí:
125. 1. Za psl. c, na př. nesete psl. nesete, sg. vok. bože psl. bože
atd. Toto (: nazýváme původním.
2. Za psl. b, na př. den psl. (1an, čest psl. ČbStb.
3. Za psl. 5, na př. Scn psl. szn's, sg. instr. bratrem psl. bratrzinb.

V střídnicích těchto bylo a dvoje: a) evzniklé z 5 bylo kvality jiné,
než b) a vzniklé z z, a e původní. Ono bylo široké (temné), toto úzké
(jasué). Rozdílnost tato vysvětluje se z rozdílného původu, a jeví se také
v účincích těchto hlásek:
_
a) (: původní a a vzniklé z b mají moc přehlasovací, e pak vzniklé z 5
moci té nemá, jak ukazují příklady čas vok. čěse,třasu-třčseš; táhnu-tichncš,
kuřat—pl. lok. stč. kuřětcch (stsl. kuretbclrb), zeman- pl. 10k. zemčncch
(*zen'ljanbchm)1stsl. jagnbcn- stč. jčhncc atd., a naproti tomu čas- sg. instr.
čaScm (*časzmn) atd.;
6) c původní a a vzniklé z !) měkčí také 7- v ř, e pak vzniklé z 5
moci měkčící nemá, jak opět ukazují příklady bratr sg. vok. bratře, mru

mřcš, starý-stařec (stsl. starocn) atd., a naproti tomu bratr sg. instr. bratrem
(*bratramn) atd.
Z toho zároveň vyplývá, že rozdíl mezi tímto dvojím (: byl ve vý
slovnosti staročeské zřetelný ještě v stol. XII a XIII (do té doby připadá
_přehláska a-č a vznik ř). Na pohled svědčí tomu také pro dobu pozdější
e

I

c

,

doklady sg. mstr. -om, -om misto -cm: zamútiv sywotom LMar. 5, s svym
zkotom t. 6, před, fwyetom ŽWittb. Athan. 2263, pčjtc hlaffom t. 97, 5,
před Eleazarem popom Ol. Num. 27, 22, pomstí mne nad mým protiwnikom
Koř. Luk. 18, 3, kterým czzinom Kruml. 1575; ale v dokladech z LMar.

jest -Šm' omylem vydavatelovým za rukopisné -e0m, a v ostatních jsou
bezpochyby omyly písecké, jako nad ložom Ol. (ČČM. 1864, 171).
4. Za cizí i, na př. křesťan lat. Christianus. —
V české době historické vznika e, (?ještě také z hlásek jiných &způ
sobem jiným, na př. za stč. cčsta, cícvka, tobú, basu je pozdější cesta,
cévka, tabu, baScň atd.; o tom zde jinde na svých místech je řeč.
O dlouhém é viz ještě 5 následující. —

Dlouhé é vzniká:
126. a) Z krátkého
kamen-kamének atd.; —

b) Stahováním

c dloužením fonetickým.

Na př. beru-běřeš,

(srov. 5 477). Tu vznika

z ojě (s přízvukem na -č), na př. sing. nom. akk. neutr. mé, tvé,
své, dvé, trc', obé, dobré psl. moje atd.;
z ojé, na př. sg. gen. fem. tá z *tojč, a plur. akk. masc. a nom. akk.
fem. mé, tvé, své z *mojé atd. (stsl. má. v těchto tvarech -ojg, ale pro
češt., pol. a rušt. dlužno předpokládati -ojé, srov. %,51); —
z yjé, na př. sg. gen. fem. a plur. nom. akk. fem. a akk. masc.
dobré, z *dobryjé (opět -yjé proti stsl. -ng, v. % týž).
Tudy vzniklé (Eje tvrdéa neměkčí, na př. dobré, malé. veliké atd.
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c) Několikrát vyskytuje se v stč. zdlouženo začátečné 0- po předlož—
kách z-, v-. Mám tyto doklady: z eclamiczka svD. 11, z eegipta ŽKap.
79, 9, w eegyptye Pror. 16b, we Egyptie Lit. 2. Mach. 1, 10, ze Egipta
t. 5, 11. Srov. změny podobné při a-, o-, u—v š 94, c) a j.

6 se úží v i.
127. Na př. stě. řéci ně. říci, lémec-límec, kamének-kamz'nek.
Úžením nazýváme tuto změnu, poněvadž z' je samohláska užší než (2,
t. j. při 5 je průlina v ústech užší než při é.
Změně té podléhá
6 v slabikách měkkých, na př. řéci-řz'ci,hňésti
hnísti atd., ——i neměkkých, na př. péci- ob. píct, kaměnek-kamínek atd.
Po souhláskach tvrdých píše se y' m. i, na. př. suchý sty'blo, okýnko, ste
hýnko, dýlka—atp., poněvadž by psaní -z' dílem povaze českého pravopisu
odporovalo (na př. v suchá, okinko atp. bylo by měkké i po souhláskach
tvrdých), dílem k výslovnosti měkké svádělo (psané stžblo čtlo by se
sťíblo atd.).
'
Rozumí se dále samo sebou, že změně té podléhá. & všeliké, ktere
čeština v té době má, když úžení proniká; tedy nejen & původní, jako
na př. v řéci-říci, nýbrž i každé jiné, na. př. vajéčko-vajíěko (*vajbčsko,
č 2 b), naře'kati Háj; 364“ - naříkati (stě. nařickati, ó sklesnutím jotace
z ic), ki'idélko—křidy'lko(křídlo stsl. krilo, :? vložené) atd.

Příčinou zužování je délka. Neboť vyskytuje se jenom v slabikách
dlouhých a nikoli v krátkých; v slabikách dlouhých vyskytuje se ve svých
mezích pravidelně, na př. v češtině obecně je zúženo dlouhé a' každé;
v slovích příbuzných tu bývá, tu nebývá., podle rozdílné kvantity, na př.
v inf. řéci-říci je slabika první dlouhá aproto zúžena., v řekl krátká
a nezúžena; v dial. chod. . je steblo, nest, pect krátké a. proto nezúženo,
v češtině obecné sty'blo, mjst, pict dlouhé a zúženo.
V textech starých
jsou doklady pro úžení é-i již ze stol. XIV :
w dwoyduchim in diploide ŽWittb. 49, 14, navrat sliby twy t. 49, 14; ale
tu i ve stol. XV jest jich pořídku, a. teprve v XVI stol. rozmnožují se
tak, že dosahují té míry, ve které se tato změna jeví v ně. jazyku spi
sovném. Čteme na př. dwa \vyedenfki HusW. 19b, welikiho m. velikého
Mill. 30“; chudyho ChelčP. 1443, vfwyho ftolu t. 168% zřídka v ChelčP.;
mýnie (nč. méně) Haj. 70“, wzdýlij t. 293, se třmi dykami t. 330“ (stě. deka),
Slijsza knížata t. 451, \včijra t. 3793, dluhy zdraví t. 124“, wyfoky Mayto
t. 4695 cely leto t. 2465, prawy ruky palec t. 195, na wyfoky hoře t. 4“,
zjevin se nieyaky ryby t. 3403, takowy užitky t. 85b, knížeti Opawfkymu
t. 2625, po niekterym času t. 513, po Swatym Petru t. 394b atd.;
nýfti Puch. 2135, na dýl t. 150“ atd.; yadýrko Hájýherb. (1562), mijltýčko
t. 246% iniftijčko t. 3451), na prkýnkách t. 87“, (vezmi) rýwu t. 3835, rý
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wowij t. 1555, Semýnko t. 3285, nový yablka t. 692 lněnýho semene t. 965,
w mléce mandlowým ,t. 87“; tři wobrucže zelezny KolCC. 72]) (1568),
u Studýnky VelKal. (1578) 146, města Bělý dobyli t. 298, Matky Božij
Sněžný t. 74; z dýlj Br. Dent. 3,11 & zdélj t. Ex. 30, 2, myflljnka t.
Isa. 29, 16 & myfí'lénky t. Isa. 16, 6, přeljwám t. Jer. 48, 11 a wyléwali
t. Ezech. 16, 18, zemdljwá t. Jer. 38, 4 a zemdléwá t. Isa. 40, 28 atd.,
: v bibli Br. velm.í_G15LQ._.DQzúž„é_
vedlezúž.
z', a nikdy zúžení ve sklonění
: vzoru dobrý: gen. dobrého, nikdy dobrýho, atd.; Nudož. (1603) 30“ potvrzuje,
_že vedle dobré víno. dobrého vína atd. také se říká dobrý víno, dobrýho

vína atd.
V textech starých je místo i_zúženého z č-psáno někdy de, 310,na př.
dušě í'wye (sg. gen.) Brig. %", myeho otczye VstúpDrk. 54, otczye fwyeho
t. 57; písaři stol. XIV —poč. XVI, kteří jazyka dobře neznali a. způsobem
jak se jim zdálo starožitnějším psáti se snažili, psávali že, ýe místo nálc—
žitého í (na př. syn bozýe m. boží ML. 3111, picfmo m. písmo Otc. 2b,
srov. 5 170), a psali tak někdy také i zúžené z é.
Od stol. XVII jest zúžení é—ítéměř všude tam, kde je má i nynější
jazyk spisovný. Jenom v tom je rozdíl trochu patrný, že měkké -lé (m. lže)
zůstává v koncovkách nezúžcno, na př. sg. nom. akk. gen. obilé, 3. pl.
chválé, part. chváléc atp.; zúžení toto dokonavá se v stol. XVIII. —

V jazyku nynějším,

a to předevšímv nářečí spisovném,

zúžcno v č všude v slabikách měkkých,

jest é

na př. říci, hnísti, vajíčko.

Jenom slabika lc' zachovává nezúžené —c'v koncovce pl. nom. kazatelé atp.
vždycky, poněvadž ve výslovnosti obecné toto -é se zkrátilo (naši přátele
ES.), a v slabikách kořcnných skoro vždycky, na př. mléko, lék, naléhati,
ohlédatí atd., ale ohlížeti se (odchyl. m. -hlézeti), líska (stč. lésa, v jaz.

spisovném zřídka se vyskytující). V slabikách neměkkých

drží se é,

na př. stéblo, délka, okénko, kamének, dobré, dobrého atd.; někdy tu bývá
zúženina i (psána í neb ý) vedle é, ale to dopouští se jen v slabikách
kmenových, nikoli v koncovkách ohýbacích, na př. vedle kamének, okénko
atp. bývá také kamínek, okýnko atd., ale \nebývá též dobrý, dobrýho m.
dobré, dobrého atd.

V. nářečích
obecných v Čechách je zúžení é-í provedeno veskrze,
v slabikách tvrdých jako měkkých; tedy suchý stýblo, malí vokýnko, kyselá
mlíko, nalízt, dobrýho vína ,atd.; praví-li se lc'k vedle lik atp., je to
z jazyka spisovného. Kde se é zkrátilo v e, tam ovšem zúžení se nestalo;
na př. v podle (za stě. podle), v chod. steblo, nest, ob. přátele (pl. nom.),
nalehat. Tak jest i v nářečích moravských, srov. Btch. 419—420 a 427.;
liší se jen dialekty východní: v nářečí zlinském tvrdé a' neúží se nikdy
BartD. 11, a drží se nezúžené -lé, do želé, do obilc' t. 7; v nářečí kelec—
kém chléb, mléko, zelé, podmáslé t. 92; v dolském úženo jen někdy,
prstýnek, dýnko, dýšč, mino, sladký mlíko t. 53; v lašskěm místy. se úží,'
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místy se neúží, zelí a zela, chlib & chleb, nz'šé a nést, umú a uměl (sla
.biky dlouhé, v nářečí tomto zkrácené) BartD. 99; ve valašském se neúží
Šemb. Dial. 113, 114 a j. Dále na východ slovenština západní má nezúžené
é, dobrého atd., zřídka zúž. dobrýho atp. Šemb. 72; slovenština střední
(spisovná) má z é vzniklé fie, dobrieho atd.; a východní má, zkrácené e,
dobreho atd., Pastrn. 122.

128. ě se mění v ie (psané že, ié, jé).
a) Změnu tuto nalézáme v ně. v nářečí středoslovenském, kdež je
pravidlem, na př. dobricho č. dobreho, velk/čeho č. velikého, niest, viest č.
nésti, vésti atd.; pak místy v nářečí slovenském na Moravě, na př. sjédmý,
sjéstý, kamjének, remjének, korjének, prsejének BartD. 40 (hrozenk.), čiérný
(zlin. čérny), čiért (zlin. čért), šiéstý, šfieu (: šel, stč. šel), chlz'éb, mlíčko
t. 45 (lhot.); a místy ve valašském, na př. inlieko vedle mléko, chlz'eb,
licži v. chléb, lóži (3. sg.), čierny, čiert, večier atd. t. 86 (starojick.).
b) Změnu stejnou nalézáme v některých dokladech starých, zvláště
stol. XVI. Uvedu. nejprve příklady:
dřčve, dřicve; podle stsl. drcvlje je stč. náležité dře've, drsewe svD. 23,
drzeWe Ale. 6,19, Mast. 170, Pass. 394, DalC. 10, Štít. uč. s_sa, OtcB.
15“ atd.; ale již záhy vyvinuje se dř'ieve: drzýewe Mast. 371, Hrad. 23b,
Modl. 1241aatd., drziewe Pass. 276, ŽWittb. Athan. 2263, OteB. 12\) atd.;
v textech pozdějších: drzyewe Ben. Job 8, 16 a j. (v Ben. vždy drzyeive),
drzyewe v bibli Kutnohorské ib. & j., drzijewe Hrub. 369“ a j., IIrubPetr.
329\)

a j.;

—-—



řěci, říeci, stsl. rešti, rzeeczi Štít. ř. 122", rzéczy Ben. Job 9, 12,
t. 36. 23 a j., rzeczy ChelčP. 36b a j.; rzyeczy Ben. Jos. 22, 8, t. Job
11, 10 a j.; rzýeczy t. Luk. 5, 23; rzieczy t. Soude. 12, 6, bible Kutn.
ib., ChelčP. 389 a j.; rzieci bible Pernšt. Isa. 25, 9, řieci t. 1. Mach. 6, 57,
rzijeezy Hrub. 23b, 53b a j., HrubPetr. 9“, 16&a j. (v Hrub. a HrubPetr.

vždycky tak); —
řevu, řéveš, ř'ieveš atd., stsl. řeve-, jenž rzewu rugiunt Modl. 76b a j.;
rzyewe Ben. ]. Mach. 3, 4, zařyewe t. Am. 3, S, když lev rzyéwe t. Zjev.
10, 3, řiewe bible Pernšt. ib., rzijewe Hrub. 418b & 1563; —
střicbro: l'trziebro ŽWittb. 11, 7 atd., stč. vždy střiebrq naproti tomu
stsl. snrebro, srbch. srebro (rus. serebro); pro češtinu jest trvám předpo
klz'Ldati srčbro

(ze s_nrebro), a z toho stř-žebro; ——

-lč, —líc: chlieb

Otc. 95b, 119h a j., člověk zamayfflie ChelčP. 77b,

lidé neprziwolie t. 162“ atp., vdolié Ben. Jos. 8, 11, obydlié t. Súde. 7, 8,
uáfylie t. 2. Král. 13 (náp.), apofftolié t. Zjev. 2, 2, modliecze fe t. Skutk.
13, 3, t. 16, 25 a j., wefeliewali fe t. Job 30, 7, zemdlién t. Job 17, 1;—
ženu, žéneš, žieneš atd., fžénefs VšebK. 116“, žéne Ben. Jos. 23, 13,
wyžéne t. Job. 18, 17 ; zažyenefs HrubPetr. 255, wyZyene Ben. Přísl. 22, 15,
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chtivost mládence žíjene Hrub: 1915, zažijene t. 342% t. 425, požíene
VšehK. 322 63% 129& a j. (často), (milost) žiene ChelčP. 129“, odžiene t.,
wyžijenc bible Kutn. Přísl. 23, 15, bible Pražská ib., wyžijenemy Hrub. 43",
t. 3293 zažijenete t. 1435; —
žeru, žéřeš, žieřeš atd., zžórze Ben. Jerem. 12, 12 a j;; zžyerchs
Ben. Ezech. 23, 34, zžieřeš bible Pernšt. Ezech. 23, 34, zzieře t. 15, 6,
zžyerze je měsíc Ben. Oz. 5, 7, zžyerze t. Isa. 24, 6, t. Jerem. 5, 14 aj.,
meč je zžijerze t. 4. Esdr. 12, žierzo bible Pražsk. Isa. 33, 11, zžierze

t. Jerem. 5, 14 a j.; —

.

šel, še'l, šžel: polTeol Jid. _34, aby Íél HusPost.

14% ffocl Zrc. 123,

Ben. Gen. 37, 30 a j., wyffeel t. Gen. 8 (nápis), przyffeol t. (často), odffél
Háj. 733; ffyél Ben. Deut. 19, 5, \vyffyél t. Deut. 33, 2, przyffyél t. Num.
22, 32, t. Deut. 32, 44, t. Dent. 33, 2, odffyél t. Num. 23, 4, neffyel t.
Gen. 44, 12 a j., nemel VšehK. 14“, aby mel ChelčP. 117“ a. j., flijel
Ben. Žid. 11, 8, wyífijel t., doffijel t, Skutk. 1, 17, t. ], 25 a j.; —
šest, še'st, šiest: od [[eeftee hodiny Štít. ř. 155“; ffijel'r. Hrub. 98b,
Slijelta t. 275% w flijeltých t. 253, flijeftee VšehK. 166% —
včela, včela, vč-iela: wcžélý Ben. Žalm 117, 12 (fčíla. Kotsm. 8,_doudl.);
wcziele t. Isa. 7, 18, wčíele Pražsk. ib., wcžicle Kutn. ib., wczioly Pemšt.
Žalm 117, 12; —

_

'

.

včera, včera, včiera: wcžyera Ben. 2. Král. 3, 17, wcziera t. 4. Kral.
9, 26, t. 1. Král. 14, 21, Pražsk. 4. Král. S), 26, Kutn. ib., wcžijeija
HrubPetr. 22“; srov. ob. od včíra; —
večer, večer, večier: weczér Ben. J udit 13, 1; \veczyer t. 12, 9, weczier
12, 9, Kutn. ib., Pemšt. Ezech, 12, 7; srov. ob. večír; —
slova s koncovkou cizí -éř, -z'eř: haltijerz Lact. 173“ (s halterzem
ListJHrad. 1384, haltýř uč.), huntierzi Lún. list. 1403, huntijerzLact.12“,
kofftijerz t. 37", trychtijerz t.; stě, rítieř, nč. rytíř, zo střhněm. ritare,

riter, ritter.
Také změna koncovky -en v den, -ín v participiích vzoru prošen sem
náleží: -en se zdloužilo v -én, toto pak změnilo se v -z'en nč. -z'n; na př.
prostitz' part. proščen-prošč-ien, zprofftijen Štít. ř. 9b, spatřili part. spatřen
—patřz'en,patřín, fpatřjno Br. Dan. 1, 15.
Nahoře (v 5 127) bylo připomenuto, že psané že, ye znamenava někdy

jen hlasku -í, a to platí snad také o některých dokladech zde — pod b)
— uvedených. Ale o všech výkladu toho-dopustiti nelze. Psaní tak zřetelné,
jako je na př. rzyéwc Ben. Zjev. 10, 3, vdolié t. Jos. 8, 11 atp. nedopouští
výkladu, že by tu bylo znělo jen ž- a nikoli spqu též -e, a totéž psaní
jakož i psani drziewe a drzyewe v rukopisech na jotaci přísných také ne
dopoušti výkladu, že by tu bylo znělo jen -é & nikoli spolu též 1%; nm
síme tedy přijmoutí výklad, že psané drziewe, drzyewe, rzyéwe, rzijewe
atd. znělo dřieve, řieve, že 6 se měnilo v že. 0 možnosti změny 'té
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v hláskosloví českém nebudeme pochybovati, vidonce, že v dial. dobrého
dobri'eho, šestý-siesty, veěér-veěz'cr atd. doklady živými ——pod a) uvede
nými — totéž jest potvrzeno. Ale ovšem nekaždé (? se takto mění, nýbrž
jen o tom to jistíme, o kterém doklady toho dosvědčují ; a tu je pozoruhodno
a spolu známkou spolehlivosti, že doklady dosvědčují změnu é-z'ejenom ve
spisích některých a jen ve slabikách některých jistých, totiž v slabikách
řé,'lé, žc', še', c'é a v cizí koncovce -c'ř (ieř). Z toho pozmváme, že změna
tato byla jen sporadická, vedle řie atd. drželo se také řé atd. Během času
rozdílnost tato přestala, když (5i že se zúžilo v i : starší rozdílné řéci
& řicci, večér & večz'cr atd. dalo pozdější jednostejné říci, večír atd.

é se mění v. ej.
129. a) Příklady toho jsou v nitru slov v dial. Opcjřiti m. opěřiti,
pejsek z pás-, pcs; dcjbří m. de'bří Šemb. 24 (stín.-česk., srazné údolí);
v stě. l_ejník m. lénník: lenyk vasallus Bozk. 1653, lonnyk semicola t. 2594,
leynyczy svatú Elžbětu s hradu sehnali Pass. 627, leynyci slíbili t. 628,
leynyczy slíbili PassKlem. 253b; a v slovích přejatých: klét, glát, glejt:
kleet lithargyrium, litargirum (stříbrná. pěna) IJact. 2704, (vezmi) gletu
čtvrtý diel Chir. 72b, gleyt RostlF. 12“; Švéd, švédský, Švejda, švejdský;
rcjda něm. Rhede. Sem nepatří nejní-m. není, jež jest analogií podle
nejsem atd., — a vévoda-vojvoda, 0 němž v. 5 166.
b) Jiné příklady toho jsou v koncovkach -ě, -ém: sg. nom. akk.
ptačstvo nebei'keey Pror. Dan. 4, 18, pro welikey horko Mill. 19b, wšecko
iwey vojsko t. 535, welikey množstvíe t. 77b, teyz polúlaní KolA. 1515;
pl. akk. oběti tíveí ŽKlem. 4-9, 8, dědiny twei t. 27, 9, ěiň [\vey wieezy
statečně Kruml. 397", jenž fwey wiecy statečně činí t. 411% všecky krále
tatarfkey Mill.'40b, had má zuby velmi welikey t. 802 oni listy fwey položili
List. slez. 1458 Pf. 18, teyz rukojmě eosdem Kol.-\. 1512; \vffweym frdczi
Niš-ada 1751, po Janďvi Dlauheym Lún. ort. 16 9; adverb. prwey pridein
Lact. 2485. Některé z příkladů těchto mají -ei, -ey bezpochyby omylem;
zejména to dlužno připustití o dokladech starších a těch, které se řídce
vyskytují. V dokladech sg. lok. fíweym & po-Dlauheym je psáno -eym
inatením tohoto pádu se sing. instr.: v době té píše se sg. lok. svém,
dlauhém, ale vyslovuje se nejen -ém (po způsobu starším), nýbrž také -ím,
-ým (způsobem novějším, zúženě); -y'm je však náležitá koncovka sg. instr.,
s-dlauhy'm; tím jsou tedy sg. lok. v-svým, po-dlauliy'm a sg. instr. s-svým,
s-dlauhy'm učiněny stejny; tato stejnost svádí k odchylkám, k matení lok.
-ám s instr. „vím, dílem klade se -ém za instr., na př. pod podobenstwím
wzatéln Beck. 1, 76, hlasem welikém (tak v rkp.) HusPost. 60b atd., dílem
klade se instr. za lok., a tím vysvětliti jest trvám -eym v příkladech našich;
zněl totiž instr. -ým také -cjm, na př. s takoweym přístneym poručením
Gebauer, ]iiatorlckú mluv. jaz. česk. ].
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Černín 1644 (Slav. Bibl. 2, 247), keym mě býti pravíš Hrub. 209“ atd.,
a toto -ajm při vytčeném matení lokalu s instrumentalem vzato také za
koncovku lokalovou. V příkladech podaných z moravského Millionu (těch
je nejvíce) a z listiny slezské znamena psané -ey bezpochyby hlasku nějakou
přechodnou od é k í. —

Za (: bývá č.
130. To jest, bývá psána spřežka, která znamená ě. Uvedu nejprvé
příklady. Bývá to

a) po souhláskách sykavých;

psáno na př.:

sč m. se, však ffyem to slýchal Ale. 33, to [Tyem vidal t. 893,
jehož ffyem žádal t. 1499, takú fyem žalost trpěla ML. 22 já syem učinil
Boh. 340, počal syem t. 341, ssyem nespal t. 343, teď ssyem adsum Sequ.
365, což syem měl učiniti Půh. 1, 176, v tom syem sě mosila súdit t. 182,
toho syem sě odřekl ListVrat. 1408; z liebe Einmn. 2, siebu Sequ. 366;

viera jest tč fpaliena učinila Einmu. 14; —
zč m. za, wzyem knězě Pror. 903, vrozyeneho pana ListVrat. 1408; —

b) po souhláskach retných,

na př.:.

pě m. pe, kopiet Mill. 21“; —
bě m. ba, drobiet Lact. 183b, bieru (3. pl.) t. 105“;
vč m. vc, mocz wyelyku Vít. 75, wyelyke dóstojenstvie PassKlem. 49b,
wyelykcho protivenstvie t. 4 a j. (v PassKlem. je wyelyk- velmi často):
wielike \\íeci ŠtítJes. 12& a j.; wyelmy Lvov. 69% wyelykeho t. 68“, dye
wyeczka t., pro twye boltwe (sic)'t. 865, bohu fwyemu t. 833; wiecemie
hodina Koř. Mark. 11, 11; diewieczka Lact. 65d, fprawiedliwych t. 81b; —
mě 111.ma, zpodeymie lie ŽKlem. 71, 16; (nye)mieczlka čeled DalH.
41, do nyemyecz DalC. 63, t. 71; myedwyed Boh. 31; myczy dyewkami
Lvov. 68% tvého myecze t. 82b, svým myoczem t.; myezi lidmi Mill. 94b,
myezi zděmi t. 95b; kopími a myeczi bojují t. 1205, (kapitola) dwamiecitma
etc. (v Mandevillu knih. Křižovn. zr. 1472, v napisích kapitol příslušných),
offomietnijk Lact., 1515; '—
e) po souhláskach jiných, na př. at mě mynye hróza mnohá,JířBrn.
527, narozenie dyetyetie yezzyll'e EvOl. 67b, przyprawytye (impt. plur.)
Drk. 1553, (hory) padnyetye na ny (tož) t. 166% nepomyetye Ale.“ 1071
(s opravnou tečkou); k nyemu Kat. 24, uczynyenye t. 192, fadyenye Pror.
Isa. 17, 10, pachtyenye Štít. uč. 29b, zie (: že) NRada 41, byefye
Ale. 35, byeffye EvOl. 2068, onyemyewfye Kat. 120, tvým czieliliiem Ol.
Pror. 3, 22, ftworzienie NRada 431 atd.
Jest otázka, jak se má toto psané ie, ye čísti.
V případech e) máme dílem patmé písařské omyly, mynye m. mine,
dyetyetie m. dietětc, przyprawytye m. připravíte atd. (v nepomyetve jest
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omyl spolu opraven), —'dílem spřežky ny, dy, ty, zi, fy, fly, czí, rzi atp.
' za ň, 'd', i, ž, š, č, ř, vzniklé po sklesnutí jotace, jak bylo vyloženo v g 114 pozn.
Mezi případy a) a b) jsou Snad též některé, jež vznikly omylem;

zejména můžeme se tak domnívati o příkladech, kde je dokladů jen po
- skrovnu. Ale kdeje dokladů více, nelze připustiti výkladu z omylu a třeba
hledati jiného. To platí tedy zejména o dokladech nahoře položených pro
se, ve, me, za něž psano fye, ffye, lie atd. Jejich psané ye, ie iná jistou

platnost fonetickou, a jest otázka: jakou?
Mám za pravděpodobný tento výklad: v době, ze které doklady vytčené
pocházejí, klesá jotace v slabice sě & dost často i místo žádaného vč, mě
bývá ve, me; říká se sěno (způsobem starším) a seno (zp. novějším) atd.,
říká, se včžě, člověk, svět, měsiec, zemčnín atd. (zp. náležitým) a vedle toho
také vežě n. veže, človek, svet, mesiec, zemenín atd. (zp. odchylnýin, v.
doleji g 156); kolísá tu tedy usus mezi starším a náležitým sč, ve, mě
a pozdějším i odchylným sc, ve, me; a toto kolísání dalo — analogií
zvratnou — podnět tomu, že také za náležité se, ve, me tu a tam vy
skytlo se sč, vč, má. Když během času kolísání prvé míněné přestalo
a jenom seno, věž, měsíc atd. se říká, přestávají také zvláštnosti, jako byly
předtím sěm m. sem sum, včliký m. veliký, mčzi m. mezi atp.
Jiný vyklad podobný jest, že v odchylném liebe Ethnn., siebn Sequ.,
wyelyky PassKlein., myezi Mill., myecze Lvov. atd. se změnilo -e v dia
lektické -ě, tedy se v se, ve ve vě atd.. podobně jako v pol._a po retnicích
také v luž., srov. sebe pol. siebíe hluž. i dluž. svěže, praes. veze-1)01.1víezz'e
luz'. 'uy'eze- atp.

Z těchto výkladů někdy ten, jindy
př. v Sem sum jest -e- vkladné, tedy
doložené fyem atd—.zvratnou analogií
adj. wyelyk-, hojně z dialektického

onen věc pravdivě vysvětluje. Na
neměkčící, proto psané a hojněji
dobře se vysvětlí. Naproti tomu
PassKlem. a dílem také odjinud

doložené, patrně tak díalektickou změnou ve- ve

vysvětliti jest, jako

pol. Wielki a luž. njele; a podobně myez— misto mez-, myecz-m.
v textech dialektických Lvov. a Mill.

meč

e (původní ijiné) se mění v a.
131. Změnu tuto vidíme v slovích: žalud, žalud, zelud Bostl. 905,
žalud l)iefb.; — želudek, žaludek, zeludek Vít. 928, zaludek Nom. 67b;
— kuželka, doudl. kužalka Kotsm. 11; — petržel, mor. petržalka Suš. 96;
— žúžela stsl. žužels scarahaeus, stč. zyzely Ale. 2039, žižely Ol. Gen.
7, 13 a j., žúžala, zuzala Mand. 22b, zizala t. 238, dial. žúžala, žoužala
chod., žížala US.; — šel, stč. též šal, v. doleji; — šemrha, šam'rlza, uč
se ffemrhn inetati Vít. (31%flainrhu metati ib. var.; _Mřešelo, dial. řešato
Šcmb. 21 (stř.—česk.);_ pšcno, pšano, kaše ze pšana Český Lid I. 74
10'“
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(domažl.); — sršen, sršeň, stsl. srmšenb, pol. sierszeú gen. sierszenia (v.
siersznia), sršán chod. 34; — čečetka rus. čečetn, čečatka, stč. czeczetka
Rozk. 398, czeczatka Nom. 643; — čelo, dial. čalo Kotsm. 8 (v Písecku);
— čelist, čalust-l BartD. 98 (lašsk.); — včela, dial. včala chod. 35, včála
Kotsm. 8 (vPísecku); -— čep (u sudu), doudl. a chod. čap Kotsm. 7, chod.
35; — jehla, dial. jahla chod. 35, doudl. Kotsm. 7 a 12, mor. BartD. 84
(starojick.); — jelen, jaleň BartD. 98 (lašsk.), jalenek pijaval Suš. 523;
— jeseň stsl. jesens, slc. jaseň; — jezevec, dial. jazoeec BartD. 7 (zlin.);
——
jezero, dial. jazero t. 29 (pomor.), do jazera. Suš. 40 (01mm), slc. jazero;
_ hřeblo, dial. hřablo Šemb. 21 (stř.-česk), řablo chod. 35; — vřes, dial.
břasa. chod. 35; — slcořep- (ze skořip-), pod ffkorziepku Lék/1. 65b, sko
řápka US.; — klepeto, dial. klapeto BartD. 84 (stjick.); — lehký, lahky'
t. 29 (pomor.), adv. lebky, dial. lachky Kotsm. 10 (doudl., o chůzi); tak
lze vykládati i slc. l'akky', odvozované jindy z lea-, v. 5 52.
Adjektiva smečanský v. smečenský (jm. zákl. Smečno), dominus Sme
czansky TomZ. 1486 h. 159, a kopidlanský nč. kopidlenský (jm. zákl.
Kopidlno), Kopydlanlký VelKal. 283, Haj. 4623 vznikla buď touže změnou
e-a, anebo analogií podle lužansky' atp.
V dokladech těchto je změna e-a provedena v slabikách měkkých že,
še, če, ře, le. V kvalitě těchto slabik hledati jest i příčinu změny tu vy
konané. Jiného druhu je změna e-a po souhláskách tvrdých, doložená
několika příklady, jako karak m. kterak chod. 35, naštojce m. neštovice t.,
slc. barla m. berla, pohrab m. pohřeb Škult. 311 (podle hrabati) a j.—
Místo šel bývá. stč. šal: by neffal na vojnu Ale. 2239, mnohý doífal
núzě t. 1643, čas przyffal t. 1498, przyffal čas trudný t. 2068, by sě s královú
ncffal t. j. nesšal Trist. 254 (rýmz nenechal); to mohlo vzniknouti buď
změnou hláskovou, jako čelo-čalo, řešeto-řešato atd., — buď zvratnou ana
logií : v době, ze které máme -šal doloženo, říká.se místo a vedle náležitého
hořel, visěl, letěl atp. také odchylně hořal, visal, letal atd, místo a vedle
náležitého slyšal také odchylně slyšel n. slyšel atd., usus kolísá mezi -el
(-el) a -al, a. tu vzniklo také šal vedle Šel. —
Rozdílné čekali a čalrat'l jest nejen v češtině. nýbrž ve slovanštiuě
vůbec: stsl. čakati i čekati, pol. czakač i czekac, sln. čakati, srbchorv.
čekati atd. Není v něm. tedy změna jako v č. dial. čelo-čalo atd., ani
přehláska jako v čas-ččsi; rozdíl je zde kvantitativní, čaka—je z čeka-. —
Slc. je místy také žart, čart, čarny' Škult. 450, 457, Koll. Zpěv. 1,
72 a j., jako v pol., & vyskytuje

se -a za. -e častěji, v. Pasti—n. 9 S].

V ehřeslětl ehřastčtl Šemb. 21 (stř.-česk), — třesk-, třískatl třáskatl,
— plcskatl (stsl. pleskati) pláskatz', — špleehtatz' šplaehtatz', — breblall
brabtatl BaitD. 29 (hrozenk) změna Chřest-chřast,třesk-třask- atd. souvisí
s pojetím onomatopojickým.
V chodských gen. pl. semán, polán, klevát, klepát chod. 35 m. -en,
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-et jest -á- analogií; vnářečí tom jsou genitivy strán, hláv, ln'omád, votáv,
heusát, voblák atp., chod. 57, a, z těch vzalo se -á- také do gen; semán,
klevát atd. Má—liSe také gen. do-kořán Kotsm. 8 (doudl.) &j. vysvětlovati
tak, či změnou hláskovou jako skořep-skořápka atp., není jasno. Analogií
vykládati jest také á m. é v demin. bocháuek, studánka, vědárko atp.
Dial. vyskytá se -a místo -e (ě) v koncovkách některých adverbií :
nelza BartD. 11 (Zlín.) a Btch. 418 (dbeč), vedla BartD. 60 (valašsk),
podla t. 84 (stjick.), krema t. 62 (val., kromě), sica a j.; je to patrné unifor
mování koncovek těchto slovcí, provozované podle podobných slov jiných,
která mají -a právem, na př. teda, nikda, zvolna atp.
Podobnou analogií vysvětliti jest koncovku 1. os. množ. impt. -ma
m. -me, veďma, volajma, jezma. podma, dajma atp. Bartl). 90 (starojick)
& 122 (lašsk.): byl starý impt. 1. os. dvoj. -va, pod'va atp., ztoho vyvinulo
se kontaminací s 1. os. množ. -ma, poďma atd., dosvědčeně v textech
starých, na př. Saro wltanma ŠtítOpat. 352, podstupma Baw. 222 a j.,
a. přejaté dialekticky do 1. os. množné.
O a, až proti cizímu e atp. v slovích přejatých -ar, -ář v. 5 134.

e se mění dinlekticky

v e',i (y).

132. V nářečí hanáckém vyslovuje se e (původní &. střídnice za l;)
po !, ř, ;, s, a, ž, š, č úzce, é, skoro : i (Bartoš). Na př. tam belo ledo
(ledu); šel, šil (šel), deň bílé jož vešil, seneček nepřešil Suš. 223.
V nářečí lašském mění se a (původní i jiné) v 17,y před souhláskami
-n, -m. Na př. žinu (ženu), žiňeš, požiň, kožiny (kožený), dřeviny, upečiny,
od slyšiňa., ohyň gen. ohňa, blozyn gon. blozna, plamyň, jačmyň, pět okyn
(oken), odyndn (odendu, odejdu) BartD. 102—103; zym (země), v zymi
(v zemi), za kopcym (kOpcem), otcym, synym, adverb. dolym (dolem), spolym,
hunym Bal'tD. t., sedym, osym v Opavsku m. sedem, osem v Těšínsku Šemb. 82.

V ob. diel. přeci, zasi jest

m. -e (z -ě). —

O změně ej-éj v. g 121.

a (původní i jiné) mění se v o.
133. Změna tato je pravidlem v nářečí severoopavském,

kde e

původní a e vzniklé 2 b a z 6 po souhláskách ž, š, č, j, l, ř, d (d'), taQ,
n (až), se mění v 0. Na př.: žona (m. žena), žobrak, žolezo, žonu (hnáti),
smažony; šost (šest), šosty, vršok, rarašok; čolo (čelo), včoraj, pečoš (pečeš)
pečo pečomy, pečony, večnor (večér), vozečok, nožičok atp.; — joleň (jelen),
johl'a,.bijoš (biješ) bijo bijomy, pojod atp.; lon (len, lbn'n), zelony, ploše
(plésti), řotaz (řetěz), střocha, pohřuob (pohřeb, pohřeb) atp.; ďota (dítě,
stč. dietě), dovča, ďoň (den, dbnb), dolat (dělati), veďoš (vedeš) veďo ved'omy,
ťotka (tetka), ťoplo, plot'oš (pleteš) ploto plotomy plototo, ploťony, cola (tele),
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éolaéom (teletem), scona (stěna), sěohno (stehno), seo (jste), ňogdo (někdo),
ňoch (nech), ňobuj se (neboj se), ňosu (nesu) ňoseš, sedňoš (sedneš) sedňo
sedňomy atp. BartD. 135.
Sem náleží také ně. šťovík za stě. ščěvík, pol. szczawik, a nč. šotek
za starší šotek.
Slc. žobrák, žobrat vysvětluje se vlivem maďarským, mad. zsobrák;
Pastrn. 11.
Změna podobná je v slovč přejatěm stč. CVck, cveček, střhněm. zwiše
(hřebík, klínek), nč. dial. cvok. cvoček.
V č. pelyn, pelyň a polyn, polyň atd. jest -c- původní, stsl. pelyn'L,
srbch. pelin, pol. piolyn (m. pel-); v rus. polynb a hluž. polon, dluž. polyň
může změna v -o- pocházeti od tvrdého %. České pol- vedle pel—bylo by
pak vysvětliti mylnou etymologií, matením s předložkou pa-.

Cizí e, a: atp.
134. V slovích přejatých cizí (:mnohdy zůstává, na př. rek ze střhnčm.

recke sthněm. receho Mikl. Frede.

121.

Někdy je změněno v ě, zvláště po souhláskách retných. Na př. děkan
ze sthnčm. dčchůn lat. decanus; ofěra n. offčra z lat. offerre; stč. bčlpuch
pergamen ze střhněm. vel, buoch-včl; Stč. Arbčl, do Arbyela Ale. 2329,
do arbyella Aleíd. t., lat. Arbela, _chod.alměř z něm. Almer. —
V barvínek z lat. pervinea Mikl. Fremdw. 77 jest barv- Spojením se
subst. barva; v nášlík proti sln. nešelj a sthněm. nestila jest a snad starší,
srov. ital. nastro t. 113. — Z Gerlach, vyslovovaného Jerlaeh, je stč.
Jarloch, — z něm. Hellebzu'te střhněm. hclmbarte je lialapartna. —
Zvláštního povšimnutí zasluhuje zde koncovka lat. -an'us, přetvořena
v němčině v sthnčm. -ár1', střhnčm. were a nlmčm. -er, na př. sthnčm.
pfarrari, střhněm. pfarriere, nhnčm. Pfarrer. Různé tvary této koncovky
obrážejí se také v češtině:
z Ari (a lat. -ňrius) jest -ář, na př. farář. richtař, šafář; sekretář;
z -cB-rcjest -ieř, na př. ritieř, kacieř, koštieř Laet. 371;
z -cr jest -éř, -íř (-y'ř), na př. stč. lejchéř ze střhnčm. leicher
(v. leichwre deeeptor, koncovka nhnčm. -er sahá též do doby střhněm.),
koštéř Tom. řem. 155, prubíř, šlejfíř Us., halteř, haltýř Jg.
Sem patří také substantiva s koncovkou -ar (domin. -árek), přetvořena
z něm. -er. Zejména hojná příjmení, na př. Fejfar z něm. Pfeifer, Vytvar
z Wittwer, Šnejdar dem. Šnejdárek ze Schneider, Vohnar a Vojnar z Wagner,
Bozlar v list. 2 r. 1437 v Archivu Česk. I. 345, Prennar v list. z r. 1454

t. II. 460, lIenigar v list. z r. 1499 t. I. 356 atd.; též některá appellativa:
rejthar, felčar, krejcar, tolar, špejchar. V slovích těch je -r necháno z něm
činy, ale za -c- jest -a-, vlivem koncovky -ář, ktera je téhož původu
a v substantivech stejného druhu stále se drží.

e se přisouvá.
135. Přisuto jest e — vlastnčji řečeno analogií přibylo — v nč.
jeden-krátc, sto—krateatp. Jsou to výrazy adverbialní, & jako jsou mnohá,
adverbia s koncovým -e a bez něho — na př. více a víc, teprve & teprv,
zase a zas atd. —, tak přidělány i k výrazům náležitým jeden-krát,

sto-krát atd. také novotvary s -e.
Sem patří také t. zv. e v kladné (v. 5 141) v mozek, oheň, báseň
atp. proti stsl. moai/1), ogňl., basnn atd.; v pl. gen. bitev, božstev atp.,
podle služeb stsl. služeb!. atd.; v part. dial. mohel atp.; v dem. křidélko atd.
Za stsl. jesmh mělo by býti č. *jesm, jako je sedm a osm; za sedm,
OSm je dial. sedem, esem Šemb. 82 (slez. a slo.), a podobně mohlo se vy
gelem 68" a 264", z čehož pak

vinouti jesěm, doložené v PassKlem.:
je jsem.

e (původní) se odsouvá.
136. Případů toho jest několik.
1. V číselných výrazích pro 11—19. Výrazy ty zněly původně *jedma-na
desgte atd., a podle toho žádáme č. jeden-na-clesěte atd. Ale pro plné -na
desčte není dokladu; zapomínalo se, co je tento výraz svým původem, bml
se za pouhou příponu “a při tom zároveň měnil se na své stránce hláskové,
zejména též vynecháváním obojího e, m. na-desěte je ná-dečt, nei-dat, ná-dst,
ná-st atp., jak ukazují doklady: dwanadzcziete Pass. 164, gedennadciet
Krist. 1093, cztmadl'te t. 5", patnadczte ML. 14“, dewiet naczte tovařišóv
Pass. 425, fedmnal'te dní Mill. čb, patnadczt Alb. 21b, k dwiemanaft apoftolom
Krist. 57" atd., jedenáct, dvanáct atd. — Rovněž tak jest -e—vynecháno v du.
a plur. -dcčti m. desěti v číselných výrazích d'vadcčti, třidee'tz'a čtyřidceti.
2. Stejným způsobem sklesle mezi-des'ietma v číselných výtazích pro
21—29 na. pouhou příponu a měnilo se na stránce hláskové, zejména též
vynecháním e z desietma: na př. Cztyrzymezydczyetma let Kruml. 105b,
starcóv cztyrzmezydczijetma Pror. 1583, honóv pyetmezcyetma Keř. Jan.
6, 19, d\vamezeýtma tifycůw Br. Num. 26, 1/1.,d\vamecýtma t. 3, 9.

Stč. gen. jehb a dat. jemů měly přízvuk na- slabice poslední,
e slabiky první se vynechávalo a bývalo tedy j'ho, j'mu. Na př. tet gho
chtě mučiti ApŠ. 4, ehtyeczeygho oslepiti t. 81, (:htěvše gho sžéei t. 108,
oygho rově t 37, potupí gho ŽKlem. 20b, ktož gho hanie Mast. 63, skot
gho LMar. 9, vizte gho Hrad. 50b, ž'by gho zabiti chtěl DalH. 30, aby
mohl donho jíti t. j. do fťho (do města) Štít. ř. 141“, nanhozto požehral
t. j. na ň'hožto t. 1103, do ňho Pam. 3, 16, do ňho, u ňho Kotsm. 24
(domu.), za film Suš. 115, oňho t. 121, naňho t. 226 aKoll. Zpěv. 15 atd.;
— jenž gmu volen Jid. 85, daehuygmu řěč ApD. c, prsifíloygmu k vóli
ApŠ. 97, snad gmu dna lámá. uši Mast. 124, to gmu bieše hóh dal Hrad.
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703, ku ňmu slc.; -— ze j'lw a j'nm je pak dalším odSutím ho a mu. —
Dialekticky vyskytuje se také tvojho, tvojnm BartD. 42 (hrozeukJ, našim,
našmu t. 42 a 37 (stráň.), do ženichoth domu, Komárkownu pachoukovi
t. 38 (mor.-slo., místy) atp.; tu vynecháno e, ('e tím, že se gen. a dat.
tvořily mechanicky přidáním koncovky Jao, mm k nom.
4. Z koř. jcs- jest e vynecháno ve jsem, jsi, jsm, jsvé, jsta, jsme,
jste m. jesmb, jesi atd.; v češtině je tujs- (nebojen s-) místo jes- pravidlem
již v památkách nejstarších. Také z 3. os. jedn. je bývá v stč. -e často
vynecháno, zvláště často u Štítného; na př. jeho následuj najbezpečnčjší
stezku, toy pokorú (: to j', : to jest) Štít. uč. 47b, czoy bóh zapověděl

(: co j', : co jest) t. 128'“, totoy (: toto j') pak hodujie Viera t. S“,
zey (: že j') se světu ukázala t. 1173 atd., welikay tvrdost tvé \'iery
Hrad. 45b, zázrak fyey Ital Pass. 307, ktoy wyproffyl ML. 18*, toy nam
dano UmR.. 100, tdyg velikú bolest měla t. 147, zey v ní dušě ostala
t. 170, žey nám to vzkázal Ol. Esd. 4. 15 a j.
5. Někdy bývá -c odsuto z koncovky -še 3. os. impf.; doklady jsou

nemnohé, mezi nimi tyto: bies tu také ober jeden (verš Sslab.) Ale.

4,

30, bies otjata Ilrad. 43b, masti jčž bies připravila t. 293, tak tu bies
přišla t.. (M. Magdalena) již gmies bolestí přěmnoho (verš Sslab.) t. 30, jenž
byeff km'ežč z Kappadocie (Sslab.) JiřBrn. 18, kdy byes Ježúš v pátém
létě (též) DětJež. 63, tak mu byes otec kázal DalC. 99, jenž tehdy byes
przyfel Ulnuč. I“, jenž v Praze byel'f tehdy Pulk. 178".
6. Místo náležitého tvaru part. nesúce atp. bývá nes-tie atd. Tu je
odchylka počátkem syntaktická, místo part. spojitého nesúce atp. klademe
absolutivum nesúc; ale v praxi vzniká z toho usus, jako by to bylo proste
odsouvaní. Na př. starosta ji kázal odrucze horkú smolú obliti Pass. 270,
kázal sv. Urbana naleznucz přčd sě_přivésti t. 257. Tak vzniklo i nč. rčení
pravdu mlmdfc (řkouc) ze starého pravdu. mluvicce (řkúce).
7. Z kompt. adverb. eiece nč. více, méňc, výše atp. jest odsutím viac
nč. m'a, míň, výš atd. V jazyku ob. jsou tvary tyto pravidlem; doklady
jich starší jsou: del Hrad. 46% drziew Comest. 1805, naymeň ChelčP. 204,
hůř Br. Gen. 19, 9, wje t. Num. 22, 37 a j. Sem patří také Vácslaq
Václav ze staršího Váccslav, nomine Wacezlaum Kosm4. III, 23. Analogií

podle těchto adverbií odsouvá se také

z prvé, nejprvé.

8. Místo spojky je,že jest odsutíin ež', čže, *ž', místo enklitického -žc
je ?. Na př. zdat mi sě, ezth (panie) ondeno stojie, ezth se o nich liudé

brojie Mast. 225, ze tbáš ŽGloss. 143, 3„mezi tiem sč uda s (: ž")vynčde
Pilat Jid. 62; jenž, kteiyž, když atp. místo jen-že atd. Ale tu může býti -ž
také z býv. -Žb, jež je v stsl., na př. ižb qui (sg. nom.) Zogr. Mat. 5,.19,
13.21, t. 23 a j., a jež se shoduje s lit. partikulí gi, na př. kur : kde,

kur-gi :

kde-ž atd.

9. Místo ale je dial. hal' Šemb. 43 (mor. horsk.).
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10. V stě. složeninách new-; náhradou bývá za to slabika dloužena.
.Na př. neobřězán, nobrsiezany (pl. nom. maso.) svl). 53; neochabil, gdež
jedné chvíle nochabyl píšč ApŠ. 10; neomdlévajě, nomdlewagye Modl. 555;
neostav—, gedyne mne noftaway PassKlem. 2223, aby mne nikda noftawal
t. 208"; ncotjat, (ovoce) notyato Jid. 110; neotpočin-, nodpochzinucze čas
všaký AlxII. 8, 34, nodpochzinu štui'movanie (verš Sslab.) t. 8, 32; neot
vi'atil, aby fye notwratyl Alb. 7b. Někdy psáno jest ne—o-,ale míra veršova
žádá, abychom ětli iza-, nó-: své čeledi neoltawyly (verš 8slab.) AMV. 1'237,
tomu búřě nic neotgyma (též) t. 1447, ižádna těch neodpocžvne Vít. 11b.
Sem patří též jména: .Neostup a Nástup (tak purkrabí na Přímdě v Reg.
1'. 1233 obojím tímto jménem nazýVáll, a taktéž v listinách z let následu
jících); odtud i jméno místní „Neustupov“, vyslovované od lidí domácích
Nústupov (t. j. N'ůstupov, z Nóstupov); a jméno nč. Nusle (m. Nůsle),
jehož tvar původní byl Ne-o-svnt-li a obměny pozdější v listinách tyto se
vyskytují: Neosuetl r. 1130, Neosel 1388, Xeosli 1411, Noztuleh 1088,
Nostli 1250, in Nostel 1322, in Nossol 1333, Nosl 1392, Nosly 1496,
Nuosl 1463, w Nuoslech t., srov. 'l'omP. 1, 38 a Listy 5101. 1893, 114 sl.
Viz též s 479.
11. V stč. složeninach nem-; náhradou bývá slabika zdloužena. Na
př. ncudatný, v ňemž udaten jest nudatny (verš Sslab.) AleM. 5, 19, by
nudatny lepších zřiece byli také lepšiu chtiece Ale. 8,28; neumě-, nůmielý
t. j. númělý svD. 82, ktož nauměli pryč běžeti (verš Sslab, nauměli z nú
mělí, jako súd-saud) Pam. 3, 134, (I vy všickni jenž) zlých žen trestati
naumítc (Sslab.) Prostopr. 123, (vy žačkově) podstatného nic naumíte (též)
t. 592 víte že naumíinhausti Třeb. Lobk. 1517; neužil, své pokorně nuzil
prosby (8slab.) AleM. 8, 13, tu zlý vezme to, což nezaslúžil, jehož lepší
bude nufil t. j. núžil Ale. 8, 43, odtud i ně. příjmení Xoužil. V Prostopr.
63“ psano: Nebo lež pravdě nezvykla nauczila gfe od Le—[nedopsáno], t. j.
niz/očila se, z núěila, a toto z uvezvlčila.Někdy psáno new—, ale míra veršova
žádá, abychom čtli nec—,než-, na př. že ti ludie nevmierayu Ale. 2, 19,

že ti lidé neumyeragy Ale. 1227, bych neumyeral v této núzi Pís. Vyšbr.
II, neumye sobě dati rady Ale. 131, jenž bychom neuměli brati Pam. 3,
128, ti což neucžynye múdrostí Ale. 347, a tak druh druhu nevl'l'kody
Vít. 113, (což rovného býti) anOŽ a sobě neufl'kodyty t. '681' (vesměs
verše 8slab.). Sem patří také jména. místní Ne-u- a Nou-: Neumětely (ves
u Hořovic), zaěež lidé domácí vyslovují Noumětěly (z Númětely), Ncuměřice
a Nouměřice, Ncutomicc a Noutomice. Srov. % 479.

12. V několika příkladech jest vynecháno e z -er-: Bmhard z Ratě
boře List. XVI stol. Porw. 55 m. Bernhard, brczeho našeho t. 10 stč. berěí ;
_stč.a dial. vrš a konvrš z versus a conversus, tři wrffyky z žaltáře Otc. 128%
vřs zlin. 22, jsú konwrffy Štít. uč. 71“.

13. V nářek gen. nářku, sršeň gen. sršně stsl. sr'nšenr. atd., pohřeb
gen. uč. pohřbu jest e (původní) vynecháno analogií podle pátek gen. pátku,
den gen. dne (e pohybné, za jer). Rovněž tak v pohřbiti m. pohřebiti atp.
V nářek-, sršen- jest e odsuto již v dokladech starých: od “naí—kuBr. Jg.
a j., inan I'rfl'now DalC. 44. V pohřeb- drží se náležité e dialektický dosud:
gen. pohřeha Bartocha 429 (dol.-beč.), Bartl). 11 (zlin), po pohřebě Suš. 44
a 349; tak jest pravidlem i v textech starších, na př. 2 pohrzebu Alxp.
66, v této pohrzebi Troj. 238“ atd.; v_ChelčP. není nikdy pohřb-; tohoto
doklady nejstarší znám z Haj.: k pohřbu 266“ vedle k pohřebu t. 263b
& j., pohřbil 96“, pohřben 30b vedle pohřebiti t. 155, pohřebili 2& a j.

14. V -čekati, dočekati, počekati, sčekati atp. zůstává -e- v době staré,
na př. neb fem fczzekal Ol. Job. 32, 12, docžekati ChelčP. 119% pocžekati
t. 149“ atd.; v ChelčP. není nikdy -č7;ati; tohoto doklad nejstarší znám
z Alxp.: aby počkali 13. — Ve večer a včera není proste odsutí, nýbrž
jsou tu rozdílné stupně: stsl. večera, večera, srov. Lesk. Handb. 12; bývalé
vbčer- je dosvědčeuo také stčeským ote-wczerayka (sic) Ol. Ex. 21, 29 t. j.
0tň-Vbč81'n — V člověk stsl. človeka, rus. čelovék'n zaniklo -e- v době před
české; že v stč. ani přechodního stupně *čblo—
nebylo, dosvědčeno jest doklady

stč. jako: w czlowieczie ŽWittb. 36, 7, k czlowijeku Štít. uč. 93b atp., za
*va-čhlo- bylo by v stč. z pravidla neb aspoň někdy ve-člověcč atd. —
V číslovce stsl. četyrnje stč. čtyř-ie atd. ma slovanština jihovýchodní čet-,
západní čt-; původní je čet-, jak svědčí lit. keturi atd.; z čet- bylo dříve
oslabením čet-, jak svědčí doklady stč., na př. we cztyrzidczetech Ol. Jos.
5, G a j.. t. j. va»-č5tyr-, v. € 145.

15. Konečně jest odsuto e' z pondělek, pendělí, pol. pon-iedzíalek
stsl. ponedélbnik'n atd.
0 odsuvce v zájm. kto čso, kte čse, -kt' -čs', v adverb. tama, tame,
tam' atp. v. g 187. —
V biskup zdá se e odsuto, vedle lat. epíscopus; ale lat. e- bylo odsuto
již v sthnčm. biscof, jež pak do slovanštiny se přejalo. ——

Pohybné e, jerové a vkladné *).
137. V den stsl. dann, šev stsl. šbv'n, sen stsi. san'n atp. jest e ve
střídě za. stsl. (a psl.) jer (n, 'n), tedy (; jerové.
Nekaždé bývalé jer dalo střídnici e, nýbrž bylo v té příčině jisté

pravidlo:

a) byla-li slabika jerova jen jedna, ztrácelo se z ní jer bez náhrady;
*) Srov. Lcski

e n, Die Vocale 'n und 5 in den sogen. altslov. Denkmalern des

Kirchenslavischen Lpz. 1875; — A. H a v ] í k, K otázce jerové v staré češtině (v Listech
tilol. 1889, 115a d.); — týž, Vokalisace předložek v češtině doby střední a nové (v pro—
grammu obec. real. gymn. Malostranského v Praze 1890).
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na př. psl. ka, pola, kostb, sato, tbma dalo české k, pól, kost, sto, tma, jer

zaniklo bez náhrady;
b) šly-li za sebou slabiky jerové dvě, zanikalo jer v prvé z nich
(počítajíc od konce), ale dávalo střídnici c v druhé; např. psl. (loans,
dalo č. den, 51,211'5, č. sen atd.;

0) šlo-li za sebou slabik jerových více než dvě, zanikalo jer v každé
slabice počtem liché a dávalo střídnici c v každé sudé; na př. dssnngss,
dalo dnes, šs,v5„cs,-švcc, sg. instr. šn,v5„cs,mn,-ševcem atd.
Pravidlo toto platí o jerech v slovích jednoduchých, na př. pola č.
pól, dnqnn, geo. dbne č. dcn gen. dne, — i ve složených (Spřežených), na
př. smrpbss'ngmb,

č. St:-psem, sm..,š5,vn_,cngmn, č. s-ševccm,

s32b5,1'ati

č.

scbrati, vmazfng-bbgati č. vzcbrati, pekna-db, ne č. poledne atd.

138; Z pravidla tohotojsou některé výjimky zdánlivé.

Jery totiž

zanikají v některých případech dříve, než proniká pravidlo o jerovóm e;
když toto pravidlo působí a vládne, není již jerů všude a v každé slabice,
kam je theorie klade, nýbrž jest již drahně slabik, kde bývalé jer předtím
bylo zaniklo; slova se slabikami takovými vyjímají se z pravidla uvedeného,
ale neprotiví se mu: vyjímají se z něho na pohled, když je totiž posuzujeme

podle jerů theoreticky v mevkládaných; ale neprotiví se, nýbrž srovnávají
se s pravidlem,
když odečteme jery, které před vznikem pravidla byly
zanikly.
Případy takové jsou zejména:
1. Za psl. koncovky -ňjb, -bjb jest —ý, -í, a nikdy ej, jak bychom
podle pravidla (Maja, *i,.,ji., :: ej) očekávali. Změna v —ý,-í stala se tu
dříve, než přišlo pravidlo jeroyó. Na př. dobrzjb č.- dobry/', péšhjb č. pěší,
plur. gen. kOStbjb č. kostí, sv.božqib č. sboží atd. Podobně je ze sg. instr.
S'LbOŽbjbmb č. sbožím, nikoli sbožjcm.

To platí o kcneovce, nikoli o každém ójb, bjb; mimo koncovku mění
se ójb (pro ní!; nevím příkladu) způsobem náležitým,

na př. ze 51.2—j3,me—

je č. sejme, z vn,-jmde- je vejde atd.
2. Rovněž před vznikem pravidla vytčeného změnily se slabiky psl.
hje, bjz', bju atp. v ic atd. (stažením, v. 5 477), jejich -b- tedy nebylo
pravidlem jerovým zastiženo, kde by tomu byla jinak bývala příležitost.
Na př. bylo subst. prišbstqie, gen. prišbstqía, dat. prišbstoju atd.: kdyby
tu -bj- bylo zůstalo až do pravidla jerového, bylo by se prišngstblj- změnilo
v prišcst-; ale dříve než pravidlo řečené začalo působiti, bylo mje staženo
v -z'e atd., byl tedy nom. prišbstie, gen. pn'šbstiá, dat. prišbstíú atd., slabika
jerová byla tu pak jen jedna a jeji jer zaniklo bez náhrady. Tak vysvětluje
se nám také vedlé: bylo *v-n-dnlbje, z toho stalo se před vznikem pravidla
jerového V'ba-dbllíé, a z toho pak náležité vedlé.
3. Krom toho bývá odchylka zdánlivá ještě v slovích s původním
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'tart, tbrt, tzlt, tblt (s jerem před 9, Z, — nikoli též s jerem po r, 1)
a sousední (předcházející nebo následující) slabikou jerovou. Např. gusta,
tmu„ g'blk'b, \'Blk'h atp. Podle pravidla jerového mělo se změniti gap—sta,
v ě. gerst, herst, a podobně thrn'r, v tern, gmlk'r, v gclk, helk, vnlk'r, ve velk
atd.; ale dříve než pravidlo () jerověm e vzniká, mění se tart, tbrt, talt,
tblt v tg't, tlt (se samohlásk. g', l), slova tvaru tohoto zní pak gist-, tyn—,
g]k- (později hluk-), vlk-, jeru při r, lv nich již není, pravidlo nově vzni
kající o jerovém a nemá k nim tedy moci. Srov. & 58. Podobně je z býv.
k'b-tnrnu, s'B-vslk'nmn, s'L-gmlk'nmn atp. č. k-tmu, s-vlkcm, s-hluíkcm (tvary
tlut vzniklé z býv. tgt mají v této příčině touž váhu, jako kdyby bylo
zůstalo tjt) atd., a nikoli ke-trnu, se-vlkem atd., poněvadž k'B—tbrnu se
změnilo dříve ve k'n-tg'nu (se slabikou jerovou jen jednou), sm'blkfsmr, ve
smlkfnmr. atd. — Za stč. črný, žo-novje ně. černý, žernov, za trn, vlk je

dial. též tern, velk atd.; tu však nemáme -e- jerové a pohybné, nýbiž
samohlásku, která se na těchto místech podle svého jiného pravidla vyvi
nula;

() tom v. % 225. —

139. Vedle výjimek zdánlivýchjsou odchylky skute ěné.
Jsou dvoje: jednak jerové e j est, kde by býti nemělo, na př. v gen.
mechu, dat. mechu atd. místo mohu z býv. lll'B.Cl]—,fem. četla plur. četli
atd. m. čtla atd. z býv. č5,tl-, — jednak jel-ové e není, kde by býti mělo,
na př. čtl m. četl z Čhgtl'Bl, w fnatcie ŽKlem. 88, (i t. j. v-sňatcěm. ve
sňatcě z \mg-sm,n-, k fpafenyu ŽWittb. 32, 17 t. j. _k-spaseniúm. ke-spaseniú
z king-sa„pas-, atd.

Odchylkytyto vznikají

_

během času. Vyskytují se již v textech

starých, na př. ot l'boru ŽKlem. 63, 3 místo žádaného otc-sboru, w fbozy
Štít. uč. 133]) m. ve-sboží, ot l'mutka ŽWittb. 31, 7 m. otc smutka, w fnatcic
ŽKlem. 88, 6 m. vc-sňatcě, w fpanich in somniis Koř. Mat. 2, 12, w fpolek
Kat. 82 m. vc-spolek atd., příkladů mnoho, a ve mnoha případech je od
chylka tato pravidlem. Podle toho mohlo by se zdati, že jsou to výjimky
jen zdánlivé, o jz (ých v & předešlém je řeč, že totiž jer zde bylo zaniklo

dříve a tím ušlo pravidlu později nastalému. Ale tomu odpomjí doklady
rovněž staré a dílem starší a starožitnější, které s pravidlem se shodují
a tedy dosvědčují, že jer zde nebylo zaniklo před vzniknutím pravidla.
Na př. vedle uvedených nahoře odchylek ot-sbom, v-sboží, 'IJ-SPaNŽCh,
'v-spolek

atd. je také náležité we ['boru ŽWittb. 119, 2, uue [bozi Kunh. 151% ze
hnutka ŽWittb. 107, 13, ue fnimanyuŽGloss. 101, 23, we fnymanyu ŽWittb.
t., ze zpanye Jid. 149, we fpolcie ŽKlem. 132, 2, wefpolek ŠtítMus. 94b,
ze fpolka KolA. 1b atd. Doklady tyto, které s pravidlem se shodují, jsou
v menšině proti oněm odchylným; ale když považíme, že jsou z textů nej
starších (Kunh.. ŽG—loss.,Jid. atd.) a dále že jsou mezi nimi výrazy ode
dávna ustrnulé, jako na př. adv. vesměs z vm-samésn, wefmyefs PulkMus.
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2“ a j., tedy uznáme, že jsou to zbytky pravidelnosti žádané a v skutku
také bývalé.
Odchylkytyto dale vznikají vesměs analogií.
Na př. podle stsl.
mchh'n, byl stě. nom. mech & gen. mehu atd., ale analogií \'nikalo -e
také do gen. atd. a jest nč. nom. mech gen. mechu dat. mechu atd.; —

bylo náležité stč. sí—lllfatvi
zc smc-gl'sltati, a jest nč.

souhláska -Z

v hlt- učiněna slabikotvomoupodle plniti atp.; — bylo náležité
'z VT>2-kl"51\'l,
a jest uč.
souhláska —r-v krv- učiněna slabikotvornou
podle v-hrstí atp.; — bylo a jest náležité četl z čhgtl'tl &fem. ětla z čl.Itla
atd., a vzniklo analogií odchylné čti a četla; — bylo a jest náležité roze
brati z 1'oz'52—b511'ati,
a iterat. rozbil—ati,ale vedle tohoto jest také rozebí

rati, analogií podle rozebrati; podobně podbírati a anal. podebírati, podle
podebrati; odbírati & odebíratí; — podstýlati a podestýlati, podle podestlati;
— bylo náležité otšel z otfbašngl's, a few. otešla z otmgšsda atp., ale podle
odešla atd. vzniklo také maso. odešel; — bylo náležité otjíti a otejdu nč.
odejdu z mmm—, ale podle tohoto změněn také inf. v odejíti; — podle
toho pak vzniklo i nč. odejetí za stč. otjěti atd.

Odchylkyzde míněné rozšířilyse tak, že v jistých mezích jsou
pravidlem.
To platí zejména o těch stě. pádech předložkových, kde
předložka původně jel—emse končila a slovo nasledující bylo složenina se
35- nebo (Oza.

Na př. bylo subst.

sbor :

S'BbOf'L, lok. V'Lg-S'LllJOI'-byl

tedy náležitý ve-sboru, we fboru ŽWittb. 119, 2 a j.; ale častěji bývá.
předložka nevokalizována, w zbořícch HusPost. 1471', ot [bom ŽKleín. 63, 3,
z zboru Chclč. 1373 atd., většinou .a z pravidla tak. Jiné takové příklady
jsou: w zzbosiu Jid. 126. w [bozy Štít. uč. 133% t. j. o-sbož- m. ve-sbož
z vag-smmožq — k fcziedi Ol. Lev. 25, 46, t. j. k-še'ědí m. ke-ščědí
z k'LQ-s'n,čed-; — k szczeftij Štít. ř. 291) t. j. k-ščestí m. ke-ščestí
z k$„-sslčest-; — ot fczifczenye ŽKap. 88, 45 m. ote-ščiščení z Ot'L-S'LČÍSt-;
— ochhrzieffenye Pass. 294 m. ode shřěš—z ots-smgréšq — k I'konczenhu
Dalí-l. 42 m. ke-skonč- z kz-smkonq — w fkutCziech JidDrk. 89 m.
Ve-skutc- z vw»-s:5kut—;— w ílozonye Ol. Tob. 6, 20 m. ve-slož- z \"B-S'blOž-;

— w flytowanyu ŽWittl). 102, 4 m. ve-slit- z vz.-smluv; — w fmyefyczi
01. 1. Esdr. 3, 13 m. ve-smčs- z v'n-s'smés-; — w fmluwu Ol. 2. Par. 23, 3
m. ve-smlúvu z v'L-s'Lml-; — ot fmutka ŽWittb. 31, 7 m. ote-smutka.
z 0175samet-; — z [myfla Pass. 289 m. ze-smysla z (i)z'f.-s'mnysl-; —
w fnatcie ŽKlem. 88, 6 m. ve-sňatcě z vm-s'Lngt-; — k fpaleni Koř. Mat.
13, 30 m. ke—spálení z k'n-s'spal-;—k fpafonyu ŽWittb. 32, 17 m. ke-spas
z km-s'npas-;

— k fpogeny_Ol.

1. Par.

23, 3 m. ke-spoj-

z k'B—S'I»])()j—;
—

z fpolka Ol. Ex. 34, 9 m. ze-spolka z (i)z'5-s'r>pol-; — w fwadie Hrad. 128a
m. ve-svádě z v'b—s'rwadq'— w fwaru Túl. 25b m. ve-sváru z VI:-swap;
— k fwazanyu ŽGloss. 149, 8 m. ke-svúzaniú z krb-smvez—;— k zdrawi
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Hrad. 8“ m. ke-zdraví z k'I>-S"bdl'&\'-;— bez zpowiedy Pass. 343 m. beze

zpovědi z bezm-(i)z7.pov-; — k ztrátě Vel. Jg. m. kc-ztrátě z k'n-(i)z1.trat-;
— w ztvawic Kruml. 1138 m. ve—ztřavěz va-(i)z1»trav- atd. Odchylky tyto

vyvinuly se jako ostatní, totiž analogií: bylo kdysi náležité ote-sbora,
ve-sboží, ke-sěědiú atp., ale analogie udělala z toho ot-sboru, v-sboží,
k-sčědiú atd., podle. ot-boha, k-bohu atp. V textech stě. má tato odchylka
vrch, je pravidlem; mnoho se z ní udrželo dosud, na př. v-skutku, k-zh'átě,
bez-zpovědi a j.; něco se však změnilo novým a opětným působením ana
logie, na př. ze-smyslu; někde je výsledkem změn kolísání, na př. v-zpovědi
a ve-zpovědi, k-zdraví a ke—zdraví atd. —
K odchylce sváděla analogie a jazyk chýlil se k ní a přijímal ji, když

se tím usnadňovala

výslovnost.

Na př. stč. říkalose správně t. j.

ve shodě s pravidlem o (: jerovém: v-střědu, v-skříni, k-střělbě atp.,
w ftrzyedu ML. 965, w [krzynyech Pulk. 161“, k ftrzyelbye t. 11b atd.;
skupiny souhláskové vstř-, kstř-, vskř- atp. jsou však nesnadny vysloviti,
jazyk usnadnil si je, když povolil analogii a podle ve-stu, kc-stu atp. přijal
předložky vokalisované také ve výrazích ve-středu, ve-skříni, ke-střelbě atd.
Časem přijímá se tato pomoc i při skupeninách méně nesnadných, než
jsou vstř-, kstř—atd., a říká se na př. ze-dřeva m. z-dřeva, vc—hvězdáchm.
v-Iwězdách, ve-škole m. v-škole, kc-škodě m. ]; škodě, kc-stolu m. k-stolu atp.

Jindy vedla k tomu žádoucí
chylku, kterou

analogie nabízela.

zřetelnost,

aby jazyk přijal od

Na př. říkalo se podle pravidla o je

rovém c správně: k komu, ÍJ-Zfl'áli, v-vodě (vedle u-zrodě), v-franské zemi,
z-země, z-Ščítného, s-sadíti, s-skály atp., k kOmu Pror. Ol. Isa. 46, 5, Br.
Isa. 10, 3 a j., k králi Háj. 3615, Br. Isa. 39, 3 a j., k kralowu wozu
AIXBM. 2, 34, w wodie IIáj. herb. 44“ a j., w wodě Br. Ex. 12, 9, udeřil
w wodu t. 7, 10 a j., w Franfké zemi Háj. herb. 201", w Ffrankowiczich
KOlA. 1518, w íiandrzyech MastDrk. 33, z fl'czytneho Štít. list. 1373,
z země Br. Jer. 10, 17, sfazen s úřadu Štít. uč. 1268, (ovcě) l'kaly spadne

t. j. s-skály Ale. 1118 atd.; vysloviti souhláskové skupiny k-k-, v-v-, o-f-,
z-z-, s—s-atd. je nesnadno, hlásky skupené splývaly v jednu, místo k-k
atd. slyšelo se 73—atd. (a tak se často i psalo), místo v-v- znělo (a někdy
i psalo se) jen v , místo z-šč- (spodobeného v ž-šě—, š-šč) znělo šě atd.:
z toho byla nezřetelnost, & této nesnázi jazyk opět se vyhnul, když povolil
analogii a podle kc—stu, ve-stu, ze-sta, se—stem atp. přijal předložky vokali
sované také ve výrazích ke-komu, ke-králi, Vc-vodě, ve franské zemi, ze
země, zc-Štítného, se-saditi, se-skály atd. Odchylka tato pronikla zvláště

a stala se v mezích svých opět pravidlem
sleduje Opět k-, tedy ke-komu atd.;
tedy

Vc-vodě, ve Francii

atd.;

při předložce k-, když ná

při předl. v-, když následuje v-, f-,

při předl. z, když následuje

:::-, s-, ž—,š—,

tedy ze-zemč, ze-skaly, ze-života, ze—Štítného; při předl. s, když následuje
.z-, s-, někdy též když následuje ž-, š-, tedy sezobati (stě. szobati), se-skály,
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sa-sestrou (.s-sebou je zbytek způsobu starého), se-ženou (též způsobem
starým s-ženou, s-živým), Scženu (stč. sženu, sehnati), se-šlechton (též způ
sobem starým s-šlechtou) atd. Ale odchylka nepronikla při předponě roz
a při předložkách bez- a přes-, kdež bychom ji očekávali, když nasleduje
z-, s-, ani při nad, od, pod, před před následujícím d-, anebo pronikla tu
jenom málo; říkat se: rozsaditi, rozsekati, rozsypati, rozzlobiti, rozzuřiti, —
bez-závady, bez-sebe, — přes-zimu, přes-stůl, — nad-dubem, od-dubu,
pod-dubem, před-dubem, od-davna v. ode-davna atp. Odchylky jako rozc
sílam, předesílám, rozežírám, rozcženu atp. způsobeny jsou jen analogií
tvarů příbuzných a náležítých rozeslati, předoslati, rozehnati atd., rovněž
tak jako je rozebíram v. rozbírám podle rozebrati atp. (viz o tom zde výše).
Stíi'davó skrz a skrze, skrz-zed! a skrze-zeď atp., sem ovšem nepatří;
-e není tu j(!1'0\-'é,nýbrž ze stč.
Snaha o snazší výslovnost a snaha o zřetelnost působí mnohdy za.
roveň a v případech daných nelze bezpečně lišiti, co vykonala tato a co ona.
Odchylka zvláštní jest v otestati sě infectum fleri, praes. otastmm sč.
Otstáti praes. otstoju, stsl. 0t'b-St0j-, je právem bez -e-. Týmže právem
mělo by býti také otstati sě praes. otstanu sě, stsl. ots-stan jak toho sku
tečně je doklad v Ilod. 755: aby sč nám naše škoda otftala. Ale z pra
vidla býva tu -e-: otestati sě, otcstanu sč atd., na př. aby sě nám škoda“
odel'tala ML. 85“, když sě odellala křivda učiněná Hod. 75b, aby sě pohna
nému za škody i za naklady dosti odeltalo ODub. 90, dokudž by sč inu
dosti neodeltalo Řadpz. 47, aby tomu, komuž sě nechut stala, prosbú sě
odel'talo Tkadl. 9", by se tobě odestalo Baw. 294 atd. Je to odchylka stejná
jako v nč. odejíti, odejel. V otestati sě jest opak toho významu, který jest
ve státi sě, tento Opak má tu býti vyjádřen co nejzřetehiěji, proto ujalo
se zde plnější ote-, a to dříve než v odejíti, odejel atp.

Některé odchylky jsou zajisté omyly a nesprávností.

Na př.

We | nemzto Pass. 407 (mezi We- a -nemzto je konec řádku), ke | milemn
t. 316 (též), ze | chrama_387 (též); tielefenye (tělesuě, adv.) EvOl. 218,
zcmel'ke (zemské) ŽWittb. 75, 10, pomsta krewe t. 78, 10, lewa t. 90, 13,
skladše kral káza jě fezzcczy Ale. 2000 (verš Sslab.), ten ješto neftateczy
(nestatčí) Pror. Isa. 5, 27, weffeczka (všecka) PulkL. 4, jícen gen. Gicenu
Háj. herb. 3843, listí hořeknau (hořknou) t. 136'), kuora hořckne t. 3803.

140. Slova přejatá. z jazyků cizí ch pravidlu českému většinou se
podrobují. Na př. škola (z lat. schola) w fkolu Hrad. 781), \v Ikole Chelč.
783 a j., proti nč. vc-škole atd.; — škoda (sthnčm. scado), _bezfkody Hrad.
135% bez ffkody ChelčP. 72b, s l'l'kodami KolB. 1520 atd.; — špílc (ze
stnčm. spil žert), bez špílcnie Trist. 16; podobně: z ffpiček Haj. herb.
328b, f ffpičaky Haj. 7'“, z Sftýrska Háj. herb. 3651), s waeftkami t. 375%
k fturmu DalC. 10, w sfranky Řádpz. 11; — čber, *čnbbr'n n. čbb'mm
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(sthněm. zubar, srov. g 145), gen. čabra atd., pól druhého czebra ovsa
List. Poř. 1443; atd. — Odchylky vyskytují se, ale nepřesahují míry, na
př. we fkole Pass. 409 a j., ze fcody Rožmb. 252 a j., ke lTkodie ChelčP.
204“ atd.

Některá. však jednotlivá ze slov těchto odchylují se od pravidla našeho
důsledně nebo skoro důsledně již v jazyku starém. Na př. subst. kněz stsl.
kmezs je z němčiny; podle sthněm. chuning bylo i v slovanštině kan-,
a podle toho žádáme, aby stč. bylo ote-knězč, ke—knězu,se-knězem atd.
(z otce,-limln- atd.); ale již nejstarší památky mají z pravidla ot-knězě,
k-knčzu, s-knčzem atd., a podobně také pamatky pozdější & dílem i jazyk
nynější, na př. od knyezye DalC. 47, k knyezltwu t. 35, k kniežeti ChelčP.
272“, k knězy Br. Lev. 23, 10, k knčžjm t. Deut. 17, 9 (vedle toho: ke
knyezu ])alC. 36), s kniezjmi KolA. 1518, s knězem Us. atd.; tuje pravdě
podobný výklad jen ten, že theoreticky žádané a v stsl. dosvědčené kan
bylo ovšem také v češtině, ale tu zaniklo &záhy, před proniknutím pravidla
o jerovém e; když pravidlo toto pronikalo, říkalo se již na př. ka-Icnězu
atp., a z toho bylo ovšem k-knězu atd. Jiné příklady: kmolr m. kamotr,
stsl. k'mnotrn, z lat. compater, s-kmotrem a nikoli se-kmotrem; mnich
m. manich, ze sthněm. munich (lat. monachus), s-mnichem a nikoli se
mnichem atp.

141. Podle pravidla jerového jsou ke genitivům pátku., dne
nominativy patek, den atd. Ke genitivům mozku, básni, ohně atp.,
mozga, basni, oyňa, byly zase stč. nominativy náležité mozk, básn,
atd., stsl. mozga, basne, 0_(/ňb. Ale za náležité & starší mozk, básn,
atd. je potem odchylné mozek, báseň, oheň atd., -e- se tu vložilo
pravidlu a patrně analogií podle patku-patek, dne—denatd. Tak jest

atp.
stsl.
*ogň
*oyň
proti
také

v pl. gen. bitev 111.bitu stsl. bile-a, božstev m. božstv stsl. bOŽLStvň atp.
podle pl. gen. služeb stsl. Službb'b atd., a tak i v případech jiných. Toto —0

není ve střídě za jer, není jerové, ale ovšem vznika napodobením tvarů
analogických, které mají e jerovó. Nazýváme je e v kladné. —

142. V případech jednotlivých nebývá, vždycky

zjevno,

je—lic

jerové či vkladné. Na př. v pl. gen oken jest (: vkladné, jestliže tvar ten
zněl původně 07mm a příslušný k němu sg. nom. okno; ale možná, že bylo
původně okano & pl. gen. okmgnml, a v tom případě bylo by e v oken

jerové. Nejistota tato však ztrácí vahu tím, že e vkladné v češtině téhož
práva si dobýva, jaké náleži jerověmu.
Oboje toto -e-, jerové i vkladné, vyskytuje se přirozeně jen v nitru
slova, nikoli též na začátku nebo na konci; na začátku slova nebylo nikdy
jer, a na konci nemohlo býti počtem sudé, nemohlo tedy ani tu ani tam
vzniknonti e jerové, ani napodobením jeho jer přidané.
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Oboje toto -e—dále na svém místě a podle jistých pravidel tu bývá,
tu nebývá — pátek & pátku, mozek a mozku atd. —, a odtud nazývá se

pohybné.
Oboje může býti krátké

'
i dlouhá,

na př. Ves (ves:) a véscě, pl.

gen. křídel (z*kridl'1,), vajec (z -ajbcr.) & dem. křidélko (zúžením křidy'lko),
vaje'čko (zúž. vajíčko).

Oboje konečně, a zvláště e jerové, vyskytuje
se v případech velmí
hojných, všude tam, kde mu v mezích pravidla vyloženého je příležitost
a podnět. Chci toho uvésti příklady, které pro přehled takto jsou srovnány:
nejprvé příklady, kde pohybné e bývá v koncovkách slov skloněných (v sg.
nom. akk., na př. orel, pátek; v plur. gen., na př. jablek, sester; ve vzorech
hosi, kost, sg. instr. hostem, .pl. lok. hostech, kostech a j.); pak kde po
hybné e bývá v kmenových koucovkách slov odvozených; konečně pohybné e
v slabikách kořenných. Krom toho pak bude ukázati, kterak pohybnóho
a zejména vkladného e přibylo později analogickým vokalisováním předložek
a předpon.

143. Příklady, kde pohybné e bývá v koncovkách
slov sklo
něných. Sem patří:
1) Nominativy
(_akk.) sg. tvaru podobného,jako jsou:
orel stsl. omglfnl, gen. orla stsl. orbla, dat. orlu atd., — osel
osnlm, gen. osla atd., kozel g. kozla atd.; —
'
pecen gen. peenu atd.; — podle toho také blázen (e vkladne)
blazn'n, stč. blázn, jeden blazn Ilrad. 992 blazen ŽKlem. 48, 11; —
hrom ŽWitth. Deut. 32 a hrozen ŽKlem. t.; — oheň (e vkladné) z
ogňn, gen. ohně; —
báseň (e vkladné), bázeň, kázeň atp., stsl. hasnt, bojamn, kajazm,

stě. básn n. básň, bázn n. bami, kám n. kázň atd,

stsl.

stsl.
stč.
pův.

atd.,
na př. hazn a strach

ŽWittb. Moys. 16, kazn disciplína I:. 17, 36, nekazn NRada 1074, piefn
ŽWittb. 32, 3, nepřietel čistoty jest prazdn otium Štít. uč. 455, prziekorzyzn
opprohrium ŽKap. 88, 42, prziezn Pass. 297, tijefn na zemi bude Štít. ř.
6m, zyezn sitis Modl. 59b, zzyzn uhertas Rúd. 42“ atd., & bazen božie
ŽKlem. 123, svú kazen DalC. 45, picfen ŽWittb. 41, 9, tu neprazden occu
pationem Ol. Ekkl. 1, 13, prziezen Krist. EP, veliká tyefken Pulk. 106",
zyzen sitis Nom. 673, zzyzen ubertatem Ol. Dent. 1, 25; —
loket stsl. lak'btb, gen. lokte atd.; — nehet stsl. nogth gen. nebio;
paznehet, paznohet, paznehct R0zk. 339, t. 837, Ol. Lev. 11, 3 a j., Rhas.
125, paznohet Ol. Lev. 14, 4, gen. paznehte; analogií podle gen. nehte
atd. jest pak i nom. neht chod. 37, pazne'hi RostlF. 10b, paznoht Veleš.,
Háj. herh. 233b atd.; —
tykev z tykmvs (stsl. tyky) gen. tykve atd.; — cierkev z pův. cerma
k'r),_,vr„,gen. cčrekve, dat. cčrekvi atd., u czyereque DalC. 30, k czy'erekwy
Gebauer, Kinetická mluv jaz. česk. I.

11

162

t., s svatú czycrekwy PassKlem. 88 “; podle nom. pak také gen. cierkve
atd., svaté cyerkwe Pass. 304, svaté czycrlqu Štít. uč. 123b; — ředkcv
z *red'rmkmnkvrm gen. řcdekve atd., rzedkew Nom. 66“, z rzedekwe Rhas.
139 a j.; podle nom. pak také gen. ředkve, od rziedkwe Chir. 1853; -—

kupec stsl. kuptcr., gen. kupce atd.; — stařec stsl. starscn, gen.
starce; — chytřec stsl. chytnou, gen. chytrce atd., chitrzecz Pass. 4-33,
mnozí chytrczy Štít. uč 81b; — mudřcc stsl. madrbcn, gen. mudrce atd.,
a podle toho pak i nom. nč. mudrc; — poběhlcc stsl. běg'thb, gen. poběhlce,
pobiehlcy Haj. 349 ;— bydlec gen. bydlce, bydlecz indígena Ol. Lev. 16, 29,
všěcky bydlczye Pror. Jer. 1. 14; — tkadlec gen. stč. tkadlcě nč. tkalce, ot
tkadlczye Pror. Isa. 38, 12 ; — pecnec gen. pecence atd., peczuecz ChelčP. 978,
peczcnczy (pl. nom.) t.; -— stč. jěhnec gen. jěhcncě atd., sedmero gehnecz
(pl. gen.) Comest. 312 jako giehenci sicut agni ŽKlem. 113, 4; — blížncc
gen. blížence atd., bliZnec HusPost. 77., dva syny blizencie Pass. 293 atd.;
podle gen. blížencě jest pak i nom. blíženec, blyzenecz Anon. B“, blizenecz
Veleš. a j., a podle blížnec a blíženec utvořilo se blížněnec. blyznenczy
Vít. 92b, blyžnienczy Comest. 35“a j.; — stč. jězvcc stsl. jaZVLCI)gyezwecz
Vít. 94:“ atd.; podle gen. jezevce (proti stsl. je tu (: vkladné) jest pak
i nom. jezevec; — pastch z pastvacn, gen. pastevce Rosa 83 (e vkladné),
— stč. kozlec gen. kozelcě atd., kozlecz Ol. Ex. 12, 5, kozelczye t. Súdc.
15, 1; — žnec g. žence a švec g. ševce v. doleji (% 145), —

volek z vol'ngk'bl gen. valka atd., — pátek stsl. pet'bgk'n, gen. pátku
atd., — spánek g. spánku, svatek g. svátku atd.; —- podle toho vzniklo
také 8 vkladné v mozek, mezek za stč. mozk, mezk, mezk: mozk cerebrum
Nom. 67b, Kruml. 52b, Lact. 103b, Br. Isa. 25, 6 a j., mozk imozek Vel.
Jg., mezh mulus ŽKlem. 31, 9, mezk ŽWittb. ib., mezek Vít. 945, Bozk.
914, mefek Boh. m. 22% —

_

česnek stsl. čcsnmkm, gen. čescnku (e vkladné) atd., nemáš jesti
czeffenku Chir. 1245, s cibulí & czefenkem Tkadl. 36% z cibul a czefenkow
Sal. 311, dialekticky místy dosud tak; jinde nechává se -e- z nom.: gen.
česneku Dolež. 22; —

paprslek, poprslek, —šlck,gen. paprslku, paprsku, poprslku atd., paprf lek
ŠtítOp. 333, od Paprflkuow Háj. herb. X3 a j., w paprflku ChelčP. 2715;
poprflek Štít. uč. 4-51),poprrfky Hrad. 42% — okrslek gen. okrslku, okrsku
atd., okrflek zemský Hod. 3“, na okrflku zemském Pror. 303, w okrfflku
Comest. B“, okrfflken'n Br. Ezech, 10, 13, okrfkem Kruml. 423% w okrfku
Mill. 119“ atd ; k okrsk- přidělán pak i nom. okrsek: okrfek Mill. 93*;—

nehtek z gentium„

gen. nehetku atd., jeden nchtek DalH. 31,

DalC. t., nehetci MVerb. (rostl.), zmaže jej nehetky ChirB. 292“; — ]oktek
z -k1>3tr..,k*n„gen. loketka atd., ješto sě loktek tu zavřěl (Loktek, jm. vl.)
Pulk. 167% jal loketka t.; VelKal. má nom. Wladiflaw Loktek 20 a j.
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a. podle toho i gen: akk. Wladiflawa Lokteka 105, dat. proti Loktekowi

'245; — droka

gen. drobetka, z takého drobetka ŠtítBud. 103; —

domček z dom'nsčngk'bl, gen. domečka atd., domczek Otc. 127“, Lobk.
33b a j.; v ně. je podle gen. atd. i nom. akk. domeček; rovněž tak korček,
Korcžek KolB. 1519, nč. Kořcčck; kupček, kupczek Štít. uč. 65s, KolA.
1517, všecky kupeczki (vyhnal) Kn'st. 76“, ně. kupeček; Iubček, libček
Háj. herb. 222b, užitek libečku t. 229b, nč. libeček; mládenček, m]adenczek
Pass. 278, mladenček Háj. 2195, mládonček Br. Gen. 37, 2, mladeuečka
Háj. 287% nč. mládeneček; starček, ftarczek Tkadl. 255, nč. Stařeček;
statček, ftatczek Krist. 833, ftatček Háj. 271'), mého Ratečku t. 272=, nč.
stateček; súdček, fudczek vas BiblA. Ex. 22, 7, nč. soudcček; svazček,
fwazczek Otc. 3003, fwaZčzek Ol. Ex. 12, 22, fwazček vlasuov Háj. 4755,
fwazček Br. Ex. 12, 22, nč. svazeček; telček, telczyek iuvenculus Pror.
Jel-. 31, 18, nč. teleček; volček, wolček Br. Jer. 11, 19, ně. volcčck;
vózček, wožček Háj. 158—5;zámčck Pref. 10, nč. zámeček; zvonček, zwoncZek
Ol. Ex. 39, 24, zwonček Háj. 718, nč. zvoneček; starý tvar těchto jmen
zachoval se díalekticky na. Moravě: chlapček, sloupček, kouščck Šemb. 36
(ob. mor.), chlapček BartD. 40 (hrozenk.); -—
obr, Ober: ober jeden Ale. 4, 30, ober t. 4, 35, ŽKlem. 32, 16,
ŽKap. 18, 6; obir ŽWittb. 18, 6, t. 32, 16; obr ŽKlem. 18, 6, ŽKap.
32, 16; slc. obor gen. obra; — stč. vicher, nč. vichr, wicher ŽGloss. Hab.
1-4, Pass. 287, Otc. 29b, Lact 37b, Br. Isa. 41, 16 a j., wycher Pror. Isa.
17, 13, Alb. 78“, MalnD. 308b a, j., chodsky vichar chod. 35.
Příjmení .Marcš, Jakeš atp. mají v době starší gen. Marše atd., v nč.
Mareše atd. podle nom.; na př. nebožtlk Marefs KolA. 1514, nebožtíka
Marffc t 1518, Jakefs KolB. 1518, Jakffe t., Walefs t. 1519, Walffowi
t. 1518, Burffowi KolA. 1515. Ale Beneš, Dobeš gen. -eše atd. (-e- původní).
K nom. jmen místních, Skuteč, Dříteč atp. je gen. Skutče, Dřítče
atd.: druhdy píše se podle toho mylně nom. Skuč atd.

Sem patří ovšem také sg. nom. (ekk) mase. adjektiv tvam jmenného,
jako je na př. hrozen ke složenému hrozný, jsem hrozen nepřátelóm BrigF.
55; a podobně stč. & dílem i nč. krásen, že je krafen květ na dřevě
ŠtítMus. 80b; vzácen, wzaczen bude dar tvój Comest. 14b; mužcn, buď
muzzen a. fylen 01. 1. Reg. 18, 17; pyšcn, (mistr) pyffen byl ChelčP. 1735;
hřiešen, hrzieffen budu Comest. 478; lačen, laczen sem byl HusPost. 5';
dostatečen, móž nedoltateczen býti t„ 161b; hojen, člověk bude hoyen (hojný)
ChelčP. 108“; bíden, bydlím bijden sa t. 109b; žáden, by nám život žáden
(žádoucí) nebyl t. 125“; šlecheten, (bóh) jest fflccheteu Alb. 720; pěken,
(šipek) jest pieken BrigF. 92; vonen, (kus tučný) nenie wonen t. 54;
roztunen, kto nenie rozumen ŠtítMus. 106"; túžeben, kto tuzeben bude
BrigF. 28; roven, kto je rowen tobě Modl. 13% silen, budeš fylen 01. 1.
Reg. 18, 17; pokoren, (mnich) jest pokoren OtcB. 1345; — k črny' je črn,
1l*

164

pravidelně vzniklé z čnrnm- čpzó, an tak czrn (jest) Pass. 54; rovněž tak
plný-pln, z Mno, by mi dal pln dóm zlata All). 23“; ale k opatrný je stč,
opati-en : 411mm (pol. opatrzny) a častěji opata—en.,kto j' v řeči neopatren
Štít Rozb. 145, súdce buď opatren IIusE. l, 127, opatren buď LěkB. 393,
buď opatoren ŠtítMus. 10b, hospodář ma býti opateren t. 25“ (3krát) atd.,
— a k adj. -dlny' je stč. -dlen : -dlr,n'L, někdy těž delam, na př. zřiedlcn,
pohodlen, Spravedlen, smrtedlcn a smrtedelen, hospodář má býti zředlen
ŠtítV. 52, aby (oř) pohodlen byl Štít. uč. 54“, jsem fprawedlen BrigF. 143,
člověk jsa vsmrtedlen HusE. 1, 61, a když tvój bóh fmrtedelen jest Kat. 76

(:

verš 8slab., čísti jest tedy smrtedlen); —

jako črn, pln, tak vysvětliti jest také mrtv, býv. Inbl'tV'bpřešlo záhy
v roj-tva (2slab.), a toto v mrtv (1slab.): že dnes hi siw (živ) hi myrtw
budeš AleM. 3, 7 (verš 8slab.); později je za to mrtev, jako mrtew yfa
Alb. 56b; — rovněž tak ěrsto, později črstev, jsa kypr a czrl'tw Štít. uč.
105% na své nohy byl velmi czrftew Otc. 63b; —
sladek, tvar jmenný ke složcnému sladký, na př. chléb jest fladok 01.
Sir. 23, 24; a podobně horek, aby člověk horek byl Alb. 129; hořek, (jed)
bude horzek BrigF. 12; brzek, člověk jest nebrzek HusE. 3, 140; blízok,
blizek jest hřiechu člověk ŠtitV. 96; kluzek, kak jest ten svět kluzek
HusE. 3, 133; krotek, (mnich) jest krotek ()tcB. 13411; měkek, mák jest
miekek Mart. II“; mrzek, těžek, by hřiech nebyl tiezek ani mrzek BrigF.
150; úzek, až mužóm by vzek svět DalC. 11; —
'
vetech, slož. vetchý, jedno sám cti nebuď vetech ROtc. (Výh. 1, 91()); —
světel, slož. světlý, měsiec jest fwietel ŠtítMus. 25“; rychel, kto je
rychel na nohy t. 72b; truchel, aby člověk truchel byl Alb. 16b; — teplý,
tepl, když jest člověk syt & tepl HusPost. 160% mohu syt & tepl býti
ChelčP. 2703; —
dobr, kypr, inokr, mudr, ostr, přiekr, ščedr atp.: beránek nenioješťe
k jedení dobr Comest. 67% byl kypr BrigF. 164, plášě (byl) mokr Podk.
(Výb. 1, 949), buď mudr I-IusPost. 25h, mladý ač řiedko kdy mudr bývá
DalC. 69, bude ollr Ol. Sir. 43, 21, tak jim przykr budu BrigF. 70,
ffchzedr hi udaten Jid. 17, Ježúš by [czedr Dět Jež. ?, ež s“' tak fczedr
t., poněvadž jsi [[Czodr Modl. 37b, Sczedr hostem byl Hrad. 168, ftedr byl
v almužny ŠtítOp. 351, že byl fl'tiedr ŠtítMus. 19b atd.
Konečně patří sem nominativy sklonění zájinenneho jeden z debIl'B,
gen. jednoho atd., v. doleji č. 4.

2) Některé genitivy

plur. ze vzorův:

chlap, na př. do Turek Lobk. 21b a j.; —
oráč, na př. jěhnec stsl. jagnncn atp., po dvěm gohnecz Ol. Cant, 4, 2,
lwyczenecz těch Otc. 312% (lvice) jmějiše patero kotenecz to jest lwycze
necz t. 311“, jejich fftienecz catulorum Ol. Job. 38, 39, mnoho kurzenecz
Maud. 18b, u každých rukávec Suš. 397; —
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město, na př. jablko-jablek z jahl'nk's; — okno-oken; — subst. -dlo,
-tlo, '-zlo, -slo mají -dl, -zl atd., později -del, -zel atd., na př. 2 bidl
ŽGloss. 108, 10, ofydl ChelčP. 993, diwadl t. 955, přikrywadl Háj. 407“,
krzidl alarum Koř. Zjev. 9, 9, z napayadl ()l. Cant. 4, 2, král kuzl násle
doval 01. 2. Par. 33, 6, rzemel'l Kruml. 40b, Háj. 3373, bez wel'l Pass.

atd., a do svých bydel Ol. Jud. 16, 25, hrdel vašich t. Lev. 26, 13,
těch ofydel Háj. 26l, jedněch kuzol Ale. 221, mnoho wefel Háj. 4543;—
podobně subst. -tro,' -cl7'0: tři sta gítr Otc. lb, částku ýatr Ol. Tob. 8, 2,
do rayftr Háj. 448“ atd., & nader tvých ŽWittb. 73, 11, z gater Br. Lev.
8, 16, umývanie wyeder Koř. Mark. 7, 4;
žebro, do konce zebr Sal.
337, žeber ně.; — -sk0, těch hledisk Us., těch hledisek Athen. VII, 151;
-š/„-o,bříško pl. g. bříšek Nudož. 211'; — písmo pijl'em ChelčP. 50b, jařmo

jarém BartD. 39 (hrozenk.); —
_ moře, na př. srdce pl. g. srdce, a podobně jilec, zrnec, drvcc, vratec,

vajec: svých frdecz NRada 887, až do gylocz Ale. 1617, těch zrnecz t.
1098, když drwecz naštiepal Ol. Gen. 22, 3, těch wratecz Lohk. 1171',
kopa vajec US.; —
ryba, na př. sestra, ses-tr, fel'tr mých Hád. 593, sester VšehJ. 177.
e vloženo jako ve jhm nč. her, km ker atp.; — madla, modl, byli svých
modl odstúpiece (verš Sslab., modl jednoslab.) Ale. 6, 22, tolik modl
Beck. 1, 131 a j., & mnohých model Kruml. 43& a j.; — bez kukelVšehJ.
428, z truth do truhel t. 161, od perel ChelčP. 168% — modlitva, modlitw
(251ab.) Hrad. 110“, modlytew PassKlem. 1231), — jíezva, gýezw (1s1ab.)
KatBrn. 404, svých gyezew Passchm. SP; — vojna z vojnna, pl. g. vojen
z vojnnfr.,jedněch wegen ;Xle. 367, těch vojen DalJ. 89 L, Ff, odchylkou
podle sg. vojna atd. těch vojn DalJ. 89; — sedm lucern Hug. 76, mnoho
czzíltern 01. 2. Par. 26, 10, jiných diwizn Háj. herb. 346“; — panna.
panen, vamza pět vancn List. z r. 1595 (Ruch 1888, 10); — palma palm
Ol. Ex. 15, 27, nč.
palem; šelma šelm Ben. Deut. 32, 24, šelem Tham
34; —- vrás/ca, ješto nemá ijeduěch wrafk Modl. 12b, \vrafk přibývá
PulkLobk. 427, nč. vrásek; —
dušě, na př. ovcč stsl. ovnca, pl. g. ovcc stsl. ovncn, z owecz Br.
Num. 15, 11 a j., stádo ovec Suš. 199, dial. ovéc Bartl). 39 (hrozeuk.),
vovíc chod.; — cíšně, pl. g. višeň, čtyry putny wiffen Lún. ort. 1581.
\viffen černých LékB. 455.

3) Některé

pády vzorů host, host, zejména: sg. instr. hostem stsl.

gostsmb; — pl. dat. hostem, kostem, stsl. -Stblll'15;— pl. 10k. hostech,
kostech, stsl. -stnchf5. Plur. instr. je kostmi, kostmi, stsl. -stnmi, a podle
toho také húslmi, myslmí, s hufhni ŽKlem. 65b, myflmi svými Koř. Žid.
12, 3; odchylné 1“hul'lemy ŽWittb. 80, 3, ratoraflemy Jil-Brn. 425, nč.
houslemi, myslemi, jeslemi, & rovněž tak básněmi atp. — bafnyemy Koř.
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33% pyefnyemy ML. 35" atd., místo básmnz' stsl. basnmni atd. —- je podle
dušemi.

4) Ve sklonění zájmenném

patří sem sg. nom. akk. mase. ten,

jeden, jen(ž), sen atp. z t'isn's, jednn's, jnn'n, sam,. Dále předložkové akku
sativy sg. veň, nadeň atp. z v'Ln-jn atd. Zájmeno če- gen. čeho dat. čemu
atd. mělo pro nom. akk. kmen čb-, srov. skr. ki- v nom. akk. kim, vedle
ka- (: *ke-) v gen. kasja atd.; s enklitickým -žb bylo čb-žb, z toho č.
pro-čež, na-čež atd. Bez enklit. -ž jest jen -č, na př. pocz jsem přišel
Pass. 274, pocz li by byl (přijel) t., máme-li pocz jěti bojovat 01. 3. Reg.
22, 15, na-č, o-č, pro-č Us. Ve složení s předložkami, které se končily
jel-em, je se-č, ve-č, v—ni-ve-čUs., pode-č Briko. 45 atp., že S'L-čBatd.; ve
složení čb s předložkou jerovou a se -žb je na př. V'Iva-ČBQ-ŽI),
: v-čcž,
wnywczez t. j. v-ni-v-če—žLit. Sap. 7, 8. Ze kmene čb- je také archaistický
gen. co, čso : čbSO; ve spojení s předložkou na př. z : ©“erje tedy _
správně ze-co : ÍZ'L-ČbSO,když opata ze ezo pohonie Rožmb. 65, upomíuaj
ač máš ze czo t. 230, kak sě ze czo spraviti t. 69, ktož móž svědkem
býti ze czo t. 209 a j. 0 zájmenn veš z VBŠBv. doleji % 145.

144. Pohybnéc v kmenových

koncovkách

některýchodvozenín.

Na př.: orel adj. orlí, osel adj. oslí; — služba stsl. služnba, služebný, slu
žebník, ze služnbnn- atd.; — nábožný, náboženství z -žr>nnstvnje; —jádro,
jadrce z jadrnce, yadrcze Bozk. 1041; z toho jadéree, yaderce Baur. 36;

adj. jadrný, a podobně bedmí, jetrní, vedmí, žebrní, bedrník atd., hšízu
bedrnij Háj. herb. 195% žíly yatrnij t. 237% bolesti wedrnij t. 3543, kosti
žebrne t. 269% hlízy žebrnij t. 878, yatrnijk t. 386“ a j.; — vědro, věd:-ce,
wyedrcze vody PassKlem. 171“; z toho věde'rce, \viederce vody Pass. 431;
— zrcadlo, zrcadllco, v tom zrcadlku HusE. 3, 141, z čehož jest nč. jednak
zrcátko (vynecháním -l- a spodobou dk v tk), jednak zrcadělko; — jablko
demin. stč. jablcčko, adj. jablečný atp., z jablka,-', —kadidlo, adj. kadidlný,
stromové kadidlnij Háj. herb. 19“; — třiesla, žlaz třiflnijch Háj. herb.
2955; -jčh-nec adj. jěhenčí. — Part -l mívá. diel. vkladné e; na př. nefel
Pass. 302, lezel Brikc. 159, nemohel, utekel Šemb. 12 (valašsk), slc.
nesel, padel Hatt. 113, mobél, zdvihél Pastrn. 110.

145. Pohybne e v slabikách kořennýeh jednak samotných, jednak
v předložkách
s nimi spojených. Případů, které sem patří, jest veliká
síla, a vyvíjejí se tu zvláštnosti velmi rozmanité, zvláštnosti, které mnohdy
jenom na, kořenech nebo i slovích jen jednotlivých se vidí. Zvláštnosti tyto
vyvíjejí se časem, a podle toho mají mnohá slova i s této stránky svou
histOrii. Vytknouti & vyložiti je nelze tedy jinak, než vytčením příslušných
slov pokud je třeba. všech; totiž ne všech slov, kde vůbec jest -e- za bývalé
jer, nýbrž kde toto -e- jest pohybné, tu a v tvaru tom na svém místě
bývajíc :: jinde, v tvaru jiném a've spojení jiném nebývajíc, nebo kde
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nějaká. odchylka od pravidla se jeví. — Patří sem: bdíeti stsl. bmdieti.,
adjekt. bedlivý, 'verb. bedliti, strachem bedlym fie sollicitor Ol. Job. 23, 15,
ona bude bedliti Kulda 1, 146, subst. stč. bedlstvie, bedlftwie Krist. 44“,
z b'Ldl-l-; srov. stsl. b'Ldl'bliV'Lvígil; — ber stsl.b'm'1>, gen. bru Pelzel2 280;
— bez stsl. bmx., gen. bzu atd., 0 bzu IIajk. herb. 3875, we bzu Lobk. 68b,
[tr-žen bzowý t. 58b; nč. podle nom. také gen. bezu atd. a v-bezu atd.,
adj. bezový; — předložka bez, beze, stsl. bom, má -e ve spojení s bývalou
slabikou jerovou, na př. beze-lsti z bezna-Insti; -—blccha stě. blaha (jednoslab.)
z hh.cha; pl. gen. blech z bl'LCh'B,podle toho pak i sg. blecha—atd. s ustá
leným -e-; -— blesk stsl. blBSk'b Splendor, gen. blsku atd. (1slab.), blefk
jeho ŽWittb. Hab. 4, jeho blfkem Štít. uč. 124b atd.; adj. blščavý, ohně
blfftiaueho Ol. Ezech. 1, 27; blščieti, blfftieczy fye candens 01. Num. 12,
10, světlost jeho blfczala Splendebat Dět. Jež. 1b atd.; analogií také gon.
blesku atd. (s ustáleným -e-), blef kem svým Brig. 9, blofkawy nitens Lact.
1113; DZS/setz blnsk'bt'L, gen. blesktu, blfket splondor ŽKap. 89, 17, Hrad.
42“, PassKlem. 513, ML 57]) a j., tomu blofktu Levšt. 1505; analogií pak
přidělán také nom. bleskt a bleskct, a gen. bleskem, blskctu a blsktu atd.,
blef kt slávy Koř. Žid. 1, 3, blefkt Kmml. 71b, blel'ket světa t. 274“, blefket
Splendor Ol. 2. Mach. 5, 3, w blefketu in Splendore ŽGloss. Hab. 11,
ŽWittb. t.., blzzketu (2slab.) ApŠ. 32, sviotčdlnícč blfktu Koř. Luk. 11,
36, blfktem výmluvnosti HusŠal. 62“, blsktem Kar. 88, Řád. kor. 590; —
bráti stsl. bnrati, praes. beru-; s předložkami: ke braňú, scbrati praes. sberu,
otebrati praes. otboru, vzebrati z \"LZ'LbBr-& praos. vzberu z v'bzber- atd.,
na př. ke branyu Ale. 1, 7, w febranich ChelčP. 2635, sberau fe Br. Oz.
10, 10, zbeřte fe t. Ez. 39, 17 atd.; odebratí Us., Všecko fe odbéře Br.
Jer. 9, 10; wzebranye 01. 1. Reg. 30, 16; analogií scberu, odeberu, podeberu
atp., seberau Br. Dan. 11, 10; rozboru, rozbírám a rozeberu, rozebírám;
před samým b-r- nemá předložka nikdy -c, na př. s bratrem Pass. 333,
s bratry Otc. 55“, ot _bratrzie Oto. 55% przied bratrzy l—Irad.185 kbrziehu
Brig. 171, ot brzicha Ale. 577, ?. brziehuow Otc. 23" atd., nikoli so
bratrem atp.; ——*brev (nedoloženo), stsl. brnvn, odtud brva, obrvy; pol.
brew gen. brwi; — Dřez:(lávka), z brr—vr„ gen. břvi, veď oslici na úzkú
brzew Hod. 818, upadla žena se břvi Šach. 25, (mlýn) stojí nad brzwi HořA.
10“ (1529); — epáti ze CI,—pátí(v. Mikl. Et. Wtb.), Vecpati; — ct- v. čest-;
— čber z *Čbbbl'í) lit. kibiras, sthněm. zubar (srov. % 140), gen. čcbru atd.,
czber Cis. z r. 1444, dwa cžebry 01. 1. Reg. 25, 18, czzebrouo t. 4. Reg.
12, 13 a j.; odchylkou analogickou i gen. čberu atd., do czberu Chir. 244%
czborem ŠtítPař. 1105; — čest stsl. čbStb, gen. stč. čsii nč. cti atd., pl.
instr. čestmi; v-čest, ve-čsti, w czoft Hrad. 97b, we czlty ŽWittb. 48, 21;
se-čsťú, zze chzztu Ale. 5, 15, fe czty Vít. 808; ke-čsti, ke tczfty Oto.
813; pode-ctí, pode cztij Lún. list. 1441; beze-cti, beze czti ChelčP. 1585;
vzečstiti z \mzfsčsst-, wzeczftis ŽKap. 49, 15; počstiti, subst. počstie, aby
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to tělo bez poozl'tyo ložalo PassKlom. 2605; analogií počcstie, pro poozeltye
Pass. 485; nč. pouta, úcta atd.; čestný, čestnost, odchylkou starou
čstn- atp., wo ozftnofti ŽKlom. 44, 10 atd.; když čstn- se změnilo v etn
n. (zn-, předložka dílem mívá -e, dílem nemívá: wo oznoíli NRada 503,
w oznofti Vít. 10b, k otnostom ŠtítV. 110 atd.; — čísti V.rčtu (zde doleji);
— čmt stsl. čnnq; praes. večnu z učan
nodoložono; aor. .včěoh,wohzie
Jid. 73; — čso & č- (zájmeno), viz nahoře & 143 č. 4; —- čstn- v. čest;
—-—
čt- ve čtyř-, čtr-, čtvrt-, stsl. čet-, lit. kotnri; původní čet- drží se

V slovenštině jihovýchodní, v ostatní a zejména také v češtině jo za to čt-,
vzniklé z oslabeného čot- (srov. % 136 č. 14), na př.: we oztrnalti lotoch
Oto. 783, we cztmtek Hrad. 1265, t. 124'>, Lobk. 16b, Lot. 243 a j., a na

proti tomu w oztwrtek Vít. lita; we oztwrtemnadoztem Kmml. 211b, wo
oztwrti KolB. 1522 a w oztwrtoy Vít. 13b, bez oztwrtij KolC-C. 108“ (1571);
ze oztweroho Maud. 3“, ze oztweri věci Mat. 49, ke cztwerzyo věcí Alb.
104% wo oztwerzo věci Štít. uč. 12l“, Štít. ř. 239ll & od oztwrtoho Iota
ChirB. 282 od oztwm'onoheho t., w oztwyrtomnadczyot Alb. 83“; ke ozty
rzomnadfte Krist. ab, we oztyrzoohdozoteoh Ol. Jos. 5, 5, we oztyrzidozeteoh
t. 5, (i, wo oztyrzedozytooh ML. 39b, wo oztyrzidfaty den Kruml. 73“, we
oztyrziooh Oto. 149“, fo oztyrzmidczat Ol. l—Ix.36, 24, slo oztyrzmi Kollš.
1522, ze oztyrzy (sic) All). 81 , ode čtyř Br. Isa.. 11, 12 a \v oztireoh Hug.
5, s-oztyízmi KolB. 1522, k ozztyrzom angolom EVOl. 190“; — čtu, stsl.
čbtzy,praes. čtu, part. četl z Čbtl'f: atd.; odchylky analogií: co vy to čctote
Suš. 125, vzal listy i oztl jč Pror. Isa. 37, 16, četla L's.; sčísti praes. sečtu
ze svést-, part. Sčotl ze sa,—čnt-l'r.atd., na př. sečtu, sočti Us. fčetl Br.
Num. 1, 44, fočtenýoh t. 1, 45, učinil feoztonij KolB. 1520, anal. I'očtl Br.
Num. 3, 39; zecztu jč dinumerabo Ž'l'ruhl. 138, 18, ŽKlem. t., zeozti syny
Levi Comest. 88h, zeozti hvězdy Ol. (ion. 15, 15, (biskup &písař) zoc.zzt-ieffta
poniezč numorabant 01. 4. Reg. 12, 10; ty fi zczetl ŽKlem. 1551', zozetl
jost numeravit 01. Num. 3, 16, zcžetl ChelčP. 2591), zčotl Br. Num. 3, 42,
zooztli jsú Krist. 87b, fu zooztli ()1. Num. 3, 39, zečtli Br. Num. 31, 49,
anal. aby zozzotly lid 01. 2. Reg. 24, 4; zozot tovařišě Ol. Jos. 8, 10;
dluh nezeožteny ChelčP. 259h; otčísti, oteoztofs sedm týdnóv Ol. Lov. 25,
8, odozetl jě 01. 1. Esd. 1, 8, nč. inf. odčísti & odohyl. anal. odečísti;
očisti; vcčtu, včctl, večten; we ozteny Hrad. 285, Oto. 2“, wo oztoni 'l'kadl.
3"*,ze oztoni ChelčP. 37“ atd.; —- dcer-, stsl. dmšterq ze dcer atp., zo
dozor Ol. Gen. 36, 2 a j.. Br. Gen. 24, 3 a j., ze dozory ChelčP. 82b, ko
dozorzy Ol. Num. 27, 8, fe dozorzy Pass. 501, fe doerau Br. Gen. 34, 7,
we dozory Ol. Ezooh. 16, 61 atd.; odchylky s doorzi Ol. Gen. 46, 15,
s dozoru KolA. 1513, s dozorkami t., k czorney lopotč Kat. 8, nč. k-doeři,
s—doorouatp. vysvětlují se změnou dc- v c-: píše se dcera, ale vyslovuje
so cora, a tu je předložka právem bez samohlásky; — dcbř z dobra rokle,
údolí, Debrné jm. místní, mor. debřa Hartl). 206, s ustáleným -e-; stpol.
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debrz, na dbrzi Jag. Arch. 12, 151; — deeh- stsl. dub-, praes. dchnu,
nadchnu; anal. také dechnu; part. d'nchlib, z toho dec-hl., dokud bylo -l
souhláskou (& deehl jednoslabičné), fem. dahla; při samohláskovóm -l mohlo
se také vyvinouti -dchl, nadchl; aor. dšo, Jozus dl'l'o ML. 49b, (Anna)
wzodífo LMar. 45; anal. deše, to dietě zdoffe MI,.49b, subst. verb. klšenio,
nadšení Us., dchnutio, dchnutj Br. Dan. 10, 17; vedchnúti z V'b—d'bChll',
wodchnutie Comcst. 25b; (boh) jednomu lotru wodchl Kruml. 45 m. vdechl;
anal vdech-, písmo od boha wdochnuto Koř. 2. Tim. 3, 16, wdechnutie
Krmnl. 264% ŽKloin. 17, 16, ducha sv. wdeffenym Pass. 137 ; v nč. dech
nouti, vydechnouti, oddechnouti, vdechnouti atp., v některých těchto tvarech
ustálené -e-, analogií podle part. dechl, a také podle parallolního dychnouti;
— del- z dbl-; z toho je stě. verbum dlíti & dléti, & subst. dlé longitudo,
stsl. dblbjo; odtud i ve-dle stč. vedlé z VT,-dtlbjo, V'B-(Íhlé; krom toho bylo
subst. dle z dnlja (podle dušč), gon. dle atd., na př. ulice široké a uadly
upřímné Mill. 585, ta vlast jest dly šesnáste dní cesty Mill. 35b, na doll
cest-y t. 20b, cčstu čtyři míle zdl t. 111) t. j. vz-dl (l slabikotvorné), sic
nebudete moci nadloch trvati Troj. 2103 atd.; v suhst. dc'le, délka a v kompt.
dělí, déle (adverb.) jest -c- analogií podle kompt. delší z dnlnš- atd.; —
den stsl. dam,; ze-dne, ote-dno, přede-dnem, vc-dne, ze-dní, kc-dui atp., na
př. ote dne Hrad. 53b, NRada 1974 a j., ode dnůw Br. Jor. 36, 2, nade
dnem Br. Gen. 1, 18, nade dny ŽWittb. 60, 7, we duo Jid. 153, we dnech
ŽWittb. 36, 19, prziode dnem Ale. 5, 39 atd.: odchylkou: w dny Hrad.
1232 ot dnow ŽWittb. 93, 13, od dnes Háj. 183“ (adv. dnes vypadlo
z kategorie den), od dnoffka Br. Gen. 31, 48; dem. dnek z dnnnk's Alb.
58b; adj. danný, denní, z daním-; adv. dnes„z dbllBSL; deus v Kunh. 147b_
a 149b je z nespřeženého dLllb sn; adj. dnešní; — deska v. dska; — de'ščstsl.
dmždb, gen. (lščč atd., dofcz ŽWittb. 146, s, toho dfftio ŠtítOp. 49, dtftiem
t. 415;

anal.

také deště atd.,

dofftě Br. 1521. 5, (i, dolil'těm' t. Am. 4, 7,

dofltouee jděte na vy 01. 2. Bog. 1, 21, nč. déšť, deště atd.; ote-dščč, ve
dšči atp., ote dfl'czye Pror. Isa. 4, 5, odo dffcze EvOl. 1363, we dfczy
ŽWittb. Deut. 2 atd., odchyl. před dstiem Baw. 252, nč. z—dcště, v-dcšti
atd.; sloveso (Iščieti, oblaci dzzczzeyte EvOl. 2045, dfczalo jest ŽKlem. 77,
27; dščítz', dščovati, dfczila jim manna ŽKlem. 77, 24, déšť by ncdfltil Ol.
Dout. 11, 17, dll'til Br. Gen. 19, 24, dftyuge na hřišníky ŽKlem. 10, 7;
adj. dščoeý, krópč dffczowoe Pror. Jor. 3, 3, nč. deštový; dščžvy', na dcztiwu
duhu Kruml. 3765, nč. deštivý; — dum stsl. dmmq; vzcdmu, inf. vzdúti
atd.; — dna z d'bna; otc dny, odch. od dny Jg.; — dno stsl. dmno, pl.
gen. den. domin. de'nko, zúž. dýnko; boze-dna, bezednio, bezedný atp.,
v-bezednyu in abyssis ŽWittb. 105, 9, v hlubinách bezednywych ROlB. 53b,
bezednolt MamF. 855, vody bezednoe 01. 2. Par. 36, tvé bezednuczyo
dobroty Rúd. 323; subst. bezdcn gen—.bezedna, bezdon bezedna vzýv'á.
abyssus abyssum invocat ŽWittb. 41, S, odchyl. bezden bezdona vzývá
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ŽPod. t.; — drát-i stsl. dsrati, zedrati Kruml. 253a praes. zderu atp., (rúcho)
aby nezedralo fie Ol. Ex. 28, 32, zedran Pass. 302, co dnes ušiji to sě
zajtra zderze Hug. 392, (košile) fe zderze GestaKl. 172, by ty nebesa. roz
dera vstúpil k nám Kat. 108 atd.; — dřietz' z *dréti, praes. dm stsl. diare,
rozdrzyela fye jest saň Pror. Dan. 14, 26; anal. rozcdřěl, opona rozedrziela.
Ile Koř. Mat. 27, 51, fedrzijti ChelčP. 122b; — drvo z dmvo, pl. gen.
drev z dmv'b; adj. drevný, w drewnem rubany in succisione lignorum Ol.
Deut. 19, 5; ——dska stsl. dxska, pl. gen. desk z dfsskvs, k tomu pak i sg.

deska. atd., dska Rozk. 2867, jednu dfku Krist. 101“, dczky Řádpz. 10.
Apoll. 137“, u defk ODub. 12, defk osm ()1. Ex. 26, 25, dwie dczfllie t.
34, 29, dwiema dfkama t. 26, 24, diky Br. Deut. 9, 9, na dfkách t. Hub.

2, 2, na dcszaeh t. 34, 28, vrže dcszami t. 32, 19; ke-dskám, ve-dskách,
se-dskami atp., ke dfkam Rožmb. 108, we dfkach t. 100, fe dfkamy ODub.
27 atd., odchylkou anal. k defkam Rožmb. 209, k dfkam t. 97, w deff kach
NRada 756, před dcszku (sic) Ben. Ex. 30, 6, deszy AdmontB. 136%
nč. deska, desky atd.; — dva, dvój, z dav-; obe d\va dny Pulk. 154%
pode dwěma Br. Ex. 25, 35, pode dwadceti t. 26, 19, ze duu ChelčP. 1501',
ze dwanaczti t. 1185, ze dwogi roty t. 240“, we (lwu 01. 2. Par. 21, 5
atd.; — dvůr-, stsl. plur. dveri ianua; když b zanikalo, bylo (iw-, & to se
přesmyk0valo ve drv-, cm:-; bylo tedy stč. ote-dřwí atd., ote drzwi Hug.
99, ke drzwem Krist. 968, we drzwech Ol. Ex. 35, 17 atd.; pl. instr. byl
dveřmi z dvnrnmi, za dwerzmi Pror. Isa. 57, 7, p*e dwerzmy t. j. přěd
dveřmi AnsW. 1b z prédm-dvnrsmi; analogií vniká -c- take'do pádů jiných
a jest nom. dvěří atd, zavra dwerzzi Kruml. 3255, skrze dveře HusPost.
63", u dwerzy ML. 36“ atd., a také cte-dveří atd., ode dwcřj Br. Gen. 18,
1, ke dweiziem Ol. Ex. 21, 6, we dwerziech t. Gen. 18, 1, prziede dwerzmi
Pass. 300 atd., nč. ode-dveří, vez-dveřích atd.; odtud dvc'rce stč. dvéřcě
z dvnrbce (plur. fem.), dwercye (pl. akk.) Krist. 103h, malými dwerzciemi
Kruml. 71“; & dvéřky n. dvířka, 'dvírka, dvéřky železné Prof. 156; adj.
dveřný, na prazě dwerznem Ol. Deut. 6, 9, dwerznij a \vratnij ianitores
Ol. Ezech. 44, 11; — hch—z gab-, zdlouženeho v stsl. gybnqti parire,
part. zhebl z -g'5blf5; k tomu i inf. —zhcbnouti atd., s ustáleným -c-; —
hamza-'í z gmmazati (stsl.), vedle hmyz; -— hleeh- z gl'beh-, ohleclmouti
stsl. oglmchueti, part. ohlechl z -gl'r>chlfr„odtud -c- přejato i jinam a ustálilo

se; — hlt/ati,

atp. (l souhláska), z gut-;

se—hlt—
ze S'B-gl'Lt-,fehltiti

Br. Žal. 87, 4, fehlczenye Ol. Dt. 31, 17, k fehlcenj Br. Žel. 52, 6, fehlcugj
t. Kaz. 10, 12, fehltagi ChelčP. 168b, fehltne Br. Job. 40, 18; nč. slz-Zt

(l slabikotvorné); —hnáti z gsnati, praes. ženu atd.; otclmati praes. otženn,
sehnati praes. sženu atd.; otohnal ŽWittb. 43, 10, ŽKlem. 59, 12, neotzeuu
t. 88, 34; tu jej pohanstvo obehna Ale. 1618; rozehnal Br. Jer. 16, 16,
rozženu t. 24, 9; fehnal Rožmb. 24, těžce to fžénefs VšehK. 116“ atd.;
nč. anal. odeženu, seženu atd.; — hnúti z g'5(b)neti, selmúti atd., hebký,
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oheb g. ohbí a j.; — hřm- z gram—,zehřměti, zehrzmi Ol. Job. 37, 4, by
\vzeh'rfmieli Ale. 2, 22; odchyl. od-hrzmetu EvOl. 64h, od hřmotu Br.
Ezech. 26, 15, před hřmotem t. Jer. 4. 39; — nč. hřbet stč. ehřbct z chrs
bbt'B, gen. chřebta z ehmbnta atd., ehrzbet ŽWittb. Ezeeh. 17, týl chrzebta
ŽKap. 67, 14, na ehrfebtie ŽKlem. 65, 11, krzebtowe ŽTom. 68, 24 atd.;
anal. odehyl. chrzebt BrigF. 159, gen. chrzbeta ŽWittb. 67, 14, na chrzbetie
ŽWittb. 65, 11; sg. iustr. měl by býti chřebtem z chrabntfnms, za toto
vyskytují se doklady ehrzebetem ŽWittb. 20, 13, eherzebtem ŽKap. 17,
41, chrfbetem ŽKlem. t.; nč. uniformovano, podle nom. hřbet je gen. hřbetu

atd.:

dial. chrth

gen. chrbta BartD. 30 (pomor.) a 218 (podluž.); —

Cheb 7. chmbm, gen. Chba, ze-Chba atd., do Chba Pulk. 1315, Háj. 2133,
' města Chba t. 215b, ze Chba Let. 265, we Chbie Pulk. 1293; nč. gen.
Chebu atd., podle nom.; adj. chebský z Cll'BbbSk-,chebfky Pulk. 1551'; —
chřbet v. hřbet; — ehtieti z ch'ntéti, zeehcze fe ChelčP. 293, jenž wzechce
volet ŽKlem. 111, 1; — jb v. 135(doleji); — jdu z jnda, otejdu nč. odejdu,
vejdu, sejdu, nadede atp., impt. otcjdi atd., impf. otejdíech atd., part. praes.
otcjda atd.; k tomu byly tvary infinitivní 'stč. otjíti, aor. otjíd atd., v nč.
jest odchyl. anal. též odejíti, vejíti, vzejití, sejíti atd.; na př. ofgiti abire
KolA. 1511, noc otgide AleM. 5, 32, wgiti Koř. Mark. 9, 46, sgijti KolA.
1515, nadgyty Pass. 313, przyedgyty Pulk. 1773 atd.; v nč. podle odejíti,
předejití atp. utvořeno také odejeti, předejeti atd.; — jehla z psl. jbg'bla,
srov. stprus. ayculo Mikl. Et. Wtb. 95; — jlw z jngo; pl. gen. jeli z jbg'B,
nedoložen; ve-jhu atp., we ghu ChelčP. 174%,pode-jhem US.; — stč. jhra
jhráti, jhřec, jhřz'šče atp., nč. hra atd., z jsgi'a; pl. gen. *jehr nedoložeu,
nč. her (a vkladnó); ze-jhry, kc-jhřě atp., zešhry (sic) ŠtitMus. 32b, ke
yhrzye Alb. 95h, keyln'ze ŠtitMus. 415, weyhrze 't. 293 Mand. 13b, we
glu'ach Kruml. 431“ atd.; obejhrati nč. obehrati; nom. jhřec je z jsgrncs,
k tomu měl by býti gen. jehrcě atd., za to je jhercě atd.; začáteční j- se
odsouvá, tím zaniká slabika jerová jn- docela; na př. ghrzeez Hrad. 95%
lu'zecz Rozk. 1798, hereie Kruml. 57b. jiní herezi Mill. 62b, ot herczow
Aleud. 5, 33, yherezom Pulk. 172“, k hereiem Kruml. 57b, herczom
HusPost. 138b, sherey Baw. 275; nč. herec, herce atd., -e- první ustáleno;
jilem Stsl. ilnmm; — jmě, jméno, z jsme; ve jmě, ve-jméno, ze—jmeneatd., we
gmie jeho NRada 332, wegmeno Otc. 3572 weygmeny syna Modl. 15“,
zeymene Ale. 1 atd.; odchylkou: zgmena Hrad. 47b, pod gmenem ChelčP.
1463, w gménu Br. Ex. 6, 3: místo jméno řikalo se méno, meno, při tom
bývala předložka ovšem nevokalisována, pod-menem atd., a podle toho
psano pak také pod-gmenem atd.; — jmietz', subst. verb. jmčnie, z jmnč-;
Ice-jmění atp., ke gmieni in possessionem Ol. Gen. 23, 20; nč. z-mění,
s-měním svým atp., předložka nevokalisována, poněvadž j(b)- odsuto; —
jmu, jmeš atd., z jsm-; tedy obejmu, sejmu, podejmu, vzejmu atp., ale
objal, sňal atd., pravidelně; tak i v odvozeninách: pojem gen. pojmu,
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příjem gen. příjmu atp., tež objem a vodojem s odchyl. gen. -jemu atd.; —
předložka k, ke, stsl. km, má -e ve spojení s bývalou slabikou jerovou, _na
př. ke čsti, ke cti, z k'L-čbsti; lie-mně, ke mnye Modl. 115; kc-brauiu, ke

branyu Ale. 1, 7; ke Wltani Kruml. 2675; — kbel z kabel:, (pro jiné jaz.
slov. je kmblfs základem; ze kbela Ol. Num. 24, 7; — ke! 2 kmh), gen.
kli cuhnus; odtud kléti, Hiti praes. kleji; klíč, klíčíti; —- ke! gen. kln,
z kmh., kly lvové ŽWittb. 57, 7; — kap mase. z k'me, gen. Lipa, kpem
Dač. Prostopr. II“; kapka z kmpska; — keř z k'Lí'r., gen. Inf-ě,nč. anal.
keře atd., vc-kři atp.; kerz Krist. 3“7 we krzy Koř. Skutk. 7, 35, nade
krzem t. Mark. 12, 26; [;Lijček Háj. herb. 354.5, křoví ; — klátz' z kfslati,
vc-klati, () jednoho kopie přčkla v druhého nóž do pěsti wekla Ale. 1599;
klnu stsl. klima, vzcklnu, člověk wzeklne Štít.0p. 19; — kněz z krbugzn,
ke knyezu DalC. 30; ale záhy a pravidlem je předložka bez -e, Íc-knčzi
Br. Lev. 23, 10 atd. (z kněz, v němž 1, bylo zaniklo v. 5 140); — totéž jest
předpokládatí při kniha z k'Lňiga. z-knih, v-knihách atd.; — křest z krnstm,
gen. krstu, křstu, křtu, odchyl. křestu Pal. 5, 1, 173; beze-křtu, lie-křtu
atp., beze krzftu Štít-. uč. 115“. ke kl'ztu ChelčP. 162% przede krzltem
Štít. uč. 11/1-b, ze krzl'tu Alb. 38b atd.;

adj. křestný z kl'LSthn-;

——dial.

krat v. krt; — krev z krmvn, gen. krve; adj. krvavý; předložka vokalisována,

když -r- bylo sonhláskou:

(celek 2slab.) Ale. 3, 18, we krwiBr.

Isa. 9, 5, t. Gen. 37, 31 aj., ChelčP. 171" a j., we krweeh ()l. Mich. 3,
10, ze krwe ChelčP. 19“ a j., Br. Lev. 4, 25 a j., fe krwiKruml. 4465, fe
krwj Br. Lev. 19, 26 a j.; předložka je bez-e, když -r- bylo samohláskou:
131153211 (celek 2slab.) ŽKlem. 105, 38, w krwi CholčP. 1511“ a j., 5 krwj

Br. Lev. 16, 15 atd.; proto též stč. zekwaviti a uč. zkrvaviti atp.; — kfrt,
(lial. krct Šemb. 58 (Slez.) z knt's, gen. krta atd.; krtice; -— stč. Írt'vu
m. kvtu z kvsta atd., impt. ktmf, impf. ktm'ech, part. “ktm, kvctl z thtl'L,
fem. kvetla m. kvtla, subst. ktvenie ln. kvtenie z kvntennje; né. anal kvetu,
kvcta atd.; vzcktvu z v'nz'skvnta, kněžstvo vzektve DlJ. 6 Ff., vzektveníe
t., nč. vzkvetu, vzkvetení; — IM.—ctv. kim; — lcb stsl. labs, gen. Zbi
a lba, ze—lbiatp., svateho lba Pass. 241, ze lby Mand. 943, sfelbi (se-lbí)
Rhas. 24; domin. lebka; adj. lebný, miesto lebne Frimb. Luk. 23, 33; ——
Zah-, lehký lngmkq adv. lzě; subst. Lhota, lbgota, ze-Lhoty atd.; v nář.
lašsk. jest Lz'hota, v. 5 160, v slc. lehota, obtížná skupina lh- vedla k tomu,
že se samohláska zachovala; — len stsl. Ibm), gen. lnu atd., ze-lnu atd.,
adj. lněný; odchyl. anal. k Lnu Háj. herb. 97“ a j., s Lněným semenem
t. 87b aj.;
dial. l-nu í lcnu, lnem i lanem Kotsm. 11, moc lcnu, z-lenn,
k-lcnu, v-lcnu chod. 37; — lesk z lbsk-; subst. lesk z lbsk's, gen. anal.

lasku atd.; pro žádaný gen. lsku atd. nemám dokladu; adj. lskavý, víšně
jsú lfkawé Háj. herb. 328b, tvář lfkawau t. 348“ a j.; lsknúti sě, bude ňe
lfknuti ŠtítMus. lb, lfknau fe Br. Lev. 13, 25; lsknut se BartD. 105 (l_ašsk.);
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part. leskl (jednoslab.) z lhskl'n, odtud i lesknouti atd. s ustáleným -e-;
lščieti, kříž lfftieffe fe Kruml. 205; adj. lščavý, lščělixfý, sedlo lstiawe Baw.
98, nayll'ltieliwieyffie MamE. 3125; — lest stsl. lastn, gen. lsti atd., pl. instr.
lcstmi, lel'tmi Otc. 35; odchyl. o lel'tyech DalC. 12, lstemi HusE. 3, 194,
přělcst gen. prsíelezzty Jid. 44; Ze-lstí atp., bezell'ty DalC. 4, we ll'ti
ŽWittb. 23, 4; adí. lcstný. lstivý; — lev Stsl. ILV'L,gen. lva atd.; odchyl.
psáno lewa. leonem ŽWittb. 90, 13; otc-lva. atp., ote lwow ŽWittb.
34, 17, przyede lwem Ale. 30; adí. lví, lvový; lvice; odchyl. slc. levica;
— Zcž Stsl. l'LŽb; beze lži ChelčP. 20b, fe lžij t. 2065, we lži Br. Jer. 28,
15; lháti stsl. l'bgati, Selhati atd., felžeme ChelčP. 23b, felhanie t. 136b,

wzelze ŠtítMus. 195; lhář, lhavý atd.; — lkátz' z l'škati; ve lkaní atp., we
lkaní IIusPost 433, beze lkanie Kruml. 4% — lžícě z lmžica, sc-lžicí: —
mdly', tvar jmenný mcdl (stsl. madla) & mdel (buď e vkladné, anebo
z m'r.d'n1'n, m'ndnlm), byv silen

bude

medl

All). 213, stár & mdel budu

ŠtítMus. 62b; — meč stsl. mnčn; gen. meče stč. mcčě atd., ot meezie
ŽWittb. 21, 21, k meczn Ale. 1, 6. mechzem Jid. 100, tvých meczew
Hod. 87“ atd., z pravidla mcč- za žádané ma'-; rovněž tak mečenošč, mc
čonošě, mečový atp. m. ma'-, mcczenoffe SlovKlem. 763, meczonoffyPulkR.
72% mecžowe zabitie Lact. 592 v rucě meczowe ŽKlem. 62, 11 a j.; od
chylné meč- je tu v češtině pravidlem, & stejná odchylka vidí se v rus.
meči, gen. meča, pol. miecz gen. mžccza, hluž. mjcč gen. mječa, srbchorv.
mač gen. mača atd.; v ()l. psáno: mczzem bojovati 4. Reg. 3, 26; mohl
by to býti archaismus, a také omyl písecký; — mech stsl. m'bcl'm, gen.
mchn atd., toho mcllu Comest. 133, mchem Háj. herb. 12b; adj. mchovatý,
mchovitý, květ mchowatý t. 315, mchowítý t. 381), verb. mšiti, omšený;
Mšeno, ze-Mšena; — meň (ryba), z lnsňb, gen. mně; mník; — méňc v.
mníti (doleji); — mest stsl. m'LSt'L,gen. mstu mftu Cís. r. 1444, Br. Joel.
2, 18, do Mftu Háj. herb. 1421) aj., ml'tem Br. Isa. 49, 26 a j.; odchyl.
w Mftu Háj. herb. 73b; adj. mastný, léky meftnymi Sal. 231; mestník,
Meltnijk potus ex musto Lact. 108d; — met z mmtm corus, gen. min, met
MamD. 3035, puol mtu Lact. 103“; — mczh stsl. mbzg'b, gen. m.zha;
mezh ŽKlem. 31, 9, patczet mzhow Ale. 4, 22; mezk ŽWittb. 31, 9;
orlchyl. mozek, gen. mczka atd. s ustáleným -c-, mefek Boh. m. 22% —
mhla z mngla, ze 111th atp.; — mkmiti z mmknzjti; part. mckl z lll'Lkl'l'w
fem. mkla, mek z mmkq. fem. mekší, sv. Pavel sě v jeskyni zamekl Pass.
88, Let. 43 a. j., anal. zamkl US.; zamekfl'l dřvi Krist. 105b; zámek gen.
zámku; otemknúti, neumějí otemknuti Kruml. 1813, knihy otemczzeny gl'u
t. 2315; otmekl, etmek, odmekl Pass. 645 & Kruml. 3678, odmek zámky
ROlB. 118% odmekffi Lobk. 107“; odchyl, dokud neodmekne ChelčP.19Gb;
mčieti z m'Lčati, (král) káza pohany na popravu mczyety KatBrn. 157;
scmčětí, jejž (prach) femczzi vietr Ol. Žal. 1, 4, femczy ŽWittb. t; ten
nás wzemczeyelmi vysoko na velblúdech Otc. 393% — mléti z *mblěti;
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zemleti praes. zmelu, má býti zomleno Fagif. 30b, at tebe kyj nezmele
MastDrk. 228; mlýn ?. malym., že-mlýna atp., we mlynye Hrad. 113" a j.,
nade-mlejnem, pode mlejnem US.; — "tn-, mne, mně, mnú, stsl. nun-,
mnu-; ote-mne, se-mnú atd., ote mne Krist. 33% ke mnye Hrad. 34“, nade
mnu t. 523, ze mnu AleM. 3, 39, přede mnau Br. Isa. 1, 12 atd., od
chylka pro verš: nob l'ie od mne \vfo wzdalyla AnsW. 2b(851ab.); — mnich
z umu-, starou výjimkou s-nmichem ('n záhy zaniklo); _mnz'k v. meň; —
mm'ti, Stsl. mbniti minuere, za mbňe minus je však méňe, anal. podle
menší z mnnbšnjb; — mnohý, Stsl. mmnog'n; ve mnohém, ve mnozě atp.,
we mmnohem (sic) Ale. 6, 22, we mnozye Hrad. 7“ a j., we-mnozftwu
ŽWittb. 68, 14, ze mnohých ChelčP. 665; ale často bývá. také předložka
bez -e (z býv. „mcg-, v němž Jn- záhy bylo zaniklo): k mnohym ChelčP.
21'*, nad mnohym DalC. 44, přěd mnohým Pil. a, przed mnoho letmy 01.
1. Esd. 5, 11, z mnohem kniežat Ale. 5, 18, s mnozltwym 01. 3. Reg.
10, 2, ot mnozltwa ŽKap. 63, 3; — mnu stsl. mana, zemnu, rukama
zemnefs Ol. Deut. 23, 25; — mřz'etz',praes. mm stsl. msra; zemru atp.,
odtud zemř- také v tvarech infinitivních: zemřieti, zemřel atd.; v part.
zmrlý jest -r- slabikotvorné, jerového -e- tu tedy netřeba; rovněž tak ve
výmzích z-mrtvýcll, s-mrtvým atp., nad mrtwym Pass. 111 atd.; ——msta
stsl. mostn, ze-msty, mstivý atd.; — mšč stsl. msša, ke mffy ChelčP.155b;
adj. mešní; — mzda stsl. mbzda; pl. gen. mezd z mnzdm, mezd si nebralo
Ol. Ezech. 16, 34; adj. námwdný; — předložka nad, nade. stsl. nadm.,
má. -e ve spojení s bývalou slabikou jerovou, na př. nadc-hnati; — ňb
eum (sg. akk.), ve-ň, nade-ň, přede-ň atp., uvěřicliu wenn Einmn. 31, při
stúpi prziedeng mátě t. 21 atd., srov. % 143 č. 4; -—mamuti stsl. -nr>žnati,

venznúti, wcnznuty l'u infixm sunt Žchm. 9, 16, ŽKap. t. a j., — před
ložka ob, obe, stsl. Ob'b, ve spojení s bývalou slabikou jerovou, na př.
obe-hnati; -— totéž platí o předložce ot, otc, ode stsl. ot'n, ote-hnati; —

ve spojení s pán, paní, panna, panic mají předložky v jazyku starším
často -e, o tom v. doleji 5 146; — peklo z *pbkmlo (stsl. pbkh), adj. Stč.
pkelný z pbk'n1r>n-; odcb. pcklný, pekelný s ustáleným pak—; — poň stsl.
pbňb, gen. 1mě atd., przyede pnyem Pror. Isa. 44, 19; — peř v. přě
(doleji); — pes stsl. pass, gen. psa; se“-psem ze sm-pnsmmn; adj. psí,
ve-psí, we pfy býti Vít. 11', Otc. 92“, (člověk) we pfy lehne GestaKl.
155; psota, psový, psovati; zepsěti, zepsovati, (lidé) zepliegi Kruml. 277“,
(kobylky) aby zepfowali zemi 01. 2, Par. 7, 13; — pevny/' z pum-, odtud
i úfati z up'nvati; — pozd z pnzd'n, gen. pada, bzda; verb. bzdicti; — plet
(kůže) gen. plti, z pl'ntb, plet neb kuože Rhas. 30, w plti t. 7; odchyl.
anal. nom. plz! t. 39 atd.; — plet (vor) gen. plti, z pl'ntb, plot navigia
MVerb., de strue lignorum quae pluthi vulgariter dicitur list. z r. 1347
(Brandl Gloss. 233) pl. nom. m. plti, na pltech Jg.; — plvati z plnvati,
zeplvati, tvář zeplwana Krist. 1023; — pnu stsl. pana, sepnu atd., ale

175

v tvarech infmitivních 52)—atd.: l'epny ŽKlem. 31, 9, fpieti Hrad. 843, spen
rucě'Pass. 301 (smptnm), fpal mcě 01. 3. Reg. 8, 22, fpaw ruce Troj. 18%
odchyl. anal. sepal atp.; zopieti-vepnu, dva vpalllta jemu ostmze Troj. 186b,
wepneš Br. Ex. 26, 11, anal. wepnul Brigu 159; ——práti stsl. pnrati,

praes. peru; seprati, zaplati atp., praes. zperu atd., když by zopral rúcho
Ol. Lev. 14, 8, zepmti Syeti CholčP. 188'3 rúcho zeprachu Comest. 83b,
zpeí'me fíeti láfky HusPost. 1295; — přě stsl. psrja, zc-pře, ve-při atd.,
z koř. per-; z téhož koř. je súpeř stsl. sapbřt'; gen. súpeřě atd., oba fu
perzyo Rožmb. 253, -c- zůstalo podle nom.; podobně stpol. Sapien gen.
sapierza atd., ale vedle toho také saprza Jag. Arch. 7, 546; — předložka
přčd, přědc stsl. prédm, má -e ve spojení s bývalou slabikou jerovou;
totéž platí o předl. přěs, přěsc stsl. přés's; přěde—slati, přěse-všecko; —
přieti praes. pm stsl. pura, podcpru atp., & podle toho také v tva
rech infinitivních: podepřieti atd., síle nemohúc sě zeprzyetý Pulk. 44b;
— psáti z pssati, tedy sepsati, podepsati atd., ale Spiši, spis, spisuji,
pod-píši atd., wepfati CholčP. 157", nadepfanee KolB. 1518, spiš všecka
slova Br. Jer. 30, 2, otpífuge KolA. 1515 atd.; odchyl. anal. podepíší atp.;
nč. sepis Verzeichnis proti spis Schríft atp. je původu nového, odchylně
utvořeno pro rozdílu významu; ——stč. pstry', pcstr (lslab.), nč.- anal.
pestrý; — pbš- (Jabok-); vepchnúti, wepl'fyený infixus Hymn. 40b; pšenicč
z pbšenica, fe pffcniczy CholčP. 57“ a j.; — Pšov z pts-, ze pfowa DalC.
25; — pták-, ptačí atd., z pat-. stsl. pata, p'rxtica atd.; odchyl. s-ptákem
atp. již stč.: z ptaczftuio Ol. Lev. 7, 27, z ptaczftwie t. 1, 14 a 7, 26,
nad ptaczítwem Kruml. 1951', w ptakopmwených Vít. 1005; — ptáti stsl.
pmtati, vchtati, zeptati, wzeptaty Štít. uč. 93“ atd.; — řek-, stč. řéci nč.
říci, řeknu atd., a praes. řka, impt. rci, part. fřka atd., z koř. rck- a oslab.
rok-; -—reptat-i Stsl. r'sp'btati; jm. míst. Repty gen. ze Rpet atd., apodle toho
i nom. Rpcty; — 'rct stsl. mtm, ve-ťcu (r- souhláskové) a. v-rtu (r- samo
hláskové), we rtu svú ŽWittb. 105, 33, we rtiech ŽKap. 44, 3, pode rty
ŽWittb. 13, 3 atd., a \v rtiech ŽWittb. 118, 13, ot l'tOWt. 119, 2; demin.
rtík, stč. rici; gen. retku, tvá retky Ol. Cant. 4, 11; — rez stč. o-zěz r'ndja,
ze-rzě atp., oto rzy Ol. Bar. (i, 11 atd.; každý rzavý jest nevčl'en Výb.
l, 962, že rzaweho oscnic Oto. 449“, když železo zerzawie Tkadl. 44b,
střicbro zerzyewielo gelt Koř. Jak. 5, 3, zlato zerzywielo geft ChelčP. 204:b
atp.; uč. rez gen. reze atp., adj. rezavý, velb. rczavěti atd., s ustáleným -c-;
— rez“ stsl. rmžr., gen. rži atd.; dial. je rži dvojslabičné BartD. 29 (pomor.),

a taktéž v-rži, tedy 1'- samohláskové, atak rozuměti jest také dokladu
z Mill. 85“: z řzzie pitie rozkošné činie; vedle toho i z-režč, chléb z rziezie
dělají t. 1075, réž gon. réži BartD. 37 (lipov.); adj. režný z mám-,
(chléb) rezny MastDrk. 174, a ržčný z 1mžan-, o rzyenem (chlebě) Mast.
288; — předp. roz-, rom-, z rou-, má -e ve spojení s bývalou slabikou
jemvou, na př. roze-hnati atp.; — rváti z mvati, servati atp.; — řvátz'
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7. řhvati, \'zeřvati z v'nzmí'bvatí, jeden zcrzwa Comest. 164b atp.; — rzátí
z myzati, ve rzaní; — předložka s, se, stsl. S'Ia,má -e ve spojení s bývalou
slabikou jerovou, na př. sehnati zo ST.-gmati atp.; — sbor, zbo—r,ze
smbon; žádáme vc-sbor- atp., we fboru ŽWittb. 119, 2 a j.; ale již v Stč.
bývá pravidlem předložka novokalisována, na př. ot fboru Žchm. 63, 3,
w zboí-íech HusPost. 147“, z zboru CholčP. 137“, z zborow t. 138b; —
tak i při sbožie, zbožíe atp., zc smbožnje; žádáme ve-sboží atp., uue fhofi
plavajúce Kunh. 151% ale většinou je v-sboží ap.: w zzbosiu Jid. 126,
w zbozy' Kat. 16, w zbozi 13.3-4, w zbozy Ale. 72, w l'bozy Štít. uč. 1335,
w fbozyczku t. 126", w zbozye DalC. 75, k zbožij ChelčP.117“,144b, 155'3
z zbožij t. 206"; — rovněž tak při sčastny', šěastm', šťastný &. sččetz'a,
ščěstie, štěstí, ze sfbčgstn k szczeftíj Štít. ř 29b, s zčeftim Vít. 74a var.,
w ftyclřy Ale. 759, w zczefti NRada (B) 2011, w ffczzicfti Kruml. 178“;
rovněž tak při sěčdie z *iz'b čodbje (kolloktirum, utvořené z výrazu iz'L—čgdu
Mikl. 2, 66), stsl. isčgdbje, ištgdnjo: k fcziodi ad posteros Ol. Lov. 25, 46,
l;. 22, 3, k [tiedi Maan., s I'cziedye raphaym do reliquis Raphaim Ol. Jos.
13, 12; rovněž tak při sčiščcm'e: ot fczifczonye ŽKap. 88, 45; — sdmv—
v. zdrav- (dolojí); — sen zo sun), gon. sna, snu atd.; zc-sna, \'c-snu,
\'c-snách atp., ze [na Zrc. Q"; beze- sua, odtud adj. bezcsný (chybně boz—
senná noc, : bez sama!), zesnúti; — sesek v. ssátí (dolejí); — (1410opět
výjimkou starou (srov. sbor) při shodenie (shodnutí): nad [hodonye Ol. Lev.
27, 15, pod lllodenym t. 27, 2; při shořem'e: bez lhorzenie Kruml. 70";
při shřúšem'e: od fllrzieffenyo Pass. 294; — schnúti, stsl. S'LCth-tí, part.
sechl zc sfbchh., fem. schla, fík vffcchl (-Z souhláskové) Štít. ř. 133b;_ anal.
uschl (-Z sa.mohláskové); zeschnúti, zefclmy aroscat ŽWittb. 89, 6, zefchnot
Chir. 1755, zefchlym lukám Ale. 80; častěji zsech-z zl'echnu arcscent
ŽWittb. 36, 2, (sěno) zfochlo jest t. 128, o, kosti mé zfechly t. 101, 4,
sfochlym kostelu Štíqu. 379; — při schozenic opět výjimka stará (v. na—
hoře sbor): ot I'chozenye & conventu ŽKap. 63, 3, w zchozony in desceusu
Pror. Jer. 48, 5; rovněž tak při schrana: , w fchranu in cubiculum Brig.
148, w zchranie ŽWittb. 16, 12, w [chrauye in vostibulo Ol. Lov. 3, 8,
w zchranach ŽKlom. 117, 5; -— -sl'áti ze -s'1>kati (soukatí), seskati: nit
z kú'dele fefkanú Ol. Súdc. 16, 9, fofkanu MamV., žíui z koňských srstí
soskanu Pass. 24; — dále opět výjimkou starou (srov. sbor) při sklep ze
s'aklop'r.: w zzklepio ApD. c, V sklepě VšohJir. 408 st.; při skon-:
k I'konczenhu 'DalH. 42, przycd Ikonanym Modl. 4b, bez l'konani ChelčP.
40b; při skrášmic: s fkrufenim Pass. 419; při skrýšě : w fkryl'ň svú Kola
Mat. 6, 6; při skrytý, skryt-ie, skrytým, skrytny': w l'kn'tye Žchm. 10, B,.
ne w [lnytyo sem mluvil Pror. Isa. 45, 19; w fkrytiu in occulto ŽTruhl.
138, 15, w l'kritiu ŽKlem. t., w zkritiu búřě ŽKlem. 80, 8, w ['kin'tu (sic)—
ŽGloss. t., w l'kryty ŽPod. t., w fkryti 01. Žalm. 26, 5, w fkriti ŽKap. t.,
w [krytinach MamF. 895, “" fkrytnem pokojíku PassKlem. 72b; vedle toho:
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we fkriti in abscondito ŽKap. 30, 21, \W: l'kritinie 15.80, 8; při skutek:
s Ikutkem Pass. 429, z [kutkow CholčP. 283, w fkutcziech ŽWittb. 9, 17. nč.
v-skutku; — skvbr- (skvařiti), rozefkrzwela (sic) ŽWittb. 74, 4 ?. 1'ozf5-skv14r—;
— sláti zo smlati, rozeslatí; anal. též rozesílati, odesílati; — slach-, po—

slechnouti atd., má ustáloné a; ale doklady starší mají za to sluch-, upo
sluchnúti atp., není tedy jisto, že by to bylo ze sl'nch- (srov. Mikl. Etym.
Wtb. 309); — při slepitel opět výjimka stará (v. sbor): slopenie řeklo
k I'lepytely Pror. Isa. 29, 16; rovněž tak při slévanic: bez Hewauye Vít.
175; při složenie: w flozzenye Ol. Tob. G, 20; při slittovánie: w ['lytowanyu
ŽWittb. 102, 4, k l'litowani Kruml. 60“; ——slza (stě. Islab.) ze 511.221,pl.
gen. slez ze 31mm, ot I'lez ŽKlom. 96“ a j.; nč. Slza 2slab. & pl. gen. slz;
se:-slzami (stě. 3slab., ně. 4slab.), fo Hzamy Zrc. 45; stč. vzeslziti z \"BZ'L-Sl'BZ-;
(uepříete1) wzeflzij Lit. Sir. 12, 16; — směs, vesměs z vir.—srsméSL,
\vefmyos
PulkMus. 2a & j.; výjimka stará (jako při sbor) při smčsz'cě: w fmyel'yczi

01. 1. Esd. 3, 13; rovněž tak při směska: w fmieffku osob confusio Štít“
Pnř. 22“'; při smat: w fmetoch Baw. 37; při sm-ícra: vyjíti yl'miery Oto.
345a (býv. —z-smiery změnilo se v -j-smiery; v OtcB. jo na stejném místě
zo-fmiery); při smlúva: w [mluwu 01. 2. Par. 23, 3, w fmluwnijm listu
Lún. list. 1481; při smrt atp.: \v fmyrti ŽWittb. 12, 4, w fmrtech EvOl.
104b, K zzmyrtyo ApŠ. 20, k fmrty Pass. 305, Štít. uč. 155'), MamB. w,
ot fmyrty ŽWittb. 77, 50, ot zmyrtcy AleM. 4, 17, z fmrtno moczy Vít.
34“, nad fnn'ty Pass. 301; při smut, smutek atp.: w fmut Dčt. Jož. 3“,

\v zmutczic Ale. 7, 34, w fmutczo Ale. 109, k fmutku Ol. Est. 14, 2,
ot fmutka ŽWittb. 31, 7, w zmutnom AleM. 8, 25 atd.; vedle toho: ze
fmutka ŽWittb. 107, 13; dále rovněž tak při smysl, smyslný atp.: boz
[myHa Hrad. 1395, w fmyI'le t. 108% z fmyfla. t. 97“, Pass. 289, k l'myflu

Pass. 326 a 426, z I'myflncy váhy Kat. 50 atd.; a rovněž tak při sňatek,
ot fnatka ŽWittb. 63, 3, w fuatcio ŽKlom. 88, 6 atd.; — snem Stsl..
S'Lnbm'B, gen. stč. semna atd., do panského sonma Půh. 1, 201, ku pan
skému senmu t. 1, 178, po tomto senmu t. 1, 200, na ffenmyech EvVíd.
Mat. 10, 17; za to vzniká záhy tvar sňem gen. sňemu s ustáleným -e-;
— snímam'e ze smím—, wo [nymanyu ŽWittb. 101, 23, uefnimanyu ŽGloss.
t.; — dále opět výjimka stará (srov. sbor) při snuzenz'e, w fnuzenicŽKlom.
31, 4; při spad—, k fpadu vody 'KolAO. 8b (1505), od fpudonie Kruml. 200%
při spal-, k fpaleni Koř. Mat. 13, 30,_ k fpaleninio Rhas. 109; při spas—
zo s'npus-, na př. k [pa.fenyu ŽWittb. 32, 17, k fpafony Pass. 404, \v [pa
fenyu ŽWittb. 11, 6, w fpaňtolyu t. 12, 6 'a j.; — spátí, spam'c atp., ze
stpati, stě. zaspati, ani fie zofpí HusPost. 2155, chpal som sě ŽWitth.
3, 6; zefpatu vstavšo Pass. 349, ze l'patu L'. 32, t. 536; ze zpanyě Jid.
149, a též: w fpanich in somnís Koř. Mat. 2, 12 a j., [panlywym mluví
cum dormionte, tedy m. s-spanl-, 01. Sir. 22, 9, výjímkou starou (srov.
sbor); — též výjimka starat při splňem'c, k l'phlěnj Br. Num. 15, 8; .při
Gebauer, Historická. mluv. jaz. česk. I,
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ómojem'e, k fpogeny 01. 1. Par. 22, 3; — spolek ze smpol-, we fpolcic
ŽKlem. 132, 2, wefpolck ŠtítMus. 94b, zefpolka KnlAO. 11)(1492), a také
výjimkou starou (srov. sbor): wfpolek Kat. 82, z [polka Ol. Ex. 34, 29,

s spolupóvody VšehJir. 30, pm'gmistr s fpoluradnymj KolAO. Gb,jednoho
z 1'p01ufluhHusPost. 178% — též výjimka stará při sprast-z w [proltcnltwiu
Hrad. 482 w fproftnc Pass. 323; — stě. spa "ze smp- (sypati), rozespu,
rozefpes jě dissipabis' ŽKap. 143, 6, rochpe Háj. hCl'b. 155, popel roze
fpyete PassKlmn. 152=; ale většinou výjimka stará rozspu, rospu: rozfpe
ŠtítMus. 98, rofpe ŠtítOp. 332% popel rofpiete Pass. 374; — ssátz' ze
smsati atd.; odtud i sscle, psáno též sele. ze smsel-, a sesek m. ssek ze
S'LS'Lk'B,gen. sesku ze s1,s1,lía;— stč. stblo ze StbeO, pl. gen. stébl
(lslab.) ze stbbl'n, odtud stéblo atd. s ustáleným -é-; —- stčfstklo ze
StbklO, z toho sklo; ve-skle atp., z V'B-Stbklé; ve stklenicě není naza jer,
nýbrž za (2,stsl. stbklénica poculum; — stkv- v. svet— (dolejí); — stláti
zc stnlati, podcstlati, rozestlati, praes. anal. podestclu m. podstelu, iter.
podstýlatí; —'sto ze. smto, pl. geu. set ze S'Lt'L; ze—sta,ke-stu atp.; Setník;
odchyl. setina, slovo nové chybně utvořené; —'stred ze strndb'masc.
a fem., stsl. strnd'r, masc., gen. strdí atd., medová Iti-ed Rúd. 2“, ftred
sladký Hug. 60, súde Iti—dyOtc. 205b, mlékem a ltrdij Ol. Ex. 3, 8, ftrdem
nasytil jé ŽKlem. 80, 17; odchyl. anal. s Itrcdem ()tc. 206% ftrzedy i mléka
Mill. 225; — střemhlav ze strnmnglavn; — stč. strhati (strouhati) ze
strngati, scstrhati, zestrhati, Ieltrhal decorticavit Ol. Gen. 30, 37, MamB.
12% zcl'trhati Ol. Lev. 14, 41, a vedle toho správně zstrúhati, duby zftru
halí l'u dolaverunt Ol. Ezech. 27, 16; — stm stsl. stnra; rozestru, rozel'tru
Chólč. 1865; analogií také rozestřieti: ano lie rozcllmielo 01. 1. Reg. 14,
16; ale správně: ktož Syeti rozltiera ChelčP. 191% nč. anal. rozestíí'ati;
— stv- v. svet- (doleji); — dále opět výjimka stará (srov. sbor) při stvor
ze smtvor-. w Itworzenych Pass. 288; —, stč. stzě ze swg-, nč. stezka; -
dále opět výjimka stará při sváda, k fwadie Nllada 121, \v [wadie Hrad.
128', z fwad ChelčP. 183% při svár, w [\varu Túl. 25“, k fwaru Ol. Job.
6, 26; s [warlywimi Koř. Mark. 15, 7, bez [waruow ChelčP. 1058; při
svaz-, k fwazanyu ŽGloss. 149, 8, ot [waxkow Modl. 14b; při svědomie,
bez fwiedomij ChclčP. 85b a j.; — svet- ze sva-, stsl. svntnati, part. svetl
plur. svtli (ve jméně místním Nc-o—svtli,nč. Nusle); anal. svetlo, dřiev nežli
by vfwetlo Comest. ISOb; dalšími změnami vc stv-, stkv- & skv- vymkla
se slova tato pravidlu ještě více: w ltwucich koronácll Pass. 307, ““ fkwuczic
světlosti Kruml. 302b; — dále' opět výjimka stará (srov. sbor) při svod,
k [wodu Koř. Mark. 13, 22, w [wodiech t. 2. Kor. 6, 5, od [wodyczow
110113.455; — svrch- ze snu-cb, Ic l'wrchku Koř. Jan. 8, 23 af Iwrchka
01. Ezech. 17, 22, od fwrchkow Koř. Mat. 24, 31, k fwrchowany Štít. uč.
995; — ščebetatz'm. ščebtati, stsl. štbbstati; ščcbet m. ščebt ze ščnbnt'n, sstebty
Baw. 61; — šed- ze ŠBd—,part. šed stsl. Šbd'L, fcm. šedši z Šbd'LŠi; part. šel
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fcm. šla, z Šbl'f)fem. 'snla; stč. sšed, ššedši, sšcl f. sešla atp., póhon.ffeel
t. j. sšél Rožmb. 22, odffél Háj. 735, wodHedIfe Lobk. 88“ atd., nč. anal.
sešed,

Sešel atd.;

stč. bylo také

všed' & všel m. V'LZ-ŠI>-,fem. vzešla,

wl'fed oriens ŽWittb. Zachar. 78, wíIel ascendit t. 77, 21 a j.;'0d šbd- jest
i suhst. příštie z pl'ÍŠBStbje,pri-šbd-t-bje; — šeptati a špetmiti ze ŠbI)'Lt-;
— šev z ŠbV'I),gen. švu; podšev z podmšsvzs, gen. podešm; švec z šnvncn,
gen. šcvce atd.; podle nom. švec pak také dial. gen. šveca Šemb. 42 (mor.
podhorsk), a podle gen. ševce atd. také nom. ševc Šemb. 37 (mor. ob.),
Btch. 420 (dol.-beč.), chod. 37 ; švadlí, švadlena; — tehda, tehdy z tm-kmda,
t'L-k'ndy; vedle toho bylo stč. tda, tdy z t'Lda, tady, jako lada z k'bda
atd.; stč. tedě a teď tunc n. hic, z tmdě, -e- přijato analogií podle tedy atp.: ted
rem adsum Otc. 4913, Tedyet fam adsum 01. Gen. 22, 11; -— tenký, stsl.
tnnmk'b, pol. cicnki; — tesk- atp., stsl. task-, má v některých tvarech
ustálené -e-: teskuúti, (já) neftefknu sobě ŽKlem. 29, 13, nejeden sobě
Itcl'tyc Ale. 1813; aor. ]. sg. stesk ze s'Ltmsk'L,pro ňcž sobě tak velmi
ftcfk Ale. 884; tesknost, teskný, tesklivý m. tsklivý pol. ckliwy; tščieti
z t'Lščati, ž' sem sč jinam ne tfchzala-LMan 76; tščí, tščí útroba nč.
štítroba; tščicě, ččicě, plakťmím hi tffchzicziu ApŠ. 155; — test soccr,
stsl. tbStb, gen. tsti a tstě atd., smíšením ct-, teft Ol. Súdc. 19, 3, cztic
svého Ol. Ex. 3, 1, fe cztícm Ol. Sir. 37, 7; odchyl. anal. testa mého
Kar. 11, telti (sg. dat.) MamB. 12; tščč z tbstja, stsl. tbšta socrus, dalšími
změnami ččě & čtě, tsczye Bozk. 2440, cztyc MamC. 1391', proti czczy [we

Ol. Mich. 7, 6; odchyl. anal. teščč, testye socrus Čelak. Dodav. s. v. testa;
— tkáti z tmkati, setkati, vetkati; — tknu, stsl. t'Lkna, part. tekl z t'Lkl'B,
fem. tkla, tčen atd., dotckl fe Br. Lev. 22, 4 a j., dotkla fe t. Dan. 10,
10, dotczenie Hug. 77; odchyl. anal. též dotkl, dotkl fc t. Dan. 10, 8 a j.;
vetknu, vtekl, vetkla atd., wtckl Háj. 105; anal. wtekuu Comest. 1968; —
tléti z tbléti, zetleti; — tma atp., z tuna, pl. gen. tem z tmnm, z tem de
teuebris ŽKap. 106, 4; ze-tmy atp., ze tmy ŽWittb. 10, 3, we tmach
ŽKlem. 87, 7; we tmyelem svědomí Brig. 134; tmavý, temný z mmm-,
tmíti se, když se setmělo Us., odchyl. stmívá se; — tnu stsl. tma, praes.

setnu, inf. stieti, part. stal atd.; — trest z tmstb, gen. trsti atd., trzti
zlatú Koř. Zjčv. 21, 16, trftí (sg. instr.) HusPost. II“, trefltmy (pl. instr.)
Kruml. lOOb; třástka, malú trchtku Mand. 62“; trestný, kyj treftny baculus
arundincus 01. Ezech. 29, 6; trstie calami, ze trztíe Mill. 91b, we trzůic
Comest. 54“; trstčný, trstina, trstinný; — třic, tři, bez trzi Pass. 171,
k tmetinie KolB. 1522; ale většinou mívá předložka —eproti pravidlu:
we trziech Otc. 1495, ze trzy BrigF. 52b, masa fe tmy dni ostalo Otc.
397b, ke trzcm KolB. 1519; odchylka tato měla podporu v náležitém
Se-třmi ze s'L-trmni, Ic trfmi Pass. 292 a j., a ve výrazech parallelních
ve-dvú, zc-dvú, kc-dvčma atd. a \'e-čtyřech, ze-čtyř, lie-čtyřem atd.; —
tru stsl. tma,“ inf. třictt stsl. treti; setru atd., a m. střicti je anal. setříeti
12*
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Pass. 519, zotrzyoty Kruml. 95b a j.; part. třčl & trl, nebo sč jim řobřio

ztyrly AlxŠ. 5, 13; — trvati psl. trnvati, lit. trivoti ertragenMikl. Etym.
Wtb. 360, tedy setrvati ze sz,-trav; — předložka v, ve, stsl. V'L, má -e
ve spojení s bývalou slabikou jorovou, na př. ve-hnati z'v'L-g'nnati atp.
— včela stsl. bnčela, ze-včol atp., ze wczel Rožmb. 179; — včem z vnčora,
ote wczerayka (sic) Ol. Ex. 21, 29; — vdě.: atp., mě. z vděčnosti US.; —
vdova atp., stsl. vndova, ze wdowyeho stavu Štít. uč. 41b; — ven z V'bll'Ia,
10k. vně, gon. ze-vna, Ol. 2. Par. 4, 3; adj. zevní; nč. venek anal. podle
ven, venku; — vop clamor, z v'npm. gon. úpu z wapu atd.; wop ŽWittb.
143, 14, vpy (pl. akk.) Pass. 76 a 574; odchyl. anal. také nom. zip a gen.
vepu atd., má vp učiniti Řádpz 88; odtud vzeúpčti z vmzm-vapéti, wzeu
piechu Ol. Jos. 24, 7, dušě wzoupio t. Job. 24, 12, Esau wzeupye Koř.
Gen. 27, 34; vedle toho též vzápětí, wzupiochu Ol. Súdc. 19, 30; — ves
stsl. vnsr„ gen. vsi; Ze-vsi, ve-vsi atp.; vesnice, vesuí z \'Lsnn-; -— veš stsl.
V'LŠB,gen. vši, adj. všivý atp.; — veš omnis, stsl. vnsn; gen. všeho atd.;
ze—všeho atp., bezewffeho Modl. 295, ze wffeho Otc. 95, ote wffeho Modl.
735, wo wffom ()tc. 1285, ke wffiom Ol. Jud. 1, 10, fe wffyomi Pass. 407,
pržiedo wfl'yemi t. 376, ko wflolikcmu Štít. Pař. 5“Latd.; odchyl.: přěmohú

jě bez wfye brani (pro verš, Sslab.) Ale. 484, bez wffeho KolA. 1513, nad
wffyoczky Modl. 47", przed wffelikym KolA. 1511; odtud také veždy,
vežda atd. z vnšn—dy atd., ale vedle toho častěji vždy atd.; — vňutr
z milan-, ve-vňutř-, že-vňutř-, we wnytrzki in interiora ŽTom. 62, 10,
zownytrfnye Hod. 62b atd., a ot wnytrzka BiblB. Mark. 7, 20, z wnitrzznio
ozdoby Kruml. 2663; — vm Stsl. vbra, praos. otevru, & podle toho též inf.
otevřioti atd., ale správně iter. otvírati; subst. otvor; — vm, vřietz'forvore,
scvru atd., když wrzo hrnec, fewrzo fye nečistota Štít. ř. 193“; — předložka
& předpona vz—,vzc-, stsl. \"ng5, má —cve spojení s bývalou slabikou jo—
rovou, na př. vzebmti z V'LŽ'L—bbl'ílti,vzeblšččti z v'bzm-blbščati, newzeblfftij

fie plamen Ol. Job. 18, 5, vzočstiti, Vzcdrati, vzehnati, \'zehřmčti, vzechtéti,
vzeklnu, vzelhati, vzemččti, vzeptati, vzařvati, vzeslziti (leab.), vzeštio,
vzezřieti atp.; také vzcúpčti zo \"I>Z'I>—\"I>pé-,
dušč wzeupio Ol. Job. 24, 12;

místo vazz- je však přodpokládati vaz- (bez druhého jeru, to odsuto),
když slovo nasledujici se začíná jel-ein -b nebo slabikou nejerovou, na př.
vezmu z vaz-mna„ vzklóti z vm-klgti, vz-vodu ž vaz-vodu, ten chce wz
wodu a nemoha Hrad. 96% vz-dechnúti (od odchylnóho dechnúti; ve spo—
jení s náležitým dohnúti, drschnqti, bylo by *vezdclmúti) atp.; — vzchod
z v'nzchod'n, ke wzfcliodu Ol. Súdc. 8, 10, ote wzchoda ŽGloss. 49, l,
ŽWittb. t. a j., a také 01: wzchodu ŽWittb. 112, 3; — vzróst, výjimkou
starou: k wzroltu HusPost. 158", k žroftu Koř. Mat. 6, 27 ; — předložka
z, ze, stsl. ízn, má -e ve spojení s bývalou slabikou jorovou, na př. zc-mne,
ze-zlóho, zemdliti atp.; — "božie v. sbožz'e; — zbytek, k zbytku VšehJir.
68, z zbytečnosti EvOl. 200 (Jil-.), t. 300 (výjimka stará jako při sbor,
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v. nahoře); — zdrav- ze s'bdrav-, k zdrawi Hrad. Bb, Otc. 3762 k fzdrawi
Kruml. 437% k zdráwij (sic) VšehK. 37“; ať slouží ke zdraví US.; ——zed
stsl. Zbdh, gen. zdi atd., pl. instr. zedmi, ve-zdi atp., odtud zédcě nč. zídka,
zedník, zdíti atd.; — zkálenie, výjimka stará: ot zkalenye Alb. 26b; k zka
ženi Br. Gen. 9, 11, též; — zlý ze xml-, ze zlého atp., ze zleho Modl.46",
we zlem Pass. 303, ote zle (cěsty) Ol. Ezech. 13, 22, ke zlemu ChelčP.
229", fe zlymi Otc. 31“, ze zlol'ti ChelčP. 183“ atd.; někdy odchyl.: od
zleho Pass. 311, od zlých Trist. 350 atd., nč. často tak; — zmek ze
zum—kq,nebo Z'Lm'bk'B, srov. slc. zmok, ms. dial, zomija Mikl. Etym. Wtb.

403, gen. zemka ŽWíttb. 90, 13; —-zmeškaly', z zmeffkaloho frdce ChelčP.

110“, výjimka stará; — znáti atp. ze mna-; seznati, feznati ŽKlem. 49, 4
atd., uč. seznati, rozeznati; výjimkou starou: ot znameny tvých ŽWíttb.
64, 9, w znamol't Pass. 280, [znamena] Pass. 280 a j.; — zpěv atp.,
\'zezpievati, zezpievati, zezpiewa Ol. Ex. 15, 1 a j., a z-zpčv-, zpiewaczzow
de cantoribus t. j. z-zpčvačóv t. 1. Esd. 7, 7 a j.; — zpod z iZ'B—pod
& vzezpod, zezpod, wzezpod Ol. Ex. 20, 4; — zpósob, ze zpoffobenie Kruml.
56“ a k zpósobu ŠtítV. 170 atd.; — zpověď z iZ'L-pOVČdb,výjímkou starou:
bez zpowiedy Pass. 343, w zpowiednych t. 461 a j., k zpowícdi ChclčP.
11)atd.; taktéž při zpozdilý, z zpozdileho frdczc ChelčP. 1105; — zpráva
atp., z iz1»pmv-, výjimkou starou: s zprawcz (sic) Rožmb. 135, k zpmweni
Kruml. 186b; též výjimkou starou při zprzňem'e, w zpirzncnye ŽWíttb. 29,
10; — zráti ze Zbl'ati, sezrati atd., když fczm obilé Otc. 449', [ézrale
Aman. 41“atd.; — zřictz' ze zn.:-čti, sezřieti, vezřieti, vzezřieti, podezřěnie
atp., bóh fezrzicl ŽWíttb. 52, 3, wezrzyela. Kmml. 108“\atd.; — ztráta

atd., z iza-trav, ke ztrátě atp., ke ztratye Jid. 31, ze ztraty ŽWíttb. 102,
4, we ztratye AlxII. 7, 34; odchyl. k ztrátě Vel., Flav. & j. Jg. ; — ztrava
atd., 2 ÍZ'I>—tl'ílV-,
výjimkou starou: w ztrawie Kruml, 113% w ztrawy Štít.
uč. 109; — znietz' ze zvnnéti, vzeznětí, když wzeznye trúby Ol. Num. 10,
6; —- zvátz' ze zmvati, sezvati atp., praes. stč. szovu, nč. anal. sezvu; —

žďár z im.-žalm, zc-Žďáru atd.; — žrláti ze žtdati, fezday "kadl. 4o—-,—
žth atp. ze žbg-, mežhuatp., zczze t. j. zežže ŽWíttb. 45, 10, rozze m. rozežžc
t. 2, 13. knihy I'ezzhli fu 01. 1. Mach. 1, 59 atd., inf. zžéci, sšéci atd., iterat.
sžiehati, sžíhati atd.; zežhnútí, zežhovati, zczhugi Koř. Mat. 13, 40; —
žmu ze žmnq, scžmu, inf. sžieti (ncdolož.), itcr. sžímati, l'zymagícz Krist.
47b ; — žňu ze žnňq, sežňu atd., part. sžrm ze smžtnm, fženffc Ol. Gen.
41, 47; inf. sžieti atd., fzyeli messuerunt Koř. Jak. 5, 4, nč. odch. anal.
sežali; subst. žen, žeň ze Žbnb, gou. žni & žně atd.; ve-žni, ve-žnč atp.,
wc zzny neb przyede zzny Pror. Isa. 18, 4, we zznie Otc. 1455 ke zny'
Krist. 53&atd.; subst. žnc'c ze Žblleh, gon. žencc.atd., žcnczom ChelčP.
585; podle gen. žence také nom. ženc chod. 37 & ženec Bartl). 86 (staro

jick.); — žráti ze žtrati; scžrati atp.; praes. sžcru, sžere Br. Deut. 24, 8,
sžerau t. Oz. 2, 12 atd., odch. anal. scžcru, fežcre Br. Ezech. 15, 4 a j.;
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—- žvátí atp. ze žbvati; ke žvaní, ke zzwany ad ruminandum Ol. Cant.
7, 9; zežvati atp., zežwati ApotFr. 123“.

146. Pohybne (vkladne) -e, přibyló během času analogickým

vokalisováním

předložek.

Případy, které sem patří, jsou vytčeny

ve výkladu odchylek v 5 139; mají, jak tamtéž vyloženo, vesměs původ
svůj V analogii, a jazyk býval k odchylce analogické veden dílem snadnější,
výslovností — na př. když místo staršlho e-středu později se říká ve-středu
—, dílem žádoucí zřetelností — na př. když místo staršího k-komu, z-země,
s—skály,v-vodě atp. později se říká ke-komu, ze-země, sc-skály, Ve-vodě atd.
— Doklady zde následující mají »šíření této vokalisace poněkud ukázati.
Spolu má z nich vysvítati, že pohyhnému e byly původně slabiky jel—ové
příčinou skutečně jedinou, ježto odchylky. t. j. účinky příčin jiných, v době

starší — na př. ještě u Komenského
— velmi zřídka se vyskytují
& vlastně teprve v češtině nové v počtu patrnějším a v někteíých
případech i důsledně vystupují.
Příkladů, které sem patří, jest veliká síla: uvedeme z nich jenom
některé (pořadem abecedním), mezi nimi hlavně takové, které zde mají
důležitost.. br-, bř-, k bratrom Pror. Jer. 29, 16, ot bmtrzie Otc. 55%
przied brzatrzy Hrad. 188, s bratry Otc. 551) atd., nikdy kc-bratru atp.;
k brziehu Brig. 17l, ot brzieha Ale. 577, z brziehuow Otc. 23“ atp.; —
cla-, od dawnofti Baw. 236, od dawnich předkóv ].(olAO. 17% od dawnijho
času Háj. _100', nč. od-dávna a odedávna; — dl-, w dluhi ŽGloss. 124, 5,
z dluhu Štít. uč. 135b atp.; -— (ir-, dř-, w drahe ceně Mill. 10h; k druhu
DalC. 5, ob druhu [tranu Otc. 1365, nad druhym Štít. uč. 19“, [ druhe
ftrany Dale. 44, z druhe [trany Otc. 459“ atp.; pod drziewem Otc. 1621),
t_. 2891; s dřewem Br. Jer. 3, 9, z dřewa t. Skutk. 13, 29; nč. zc-dřeva
US.; — flv-, k dworczy Kol.-\. 1514, od dworu t. 1512, [ dwora Otc. GW,
w dwuor KolA. 1514; ke dworu KolA. 1511, we dworziech ChelčP. 17G";
nč. zc-dvora, kc-dvoru US.; — f-, _fl—,
fr-, w fenyczi Ol. ]Csd. 6, 9,
w Handrzyech Mastlh'k. 33, W Ffrankowiczich KolA. 1518, w Franfke zemi
Háj. herb. 20113nč. vc-Foenicii, Ve-Flandřích atd.; — lu, k hlawye DalC. 31,
nad hlas Vít. 23“, k hněwu Br. Jer. 32, 21, k hradu DalC. 11, przied
hromem Otc. 3552 w hrzyeffye Modl. 40% s lnzichy ChelčP. 1422 w hwyez
dach Ale. 4 atd.; nč. k-hřadu i ke-hradu, ze-hříchu, v—hvězdáchi ve
hvězdáeh; ——ch-, w chlapiech NItada 488, w chramie ChelčP. 2092
w chwale t. 154& atd.; uč. k-chrámu i ke-chrámu; — "Ic-,k kaděnij Háj.
herb. 47“, k kafltelu ChelčP. 1105, k Kauřymu Háj. 51", k“ kazdemu Ben.
Ex. 38, 5, k každé nocí ChelčP. I“, k klaffterfké chwojCe Háj. herb. 38b,
k kloktánij t. 1421', k komu Br. Isa. 10, 3 a j., k konánj t. Ex. 35, 19,
k korábu t. Gen. 7, 7, k Koftelu Iláj. 3l(i“, k kozlijku Iláj. herb. 12",

k kraynemu uvedení Pror. Isa. 7, 3, k kralowu wozu íkleM. 2, 31, k kralowu
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dvoru DalC. 23, k Kryftu ChelčP. 9“ a j., k kteremu Ol. Num. 4, 27,
KolA. 1511, k kterému Br. Lev. 21, 11, w ktereem ApŠ. 124, w kteremz
KolA. 1512, [ ktereho Rožmb. 40, z ktereho Pass. 368, k kuchyni Pr. pr.
260, k kuzedlnikom ChelčP. 2462 k kwjlenj Br. Isa. 22, 12 atd.; splývající
k-k- psáno někdy jen k-: vedú jej kayphaffowy Vít. 50“, ten kazdý
(zr k-každéj) sčči umný Ale. 1671, knyczy náhle přibčžechu Hrad. 27“,

ktereys koli přídú škodě AleM. 4, 11 (na psaní tom zakládá se mylný
výklad, že tu býval dativ prostý, Bartoš Dativ 4), vedle toho: ke kralowi
Pass. 354, ke kterzioi vieřč t. 372, ke krzizy Zrc. 4“; nč. kc-komu, ke-králi
atp. (kc-k- místo k-k- pravidlem), z-kterého i ze-kterého Us. spis.; odcllýlkou
zvláštní zekladl, (Agaton) zekladl kámen V ústa za tři léta, až sě imlčěti
naučil Kruml. 322“ (snad omyl); — m-, ot mlata Ale. 1755; — p-,
pán, paní, panic, panna: od pana neb od panije Pr. pr. 243, od pánnov
Le_t. 144, przed pany KolB. 1518, s panem ChelčP. 30b a j., 5 paany KolA.
1511, s panii t., 2 panny Modl. 51“ atd.; v době starší předložka tu často
mívá -c: ode pana EvOl. 15211, ode Pana Br. Isa. 22, 5 a VelKal. 111
a j., ode pánuov Let. 206, fe panem BrigF. 103, ChelčP. 30b a j., fe pánem
HusPost. 87% Ben. Ex. 34, 18, Br. Dan. 10, 17 aj., se pány Let. 602 aj.,
fe pany ChelčP. 13b a j., kněz je se Ie panyczy'kúpati ])alC. 50, 'by tu
fe panyu neseděl Rožmb. 25, se panij KolA. 1515, ze panen ŠtítMus. 12“,

plzode pany KolB. 1519 atd.; příčina této vokalisacc není dosti jasna; nč.
s-pánem, s-panem atd.; '— z Prahy Háj. 4571'; fprziedu Otc. 223% nč.
s-předu a se—předu; w przietelóch Pulk. 3b atd.; — .en-, z Saby Br. Isa.
2, 19, s sádlem Háj. herb. 32b, z Samařj Br. Jer. 41, 5, z famoltrzicluow
ChelčP. 28“, z fandu t. 127% s faufedami t. 180“ atd.; nč. ze-Sáby, se
sádlem atd.; — se-, sč—,z lebo DalII. 40, Br. Gen. 24, 16, s febe Br.
len. 24, 26, z Sedlczan KolA. 1518, z semene Ilaj. herb. 69b, s feftrau Br.
Gen.- 30, 8 atd.; nč. ze-sebe, se-sestrou atd., kromě archaismů s-sebou',
ssedlý atp.; — si-, sfyelty s koně ()I)ub. 79, hospodin sfyola (déšť) Ol. Deut.
11, 12, nechat se sfýlj Br. Isa. 41, 1, s Iylnými Otc. 323,. atd.; nč.'scsílá,
s::sílí (místo zesílí: v bývalém zsíliti změnilo se zs- v ss-, a odtud. je pak
i sesíliti) atd.; — sla-, sfkoczzyl Ol. Sap. 18, 15, nč. saskočiti; odchyl. stč.:
We fkrziehtanyu ŽWittb. lIab. 12; — .sl-, zflabuge Haj. hel-b. 270“, s slady
Let. 390, zl'ladnau (3. pl.) Háj. herb..83'*, z flaupu Br. Ex. 14, 24, bez
ílawy ChelčP. 21b, s Slézcm Háj. herb. 2265, z Slesza Háj. 403), z flibu
Br. Lev'. 7, 6, z Slowanl'ké země Háj. hcrb. 28, když s fluncze vejde V stien
Otc. 39815 (měsíec) sč flunczem sejme Ale.
2412 (splynulo s-s- psáno
jako jednoduché s-), z flužebnjkůw Br. Ex. 9, 30, z flyffenie ChelčP. 49“
atd., nč. se-sladem, scslabiti (m. zeslabiti: v bývalém zslabiti změnilo se
zsl- v ssl-, a odtud je pak i se-slabiti), v-slavč i ve-slávě, 'b'-Slezsku i ve
Slez'sku, v-slově i ve-slově, k-slovu i kc-slovu atd.; — sua-, s smělostí Let.
43, s Imichem ChelčP. 151% z fmilftwj Br. Gen. 38, 24, z fmoly ML. 19%

184

s .Smolau lIáj. herb. 1515, Vojtěch z Smradař Lct. 52, aby sě mrcha ne
zfmrdiola Otc. 407% (maso) aby fíc normu-dielo ŠtítMus. 151a (splynulé zás,
s-s psáno jako jednoduché .s'-), rozfmykati Br. Jer. 13, 3 atd., nč. se-smíchem,
ze-smilství atd.; — .so-, pomoc 2 Soběslavě Lot. 92, běžoti jim kám folsu
Vít. 38') (m. s-sobú, s—s-splynulo), pojal. bě zobu i syna Ale. 4, 16 (též),
gdož sám zobu vzímal radu AleM. 7, 24 (též), z Sodomy ChclčP. 279",
s Solij Háj. herb. 31“ atd., uč. ze-Soběslavě, se-solí atd.; — sta-, z Itada
Br. Dent 21, 3, s [tanem Br, Gen. 13, 18, z ltanůw t. Lov. 24, 14, bez
[tanic Hrad. 415, s Itatkem Br. Gen. 14, 16, z Itatku t. ch. 25, 25, biskup
's ftaroftu Pass. 328, s llarffjmi Br. Num. 11, 30, sílalolt constantia Štíít.
uč. 43% fl't-aral fcm fie ŽKlem. 6, 8, llaralé věci EvOl. 151b (m. s-stf),
sftaty (vytrvati) Štít. uč. 70'-, (strana) jest právo fstala ODub. 105, čím
kto výše stojí, ncsltogyly, tiežc padne Štít. uč. 126% nebo jsmy zftály
dcfecimus ŽWittb. 89, 7, fftawki conjunctiones Koř. Koloss. 2, 19, pět

opon sl'tauil copulavit Ol.

36, 10, rozllawowatí Br. Lev. 24, 4 atd.;

stč. otsuítí distare & otnstati sč infoctum fiori, aby sč škoda odeftala ML.
85“ (srov. g 139); nč. zn-stáda. sestaviti, rozestaviti, sestárnouti, 'b'-statku
i \'e-statku, k—stánía kal-stání, pod-stanem atp.; některá ze slov tuto bývalých

nedochovala so: tvar jejich sst-, zst—se znelíbil, a změna \' sest-,
ncpronikla, na př. sstúti (sstoju) ,a zstáti (zstanu), — sti-, z ftjnu Br.
Ezech. 31, 12, sftyhnutí Otc. 157“, zstínati Let. 565 atd.; nč. ze-stínu;
sstih- & j. zanikla; — sto-_, z Stodor DalC. 25, z ftolic Br. Isa. 19, 9, illČ.

ze-Stodor atd.; odchyl. stč.: fe Hola Pas. 416; —- str-, bez [trachu ChelčP.
505, s Hrachcm Br. Ezech. 12, IS, zltmffili fe ChelčP. 315, s ftrany t. 99',
z ftrawy Br. Ex. 21, 10, anjel sltrczen s nebo ŠtítMus. llob, král káza
Ctiborovi hlavu (lolóv ltrczyty DalC. 8-5 (m. s-str-), sami fye ftrkugv do
pekla Vít. 99b (též), (voda) fftrziobala by ny absorbuissct ŽKap. 123, 4,
z Střcw Háj. herb. 1641), rúcho zstříhané HusPost. l68“, z Strzizkowa
KolB. 1520, duby zftruhali fn Ol. Ezoch. 27, 6, zllrauhati Háj. 110113569,
(Bmcislav) jě sě ůryczcuu bratřiú vaditi ])alC. 53 (m. s strýč-); w ltrzedu
ChelčP. 2121), KolB. 1518 a j., w Středu Háj. 4575, VelKal. 30 a j.; nč.
(pokud dochováno): bez.-strachu i beze-strachu, se-strachem, sastrčiti, ve
středu, k-stromu ike-stromu, sc-stromu atd., strany m._s-Stl'-; — SiN-, bez
ltudu ChclčP. 295 z ltudnic Br. Isa. 12, 3, (láska) zftudenyela geft Kruml.
3995 syn boží silupyl s nebo Štít. uč. 41h, sftaupil Br. Ex. 9, 23, s nebe“
člověk krásný ftupy Ale. 887 un. s-stúpi) atd., nč. (pokud zachováno):
bez—studu i beze-studu, ze-studnico, zestudenčti, scstoupiti atd.; — sty-,
voda sě fltyda Maud. 52b, zftydloll CholčP. 257b; — .eu-, z súdu, z fandu
helčP. 127% provázek' ze tří promonóv sfukauy ()l. Ekkl. 4, 12, sfuti
ODul). l2, ty jsi zfuffyl řěky ŽWittb. 73, 15, uč. zc-soudu atd.; — 81%
[ fwatymi Otc. 255 s fwcho miesta Otc. 365, snide s fwieta Otc. 77b, král
f“lVeta snide Ale. 114 (m. s-světa), Neklan fwycm snido DalC. 22 (též),
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s fwieta ChclčP. 822 z fchna Br. Ex. 25, 35, [ [\me Pass. 4.07, z fwych
DalC, 15, w fwém Br. Ex; 16, 29 atd.; szietifs jě Ol.
28, 41; odchyl.
stč.: zc fwerziepycz Rožmb. 71, ke fwym Pass. 420, nade fwym t. 430;
ně. se svatými, ze-svých, v-svém i ve-svóm, k-svému i ke-svému atd.; -—
sy-, otec s synem Ofňc. tab. 53, bez fyna ChelčP. 1453 zfynůw Br. Num.
l, 22, .s fyncm t. Gen. 21, 10, z firzka (z Syrska) Ale. 3, 34, s sýrem
Háj. herb. 132'; zlytíegy satiabor ŽWittb. 16, '15; ně. bez syna, ze-synův,
se-syncm atd.; -— š-, z fchedrcho Kunh. 1472 aby jeho komáři szczypaly
PassKlem. 485, s [uzitem ŽWittb. 5, 12,_ z Sl'titaar Kohl. 1511, by sě
nészerzedyl Štít. ř. 226“, z [felt-i 01. Num. 31, 9, szyeleni jsú Mill. 34b,
nobiechu flikownuy Ol. Jud. 15, 4 (m. s-šik-), (ránu) sflyti Sal. 483,
lahvicě szytee ()1. Jos. 9, 4, sfl'ywanim Sal. 695, (děti) z hrubého pokrmu
szkarcdiogí Rhas. 32, (posedlý) zubami szkrzehcc BiblB. Mark. 9, 18, to
zfllechczugo ŠtítMus. 95b, (paní) vyně špendlík z šlojicřc Trist. 216, by
fie neszpinil hřiechcm t. 505, z ffočowice Br. Gen. 25, 34; nč. (pokud docho
váno) z—štědréhoi Ze-štědrého, se-štítem, z-šesti i ze-šesti atd.; — t-, w twogy
rucě Modl. 75, z two hlavy 1..54“ atd.; nč. v-tvé i ve-tvé, z-tvé atd.; — v-,
w waycy Háj. horb. 235“, Wwannč t. 4', w wazbie KolA. 1512, w wáze Br.
Lev. 19, 35, w wčcy_t. Lov. 6, 2, \v Wclimi KolA. 1518, w wiczenije KolA.
1512, w wijně Háj. herb. 21),w wládařlhvj Br. Num. 24, 18, w Wlafké zemi
Háj. hcrb. 2015, w wogfltč Br. Num. 2, 24, w wodč t. Ex. 12, 9, w wodu t.
Ex. 7, 20, w wolffij'KolB. 1519, w wředijch Háj. herb. 155b, w wyhledá
wanij Háj. hcrb. X“, w wyfoczancch KolA. 1513 atd.; Splynulé rum-"psáno

někdy jako jednoduché v-z dyrsaw zwoy lud víerncy zchmnyo AleM.

8,

29 (m. v—věrnéj), tu Veselém Půh. 2, 22 (m. fax-Veselém) atd. ;. odcl1yl.stč.
ze wlahy co jic tu bude Vít. 8b (pro verš 851116), zc wlaft-y Pass. 461;
nč. ve-vcjci, ve-vodě atd.; — z-, s zadu Otc. 3985, s zahubamí CholčP. 6b,

(císař) stáda zzagymal PulkL. 2 5,
wdawkem KolA. 1511, s zazworcm
z země Br. Gen. 2, 9 a j., z zlata
& z kamene přědrahóho Ale. 895

s zamutkom Br. Ezoch. 12, 18, s za
Háj. hcrb. 2715, zzelcnal Hrad. 55b.,
1. Ex. 28, 6 a j., korunu zlata, světlého
(m. z-zlata), w zlatě Br. Isa. 13, 17,

szobati ChclčP. 662 fzorzyl maturavit Kat. 70, byl to zrady zvčděl Ale.
1, 29 (m. z-zrady), szuge Br. Dcut. 25, 9, w zwoncczkach ŽWittb. 150,' 5
atd.; odchylkou anal. stč. zze zlata Rožmb. 161, ze Zvieřetic DalJ. 103
Ff, fe zwicrzy

Comest.

186% nč. (pokud

dochováno)

szz-zvěří, se-zadu,

ze-zadu, _vzlatě i vc-zlatč.atd.;
— ž-, člověk zzada pomsty t. j. zžádá
ŠtítMus. 59; s žaloftij ChelčP. 35s, zžaláře Br. Gen. 41, 14, -1'ozženu t.
Jccr. 24, 9, zžiesffe fie stáchu Ol. Ex. 20, 18, zzzehrzicz t. j. zžchříc l$l-null.
2935, rač sě tobě toho zzyclyty t. j. zžěliti Modl. 67b, s zcnychem Stít. ř.
231*, (muž) zžcnily LékA. 18', sžijm Háj. herb. 66b, smlt zziwe jě dcpascct
t. j. zživc ŽKlem. 48, 15, s životem DalJ. 44, z Žiželic KolB. 1518,
s žlučij Háj.

1.0.11). 1393

tvář zzlut—la Štít.

uč.

154: t. j. zžlutla,

t_v'ář
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zzzlutla Kruml. 3455, zžlutnau Háj. herb. 305; odchyl. 'stč. fe zluczy Zrc.
B“; nč. (pokud dochováno): s-žalostí i se-žalostí, z-žaláře i ze-žaláře, se
ženou i s-ženou, přišel s ženou chod. 37, rozeženu i rozženu Jg., sžírati
i sežírati, zženštilý atd.

147. Výsledek

toho všeho — pravidla původního všeobecného,

i pravidel zvláštních, která se během času z odchylek vyvinula (v. 5 138
a 139) ——vidí se v živém jazyku ně., zvláště v nářečích obecných. V jazyku
spišovném vyskytuje se tu a tam odchylka, na př. když se píše: doba
přechodní ve politickém zřízení Pal. 5, l, 190, také ve počtu t. 4, 1, 340,
jednání ve Chebě t. 4, 2, 122, sbor Basilejský ve konečném narovnání t.
4, 1, 225, jednalo se ve Hradci t. 3, 2, 364, 'a ve Hradci t. 360, zboží
ve předešlých válkách vzatá t. 355, Lauda ze Chlumčan t. 426, blíž mesta
vc podhradí TomP. 1, 178, na cestě ke Chebu t. 4, 485 atp. Odchylky ty
rozmnožin se zvláště v posledních letech, když vznikla theorie, že skupiny
souhláskové ve rčcních v-Chrudimi, v-Klatovech, z'Prahy, „L:-přítelematp.
jsou neblahozvučné; že se má říkati vc-Chrudimi, ve-Klatovech, ve—příčině,
ze-Prahy, ze-případu, se-přítelem atd.; ano že blabozvuku i tím se poslouží,
když se říká ve-koši, ve-Kolíně atd.; theorie mylná, uchu novotami těmito
nezkaženému novoty ve-koši, zc-Prahy atp. se přímo protiví. Nepravím,
že by se jazyk spisovný měl vrátiti k přísnému pravidlu staročeskému;
naopak přimlouvám se. aby se každého tohoto e šetřilo, kdekoli se v jazyce
samo vyvinulo, třeba že analogickou odchylkou; ale umělkované' shánění
blahozvuku způsobem vytčeným pokládám za nemístné. Míru v té věci
náležitou ukazují nářečí obecná, která se tu skoro úplně—shodují; touž
míru zachovávej také jazyk spisovný. Kde kolísá usus obecný, tu smí
kolísati i Spisovný, na př. v-slově i ve-slově, s-žalostí i se—žalostí atp.

148. Dialektic k y vyskytují se místo a vedle a také pohybné samo—
hlásky jíné.
.
V ob. sedum, osum jest pohybné (vkladné) u.,- gen. Sedmi, osmi atd.;
taktéž v stč. Licumburk atp., z liczumburku Lún. l. ops. XV. —
V nář. slc. je pohybné 0. Na př. sg. nom. rict/Jr, víchor, obor, kostol.
blázon; pl. gen. čiastok, hlások; hanobný, vňutorný, uhorský, falošný; hu
dobnlk; part. niesol (nesl), viedol atp., Pasti-n. 110 a 111.
V nář. slc. a chodském je také pohybné a, d: slc. pl. gen. sukdn,
sestár, metál, vesál, dasák (desk), karát Pastrn. 110; chodské sg. nom.
vichar (vichr), pl. gen. sukán, stebál, včdár chod. 35. —
Pohybné e dále podléhá také některým dalším změnám hláskovýnr,
zvláště dialektickým, jako jiné e. Zdlouženo v ě uží se v i (ý), na př. va
jéčko—vajíčko, křidélko-křidgílko;

slc. je

za to že, na př. pl. gen. suk'icn,

sestier, mydz'el, okz'en Pastm.-110, ze sukén atd. V nářečí lašském mění
se před m, az v i (g;), na př. sedym, osym Suš. 341, Šemb. 82, za kopcym,
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syln (jsem), ohyň, Syn (sen) gen. sna, pecin gen. pecna, blazyn gen. blozna,
sršz'ň gen. sršňa, okynko, pl. gen. okyn, Ody-mně, sy—mnu(se-mnou), odyndu
(odendu) BartD. 102 a 103, dyň (den), blazyn Šemb. 56. Srov. % 132. '

ě, ie.
149. č, žejsou dvojhlásky; první člen jejich jest í-(j—),druhý -e. Rozdíl
mezi oběma je kvantitativní: e' jee—krátké,že 'dlouhě. Na př. město Civitas
a stč. miesto (nč. místo) locus.

V textech nejstarších píše

se oboje prostou literou e, tedy bez

označení jotace, na př. Premizl KosmA. I, 5 a Kosml. t., 111.Prčmysl,
Sobezlaus KosmA. II, 20 a j. a Kosml. t., m. Soběslav, dete ABoh. 111b
m. dietě, hrefny HomOp. 130“ m. hrz'ešný, cralouítuc t. 152-&m. královstvíe,
rrepa MVerb. ln. rěpa, perrc t. 111.perie atd., — někdy také jen prostou
literou z“a tedy bczoznačení hlasky e, na př. Dz'vinKosmA. I, 9 m; Děvín,
Sobizlaw t. III, 51 a Kosml. III, 51 m. Soběslav, medvz'z Kosml. I, 10
m. Medvěz, Primisl t. I, 5 a Kosm3. t., m. Prěmysl, filia krizine Kosm4.
I, 36 m. Krěs-, % nel'mirnim cum immensa turma HomOp. 75“ glossa tato
napsána prý ok. r. 1200, v. ČČMus. 1881, 115) m. nesmz'erným, dorivvc
nemo ABoh. 40“ m. drěvěněm. Pravopis v textech tuto citovaných — ze
stol. XII a XIII ——nebyl ještě tak vyvinut, aby ve dvojhlasce písmu la
tinskému neznámé označoval členy oba, písaři jejich vyjadřovali tu člen

jen první (i), tu jen druhý (e), jak kdy který ve výslovnosti více pronikal
nebo písařům důležitější se zdál.
Z nejstarších příkladů, kde v psaném č, ie znameními jsou členové oba.,
jsou: canz'e MVerb. tl j. káňě (jediný příklad v MVerb.), lnefecie Cis. Mnich.
97 (těž), zpazenz'c Ostr. t. j. spaseňz'e, pocolenie t. atd. (v Ostr. příkladů 8,
všecky pro dlouhé -z'e v koncovce), bdienie ŽGloss. 76, 5 t. j. bďěňic atd.
(v ŽGloss. je všech případův asi 170, z, těch asi čtvrtina bez jotace),
fpafenye Túl. 65, na [wyetye t. 12]) atd. (v Túl. pravidelně). Vyvíjí se tedy
psaní členův obou v (2,že během 2. pol. stol. XIII. Od doby okolo r. 1300

jest již pravidlem.
A tu píše se krátké č spřežkami že, ye, např. canie MVerb., rzicka
Ale. 1, 19, rzyecsza ftrazye Ale. 1376, — spřežkou že zejména podle
pravopisu'Husova, miefto civitas v předmluvě k bibli Šafhúzské, — dosti
záhy také literami znamkovanými: 'e, 13th Lvov. 705; č, wěczy BrigF. 15,
obětí Comest. 80% měkcze Chir. 2083 atd.;

typografické znaménko jiné, zejména 'v

místo háčku ,' bývá někdy

bibli Kralická, na př. zem'e

NZák. _Gb, ob*etowali 7% op*et 100, hw'ezdu

Gb atd.;

psaní

č zobecnělo

s pravopisem bratrským.
V dlouhém
ie proniká jotace v písmě dříve, než v krátkém č;
V Ostr. je koncovka -z'e psána skoro vždy -z'c, kdežto krátké č psano tu

188

vždy jen e. Ostatně býva psano dlouhé že většinou tak, jako krátke ě;
t. j. většinou spřežkami ic, g/e, na př. bdz'em'e ŽGloss. 76, 5, bdyenye
ŽWittb. t., Pass. 434, 01. 1. Reg. 11, 11 atd., někdy též literou 5, na př.
poíměwage fe Comest. 563, do neltaně fweo t. 11)atd. Ale mnohdy přece

snaží se písaři patrně, aby naznačili také délku, a k tomu konci píší ie
spřežkami rozmanitými, zejména: ice, yee, na př. z frigiee va). 15, \ineeru
KřižB. 921), ot bethanyee Einmn. 33, muzyee t. 17 a j.; —- z'é, yé, na př.
nenalezl sem gie pannu Ol. Deut. 22, 14, zmíenku KřižB. 87b, giélti Ben.
Deut. 12, 13; všěcka myélla loca Ol. Deut. 12, 2; — že, ýc, spřežkou že
zejména podle pravopisu Husova, na př. míelto locus proti mielto civitas,
v předmluvě k bibli Šafhúzské; všichni mnýe Štít. uč. 109b, ani ímylnýe
rúchem t., nyzííýe t. 67% wyfíýe t.;

—

370, na př. bratršie svD. 32,

zdrawi-e Jid. 122, liudye t. 28; — že, na př. giedce mafía LékB. 23b,
mieti t. 24b, fkonanie t. 302 sftieliie t. 283; — íé, na př. mého porozeníé
](ruml. 3785; — yie, žje, íje, na př. neymyiel AIXM. 4, 2 (part. -l bylo
dlouhe, rnici), bratrfije Štít. ř. 205 příčiny wlaafítije t. 5', byla vvien'neiífije
KřižB. 903, newijem Ben. Gen. 4, 9 a j. (spřežka tato velice jest oblíbena
v některých rukOpisích, na př. v Štít. ř., Lobk. a j., a rovněž tak v ně
kterých tiscích ok. r. 1500), sami ftogíje Kruml. 40()“; — Blahoslav odpo
roučí spřežku _; Blah. 11. ——Spřežky tyto obsahem svým zároveň dosvěd
čují, že se jimi má rozuměti dvojhláska dlouhá; délka označena v nich
dílem na členu druhém, na př. psané iee, yac, žá, yé ma patrně značiti
znění i + é, — dilem na prvním, na př. psané yie, ije, íje, íje (t. j. yi + 0,

ij + o, íj' + e), íe, y'e, _)má značiti znění 5 + 0, — dílem na obou, na př.

íé, fe, (znaménko V jest nad literami oběma).
'
150. Znění dvojhlásek 6, že bylo takové, jako je ve výslovnosti
novočeské dosud po retnicích, na př. ve věřiti (krátké ě) a vžcru (dlouhé
že, ve rčení: na mou vícrull; v době stare bylo tak nejen po retnicích,
nýbrž i po souhláskách jiných.
,
Proti tomu staví se výklad, že č znělo a zní jako je, že pak jako jé.
Výklad mylný. Neboť ]) slabiky je, jé píší se stč. většinou ge; kdyby se
bylo vyslovovalo zeiníe, bjělý atp., bylo by se mohlo psáti zemge, bgely
atp., ale tak nepíše se nikdy, nýbrž jen zemie nebo zemye atp. 2) Kdyby
že bylo znělo jé, nedalo by se pochopiti psaní na př. spřežkou ije, bratríije
Štít. ř. 20“ atp.; ve spřežce té mělo by psané ij znamenati souhlásku j,
ale tak se souhláska tato nikdy nepíše. 3) V stč. byly také slabiky jé,
jia, t. j. bývalo č, že také po souhlásce j, na př. jědl a jz'esti, giedl Pass.
280 & gijeliy Štít. ř. 152), gíelti HusPost. 52b; podle výkladu nabízeného
((E:je
atd.) mělo se tedy vyslovovati jjedl, jjésti atd., ale vyslovení takové
nedá se mysliti. Setrvávám tedy při výkladu, že v ě, 'ic zní a znělo i+e,
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že to bylo znění rozdílné 'od je, jé ; rozdíl ten jest ovšem jemný, ale zna
menáme jej přece, když bedlivě pozorujeme znění slabik vytčených v dat.
obědu a verb. objedu, v pl. nom. oběti a inf. objetí, ve větách on-se-měl
a on-Sem-jel atp.

Jiný výklad proti znění ě, 'íe: a'+ a jest, že prý jotace tu psaná
jest jen znaménko grafické, které pro výslovnost dílem prý nie nezna
mená, na př. v psaném gíedl Pass. 280 atd., jež prý znělo jako ně. jedl,
— dílem prý znamená měkkost souhlásky předcházející, na př. v psaném
fnyedl ŽWittb. 77, 63 atd., jež prý znělo jako nč. snědl t. j. sňedl (psané
ny : ň, tedy psané -y jen znaménko změkčovací). Opět výklad mylný.
Svědčí proti němu jednak všecka bezpečná theorie o 6, že, jednak vzorná.
pravidelnost v rukopisích na jotaci přísných: v stč. byl ive slabikách
měkkých rozdíl mezi a, č a č, ie, o čemž viz vg 155; v rukopisích s jotaci
přísnou píše se souhlasně s touto theoríí tu e (é), tu č (ie), píše se na př.
rzekl Pass. 280 t. j. řekl (stsl. rekl's), rzecy t. 396 t. j. řéci (stsl. rešti),
a hrzieffyl t. 397 t. j. hřěšil (stsl. gréšil'n), hrziech t. 316 t. j. hřz'ech(stsl,
gréch'b) atp.; ano jsou rukopisy, kde měkkost souhlásek se znamená zna
ménky diakritickými a kde tedy psanou jotaci za znamenání měkkosti ani
vydávati nelze, na př. v OtcB. psáno z neho 50% k nemu t;, o nem t.,
vczineny 51“, gefíte 53“ atd. (stsl. -ňego atd.), a vedle toho hniew 58b,
mnie (dat.) 54% chtiel 56b,'tiech 58b atd. (stsl. gnév's atd.), v BiblB. psáno
widyeti Mark. 8, 25, newiedyely t. 7, 24, pohlediew t. 8, 24, tiech t. 8,9,
na cieftie t. 8, 27, myfí'lenie zla t. 7, 21, (věci) které wíchodye t. 7, 20,
chtíel'fe t. 7, 24, at nafytíe fye t. 7, 27, v 01. nebylo jemu žíel Ex. 13, 17,
lupežie bezčíslné Ezech. 38, 13, dievka biežie k studnici Gen. 24, 20,
wolanye Ex. 3, 9, v Kruml. své zeníe 12b, ftrazie 7", barvy rúožiene 10&
atd. Sem patří konečně také svědectví zkratku pie =_přě-, na př. při l'udu

plemnohem Kat. 124 a j.: v zkratku tom máme pI + e; samo pl znamená

pravidelně při (n. pm); tedy p'e—:
koli

pr + e :

při + e :

přě, a ni—

pře—.

Srov. mé rozpravy: Úber die weichen e—Silben im Altbóhmischen
(Víd. Sitzungsber. 1878); O významu jotace v rukopisech staročeských
(Listy íilol. 187S); Zur Phonetik der altbóhm. weichen e-Silben (v Jag.
Arch. IV, 128 sl.); Nový důvod pro pravidlo o měkkém e a č (v Listech
filolog. 1880, 122 sl.); Pravidlo o stč. c a č a nové námitky proti jeho
pravosti (v Pr. 1880); Odpověď na Přídavek p. M. Hattaly ku prvému dílu
Zbytků rýmovaných Alexandreid staročeských (v Pr. 1881).

č, že je střídnicí:
151. 1. Za psl. 15. Na př. měna psl. měna, miera psl. méra, stč.
liř-íeeh, hřěšiti psl. gréchfr., gréšiti atd.; v. 55 44, 45 a srov. též š 51.
2. Za starší a, d, budiž toto původu kteréhokoliv. Tu vzniklo ě, že
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přehláskou. a to až v době české, v. 5 95 sl. Na př. země ze zema, stě.
dušč z duša, božz'cz božá, sázicš ze sázáš, trpě z trpa, trpicce z trpácc atd.
3. Za starší 0 v některých tvarech pozdějších, na př. stč. oráčěvi
m. orá'čovi atp., v. g 181.

4. V několika slovích přejatých jest ě střídnicí za cizí c; na př. stč.
Arběl, přihna do arbyela Ale. 2329 lat. Arbcla, offěra lat. offerrc, chod.
alměř něm. Almcr. V ritieř stněm. ritwrc, kropz'cř střhněm. grópžere atp.
jest že střídnicí za cizí ce, ie.
5. Někdy je psáno ě, ic — t. j. jsou psány litery, které znamenají ě,
c'c — místo náležitého i, i; o tom v. 5 170.
O dlouhém že v. ještě 5 násl. ——

Dlouhé ie vzniká:
152. a) % krátkého ě, dloužením f onctick ým. Na př. hřěšiti-hřz'cch.
Z e, c', na př. otcvřcn-otevřien, nebesa otewrzíjcna Štít. ř. 285, bude
otewrzijen smysl t. 72a atp., srov. % 128.

b) Stahováním

(srov. 5 477). Tu vzniká že:

z bjč (s přízvukem na. -ě), na př. sg. nom. akk. znamenic z psl. znna
menbje atd.; — sg. nom. akk. neutr. božz'c psl. božbje; — stč. pieš, pie
atd. z pbješb atd.; —
z bjé, na př. pl. akk. řebřže, sg. gen. a plur. nom. akk. panic, sudžc,
pl. akk. masc. a sg. gen. i plur. nom. akk. fem. božic, z *rebrbjé, *panbjé
atd. (stsl. má v těchto tvarech -5jg, ale pro češt., pol. a rušt. dlužno před
pokládati -r,jé, srov. % m); —
z ijě, na př. sg. lok. masc. neutr. pěšiem z psl. pěší-jemu; —
z cjě, na př. sg. nom. akk. neutr. pěšic, z poše-je (srov.,stsl. nésmf.
z ncjcsmr, atp.); —
z ejč za stsl. qjg (srov. 5 týž), na př. sg. gen. fem. našíc, sic, všz'e
atp., z *našqy'é atd. (stsl. našejg, sejg, vasejg atd.); —
z éjč, na př., umieš, umíe atd. z umějěšn atd. (v slovesích tř. III, 1),
smieš audes, smz'c atd. ze Smčjěšb atd. (v tř. 1, 7;, naproti tomu v tř. V,
4 zůstalo nestaženo: směícš se, směje sě atd., poněvadž tu byl přízvuk
jiný: -Ěie-); —- sg. 10k. masc. & neutr. stč. dobřícm z psl. dobré-jemu —
z éič za stsl. gjg (srov. % týž), na př. sg. gen. a pl. nom. akk. fem.
pčšžc z péšé-jé ; —
z éjz', na př. sg. dat. lok. fem. dobřz'ej (nebo též dobřz'c, po odsutí
koncového 17), z dobré-ji.

ic se úží v i.
153. Na př. stč. hřícch nč. hřích, stč. pěšieho nč. pěšího.

Úžením nazýváme tuto změnu pro její podobu s úžením (v. 5 127).
Příčinou
je délka, jako při úžení é—_í
; zúžilo se jen dlouho že, na př.
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v hitech—hřích,nikoli však krátké ě, na př. v hřčšiti. A také výsledek
je stejný, že se mění v í, hřicch—hřz'ch,rovněž tak jako řéci-říci.

Zmčnč té podléhá z'c všeliké, které čeština v době té má, když úžení
pronika, budiž toto lie původu jakého koliv, a v nitru slov i v kODCOVkáCll.
Na př. ve hřicch-hřžch stsl. grčch'n zúženo ie vzniklé 'z psl. &, v dušiem

duším stsl. dušam'b zúž. ic vzniklé z psl. a, v 3. pl. trpie-trpí

stsl.

tr'npgtfs a v km'ežě-kníže (stsl. k'nngzn) že z psl. g, v umícš-umžš stsl.
umějcši že z psl. éje atd. Jenom v několika málo případech změna tato

nepronikla; v. doleji.
O stáři této změny poučuje nás psaná forma příslušných dokladův;
na př. psané wzpowidayu v ŽWittb. 17, 50 a j. béřeme za svědectví, že
místo a vedle staršího nezúženého vzpovz'cdajubylo také zúžené vzpovz'daju
již v polovici stol. XIV. Tu můžeme však spoléhati jenom na texty, v jejichž
pravopise oba členové dvojhlásky že (a též ě) pravidelně a dostatečně
bývají naznačovány, a nikoliv na texty s pravopisem nedostatečně vyvinutým,
ve kterých, jak nahoře ukázáno, psáno bývá také jen a' za dvojhlásku že
(í a'), na př. nefmirnim IIomOp. 75% Pomíjejíce texty tyto a jejich doklady
(počtem zcela nepatrné) nalézáme pro úžení ic'í doklady nejstarší na
sklonku stol. XIII a v době ok. r. 1300, totiž: chlubicze fe gloriantes
ŽG-loss. Ann. 3, uuzcrifeno Kunh. 1491 uíce t. 151', mezi dywkami Túl.
24b; dokladů ovšem jen málo. Také ve stol. XIV jich jest poměrně nemnoho.
Na př. wzkrzil'enye Ans. 12; Lazař wzkrzyfíen GalDl. 25; hríicha mého
ŽKlem. 31, 5, všecko fymie't. 21, 24, w fynech in atriis t. 115, 19, pofmiwali
l'u lie t. 34, 16, jišto poríidie ordiuant t. 49, 5 a j. (celkem však velmi
zřídka v ŽKlem.); bliznymu Svému ŽWittb. 14, 3, t. 14, 4, wzpowidayu
t. 17, 50, zpowidayu t. 29, 13, t. 41, 6, wpowidayu t. 41, 12, neprzitelfkcho t.
54, 4, gmyti habere t. 63, 11, w ítynyu t. 87, 7, hrzifíny pl. nom. t. 103, 35,
w zyzi in siti t. 61, 5, lmych t. 79, 7, dywky t. Magnif. 48, fpaífeny mého t.
17, 3, (wchwali t. 73, 21 m. -lé je omyl), wzprawy narrabunt t. 144, 5, polozy
pOnant t. 77, 3, potupímy wftawayuczy na ny t. 43, 6, dušě zpowicdayuczi (pl.
akk.) 73, 19, přěde wfíym t. 115, 14, t. 115, 18, ne trzy nestvořeni t.
Athan. 2255, w dywych in mirabilibus t. 118, 27, zabygich interíiciebam
t. 100, 7 (to jsou trvám všecky příklady této zúženiny v ŽWittb., valnou
většinou je tu ovšem nczúžené že); przitele (sg. akk.) Hrad. 113', milá
bratrzy t. 1011; ludy hlúpí Ale. 4, 22; za drewnyho opat-a Rožmb. 138;
'zpowydayte sě Modl. 17', nawfczywil t. 13b (v Modl. jen tyto dva doklady);
naywyfymu MastDrk. 3, hrzyíny t. 97; vynyty (vynieti) VstúpDrk. 44.
Doklady množí se ok. r. 1400 a v době následující. Na př. ten písmo vmy
EvVíd. Jan. 7,r15, my wymy t. 9, 29, chtycze gey gyty t. 7, 30 a j.
(v EvVíd. často); kral myfye ženu Ale. 45, do czylyczy t. 704; bozyho
1101. 45“ (často v ROI.); v 01. (1417) a Koř. (1425) je zúženin velmi
málo, ale hojné jsou v EvOl. (1421): trzif 1 le 44", nebesa otewrzyna 97b,
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aby pozzizzyno bylo 163=, [tizyda chleba 235, do fy doby 76', (já,) fwyzzy
109', co mne tyzzefs 206K pygychu všichni 1031),draznycze fye 164:ba mn.

j.; v Ben. (1506) zúženina opět jen zřídka se vyskytuje, pravidlem pak
jest uezúžené že; v KolA. a KolB. (1511—1528) jest oboje, ale častěji ie;
v Háj. (1541) je zúženo skoro všecko, kromě slabiky lé jsou výjimky jako
miewati 12b, zatiekati Sb velmi řídké; v téže 'míře je zúžení pravidlem
v bibli Melantrišské (1549); Roli Domažlický (1- 1547) učil správně, že
masc. je syn boží a fem. vůle božje, pak lok. v slovu božjem a instr.
slovem božjin, ale Blahoslav korriguje to, že prý božje je plur. a má prý
býti: sg. syn nebo dcera božj, plur. synové nebo dcery božje Blah. 22;
z této chyby Blahoslavovy vysvítá., že za jeho dob jazyk tvarů s -z'e již
správně neužíval, že tedy zúžení bylo již provedeno a nezúžené že jen
jako nejistá, reminiscence se drželo; Blahoslav odporoučí, aby se ie psalo ;,
Blah. 11, ale na jiném místě upouští od toho a přijímá zúženinu í, poněvadž
prý „sau ti lidé již zemřeli, kteří ten diphthong že tak velmi sobě vážili“
t. 13, a poněvadž „již ten diphthong všechněm téměř z zvyku vychází“
t. 23; v lláj. herl). (1562) je nezúžené lé m. (lie), Zele' 132“ atp., zřídka
zelí, giné Zelij 379“, ostatek je zúženo všecko s nepatrnými výjimkami;
rovněž tak ve VelKal. (1578); podobně je v bibli Kralická zúženo již
všecko, mimo lé (m. lic), na př. oHtjpy Isa. 2, 4, defýti Ezech. 40, 10.,
Zahřjti Ag. 1, 16 atd.; slabika lé je tu zúžena jen někdy, \vffecko vfylj
twé Deut. 28, 33, \vefelj srdečné Isa. 30, 29, přehljdati Hal). ], 13,
z pravidla jest nezúžena, náfylé Jer. 51, 35, obydlé Ezech. 25, 5, vdolé
Gen. 14, 10, do vdolé Gen. 14, 3, hojnost obilé Joel 2, 19, našeho wefelé
Joel 51, 35 atd.; koncové -lé drží se jako archaismus ještě v paradigmatech
v mluvnici Janditově (1704) str. 113, Doležalově (1746) 50 a Tomsově (1782)
171; v slabikách kořenných zůstáva
v jazyku spisovném častečně dosud,
na př. mléko stsl. mléko, léceti stsl. lgcati atd.
Podle dokladů těchto dlužno položiti začátek úžení že-í do doby okolo
r. 1300; odtud pokračuje změna tato zvolna během stol. XIV; proniká,
mocné v stol. XV, ale nezúžené ie má, ještě převahu; teprve ve stol. XVI
že rozhodně podléhá, v polovici XVI je zúžení provedeno až do míry novo
české, 'mimo slabiku *lie; slabika tato ztratila záhy jotaci, za *líc je již
v textech nejstarších jenom lé, a o úžení tohoto v. g 127.

Výsledek

úžení ic-í jest ten, že jazyk spisovný

ma veskrze í

za bývalé nebo žádané ie. Někde je výsledek na pohled jiný, ale tu vlastně
že již nebylo, když úžení nastalo, a případy tyto jsou výjimky jen
zdánlivé.
Tak zejména. v pl. nom. lidé, hosté atp. za bývalé l'udz'e,hostie
atd. vstoupila'na místo -ie dříve koncovka -c', a té se změna žc-í ovšem
netýkala (v pl. nom. zemané, kazatelé jest koncovka -é vlastní, nikoli
z 476psl. -bje, a tedy změně ie-í nepodrobena); v slabikách pak kořennýcli
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lé, na př. ve mléko, nalézati, léceti atd., jest ovšem lé za žádané lie, ale

tu'zanikla jotace velmi záhy, místo lie jest ode dávna lé, tedy slabika
změně ic-í opětnepodrobená. — V nářečích udrželo se staré ie: v Čechách
namnoze ve rčení „na mou vicru!“; v nářečí lužnickém v několika slovích,
více (víc), viem, poviem Šemb. 19: na Moravě v nář. pomoravskóm víčko,
viéra, viéc t. 44; v nář. hrozenkovském kvjc'tko, vjétr povjévá, lnje'ch,
drjémac (dřímati), strjélac BaitD. 40; v březovském kviétko, sviétit, hríc'ch,
driémat, zbožié, mama, požehnánz'é t. 49 (ic' prý „zřetelně dvojslabične“);
v Slezsku částečně: viec, Spicš Šemb. 55 (vedle mira, penize t.), sedzic
(3. pl.), ležie atp. BartD. 134; na Slovensku pak že vůbec zůstalo Šemb. 19.

Za, č bývá i.
154. Případy toho jsou:

1. Slabikys bývalýmie, zúženýmv i, kráceno

v době po zúžení

ie,-í. Na př. podle souditi-rozsazovati, svítiti (stě. svietiti)-osvěcovati atd.
mělo by býti také říditi (stč. řz'editi)-nařezovati, a jest nařizovati: slovo
to vzniklo v době nové; utvořeno podle pravidla, že slabika jeho kořenná
má se zkrátiti jako v souditi-rozsuzovati atd.; ale poněvadž slabika ta,
stě. Hed-, byla mezitím zúžena v říd-, vzniklo zkrácením řiz- m. řez-;
kdyby se slovo to bylo tvořilo v době stč., bylo by znělo nařčzovatí. —
Podobně zastíňovati ze stíniti, místo staršího zastěňovati ze stieniti, na př_
tím fe zaltěňuge Háj. hei-b. VIIP, zaftěňugjc VelKal. 95. ——Stejným krá
cením novým vzniklo řídíti-řiditel, vedle lepšího ředitel, podle kázati-kazatel
atd.; — vznikl dále kompt. řidší ze řídký, podle úzký-užší atd., m. stč.
řčzší; — impt. ob. navštiv, rozsviť atp. vedle staršího navštěv, rozsvěť.
atd., podle souditi-sud; — pl. gen. svic Nejedlý Gr. 152 atp. vedle star
šího svěc atd., podle míle-mil atp. — Sem patří dále nástin, dzblík, jítrnice;
& patří sem také nč. dobrodiní: stč. bylo dlouhé dobrodienie, dobrodijenije
Štít. ř. ?, 165, 83% Hrub. 410“ atd., z toho mělo by býti nč. zúž. dobro
díní, & je-zkrác. dobrodiní, zkrácením starým bylo by dobrodčnie.

2. V novotvarech

dialektických.

Na př. v chod. pl. gen. lok.

tích; šechnich, jedněch, dat. tim ntd., instr. tima atd., místo těch, těm,
těma atd. a podle jich, jim, jima chod. 39; — v tvarech sklonění jmen
ného: na, horzy Tábor PnssKlem. 1143, \v rzymy t. 1015, svatého otczy
t. 129% z svéj prawyczy Kat. 62, w ty mlzy (mlha) t. 162, na tom wozy
Mand. 69% w kozy Blah. 350, v kozi Šemb. 40, v hrůzi Btch. 420 (dol.
beč.), v tom czaffy Kat. 4G, v lesi Suš. 264, v téj otrapi Kat. 50, w nowoty
EvOl. 157', w dobroty t. 1481)atd., místo pmvicč, mlzč atd. adílem podle
příslušných vzorů měkkých duši, oráčz' atd. (texty staré s hojnějšími do

klady této zvláštnosti jsou Kat., EvOl., Mill. &PassKlem.; je to zvláštnost
moravská); — v impt. plur. chod. pnime, pnite, třite, tisknite atd. chod.
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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39, slc. pm'tc, trite, zavrz'te atd. BartD. 34 a j., místo pněme, pnětc atd.
a podle sg. pni, tři atd.
3. V dial. vidil, mil, pove'z atp., m. viděl atd., Šcmb. 57 (ostrav.).
Tu jest i m. ě zvláštnost dialoktická.
4. Krom toho patří sem příklady —uvcdu některé —, kde psáno im. č
v slabice přč—:przid ciesařě DalH. 39, dwe (sic) řěcě przigiedu t. 31,
przinefeni buďte transferantur ŽGloss. 108, 10, prfibíwa persevcrat Žchm.
118, 91, jsi przynefl transtulisti ŽWittb. 79, 9, przyflly transierunt t. 41,
8, prziffly též t. 72, 7, przygdu pertransibunt t. 103, 20, przyfwiodczi tě
.contcstabor t. 80, 9. przypafal t. 92, 1, przipafal t. 17, 40, przipafugc t.
108, 19, przyfwictili t. 96, 4 (v ŽGloss. t.: przicfwictili), przichodicch
pcrambulabam t. 100, 2, przid ním I:. 49, 3; prilbíwaw Ale. 7, 25; przyd
fobu PassKlem. 1545, przydpowycdycl t. 575, bez przyftanye JiřKlem. 26; —
v slabice věd-: wzwidycty ApD. b, bych vám to wydyety dal Mast.
169, fwydcczltwyc Rožmb. 209, powydyal Hrad. 12215,wydycty scire Ale.
900, jáť vidie scio Ol. Ex. 3, 19, pouidye hospodin dixit t. Jos. 13, 1;—
v slabice věk-: na wiky ŽWittb. 9, 8, I:. 71, 17, na. wyky t. 14, 5;
czlowik t. 18, 49, rúhota czlowyczic t. 21, 7; ——
v slabice -čj : nadigi ŽWittb. 30, 7, t. 55, 5, (nadiogie t. 70, 5,
opraveno), obliczig t. 66, 2, obliczigie t. 1, 4, t. 43, 17, t. 54, 22, t. 67, 2,
t. 37, 4, t._4, 7; ftarygfye Túl. 24&m. starěj-, ffczedrzyge EvOl. 1663; —
v zájm. mč, tě, sě, tobě, sobě: kaž my corripias me ŽWittb. 6, 2,
vypraví my libera 1110t. 68, 15, také ty mohu mučiti Vít. 53% (oči) fy
vznesle ŽGloss. 130, 1, nebáli fy boha ŽWittb. 54, 20, (větrové) fy počnú

míesti až fy země musi třiesti Vit. 9“, chci toby zjčviti Vit. 46“, k tobi
ŽWittb. 21, s, t. co, 30, k foby MastDrk. 310; —
v slabice cšě—z wfi póhony (pl. akk.) Rožmb. 38, wlickny krajiny
ŽWittb. 97, 3, wficzka kázanie t. 118, 172, wficzky sluhy t. 134, 9, ke
wIl'ym EvOl. 1125, vám wffym t. 1115; —
v slabikách jiných: na cziftie ŽWittb. 106, 40 m. cčst—, vc všěch
cziltach t. 144, 17, na bczczil'tyu t. 62, 3; -— potríbneho m. trčb- Kunh.
147', nctrziba ŽWittb. 15, 2; — w zzwitye ApD. &, m. svět-, profwitte fye
ŽWittb. 33, 6; — Nevírneho skutka AleM. 1, 2 m'.věr-, wyrnc Lvov. 3'; —
dwatwo, dyustwu Túl. 24% m. dev-; ——pod mizztcm (Mohuči) Pil. a, m.
1nčst-;.— bóh vmytedlnofti Žchm. Ann. 3, m. umětcdl-; — fmyfygyuczc
ŽWittb. Athan. 225% m. smčš—;— cinoni fmi zestimati ŽGloss. 43, 22,
m. cčňeni; — wicz mú ŽWittb. 73, 22, m. věc; — vrzydnyky Rožmb. 63,
m. úřěd-; _ vtifl'ytele ŽWittb. Ambr. 2605, m. těš-; _ jeho ditcm t.
Magnif. 55, m. dět-; - proftrzid t. 47, 10, m. -střčd; — wfydaczie t.
Moys. ], m. vsěd—;— offyrzyna Hrad. 51*, t. 52a (obékrát rým: zbawcna);
— Byztcz MastDrk. 40, m. běž-; — pamyt VstúpDrk. 43, m. -mět; —
obdyrzyty Admont. 1, m. -žěti; — v koncovkách: v blati Příp. sv.-jiřsk.
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m. u blátě, na tyely Admont. 1 m. na těle, zemy-(sg. nom.) pochytla jě
ApŠ. 92 m. země, hrefnici (sg. nom.) Cis. Mnich. 97“ m. hřiešnicě, weczy
Hrad. 141“ m. vecě, poczy prositi PassKlem. 112a m. poěě, ruczy Hrad.
89“ m. rucč, nematny t. 451)m. nematnč (:udatně), nenawidil li ŽWittb.
5, 7 m. -vidčl, wydyl PassKlem. 125“; rczíte ŽWittb. 65, 3 m. i'cčte,
przigmyte t. 71, 3 m. -jměte.

Příklady podobné jsou v stpol. Artikulích práva magdeburského (z doby
ok. r. 1500, vyd. A. Kalina 1880): dzywka, vczycze (m. uciecze, uteče),
dzwyma (m. dwiema), nyedzyl (m. niedziel), abowym (m. -wiem) a j.
Jak rozuměti_.dokladům tuto — pod č. 4 -- uvedeným? Nemyslím,
že by se v nich projevovala odchylná výslovnost nějakých stč. nářečí, ve
kterých by se místo přě—atd. bylo vyslovovalo při—atd.; proto také nekladu
przigmyte ŽWittb. 71, 3 (m. přijměte), nenawidil t. 5, 7 (m. nenáviděl),
ruczy Hrad. 89b (m. ruce“) do č. 2) a 3) na roveň s dial. pnz'te, tisknz'te
(m. -éte), vidél (m. viděl), v kozí atd.; a mám za to, že písaři
těchto

dokladů vyjadřovali skutečné znění příslušných slov nedosti

věrně:

ve

výslovnosti skutečné zněli oba členové dvojhlásky ě, písaři naši vyjadřovali
je také v textech svých většinou a celkem náležitě oba, ale odchylkou tu
a tam vyjádřili jen člen první (a'-) a pominuli druhý (43), a učinili tak
dílem z nepozornosti, dílem proto, že podle pozorování jejich u výslovnosti
někdy člen první měl nějakou převahu, a tedy zdálo se jim, že jest dosti,
když se písmem vyjádří člen takto vynikající. a že méně vynikající člen
druhý pominut býti může.
_
5. O č—z'v Íiutoměrici a Íiutomz'rici (nč. Litoměřice) atp. v. 5 169.

6, že a a, č v slabikách

měkkých*).

155. V stě. bylo č (v slabikách krátkých) a že (v slabikách dlouhých),
kde v době starší (t. j. v době české před přehláskou a-č, nebo v době
psl.) bylo f:, (pa, g, dílem také místo žádaného o (přehláskou pozdní),
a bylo že krom toho stažením z hje, z'je atd. Bylo tedy na př. řěč, rziecz
Pass. 282, psl. réčs; dřz'cvie, drziewie t. 294, psl. drév-; dušč, ta duIl'ye
t. 283, psl. duša; pl. dat. dušicm, duII'yem t. 488, psl. dušam'L; part. píšč,
piffye scribens t. 486, psl. pišg; stojiece, ftogiece t. 284, psl. stojgtje;
ciesařěvi, czieffarziewy Hrad. 86“ (psl. -í'evi), vedle ciesařovi; sbožie, l'bozye
Pass. 233, psl. aje,- atd.
Tak bylo po souhláskách všelikých, kromě l. Na př. po 0, 2, s: sg.
gen. otcě, knězě (proti sg. instr. otcem, knězem atd.); sícmě gen. sěmene;
——po ř: řěka,: Hacka; — po 6, ž,
part. pláčě; gen. plaščč, papežč
(proti sg. instr. pláščem, papežem), pait. píšč, slyšč,.slys"iece; —po 72,d', t':
*) Srov. mé rozpravy, uvedené nahoře na konci 5 150.
13*
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sg. gen. koně (vysl. koňě, proti sg. instr. koňcm); part. honč, hom'ece
(vysl. hoňě, hoňiece), sedě, sediece (vysl. se'ďě, seďžece), letě, letíece (vysl.
leťě, leťz'ece); — po j: sg. gen. krajě (proti sg. instr. krajem), part. stojč,
stojiece; — po m, 11,p, 1),f : země, běh, pěkný, věřiti, na viem, offěra. —
Jenom po 1 vyskýtá se již v nejstarších rukopisích (s pravopisem vyvi
nutým, z doby ok. r. 1300 atd.) jen o, é místo žádaného ě, že. Na př. le's,
lezz Ale. 4, 9, psl. lěS'L; vólc, wole AlxŠ. 8, 14, psl. volá; part. chvále,
chwale laudans ŽWittb. 17, 4, psl. chvalg; 3. plur. chvalé, chwale laudant
Ale. 83, psl.chvalgt1>; impf. bydlčše, bydleffe Pass. 288, bydleeffe t.

457; atd. —
Podrobnější výčet případů, kde stč. měla ě, ic, jest implicite obsažen
ve výkladech o střídnieíeh za psl. g (5 52) a č (5 45), o přehlasovaní a-ě
(5 99 a 100) a o-ě (přehlas. české pozdní š 181) a 0 že (5 152, b).
Slabiky s č, že jsou všecky měkké. —
Vedle pravidelného ě, že bylo také na svých místech pravidelně a, I?,
a to nejen v slabikách tvrdých, na př. tekl, téci, nýbrž iv měkkých, na př.
řekl, ře'ci (nč. říci). Zejména bývalo e, é také v slabikách měkkých tam,
kde bylo e původní, na př. sg. vok. bože, nebo psl. přehlaska o-e, na př.
sg. vok. duše (v. ryba), nebo kde vzniklo e z 17,na př. pl. dat. řěčcm
z psl. réčbm'B (sem patří také e na pohled vkladně v adj. dóstojcn, pl. gen.
vojen atp. podle stsl. dostoin'r., voina., vlastně : -jbn'r»).
Podrobnější výčet případů sem patřících jest implicite obsažen ve
výkladech o střídnicích za pův. e (% 125), o pohybném e (š 143—145)
a o psl. přehlásce 0-0 (5 33). —

Bylo tedy v stě. slabikách měkkých

podle pevného pravidla tu

ě, ic, tu e, é. Pravidlo toto ve své nejvyšší míře, t. j. všude kromě slabik
le, lé m. lč, lie, jeví se šetřeno v' mkopísích z doby ok. r. 1300 a z 1. pol.
stol. XIV, dílem i v některých textech mnohem pozdějších. Šetřeno ho tu
dílem patrně, dílem velmi přísuě & vzorně. Zvláště tu vynikají rukopisy
některé, především Ale. ze sklonku XIII; Túl., ApD., ApŠ., LMar. a j.
z doby ok r. 1300; Fil., Jid., svD. a j. 2 poč. XIV; Mast. & j. z 1. pol.
XIV; Pass., Modl., Hrad., ŽWittb. a j. z pol. XIV; Rychn. z r. 1378;
list. Wartb. zr. 1380; Vít. ze sklonku XIV (pravidla šetřeno kromě
slabik jč, je a tvarů všeho, všemu, všem); Ol."z r. 1417 (v knihách Moj
žíšových zachováno pravidlo v slabikách krátkých žě,
čě, řě, zě, sč, ce'
a dlouhých žz'c atd. ještě přísně; jenom v slabikách krátkých jě, ně, dě, tě
a je, ňc, d'a, fe jsou odchylky poměrně časté), Kruml. z poč. XV, z doby
před r. 1418 (tu psáno na př. bugenie 1713, své ženíe 12b, z tiela 431b,

Itražie 7“ atp. často, a časté jsou i korrektury ve'smyslu našeho-pravidla,
na př. v sg. -instr. psaném oliniem 184b vyškrabáno 13, v ffczz'efti 178*
a neff0zz*efti t. i připsáno, a podobně velmi často); Koř. z r. 1425 (pra
vidla šetřeno velice, v. Listy íilol. 1880, 126 sl.); OtcB. z 2.třetiny stol. XV
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(též, v. Listy filol. 1884, 111 sl. & 1892, 467). Odchylky jednotlivé, vzni
kající pochopitelným nedepatřením písařovým, jsou ovšem i v textech
nejpřísnějších, ale bývají tu velmi řídké; na př. v Pass. jest jenom asi
1 odchylka na 1000 případů, v ZWittb. celém jest odchylek všech asi 90,
mezi nimi asi Gokrát v slabice je, je, atd. Odchylky, které se často nebo
důsledně vyskytují, mají své příčiny zvláštní a tedy nejsou pravidlu na
újmu; viz o nich doleji.
.
Dokud toto pravidlo bylo v platnosti, lišily se zřetelným zněním
mnohé tvary, které později mají znění stejné. Tak byl na př. sg. vok.
svatý duše (jako ně. zelený strome) psl. duše, & naproti tomu sg. lok.
o svatém dušě (jako nč. na zeleném stromě) psl. duse ; ale po zaniknutí
pravidla mají ně. vok. svatý duše a. lok. o svatém duše koncovky znění
stejného. Rovněž tak ,byl stě. sg. nom. akk. hluboké moře psl. moře,
a proti tomu sg. gen. hlubokého mořě & pl. nom. akk. všěcka mořě psl.
mořa; _byl sg. nom. núzě, přietelnicě, róže', duše,. péčč, nádějě psl. -(j)a,
a sg. vok. núze, přietelnice, róže, duše, péče, náděje psl. -(j)e; rovněž tak
lišily se sg. gen. & plur. nom. akk. núzě, přietelnicč atd. (stsl. 13) od sg.
vok. týchže slov; byl dále sg. naše slovo psl. naše, proti plur. našč slova
psl. naša; byl. sg. lok. ve-všem psl. vnseuu., proti sg. instr. se-všiem psl.
vnsémn & pl. dat. ke-vščm psl. vbsěm'n; byl indik. zavřeme, zavřete psl.
-vn1'e-, proti impt. zavřěme, zavřěte psl. -VLI“É—;
byl indik. žebře, káže, píše,
pláče, sěje, stóňe psl. -e—, proti part. žebře', kážě, píšč, pláčě, sčjě, stónč
psl. -g; bylo praes. mře psl. umre-, proti aor. mřě stsl. mré; byl aor.- běže

(od běhnúti) psl. bože, proti běžč (od běžěti) psl. beža; bylo part. a subst.
verb. věšen (věsiti) a věšenie psl. -enr,je, proti věšěnie (věšěti) psl. -annjo; bylo
part. řek psl. rek'L (fem. řekši) proti pl. gen. řěk (řeka) psl. rék'n; atd. —
Odchylky
od pravidla tohoto vyvinují se, když č, že klesá, v e, č,
o čemž v. 5 156, — a jiné, když za e býva č nebo é se mění v ie, o čemž
v. %$ 130 a 128. — Také žčleti, ozieleti Pass. 482, zielegycz t. 374 atd.
zda se býti odchylkou pioti stsl. želéti; ale dlužno je odvozovati od žal
jako rus. žaletn, a tu jest jeho -ě- spravne. — Subst. verb. vězen'iejest od
slovesa m'ezti (tř. 1) nebo váznúti (tř. II), a vězěnie od včzčti, na př.
wiezenye ŽWittb. 84, 2 a j., u wiezieny Pass. 302 a j.; odchylky od pra
vidla to tedy nejsou. — ()všem také není odchylkou od pravidla zde vykla
daného nom. dušě kladený místo vok., absolutivní jež místo spojitého jěž atd.

ě, že klesá

v e, é.

156. Na př. by,.lo — podle pravidla vyloženého v & předešlém — stč.
naše' řěě a je ně. naše řeč; bylo stč. ciesař, eziefarz DalH. 31, czijefarz
Pr. pr. 244, a později cěsař, czefarz Mart. 223; bylo stč. rozdílné svatý
duše (sg. vok.) a o svatém duše', a jest ně. jodnostejné svatý duše a o sva—
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tém duše; atd. Změny tyto dějí se ztrátou
dvojhlásek (5a že, v jistých

jotace:

i., první člen

případech u výslovnosti zaniká, bývalé ě, ie

klesá v e,
Klesání toto děje se a postupuje časem: A) již v přísných památkách
z XIII a XIV stol. nalézáme některé odchylky ustálené, odchylky staré;
B) potom, od pol. stol. XIV a v době následující, šíří se úpadek a bývalá
pravidelnost větším dílem zaniká; 0) do doby nové zůstala část bývalého
pravidla zachována jen po souhláskách retných.

A) Odchylky

staré.

Jak právé pověděno v š předcházejícím,

šetřeno pravidla o č, že v rukopisích z doby ok. r. 1300 a z 1. pol.- stol.

XIV, dílem iv některých rkpisích mnohem pozdějších patrně, někdy velmi
přísně. Ale i v těchto ruk0pisích na jotaci přísných vyskytují se některé
odchylky hojně nebo i stále a tak důsledně, že téměř pravidlo zvláštní, od
pravidla obecného odchylné tvoří. Odchylky ty dlužno vyčisti a vyložiti.
1. Sem patří především slabiky le, lé m. žádaných lě, lie, zpomennté
již nahoře. V textech s pravopisem dostatečně vyvinutým od sklonku stol.
XIII, v tom zejména v textech na jotaci velice přísných, nevyskýtá se lě,
lže nikdy (deliegie Hrad. 46% které jsem v Listech íilol. 1878, 191 jako
odchylku uvedl, zakládalo se na mylné kopii; dlužno čísti: dél' jejie);
v ML. 39„ psáno bolyeftywe, ale 3; přetrženo (korrektura stal-a); teprv ok.
r. 1400 a v době následující vyskytují se příklady se psaným lic, lyer
křestane chval spasytelye Sequ. 362, zemdlyegy všickní lidí Ale. 1794.
(příklad jediný v Ahn), Polliete mittite Koř. Dan. 13, 29; četněji pak
vyskytují se doklady takové teprve v rukopisích a tiscích pozdějších stol.
XV a XVI; na př. w kaplie Mand. 4“, w takéj chwalíc Mill. 39% stařec
welieffe t. 225, adverb. weselie & milic Kříž. (1472) 273, w tielie Baw.
(1472) 235, \v tom bidlie t. 213, \ve mdle sylie t. 56, adv. celie t. 208,
milie 56, zelije Lact. (1511) 2160, rolije t. S“, lijeny t. 770, lijeti t. 840,
naliezcn Pf. Otč. (list. českopolsk. stol. XV a XVI) 10, alie t., lier t. 7,
Italie a zachowalie t. 57, dalyeko slc. tisk z r. 1752 Pastrn. 7, alye t.,
alye (tisk 1886) t. Příklady tyto — s odohylnýmlie, lye z doby pozdější
— mají své příčiny jiné (v. 5 276 a 170); pro dobu starší ok. 1'. 1300
a stol. XIV,. pokud pravidlo o ě, že platilo, není v nich svědectví nijaké
'a můžeme k nim nehleděti; také ojedinělé odchylky ze sklonku XIV a zač.
XV stol. v Sequ., Ale. a Koř. nemohou míti váhy proti ohromnému počtu
dokladův se psaným le m. lě & lic, ve kterých je svědectví zajisté bez
pečné, že v době, ze které pocházejí nejstarší památky české s pravopisem
dostatečně rozvitým, vyslovovalo se již le, Zé místo žádaného lě, lie, t. j.

že jotace v lě, lic byla zanikla již před sklonkem stol. XIII.
Také v polštině není slabiky lě (li/e).
2. Kromě toho jsou v stč. často odchylky po souhláskách retných,
tedy v slabikách mě, bč, pě, vě, fě (krátkých, zřídka v dlouhých). Zejména
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bývá častěji psáno (uvazuji doklady jenom z textů s pravopisem dostatečně
'vyš'inutým, pomíjím tedy doklady jako na př. ucel/mi m. věčný Kunh. 1461),
zpoucd m. zpověd v ŽGloss. 121, 4 atd.):
jme- m. jmě-: meite m. mějte Koř. Mark. 9, 50; —
.
ume- m. umě—;na př. rozumcj mně Žchm. 34, 23, rozumey duší mój
t. 68, 19, urozumcgiu t. 100, 2, urozumci t. 682 nem'ozumel t. 48, 13; t."
48, 21; k rozumony 01. 2, Esd. 8, 8; —
med- m. měd-; na př. rozpušťenó medi Kruml. 3905, mcdyenc hady,
Pass. 293, slúpy medyénc t. & Passchm. 117b, zdí mcdycnu Pror. Jcr. 1,
18, brány mcdycnoc t. ISa. 45, 2, v pcnížkách mcdycnych Prof. 10,
mcdícnczye Hrad. 97“ (měděné peníze), mcdcniczc Lact. 128., srov. nč.
ob. medcncc; —
mel- m. měl-: Melnik Háj. 24“; —
-men- m. měn; na př. zemenyn Rožmb. 56 a j.; AleM. 2, 25; Řád
pz. 91, 92, 94, 97; zcmcnin Pr. pr. 261 (2), 256, 253 (2); zcmeno DalC. 3,
JiřKap. 1; rzymencc Pror. Dan. 11, 30; — wzpomcncfs Ol. Deut. 8, 2,
rozpomcn sč ŽKlem. 142“ a j., srov. nč. zapomenu, zapomeň atp.; —
nepromcny Ale. 11, 26; —- flamcny Lact. 156% srov. nč. dial. slamený;—
meř- m. mčř—;na př. (loktem) mecrziti Lact. 238d; tomerz (: téměř)
Kruml. 351% t. 3536, Koř. Skutk. 2, 41; t. 13, 44; t. 19, 26; srov. dial.
meřice Šcmb. 25 (mýt.); —
mes- m. měs-; na př. mcficc Žchm. 8, 4, přěd mofňeczcm t. 71, 5
a j.; meňccz ŽWittb. 135, 9; t. 8, 4 a j. (často v ŽWíttb. & trvám vždy
tak); srov. dial. mesjac BartD. 40 (hrozenk.); — mesta LístVrat. 1371,
mefczycnyn Rožmb. 116, mossczenyn LístVrat. 1371, mcssczan t.; srov. díal.
mesto Jir. 333 (mýt.-litomyšl.); —
v koncovkách -me m. -mě atd.: ímo tvé Žchm. 64“ m. jmc'; brziemc
Pass. 345, t. 468, t. 486, brzyemc Modl. 2“, t. 143, PassKlom. 142', Koř.
Mat. 11, 30, t. 20, 12; tycme Modl. 543; plemc Posschm. 2555 Koř. Jan.
8, 33; rame Vít. 915; fyeme Koř. Mark. 4, 26, t. 4, 27, t. 13, 24 aj.; —
k zemem PulkR. 180]) a w zcmcch t. 99b & PulkL. 1862 nejisto, zda-li m.
-icm, dech, či podle kostem, kostech; —
bcd- m. běd-, beda ŽKlem. 69, 4; —
beh- m. běh-; na př. ncpřiotolé zabehnu Žchm. 485, oni mzbchuu
fie t. 43b; srov. dial. behat Jir. 333 (mýt.-litomyšl,), bežet Šomb. 25 (též); _
beř- m. bčř-, zbcrzníc conglobatim Lact. 241d, vedle zbicrznip t.; —
-bet m. -bět; na př. obet ŽWittb. 50, 21, obcty t. 37, 7, t. 55, 12; '
w uobetech ŽTom. 65, 13; —
v konc. -be m. -bč: tobe VstúpDrk. 21; —
—_pelm. -pč1; na př. do toho kupole Hug. 198 (2), nč. koupel; vedle

toho i stě. kúpčl: z té kupicli Pass. 78, w kupyer ML. 48“, kupiclem vody
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Koř. Efez. 5, 26; ——trpelywolt Vít. 98b (vedle trpyelywe t.), Bvig. 120“

(tu často); —
pen- m. pěn-; na př. peniez nč. peníz proti stsl. penezs; — zczye
penyegye part. Modl. 165, zczyepenyly ŽPod. Moys. 15, nč. zcepeněti, stsl.
cépén-; — kur0penie Koř. Mark. 13, 35; — penkawa Lact. 2856; —
pest- m. pěst-, peftuna Lact. 76b (vedle piel'tun t. 46cl a j.); —
svet—místo svět-; na př. po fwetu DalC. 7, na fwetye MastDrk. 47,
fwetu PassKIem. 71-, přěd fwetlem ŽWittb. 126, 2, l'wetloít t. 37, 11,
z fwetlolti JiřKlom. 1, fwetlolty MastDrk. 20; —
oec- m. věc—v slovese věcětz', zejména

v jeho aor. z—čcěch;tu zaniká

jotace záhy také v slabice -06- a jest vecech atd. m. věcech; slovo toto
ztrácelo záhy svůj význam realní, klesalo ve význam slovce pouze uvozo
vacího, a tím zároveň podléhalo mimořádným změnám bláskovým (jako
řicch-řéch, v. doleji); doklad s jotací v slabikách obou znam jediný: kněz
wieczie DallL 41; doklady s jotací v slabice první jsou: Boleslav viecze
DalH. 30, Ježúš wiece dixit Hrad. 473 wieoe Pilat Koř. Mat. 27, 67;
s jotací v slabice druhé: weczie ŽWittb. Deut. 20, weczie Přemysl DalHr.
8, dci vecie DallI. 42, wecie AnsW. 4", BiblB. Mark. 7, 29, \veczye Hrad.
620, weczie t. 203 \veczyo All). 915, wecye Krist. 96', wecyefta Pass. 284,
t. 354, wecielta Krist 108% weciechu Pass. 310, wecziechu Hrad. 89beL.
763 weciechuBiblB. 8, 5 a j.; ale valná většina dokladů starých má vace-:
weczech Kruml. 4823, Comest. 2585, wecze Jid. 100, Pil. d, ApD. b, svD.
32, kněz vecze DalH. 40, kněz wecze DalC. 76 aj. (v DalC. vždy tak),
weczechu

Ans. 3, weczechu ChelčP. 88“ atd.;

——.

ved- m. věd-; na př. abych wediel ŽKlem. 285, newodiel fem t.' 245
by newediel Ol. Lev. 4, 13, jižto sú neuedyeli t. Deut. 32, 17, weducz
scientes .Drk. 156', we zpowedy Žlílem.. 94, 2, wzwez srdce mé scito t.
138, 23, wezte to všickni (vězte) ListVrat. 1371, fwedeozftwie ŽWittb. 18,
8, t. 118, 22, ofwedczawal Rožmb. 19; stč. adv. vadě, veď ; srov. nč. dial.
vedět (záp.—české a chodské); —
—vekm. věk: na př. czlowek, czloweczy, czloweczl't-wie atd. v rkp.
Rúd. (často a vždy tak); czlowck Vít. I“, 17*, 31', czloweka t. 145 16%
czlowoku t. 155, 16', czloweezy t. 31b, czlowecze(n)ftwye t. 91]) atd. (ve
Vít. často a vždy tak); srov. dial. človek BartD. 40 (hrozenk.); — kto
kolywek Vít. 99b, ktorekolywek t., kdyzkolywek ListV rat. 1371; —
-1;en- m. včn; na př. orudie drzieuene Ol. Lev. 11, 32, t. 15, 12,
ffkfzyny drzieuenu t. 10, 1, drzewena Lact. 164'1, olowony t. 125d a j.;
srov. ně. dřeVený Us.; -— stč. i nč. slovenský;

—

vever- m. věver-, stsl. vévera, srbch. vjeverica atd.; stč. i nč. vever-:
vever Lact. 2890, wewerek NRada 1439, wewerzycze Nom. 70", mě.veverka; —
ccž—m. věž-; na př. wezie Pass. 311, t. 484, má (sg. akl<.) t. 311,
t. 485, \vezi (sg. dat. lok.) t„ 347, t. 483, t. 484, t. 435; \vezy PassKlem.
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199' a j., na weziech Ž'l'om. 47, 13, vzdělal wezi Koř. Mark. 12, 1, vzdělal
wezzi. EvOl. 2285, do weže TandZ. 179* a j.; wežnik Lact. 79'1; srov. dial.
veža BartD. 16 (Zlín.), vežka Btch. 421 (dal.-beě., vížka), vežka Jir. 333
(mýt.-litomyšl.);

——

_

v slabikách vnitřních jiných: rozpraweite ŽKlem. 84', stromové zyalo
\vegi Mand. 19“, rozefkrzwela jest země liquefacta ost ŽWittb. 74, 4, przi—
wessity ListVrat. 1371, wetssyeho t., \veczssyeho t., prziwetiwolt Lact. 405; —
v konc. -ve m. —vě: w hniewe ŽWittb. 94“, 11, fwiedeczltwe t. 77,
56, prawedlenftwe

t. 118, 56, dwe stě Mill. 95% ——

fe-r- m. fér-; na př. olferowaty ŽTom. 65, 15 a j., Alb. 3"; z lat.
oíi'erre bylo č. oficír-, z toho pak 0H'er-; —
S tím se vším srovnati jest ještě díal. mech m. mčch Bartl). 40 (hroz.);
mekký (záp.-čcsk.); obcd Bartl). 40 (hrozenk.); pekný t., peknej Jir. 333
(mýt), peknej chod. 38; pena Bai—tl).1. c.; pro pet ran Šemb. 25 (mýt),
varný BartD. ]. c.; Vetva t. 16 (zlin.); fertoch Šeml). 1. c. atd., a dolcji
připomenutou zvláštnost slc., kde krátké mě, bě, pě, oč, fě-(z mě-atd.)
veskrze se změnilo v me, be, pe, ve,fe. Jako pak v živých dokladech ně. vůbec
a v dialektických zvláště vidíme, že slabiky mě, bě, pě, vě, fě dílem porůznu
ve slovích některých, dílem z pravidla ztratily jotaci, tak vysvětlujeme si
touž věc v případech, potvrzených uvedenými doklady staročeskými, zvláště
když doklady jsou z rukopisů pečlivě psaných nebo když jsou hojně: bylo
stě, zapoměneš, to pak ztrátou jotace změněno v ně. zapomeneš, a -pomeneš
in. -pomčneš atd. říkalo se místy již ve stol. XIV; bylo stě. člověk, ale
dialektický říkalo se také človek; bylo včžě a dial. vežě; atd.

3. Jiné ještě staré a stálé odchylky jsou v následujících slovích

jednotlivých:

seděti m. sěděti. Podle stsl. sédéti žádáme i stč. sěděti; to se vyskýta
v několika dokladech: tam sme Iiedieli ŽKlem. 136, 1, part. fyedye Rúd.
35, fyedyeti ML. 45, by neffycdycla Kat. 148, fyedyely Pror. 89b, chlap
fyedy Ale. 234, fyedyety EvOl. 95b, fyedyczyeho t..244*, fiedíeti Trist.
99, fiediechu t. 79, fyedie Mill. 126“; ale doklady tyto jednak skrovným
svým počtem, jednak nevelikou přísnosti svých pramenů málo váží proti
veliké síle dokladů jiných a textů nejpřísnějších, které mají pravidlem
sed-: 3. sg. zzedi LMar. 41, fedy Pass. 390, 3. pl. fedye t. 369, fedyeffe
t. 418, fedyety t. 380, part. fedye t. 387, fedyecz t. 391, fedyecy t. 419,
fcdyece t. 411, fedyel t. 299, jenž fedis ŽKlem. 98, 1, fediechu t. 68, 13,
fedieli t. 118, 23, fedyff ŽWittb. 79, 2, fediel t. 9, 5, zedyel Ale. 2, 34,
fedyff Modl. 154b, fedyechu t. 1463, fedjel Hrad. 755, fediece t. 495, ze
Iedi Rožmb. 36, by tu neffediel t. 25, aby fedyel Pror. Jer. 16, 8, by
fedyal t. 29, 32, fodieti Pr. pr. 246 atd. Vysvíta z toho, že bylo v stě.
pravidlem seděti, nikoli sěděti. Výklad tomu může býti dvojí: a) buď že
bylo i v stč. kdysi náležité sěděti, které však záhy skleslo v seděti, snad
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pro rozdíl od slovesa
atd.), anebo b) že č.
Sed- a sed-. Zdá se
iruské sídéts, sižu

sěd- třídy 1. (inf. siesti, praes. sadu sědeš, part. sědl
seděti a stsl. sédéti jsou slovesa různých stupňův
mi podobnější výklad druhý; podle něho mohlo by
býti ze stupně sed- (zdlouž. sid-), srov. 'grbmeti

z koř. grem-.
řéch, řésta, řéchu m. řie-. Z pův. rěk-s- je psl. réch-, a za to

žádáme stč. řiech; to je doloženo: páni rziechu DalH. 8, rziechu židové
Einmn. 35; ale častěji a pravidlem je již v textech nejstarších řech-:
rzech Zlomky Táb. ČČMus. 1874, 117, ona (dva synové) rzelta DalC. 70,
rzechu ŽKlem. 77, 19, poslové rzechu Pass. 139 a j. (v Pass. vždy tak),
rzechu Hrad. 275, t. 80b, rzechu DalC. 34, t. 44 a j. (vždy tak),' rzechu
Einmn. 35 a j. Výklad tomu: bylo i stč. náležitě řiech atd.; to však
záhy ztrácelo význam svůj realní a přijímalo na sebe funkci pouhého
slovce uvozovacího (srov. nahoře předčasné zaniknutí jotace v slově podobném
vece m. věcě dixit); tím vypadalo ze své kategorie, isolovalo se; v případech
takových přicházejí rády také mimořádné změny hláskové, v říeeh-řéch

ztráta jotace.
pečet m. pečět. Podle stsl. a rus. pečeti„ srbch. pečat atd. (pol.
piecZgé s odchylným g) žádáme stč. pečět; to však doloženo nedostatečně:
peczieti rozdávati Rožmb. 1; pravidlem jest pečet: peczetma zapeczeten
Pass. 369, peczetmi ODub. 25 a Kruml. 713, peczet Boh. m. 225, o pe
czetech Hug. 10 atd., jotace záhy zanikla.
kúdele m. kúdele. Podle stsl. kadéls, srbch. kudjela žádáme č. kúděle;
ale i stě. i ně. je vždycky kúdele, kúdel, jako rus. kudelb. Taktéž je
mýtel za starší mýtěl, mytiel Kruml. 29% a kúpe! za kúpěl (v. nahoře č. 2). —

B) Další úpadek

pravidla.

Většina slabik, která předtím měla

jotaci v mezích nahoře vytčených pravidelně zachována, ztrácí ji v době
následující, hlavně od pol. XIV a v XV stol. Klesan tu ě, že všude, kde

dotud bývalo, kromě po souhláskách retných.

Klesání pak jeví se dříve

v slabikách krátkých nežli v dlouhých. A klesají ——podle většiny textů
staročeských -—zo slabik krátkých
dříve je, ně, dě, tě, za něž je pak
je, ňe, d'e, fe; potom v poslední třetině stol. XIV' klesají slabiky že, šě, čě
v že, še, če; naposled klesá řč, ze, sě, ač v »ře,ze, se, ee; v týchžc

slabikách dlouhých

pak

klesá jotace během XV stol. jen dílem a sporadicky

a zjie, me..., žid.., řie,zie... je tu tedyjé, ňé..., že..., řc',zá...,
dílem trvá jie, m'e atd. až do zúžení vjí, m'. Chron olo giitěto rozumětijest
ovšem jen v celku a všeobecně; v jednotlivostech jsou mnohé odchylky,
zejména jsou mnohé rukopisy mladší, které šetřením pravidla nad doby své
vynikají (některé z nich, zejména Rychn., list Wartb., bible Ol., Koř.
a OtcB. připomenuty jsou pro tuto svou vlastnost nahoře).
Doklady tomu.
Pro je, ně, dě, tě. V ŽWittb. psáno gefut 62, 10 a j. m. jěšut, yefczer
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103, 26 a j. m. jěščěr atd.. a naproti tomu gielen 106, 35 m. jelen, gieho
Hab. 2 m. jeho atd.; mateně psané je místo jě a naopak (všeho asi
60 případů) svědčí, že písaři textu tohoto nebyl rozdíl mezi náležitým je
a je již dosti zřetelný, že tedy jotace v slabice je již zanikala nebo již
byla zanikla: místo náležitého rozdílného je a jě slyšel nebo vyslovoval
písař ŽWittb. jednostejné je, a poněvadž za toto své je nalézal psáno (ve
_své předloze a v textech jiných) tu ge, ye, že, tu gie, gye, domníval se,
že svou slabiku je může psáti tu ge tu gie atp., a tak i psal. — V ŽKlem.
psano pohanyen 118, 6 a j. m. pohaňen, k nyemu 4, 4 a j. m. k—ňemuatd.;
psaní toto opět svědčí, že ne' (t. j. ňč) bylo tou dobou již kleslo v ňe:
předtím byl'rozdíl mezi ně a ňe, na př. bylo němý (psl. němu.) a k-ňemu
(psl. km-ňemu); němý psáno nye- nebo nie-, k-ňemu pak jen ne-; když
jotace klesla, bylo tu znění stejné, t. j. iadj. němý znělo ňemý, &psanému
wem-, míem- rozumělo se tak, jako by „?]—,m'- byly spřežky pro hlasku ň,

t. j. jako by jotace psaná byla grafickou pomůckou k označování souhlásek
měkkých (srov. & 114 pozn.), podle tohoto pojetí psáno pak také k—nyemu,
pohanyen atd., a psaní toto je tedy svědectvím, že ňě bylo kleslo v oře.—
Rovněž tak je dosvědčeno klesnutí dě, tě v d'e, ťe psaným fadyenye Pror.
Isa. 17, 10, wyfwobodyeny jsme Hrad. 15“, poradz'eno Kruml. 2505 ne
krzftyena Pass. 229, paehiyenye Štít. uč. 295, list zapeczetyeny Pror. Jer.
32, 11 atp. (m. -d'e-, -ťe-, & toto m. -ze-, -ce-).

Doklady další, podobné svědčící, že jotace sklesla, jsou:
pro že', šč, čč, skleslé v že, še, če, na př. ve Štít. uč. (z r. 1376)
sdrzety 4' m. staršího sdržěti, wffechny 21]) m. všechny, klicze 76“ m.

klíčě atd.; —
pro řě, ze, se, oč, sklesle v ře, ze, se, ce, na př. v témže rkp. zaln'zege
53b m. staršího zahřeje, fkrze 675 m. skrzč, fe 53b m. Sě, czeftach m.
cestách 4“ atd.; —

pro dlouhé jia skleslé v jé: neymyegefye Ale.

125 m. staršího

nejmějžeše, przigéti Ol.' Lev. 26, 23 m. přijieti; — pro nic, die, tie skleslé
v ňé,'ďé, ťé dokladů není, poněvadž se mezitím vyvinulo pravidlo psáti ň,
d', ť spřežkami ny, dy, ty n. ni di, ti (v. nahoře); neprzietezi v Mladé
1183 t. j. těží je doklad osamocený, bezpochyby omyl; — pro žíe, šz'e, čz'e
sklesle v žá, šé,
žezlyueho sitientem Ol. Deut. 29, 19 m. staršího žiez- '
livěho, což flufe ŠtítOp. 3691) m. slušie, naylepfl'emu NRada 103 m.
-lepšiemu, czlowyecze hlava Ale. 156 m. člověčz'e, czlowyeczeho t. 2157
m. -čieho, czelt partem Ol. Gen. 48, 22 m. čžest; — pro He skleslé v řé:
všech hí—echowŠtítOp. 2441)m. staršího hřiechóv, ol't-i'ehati t. 355b m. ostříe
hatí a j., rzekagij Ol. Ezech. 18, 29 in. řiekají, RI'ZBbI'at. 1. Par. 28, 17

m. střz'ebra a j.; — pro zie, sie, ce'e skleslé v zá, sé, cé: chtě'wzeti NRada
658 m. staršího vzz'eti, kažte jim feíty EvOl. 279&111.siesti, fehny pak dále
NRada 569 m. siehni, zwyerzyeczeho Ale.
2158-m. -cieho, o buduczem
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súdu NBada 2048 m. -ciein atd. Ale — jak již praveno — dlouhé ic klesá
v &jenom dílem a sporadicky, většinou zůstává až do zúžení v z': na př.
ještě v bibli Ben. z r. 1506 čte se: giéfti Deut. 12, 23, nauczenije Lev. 8,
8, kniežije Ex. 28, 1, pokúfíyete Ex. 17, 8, porúczye Num. 3 (v napise),
wyltrzýehage Gen. 6, 6, obcházye Gen. 2, 11 atd.
(I) Do doby nové zůstala část bývalého pravidla zachována jenom
po souhláskach retných. Tu má totiž ně. v slabikách krátkých (v dlouhých
proniklo zúžení v !) většinou správně rozlišené ě a, e. Máme na př. sg.
lok. na stromě a vok. strome; sg. lok. v slově; sg. nom. akk. Labe (gen.
Labe odchylkou m. Labe); sg. akk. (adv.) lépe; sg. nom. země, gen. země
pl. nom. akk. země, instr. zeměmi, dat. a lok. zemím a zemích ze zemiem
a zemz'ech (sg. vok. země odchylkou m. zeme, nom. vzat za vok.); sg. hříbě,
hříběte atd.; sg. gen. tykve, plur. nom. akk. tykve; zájm. akk. mě; indik,
vezmeme, vezmete, impt. vezměme, vezměte; part. pohřben; III. tř. uměti,
trpěti atd.; IV. tř. part. topě a topen; tř. V. 11)vytápěti atd.; subst. zeměnín
atd.; adj. dřevěný, Slaměný; kompt. dobrotivější; atd. Odchylky sporadické,
\ jako -pomeneš m. žádaného -poměneš a j., a dialektické, jako mekký, bežet,
pekný, vedět a slc. obecné me, be, pe, ve, fe m. mě (má) atd., připomenutjr
jsou nahoře; v slabikách dlouhých má slc. náležité že: miera, biely,
piesok, Viera.

ě (že) se mění v a (d).
157. 1. Změna tato je v stč. part. hořěl-hořal, vězěl—vězal,visčl-visal,
viděl—vidal,letěl-leťal atp. Tu všude jest a analogií: v stč. bylo správně
sg. ležal pl. ležěli (v III. tř., po souhlaskách podnebných) a sg. sázel pl.
sázěli (v tř. V. I“), přidělán tedy také k plur. hořěli, vězěli, visěli, viděli,
letěli atd. Singular analogický hořal atd., na místo náležitého hořěl atd.,
stsl. gm'él's atd. Oboje tvary pak vedle sebe se vyskytují. Na př. horzal
Pass. 336 vedle wzliorziel ŽWittb. 105, 18, horzala Alb. 83b v. horziela
Hrad. 29% wyfyel Modl. 523- v. wyl'al t. 132% m'ezal Pass. 393, letyal
Pror. 33 v. letyel Pass. 351, powydial (sic) Hrad. 127b v. wiediel t. 758,
wydyal Ale. 918 v. wydyel Alb. 685, fedyal Pror. 64“ v. fedyel t. 65“ atd.
Novotvary s -a- zanikají, když od 2. pol. XVI stol. stává se pravidlem,
aby toto participium veskrze mělo -ě—(v. 5 99). — Totéž opakuje se, jen
že menší měrou, v part. -s týchže sloves: hořav atd., m. hořěv, psl. gore'v's
atd. Na př. I'letiaw 'l'roj. 200“ vedle letiew Pass. 222, zwiedyew Pass. 354
v. zwiediaw Háj. 22b atd.
2. Táž změna vyskytuje se ještě několikrát v slabice řě—řa.Zejména
sem patří stč. střěh- — střah- custodire, stsl. stre'g-, a zkřěnúti—zkřanúti

obrigescere, stsl. iskrépnati; na př. střahúc Ben. Jg. vedle Itrzyehucz Pror.
117, proto fe toho nevltřahl Háj. 154:&v. wyltrzyehl Štít. uč. 105b, aby
střáhli ho (Davida) Br. Jg. v. ítrziehly Štít. ř. 182“, zkrfanuli fu ŽKlem.
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Moys. 15 v. zkrzienul Otc. 423% zkrzenuly fu MamC. 120“ atd. A také to
vzniklo analogií: bylo náležité přahu, přahúc, přa'hl, přichli (z pryc-), při
děláno tedy také ke střčhli analogické střáhl, střáhli, střahúc; bylo nále—
žité zapomanu, zapomčneš, inf. zapomanúti a odchylkou zapomc'núti (z -mg
nati), & podle toho utvořeno ke zkřěnúti také analogické zkřanúti. — Dále
sem patří také třísně stsl. trésn'r, fimbria, dial. třásně Jg. (Us. boleslav),
bezpochyby také nějakou analogií. — V třčsk-, třískatí—třáskati Us. vzniklo
-á- vlivem onomatopojickým.
3. Táž změna je dále v slabice le, lé, pův. lé, ve slovích člcn, stč.
článek-článek, stč. žlab-žlab, stč. žláza-žláza, stč. šlcpiti, šlépějě-šlápěje.'
Uvedu ncjprvé doklady:
člen-, člen-: člen Us., 'czlenek articulus Vít. 92% czlcnkowe i údové
(těla) Hod. 865; exlanck Vít. 922 na czlanky articulos Pror. Dan. 55 a j.;
stsl. člen'r, i član'n, rus. člen'r, (e(lchyl.), pol. czlon; —
žlab—,žlab-: zleb Vít. 93“, zlebow fistulas MamE. 313% MamD. 3011),
žleb chod. 35, dwa zlcbce Sal. 780, Žleby (hrad) Háj. 35313; zlab Ol. Gen.
24, 20 a j., Bozk. 2894, zlabek Hug. 200, po zlabinach Mill. 10b a j.;
stsl. Žlčb'B, rus. ŽOlOb'Bn. žélobrs, pol. žlob; —

žlcz-, žlaz-z zleza scrophula Brit., žlezy ApFr. 9'3, zlezi MamD. 2963,
žleza chod. 35,- flazi MVerb., zlaza glans Vít. 922 Rozk. 1958, Diefb. &j.;
stsl. žlčza glandula, rus. železa (odchyl. želéza); pol. zolza (odchyl.); v č.
je vedle žláza, žláza také hláza, hlíza; —
'
šlap-, šlap-: pod [flepieg'i sub vestigio 01. 3. Reg. 5, 3, pod mými
llepiegiemy Otc. 1385, dělá llopyegku patku svú R01. 90“, na které (miesto)
lTlepi (3. sg. prales.) Ol. Deut. 11, 24, slepnyczye calcaneus Rozk. 1995;
fllapati Ol. Jos. 4, 18 a j., fflapicgij t. Job. 6, 13, fflapenye calcaneus
Vocab. 175b, fl'lapnicze calcancus SlovKlem. 34b, na niežto (zemi)'1'llapí
noha tvá Ol. Jos. 14, 9; stsl. slepati praes. sleple salire (srov. doudl.
slapat), v rus. a pol. slov těch není.
Slova tato mají v nč. valnou většinou la, poměrně zřídka le. V stč.
bylo le častěji než v ně., a také častěji než la; časem tedy le ubývá a la
se množí. la je také v stsl.: člam, vedle člen's, žlada, inf. žlasti vedle
žleda inf. žlestí retribuere, poenam luere (got. gildan, sthnčm. geltan, n.

\'cr-geltěn).
V č. žléza-hláza, pol. dial. těšin. glóža Malin. wyr. 33, je pravděpodobně
stupňované gclz- golz-, & žláza mohlo by se vykládati napodobením tvaru
hláza. Podle Mikl. Etym. Wtb. 407 (s. v. geld-) mělo by se rozdílné le (lé)

& la ve všech těchto slovích vykládati stupňováníln telt-tolt : tlét-tlat atd.;
palatalní ž-, č- ve stupni tolt, které tu vadí (z golza je náležité glam, č.
hláza, nikoli žláza), mohlo by prý býti ze stupně telt, t.j. žlázu (m. nále
žitého Ízláza) podle žlé'za, článek (m. *klán-) podle člen atd. Ale když povím-'
žíme, že změnu tuto máme jen ve slabikách kořenných *ěló-, *žlé-, *šlé-, že
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ji máme v slabikách těchto vevšech, a že v češtině historicke (šla-, šla-,
šla- m. člc- atd. během času se množí, shodneme se trvám s výkladem, že
v češtině (dílem i jihoslovanštině, srov. stsl. članfb,srbch. član) je náklonnost
a vyvíjí se pravidlo, měniti v řečených slabikách -le- v -Za-, že tedy článek
je ze článek, žláza ze žlo'za „atd. —
S tím se vším srov. změnu e-a v 5 131.

Jiné změny dvojhlásky č.
.158. 1. Za spisovné hleděl je díal. hledal BartD. 103 (lašskě, fem.
hleděla atd.); tu je však vlastně změněno 42 v ml, v. 5 167.
2. O Jaroměř—Jaromir atp. v. 5 169, — o sččvík nč. šťovík 5 133.

o' (c) se odsouvá..
159. 1. V impt. du. nesva, nesta., pl. nesme, neste atp., m. nesěva,
nesěta, nesčm, nesěte. Podnět k tomu je v impt. sg. nes', který má též
samohlásku odsutu, srov. Athen. VII, 184. V tisknčte atp. -ě- zachováno,
poněvadž ho výslovnost potřebovala. Kde potřeba tato nebránila, tu všude
odsouváno již v stě., příklady jako buděm, vrzěm, boha-dle pilni budyem
Štít. uč. 1375 wrrziom fle o ní (0 sukni) Hrad. 895, m. nč. buďme, vrzme,
jsou velmi vzácné.
2. Ve mnohých nom. sg. vzorů dušč a panošě. Na př. báň m. báně,
a podobně děl (délka), hráz, kadcř, kratochvv'l, mez, mříž, -myšl (Litomyšl
atp.), nos-miz, oj, panoš, poušť, rez, rohož, správce,- stráž, souš, ští, tíž,
tloušt, tvrz, úlchl, věž, vrš, výš, zář, zem a j. Tak i doh-bec. hráz, mez Btch.
420 (hráza, meza t. a hráza, meza, nesnáza, stráža, veža, kleca atp. BartD.
11 zlin. jsou novotvary). Více o tom v. v tvarosloví při vzoru dušč a panošč.
V týchže slovích bývái sg. akk. bez -v'. Podnětem odsouvání je tu analogie
vzoru kost, je to tedy změna vlastně tvarová, srov. Athen. 1. c.
3. V zas, přec, szášt', práv— na svém praw stole KlemP. 3, práw jako
Sodoma Ben. Dent. 29, 23 —, krom, skrz — 1er zemí Br. Ezech. 14, 17,
Ikrze oheň t. 16, 21 —, m. zasč, přěd-sě, zvláščě, právě, kromě, skrzč.
Slovce tato klesají z významu realního do formalního, tím vypadají ze svých
kategorií (zapomíná se při nich, že zasě je za+akk. sč, atd.) a propadají
změně hláskové mimořádně, ztrátě koncové samohlásky (! (o).
4. Tak odsnlo se také -č- ve výrazu náds-te m. na-desčte, na př. jedenáct
z jeden—nadesčte atp.; tu odsuto zároveň -o- ze slabiky -dcs-. Doklady v.
nahoře v 5 136, 1.
.
5. Krom toho odsuto :? (o) z lap stsl. lép'b, gen. lepu atd., a stč.

často lpu atd., vlivem hojných slov s -e- pohýbným; na př. složení lpu Háj.
herb. 2365,.instr. lpem BrigF. 31, tiem lpem HusPost. 2202 lpem Comest.
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17')(2) atd.; vedle toho: lepem HusPost. 219b, lepem Comest,_17b; _ a z diaL
vrtel'Btch. 421 (dol.-beč.) m. věrtel, tři vrtle ječmena Suš. 252.
6. V radčí' m. raději stč. radějie atp. jest .odsutí až z doby. DOVé,
odsuto tu tedy již zúžené -í (zkrác. -z'), v. 5 175,

i, a'.

160. V textech starších není v písmě rozdílu mezi i, i a y, ý; písaři
píší oboje literami týmiž, a to buď literou i, na př. fiui Kunh. 1401)t. j.
živý, — buď literou y, na př. dobiymy Alb. 1“ t. j. dobrými. Písaři textů
nejstarších oblíbili si k tomu konci více literu i, pozdější zase více litcru
y; na př. v krátkém textu Ostr. je 6 slabik s i, a, ale psano jen jednou
_1/(l'ydom t. j. židóm), a v kodexu Alb. z r. 1383 je zase pravidlem litera
y (na př. aby gemu czfty neczy'nyly 1“ t. j. aby čstz' nečinili); sloveso
hyzdz'tz' psáno ve Štít. uč. 4b hyzdyty, v ŽKap. 73, 10 hizditi, atd. —
Rozdíl' mezi etymologickým i a y proniká v pravopise textů Jid., Pass.
a j., v. rozpravy Dolanského v Listech filol. 1892 a 1893. Nejstarší známý
text, ve kterém tento rozdíl liter—amii a 31se značí, jest list. JHrad.
z r. 1388; v době pozdější textů takových přibývá.; Husův pravopis roz—
dílné i a y správně stanoví (až na to, že spojku i et učí psáti litcrou 31),
ale vedle toho dlouho se drží způsob, psati i, i a y, ý stejně.
Tu pak píše se a', i bez rozdílu kvantity literami i, na př. uiduei
Kunh. 146h t. j. vidúcí, — neb y, na př. neczyny Štít. ř. 781: t. j. nečiní

atd. — S označením

délky

psano í liteiami & spřežkami: !, na př.

zzboslm „lid. 122 t. j. sbožžm, w lom'ffczich Pil. b t. j. v loviščích; —
ý, na př. po widyený svl). 92; -— ý, na př. zdeyffý praczý (sing. instr.)
Štít. uč. 83“; — ii, z'í (čárka na litcřc í zde neznamená. delky), na př.
v takóm vellfelii Ale. 5, 31, gii BrigF. 15, u prostřed políí Pror. 31“,
synové netbalíí t. 21b; — ii, na př. clij MVerb., nepatrlij Ale. 1, 16,
mdlegij t. 7, 28 a j.. svatý Ambron ŽKlem. 1371), wyncencij t. 1373, mužie
krwij sanginum t. 138, 19, hrofnoltij tvých t. 144, 6, o čtveru pozwanij
Štít. ř. an, w l'rdczijch t. 9—a j., ku pitij Ben. Num. 20, 5, milowanij
buožij ChelčP. 141b; — gy, zigi,na př. wclyczyy y malyy Pror. 652 zemýý
t. 261), — yi, na př. na pleczyí Pror. 355; — ýj, na př. na pohorzýj

Pror. 22b; — gg, na př. gyg t. j. jí ROtcPetr. 164 aj.; — Hus učí
psatií literou i, a tak psáno v HusPost.: boží, píli atd.; Blahoslav
navrhuje literu j, na př. pjfař Blah. 12; v pravopise bratrském stala se
však pravidlem libera j: pjl'ař; opravou v pravopise t. zv. skladném přijata
litcra í : písař (1842).
O kvantitativním rozdílu mezi a' a ž jest připomenouti, že u výslov

nosti obecné není vždy dosti zřetelný

a že tu bývá kolísání.

Již

Blahoslav zaznamenal, že místy okolo Prahy se říká.: s m'm, s nimi, pane
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mistře, již (sg. akk.), a jinde s nám, s nimi, již (na Domažlicku), míitr
(mor.) Blah. 22 a 261; že písaři radi -i na konci slova prodlužují & píší:
panu Janowj, Petrowj, dám dobrau wůlj t. 261; Blahoslav také neznamenal
již délky v adv. kompt. raději, milejí (stč. -j'ic), učil psáti raději, milej/i,
a vytýkal omyl těm, kdo tu psali -í, t. 261. Podobně má Nudož. 35“
v paradigmatu: pl. gen. naffjch, dat. _naiijm, instr. naifjmi. Také v textech
odchylky toho druhu velmi hojně se vyskytují. Dialekticky pak říká se:
ti staří vojáci, hadí BartD. 52 (dolsk.), v zélz', do zéli, sédz', lóži t. 81
(hranick), a za spisovné: slovo boží, hromada kostí a j. slýchá se na
mnoze: slovo bóži, hromada kosti atd. Proto patří také náležité lišení i a i
k nejtěžším stránkám českého pravopisu.

fi,íje střídnicí:
161. 1. Za psl. Na př. viděti, vídati, psl. vid-.
2. Za psl. b, v několika dokladech jednotlivých: Stehečna (jm. místní),
*stbhbčbna, paguin Ztibecznam Kosm2. I, 4, Ztihecinam Kosml. ib , in villa
Stibecna KosmA. III, 13, adíacet page Styheczne KosmB, I, 3; — list
z let-, Lystimir Kosm2. III, 12, konšel mnoho liftiwie vylúdi Hrad. 1285
(verš leab. slovo liitiwie platí tu za dvojslal).); — dz'lu'i valles, plur. nom.
MVerb. (v Aelt. Denkm., Patera ČČMus. 1877 neuvozuje této glossy ani
mezi pravými ani mezi nepravými); — čist- z *čbst-, chce sě chiititi Urban
celebrabitur CisMních. 97a (dvojslal).), chii'ti t., k velikéj chzyíti Kunh.
148“ (jednoslab.); — i'ík—z rok-, já slávu rz(i)ku ŽKlem. 17, 50 (i vy—
škrabanof), zda by otpieral sč a rzika Rožmh. 19; — chřib- z Clll'bb—,

chrzybeti králóv zvrátím EvOl. 2045 z chrnhnty, nč. po hřibetu'Erh. čít.
34 (domažl.), křibet BartD'. 27 (Záhorsk) a 62 (valašsk), srov. stpol.
chirzyhet ŽFlor. Ezech. 20; — křist- z krbst-, prosí krzyfta Bořivoj ot
Svatopluka DalC. 23; — střim-, střžmen ze stromem, do ftřimenu Háj.
115% do Střymenu t. 272% — v příponúch: vévody luczyl'keho PulkR. 15%
PulkL. 32 t. j. lučskóho, z -bsk—,maczyka Synon. t. j. máčka (rostl.), ?. -bka.
V nářečí lašském říká se Lzhota, Lihotka (3slab.) za č. Lhota, Lhotka,
z lbgot-. Je trvám samozřejme, že i, 31psané v uvedených dokladech starých
znamená hlásku fi, jaká se slyší v dial. hříbet, křz'bet a lihot-, a že je
střidnicí za bývalé zde o. Namítati by se mohlo, když — jak doklady
ukazují —- liftiwie vHrad. 128“ je 2slahičné (a nikoli 3slab.), a rovněž tak
chiftiti v CisMnich. 97& atd., že tedy psané zde i za (, neznělo; myslím,
že by to byla námitka nesprávná, a vysvětlují si věc takto: řikalo se listivě
(leah.) a vedle toho též lstivě (2slab.), jako'Se říka Infhota vedle Lhota;
skladatel leabičnóho verše v Hrad. užil slova 2slabičneho lstivě, opisovatel
však odchýlil se a napsal listivč, které v jeho nářečí bylo místo nebo vedle
lstivě; & podobně při čísti-' m. čsti-. Srov. slc. lchota, levica v 5 145.
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Sem patří také sg. akk. ji eum, sesílením m. jb; podle pravidla jerového
mělo se jl: změniti v j, a to nemohlo býti slovem samostatným, proto
změněno jednak v ,je-j (je- přidáno podle jeho atd.), jednak v ji. Příklady
pro ji (po předložkách ní): vezmi pětiprstu (rostl., pčtíprst) a vař gy u vodě
Chir. 1560, abych ji (eum, osobu mužskou) k sobě pustil list. z r. 1485
(Čas. Mat. Mor. 1870, 46—47), našel sem ji (euin) t.. schovejtež ji (eum)
t., prfied ny ante ipsum ŽKlem. 141, 3, pomníš na ni ŽWittb. 8, 5, sednu
na ní (na koně) zlin. 37.
V Háj. psáno pročyž 3701),pročiž 1141).1331)a j., začyž 224' atd.,vKolDD.
zaeziž 173b 0606). Také tu je myslím -či za -Čb, pmčiž .: pl'o-Čb-ŽB

ipro-čn-že) atd.; možný je též výklad, že tu je -či-ž, zúženo z .čéž m.
3. Za 3/ v tisíc stč. tisiuc, stsl. tysešta atd.; srov. mms. dial. ťisnač
()g'on. Stud. 40.

4. Za starší u, iu a ú, iú, budiž toto původu jakéhokoliv. Tu vzniklo
i, i přehláskou, a to až v době česke, v. $,209 a 210. Na př. sg. dat. oračí
z oráčiu a toto z oraču, sg. akk. duši z dušz'u a toto z dušu, sg. instr. duší
z dušizi & toto z dušú.
5. Za starší ě, ic, budiž toto původu jakéhokoliv. Tu vzniklo i zúžením
v době české, v. 55 127 a 153. Na př. nč. říci ze stč. řéci, bílý z ln'clý,

tíže z tieže atd.
V slovích přejatých znamena i střídmou hlásku toho jazyka, z něhož
je slovo přejato; na př. historie, Kristus, Ninive atd. Není to vždy :: česk. i,
a Hus píše výslovně, že v příslovcihin (z něm. hin) jest a že tedy třeba
psati hyu, HusOrth. 180; IIus, v jehož nářečí se bezpochyby již za jeho doby
říkalo pjivo m. pivo atp., pokládal by také i v kapitola atd. za y ; ale
z toho nelze vyvozovati, že by každé i v stě. slovích přejatých bylo znělo y
a že by se podle toho v transkripci stč. psáti mělo kapytola, lylye atd.,
a psaní toto vedlo by k nekonečným rozpakům a nesnažím. —
O dlouhém í víz ještě % násl.

Dlouhé í vzniká:
162. a) Z ki'átkeho %,dloužením fonetický

m. Na př. silný-síla,

milý-stě. mil, chtě se nam mijl učiniti Štít. ř. 18b, ješto j1jim mijla čistota
t. 105, jemuž mijlo duchovenstvie t. 1695, všecko s' mijle trpěl t;.162b.

b) Stahováním

(srov. 5 477). Tu vznika í:

"

z bjb, na př. sg. nom. masc. boží z psl. božojb, pěší z psl. péšb-jb;
sg. _instr. božím, znamením atp. z psl. -Ig).bm[>;— pl. gen. hostí, kostí, řebří,
znamení, pani atp. z psl. -bjb,' ——

z (Ji, na př. sg. 10k. řebří, znamení atp. z -hji; — sg. dat. lok. paní
atp. z -bjz'; — du. nem. akk. znamení, paní atp. z mji; — pl. nom. masc.
řebří, boží atp. z mi,-“ — pl. lok. řebřích, znameních atp. z -bjich1>; —
pl. gen. pěších atp. z péšb-jich's; —- impt. stč. pí z psl. pbj—i;—
Gebauer, Historická mluv. Jaz. česk. I.
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z í'jí (s přízvukem na ji), na př. sg. dat. lok. fem. pěší atp. z pěší-jí;
-— du. nom. akk. fem. neutr. pěší atp. z pěší-jí; — pl. nom. mase. dobří,
pěší atp. z dobri-jí, pěší—ji; — pl. instr. mase. neutr. pěšími z pěší-jimi.
Stahování toto je z doby předhistorické. V době historické stě. i nč.
vyskytuje se také stažené íz íj (íjb) & íjí v slovese příjítí ; na př. praes.
přídu z příjdu, príjbdq., že przide ten den Hrad. 89', když przidefs ŽKlein.
153b atd., vedle przigde Einmn. 51 a j., — aor. příd- z příjíd- n. příjíd-,
když by večer przidu s nim apostoli Hrad. 76&atd., vedle pizigidu Ale.
1, 7, przigijdu Štít. ř. 2303 a j., _ inf. příti z příjíti, aby ráčil k tobě
pizití Hrad. 49“ atd., vedle pizigyty Štít. _uč.36“ a j.; — a taktéž přímu
atd. m. příjm-, przymes obět Alb. 76b a j., — přímo“m. příjmě, przijmym
Anon. 25.

i vzniká podružné v slabikách měkkých před u a a.
163. 1. Místo staršího akk. dušu, instr. dušú atp. je později dušíu1
dušíú atd. Rovněž tak změnily se všecky slabiky měkké s -u, -72:
se
změnilo v čin-, žu- v žiu-, ňu- v níu- (vysl. ilin-), ju- v jíu- atd., mékko st

pronikla

v jotaci.

Změnatato stala se jenom v češtinězapadni, kde pak

následovala přehláska v í, u. vykonala se v době před touto přehláskou, na
sklonku XIII a v 1. pol. XIV stol.; srov. g 209 a 210.
2. Stejnou změnou vysvětliti jest trvám slc. žíar z č. žár, pl. gen. čias
z čás atp. Nejist je však výklad tento pro příklady stě. psané pravopisem
nezřetelným: ezyaff EvVíd. Jan 5, 25, uflyffyawffye t. 2, 9 atp., v. 5114.
Také v Stsl. bývá jotace ve slabikách, které jsou ve střídě za české ču
a ča- atp. (t. j. za slabiky s -u, -a po souhláskáeh měkkých); na př. mažju
Zogr., stč. mužíu, — dušjcg Euchol. Sin., stě. dušíu, ——
čěsfs Zogr. stě. czyaff
EvVíd. atd., srov. Lesk. Handb. 47—48 a Mikl. I“ 283, 291 a III“ 19. 24 “

a j.; podobně v strus.: mežju Ogonovskij, Chrestomatija staroruska (1881)
101, čjml't t. 105, prošju t. 115 atd.
Jiného původu a významu jest jotace psaná při 0 a při 0, t. j. když
místo náležitého c, o je psáno ic, ye neboío, yo, na př. pohanyen m. pohaňcn
ŽKlem. 118, 6, ku plawifftyom m. plavištóm Einnm. 31, ohniowata mluwa
in. ohňovatá ŽBm. 118,-140, k ratagiom t. 23 atp.; tu má. totiž 'jotace
platnost jenom graňckou, psané -í, -y patří k liteře předcházející a činí spolu
s ní spřežka pro žádanou souhlásku měkkou, na př. pohanyen : pohaňen,
ratagíom : ratajóm atd. Psaní takové *) vyskytuje se, když jotace fonetická
byla poklesla srov. & 114 pozn. a inou rozpravu Úbei' die weichen a-, o
und u-Silben im Altbólnuischen str. 7 sl., 13 sl., 39 sl..
*) Také v Hrad. je psáno niemcziom, czuzozemcziom 20% Poněvadž Hrad. je rkp.
ua jotaei přísný, mohlo by se zdáti, že psané zde -inm má. še také tak vysloviti; ale
jsou to omyly: na místě prvém je chyba napravena. tečkou pod i, a podobná. oprava
náleží také místu druhému.
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Střídnice za i v slabikách krátkých.
164. Za í slabik dlouhých bývá v slabikách krátkých i; na př. pití-pil,
číti (stč. čúti)-číl (čul), míle - pl. gen. mil, milý-mil (stě), síla-silný atd.
Ale v případech, kde i je zúženíua ze staršího že, je v příslušných slabikách
krátkýcli'ovšem č (c); na př. mříti (stč. mřieti)—mřel(stč. mřčl), míra.(stč.
micra) - pl. gen. měr, hřích (stč. hřicchl-hřešiti (stč. hřěšiti), říditi (stč.
říediti)-řcditel, sýítiti (stě. svietiti) rozsvčcovati, rozsvítiti - impt. rozsvc'ť
atd.; o odch yln em i místo č v impt. ob. rozsvíť, kompt. řidší, v zastžňovati
diblík, dobrodiní atp. viz nahoře % 154 č. 1.

i vedle samohlásky se mění vj (i).
165. Někdy připojuje se i slabikovó k samohlásce slabiky sousední
a slabiky obě splývají v jednu (srov. g 480, synizese); z jejich samohlásek je
dvojhláska, jejímž jedním členem jest 3 (i) z bývalého i. Na př. Maria
a Maria, téjť panně maria dějí (Maria 3slab., verš 8slab.) Kat. 34 a Maria
geho matka flowa (.Maria 2slab.) t. 56; Antiochia a Antiochia, Antyochya
slovieše (Antiochia 5slab., verš 8slab.) Marg. 486, W antyochy žena kazaná
(Antiochí, 3slab.) t. 56; Olibm'usaOlibrg'us, tehdy olibrius zbledě (Olibrius
4slab.) t. 176, v ňemž se olybrius klanieše (leab.) t. 149. V podobných
případech čísti jest někdy ;i místo spojky i, _na př. ve verších Sslabičných:
tot jest duffy y tyelu zdrávo Vít. 605, ohleduje luky yfady NRada 983;
totéž v nař. vých.: mohla bych aj (: a i) choditi Suš. 377, měl jsem já
koňa baj (: ba i) sem byl doma t. 222 a j. Sem patří také ob. na-věkj-ámen
z na—věky(věků-amen, Ježiš-Marjá atp.

i, íse

mění v 1,3) (aj, (y); (E;0.

166. 1. Nejstarší přiklad změny i y je v blisk-, bl_1/Sk-;za etymologicke
blisk- má slovanština západní blysk- (srov. % 32), vykonala se tedy změna
tato v době předhistorické. Na př. pol. blyskač, liluž. i dluž. blysk- atd.
České blysk- je dosvědčeno psaním -ly- a změnami dalšími v blaisk-, blcjsk-',
na př. biyrkánij Br. Žal. 77, 19, t, Jer. 51, 16, blyfltčti t. Job. 18, 5,
blayfkanij Haj. 1345, blayfkage mečem t. 157“, nč. blejskati Us.
Na pohled zda se býti změna podobna ve *vívoda (vzniklém zúžením
2 vévoda) — vývoda, vajvoda, vojvoda atp. Ale změnu tuto způsobila mylná
etymologie. Za bývalé vojevod- je stč. spravne vévod-; v době úžení é—í
vzniklo z toho vívod-; toto však bráno mylnou etymologii za složeninu
'L'y-VOdu?Jý-Vod- (vy-voditi, vy-vésti); a to pak dále mčnčno ve vaj-vod
a vaj-vod; na př. wywoda český český Pulerat.
50—a j., o wýwodách
a hrabích Hořek. 649, Wýwoda VelKal. 164, Br. Zach. 7, 9 aj., bóh ustavil
rozličné waywody Had. 33, waywoda Háj. 2513 a j., VelKal. 17 a j., Beneš.
14'“
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Gramm. Gb, weywoda Pror. Dan. 3, 38, EvVíd. Mat; 2, 6, Nom. 665, VelKal.
265 a j. Stran mylné etymologie, která _zdezměnila ví- ve v_i/í, srov. pol.
wycigžyč atp. z psl. vitez-, č. vítěz- atd.
_

' 2. Dialekticky mění se v češtině historické i, ív 4, ý po souhláskách
sykav ých, zřídka po jiných. V stč. byl rozdíl mezi bíti a býti atd., vůbec
mezi i (i) a y (ii); důkaz toho viz doleji v 5 212 a 215. Při tom však
nalézáme počínajíc od stol. XV, že v textech, které jinak dobře rozeznávají
i a y, hojně nebo i pravidelně bývá. psáno y místo žádaného z“po souhláskách
sykavých, zejména po z, 3, 0, po ž, š, č, po ř, někdy také po j. Na př. ve
ŠtitOp. z poč. XV je psáno pravidelně cy, zy, fy, mnohdy též žy, šy, někdy
také čy a gy; v BrigF. je pravidelně cy, zy, fy, mnohdy také čy, žy, šy,
a také řy, gy: poczynagi 1, tiezy 62, fi'ybeniczy 73, izyml'kem 1, gyz 1
atd.; v OteB. je pravidelně cy, zy, fy; tak také v některých částech Kruml.
(ČČMus. 1884, 30); tak také v Lobk.; v ChelčP. díle I. je vždy krátké cy,
.e'y, ]:z/ (dlouhé psáno cij, zij, fz'j), v díle II. je krom toho také óy, žy, šy,
řy; u I-Iáj. je cy, gy, fy pravidelně a vedle toho i čy, žy, šy, řy hojně:
eyl'arz 118% pracy t., mnozy t., odcyzyti 321b, w lefych 118% profyce 116“,
we dwaCyti tifycych hřywnach 2955, cyfařy 1953, alcypřyfft 173“, račyl 1263,
včyniti 120% kniežy 1302 žyde IBP, (luffy 120', wffyekni118', hřych 115b
atd. (vedle toho: včinili 1162 žiw 1335, nafflj 116l', přičynu 120“ a j.);
atd. To ustaluje se pak v pravopise bratrském, podle něhož psáno po 0,
z, 3 vždycky -y místo -i: cyzý íýia m. cizí síla atd. Kromě toho bylo od

pravopisu Husova také pravidlem spojku z' :

et psáti y HusOrth. 182.

Hus o spojce ž výslovně píše, že zní 3; (rovněž tak dial. v mrus., v. Ogon.
Stud. ,38). A že také ve psaném cy, čy atd. znělo y/ a nikoli -z', dosvědčují
Beneš Optat, jenž praví, že v cyzý, fylný atp. zní y, a Blahoslav, jenž
učení Optatovo stvrzuje a dodává, že by se i čy, žy, šy, řy psátí mělo,
poněvadž tn prý -y zní, na př. čýlti, žyw, ífýp, řýp Blah. 28, 29, 43, srov.
mé Přísp. k histor. česk. pravopisu a výslovnosti stč. 198—199; a totéž
dosvědčují některá nářečí, ve kterých za etymologické -z' po sykavkách se
slyší -y, na př. v nář. chodském zní -i ve vojáci, voráči „velmi široce“
chod. 39, ve zlínském praví se cyzý, věcy, zyma, sypět BartD. 6, v lašském
cysař, kmotřy, žyd, včyl t. 98, v starojickém zní ři., ží, ši, či téměř jako
řy, žy, šy, čy t. 84 atd. Svědectvím je zde dále také polština, ve které
se rovněž tak vyvinulo psaní cy, day, czy, žy, szy, rzy místo etymologicky
žádaného ci atd., a kde se široké -y též vyslovuje: naszych, przyczyn,
naležy, nocy, miedzy atd., srov. Maleeki Gramm. 1863 str. 6 (po z a s liší
se i a y). Z toho ze všeho vysvítá, že změna, kterou v stol. XV a XVI
se zmohlo psaní cy místo etymologického ciatd., byla nejen giafická, nýbrž
i fonetická, že se nejen psalo, nýbrž dialekticky i vyslovovovalo cyzy' sýla, ,
přy'čyna, žyvy', šy'p atp. U výslovnosti zanikala dialektická. tato zvláštnost,
když rozdíl mezi y a i_rznenahla klesal, o čemž v. % 215. V písmč přestala
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s přijetím pravopisu analogického, v. g 8 č. V; zbytek udržel se v psaní
osyka Jg. a j., m. osika, pol. osika, stsl. jasika.
3. Jako jinde a vůbec se mění ý v aj a toto dále v tj (v. 5 217),
tak čekáme také za c_zi,zý, sy' atd'., vzniklé z cí, zí, sí atd., změnami dalšími
vzniklé caj, cej atd. To také v několika. příkladech nalézáme: za cín, cy'n
je eajn, ezajn UrbE. 360, cayn Iláj. 14b, caynem t. 464% nč. cejn US.;
za získati, zýskati je zajskati, bychom nezayfkali Lobk. 815, zejskati, zeyfkati
VelKal. 90 a j., nč. zejskat US.; za šid-, šicí-, šýd- je šajd-, svými Sfaydy
a pokrytstvím Haj. 2455, ffayderzltwij mnichovska ChelčPost. 911, nč. šejditi
v. šžditi, pol. szydzič, szyderz atd. Sem nepatří zítra-zajtra: ono je ze z-jz'tra

(z-jutra), toto ze za-jntra.
4. Častěji nalézáme v případech sem patřících qi a nikoli též aj. Na př.
bylo Cícha, cíp, cítiti, psík, zz'ma hiems, kosík, lesík, vozík, a jest cejcha,
czejffka KolA. 1514, ccjp, ceyp VelKal. 279, dial. ccjtit Us. (tak i v Papr.
Ob.), pscik, zeman měl psegka Papr. ()b. 55, zajme vých.—česk., koscjk
(příjm), lesqík atd. Stupeň přechodní cajcha, cajtiti, zajma atd. není doložen.
To může býti někdy náhodou, t. j. stupeň přechodní s -aj- byl, ale neznáme
pro něho dokladu. Jindy pak může to býti přímá změna í, tj v ej : říkalo
se pýcha a ppjcha (přechodnéqmicba bylo již zastaralé anebo malo užíváno),
a podle toho mohlo i vedle cícha, cy'cha vzniknouti hnedcajcha, o jedné
czil'fe KolA. 1514, czeyffka t. Kde je jen -ej a nikoli těž doklad pro -aj,
tu ovšem nelze rozhodovati, byl-li postup změn !, ý-aj—ejči 4, ý-ej. Případy

s

jsou vesměsdialektické.

z češtiny

Některéjejich dokladyznámyjsou vůbec

obe cné, na př. cítiti-Cejtit Us., cícha-cejcha Jg., cíp-cejp Jg.,

ceyp VelKal. 279, sim-sajto Jg., vozík lesík nožík - vozejk lesry'k nožqik US.;

vozíček atd. - vozejček atd. Us. V nař. podkrkonošském

je pl. nom.

mnozej, ubozej, velicqj, širocej m. mnozí atd., Kouble ČČMus. 1864, 49,
Šemb. 31. Tutéž je pl. lok. v Němcejch, Kouble t. V nař. česk. sev.-vých.
je ve vzoru duše sg. instr. -ej m. -í, dušej, stolieej, prácej, přízej, nůšej,
kůžej, bouřej, zeměj atd., a taktéž bývá ve vzoru kost, za pecej, s kostěj,
holej atd.; mám za to, že se zvláštnost tato vyvinula nejdříve při sykavkach:

prací, pecí-pracý, pecý-prácej, pecej atd., a odtud přejala se i jinam;
v gen. plur. týchže vzorů je též »z', ale vyslovuje se krátce, na př. deset
nůšz', hromada kosti. atp., proto tu nevzniklo agj. V témže nářečí je vedle
zima frigus zejma bíems, ze stč. zima, minulat zijma Štít. ř. 525. V nař.

dOudl ebském je bzejna m. hzína z bmzina, řejchtat m. říchtat ze řehtati1
přejvoz m. přívoz stč. přievoz Kotsm. 6. Na Moravě jest v nynějším nářečí

dolském

cj :

ěj (zněním mezi ej a ij) místy pravidlem za spisovné i

po souhláskách a, g, s, č, ž, š, ř, !, j — tedy po souhláskach týchž, jako
ve ŠtítOp. & BrigF., přibylo jen ještě 1, viz zde napřed —-; na př; cejn,
CťJtít, zejvat, sejň, čqist (čísti), čcjhat, žejznivej, šejpek, dřejmat, třcjska,
lefbit, lejstek, vozejk, psejk, nožejk, králejk, telecej maso, hovězej dobytek,
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psej dni, nečej husi, očej (očí, gen.), očejm (dat.), pl. gen. našcfich husej
(našich husí, zdlouž. našich), mojejch kozej (mojich kozí, dial. m. mých
koz), veStříbrnicejch, skočejm (skočím), udeřejš sa (udeříš), pršcj (prší),

nosejmo (nosíme), klečeth (klečíte) atd., BartD. 52. V nař. keleckém
je totéž, ale jen v slabikách kmenových, nikoli v ohýbacích, a. zřídka
v zúžených; na př. lejbit, pacholejk, knoflejk, obilejčko, psejk, vozejk,
dvachtka, Meziřqjč, přejtel, přcjkopa, přejstodolek atd., BartD. 92. Že se

tak — ěj místoz'(i) atd. — vyslovovalomístyjiž v moravštinč

starší,

toho doklady jsou v EvOl.: fkrze gey (t. nemoc, m. jí,__a toto zdlouž. m.
ji) 2381', hlas rzkuczyei (m. řkúcí) "32'1'57',(sukně) šýéj' bude 264% fkrze

cztenyey 171')(m. čtení, zúž.), fkrze ofwyezenyeyt, držte danley (: usta
novení) 167b, krev má jest pitiei 4235, bez *przeltawanyeyhl???,—pán dnyey
297b (pl. gen.), počátek boleftyei 3245 z moci temňoftyey 1652 záloh
zemyey 149% zástup lydyey 18.03, ač nenawydyey vás svět 1513“ (m. nená—

vidí), (on) druhého potupyei 288“, království nebeské násilé trpyei 207b,
dyey k nemu žena 233“ (m. dí), když gedyei 2311) (m. jedí, zúž.), (on)
_ggLa pyeL 2,17b (jí a pí), ktož gyei mé tělo a pieyrmú krev 243“,

zda není:? tento 179“ (m. není), nWy poslúchajte mne 188a (nyní) atd.;
doklady pro stol. XVI jsou: pacholeyk (m. Jik) a čeystey (m. čistý) Blah.
338, z Holeyče (m. Holíče) Háj. herb. předml. KVF. — Sem ovšem nepatří
ob. cizej, ryzej, 3. plur. vozej, nosej atd.; adj. cizí, ryzí přejala se dialekticky
do druhu dobrý, a 3. pl. vozej, nosej atp. jsou novotvary podle umějí,
sázejí,

—ěj', v. g 175.

5. Konečně nalézáme v případech sem patřících jen e, é — někdy
i „poloviční“ a — místo i, i, a nalézáme to i po souhláskúch jiných, mimo
nahoře jmenované. V nářečí hanáckém
bývá a, č 111.i, i podle příkladů
v Šemb. Dial. 47 po souhláskách sykavých a_l, ř, na př. žcto (žito), šedit
(šžditi), šeroké, včel, leška, kopřeva, nepřešil (nepřišel); sela (síla, spolu
zkráceno), lepa (lípa), sleva (slíva); čést (čísti), počétat, křéž, příloha (pří
loha), přéjem atd.; vedle toho zůstává i: milé, pilně, travz'čka, misto

(zkrác), víra, díl atd. Podobnězměněnoi v ě v nářečí dolnobečevském
(Bartocha, Listy 6101.1891, 421—422 a Šemb. 52): v zémě (v zimě, v zimě),
voze'k, nose'k, psék, l'ese'k, cétit, mže'kat, že'dlo, nožék, pršé, těšěm se, košék,
čétať (počítati), léčit (líčití, bíliti), bféž, kol'ék, rohl'ék, špendle'k, včel'én,
kl'e'n, l'ésti (listí, spolu změna kvantity), křéž, křédlo, přc'kaz, přéloha,

přéjem atd.; někdy také krátké i změněno v e: šerší (vedle široké, po
dobnč v nař. dolském BartD. 55), malena. V nářečí horském
bývá tato
změna krom toho také po 12,413 _ť_atéž po retnicích, na př.. zema (zima).
selné (silný), ce'tim, žedi (židé), Češe (Češz), skočeť, přešil (přišel), nosde
(nosílžg, robet \(robz'ti), napraveť, v zlostč Šemb. 42 a 43. V témže nářečí
je místy až „poloviční a“ za 73: sa (si), ťa (tí), třa (tří), zama (zima), ve

Skal'ca (v Skalici), do Žolotac Šemb. 43; zajisté má se tím rozumčti
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nějaké široké e. — Doklady z textů starších (moravských) pro i—ejsou:
vtyeffetedlnyczc R01. 1421), nel'tydlewol't EvOl. 164% (múdrost) ffidlewa goft
t. 158% by raczela uprositi Ol. Mull. 618, k waffem duífam t. —
Z přehledu a „srovnání těchto změn vychází trvám bezpečně na jevo,
že jsou původu stejného a že v různých jejich výsledcích jsou různé stupně
téhož měnění. První 'a nejmocnější podnět vyšel od sykavek o, z, 3, a ci,
zz', si změnilo se v cy, zy, sy; to bylo již na samém začátku stol._XVtého,__

jak _svědšištítglpigle byloto jéh"'diálěkti'cky,nebot I-Ius

a y nár,

také po sykavkách, učíť psáti cizí, zima atd. (Slav. Bibl. 11, 179);
záhy následovala změna stejná v slabikách či, ží, ší, ři, za něž pak je čy
atd.; dlouhé cí atd. změněno ovšem opět v dlouhé eg) atd., a jako jinde
se měnilo _11'
v aj a dále v cj (pýcha-pajcha-pcjcha),
tak měnilo se také
cy' v caj a cej: cýn-cajn-cejn, získati-zajskati-zqiskati atd.; poněvadž z aj
(pajcha) záhy vzniká ('.j (pcýcha) a poněvadž vedle ej také staré y'(p_1jcha)
stále se drží, proto mohlo se 03)atd. záhy měniti přímo v crg' atd., a není
tedy výkladu našemu na závadu, když někdy není dokladu pro stupeň
střední ca; atd.: z cítiti, ey'titi mohlo vzniknouti cajtiti (nedoložcné)
a z tohoto dále ob. cejtit, ale také mohlo cy'titi přímo v cejtit se pro
měniti; podle dlouhého cí-cqi atd. vzniká a zmahá se v nářečích morav
ských také změna lí v lej : lvjbit, pacholejk, obilejčko atp., Huleyn Blah.
339; v některých nářečích moravských (han, dol.-beč., horsk.) mění se ej
vůbec v 6, na př. obyčě m. obyč/gi, (lé m. dej atp., a tu jest tedy i v našich
případech etymologické cí atd. změněno v có atd.: cétiť (dolsky cejtit),
psék (dol. pscyk), (lol-beč lésti (dol. lcjstek), špendlc'k (keleck. knofchk),
přékaz (kel. přwjkopa), učéme (kel. učcjme) atd.; změna rozmohlá í-é pů
sobila k tomu, aby v týchže nářečích také ve stejných slabikách krátkých
se změnilo i v e, a tak mohlo vzniknouti han. žcto m. žito, Žerotín m.
stč. Žil-otín, šeroké m. široký, včel m. včz'l. kopřeva m. kopřiva atd., horské
zema m. zima, nosclc m. nosil-i atd.; konečně dalším šířením vznikla. změna
[, ž—c, é také po souhláskách jiných, mimo nahoře jmenované: horsk.
robet m. robiti, v zlostě m. v zlosti atp.
Spojku i et učí IIus psáti literou z, poněvadž prý tak zní HusOrth.
182, a tak píše se potom až do pravopisných oprav analogických. Zněníy
mohl jí llus přikládati podle nářečí jihočeského, ve kterém se říkalo na př.
pl. nom. holubji a akk. holubi a kde tedy spojka z“zněla jako koncovka
akk. holubi m. -by, — a dále mohla spojka i míti znění —3/,když se při
pojovala k souhlásce, která znění takové způsobovala, na př. ve spojení
otec-i-syn; jindy zajisté zněla vždycky i.

i se mění v u.
167. 1. Místo či je dial. ču, ču-li je to pravda Suš. 621 (z Friedlantu) ;
1níst0'včz'l říká se mor. a slc. místy také včul. Místo šídíti stsl. šiditi
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irridere je dial. šudié, ošudič BartD. 99 (lašsk.), šudzič t. 39 (hrozenk.),
slc. šudiť; místo šibenice je dial. Šulík, šubenička Suš. 158 (z Příborska).
Za hlíza je slc. hl'uza; za lihový stč. libivý jc zlin. lubivý BartD. 10; za
příliš je laš. pruliš t. 99; za díra je dial. ďúra Kulda 1, 22, z toho vých.
česk. doma a demin. ďom'i'ka Šcmb. 28, han. a dol.-beč. ďóra Šemb. 47,
Btch. 425; za vtíp- je lašsk. vťup Bartl). 99, hrozcnk. vtúpic sa t. 39;
za vyzina doudl. vyzuna Kotsm. 7. Příklady tyto jsou z živých nářečí,

o znění -u- m.

není při nich pochybnosti. Jde o výklad

té změny.

Doklady jsou většinou z nářečí, ktera nepřehlasují u-z'; tu pak mohlo
vznikati sporadicky u 111.z"analogií zvratnou: proti Spisovnému přehlaso
vanémn čich bylo dialektické nepřehlasovanó čuch, analogie piidělala tedy
k náležitému či, šiditi atd. také ču, šudit atd. 0 díra, dům je však při
pomenouti, že je také pol. dziura a bělorus. dziura, djura, Sobol. Lekc.2 74.
.Doudl. vyzuna opírá. se o jiné jména na -ún, -una.
2. V participiu -l bývá v nářečí lašskóm sg. nlasc. -ul za --íl' (budiž
toto za. -z'l původní anebo jinak vzniklé). Na př. bzd' (fem. bila), pul (fem.
pila), ml'ui'ul, vařul, dojul, vis'ul (fem. visela., maso. vlastně visěl a z toho
\'isíl, višul), hlcďul' (fem. hleděla), klečul, mimi atd. BartD. 103. Tu je
příčina změny v -l: koncové
změnilo se v -iul', z toho zaniklo c'
a zbylo -ul. —
() jiných případech, kde bývá u, iu za žadané i, viz v % násl.

Za i bývá u, iu.
168. 'i'. j. za žádanou samohlásku ití)

bývají litery, které zname

nají u nebo dvojhlásku iu (anebo dlouhé 13, z'ú), kromě
případů, vylo
žených v š. předešlém.
Uvedu nejprvé doklady:
tyuiiiucz UmR. 218 (s opravnou tečkou pod prvním u), m. tisiuc,
duil'yucziu t. 122 m. dušiciu; —'
tyuliucic ŽKlem. 3, 7, prawiuciu svú t. 97, 1 m. praviciu, 'gmenyu
twemu t. 12", 95“ a j. m. jmeni, gmenyu iwatemu t 81', wegmenyu t. 12b,
\veimenyu t. 973 weigmenyu t. 45b a j., w ramenyu t. 593, 1125; —
komu ste Iluzuli Pass. 413 'm. slúžíli, bufkupow t. 376 m. biskupóv,
jeho wodyucz povědč t. 343 m. vodič, do té wlaityu t. 282 m. vlasti, hladu
a zyznu t. 336 m. -nz', oczyu jako plamen biešta t. 413 m. oční, všichni
jiní hiziefiyu t. 397 m. hřieši, svatých lidyu t. 277 m. lidí, z lidyu t. 283,
zlých lidyu t. 302 a 315, smysl czlowieczyu t. 320 m. -čí, (Maří Magda
lena) člověka newidyewifyu t. 342 m. —vši,„bohové moyu t. 345 m. moji,
moyu nepřietelé t. 381, ynch řěč t. 354 m; jich, yuch jazyka t. 361 m.

jich, to czynyu nam veliké zahanbenie t. 318 m. činí, tenť jest ješto mezi
dveřmi iedyn t. 324 m. sedí, toho buoh vtyeffyu t. 420 m. utěší, netáhle
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sta fie przitulityu Pass. 278 m. přituliti, počě otci radytyu (-u radovano)
't. 282 m. raditi, almužnu kaza datyu t. 284 m. dáti, chcmy péču myetyu
t. 284 m. mietz', kaza ju bityu t. 285 m. bítz', jejie syny kaza zhityu t. 285
m. zbíti, káza jemu hlavu ftyetyu t. 295 m. stietz', čtyřie umrzietyu mají
t. 414 m. umřieti, ma trpictyu t. 421 II]. trpěti, aby nám pomohl I'witye
zytyu t. 435 m. svítězitz', budete hledatyu t. 457 m. hledati, počě chtyetyu
tomu slovu rozumietyu t. 469 m. chtíeti rozumétz'; —
yuz mluvie qui loquuntur Ž Wittb. 5, 7 m. již, yuz vstávají na mě
t'. 17, 49 m. již, yuz fie otchylygyu qui declinant t. 118, 21 m. již, ve
všícj zemyu t. Isa. 5 m. zemi, w zemyu egipfkey t. 77, 51, w zemyu Ka
movč t 105, 22, w zemyu in terra t. 77, 69 a 142, 3, na zemyu iu terra
t. 118, 19, sl'útostiv bude zemu propitius erit terra: t. Deut. 43. na po
ltelyu měj t. 62, 7 m. posteli, k dufl'yu mój t. 68, 19 m. duši, v pufczyu
in deserto t. 77, 52 m. púščz', u wlaítyu blazniwey t. Deut. 21 m. vlasti,
w nadiegu in spo t. 77, 53 m. naději, otczyu naši patres t. 105, 7 1n.otcz',
tulicz pokolenyu t. 104, 8 m. tisíc pokolení, [namenyu svých signorum t.
104, 27 m. -ní, prawedlenftwyu tvých t. 118, 112 m. -ství, beraní owczyu
ovium t. 64, 14 m. ovcí, duch svatý ot otcě i syna wychodyczu t. Athan.
226„ m. -cí, newzwefelyu sě nepřietel non gaudebit t. 40, 12 m. vzveselí,
otpuftyu mi remitte t. 38, 14 m. otpusti, flozyu jč depone t. 58, 12 m.
složí, tufiicz t. Deutz 30 a j. m. tisíc, troyuczy t. Athan. 225“ (2krat)
a 225b m. trojici; z příkladů těchto nejsou některé dosti jisty, ty totiž,
kde neukazuje kontext český dosti jasně, jaké jsou formy; tak na př.
w zemyu t. 77, 69 patří sem, je-li to sg. 10k., jak by podle lat. in terra
býti mělo, ale nepatří sem, je—lito sg. akk. a jest-li se zde překladatel
český od latiny tak odchýlil, jako když 78, 12 in sinu a 79, 6 in mensura
přeložil w lono a w myeru; —
jakž wnyude božie máti Hrad. 653 m. vníde, mistr prziezaduczyu t.
47“ m. -žádúcí, třie krali s konyu ssědcchu t. 68b m. s koní, zlých piefnyu
t. 97“ m. piesní; —
(Alexandr) ltogíu l'yeka nahye ftranye AlxŠ. 6, 1 m. stoji; hrzeffyulf
DalC. 37 m. hřěšíš; luczomyernycztwo E001. 325; tyufycz Ale 2040 a j.
Některé z dokladů těchto jsou snad omyly; na př. bulkupow m.
bz'skupóv Pass. 376. —

Záměna tato vykládá se Opětz analogie zvratné. Doklady vyskytují
se jen v textech, jejichž písaři znali z jazyka své doby, z jazyka živého
i starší nepřehlasované u, iu, i pozdější přehlasované i; znali na př. sg.
akk. starší dušu, duši-u, i novější duši, znali sg. instr. starší dušú, dušiú,
i novější duší atd.; to svádělo je, aby vůbec místo i. i psavali u, iu nebo
ú, žá; psávali tak i takové %,77, které nevzniklo z z:, ú, a tím vznikly
tvary jako na př. gen. sg. do té \vlaltyu Pass. 282111.vlasti, gen. pl. zlých
lidyu t. 302 m. lidí, inf. hledatyu t. 457 m. hledatz', 3. sg. (on) fedyu t.
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324 m. sed-í atd.; tvary takto psané vznikly z omylu, jsou nepravidelně,
t. j. jsou omylem vzniklé odchylky od jazyka pravidelného, který tu měl
vždycky náležitě i, i ; do omylu toho neupadal jazyk všecek, nýbrž upadali
jen neuměli jednotlivci, když se snažili psáti jazykem na pohled staro
žitnějším, než byl jazyk obecný jejich doby; jejich tvary nepravidelné sg.
gen. wlallyu m. vlasti, pl. gen. lidyu m. lidí, indik. (on) fedyu m. sedí,
inf. hledatyu m. hledati atd. mame dosvědčeny písmem; není však pochyby,
že stejně chyby se vyskytovaly také v řeči, ale opět nikoli v řeči obecné,
nýbrž jen v řeči affektované, když totiž neuměli jednotlivci Se snažili.
mluviti jazykem na pohled starožitnějším a když s úmyslem antikvizujícím
měnili i, i v u, iu, ú, z'ú v slabikách nenaležitých. Srov. výklad o (:, &, že
místo i, i v $ 122 pozn. a g 169, pak Listy filol. 1874, 50—51. Jinak

vykládal jsem touž věc v rozpravě Úber die weichen a-, o- und u-Silben
im Altbóhmischen (1879), 54—56.
Jiný výklad mohl by se připustiti při tíšúc, psaném tulicz ŽWittb.
89, 4, tyuficz t. 90, 7, tyufliucz ŽKlem. Dent. 20 atp. Vlastně by tu mělo
býti tvrdé tys-, srov. stsl. tysašta atd.; ale máme za to měkké tisíc,
a psaní Pass. tyficie 286 a j. svědčí, že tis- bylo již v době stč., kdežto
starožitné doklady tifucie ŽGloss. 67, 18, czizucz Ale. 8, 28 zase jsou
svědectvím, že stč. tis- není přehláskou z *tus-. Máme tedy stč. formu
nejstarší tisúc, pozd. tisizíc; vedle toho pak v dokladech poměrně hojných
také tus—, aus-.

Toto —u-,-z'u- místo náležitého *!mohlo by býti spodobou
podle slabiky druhé, tu- podle —súc atd. (srov. korotev stč. kuroptev,
u- změněno v 0 podle slabiky následující -ro, v. 5 221). Ale výklad tento
přece nebyl by podobný, poněvadž doklady pro tus-, tius- jsou vesměs až
z doby, když se přehlúska u-z' vykonává.

i, i se mění v č, e, ic.
169. V složeninách Í.utomér5 a Í.ut0miró atp. je člen druhý dílem
měr-1., dílem -mz'rm. Za starší pokládá se mám, Mikl. Etym. Wtb. 195,
ale také mm je doloženo z doby velmi staré. Také v stč. byly tvary
oboje vedle sebe, jak svědčí příklady pl. nom. Lutomcricí KosmA. I, .10
a j. a Luthomfirici Kosm4. ib.
Za nč. Jaroončř je stč. obyčejně Jaromíř, Jaromir Reg. III, yaromyrz
DalC. 33, t. 46, Pulk. 17613.Berna 78b, de Jaromirss TomZ. 1389 n. 224
atd.; ale vedle toho mohlo bývati také Jaroměř, jako je doloženo Jaro
měřicě vedle Jaromiřieě, Jarmcricz Reg. III, 11 Jaromiřycz Háj. 2061',
a rozdílně Jaromíř a Jaroměř může tedy souviseti se starým rozdílným
-mér'L a míra.
Vedle případů těchto, kde i a 5 jsou vedle sebe od starodávna, jsou
jiné, kde na místo bývalého 73dostalo se ě, (: analogií v době pozdější;
o případech pak takových je řeč zde dále. —
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Vedle náležitého mír, přímiřie, myr pax ŽWittb. 124, 5 a j., przy
m'yrzíe Rožmb. 244 a j., jest také mier, příměřie, na př. myer & pokoj
Hod. 37% beze všeho myeru t. 88a (rýmyz síru, vieru), myer domu tomuto
EvVíd. Luk. 10, 5 (tu však bývá někdy psáno ye za í), primere treuga
MVerb., przymyerzye Ale. 2136, przymierzy Troj. 136b atd. Nč. příměří
svědčí, že tu skutečně —ě—
znělo; srov. též pol. przymicrze. Etymologické
i, i změněno tu tedy v č, že, a změna vznikla analogií: buď tvary dvojaké
Ílutonn'r- a Ímtoměr- atp. daly tomu podnět, aby vedlo mír, přímžřie bylo
také mier, přímčřie, anebo vniklo sem že, 5 podle míra, miera, měřití.
Místo a vedle staršího knihy, knihy má. jazyk pozdější knčh- a knieh-,
na př. 2 knih ŽKlem. 525, [ knyh ŽWittb. 68, 29, na knyhach Hrad. 95%
knijhy Štít. ř. 67b, Solf. 33, [ knyh 01. Ex. 32, 33, w knihach Ben. Deut.
28, 61 a j., kniehy Veleš., knijehy Ben. Deut. 31, 26, Lobk. 49b, tyto

kníjehy Pr. pr. 242, v těchto knyehach 01. Deut. 28, 21, s knyech t.
32, 32 atd., nč. kniha, pl. gen. knih a kněb Nejedlý 148, knihkupec
a kněhkupec atp. Změna ta způsobena trvám analogií zvratnou: bylo snz'eh
zúž. sníh gen. sněhu atd., a podle toho také ke kníh- přiděláno km'ch—a kněh-.
Vedle náležitého žz'zn ubeitas, zzizn Pís. IIosp. (Dobr. Gesch.2 77),
zzyzn Rúd. 42, zyzn DalKK. 94, zzyzen Ol. Deut.-1, 25 atd., je také žiezn,
žczn, ziezn ubertatem MamV., zezen ubertas MamF. 90a atd. Slovo to
vycházelo z užívání a mátlo se se subst. žz'ezě, ziezn sitis, a podle toho
pak i psano

s -ie—n. -č-, -e-.

V opomenouti m. opominouti (stč. -minúti) jest —c—
mylným domněním,

kterému slovo to se zdálo býti složeninou s -pomenouti (stč. -pomanúti).
Stejným Omylem změnilo se osidlati v osedlati; stč. osidlati illaqueare
— ofydlal fem tě Pror. Jer. 50, 24, jest ofydlan irretitus Úte. 19% ofydlo
jímž by ofydlal nohy jeho Brig. 97 atd. — jest deuominativum z osidlo,
osídlo, ale prostonárodní etymologie zmátla je s o-sedlati, subst. sedlo, staré
osidlati zapomenuto a nové OSedlati kladeno místo něho.
Dále jest a, :! m. i v nč. hraběnka m. hrabinka VelKal. 20, stč. hra-.
biná, podle hrabě, — v nč. kožešina, kožešník m. kožíš- (Stč. kožuš-) podle
kožený; — pak ještě změna ž-e v Mezcříč, kameník. —
V bydlcti, myslcti m. stč. -z'ti jsou novotvary podle tř. III, — v part.
kupujcc- m. -jžc podle trpím-, chvaléc-, — v nom. prorokyně atp. m. stč.
-ynz' podle dušě.
V díra-dieta, sbírati-sbčř není z' změněno v ie, č, nýbrž jsou tu roz
dílné stupně samohlásky kořenné (dbl'—a der- zdlouž. v dir- a děr-).
O jiných
případech, kde bývá e, (2,č, že za žádané i, i, v. 5 násl. —

za í bývá e, 6, č, že.

_

170. T. j. za žádanou samohlásku i, i bývají litery, které znamenají
e, é nebo ě, že, kromě

případů Vyložených v %předešlém.
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Uvedu opět nejpwé některé doklady:
hledíc qui respicit ŽGloss. 103, 32 m. hledí (glossou hledíc mohlo
se však rozumčti part. anebo plur.); obdirzie ju semen servornm possi—
dehit eam t. 68, 37 m. obdrží (obdirzie mohlo by se však vzíti za plur.,
vazbou podle smyslu); —
mil trziedcziety Alxll. 1, 14, m. třídcěti; —
.
(s) [uhodiueiemy Žchm. 27, 3 m. —cí1ni,vščch vfagiuciech t. 17, 31
m. -cích, v synech czlowieeiech t. 145, 3 m. —čích,v tajemniciech wafiech
t. 4, 5 m. vaších (zdlouž. vaších), ot zamucenye ludských t. 30, 2 1n.-ní,
ot otpowiedanye l'udských t. 17, 44; —
fwietye tvoji ŽTí—uh. 131, 9 m. světí; —

krziewie otsúzen Hrad. 51“ m. křívč; —
fczynycziemy Ž Wittb. 27, 3 m. -eími, v lozech in cuhilibus t. 149, 5,
v polech in campis t. 131, 6; jenž hledie t. 103, 32 (jako v ŽGloss.),
w zyezye in siti t. 68, 22 m. žiezí, [tworziel m. stvořil (zdlouž.) t. 138, 5,
pietie potum t. 79, 6 m. pítie; —
synové czlouíeczie ŽTom. 61, 10 m. -čí, mladic bubnugicziech t, 67,
26 m. -cích; —
v Pass. části starší není dokladu žádného; v částech mladších: o tom
sě pieffe 89 m. píše, syn buozie 69 m. -ží, po buožiem vmuczenye 68 m.
ne', (lidie) rozprawiegie 67 m. -jí atd.; -—
v .Mbdl. také není dokladu; co tu bylo, je zkorrígováno: k [palenye
77“ (poslední -e vyškrabáno), na fkonczenye (lok.) 158“ (též), v-pokanye
(lok.) 93b (s opravnou tečkou); —
v plawil'fczech EvZínm. 31 m. -ščích; ——
syn bozye ML. 31“ m. -ží; ——

zd\\ieh se BíblA. Ex. 14, 19 m. zdvíh; —
po petrowye Boh. 347 m. -ví, bránil sě wsye svú silú t. 339 m. vší ; —
k wassiem pomocem chu. 365 m. vaším (zdlouž. -ím), bozyem šle
pějím t. 359, bozyech gesly t. 358 m. božích, bozyech ryezyerzuow t.
356 a j.; —
syn buozye EvVíd. Jan. 11, 4 m. buoží, syn czlowyeczye t. 5, 27,
padesat bez tl'zyc t. 21, 11 m. tří, kterzye slyšie t. Luk. 11, 28 m. kteří,
já. mluwyem t. Jan 4, 26, eokolivěk on uczynye t. 5, 19 m. učiní, vy wy
dyete t. Luk. 10, 24 m. vidíte, vy llyffyete t., chodiechu kazyecze t 9, 6
m. kážíce, zakonnyekow t. Jan 7, 48 m. zákonníkóv atd.; —
do sie chwyely Póh. 1, 175 m. chvíle; —
otázaný nel-odyel odpowiediety AnsOp. 7 m. nerodíl, -í1; —
gmagiecze Štít. ř. 73b m. -jíce, příklad tu jediný; —
rzemfke knyezye Passmem. 158b m. římské, krzezem padl t. 1821)
m. křížem, rucě kmezem položiv t. 923; —
při [tarfiech kmetech Kat. 8 11).starších, novin nefnadňech t. 80,
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v svých pokogiech t. 28, všěm wyerziczyem t. 122 m. cím, mudrzieil'lemy
t. 6; o jeho nanebewftnpenye fprawnem t. 52 m. -ní; —
w frdczech 12001. 102b m. -cích, od mylflenyech (sic) t. 1498, na
rozličném polozzenye země t. 108b m. položení, tělem i krwye t. 132“ m.
krví, pl. gen. všech lydye t. 111“, od lidye t. 221“ na. lidi, všěch zemye
t. 1245, sto tunye oleje t. 287“, čtyřidseti dnye t. 82“ m. dní atd.; muž
bomye t. 69“ m. boží, slov bozzyech t. 722 lid czyzye t. 112*; pl. nom.
blazzenye beati t. 3223 m. —m', nemnozí vrozenye t. 103“ m. -ní, gynye
(lide) t. 1111', aby neřekli egypcszczye t. 124“ m. -ščz'; v sklonění zájmen
ném: [ nyem 288“ m. s ním, před nyem t. 1233, nad nyem t. 1093, s nye
(Zuzanou) t. 121“ m. s ne', před tvaří waffye t. 111b m. vaší, tye třie t.
112“ m. ti, kažte gyem sésti t. 2793 m. jim (zdlouž. jim), k nyem t. 115“
a 278“ m. k nim (zdlouž. ním), protiv nyem t. 124% k uotcom waffyem
t. 1373, w lrdczech waffyech t. 1021“m. -šz'ch (zdlouž. -ších), w fprawedlno
l'tech naffyech t. 113“; indik. (bůh) czynye t. 1283111.činí; impt. dye &viz

t. 115“ m. (j)di, abatyše zacznye t. 334“ m. začni; part l'klonyel fye t.
125“ m. sklonz'l, mil; (Pavel) pyeffye t. 95h ll). píše, Bratrzyecze t. 995
kanownyeka t. 70“ m. mika, moczzedlnyekow t. 3125 a j.; —
krztiel Koř. Mark. 1, 9 m. křtil, -žl, nerodiel m. nerodz'l, -z'l; —
aby raczyel Lvov. 18“; ——

kdež móžeš jednaj pokoge, tot tobě předobřě ftogie NRadaB. 779 sl.
(v rkp.\A: ku pokogi, ftogi); —
chodieli fu Přib. 213111.chodili, když woywodiel t., podmaníeti t.. týž
uftawiel klášter t., s czeledie fwu t. (2krát) m. —dí;—
pieflno Otc. 25 m. písmo, gynie mnišie t (i&m. jiní, sluhu boziem t.
3“ m. _božím, k potupenie

t. 45, nawratiew

fe t. 11)m. --tz'v; —

na del i na lTerz Sal. 729 m. šiř, obl'ferne t. 781; —
krziez .Mz'll. 1:3b m. kříž, krzieze t. 54% jejich krziedl t. 49“ m. křídl,
w ziemye t. 103“ m. zimě, ffiepem t. 40“ m. šípem, pielně t. 324 m. pilně,
w gienem životě t. 41“ in. jiném, latienie t. 38“ m. latině, [wieczezenie t.
39“ m. svícezenie, fwieczezenym t. 405 na planenach t. 38b m. planinách;
naywil'l'le král t.. 35“ m. -ší, lid má. řěč zwlallfcie t. 85“ m. -čí, k bogie t.
813“m. boji, k placzie t. 20% W morzie indském t. 121“, v téj zemie t. 205,
ně tój puffczie t. 38*, obecnú rzeczie t. 21b m. řečí ; pl. nom. niekteraczie
gynie ptaczie t. 4-6“ m. některací jiní ptaci, ti lidé jsú zlie t. 285, lvové
diewoczie t. 473, lide jsú praczowitie t. 435; pl. gen. mnoho lodie t. 122“
111.lodí, jiných wieczie t. 43', z těch wiezie t. 84b m. věží, z těch wlaftie
t. 123“, z cizích zemie t. 595 zvuk hudcnye rozličných t. 32“; pl. 10k. na
konyech t. 44“ m. kenz'ch, o kralech t. (S“,po polech. t. 1245, o polyech 46%
o obiczegech 6% v těch v(l'olech t. 113“; v sklonění zájmenném: tie (čai'o
dějníci) odpověděli t. 40"—m. ti, řekl jest k nyem t. 39“ m. k nim (zdlouž.
k-nžm), k níem t. 9% kázal giem t. S“, k nalTem t. 119% každý z niech t.
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42“ m. nich (nich), na noch t. 4(i", dobytek nerad giech (vod) pie t. 21',
mezi nymie t. 84“ m. nimi; v slovese: wfyetie kázal t. 106b m. vsietž,
(Oni) wolagie t. 32“ m. -jí, (oni) potkagie t. 41“, on to welye napsati t. 43“
m. velí, žoldán na Armeny vderzie t. S“, legat wlozie sobě jmě Řehoř t.
S“, nechagiecz t. 48“ m. -jíc, taziecze gich t. 106% a j. (v Mill. velmi
často); —
krziez Mami. 3ll m. kříž, na krziezy t. 962 tuto fe pieffe t. 31“ m.
píše, s pielerzy t. 26b; každému muzie t. 88b m. muži, trzie králóv t. 26b
m. tří, na paftwiffciech t. 7“, na polech t. 26“ a j.; —
jenž zabiegel Troj. 140“ m. zabíjel, “ani jiesti ani pieti t. 224" m; piti,
kwielti t. 141b m. kvísti; ženskému pohlawie t. 15b m. -ví, k Tessalskému
kralowftwie t. 28b, svému rčenie t. 13b, v uměnie hvězdářském t. 15', po
hanebném zahubenie t. 375 množství lodie t. 70“. m. lodí, od txžie kraluov
t. 81b 11).tři (rkp. z r. 1468 má trzi), v bogíech t. 4“ a j.; nad niem t.
131" m. ním, s niezto (ženú) t. 38& m. nížto, před výsostí waffie t. 943,
-w nafllech přech t. 89“ m. našich (naších); moře fe tocžie t. 2253 oba se
srazieta t. 1315 Trojanští placzie t. 35b (rkp. 1468 placzy), lidé boyugie
t. 338; atd. (v Troj. často); —
kwijefty Ben. 4. Esdr. 6 m. kvísti, czijefti t. Gen. 16, 10 a j.; —
przijefftijeho Kol/1. 1511 m. příštieho, Girzikowie t. 1515 m. -vz',
k požiwanije KolB. 1524 a j. (často v KolA. a KolB); —
proč [pijefs ]Irub. 273“ (-e- přetrženo), tažijeczijemu fc t. 337]) m.
tam-, widljete t. 462“ m. vidíte; 3. plur. (posluchači) drzijemije 475a m.
dňemí, (věci) fe diegie a fmieglje fe jim lidé t. 14215 pochazegije t. 33',
nerozumiegije t. 1342 nepřátelstva zahynugije t. 15s aj. (často v 3. plul-.); —
po svém nanebewl'tupenije Lob/:. 116h, jakž o tom we cztenije psáno
t. 117=; —
k vtieffenio ChclčP. (psané 1434, tišt. 1522) 2“ m. -m', k obdrženie
t. 21), wffech pohorffenie t. 12“; fyn božie t, 17“ m. boží, pro chwalu bozie
t. 17b; cziem t. 95; trpieme t._ 2125, vflyfflete t. 65, pol'tiete fe t. 77“ atd.

(často v ChelčP.); —
na takovú paňije KřížB. (z r. 1520) 98b, mnoho paíuee t. 955, s níje
jede (sg. instr.) t. 91“ a j.
Krom toho jsou zde pro nás poučné také výklady theoretikův stol. XVI.
Roh Domažlický učil. že nom. sing. byl ten ftarflj, & plur. prý tito l'tarl'lje,

tito wětff; Blah. 16; že byl sing. přednj aud, on prwnj, a plur. přednje
audové & oni prwnje t. 17; Blahoslav pak dále vykládá, že bylo: on dražflj
a oni dražffje t. 19, syn božj & synové božje t. 22; že byla prý 3. plur.
oni zwěftugje t. 18, jako byl plur. Oni sp)aproti sing. on spí t. 251; Roh
učil správně, že se má říkati: syn boží, syna božjeho atd. a vůle božje,
k vůli božje atd., ale Blahoslav nesouhlasí a míní, že sing. jest syn nebo
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dcera boží, a plur. synové nebo dcery božje t. 22; Blahoslav také zazna—
menal, že podle Roha je sg. gen. fem. gíž moci a sg. instr. gjež mocí t.
14, ale Roh učil bezpochyby naopak a Blahoslav referuje mylně; podle
Boha byla prý sg. on pomnje t. 11, 1. pl. držjeme t. 18. Z toho vyplývá,
že theoretikové XVIého stol. a zejména Blahoslav nezna již náležitého
rozdílu í a že a že upadá v omyly, když se snaží o starožitnosti íc pověděti,
kde bývala nebo kde by jí býti náleželo. —

Jde dále o výklad této věci.
Mezi doklady zde předloženými i všemi příslušnými jinými jsou bez
pochyby některé pisecké omyly. Na př. trziedcziety m. třídcěti v Ale.
1, 14. Také oba doklady ze ŽGloss., hledie 103, 32 a obdirzie 68, 37 jsou
omyly, nejsou-li to odchylné překlady. Ze stol. XIII nemáme tedy bezpečného
dokladu pro tuto zvláštnost.
Mezi doklady jsou dále některé, které mohou býti a bezpochyby jsou

novotvary,

a kde tedy psané a, že atp. zníti mohlo a bezpochyby také

znělo, jako znělo a zní v podobných novotvar-cch pozdějších a novověkých.
Na př. ve vzorech aráč, moře, znamcníc atp. má plur. lok. koncovku ích,
ale v dokladech našich jsou odchylky; v lozech ŽWittb. 149, 5, v polech
t. 131, 6, v plawiffczech Einmu. 31, na konyech Mill. 44', o kralech t.
6", o polycch t. 46', po polech t. 124“, v těch vdolech t. 1135 na paf
twifl'ciech Mand. 7*, na polech t. 26ll atd., a jinde: w loziech ŽKap. 149,
5, králijech I—Irub.2353, na koniech Hug. 296 a j.; v novotvarech těchto
mohlo e, že tak zníti, jako znělo v parallelních vzorech tvrdých (chlapíech,
chlapech atd.) a jako znělo Prefatovi, když napsal na končch Prof. 16.
a Kollárovi, když napsal v krajech, hájech (Slávy Dcera II, 18). Jiný takový
případ jest ve sklonění adjektiv vzoru pěší: proti sg. gen. masc. a neutr.
pěšíeho, dat. pěš-icmu atd. má býti sg. nom. pěší, instr. pěším, pl. nom. m.
pěší, gen. lok. pěších, dat. pěším, instr. pěšími, proti sg. nom. fem. pěšíc
má býti sg. akk. a instr. pěší (přehlasovaný) atd.; ale analogií mohly býti
a byly také novotvary s -íc- místo -í-, na př. fchodiuciemy ŽKlem. 27, 3
m. -cími, všěch vfag'iuciech t. 17, 31 m. -cích, fczynycziemy ŽWittb. 27, 3
in. -cími, synové czlowieczie Ž'l'om. 61, 10, syn bozye ML. 315, syn buozye
EvVíd. Jan. 11, 4, syn božie ChelčP. 17b, muž bozzye EvOl. 692 sluhů
boziem Otc. 3“ atd.
Konečně dlužno v dokladech dialektických, zejména z textů staro

moravských, připustiti dialektické

znění že atp. místo í (z), kdekoli pro

ně mame svědectví s některé strany jiné. Na př. mor. říká.se křc'ž,křédlo,
šcroké, kol'e'k atd. Šemb. 46 (ham), Bai-tocha 421 sl. (dol.-beč.), dlužno tedy
připustiti, že i psaným krzíez Mill. 155 & Mand. 35 krzíeze Mill. 54% na
krzíezy Mand. 96', krzezem PassKlem. 1581)a 921 krzícdl (pl. gen.) Mill.
493 na dél i na Herz Sal. 729, obffcrne t. 781, kanownyeka EvOl. 705,
zakonnyekow EvVíd. Jan. 7, 48 'atd. zvláštní znění dialektické se podává.
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Ale krom toho — když odečteme omyly a pravděpodobně novotvary
a zvláštnosti dialektické — zbývá ještě síla příkladů jiných, kde taktéž za
7, i psano a, že atd. Výklad jejich podává Opět analogie zvratná. Doklady
ty začínají se ukazovati v 1. polovici stol. XIV, jsou hojně v stol. XV a na
poč. XVI, ale přestávají v polovici stol. XVI; chronologický jejich postup

jest identický s úžením :

stejnou dobou a stejným krokem, jako se nám

v případech jedněch jeví úžení ie-í, jeví se v paralleluích případech druhých
psaní e, že atp. místo žádaného i, í. Na shodě této zakládá se zde následující
výklad: půvOdcové odchylek c, lie atp. místo í znali z jazyka své doby,
jazyka živého i starší nezúžené že, i pozdější zúžené í ; znali na př. sg.
nom. akk. starší znamem'e, inovější znamení atd.; to svádělo je, aby .vůbec
místo i psávali že; psavali tak i takové í, které nevzniklo z ie, a tím vznikly
tvary jako na př. sg. lok. po buožiem vmuczenye Pass. 68 m. umučení, po
svém nanebewitupenije Lobk. 116b, jakž we czteuije psano t. 117“, sg. dat.
k vtiefl'enie (llielčP. 2& m. k-utěšení (přohlas.), ženskému polilawíe Troj.
15b, pl. gen. ot zamucenye l'udských ŽKlem. 30, 2 m. ot-zamúcení, ot
otpowiedanye l'udských t. 17, 44, wffec-h pohorffenie ChelčP.12“, množství
lodie 'l'roj. 70“, pl. nom. fwietye tvoji ŽTmh. 131, 9 m. světí, gínye mnišie
Otc. 6“ m. jiní, indik. moře le tocžie Troj. 225“ m. točí, oba se srazíeta
t. 1313, trpieme ClielčP. 2121), ])oftiete fe t. 773, widijete llrub. 4625,
a zvláště často 3. plur.: (lidie) rozprawiegie Pass. 67 (část mladší) m. roz—
pravějí, lidé boyugíe Troj. 33% Trojanští placzie t. 35b m. pláči, (posluchači)
(lrzijemíje Ilrnb. 475& m. dřiemí, (věci) l'e diegie a fmiegije se jim lidé
t. 14:2b m. dějí, směj-í, nerozumiegije t. 331 atd., pait. gmagijecze Štít. ř.
73„ m. jmajz'ce, tažijeczijemu fe Hrub. 337b m. tážžc- atd.; analogická tato
odchylka nezůstala jen při dlouhém í, nýbrž zasáhla také krátké i, když
psáno na př. \vzyezze ŽWittb. 68, 22 m. v-žiem', pietiet. 79, (i, m. pitie,
po petrowye Boh. 347 m. -ví a j. Tvary takto psané vznikly z omylu, jsou
nepravidelné, t. j. jsou omylem vzniklé odchylky od jazyka pravidelného,
který tu měl vždycky náležité (D; do omylu toho neupadal jazyk všecok,
nýbrž upadali jen neuměli jednotlivci, když se snažili, psatí jazykem na
pohled starožitnějším, než byl jazyk obecný jejich doby; jejich tvary ne
pravidelné sg.lok. po vmuczenye m. po-umuěení, pl. gen. množství lodie in.
lodí, indik. trpieme, widijeto, (lidé) fmiegije fe m. trpíme, vidíte, smějí se
atd. mame dosvědčeny písmem;' není však pochyby, že stejné chyby se
vyskytovaly také v řeči (doklad rýmovaný z NltadyB. 779 sl.: kdež móžeš
jednaj pokoge, tot tobě předobře ltoyz'c, svědčí přímo, že původce jeho místo
3. os. sg. stojí chtěl vyjádřiti znění stojé nebo stojžc, — srov. také -cc—
m. -:íc—v part. srdečně mylugecz Kruml. 394% opatrujeci Břez. 16, milujeci
J andit 70 atp.), ale nevyskytovaly se v řeči obecné, nýbrž jen v řeči alTekto
vané, když totiž neumčlí jednotlivci se snažili mluvíti jazykem na pohled
starožitnčjším a když s úmyslem antikvizujícím měnili z' v že atd. v sla
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bikách nenáležitých. Chyby tyto přiházely se ve psaní a v anektované řeči
neumělcům staročeským zrovna tak-, jako se přihazujíchyby 'd'Ocelastejné
v češtině nově, když někdo neznaje jazyka spisovného přece se snaží jím
psáti nebo mluviti a praví na-př. „milé pánovéwmísto milí atd.
Pouěné jest ještě srovnání
odchylného u, iu a a, že atp., kladených
místo i, i. Na př. v plur. gen. místo náležitého psáno v době přehlásky
u-i: zlých lídyu Pass. 302, zlých piefnyu Hrad. 97*, fnamenyu. svých ŽWittb.
104, 27, prawedlenltwyu tvých t. 118, 112, berani owczyu t. 64, 14 atd.,
a v době úžení vie-í: množství bohatltwye svých Alb. 41b,= dobrých lidye
Půh. 1, 173 (ok. r. 1400), z těch wlaftie Mill. 1235, z cizích zemie t. 59",
zvuk hudenz'e rozličných t. 323, wl'l'ech pohorffeníe ChelěP. 12“ atd.; zajisté
neuvěříme, že byl gen. plur. původně znamení, potom znamením pak zna

menie, a pak opět znamení ; nýbrž za evidentní uznáme výklad, že tvar
tento zněl česky vždy znamení, tvary pak znameniu a_znamení:; (m. -í) že
jsou časově chyby; a také to uznáme, že chyb těchto nebylo v jazyku
obecném (jako není chyby „milé pánové“ v jazyku obecném), nýbrž že
vznikaly jen z neuměle snahy jednotlivců, kteří affektovali psáti nebo mluviti
jazykem — jak se jim zdálo — starožitnějším, než byl současný jazyk
obecný, a provozovali antikvizující úmysly své na místech nenáležitých,
mylně volených. Totéž dá. se opakovati při příkladech místo žádaného i, i:
v sgfnom. mistr prziezaduczyu I-lrad. 47“, smysl czlowiecziu Pass. 320,
a syn bozye ML. 31b, Pass. 69; ——v sg. dat. lok. k duffyu méj ŽWíttb.
68, 19, ve všiej zemyu t Isa. 5, u pufczyuv in deserto t. 77, 52, w zemyu
egipfkey Pass, 77, a vtéj zem-ie Mill. 20*, na téj puffczie t. 383; — v pl.
nom. otCzyu naši patres ŽWíttb. 105, 7 a (jiní) ptaczie Mill. 46h; — v pl.
gen. yuch řěě Pass. 354 a gicch (vod) Mill. 42'; — v infm. hlavu l'tyetyu
Pass. 295 a j. a wfyetz'c jsem kázal Mill. 106“ — v in_dik. buoh vtyeffyu
Pass. 420 a moře fe toczže Troj. 225" atd:
_
Z toho ze všeho pak vyplývá pro psané a, že atp. místo náležitého
i, í: mimo pravděpodobné novotvary (na př. pl. lok. konicch m. koních)
a mimo dosvědčené nebo pravděpodobné vyslovování dialektické, všude
jinde a zejména ve všech textech z Čech, kde nalézáme a, že atp. místo
náležitého i, i, jsou to chyby, kterých se dopustili jednotlivci; v jazyku
samém, v živé řeči obecně odchylek těch nikdy nebylo, nebylo nikdy plur.
gen. lidic 111.lidí, inf. sietč m. sieti, rovněž jako tutéž nebylo nikdy pl. gen.
lidiú, inf. sietu atd. —

Za -z' psáno

-yew, -y'w.

171. Místofpl. gen. duší, súdcí, věcí, dni psáno: duffyew i těl našich
EvOl. 334', ot starých fudczyw EvOl. 120b, těch wicczyw 'list; z r. 1454
(Jir. mor. 31), osm dnyw EvOl. 213.
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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Mohlo by se zdáti, že to jsou novotvary poněkud podobné ku pol.
reków, walkózu, mglów atd. a dluž. ryboež, rolor, koséov atd., srov. Kal. 185
a Mikl. III“ 422. Ale kdyby tomu mělo tak býti, tedy čekali bychom stejné

novotvary také a spíše ve vzoru ryba, pl. gen. rybóv atd.; těch však není
(pl. gen. offobow v ŽKlem. 134“ má sg. nom. osob, mase.). Proto podobá se
mi výklad, že psané zde -ycw, -yw čísti jest : 4, že zejména —wje zde
litcra něma: v pl. gen. chlapóv, mov, -ův se koncové -v záhy odsouvalo
(v. 5 353); mnohdy-nevyslovovalo se, i když bylo psáno, na př. bylo psáno
chlapuow (způsobem starším), ale vyslovováno chlapů : chlapú (způsobem
novějším); proto psáno také na př. 2 obuow ftran Mill. 40“ m. z-obu',
z rukuow EvOl. 9“ m. z-rukú, na fwych kolenuow Háj. 90“ m. kolcnu'.,
(oni) mohuow Mill. 26&m. mohú atp.; a podle toho psáno -w jako litem
němá také v příkladech nahoře položených duffycw m. duší, wieczyw m.
věcí atd.

Praejotace

v mie, míč,mia se mění v ň.

172. To jest samohláska í-, která je prvním členem dvojhlásck ic
(: ě), ié (: že stč.) a fa, mění se po m v ň. Příklady
pro mie, míč: pamnyet Admont. 1, svazem mnyedyenym Pror. Dan.
4, 12, pan děkan pfl'enczy mniel Lún. reg. 1653, w rzimnie Mart. 232
bývá u příkladiech drzemnyeyffie pamět Kruml. 338“ (m. držim-), rozu
mnyenye Levšt. 150% ktož nerozomnyegie povic ODub. 103, nerozumniel
Pror. 01. Isa. 1, 3, nerozumnyechu EvVíd. Luk. 2, 50: dial. zemňe, mňeď,
mňech, mňcsto, mňesíc, posmňech, vymňenit, smňenka, mňel atd. Šemb. ll,
chod. 47, BartD. 56 a US.; v doudl. však: město, měl atd. Kotsm. 14; —
pro mia: mňást m. mizísti (met-) zlin. 27, mňáct BartD. 16 (Zlín.),
mňa (mě, mg), zemňáky BartD. t., mňágat vedle n'uígat t. 65 (val.), mňadlič
t. 110 (laš.).
Srov. strus. mnjaso, pamnjatb Sobol. Lekc. 97, a mms. dial.: veremnse
(vysl. veremňc, stsl. vrémg), zemnna (vysi. zemňa), mnnaso v. mnbeso
a mnbiso (stsl. meso), pamnbatb atd. Ogon. Stud. 80.

Cizí i.
173. V slovích přejatých cizí i, 77většinou zůstává, na př. v biskup
ze sthněm. biscof a toto z lat. episcopus ř. ěm'azonog,— chvíle ze sthnčln.
hwila, — pilíř zc sthněm. pfilári střhněm. pfilaerc, a toto zc střlat. pila—
rius, -— pzla ze sthnčm. fila atd.
Někdy jest *!změněno v b, na př. mše stsl. mbša z lat. missa; —
v e. na př. křesťan z lat. Christianus, stč. omclí z hom'ilia, ob. reškunda
z rísconto a j.; — v č, na př. kuběna z concubína, fěrtoch z fitrtuch; pak
přěvor, z lat. prior, sthněm. prior: slovo to bralo se za složeninu s přč—,
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a podle toho i znělo a psalo se přěvor: prziewor Pass. 414 (2), t. 418
atd.; -— v u, na př. čubr (rostl.) z lat. ciperus, ehubr MVerb.; šunka, něm.
Schinko sthnčm. scincha, je podle jihoněm. Scliunke (Kluge 302).
V bobr & stsl. bebr'r. vedle got. bibrus a lat. fiber není změna ž-o, e,
nýbrž slovo to jest obecně indoevropské, pův. bhe-bhr-ú—s,redupl. z koř.

bher-, jenž jest i v lit. adj. beras :: hnědý; srov. Mikl. Frede.

77

& Kluge 29.

Příklady některé, kde toto i jest odsuto, v. v 5 175.

ise přisouvá.
174.

z' je

přisuto v dial. sedym

(psáno -d_7/-, aby se nečtlo -ď"1-),
osim Šemb. 82 (opavsk.), Suš. 341; ofym set Mand. 63b, olim mil t. 205,
ofim noh t. 29"; je tu pohybné (gen. sedmi atd.) & dialektiekou střídnicí
pohybných hlásek jiných, které se tu v nářečích jiných vyskytují (č. ob.
sedum, sle. sedem, slo.-záp. sedem atd.).
Místo part. šel je: dial. žšel BartD. 37 (stráňsk.), íšeu t. 38 (lipovsk.),
slc. išiel, odišiol Pasti-n. 109; 73-je tu přidáno podle praes. idem atd.
Ke kočka je náležité adj. stč. koččí, budeš-li sě mýti koczczym
ftrzyebrein in nitro Pror. Jer. 2, 22, mozk pl'y & mozk koczty LékB. 46b
(z koččí), koeztye [adlo t. Za to je nč. kočičí. Tu vniklo -z'- trvám vlivem
podobného adj. kačičí, utvořeného ze subst. kačicě ; bylo stč. kačičie mýdlo,
kacziczie mýdlo Rostllš. 146“ a j., a podle toho také koččí změněno
v kočičí.
K subst. lácč je náležité adj. lamy/', jako prácč—pracný; na př. laezno
Jid. 67 a j., a dosud tak v češtině jihozáp., v Opavsku, na Valašsku a na
Slovensku, Šemb. V a VI a BartD. 62. Vedle toho je již stě. také laciný,
budu jim laezyn Štít. uč. 19b, nč. laciný Us. -z'- přibylo sem trvám ana—
logickým vlivem subst. lacina, doloženého jako příjmení již ve stol. XIV,
Johannis Lacyna TomZ. 1386 11 170.
Mnohdy je i (y) přidáno jen v písmč. Na př. gyinyety PassKlem. 2491),
(čti jmieti, nikoli jiměti), puohrzg/myelo t. 176“ (-hřm-), na drzywy t. 176h
(na -dřvi), g_i/delle t. 181b (jd-); peczylywoft EvOl. 105“ (ěl-); & j.

a' se odsouvá.
175. Případů toho je několik Zejména bývá i vynecháno:
1. ze skupin tirt, trit, & zvláště tilt, tlit. Na př. krchov z něm.
Kirchhof, dial, srka Prasek 25 (opav.) in. sirka; kontrbuce BartD. 62
(val.), Knbrhel, z -rí-; stč. lučišče l'lnych ŽKlem. 124“ m. silných, jádry
oblnymi t. 121b in. obilnými, za chwlku Chir. 281“ m. chvilku; modltwa
ŽKlem. 117]) m. modlitva, na modltwu t. 635, pan plehta z Žirotína DalC.
15'
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100 m. Plichta, klczny idoneus Alb. 64b (3k1'zit)vedle kličný stsl. ključnn'n,
klyczne miesto k modlitbě t. 64b; dial. plnej, slnej chod. 40 m. pilný,
'silný, plník, plnikář t. 43 m. pilu-, a také nosl, vozl t. 40 m. noszl, vozil;
lška, lpa (2slab.), lde, ňnta. meslvec Šemb. 43 (záp.-mor., horsk.) m. liška,
lipa atd., plný, slný, poslněný Prasek 25 a BartD. 104 (lašsk.) m. pilný atd.
2. Z li. Na př. kol-, tol- m. koli-, toli-: w kterziz _(sic) kolwyek den
ŽPod. 55, 10, w kterey kolwyek nemoci Kat. 188, takž jest kolwyek t. 178;
kolký BartD. 62 (valašsk), tolký t.; slc. kolko, tolko; — -l m. -li: neviem
tba ] co tebe Hrad. 32b, budete 1 mi toho přieti t. 52b atd. (častěji
v Hrad.), — velký m. veliký, podle velmi; doklady z doby starší: ot Welky
noczy Otc. 1202 hněvy welkymi t. 181", hod welkonoczy t. 119% o velce
noci KorMan. 75b, velké hoře Pís. z r. 1618 (u Skály) a j., úč. velký Us.,
ale dol.-beč. jen veliké Bartocha 422; [welczyti v rkp. ze skl. XIV stol.
(Věstn. Uč. Sp'ol. 1890, 327); srov. stpol. wieliki a Wielki, npol. Wielki
Jag. Arch. 7, 424; — příjm. Kalvoda z Kalivoda.
3. Dialekticky z -m', -m'. Na př. paňmáma, koňček, peňze, poňženě
Šemb. 21 (středočesk) m. panimztma atd.; kázaň, psaň, znameň t. m. ká
zani atd.; voň tam byli t. 111.oni; pšence m. pšenice, pan děkan pffenczy
mniel Lún. reg. 1653, pšence chod. 40, pšence Us. č. sev.-vých.; šibence
Tomsa 60 m. šibenice; stunce chod. 40 m. studnice; tey Ituducze Lvov.
20“ m. studnice, pomoz mně hrzyfuczy t. 480; kaňčka Us. č. sev.-vých.,
kančka chod. 40, m. tkanička; nyňčko m. nyníčko US.; klaňca, sluňčko
Šemb. 43 (záp.-mor., horsk.) m. klanice, sluníčko; ňc t. tu. nic; kříže
(2slab.), křížky, sřídali, chasňk BartD. 6 (Zlín.) a 60 (valašsk) m. kníže
atd.; stmor. svolav vczzenki své EvOl. 285“ m. učenniky; jména vlastní
Jevišovice m. Jenišovice, Unčov m. Uničov, Aňčka m. Anička atp.
4; Z lat-. -gi- vyslovovaného -ji- v slovích přejatých rejstro-registrum.
majstr-magister, lojka—logicaatp. — Dialekticky z ji: krajna, zajc, vajčko
Jir. 331 (mýt.-litomyšl.) m. krajina atd.
5. Dialekticky z -m;ic, na př. polouce chod. 40 m. polovice, Hadamouc
t. 111.Adamovic, zedníkouc Šemb. 13 (v Prachensku).
6. Dialekticky z -isko, v dol-bec. kravsko m. kravisko, volsko, robsko
(veliká roba) Btch. 423.
'

7. Zvláště koncové -i, -i často a v některých tvarech z pravidla
se odsouvá. Sem patří zejména:
mnohé akk. sg. vzoru dušč, na př. zem m. zemi, hráz m. hrázi atd.;
více o tom v. v tvarosloví při vzoru dušě ; v týchže slovích bývá i sg.
nom. bez -ě; podnětem odsouvání je tu analogie vzoru kost, srov. 'Athen.
VII, 184; —
číslovky -dsět, -dcět, -cět m. -dsčti atd.; na př. za třidceti dukátů Ilaj.
328b a j.,“ čtyřicet t. 48& a j.; jsou to vlastně nom. akk. du. nebo plur.
vzoru kost, -dsěti m. d(e)sěti jako kosti; koncovka jim náleží právem,
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ale vynechává se, když povědomost vlastního jejich významu mizí a když
se zdá, jakoby to byly jen přípony pro tvoření číslovek; —_
komparativ (superl.) adverbií -ejž (ze stě. 437%), na př. raději (stč.
radějie), v nč. zkrac. raději, odsutím radči', mjraděj'; odsutí jest až z doby
nové, a odsuto tu tedy -í (nikoliv -ie, jak by se podle stě. radějie zdati
mohlo); koncovka -ž (že) náleží tvarům těmto právem, jsont to vlastně
akkusativy sg. vzoru znamení (-ie); ale tento jejich grammatický význam
upadl v zapomenutí, a za tím přišla pokaza hlásková ztratou -í; ——
třetí os. množná vzorů III. 1. uměj' m. umějí, a V. 1“ dělaj-m; dě—'
lají, 1“ sázej' m. sázejí; také toto odsutí jest až z doby nove; dokladů
starších pro ně není, a kdyby se bylo vykonalo v době před přehláskou
aj-ej, bylo by se také dělaj' změnilo v delaj,; odsuto tu tedy fi (nikoliv -ú,
jak by se podle stč. umějú atd. zdati mohlo); —
'
'
imperativy nes, trp, trpte, pros, proste atp. m. nesz' atd.; odsouvání
toto se začalo při sing. nesi, trpí, prosí atd. a je tu pravidlem již v době
sto.; ze sing. šíří se analogií také do du. a plur.: t—rp',hjp'ta, trp'te; kde
by odsutím vznikla obtíž pro vyslovení, koncové -z' zůstává, na př. padni,
tiskni, bdz, pomstí; více o tom v. v tvarosloví, při výkladu —oimperativě; —
složeniny, jichžto člen první jest imperativ -ž; na př. Držkraj m.
Držz'kraj, Drisicray KosmA. III, 56, Drsikray Kosml. ib., Drzkray Kosm2.
II, 44; Střězslava in. Střězislava, Strziezislaua Kosm2. I, 28, ženy Strzezi
l'lawy Píil). 213, matka jeho ftrzezllawa DaIC. 32; Drsla'v m. Držz'slav;
Vraclav (jm. místní) m. Vratislav, atp.; Kalvoda v. str. 228; —
inf. nést, nosit, dial. nc'sť, nosif, m. néstz', nositz' ; doklady toho stare
jsou již v stol. XIV-. ma odpowiediet ListHrad. z r. 1388 atd.; časem šíří
se toto odsutí víc a více a v nč. nářečích obecných je-pravidlem; více
o tom v. v tvarosloví ve výkladu o infinitive; —'
part. fem. ncsúc, trpz'cc atp. místo nesúci,.trpieci atd.; na př. pravila
řkucy Br. Gen. 30, 24, loměcy rukama t. Jer. 2, 37 a-gfuc zbawena t.
Lev. 26, 43, žena počnucporodí t. 12, 2, tipěc nátisk' t. Isa. 23, 12;
gfucy i gfuc Dolež. 97, ležecya ležic t. 104; nesouc, milujíc Nejedlý 246; '—
os. 2. jedn. js„ s', m. jsi, si, na př. Seys přěpustil AleM. 7, 39 m.
že jsi, tigf buoh i člověk Brig. 73 m. ty jsl, tehda s ty král Pass. 197,
ty s rzekl t. 195 a j.; —
.
enklitická slovce -ť, -s m. -t'i, -sz'; na př. jaz ti jsem hospodine
ego enim ŽWittb. 80, 11 nč. ja-t, acz ty zlačněju si esun'am t. 49, 12,
toty ecce t. 51, 9 nč. to-t, atd.; —- kdes, kdos, kaky's atp. m. kdesi atd.,
ne lecktos leckohos, ne leckdes, ne leckdys ani z lečehos má kárati ŠtítOp.
173, kams Hrad. 72b vedle kamoli NRada 1613 atd.; v nař. dol.-beč. -sž
zůstáva: hdosi, kéhosi, kerési, hdysi, hdesi atp., Btch. 422; f o -l m. -lz'
viz zde nahoře; —
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dialektické: dé m' to 111.dej mi to, dé koňov' sena m.“koňovi, voni
šl' na hulc' m. šli na ulici Šemb. 43 (záp.-mor., horsk.).

8. Krom toho vynecháno i po různu v slovích jednotlivých.

Za

stsl. inog'n, 2 in!, (pův. Oju-) unus, solus, „nach dem Leben ausser aller
Gemeinschaft“ Mikl. Et. Wtb. 96, je č. noh. — Za starší inhed a ihned
je později (ale již v době stč.) nhed a hned, inhed Jid. 100, NRada 905,
ýhned NRada 752, nhed LAl. &, hned I—Irad.71b. — O veliký-velký v. str. 228.
— Místo píšu atd. je mor. pšu atd., vlivem tvarů infinitivních, které jsou
bez rzi; tak vyslovováno u Evančic již v stol. XVI, Blah. 274. — Ve pcháti
(mor.) vedle píchati (česk) není --z'-vysuto, nýbrž pchati je z pbchati,
v píchati pak je slabika kořenna zdloužena; týž rozdíl jest ovšem také
v II. třídě: dol.-beč. vypchnót a vypíchnóť, upchl a upichl atd. Bartocha
422. — Také v č. octmitž vedle cítiti (stč. cútiti) není Ji- odsuto, nýbrž
je samohláska kořenna stupně nižšího ent-, jak svědčí peut. occtl, (on) se
oczetl I-Irub. 246“; totéž je v rus. očnuts, pol. ocknaé m. octnač (srov.
Mikl. Et. Wtb. 357 a Athén. VII, 184). — Místo odpočinouti říkáse
někdy chybně odpočnouti; chyba vznika mylným Spojením slovesa toho
s počíta" ob. počnouti praes. 'počnu. -— Slovo přejaté marnář, marnéř je
m. marinář: čtyř inarnarzow 'Mill. 100", toho marnerzie .OtcB. 266b v.
_marynař Baw. 232 a j.

o; 6, no, ů,- io.
176. uo (yo) je dvojhláska, : u+o v slabice jedné. — & je dlouhé a?,
Vzniklé z u'o; ve psaní ů jest pro oko rozdíl od jiného dlouhého ů, psa
ného ú. — Hlásky uo a až jsou pozdější střídnico za původní ó; každé 1?
vzniklo ze staršího uo, každé uo z 6 (v. 5 183).

'

Krátké a píše' se literou o.

Dlouhé ó píše se v textech starších dílem bez označení délky touž
literou 0, na př. konom ŽWittb. Hab. 16 t. j. koňóm, — dílem s délkou
označenou, a to spřežkamí on, 00, na př. kooku Jid. 84 t. j. k-óku (-ó- zdlou
ženo po předložce, v. 5 178), woopatl'twi Hrad. 15b a 24“ t. j. v ópatství
(též), nooh Pror. 26“ t. j. nóh (pl. gen., v stč. zdlouž.), — nebo litei'ou 6,
na př. zaltupów BiblB. Mark. 8, 2, Itadóm 01. Gen. 47, 4; literu ó odporoučí
také pravopis Husův.
"
'
Dvojhlaska uo píše se v týchže textech spřežkou uo, na př. buoh
Štít. uč. sea, — někdy m3, na př. duóm BiblB. Mark. 7, 24, muóg t. 9,
,7, z-uóblaka t., huóm t. 9, 2, chlebuów t. 8, 16 atd., duóm Ol. Deut. 14,
26, t. 15, 16, t. 22,5 2, t. Jos. 24, 15 _atd., — někdy úo, na př. zaftupúow
BiblB. Mark; 9, 17, púol't HusPost. 43% wúoz 01. Ex. 14, 6, búoh Kruml.
25, barvy nioziené t. 105, hadúow t. 285, hrziechúow t. 301“a j.; srov. mrus.
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kúoň a kuóň Ogon. Stud. 30; — také vo a wo se vyskytuje: od vohnie
OtcB. 763, dwoftogen ROtcP. 392, bwozy (buoží) Lvov. 59% rwozno t. 11.
Hláska ů psána tutéž dílem bez označení délky literou %, na př.
Skuro DalC. 98 t. j. skůro, zul'tane ListJHrad. 1388, zakonumChelčP.140b
a j. (v ChelčP. vždy tak), ruznice Háj. 164“ atd.; — dílem s délkou ozna
čenou, a to literami ti na př. búh, múy, dúm (tak učí pšúti Optat 1533),
hrúzami Háj. 163b a j., adj. possess. Pawlú, Janů (tak učí Šteyer r. 1668),
srov. mě Příspěvky k hist. česk. pravopisu 206—210, —nebo až, na př. věc
můž sě napraviti Otc. 81a (nejstarší známý příklad s ii); literu ů psal také
Roh Domažlický (j'—1547), psaní to schvaloval Blahoslav ukazuje na příklad
německý, & způsob ten potom zobecněl; v bibli Kralické psáno uvnitř slova
. vždy -ů-, na konci však někdy -ů, na př. Hospodin zallupů Isa. 1, 9, syn
Romeliál'fů t. 7, 5, někdy -ú, na př. Hospodina zal'tupú t. 5, 7, Syn
Azafú t. 36, 3.
O io v 5 188.

'

o, 6 je střídnicí:
177.

1. Za psl. 0, na př. bohóm psl. bogom'n, sg. vok. ryba psl.

rybo atd.
2. Někdy vyskytuje se české a ve střídě za psl. a. To bývá zejména:
a) častěji v subst. -otz —5ta,např. nč. sykot, rachot, chrapot, hřmot,
bleskot atd.; toto :) je nepohybné: chrapot gen. chrapotu; v jazyku starém
bývá za to -et (s pohybným -c-): blsket z blbsk'ht'L gen. blesktu, hřmot atp.;
také odvozeniny reptati, chraptati atp. zakládají se na substantivech se
střídnici pohybnou (-e-); —
b) v stě. vcčcros z večera-sn, hac necte, na př. weczeroff Štít. ř. 18“,
Pass. 614, ostaneš-li weczeros zde Otc. 2821, večzeros Ol. Gen. 19, 34 a j.; —
c) v stě. tos/a- vedle task-, z task-: tolknol't Měs., Ježíš stoskliv sobě
EvVíd. 30 (Jir. mor.); možná, že to jsou omyly místo task-; v EvVíd. mohla
by to býti také dialektická (mor.-slo) střídnice za a ; —
d) v dial. Třemošná v. Třemešná Pal. pop. 177 aj., z črénwcha,
střemcha, _ došěa došt v. dešti Šemb. 17 (chod.); _
e) v předložce vo—z wo dom Hospodinóv in domum ŽWittb. 121, ],
wo poczatcze MamB. I“, — a stč. vondatě z vam-: když péro tam wondafs
ApatFr. 65b, wuondayž (lék) v ústa t. 77“, ně. vůndati, vundati, vezmi
rauty a balšámu a wundey to v pytlík Lék. Jg.; — v 01. Jon. 1, 1 psáno
ko yonye ad Jonam, v ŽGloss. 119, 7 wzoboiowachu, omylem.

O stě. dokladech zamútiv sýuotoem t. j. život- LMar. 5, s svym zkotoem

t. o, pějte hlaffom ŽWittb. 97,5,
v. str. 140.

přěd fwyetom t. Athan. 226“ atp.
_

3. Dále bývá; 0 střídnicí za cizí &, zvláště v přejatých slovích starých
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a přijatých do slovanštiny již v dobách starých se změnou t0uto; za cizí
dlouhé 5 je tutéž české'a vůbec slovanské a (v. 5 93), Na př. oltář stsl;
oltars, ohatarr. lat. áltare, pohan stsl. pogan'b lat. páganus, opat stsl. opata
sthnčm. ábbát, komora sthněm. chdmcíra lat. cámera, stč. a stsl. sat-ona
lat. sátcínás, konopé stsl. konoplja lat. cánábís ř. závyaft'tg, okurka stsl.
ogurbcb ř. áyyoóng, koleda stsl. koleda lat. calendae ř. xalaírďat, kostel lat.
castellum, kotel stsl. kotbl'r. got. katils, pop stsl. pop'L stlměm. pfaffo, konev
sthnčm. channá atd.; tak bývá také v slovích „přejatých později, na př.
žok z něm. Sack, lokaj z Lakai a j. Mnohdy však cizí a zůstává, vlivem
slova. cizího, jehož znění bylo povčdomo; na př. apoštol. Za stč. sotona je
později satanáš; tu jazyk upustil od slova starého sotona, přejal slovo cizí
znova a v novém tomto přejetí zachoval cizí -a-.
V řehole, kapitola a j. z lat. regula atd. je č. 0 za cizí u; o tom
v. 5 201. —

O dlouhém 6 viz též 5 následující.

Dlouhé ó vzniká:
178. a) Z krátkého o dloužeuím fonetickým.

Na př. psl. bog'r.

č. bóh, mohu-móžeš, rostu inf. rósti, sova dial. sóva nč. sůva atd;

Z))Stahováním

(srov. % 479). Tu vzniká 6:

z dvojslabičného e-o-, t. j. e- se vynechává a -o náhradou se dlonží
(zní tak dlouho, jako předtím (: a o dohromady); na př. Neostup-Nóstup
(jm. osobní), odtud Nóstupov nč. Nůstupov (Nůstupov, jméno místní), víc
o tom v g 136 č. 10; Neosvetl, Neos(v)tli, Nóstli'nč. Nusle (m. Nůsle), více
tamtéž; možná že stejné zdloužení bylo také, ačkoli není v písmě naznačeno
ani změnou hláskovou (v uo, až) se nejeví, také v příkladech, jako jsou
nochabyl (z ncochabil) ApŠ. 10, nohrsiezany (z ueobřčzaní) svD. 53, notyato
(z neotyato) Jid. 110, nodpochzinu (z ncotpočinu) Ale. 8, 32, nomdle'wagye
(z neomdlévajě) Modl. 55b, notwratyl- (z nootvrátil) Alb. 7“ atp.; —
z 00, na př. po občdč-póbčdč, poobiedie pec zapálichu Hrad. 136b

(verš Sslab., poobiedie :: leab.), a když již bude poobiedie NRada 514
(též), (Maria) puobyedye'přědieše Vít. 359, půbědní kázaní—Háj.Jg.; stejné
zdloužení bylo beze vší pochyby ve stejných dokladech: pobyedye Štít. uč.
125b, Alb. 55b a PassKlem. 67b; nejisto jest, je—listažení a spolu zdloužení,
či jen odsutí v dokladech pooltrowie Pass. 340 (korrektura poo- může se
bráti za označení délky : p6-, ale může také znamenati 2slabičné po-o-);
a nejista jest dále kvantita v donoho (z do-onoho) dobrého Túl. 12b, dopata
(z (lo-opata) Otc. 3613, pronu tvář Ale. 4, 37 (z pro-onu), slova prona
AleM. 4, 30 (z pro-ona), pronu pokoru pronú sladkost Mat. 101; —
z ako, na př. drodomský (snad místo dródomský) z druhodomský
ČČM. 1864, 54 (dial. podkrk.).
V Pass. 25 psáno Boflaw, zkažené z Bohuslav. ——
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-_c)V stč. vyskytuje se častěji zdlouženo

začát'ečnó

o-. Uvedu

nejprvé doklady, a to doklady hojnější, poněvadž se jimi-má osvětliti věc,
o které dosud nebylo promluveno podrobněji. Pro snazší přehled jsou doklady
seřazeny podle abecedního pořádku slov, na kterých se změna a- v á
vyskytuje. Vedle dokladů s 6- jsou uvedeny také doklady s na- a e?-,
neboť tyto jsou jenom mladší obměny staršího ó-.
_

oba: [ oobú ftranu ML. 2b, [ óbú ltmnú HusPost.

193, [ uobu [tí—anu

DalC. 27, [ vobu (t. j. s-uobú) ftranu Koř. Jan. 19, 18, s ůbú ftran Práva
zemsk. Jg. (s. v. druhdy); w uobye ruczye Vít. 38b; — obec: [ uobczy
Vít. 72“; w uobczy Brig. 62b, jsi pozván \vuobecz svatého křesťanstva Kruml.
348% nč. vůbec, w óbeczniczi HusPost. 133, w óbecznem t. 18“, W óbeczné
škole t. 285, w uobeczney radě Rychn; z óbcie HusPost. 935; — oběd:
k uobiedu Pass. 435 & ChelčP. 735, k uobyedu DalC. 85; — obešly':
[ uobefflym fmyflcm Vít. 79“; — obci-: k uobieti BrigF. 7, Ben. Lev. 12,
6, k uobietem HusŠal. 5'), k uobietowani Kruml. 515; \v uobiet BrigF. 5;
z oobieti Koř. Zjev. 2, 14, z uobieti Ben. —Lev.7, 20; — oblak: pod
uoblaky Vít. 4“, t. 1m; \v uoblak t. 7“, w uoblaky 13.,Wuoblacze Ben. Lev.
16, 2, w uoblaczyech Vít. 17h; z ooblaka Koř. Mark. 9, 6, z uoblaka Pass.
480, Brig., 152% — obláščnost: w uoblafftnolti Vít. 195; — obleč: w óbleczi
HusPost. 123a (2krát); — oblevenic: bez voblewenie (t. j. uobl-) OtcB. 38%
— obličěj: przied voblícziegem (t. j. uobl-) OtcB. 57b, w uobliczzei Kruml.
212b, v-ůbličeji Kříž. 272; — obmyt'ée: k óbmytí HusPost. 1093, w óbmytí
t. 18b; — obnovenie: k uobnoweny Lék. 61b; — obočím, nad uobočzy
LékA. 14017; — obój: w uobogyem kněžství DalC. 28; — obrácením
k uobraceny Kruml. 835; — obráňenže: k uobranyenyu mému ŽKlem. 21,
20; —- obraz: w uobrazkach Brig. 6'; — obrok: w óbrocíech HusPost.
82“; — obrosilý: [ uobrol'tlu bradú Pass. 399; — obuv: w óbuwi HusPost.
12b; —- obyčěj: k óbyczeiom HusPost. 31'; w óbyczegich t. 265 w uoby
cziegy Pass. 286, t. 454, w uobyczyegy t. 312, w uobicziegech Brig. 35“;
z uobicziegie Hrad. 47b; — obykaií: uobykach exercitabar ŽPod. 76, 7 ; —
ocas: k uoczaffu Hrad. 130% k uczafu Sal. 782; — ocčl: z uoczely Vít.
63; —-ocet: [ uocztem ML. 39, Hrad. 52“, LékB. 2893; w uoczet ML.
1195, vař (barvínek) wucztie LékA. 883; ——oči v. oko; — očist-: k ooczy
fczeny Modl. 37“: w uoczil'tczy BrigF. 43, w uoczyl'tczy ChelčP. 157b; —
oděnie: w uodyenye DalC. 72, w uodyeny I:. 50, Vít. 475, w uodienij Ben.
Ex. 13, 18; — oděv: po flowieeh zuodiewanych ChelčP. 20V, tmy zuo
diewane t. 155“; — odiva: w uodywu Pror. Jer. 29, 18; — aféra:
k ooffierzie Hrad. 97“; ——oheň: k uohny Vít. 88; od vohnie (t. j. noh-)
OtcB. 763; przyef uohen Vít. 5“; S uohnem Vít. 125, S uohniwym nebem
t. 7“; [ vohnilltie (t. j. uohn-) OtcB. 285, [ uohnyffczye Prov. Isa. 30, 14;
w uohen Pror. 102% Lact. 2355, w uohny Rychn., Brig. 121), W uohenne
oblaky t. 26b; z uohnye Pass. 405; z uohníteho železa Pass. 459; —-—
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ohlao: w uohlawi ŽKap. 31, 9; — ohled: k uohledawany Rychm; —
ohlubně: k oohlubny Otc. 1855; — 0choc-: S uochoczenym Hod. 20a; ——
ochod: w uochody ad stagna ŽKap. 106, 35; — oke'ncc: k uokenczem Pror.

Isa. 60, 8; przief ukenczie ŠtítVyš. 116h (přípisek); w uokeneczko Kat.
50; — oklamám'c: z uoklamanye Brig. 95; — oko: kooku Jid. 84, k uocžyma,
Ben. Gen. 3, 6; pí'íed óéi'mzumu HuaPost. 209*; [ uoczy Pass. 469, Vít.
35b; okem w uoko HusŠal. 65b, vidíš drástu w uocze EvOl. 281“, tma
stojí jím w uoczy Bríg. 1773, w uoczi NRada 1394, t. 1404, nč. vůči;
w uoczij Štít. ř. 1893, W uoczyy Pror. Jer. 7, 30; z uoczi NRada 1366;
——ohol-: w uokolí Ben. Dent. 20, 19, w ukole ŽKap. 48, 2, země kteráž

jest wůkolj tvém Br. Zach. 9, 1; nč. vůkol; slc. zókol (m.); — okovy:
s uokowamy DalC. 31; w ukowach EvOl. 207b, Comest. 47“; z uokow Pass.
390 a j., ML. 183, z vkow Comcst. 179b; ——okras-: k uokrafye DalC. 65,

k uokrafflcny Alb. 99b; — okrúhl-: w ókruhlé (sieni, pl. akk.) IlusPost.
103=,'w uokruhlofty Vít. II“; — oliv-: [ uolíwowym ovocem Pass. 286;
— olovo: z uolowa Vít. 6", Sal. 30; — oltář: k óltáí'i HusPost. 5%
k uoltarzy KristTom. I“; na uoltam KristTom. 25; przied uoltarzem t. lh;
[ uoltamie t. 2'; w uoltamnyci Pass. 325; — omyl: z uomyla Pror. Dan.
2, 3; ——on: k óniem HusPost. 102% k uonomu Brig. 57*; [ uone ftrany
Pass. 394; w uonomno kútě Mast. 329, w uonyech Bríg. 142a; mladší
z oonu Einmn. 23, z uonyech Bn'g. 30b; — opat: w oopatl'twi Hrad. 15b,
t. 24=; — opěna: z uopieny eriebrne Sal. 407; — opicč: k uopíczy
podoben Brig. 32h; — opal.-a, opuka: w vopucye (t. j. vop-) OtcB. 44“,
W upoczíe in petra, ŽKap. 16, 3; — orat-£: wzuoraty DalC. 15; — ořčch-:
w uorziechowe [Tkorziepinye Kruml. 376% [urziochowu wodu LékB. 197";
— orlicč: k oorlici Koř. Zjěv. 4, 7, k uorliczy Brig. 32b; — orloj: w uor
logy Pror. Isa. 38, 8; — Oskořín: z uofkomyna DalC. 13; -— oslav-:
k óflawic HusPost. 645, t. 883; w óflawie t. 1943, t. 194'*, \v ól'lawu t. 715,

w óflawenftuí t. 652 w óflawnofti t. 4“, t. l71b; — osm: k uofmydczat
let Otc. 1113, [ nofmy muži Pror. 915; w uofl'mynafte letech Kat. 8; —
osob-: k uofobie Kruml. 3“; w óffobie Kristově HusPost. 193, t. 925,
w uofobio HusŠal. 65b, w uofobach ChelčP. 529, w uofobnolty Vít. 3“, t.
171),w ufobíe rkp. (Hanuš, Osterspiele 78); — OSrďíc: w uofrdych Pror. Isa
26, 9; — osm-: kteří sú zóftali HusPost. 515, zuoltane Kruml. 2205, zuolta
wenie ŠtítPař. 665, zukawenic ŠtítMus. 81“; ně. mist-; — ostrah—: k óftmzie
HusPost. 905; w uoftrazenl'twy ŽPass. 18, 12; — ostřěh-: k uoítrzíehaní
HusŠal. 4'*; — ostrov: bliz uoftrowa Pass. 339; — ostruhu [ uoftruzky

Sal. 265; — ostrý: ffuoltru bradatyczy Ale.

1700; zuoftrziti Lact. 190“;

— osud: po uofudu Kat. 96; w ufudí Sal. 402; — osviet—:k uol'wyeczony
Pror. Isa. 8, 14; — oškliv-: w uoffkliwofti Ben. Num. 11, 30; já se jim
zúffkliwijm Háj. 39b, aby sobě toho nezuffkli-wili t. 2833; -— otdatry: k 110—
datwam BrigF. 140; — otec: k uotcy Pass. 347, k uotczy Krist. 17“, Bn'g.
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24b, ChelčP. 1482 k uotczom EvOI. 137', k utczy Vít. 39b; [ ótczem HusPost.
625, t. 835 [ ótci svatými t. 235 [ uotczem Brig. 32b, GestaKlem. 287,
1“uotczy Krist. 17“; w ootczi Hrad. 50b, w uotczye Kruml. 895, w uotczy
Vít. 1417; z uotczie Brig. 47“; — otlúc'em'e: w ódluczení IIusPost. 41b;
-- otměna: w uótmíenu BiblB. Mark. 8, 37; — otplata: k uodplatie
Kruml. 293'“; Wódplatie HusPost. 33b; — otpust-: [ ódpuftky HusPost. 29%
t. 795, [ uotpufczenym Hrad. 455, [ uodpuffczenym Vít. 24b; ——otrapa:
z uotrapy Pass. 293, w uotrapie (t. j. uotr) OtcB. 81b; — ottucha:
w uottuchu Kat. 180; — ovcě: nad uowcyemi OtcB. 371; w ówcie HusPost.
1049; z oowci mých Koř. Jan. 10, 26, z uwecz Brig. 161“; — ovocč:
[ uowoczem Vít. 15b; — ozd: z uozdu de area MamV., MamB. 74b. —
Dloužení toto jest hojněji doloženo jenom v jazyku starším; doklady
nahoře uvedené jsou ze stol. XIV—XVI, ale byly zajisté také před stol. XIV.
Z téže doby starší máme také dosvědčeno stejné dloužení začátečného a-,
c- a u-, na př. k-ápostolóm, z-Égypta, v-úši, v. 55 94, 126 a 193. V ně.
je zdloužení 0- v 6- zbytek ve výrazickadverbialních v-ůbec (z v-óbec),
vůči (z v-óčil, vůkol (z v-ókol, z toho ,pak také subst. v'ůkolí m. okolí),
zůstati (ze z-óstati), zůstaviti atp., a v doudl. zoutfírat Kotsm. 8 a zupravdy
t. 9: ze stě. z-ótvíerati bylo z-uotvierati a z-ůtvírati, & z tohoto dále
z-outfírati (ů : ů, změněno v ou, srov. % 184), a ze *z-o-pravdy bylo
z-ó pravdy, zuopravdy, zůpravdy (ps. z-upravdy).
Dlouží se pak začátečně o- v 6- skoro jen po předložkách, dílem
v předložkových pádech, na př. oko a k—óku,ovcě a z-óvcí atd., dílem též
ve složeních s předložkami, na př. vz-órati, 'z-óstati, z-óškliviti; bez před
cházející předložky je toto zdloužoní nahoře dosvědčeno jenom dokladem
uobykách exercitabar.
Předložky, po nichž toto dloužení se děje, jsou nejčastěji neslabičné,
na př. k-óku, s ótpustky, v-óvcě, z-óvcí. Poměrně velmi zřídka vyskytují se
příklady takové s předložkami slabičnými; mezi doklady nahoře uvedenými
jsou jen tyto: baz-noblevenie OtcB., bliz-uostrova-Pass., na-uoltař Krist'l'om.,
nad-uobočí LěkA., nad-uovcěmi OtcB., od—uohnět., přěd-uoltúřem KristTom.,
přčs-uoheň Vít., přěs-ůkénce ŠtítVyš. Také se vyskytuje póbědě, puoběd-,
půběd-; to mohlo vzniknouti z po-óbědě, anebo přímo stažením z po-obědě,
jak je vyloženo zde napřed. —
'
Dloužení zde v c) doložené vzalo, myslím, počátek při předložkách
neslabičných: k-oku zdlouz. k-óku, .a podobně s-ótpustky, v-óbec, z-óvcí
atd.; samohláska -z, kterou se předložka kdysi končila, dávala s nasledu
jícím o- látku pro slabiku dlouhou, a' když k tomu přicházel ještě také
přízvuk, mohla se délka vyvinouti snadné a skutečně; odtud-šířilo se toto
dloužení & pronikalo také po předložkách slabičných — přás-óheň, na-óltař,
-—a někdy také tam, kde ani předložka žádná nepředcházela — óbykách — ;
dokladů pro dloužení toto, je dostatečná hojnost z doby, kdy písaři délku 6
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písmem náležitěvyjadřují

(psaním 00- 'nebo ó-) nebo kde změna v *na-„22

svědectvím' délky jest (XIV až XVI stol.); ale zajisté bývala délka tutéž
i v době starší, před stol. XIV; nč. zrnšila délky tyto a vlivem analogickým
uvedla zase 0- na místo bývalého ó-, uo-, ů-, místo stč. z-ókov, z-uolgov,
z-ůkov atp. jest nč. z-okov podle nom. akk. okovy atd.; jenom v několika
zbytcích — již nahoře uvedených, vůbec. atd., doudl. zůpravdy atd. —
zdloužení zůstalo.

Za a bývá a.
179. To býva porůznu v některých slovích jednotlivých a dialektických.
Zejména;

_

1. V slc. rakyta, rást, raz-. rázga, ražeň, za č. rokyta, rósti, roz-,
rózha, rožeň, srov. ; 37.
2. V rákos, rákosie a rokosie, rakol'ic carex Veleš., rokoflie carex
Nom. 663.

3. V pct—,pra- v. 120, pro, na př. pomnieti a pamět, pro a praděd,
srov. Š'—
38. Tím a analogií odtud působící vznikají pak tvary dvoje, jedny
s a a jiné s 0, na př. pranárod a pronárod, — paprslek a poprslek, paprl'lek
ŠtítMus. 91),poprllek Štít. _uč. 45b, — pavlaka & povlaka, pawlaka ML. 42b,
powlaka byssus 01. Prov. 31, 22, —- palit—beka pohrbek, pahrbek Velcš.,

pohrbek collicnlus Diefonb. — O pamět, památka, pamatovati a pom-, po
mať ': pamět Baťtl). 62 (valašsk.), pomátka t. 103 (lašsk.), pomatovat t. 62
(valašsk), t. 86 (starojické), pomatovat chod.' 35, pak o pakostnice-pokost
nice v. 5 107.

o se přehlasuje v c.
180.
nom. akk.
duše proti
atp. proti

Po souhláskách měkkých změnilo se o v a. Na př. podle sg.
město žádáme také mořo, a jest moře; a podobně jest sg. vok.
ryba, naše gen. našeho atd. proti to gen. toho atd., bolest, ručest
radost atd. Tak bylo a většinou dosud jest také ve slovanštině

ostatní, změna tato jest obecně slovanská a tedy praslovanská;

v.

nahoře % 33. Nazývá se obyčejně přchláskou,
poněvadž příčinou její je
měkkost jako při změnách jiných, týmžo jménem nazývaných (duša-dnšě,
dušu-dušz').

'

V češtině nalézámeo

a) V jistých

této přehlasce, co následuje.

případech

.

má. tu jazyk starý i nový (spisovný

i obecný) a místo a, Případy ty jsou:
_
sg. dat. (lok.) oráčovi; stč. kralowi. Pil. b, otczowi Pass. 418, towa
.rzifl'owi t. 457 a j., nč. jen -ovi, proti stsl. oračevi; —
du. dat. instr. oráčoma, mořoma; stč. svýma towarziffoma Pass. 549,
.dvčma obyczeýoma _Kruml. 47b, wieczcoma palpebris ŽGloss. 131, 4,
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wieczczoma ŽWittb. t., ŽKlem. t., plecoma ŽGloss. 90, 4 a j., proti stsl.
oračema, mořema; —

'

.

pl. nom. (vok.) oračovó; stč. biczowe ŽKlem. 24', otczowe ŽWittb.
149, 6, boyowe Pass. 47 a j., nč. -ové, proti stsl. oračeve; —
pl. gen. oráčóv; do konczow ŽGloss. Deut. 22, ot krayow t. 134, 7,
myezzyeczow LMar. 6,1'czenczow ŽWittb. 56, 5, od muzow.Pass. 299,
mnoho kroffow Hrad. 1335 konow DalC. 13 a j., nč. -ův : -óv, proti stsl.
oračcV'L; —

pl. dat. oráčóm; prospi kureneom MVerb., lekarsom Apl). c, konom
tvým ŽWittb. Ilab. 15 t. j. koňóm, wyeznom Pass. 54 t. j. vězňóm, k bogóin
Ol. Num. 1, 32 a j., ně. —ům: -óm, proti stsl. oračem'b; -— mořóm;
frdczom Štít. ř. 41“, t. 158“ a j., proti stsl. mořemm; —
slabika příponová -ov-; na př. kralow Jid. 12 (regis), hlava umrlczowa
Pass. 296 atp. proti stsl. -cv1>atd.; oraczowiczi Pass. 387 atp. proti stsl.
-evišt5; křovie, krzowye Ale. 2255 atp. proti stsl. -evr>je;bičovati, bojovati

atpfproti stsl. -evati; —
složeniny s kmenovou koncovkou -(j)a v členu prvním; na př. líco
měrný, lijczomyemij pokrytci Štít. ř. 181“, lijczomyerftwo t. 134“, lyczo
myemyk Rozk. 1603 a j.; ovoce-nosný, zemi owoczonol'nu ŽKap. 106, 34
cizo-ložec, s czyzolozczy ŽWittb. 49, 18; proti stsl. lice mer-nm, atd.
,
Samohlásku o místo žadane přehlasky (: nalézáme v těchto případech
již v stč. textech nejstarších. Tak zejména v bohemikách kroniky Kosmovy
v rukopisích starších (XII a XIII stol.) Wirsovici Kosm1. I. 34, Wrisovici
KosmA. t. atd.; v ABoh. listy papefchovi 40“; v MVerb. prospi kurencom
(MVerb. doklad sem hledící jen ten); v I—IomOp.,moloue (též), v ŽGloss.
cziefzarzowftwo 85, 16, do kouczow Dent. 22, lowcowebo 90, 3, ohnouata
mluwa 118, 140, otwirzowati 94, 8, plecoma 90, 4, wieczcoma 131, 4,
ot kiayov 134, 7, (wz)boiowachu 119, 7 (doklady tu jen tyto), v Túl. cra
lowftwo 91% kralowltwu t. (též); v Ale. czizuczow 2, 29, t. 3, 26, kra10wn
5, 14 (též); také památky z doby ok. r. 1300 mají z pravidla o, lekarsom
Apl). c, kralow Jid. 12 (regis), myezzyeczow LMar. 6 atd.; v Pass. (části
starší) jest a pravidlem, pasa rityerzoweho 323 atd. Jenom le nalézáme
psáno v době ok. r. 1300 vedle lb, craleuati Kunh. 151“, uuzdaleuati 150",
má kralewee Pil. c, kralewzkži t. b, po kralewzkeem pravu t, kralcwny Pass.
323 atd.; ale toto le může býti místo lč (podle 5 156 A), proto můžeme
zde k němu prozatím nehledčti, a svědectví z textů nejstarších pro naši
otázku vyplývající tedy jest, že“v případech nahoře vytčených bylo a (proti
stsl. e).

V týchže případech má a také polština a lužicka srbština, je to tedy
zvláštnost Západoslovanská: v slovanštině západní přehláska o-c v těchto
případech buď nepronikla, anebo pronikla, ale jest analogií parallelních
tvarů tvrdých již v době staré (před stol. XII) zase zrušena (byl sg. dat.
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oráčevi. a změněn v oračovi podle chlapovi atd.); výklad druhý — že pře

hláska oráčevi atd. také v češtině bývala, ale již v době staré jest zru
šena — je pravdě podobnější vzhledem k tomu, že není viděti příčiny,
proč by se při obecném přehlasování o-e byly měly v slovanštině západní
vyjímati případy zde (v a) vytčené, avzhledem-ke stejnému Tušení, o'kterém
v l)) je řeč. —

V týchže případech — nahoře vytčených — mění se o,. 6 v ě, ie;
o tom v. 5 náledující. —
b) V případech ostatních -— kromě a) — je přehláska o-e provedena

pravidelně;ale časemruší se také ve mnohých z případů těchto:
na místo tvarů s přehlaskou e vstupují tvary nové s o, ovšem že opět
vlivem parallelních tvarů tvrdých, moi-o podle města atp. Rušení toto je
většinou z doby novější a proniká. zvláště v některých nářečích.»Případy,
ve kterých se to děje, jsou:
sg. vok. duše, panoše; dušo mor. (BartD. 7 a j.) a slc., ob. Kačo,
Mářa; paša, pane Máša; stč. báťa, batho DalH. 30, bato DalC. t. a j., milý
bato Marg. 424;

——

sg. nom. akk. moře; mořo, polo, vajco BartD. 84 (starojick.), vajco,
ohniščo t. 39 (hrozenk.), lico, srco, slunco, ložo t. 98 (lašsk.), polo, srco,
vajco Pastm. 106 (slo.), —
_
sg. nom.,. akk., gen., dat. a lok. zájmenného sklonění moje, naše, je-,
če- atp.; moja, tvoja, svojo m. moje atd., naša, vašo m. naše atd., dvojo,
troja m. dvoje atd., čoho, všoho atp. m. čeho atd., čomu, mojomu atp. m.
čemu atd., 'v čom, v ňom, ve všom, mojom, našom m. v čem atd., srov.
BartD. 84 (starojick.), 98 (lašsk) a j., Dušek, Listy filol. 1883, 426, 429
a j., chod. 40, KotSm. 7 (doudl.), — také v Hrad. je snad w nomzto 115“

m. v ňemžto a možná, že je to starý tvar dial. 'v-ňom; ale v rkp. tom je
mnohdy těžko rozeznati e a a, proto je to doklad nejistý; —
složeniny jako Vyšehrad-Vyšohrad Kotsm. 7 (doudl., též středočesk.); —
subst. macecha stsl. maštecha, macocha Beck. 1, 128, t. 2, 15 a j.,
Kotsm. 7 (doudl.), BartD. 7 (zlin.).

o slabik měkkých se mění v č.
181. V případech, v š předcházejícím pod a) vyčtených, mění se o,
ó po souhlaskách měkkých v ě, že. Uvedu nejprvé některé příklady:
sg. dat. lok. oráčěvi; o diediczyewi Hrad. I“, gieziuliewi t. 74", gie
zil'ňewi t. 755, iudalliewi t. 773, czicffarziewi-t. 865, Gydafl'yewy'Kruml.
86b, moyzieffiewi 01. Ex. 3, 4, lukaffyewi Koř. 33“ (předml.); —
-du. dat. instr. oráčěma, mořěma; dvěma zlodiegicma Hrad. 90“; —
pl. nom. vok. oráčěvé, všichni leycherziewe Hrad. 16b, dfltieue Ol.
Gen. 8, 2; —
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pl. gen. oráččv, -čiev (kvantita. nejistá); devět miefňecziew Hrad. 63%
svých rytierziew t. 932 flechtiecziew t. 1005, paterziew t. 112“, osm krol'liew
t. 113', sňatek zlodiegiew t. 1143, oracziew t. 114'“, těch kolacziew t. 137"
(2krát); všěch zwolenczyew Modl. 375, myefyeczyew t. 595 všěch ka0zye—
rzyew t. 675, wyeznyew t. 119', do kragyew t. 128'; tumegyew Vít. 67b,
bogyew t.; šest set tifycziew muziew Ol. Ex. 12, 37, těchto obyczegiew t.
12, 16, ku posilevání ohnyew 13.35, 14; —
pl. dat. oráčžem, mořžem, zúž. -ím; těm nyemczyem Hrad. 25'*, to

miesto dachu czuzozemcziem t. 255 kakým czuzozemcziem t., rytierziem
svým t. 1065, zlodiegiem t. 115% konyem nezajímajě t. 1321'; otczyem svým
Modl. 1165, wyeznyem t. 1282- k svým muziem Pass. 43 (část mladší);
poviem zenciem Einmn. 12; k otcziem 01. Gen. 15, 15, přikáza towa
rzyll'yem t. Jos. 10, 27; proti červeným pupenczym Lék. 615, nč. koním;
-— vzešla pravým frdcziem radost ŽWittb. 96, 11, našim frdczyem Modl.
I“, k frdciem 01. 2. Par. 32, 6, nč. srdcíin; —
slabika příponová -ěv-: gieziul'lew učenník Hrad. 84“ (2krát), gieziu—
fiewo tělo t. 92b, gieziufiewa slova t. 853, cziel'farziewy milosti t. 86b,
slovo otcziewo t. 47b, v kayfal'l'yewie domě t. 74"; k súdu cyefarzyewu
Koř. Skutk. 25, 10 a j ; - sto kygiewych ran Hrad. 100% den bogiewy
ŽKap. 77, 9; — za fkopcziewynu Hrad. 1355; — pnyewie kopaše t. 5“; —
smutné utíemewaífe Hrad. Bb, běsy othonyewal t. 18b, wzbraniewal t. 315,
bicziewali t. 525 ukrziziewali t. 83b, tancziewati t. 96b, čbán se počě po
hrziziewati t. 130“; fpogyewana Modl. 56% obcziewati ŽKap. 140, 4; roz
ninozziewaffe 01. 2. Mach. 8, 7, vmenyewali L 13, 19 atd.; —
složenina: ovocě-nosný, oliva owoczienofna ŽKap. 51, 10.
Psané v těchto dokladech že, ye není e, 6 nýbrž ě, že, jotace tu psaná
je zároveň fonetická. Když pak jotace vůbec byla sklosla, je i zde e, 6
za starší č, ie, a doklady z fase této (po sklesnutí jotace) jsou ovšem
doklady pro změnu o-ě, nikoli pro starou přehlásku o-e. Na př. sg. dat.
králi artul'íewi TandZ. 165“ t. j. Artušovi je ze staršího Artušěvi, nikoli
pak přehláska stará., jako snad stsl. oračevi; rovněž tak du. dat. instr.
towarzil'fema TandZ. 182% plecema Vel. Jg., pl. gen. tvých meczew Hod.

87, pl. dat. pyel'czem .kle. 468, vlí milost frdczem Hod. 26b, adj. k vojště
artuffewie Tand. 164h (fem.), verb. wogewaly Ale.' 796, bojevati Sajfr.
22, 31 atd.
Také le v případech těchto patří beze vší pochyby sem a nikoli do %
předcházejícího, t. j. je to místo *lě, a nikoli stará přehlaska l'o-le. Svědčí
tomu předně ta okolnost, že le je pravidelná střídnice žádaného *lč (stsl.
lésfr, stě. les atd., v. 5 156 A), a dále ta věc vážná, že přehlásku o-e
v případech sem patřících odjinud odnikud dosvědčenu nemame. Proto
pokládám na př. sg. dat. svému kralewy Vít. 21BLza tvar střídný s orače'vi

(tedy m. *králěvi, a nikoli :

stsl. kral'evi), a rovněž tak kladu pl. nom.
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uhloue 01. 2. Reg. 22, 9 na roveň s oračěvé, pl. gen. pět kralew Ol. Jos.
10, 5 na roveň sgen. oráčěv, —čicv,pl. dat. všěm kralem Ale. 516 s dat.
oráčiem, adj.'kralewec Pil. c, kralewzkží Pil. b atp. s adj. orúěěv, kyjěvý
atd., verb. craleuati Kunh. 151% uuzdaleuati- t. 150'* atp. s tancěvati atd.

Počítáme-li pak doklady tyto s le také sem, tedy nalézáme: proměna
ó-č po souhláskách měkkých je doložena z doby ok. r. 1300 (Kunh.) až
do sklonku stol. XV (a dílem i potom); v době tě nevyskytuje se'v tektech
všech, nýbrž jenom v některých,
-a ani v těch nevyskytuje se ě za 0
veskrze a kdykoli mu je příležitost, nýbrž jenom porůznu a vedle a,
na př. v Hrad. mieffieczow 67“, kroffow 133a vedle l'lechticziew 100“, těch
kolacziew 137“ atd., v Modl. pfanczow 33b, pokrytczow 68a vedle všěch
zwolenczyew 375, devět myefyeczyew 595, v list. 7. r. 1497 (Arch. Český,
I, 354) mlýn Kubaňov a mlýn Kubaněvského atd.; textů s ě časem přibývá
a-jest jich ve stol. XV poměrně nejvíce; potom zvláštnost tato rychle
zaniká, jazyk Ilaj., Vel., bible Br. atd. je v této příčině roven ně., bo
jevati v Sajfr. (1615) a nč. knižně králevic jsou archaismy, které se s ja
zykem svých dob neshodují; nč. dějepis, tajeplný atp. jsou chybně utvořené
tvary nově místo dějopis atd.; jenom v dat. pl. koním (zúž. z -iem)
a v témž pádě vzoru moře, niořím (z dem) atd. dochoval se pravý reHex
bývalého že z 6; úhrnem
tedy je to změna, která jen ve XIV a XV
stol. znatelně proniká, avšak i tu jen porůznu se vyskytuje, a jenom v pl.
dat. mořiem ně. mořím atd. pravidlem se stala a zůstala.
Jde ještě o vznik této změny. Mám za to, že vznikla analogií: vedle
pl. dat. oráčóm, mořóm atd. byly dat. pl. dušz'em, panošz'em, panžem, sudiem
atp., podle těchto pak utvořeny také dat. oráčz'em, mořiem atd.; vedle du.
dat. instr. oračoma, mořoma atd. bylo dušěma, panošěma atd., a podle tohoto
utvořeno také oračěma, mořema; odtud pak přenašeno ě (že) na místo () (6)

také do tvarů jiných, u kterých analogie nemohla působiti bezprostředně:
na př. vedle sg. dat. oráčovi a pl. nom. oráěové nebylo tvaru parallelního
s č, který by byl přímo pohádal ke změně v oráčěvi, oráčěvé, ale když
v pl. dat. orae'óm a du. dat. instr. oráčoma slabika čo (ěó) ustupovala
slabice čě (čia), podléhala změně stejné slabika táž také v sg. dat. oračovi—
oráčěvi. pl. nom. oráčové-oráčěvé atd."

Změna o v e mimo přehlásku.
182. V přehlasce duše m. *dušo atd. je změněno 0 v e působením
souhlásky měkké a v době staré, praslovanské (v. g 180). Vedle toho jsou
některé případy, kde za starší a náležité o později jeste a příčinou změny
není měkkost.
1. Za starší nohet je později nehet, za paznohet pak paznehet. Na př.
nohet Boh. min. 215, paznohet Ol. Lev. 14, 4, paznohti ungulas ŽKlem.
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68, 32, paznoht RostlB. 145b atd., a nehet Rozk. 2365, paznehet Ol. Lev.
11, 3, pazdnehty ŽWittb. 68, 32 atd., tvary „s -0- i s ze—jsou již stč. Že
tvary s -0—jsou starší a původní, svědčí stsl. nogmtb, paznogfbtn, rus.
nogotn, paznogotn, pol. nogieé, paznogieó, srbchorv. nokat atd., lit. naga
kopyto z pův. noga atd. Změna o-o stala se tedy na půdě české. Příčina
není jasna; nejspíše e slabiky následující k tomu přispělo, aby se vyslo
vovalo o místo 0 také v slabice předcházející (srov. % 221).
_2. Za starší tobú, sobú je později tebú, sebú, nč. tebou, sebou. Na př.
přěd fobu ŽGloss, 85, 14, [ tobu Kunh. 1513, z fobu t. 1485, přěd tobu
ŽKlem. 37b a j., s tobu Pass 294 a j., přěd tobu ŽWittb. 9, 10, prziofobu
t. 85, 14, mezi fobu Hrad. 15b, fobu DalC. 85, Modl. 51% mezi suobú List.
z r. 1386 (Výb. I, 1014), tobuv Pror. 27“, fobuv t. 1181. a j., moi fobu
Pulk. 69b a j., mluvím [[ tobu Koř. Jan. 4, 26, za fobu t. 1, 38 aj., mezi
fobu Přib. 215; vedle toho: přěd tebu ŽKlem. 27b a j., s fobu Pass. 337,
fobu DalC. 11, tobu Modl. B“, ffebn t., přěd tebuv Pl'Ol'. 7“, ja hrdam tebvv
Štít. ř. 130", nic bychom nemohli sami fobvv t. 152b atd. Texty nejstarší
až do doby ok. r. 1300 mají pravidlem tobú, sobů; vo stol. XIV vystupuje
také tebú, Sobú: v ŽKlom., Pass., DalC., Modl., Pror. a j. jest oboje vedle
sebe, ale tcbú, sebú víc a více ovládá; ve stol. XV je tcbú, sebú již
pravidlem, a tobú, sobů archaismom. Změna o-e stala se zde na půdě české,
a stala se zajisté vlivem gon. tebo, sebo.
Stejnou analogií změnil se také dat. tobě, sobě v dial. tobě, sebe;
na př. tobě, sobě Kotsm. 10 (doudl.), ja ti tobě dám t. 28; žádnému sem
růže nedávala ani tobě nedám Suš. 353; slc. já tebe povim, k sebe (Listy
6101. 1883, 412 a 415).

V Krist. 11a psáno zpófebeno m. zpósobeno, doklad trvám ojedinělý
a bezpochyby omyl.
3. V zajm. kto, kdo, čso, co mění se -o v -e a jest kte, kde, čse, co;
za oboje je pak odsutím samohlásky kť, ěs' atd. Na př. v to sč nykto
nechce otdati DalC. úv. I, pak-li sč kto nás kterému protivil'Kat. 122,
ano jeho nyktee (zdlouž. omfaticko) nesahá Krist. 955, ktez (ve významu
plum jsú jemu živi byli NRada 1959, nikde nevědieše Ilrad. 5“, t. eba;
za nicfe ŽGloss. 89, 5, nycsze ŽWittb. t., nyczfe ŽKlem. t., Ale. 224;
notbaj nycze na to Jid. 109, já se už nico strašidla nebojím Suš. 706; tojno
nemluvil jem nyceo (zdlouž. emfatické) Einmn. 43; slc. nik (m. nikť),
zlí niczf nejmajú na uobu, vy nicí na zemi 'l'úl. 12b t. j. ničs', nhiczs jiného
DallI. 30, neroď nycsz stýskati sobě Kat. 168; nycz Jid. 165 atd.; v ňomž

sě sta nyecz Ale. 2, 38 t. j. ně-c'.
4. Totéž děje se v adverbiích zájmenných s konc. '-mo, Joo: kamo
kamc-kanť, tako-take (také)-tak. Na př. kamofkoliwyok Túl. 30'3, kamo sě
jest děl Kat. 112; nykamo PassKlem. 69_“, nykamc sem nešel Otc. 75b;
kam myslíš Jid. 133; „soma tama“ říkají někteří za dob Blahoslavových,
Gebauer. I'lmoncká mluv. jaz. česk. I.

16
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„affectantes archaismos, lépe ííci sem tam“ Blah. 270; iakos na nebi jsi
slavně, takos v oplatcě jsi divně Kunli. 1483; yakoz smy slyšěli, takez smy
viděli ŽWittb. 47, 9; yakeze anděli poselstvie dějí, takeze svatý Jan Pass.
277; iakez otee křiesí mrtvé takez i syn Krist. 64“; jsem tak v sboží
rozplozena, yakz toho nevědě čísla Kat. 16, nč. jak, tak atd.
5. Podle toho mění pak také některá jina slovce nesklonná koncovku
svou náležitou -o v -c(é). Na př. nadarmo-nadarmo PassKlem. 1411), ne
dávno-nedávné, v minulých teď nedawněž letech Hrub. 77b, nedaWneez t.
94b a j.; nyníčko-nyníčké, kteráž (slova) jest nynijczkee pověděl Hrub.
2415, najprvo (t j. positiv proo se superlatívním naj-, srov. stč. najprvnO
a najprvé, nayprwo Hrad. 14b, nayprvé Br. Num. 10, 13 (prvé není kom
parativ, ten zněl by prvčjie a nebyl by stažen). Pro teprvo-teprve nemám
dokladů starých; stč. je teprve, teprwo Alb. 54b, ML. 1053, Kruml. 2241',
a teprv Štít. uč. 1291 atp., teprvc přiděláno trvám až později.
6. Kromě toho vyskytuje se změna o-e porůznu v slovícll dialektických.
Na př. za náležité o v čočka je čočka Kotsm. 7 (doudl., srov. 1už.—srb.sok,
odtud i šočovíce m. sočovíce, a čočka, Mikl. Etym. Wtb. s. v. sok); za
šlohat Šemb. 28 (vých.-česk) a Kotsm. 10 (doudl.) ze stněm. slahan,
slahen je dial. šlehat, Matzenauer Cizí slova s. v.; za domů, dolů je domů,
dolů chod. 40 a Šemb. 15 Ldomažl,); za kromě, Kroměžíř, hospoda je krem,
Kremeríž, hospoda BartD. 40 (lii'qzenk.); za sotva je Sctva t. 62 (valašsk.);
za tolik, kolik, jenom je tolko, kelko t. 116 (lašsk ), enem t. 62 (valašsk)
a j.; za tento atd. je tento, túte, tota t. 10 (Zlín.), za pro je slc. pre.
Tu všude je změna o-e patrně z doby teprve české a namnoze z doby
pozdní. Nepatří sem slc. loboda č. lebeda, s rozdílem starým, jak svědčí
pol. leboda a rus. lebeda atd.
Podle Mikl. Etym. Wtb. 61 a Gramm. I“ 505 jest změna o-c také“
v adj. hezký, podle rus. gožij aptus a č. hodný.
ó se mění

v uo, až.

183. Dlouhe 6 se mění v uo, a toto dále v 12(:

ft); na př. bóh-buoh
bůh. Změnu ó-uo (a podobné jiné, v. šš 197 a 217) nazývám rozšířením,

změna pak uo-ů (psané ů) jest patrně stažení.
Změně v na podléhá ó všeliké;
na př. bóh-buoh, v-ósobě—v-u0s0bě,
zóstati-zuostati.
Příčinou změny ó-uo jest delka, neboť ve slovích příbuzných tu
bývá tu nebývá, podle toho, je-lí slabika dlouhá či krátká; na př. jest nom.
buoh (—) a gen. boha (v v), jest vuodcě (— v) a voditi (vw) atd. Kde
místo žádaného uo jest a, tu zkrátilo se starší 6 v o a šíření v uo tu ovšem
nebylo oprávněno, na př. stč. pl. gen. nóh, nooh Pror. 26“ atp., zkrátil se
v noh (podle nom. noha, gen. nohy atd.) a to zůstalo; a kde naopak jest na
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místo žádaného a, tam dostalo se analogií, na př. gen. 'buoha Krist. 1“,
místo boha a podle nom. buoh. —

Změnaó-uo-ůděje se na půdě české a v době historicke.
Máme popsati její šíření. Tu bude ukazati: jak dlouho se drží 6 v textech
starých, kdy se tu začína uo a jak dlouho trvá, kdy se začíná 72,a konečně
jaký je stav nynější.
' '
a) Jak dlouho se drží ó. Tu jde o doklady nejmladší. V ŽKlem. je
ještě vždy 6. v ŽWittb. skoro vždy. v MastDrk. (z let asi 1365—1385)
jest mimo buoh 99 a Stuoymy 321 vždycky 6. V Ale. jest veskrze ó,
mimo duol 1727. A ještě v Koř. ma 6 převahu, na př. v evang. Mark. je
vždycky, mimo fuol (4krat), buoh (2krat) a puol. V NRadě jest 6 i uo,
poflow 2, moz (móž) 135, woli 1332 a j., a wuokol 36, muozio (móže) 91,

wuon 119 a j. V OtcB. je pravidlem uo, mimo plur. dat. Pád tento psán
zde a ještě dlouho potom -0m, na př. otcom OtcB. 495, k neduhom t. 515,
mnychom Úte. 18% dyablom t. 22b, svým l'lužebnijkom Haj. 96“ atd., velmi
často v ChelčP. (v díle I. vždy, v II. skoro vždy), a ještě u Vorlíčného

(1553, v ukázce v Tomsově Chrestomathii), tu však jest připomenouti, že
koncovka tato v některých nářečích je krátká — na př. hadom, rakom,
dubom Šemb. 17 (domažl), Kotsm. 8 a 22 (doudl.), mor. chlapom BartI).
9 (Zlín.), 52 (starojick.) a j., slc. chlapom atd. — a že tedy byla bezpo
chyby kratka i ve vytčených dokladech jazyka staršího: Ve VelKal. (1578)
je psáno nedowěru 97, protah 110 atp.; také to není stare ó, nýbrž Vele
slavín měl zde krátké a.
'
b) Kdy se začíná na a jak dlouho trvá. Při prvém jde o doklady
nejstarší, při druhém o nejmladší. K oněm patří: wduowi ŽKlem. 150b
(v litaníích), k-uobranyenyu t. 21, 20; huorže UmR. 116 (kompt., vaR.
jen ten doklad); w uouomno kútč Mast. 84, t. 329; buoh Pass. 286,
dnol'toyuye t. 285. fwuoi duom t. 287, w l'kuoržie t. 288, fuoliwowym t.
286 a j ; wuole ŽWittb. 1, 2 (v ŽWittb. velmi zřídka no); buoh Hrad. 2D,
puol t. 1282 \vuoczy t. 54", [ uocztem t. 52“, k uoczal'fu t. 130a atd.; —
k nejmladším: kuoň fwuog Haj. 509, na fwuog dwuor t. 13b a j., rytmuov.r
Lupáč (1584) atd.; Hájek (1541) má častěji uo než ů, VelKal. (1578)
obojího asi stejně, bible Kral. (1579—93) pak má již z pravidla ů (á).
c) Kdy se začíná &. Tu jde o doklady nejstarší. Takové jsou ze
stol. XIV: buh BMC. 76, Skuro t. 98, ruzdie Pass. 119 (část mladší),
w ukole habitatis orbein ŽKap. 48, 2, w upoczie in petra t. 60, 3, k utczy
Vít. 39b (tutéž bylo psáno -u- a jest opraveno v buéh 21b, nemuož 32b),
kterýž zultanc List. z r. 1388, pugdetc Pror. Jer. 29, 12, angeluv Sequ.
356, mužem possumus EvVíd. 13, pugdu t. 21, pude t. 57, čím'l wuly jeho
19 a j.; hojnější jsou doklady v stol. XV: mnoho [wazkuw ROIB. 38,
nemuzeís Brig. 85b, z uwecz t. 161“, rul'ty EvOl. 124", luzze t. 1252 ftul
t. 176% hruzy t. 111b, panv vašich t. 154“, fynv israhelských t. 135",
16*
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množství welblndu t. 99aa j. (v EvOl. dosti často), wule Otc.128“, wzhuru
t. 185% věc můz se napraviti t. 81“ (nejstarší doklad s literou 22; ne
správné je domnění, že bratr Jan Roh literu tu vymyslil Blah. 25 a ČČMus.
1862, 31) atd.
Jest tedy v dokladech dosvědčeno 6 do pol. stol. XV (NRada, kromě
pl. dat. -om, který je ještě uVorličného v pol. XVI a který zkrácen ve
mnohých nářečích se drží dosud); vedle toho vystupuje uo již v 1. pol. XIV
(ŽKlem. atd.) a drží se v písmě ještě na sklonku XVI (Lupáč); a vedle
toho jest ů (psané u, ú, ů a j) od pol. XIV (DalC. atd.). Od pol. XIV do
pol. XV jsou fase ó — uo — tů vedle sebe; proto mívají rukopisy z této doby
doklady pro všecky, na př. v DalC. jest a) boh 18, wzhoru S, íkoro 10,
b) buoh 23, t. 29, wzhuoru 58, c) buh 28, t. 76, 11er 98; v EvVíd. a) bude
\voly jeho činiti Jan 7, 17, mozete Mat. 20, 23, b) královstvie buozye Luk.
11, 20, c) abych činil wuly jeho Jan 4, 34, muzem possumus Mat. 20,23,
w dul upadnú Mat. 15, 14; atd. Změna všecka — 6 v uo a dále v 12—
vykonala se, během stol. XIV až XVI. Rozumí se samo sebou, že přechody
nebyly náhlé, nýbrž tvar s hláskou starší měl na začátku změny převahu,
ale časem podléhal víc a více, až zanikl; celkem ma 6 převahu ve stol.
XIV, uo v XV a až v XVltém, od XVII pak jest ustálen způsob ně.
Také to se rozumí, že změna dříve pronikla v jazyku mluveném, než
se nam obráží v písmě. Na př. psané uo drželo se ještě, když výslovnost
již byla přešla k ú. Svědkem tomu jest Optat 1533, který psaní na
zavrhuje, poněvadž by prý „podle takového psaní v mluvení muselo býti
divné aust křivení“, a odporoučí psati ú; a jiné svědectví, že vyslovování
1? bylo značně rozšířeno již v stol. XV a ovšem i v XVI, jest ve zvratné
analogii, podle které také vlastní ú literami na nebo dokonce uow se
psáva, na př. neodltupuoy Comest. 1191', neodítupuoyte t. 111b a j. (často
v Comest), jenž fluol Mill. 48b (t. j. slúl), tuoz l'tranu t. 30“ (táž), ktcruoz
věc t. 3013,buoynoft NRada 707, waruog fe Hořek. 13b a j., Figuoru Háj.
herb. 1615, l_u0na (měsíc) VelKal. 57, Juody t. 297 a j., čest andiell'kuow
EvOl. 12 a j., 2 obuow ftran Mill. 40a (obú), nefl'uow t. 42h (t. j. neszí,
3. plul-.), mohuow t. 261! (o tom srov. ; 198).

d) Stav nynější. V Čechách je všude ů; tvary sova-Sůva atp. jsou
duplikaty s rozdílnou kvantitou, sova atd. není odchylkou od pravidla. Na
Moravě a ve Slezsku je dílem 6, na Př. mój, tvój, dvór, vóz, pójdzem
BartD. 40 (hrozenk.), nehledíc ke krátkému plur. dat. -om, chlapom,
oknom, nožom, polom, psaňom atd. t. 17 (Zlín.), 41 (trh.-slov.), 66 (valaš),
82 (stran.), 92 (keleck) a j.; dílem uo v různých odstínech, totiž jako
vó, na př. kvóň (= stč. kuoň), kvórka BartD. 41 (hrozenk.), nebo jako uó,
na př. muój, dvuór, vuóz t. 43 (březovsk., prý „zřetelná dvojhláska uó“),
nebo jako má (po k, t, 9), na př. kvuón (sic, : kůň), stvuóu (: stůl)
t. 46 (lhoteck.), nebo prostě uo, na př. nuož, kuoů, stuol, bratr-nov, muoj,
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tvuoj, svuoj t. 134 (sev.-opav.); dílem ai, na př. růža, chlapů Bai-tl). 5
(Zlín.), růj, lůj, pokůj, nebůj sa t. 85 (starojick.), bůh, dům, růžička, růženec
t. 60 (valašsk. místy, slabiky zkráceny), hnůj, hůra, důle, půst, v půstě,
ůsmý Btch. 423 (dol.-beč.), bul (m. bůl, zkráceno, gen. bolu), bur (gen. boru),
ruh (gen. roha), strum (gen. stroma), muh (fem. mohla), rust (fem. rostla)
a j., BartD. 103 (lašsk.). Na Slovensku je y nářečí spisovném uo (psáno ó),
vedle toho pak v dialektech také 0, a?, on a též na (nemuahem : ne
móžem) Pastrn. 55, 144, 145.
'
V dialektech také podružné ó takto se mění. Na př. za české pohřeb,
večer, led, šel, vrána jest předpokládati dialektické pohřób, večór atd.,
a. z toho jest sev.-opav. pohřuob lok. na-pohřobě, večuor, luod, šuol, vruona
BartD. 134. V—témže nářečí místy l,každé téměř a, krátké i dlouhé, zní
jako u0“, praví se na př. také uoěi, uokno, mlekuo 13. To způsobila bez
pochyby analogie: dlouhé 6 měnilo se v uo podle pravidla, a přes hranice
pravidla zasaženo touže změnou i krátké a; odchylka tato mohla v nářečí
sev.-opavském snadno vzniknouti, poněvadž tu všecky délky jsou zkráceny
a tudíž —rozdíl mezi 6 a a přestal.
Také v stě, nalézáme dosti často psáno uo v slabikách, jež v ně. jsou
krátké. Na př. v Krist. psáno nejen v nom. buoh (shodně s nč. bůh),
nýbrž také v gen. a akk. baoha I“, dat. buohu 1', 10k. o buozie ln, instr.
buohem ]a a adjekt. buozi 2a (t. j. buoží) atd., proti ně. boha atd. Od.

chylky tyto vysvětlují se nám analogií: dlouhé uo, které je právem
v nom. buoh, přenáší se také do tvarů příbuzných, gen. buoha, adj. buoží
atd. Těžší jsou vysvětliti odchylky následující: dyetatkuo KristTom. %,
muohl t. 25; zakuon, prokuop, kuoftel, yakuo, czrnehno ptáka, duobrzye,
duobu, raduoftywye, tuoho, tuowarzyflltwo, buohobuoyuy, fuobye, luody
PassKlem. 126b—129“ (v. Listy 6101. 1884, 244); (hospodin) pro twe na
buozne a puokuorne wyery puotwrzenye tuo gelt tuobye ukazal t. 127“,
duo kofti t. 1065, nebuo t.; hřiechóm puoddana Vít. I“; \vuolal Brig.
485, ílwuorzil t. 183, ltwuorzen t. 112 klopuocze t. 623; duokudz List.
Poř. z r. 1493, puokud t. z r. 1482; atp. Z těchto odchylek mohou se
některé zakládati na stč. kvantitě odchylné, na př. duobrzye (srov. nč.
tuze), muohl (srov. lašské muh : móhl BartD. 103), zakuon (srov. lašské
skun : skon, smrt Bartl). 103), yakuo (srov. lašsk. jakuž t.), ale většinou
nezbývá výklad jiný, než že je tu přes čáru, t. j. přes hranice pravidla
měněno v uo také krátké a. Výklad tento jest pravdě podobný zvláště
také vzhledem k tomu, že odchylky tohoto způsobu vyskytují se mimo
PassKlem. nad míru zřídka; v PassKlem. pak může to býti individualní
anebo dialektickou náklonností k této'odchylce.
_
Povšimnutí také zasluhuje, že na vůbec, a zvláště také uo za naše
krátké a, v některých textech nejčastěji se vyskytuje po souhláskách
retných a po předložkách. Na př. v Hrad. jenom buoh 2b a j. (72krát),
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buozie (Ski-at), puol 128a a j. (3krát), wuoczy 54b, kuoczaffu 1305
[nocztem 52% fuotpufczenym 455 zuobycziegie 475; v KristTom. jsou
doklady s uo většinou po retnicích a po předložkách; v Brig. jsou odchylky
jako wuolal 48b atp. zvláště po retnicích; atd.

Nč. pravopis
má. 12za bývalé uo a 6. Ale vyskytují setu některé
omyly. Zejména psáno bývá druhdy nesprávně, nebo jest kolísání:
v impt. uj vzoru kupovatž, chybně új ; na př. inilůg'te Br. 14b, ra
důgte Ie t. 125 obětůg t. 131)atd.; pamaťůgme Nudož. 86*, warůgte fe t.;
warůg fe Papr. Ob. 18, milůgte t. 25 a j. (často); milůg, milůgme Dolež.
102, Tham. 109, Tomsa 272; pozorůgme Rulík 31; chyba tato souvisí se
psaním -uoj, neodltupuoy Comest. 119b atd., o čemž v. nahoře v c); —

v brůna, chybně bruna; brána : bílý kůň, ze stč. broný albus;
mate se s vulg. braun : kůn hnědý, z něm.; —
v buvol, chybně bůvol, z ř. poóýalog; —

chůmvý,-odchylně churavý, ze chvor-, stč. chvorý, koř. oliver-; —
?uza (lúza), chybně lůzu; srov. lauza Har. Jg.; ze střhněm. lose nhněm.
los; cizí o se mění v u, nikoli v 12,srov. Jakub z Jacob, Šalomún aš 185 ; —
pruba (_prúba),dial. prouba, chybně průha, ze střhněm. próbe, a toto
z ital. prom (v. 5 195); —
:zůna, chybně zana; srov. sln. zOna pleVy, chorv. zonljiv granis
inaníbus Mikl. Etym. Wtb.; —_
zářivý/', chybně zuřivý; srov. tvář zůřivá Br. Jer. 3, 12 a zuřivými
t. Ezech. 25, 17 ; zuoífziwie a na vzdoru Hrub. 408“, zuořiwěgij jemu hrozil
Hořek. 13“; význam stč. zářivý maturus (matorný člověk nebo zuorziwy
Kruinl. 1573) pošinut v alacer (člověk1jest-li zorziwe mysli, nemá dosti na
slyšení, ale chce i očima spatřiti Mand. 19) a dále ve furibundus; ——
v slovích některých cizích, na př. chybně Múza Poč. 80 a j., figůra
t. 31, brošdrky t. 109; zejména též v biblickém jud-, chybně jam-, např.
Sfymona a Jůdy VelKal. 307, Knijžata Jůdl'ka t. 195, Jůdyth t. 149; ve
VelKal. psáno také Juod—: Sfymona a Juody 297 a j.

Změny podobně,

dílem i stejně,

vyskytují se také v jazycích

jiných. V slovanštině patří sem zejména malomské kčnn kuonb (v nař.
sever.) - kunn (též) atp., Ogonowski Stud. 30; polské bóg-buog (v textech
stpol.)-lmg (u výslovnosti npol.) atp. t.; hornolužické bóh (gen. boha)
vysl. buoh (krátce) Pfuhl, Laut- u. Formenl. 7; dluž. móžo (může) vysl.
-ua-, Mucke 100; slovinské bóg (štýrské) - buog (benátské) - bug, buh
(jihozáp), Mikl. I3 315. V jazycích jiných upomíná na touž změnu ital.
luogo z lócus. (a krátké, ale přízvučné) atp., angl. oo změněné u výslovnosti
v zi, a zvláště německé ó-uo-ú, na př. sthněm. tón, později tuon, pak thun;
v němčině bylo na za 6 pravidlem od stol. X, staré & drželo se, však
dialektický vedle uo, a změna uo-ú pronikla v. němčině střední již ve
stol. XII, srov. Weinhold, Mhd. Gramm. % 128 a 87. Za stejných pod

247

mínek mohou se vyvíjeti stejné změny hláskové samy sebou, a mohou samy
sebou vésti i ke stejným konCům, na př. mezi angl. book vysi. búk a pol.
bóg vysi. bug nemusí býti a není žádné souvislosti jiné, zevní. Ale s druhé
strany přece nelze tvrditi, že by souvislosti takové, zevní, naprosto býti
nemohlo, že by zejména změna 6-uo-ú, nově vzniklá. v jazyku nebo nářečí

některém, nebyla mohla býti podnětem,

aby změna stejna nebo podobná

vznikla také v jazyku nebo nářečí sousedním. Mně se zejména podobá, že
zevní takova souvislost jest mezi touto změnou v němčině a v češtině: že
německá změna, ó-uo-ů- byla podnětem stejné změně česke. Prostředníky
tohoto podnětu mohli býti Němci, mezi Čechy bytující; od nich mohlo se
poznati a po nich mohlo se napodobiti 6-u0 a uo-ú nejdříve v kruzích jim
nejbližších, dvorských, panských & kupeckých; odtud mohlo se šířiti změna
tato do vrstev českých ostatních; a odtud dále na východ. Jistoty v tom
ovšem není, nebot a posse ad esse non valet conclusio; ale podobným zdá
se mi výklad ten vzhledem k tomu, že máme v češtině změn samohlásko
vých několik, k nímž se v němčině analogie starší nalezají (srov. kromě
duo-72 českou přehlásku a-č a něm. a-e, č. přehl. u-i a něm. u-ít, č. ú—au-ou.
& něm. ú—au, č. ý_-(bj-(:i & něm. ici,

až).

0, 6 mění se porůznu

v u, y, ú (on).

18). Máme zde na mysli tuto změnu v siovích domácích
(o _stejné
změně v slovích přejatých v. 5 násl.). Doklady jsou dílem v některých
slovích jednotlivých, dílem v některých nářečích.
o—u,

31.

Za stč. a jihoslovanské ostraha je nč. ostruha; podobá se že změna
ta se stala mylným spojením se struh-, strouhati.
V nař. dolnobečevském jest kmucháček, tunót, utunót, zbunik (zbojník)
Btch. 424; — v lašském jest um, zm za om, on, na př. strum (strom)
gen. sti—uma,hmm gen. hruma, dama (doma), kumin, pumoc, pumož, za
pumněli, zvun gen. zv'una, jabiuň gen. jablunč, un (on) fem. una neutr.
uno atd., BartD. 102; ale tu (v nářečí lašském) předpokládati jest, že bylo
v případech vytčených ó (dlouhé), z něhož vzniklo 12,a z tohoto zkrácením
%; -— v nař. v Komíně u Brna je každé 0 změněno v u, Šemb. 102 (bu

mvica m. borovice, gen. tuha atd.); — v nař. doudlebském a ostravickém
je tynu m. tonu, tynout, potynout Kotsm. 10, tynuč, věneček tyne Šemb.
59, BartD. 104; postup tu byl trvám ton-tun-tyn.
ó—ú, ou. Při změně této byl postup ten, že 6 podle pravidla obecného
se změnilo v uo a toto dále v ů; toto pak až, jsouc zněním stejne s ú,
bylo zasaženo změnou obecnou ú-(au-)ou (súd-saud-soud, v. g 197); tedy
postup: ó-uo-ů-(au-)ou. Na př. příkop, demin. -kópek, -kuopek nč. příkůpek,
& místý přílmupek; mozol, dial. *mozól, mozoui; stě. vóz, vuoz, nč. vůz
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a dial. vouz BartD. 52 (dolsk. ve skupině b; tu mění se též ú v ou: lúka
louka, dlúho—dlonho atd. t.) a 92 (kcleck., v nářečí to'm mění se 12 v o-u:

stodolú -— za stodolou atd. t.); stč. róžě, ruožě, nč. růže a dial. rouža
BartD. 52 (dolsk.) a 92 (keleck.); hróza, hruoza, hrůza a kelcck. hrouza
t. 92; pl. gen. -óv, -uov, -ův, -ů a dolsk. -ož:, u sousédou t. 52, kelcck.
-ou, u scdlákou t. 92, zemjakou Šemb. 54, podkrk. -ou ve rčení: spadl
se schodou atp. US.; adjekt. -ó'v,' -uov, Jůn, -ů a dolsk. -0u, sousedou chlapec

BartD. 52; stč. zótvicrati, zuotvierati, nč. *zůtvírati a doudl. zoutfírat Kotsm._
8; rozžíhati, zdlouž. rózžíhati, maz-, růz- a doudl. roužibat Kotsm. 9;
jm. vlastní Živohošt-Živohoušť ČČM. 1836, 334, Jaroš-Jaroušek atp.
Sem patří také o zdlouž. v ou v rosa-zarousati, bořiti-bourati (zdá
se že vlivem subst. bouře), brod, broditi—brouzdati, cln'omý-pochroumati.
Ale nepatří sem ou. v dat. prsoum, kolenaum atp.: tu nevzniklo -oum
z-ům, nýbrž jsou to novotvary, v nichž k'e gen. du. prsou- atd. přidána
pro dativ koncovka -m (a podobně pro 10k. -ch, prsouch atd.).

Cizí 0.
185. V slovích přejatých cizí () někdy zůstává, na př. groš z lat.
grossns, — koštovati z něm. kostcn, — por (rostl.) ze sthněm. phorro n.
pon-o Mikl. Fremdw. 119, — stč. koltra z ital. coltra t. 99 atd.
Často bývá cizí o, 6 změněno v u, ú (au, ou). Na př. Jakub, Mi
kuláš, Šalomún atp., z Jacob atd.; rulant DalC. 90 stněm. Rolant; z na
pule LékB. 2895 šafrán tuffkanfky t. 2242 biskup stsl. hiskup'f., sthněm.
biscof ; herczuk Pulk. 134% koruna, korunu DalC. 32 aj., korunovati, stč.
tež kovou-, korona DalC. 24, coronowan t. 97 a j.; "ústřice lat. ostreum
přijato z media německého, Ester (sthněm.), Auster; & taktéž kuchař,
kuchyně atd., lat. coqu-, sthněm. chuhhina; rúra nč. roura ze stněm. róra,

rórc; taktéž prúba, prouba střhnčm. próbe (a toto z ital. prova); luza vysl.
lúza, lauza Har. J 55.,ze stněm. adj. lós : volný, nevázaný (Wackernagel
Wtb.); coul z něm. Zoll; truc, trumpeta, lutrie, remunda z troz, Trotz
atd.; dolnobeč. fazul'a Btch. 424; podkrk. a j. kartonu, melo-un, citroun,
patroun, dragoun, kanoun, pantalouny, pl'ofous a j. ČČMus. 1864, 56.
V několika příkladech jest a změněno v a: varhany stněm. organa
fem., z lat. organum, ob. apatyka; - hana, šanovati, kláštor ze stněm.
hón, schónen, klóster, srov. % 93 č. 5.

V stě. manstýř, svatým manItyrzcm Hrad. 155, z lat. monasterium
jest a vlivem latinské slabiky druhé, srov. srb. inanastir, pol. manasterz.

o se přisouva.
186. a bývá přisuto v dialektech, jako" střídnice za přisuté spisovné
& zapadočeské

a.

Na př. v slc. mozok, č. mozek stč. mozh., z mozg'n;
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rovněž tak slc. mezok, č. mezek,'stč. mezí:, z mezg'b; slc. som, jsem;
dou'dl. též som, Kotsm. 10. Podobně sedom BartD; 45 (lhoteck), sedom
razy Suš. 353, part. pásol, pekel, spádol BartD. 40 (hrozenk.), slc. níesol
(č. nesl), viedol, piekol atd. V han. sedom, vosom jest a z u, vsuto tu
tedy vlastně -u-, Neoral 6. Příklady toho z doby staré jsou: (já.) negfom
EvVíd. '61, nyníe fom pravil t. 50. Vložené tu o je pohybné, jako jeho
střídnice c: mezok gen. mezisa, níesol fem. nesla atd.; v dial. vichor gen.
vichora atd. Bartl). 11 (Zlín.) a Btch. 424 (dol.-beč.) zůstává. vlivem
nominativu.
.
V ohřeblo vedle hřeblo je složenís o-. V bm: & obrvy jsou reflexy
starých duplikatů těchto slov, srov. stsl. brmvs & obr'm's, srl). brv &obrva,
mrus. brova & obyrvy, skr. bhrň a novopers._ ehm-, ř. óqgog, Mikl. Etym.
Wtb. 23.

o se odsouvá.
187. V stč. dokladech donoho dobrého Túl. 12 (m. do- onoho), (lopata
()tc. 3613 (m. do-opata), pronu tvář Ale. 4,37 atp. (mv.pro-onu atd.,
srov. 5 178) není zřejmo, bylo-li tn dlouhé 6 a tedy stažení (z 0+0), či
bylo-lí a krátké a tedy odsutí.
Zřejmě máme odsutí z -a+o- ve výtazích:

an, ana, ano atp., : the 2 a-on atd.; na př. (Jidáš) počě rozprávěti
an (: a on, t. Pilat) neohtěv doslyščti vecě Jid. 108, dvě lodí anye stojíte
Krist. 34]) atd.; —
ande : a*nde z a-onde; na př. (Alexander) uzřě ande silné řčky

Ale. 690 a j.; —
nan- :

mťn- z na-on_-; na př. nan svět Hrad. 708, nanen svět

Rúd. 4“, nanom svět/ě Štít. uč. 116b, nanu [trauu Pass. 131, DalC. 36,

Ale.
Ale.

(:

1476, naney straně Pass. 313, na ne [tranie Krnml. 755, nany ftranye
2289, patří nany wogye t. 1504, nejmáš viel—y
nanyech AleM. 3, 11

na-oněch);—

nabě : na'bě z na-obě; na př. nabie ftranye Pass. 311, ztranye
nabie Ale. 1, 41; —
"
naheň : na'heň z na-oheň; na př. svatý Pavel sbieráše dřevce nahen
Štít.. uč. 41', (Ježíš klasy) vloživ nahenv DětJež. 23; —

'

nabličěj : na'bličěj z na—obl-zani na srdci ani nablyczyegy Alb.12“.
Nč. krátké an, ande svědčí, že tu nebylo dloužení náhradou, a že
tedy v an, ande & tudíž i v případech ostatních není stažení, nýbrž
prosté odsutí.
'
'
Dále jest odsuto -0, po případě vzniklé z něho -e, v m'čs, m'ď za
starší ničso & ničsc, něc za něco ;_v slo. m'k m. nikt za nikto; v adv. kam
za kamo a kame, tak za tako & také atp.; srov. 5 182 "č. 3 a 4. Podobně
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ím; m. -prvo, nayprw CbelčP. 153" vedle nayprwo Hrad. 14b, a teprv
m. teprvo, v. 5 týž č. 5.
Dále v neb m. nebo, mor.-horsk. han m. ano Šemb. 43, opavsk.

do-kna nic : do-kona, do konce nic t. 58.
' Dále ve který za psl. koter-. Ve spojení s předložkami nebývá tu
pohybné -e (sté. z-kterého. k-kterému, s kterým atp., nikoli ze-kterého atd.),
je zde tedy vysuto -o- (kotel-J, nikoli -a- (katem-); vysutí to je také v pol.
który, proti hluž. kotry a dluž. katary. V HomOp. může býti kater
archaisticky: quotera jest vólc božie 1535, qotere quod t.
V nč. hmota, hmotný proti stč. homot-, na př. druhdy ta homota
jest horka Sal. 338 a j., ve všech věcech homotnych nebo tielefnyeh
LékA. 24b.

Ve složeninách jako Klad-rubi, -y m. Klado-rubi; loci nomen est
Cladorubi KosmA. III, 58, Cladrubi v Kosm. rkpech pozdějších t.; Strach
kvas m. Strachokvas.
V dial. sídla BartD. 62 (valašsk) & sídla t. 29 (pomor.), m. osidlo,
osidla, není odsutí, srov. stsl. silo laqueus.
V koncovce gen. sg'. skloněni zájmenného a složeného -7za, na př.
5 toh hradu Pass. 627, techto mefiicza Ol. Mull. 619, mně geh materzi
Pass. 244, uzřčchva gednoh t. 213, naffeh spasitele t. 60, ducha fwateh
t. 22, welikeh dóstojenstvie t. 586, diva welykeh Otc. 444*, od [tai—eli
dawna PulkL. 167 a j., dial. nč.: slc. do toh-to domu (Listy iilol. 1883,

417), tohte (:

toho-to) BartD. 11 (zlin.).

V koncovkách 1. os. du. a plur. imperf. a aor. -chva., -clwě a-chmy,
-chmc místo -chova, -chom atd. jest -o—vynecháno vlivem 1. os. sg.: podle
sg. bych vznikl i du. bychva a pl. bychme, vedle tvarů staiších a nále
žitých bychova, bychom atd. Na př. uzrzechwa Krist. 106", abychwa živa
byla Pass. 323, abychwie slúžila t., abychme ŽKlem. 88“, poczechme Otc.

308", miegychme t. 341“ a
io.

188. 1. Dvojhláska tato vyskytuje se v slovíeh domácích jenom dia
lekticky,
a to za 0 v part. postaviony, barviony Bai-tl). 134 (severoopav.)
atp.; — za ě: viodžeé, poviodzol t. 135 (sev.-opav.), — za vá: v part.
smol t. j. smiol (ze sm'al, smál), fem. Smola, vól fem. ýola (z vlál, vál)
t. 103 (laš.), 3. plur. robo, spo, tref'o t. 101 t.j. robío (z robfá, robetb) atd.
2. Cízí.substantiva s koncovkou -z'o přejata do češtiny mají kon
covku -z'e, později -e, na př. z lat. lectio, oratio je stč. lekcie, snadná lekcie
Hug. 168, oraczye Hod. 19“, orací sermo Vel. Jg., nč. lekce, orace atd.;
to však není změna hlásková, nýbrž tvarová, jménům cizím -io dala se
koncovka podobných jmen domácích -z'e, -c.
3. O psaném io, yo v textech starých v. 163,

a, až; au; ou.
=o+u

189. au (ag),je dvojhláska, : a + a v slabicejedné; rovněžtak ou (oy),
v slabice jedné. Obě jsou dlouhé.

Krátké u pí še se literou u, na př. uhle ŽKlem. 139, 11 t. j. uhlé,
ruku Štít. uč. 89% — v textech starších dílem také literou o, tak zvláště
často na začátku slova, na př. vfliffal Ale. 1, 29 t. j. uslyšal, vzrzel Ben.
Gen. 13, 10, vbljžil Nejedlý! 402, někdy také v prostředku a na konci
slova, na př. wftvpugy Hrad. 945 zywemv t. 126“ t. j. živému a j., —
a někdy literou ze, na př. wgednal Vít 841)t. j. ujednal, wmymy MastDrk.
48 t. j. umímy, bychw Růž. 4 a j.
Dlouhé ú píše se v textech starších dilem týmiž literami, jako krátké u,
a bez označení delky — na př. nuzye Ale. 1643 t. j. núzě, wzdyffvcze
AlxM. 5, 4 t. j. vzdyšúce —; dílem s délkou označenou, a to literami zi,
na př. rsieků Pil. a t. j. řěkú;

— zí, na př. przyfahú Štít. uč. 81b, fwú

113 atd., literu ú odporoučí také pravopis Husův; — 21,na př. dobrů
a pilnů čeledí Háj. 6a (často “ Hájka), Múza Poč. 80, iigůra t. 31 a j.
(zmatením s až z ó); — dílem spřežkami uu, na př. cieftuu Pass. 458 t. j.
cčstú, — uv, na př. w uvffy Pror. 50b t. j. v-úši, fyluv fwuv welykuv t.
75b, -.— ev, na př. svatých dvvfl' Štít. ř. 52b t. j. dúš, fnel'vvcz t. 1385,
nemohvv t. SP, — wu, na př. twu Rožmb. 148 t. j. tú (zdlouž. m.

tu : ibi).
Dvojhláska au psána spřežkou au, 'na př. tauzenye Hod. Gln, nad
hlawau t. 55“ a j., někdy aw, na př. skrze Kaldeyfkaw zemi Pulka. 3.
Dvojhlúska ou psána spřežkou au, tak z pravidla do poslední opravy
pravopisné (r. 1849, dílem i potom); odtud spřežkou ou; někdy aw, na př.
rolí hrnczzyrszow EvOl. 247% korowhwie Mill. 1028. —
Mylnou analogií býva ú také psáno uo, uow, a ou spřežkou uo; o tom
v. doleji % 198 a 200.

u, cije střídnicí:
190. 1. Za psl. u, na př. duch psl. duch'n, du. gen. lok. duchú,
psl. duchu.
2. Za psl. cg, na př. sg. akk. ruku psl. quq, súd psl. sqd's, v.
55 48 a 49.'
3. Za va- před retnicemi, když v tvaru původním nenásledovala slabika
jerova počtem lichá; na př. u-boji z vas-boji,u-poli z vo-pol'i, u-vodč z va-vodé,
u-moři z m'a—moři,
uběžěti z oabéžati, upásti z oapasti, uvésti z vavesti,
umiesiti z oamésiti atp. (ale nikoli ubrati, nýbrž vebrati, poněvadž násle
dovala slabika jerova počtem lichá, vrbabbpati atd.), úpěti, stsl. oapiti, gen.
upu atd. (ale nom. cep, z apus); více o tom v. s 350.
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4. V předložce ku, stsl. ka, jest u ve střídč za stsl. 5. Uvedu nejprve
některé toho doklady: ku bývá (vedle k)
před „fo-; na př. ku pádu Vel. Jg.; — ku pahorkom Ol. Jos. 22, 10;
— ku pamieti NRada 1090; — ku panu ChelčP. 9D, ku pánu Ben. Num.
20, 6, Br. Gen. 18, 27 a j., ku panyei Pass. 284, ku paniei Koř. 4. Reg.
5, 3; kpanu ChelčP. 176*; — ku papeži ChelčP. 177“; — ku pastyriBaw.
92; -— ku patem lidu Štít. uč. 144“; — ku pitj Ben. Num. 20, 5, Br.
Ex. 7, 24, t. Lev. 11, 34 a j.; — ku plawany Pror. Isa. 25, 11; — ku
plenu ŽWittb. 16, 12; — ku Plzny Pulk. 968; — ku pobyty Pulk. 62b;
-— ku poctě Br. Ex. 10, 26; — ku počtu Br. Ex. 38, 25; ——ku podivu

Us. Jg.; — ku podlazie ŽWittb. 118, 25; — ku podobenftuj Br. Deut. 4,
25; — ku'polmutj Br. Dcut. 28, 25; — ku pohodie ŠtítOp. 198; — ku
pohodlí ŠtítPař. 14b; — ku pohmebi Tkadl. 29h, Ol. Gen. 23, 4, ku pohrzieby'
Otc. 1293, ku pohřebu Br. Isa. 9, 11; k pohrzebi Koř. Mark. 14, 8, k po
hrzebu Lobk. 103b; — ku poyhrauanu ŽGloss. 39, 14; — ku pokany Modl.
93; — ku pokletí OlNum. 24, 10; — ku poklynany Ol. Deut. 27, 13; —
kn pokoyu ŽWittb. 121, 6; — ku pokrmu Br. Ex. 16, 15; k pokrmu
GestaKlem. 31; -— ku pokrytí Ol. Ex. 26, 7; — ku poledny DalC. 1, ku
poledni Ol. Num. 13, 23, ku poledni Br. Deut. 3. 27; nč. k poledni US.;
— ku polnoczy Ale. 2213; nč. k půlnoci US.; — kn pomahzmyuŽKlem.
69, 2; -- ku pomoci ŽGloss. 37, 23, ku pomoczy ŽWittb. 37, 23 _aj., ku
pomocy Br. Isa.. 30, 5; — ku ponuceny ŠtítVyš. 63"; — ku poprawie Kruml.
328“; — ku pOprflku Kruml. 2231'; — ku pořžadku Lún. 1. r. 1597; —
ku porodu Br. Isa. 23, 4; — kuposilnční Br. Jg.; — ku pofluchanu ŽGloss.
102, 20, ku pofluchanyu ŽWittb. t., ku pofluffenftwi Pass. 302; — ku
pofpilenyu ŽKlem. 103, 26 ad illndendum, ku poffpilnyenij Ol. žalm týž;
ku poffpilowani Kruml. 157“; — ku potčšování Bx. Jg.; — ku potlaczeny
Pror. Isa. 5, 5, ku potlačenij Br. Ezech. 16, 16; — ku potoku Br. Num.
34, 5; —ku potopě Br. Gen 9, 15; — ku potrziebie Pass. 421, ku potřebě
Br. Num. 12, 5; ——ku potření Br. Jg.; — ku potupě Br. Jg.; — ku
pouefti ŽGloss. 48, 5, ku poueftem t. 77, 2, ku powieftem ŽWittb. 77, 2;
+ ku poznauyu ŽKIem. 1522 — ku požitkom ChelčP. 192*; k poživam'j
List. Poř. 1484; — ku práci Us. Jg.; — ku pravé manželce Tan'd. 76; —
ku prawu Pr. pr. 260; ——ku Praze Us., ku praszcmu úřadu Rožmb. 248;
— ku przeftany MIL. 111“; — ku prňcbogiu ŽKlem. 16, 12; — ku při
Vel. Jg. (s. v. pře, několikrát); — ku przikazani ChelčP. 200; k przikazani
t.; — ku příkladu US.; — ku prolitiu ŽIQem. 13, 3; k prolyty ŽWittb.
t.; — ku profbie ŽWittb. 16, 1, ku profbam t. 33, 16; k profbye Modl.
17b; — ku pryfem ML. 8'; k prfem Pror. 49“; — ku psaní Vel. Jg. (s.
v. psaní, 2krát); — ku pfotie Kruml. 3865; — ku pufftieny (žílou) ApatFr.
45“; — ku pýše Ben. Jg.; —
před b-; na př. ku biezieny ad currendum ŽWittb. 18, 6, ku biezenyu
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ŽKlem. t.; — knzbyfkupom EvVíd. Jan. 7, 45; k biskupovi US.; -— ku
bliz'nyemu ŽWittb. 11, 3; k bliznycmu ŽKlem. t.; — ku boyu ŽWittb. 17,
35, ku bogiu ŽKlem. 17, 40, ku bogi Mill. 27b; k boyu ŽWittb. 143, 1
a j.; ——ku bratru DalH. 30; — ku brziehu ŽWittb. 106, 30; k bl'ZlOllll
ŽPod. t., Brig. 171; —

před
na př. ku wydeny ad videndum Pror. Isa. 42, 18, k vidění
US.; ku wratom ŽKlem. Ezech. 10, k wratoni ŽWittb. t.; —
před m a f nemám dokladu pro ku z textů starších; —
před začátečnými hlaskami jinými jest ku (vedle k, ke) v příkladech:
ku kniezi Mand. 61“, ku knyzzety EvOl. 246“; k knyezftwu DalC. 35,
k kněžl'twj Br.
40, 15, k knčzy t. Lev. 23, 10, k kniežeti Chelč. 272"
a j.: — ku komnatie Baw. 224; k kemňatč Trist 119; — kukrali EvOl.
1183, ku kralom t. 3233, ku kralowftw (: -stvu) DalII. 30; k králi
Háj. 3615, Br. Isa. 39, 9 a j., k kralowu vozu AleM. 2, 31, k kralowu
dvoru DalC. 23; — ku 'krz'ywym činóm Belial 160“;—ku lmyewu ŽPod. 77,
40; k hniewu ŽWittb. Deut. 19; — ku hrzijechu Štít. ř. 695; k hříchu
US.; — ku hnbcnítwy Vít. Sib var.; k hnbenl'twy Vít. 815;
kn zlémn
Vít. 161'; k zlomu Jid. 40; ——ku zpowiedany ŽPod. 118, 62; ke zpowie
danyu ŽKlem. t.; — ku zprawowany Pulk. 78“, t. 975; k zpraweni Kruml.
1865; — ku abrahamowy ŽPod. 104, 9,—t. Zachar. 73; k abrahamowy
ŽWittb. 104, 9; ku yzakowy ŽPod. 104, 9, k izaakowy ŽKlem. t.; ——ku
dani gleytu Perw. 8 (list českopolsk.), ku zadoíti t., ku zywnol'ti t.; k žá
dosti atd. US.; — v nář. lašském ku nim, ku tobě, ku muzice a j. BartD.
105; k nim atd. Us. —
Příklady tyto mohly by se rozmnožiti, ale poměr jejich by se nezměnil.
Úhrnem vysvítá z nich, že ku bývá nejčastěji před p- (v ChelčP., Ben.
a j. jenom před p-). Před hláskami jinými bývá lm v textech starších velmi
zřídka; v příkladech podaných je dokladů pro ku před retnicemi !)a v jen
několik, pro ku před retnicemi v a f žádný, & pro ku před hláskami ostat

ními zase jen několik, poměrně nejvíce pro ku před

Pravidlo,

které

s dokladů lze sníti, jest, že v stč. bývalo 7m (vedle k) před 17- tam, kde
tutéž bývalo za místo v (v. zde nahoře č.3), aodtud že se šířilo také jinam.

Možná, že podoba mezi ku a u (: va) bývala ještě větší a, že stran
ku, k a ke bylo kdysi pravidlo takové, jako stran u (: va), v a ve: že
tedy bylo na př. ku—boju, kat-polu, kec-vodě, Im-mořu, Ic-lesu, k-kameni, 7m
všemu atp., jako bylo u-boji, u-poli, u-vodč, u-moří, v-kamoni, v—lesě,ve

všem atd.; a že se pravidelnost tato porušila odchylkami, jež vznikaly
& množily se časem a analogií, když zejména ku jednak před retnicemi
mimo 19- vycházelo z užívání, na př. k-meczu Ale. 1, 6 a j. a nikdy ku
meču, jednak se kladlo také tam, kde snad býti nemělo, např. ve výrazích
ku-hnčvu, ku-králi, ku-psotč atp. místo k-hnčvu, k-krali, kc-psotč (lit.,-pnlsote)
atd. Domnční toto'mohlo by se opírati pozorováním, že v památkách dia
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lektických (dial. východ.) a v nč. spisovněí dialektické jsou odchylky
skutečně hojnější a rozmanitější, než v textech stč. — na př.vlist. česko
polsk. XVI stol. ku-žádostí atd. (srov. stpol. ku zapadu slunca, ku trzem,
ku stu a j. v Bibli Žof. 2775, 13“ a j.), lašskě ku-tobč, ku-muzice atd. —,
že tedy snad všecko, co se odchyluje od pravidla předpokládaného, vyvinulo
se teprve časem. Domnění takove' jest možné a pravdě podobné; ale že by
bylo správné a jistě, nelze dokazati z dat, která v češtině histerickě
nalézáme.
Co do původu vykládáno psl. ka z pův. kom, zachovaného v skr.
postposici kam a lat. cum m. com, Beitržige VIII, 105 sl. (Vsev. Miller).
Podle toho mohlo by se zdati, že české ku vyvinulo se z *ktt, t. j. že bylo
pův. kom-p-, z toho kaj-Ir, a z toho č. ku-p- (jako na př. som-sed, soj
séd's, č. súsěd); ale tomu je na odpor polské lm, z*kom-p- měla by polština
kg,—puČeské u není zde tedy střídnicí za (5, nýbrž vyvinulo se — způsobem
dosud nevyloženým — ve střídě za stsl. z.

5. V dial. lužica Btch. 416 (dol.-beč.) jest na pohled uz &, stsl. Iažica;
v skutku však vyvinulo se tu lu— z býv. l, podobně jako v slza-sluza
(srov. % 229).

6. Dále bývá u (ú, au, ou) v slovích přejatých za cizí o (6), o tem
v. Š 185.

—

O dlouhém ú viz také 5 193.

au je střídnicí:
191. 1. Za starší ú, z něhož vzniklo rozšířením. Na př stč. súd-saud,
hlavá—hlavau atd. Tu mění se dále v ou, nč. soud, hlavou. O tom o všem
v. š. 197.

2. V synizesi za starší dvojslabičně -a-u-. Toho dokladem jest san,
přisau, vzniklé ze stč. přísahu (přisahám), na př. 'Valento sau bohu Pam.
3, 131, přisau já Valento tobě t. 119; přisau skleslo pak v interjekci:
přisau podme jestit čas t. 116, přisau nevyhraje t. 118, i přisau věř mi
t. 120, půjdu ja pod přisau s vámi t 140. — Jiným dokladem jest nauč—
(jednoslab.) m. na-uč- (dvojslab.) ve verších: protož naučtež se teď nyní
(verš 8slab.) Pam. 3, 65, ví odkud naučení bráti t. 104 (též), at nás naučí
božského (7slab, v písni Otče náš milý Pane); v řeči obyčejné bylo zajisté
vždy dvojslabičnó na-uč-. — Dále sem patří pa-úk (ně. pavouk) a pa-uz,
pa-uza (I—lcubaum),
jež synizcsí přešly v jednoslab. pauk-, pauz-, v. dolejí $ 196.
3. Za cizí au, v slovích přejatých z němčiny hauf, hauptman, ha/uzrot
atp. Na př. dvanaste hauň'u Mill. 53", haufmiftr tribunus Lact. 1650, haup
many HusE. 1, 168, liautman Comest. 257b, hauptmanyczie PulkL. 19,
hautmanycze PulkR. 98, hauzroth Pr. pr. 260 atd.

ouje střídnicí:
192. 1. Za starší au. Na př. mad-soud, hlava/u-hlavou, hauf-houf atd.
2. V synizesi za sta/rší dvojslabičné -0-u-. Nejznámějším toho příkladem
jest doufati (—vv) atp. z býv. do-ufati (v v Vv) atd. Na př. že k vám věrně
douphayu AleM. 3, 37 t. j. doufaju (4slab., verš celý Sslab.), w geho gmeno
doufagj-Pís. r. 1529 Jg. (též), dovfati Kruml. 4613, dovň'anye Pror. Jer. 2,
37; ně. jednoslabičně douf-. Stejné příklady další jsou Bouslav a Bauslava
m. Bo(h)uslav-, Bouzslaus Reg. III r. 1322, Bouflawa Lún. ks. r. 1356 atp.

'Dlouhé ú vzniká:
193. a) Z krátkého, dloužcním f onetick ým. Na př. struha dial.
strouha, slul a slúl nč. sloul, hudu inf. housti, dub-doubek atd.
Z:)Stahováním
(srov. %477). Tu vzniká ti:
z dvojslabičného —c-u-,t. j. 0- se vynechává a -u náhradou se dlouží
(zní tak dlouho, jako předtím e a u dohromady). Na př. nc-uměly — númčlý,
jm. míst. Nc-umětely nč. ol). Noumětely (z Naumětely, a toto z Númétely)
atp.; víc o tom v. v 5 136 č. 11; -—

z dvojhlásky uo, na př. batoh-bůh atd.; a tudy vzniklé píše se ů,
v. 9“ 183; —

z 0sz (s přízvukem na -ů), na př. sg. akk. fem. má. ze staršího moju
atp. stsl. mojej; —

z ojú, qiú (též), na př. du. gen. lok. tú atp. z tojú stsl. toju, sg.
instr. fem. tú atp. z tojú stsl. tojcg; -— du. gen. lok. má atp. stsl. moju
(vedle mojeju), sg. instr. fem. má atp. stsl. moj/j (vedle mojeja); našú stsl.
du. gen. lok. našch a sg. instr. našim; ——
z uju, na př. sg. akk. fem. dobrú, pčšú atp., ze staršího dohru-ju,
pčšu-ju,

psl. dobrej—jg, péšrg-jcg; —

_

z újú, na př. du. gen. lok. dobrú, pčšú atp., ze staršího -ú-jú; — sg.
instr. fem. dobrú, pěšú atp., ze staršího -ú—jú,stsl. aj.-jg (pro oje-jg není
dokladu stsl.); —
z zije v adverb. čúš z 2. os. praes. čujcš (inf. čúti); bývalé čuješ
(: sentis, audis) kladlo se do vět jiných, časem zapomínal se jeho význam,
klesalo v adverbium a podléhalo i proměně hláskové, stáhlo se v čúš
(: totiž); na. př. (Judáš) svéj zradě povolil, tey chziuff zradě, južto skutil
ApŠ. 33l, Bessus chzufto s Narbazonem AleM. 2, 44, sedm běsóv toczus
(: to—čúš)sedm úhlavních hřiechóv Pass. 334, o t0m času trudnóm to
chzufto o tom dni súdném Pil. a atd.; srov. Listy filol. 1880, 295—296; —
z 171,vzniklého z psl. bju a m, na př. sg. dat. řebřú, znamená atp.
z psl. mju; — du. gen. lok. rehřú, znameňú, paňú, kostú atp., z psl. mju;
— sg. akk. paňúatp., z ml.-bm; — sg. instr. paňú, kostú, -qu; — sg. 1.
iní, pl. fíú, part. nús-, psl. pmq-.
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c) V stč. vyskytuje se zdIOuženotaké začátečné

u- po předložkách

I.;-, v-, z-, v dokladech následujících také jednou po bez-. Doklady mám tyto—:
učedlník: k ýczedlníkom HusPost. 64b, [ \'rczedlníky BiblB. Mark. 8,
10; t. 8, 34; — ether: z uuher Hrad. 27b.,w Auhrzíjch Puch. 4465, z'Auher
Pís. XVI stol. (ČČMus. 1864, 389); — ucho: od bezauchych Háj. 76“, co
ste w Ýcho šeptali HusPost. lOl , aby je loktali w ýÍí t. 875, vloži prsty
svá, wúffy jeho BiblB. Mark. 7, 33, velaj wu vffy Jeruzalema in auribus
Pror. Jer. 2, 1, w ýffi wáffe Br. Jer. 26, 15, ktož ten woley fobie kuffy
pufftie Chir. 144b t. j. v-úši, (črvie) padají zaufl'y Chir. 271& (t. j. z-auší,
z-úší), (tok) kterýž zauffy teče t. 331b (též); — ulicč, zýlicíe BiblB. Mark.

8,23; — upevněním kunpevnění Lact. napis (ČČMus. 1833, 349); —
uslyšěm'e: kuvflyffeny MiillKáz. 618; — utěšem'e: ,k uutieffenyu Hrad. 35';
— Wide-, doudl. zoutíkali Kotsm. 8; — atria-: doudl. zoutrhat Kotsm. 8;
—- umo-: w útrpení HusPost. 70'.
V Lact. býva psáno Imm-, na př. ku vl'fyma SOC, ku vhodnutij lld,
ku vpalenij 27“ a j. (častěji); bezpochyby je to místo k-ú-.
Srov. změny podobné při a-, e—,0- v š 94, c) a j. —

au (on) se m ční v aj, ej.

194. V některých slovích z němčiny přejatých
mění se pův. cm
v aj, a toto dale přehláskou v oj. Zejména změnilo se hau-ptman v hajptm-,
hayptmanowe Mill. 44b, haypman t., haytman Lo k. 47% nč. hejtman; —
střlměm. goukel, goukelaere. dial. gaukel- (bavor. a j., v. Weinhold, Mittel
hochdt. Gramm. % 97—100), stč. kajkléř, kayklerz Hugo 90, kayklerzy
Stít. uč. 94b, nč. kejkle, kcjklíí' Us., kejklzoky (Gaukelsachen) Beck. ), 78;
— rovněž tak vysvětliti jest č. hutrajch, utrejch z něm. Hiittenrauch (saze,
které se usazují v tm'írnach a jsou jedovaté); — ošlry'chz něm. Aschlauch;
— lmjcuk, qicueh, z něm. Auszug, eyczuchowee KolA. 1517, eyczuffijch t.
Jindy je a z cizího au, na př. bakalář, ob. rabovat z něm. rauben atp.
Na pohled zdá se býti změna stejná v hloubka dial. hlcjbka, ploutva

a. pleítva. Ale tu je rozdíl hlubší: hloub-, hlejb- : hlúb-, hlýb- pochází
z rozdílného glzjbfa glam-, stsl. glabokcs a glabokm, — a v ploutv-, plejtv
: plútv-, ply'tv- jsou zase rozdílné stupně plu—(: z pův. pleu- nebo
stupňovaného plotu-) a ply- (z pův. plu-, zdlouž. v plu-).
'
Také konoušití'konqišiti J g. nejsou doklady bezpečné pro změnu ou—(g],'
podle Mikl. Etym. Wtb. 218 vzniklo konqjšiti z ných-, srb. nichati (: ko
lébati), Iconoušiti ukazovalo by tedy k základnímu nach-. Podobně mají se
k sobě (vy)chloustnonti & -chl(y'stnOuti US.; ono je z chlast-, toto z chlast-.

Za u bývá 31.
195. To bývá:

1. Ve výrazích advel'bialních,

jako jsou: z-mlady místo z-mladu,
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Julian z mlady na dvoje svěcenie svěcen Pass. 421. z mlady s* mi slúžila
KatBrn. 409, z mlady Bartl). 34 (slov.), za mlady BartD. 101(lašsk.); —
z-novy m. z-novu1 (rytíř) navrátí se k smutné vdově z nowi Baw. 106
(: wdowy)1 odstúpí zase znowy t. 127, z novy Poč. 52, Čel. 1830, 13,
BartDť (52 (valašsk.) a 10 (zlin.); — od-poly m. ot-polu, odpoly HusE. ],
133, odpoly zelený odpoly červený Erb. 64, odpol)r BartD. 10 (zlin.); -—
z-doly m. z dol-u, z doly BartD. 10 (Zlín.), t. 62 (valašsk.), č. ob. zdůly;
— s-předy, ze-zády, od-spody atp. m. -u, BartD. 85 (valašsk.), t. 104
(lašsk.); — od-hlady, z-domy m. -u„ BartD. 34 (slov.), t. 62 (valašsk), t. 104
(lašsk.); — po-česky m. po-česku Šemb. 36; po-nčmeeky BartD. 10 (zlin.);
po-polsky, po-moravsky a j. Btch. 427 (dolnobeč.); po-chudopacholsky Šemb.
36 (ob. mor.); po-maly Us. místy; — po—zadyBartD. 190, po—zadky t. 62
(valašsk.); (kral) jechol po předy t. 359 (lašsk.); po-tichy t. 62 (valašsk.);
atp. Vyvinulo se to kontaminací: byly tu náležité výrazy předložkové
s koncovkou -u, na př. od—hladuumříti, po-česku mluviti atp.; vedle toho
byly stejnoplatné výrazy s koncovkou -y, hlady umříti, česky mluviti atd.;
kontaminací tvarů stejnoplatnýeh od-hladu a hlady vzniklo od-hlady, a po
dobně z po-česku a česky vzniklo po-česky, atd.; odtud pak šířila se
koncovka -y místo -u dále také tam, kde nebylo tvarů stejnoplatnýeh s -u
a -y, vzniklo na př. také z-mlady m. z-mladu, z-domy m. z-domu, po-tichy
m. po-tichuv atd. Rovněž tak bývá jinde ve slovanštině: rus. po-ruski, mrus.
po-rusky, sln. díal. po-slovenski atd. Mikl. IV, 158. Srov. též rus. dial. sego
gody místo a vedle sego godu Mikl. 1119, 289. V sg. gen. dubu a dat. městu
zůstalo -u; výrazy od-hLadu-,po-česku atp. jsou též sg. gen. a dat. a náleží
jim koncovka -u; ale sklesly ve výrazy adverbíalní, tím vytrhly se ze sou
vislosti s deklinaci pravidelnou a podlehly vyložené zde změně mimořádné.
V han. po-malc, po-česke atp. (Neoral 8) jest -e 111.-y, v. $ 218.

2. V některých slovích jednotlivých.

Vedle -budu, -budeš atp.

bývá byd-; co zbyde Us., zbyde, byď, byďte BartD. 29 (pomor.), t. 56
(dolsk.) a j.; bud- tu změněno v byd- analogií podle by'ti, byl atd., jako
naopak také byl analogií podle bud- se změnilo v díal. bed, v. 5 216. —
Rovněž tak vzniklo slych- ze sluch-, slyehy Hartl). 104 (hi-oz.), podle slyšetí.
——V Surový a syrový je rozdílný

stupeň

kořenný, srov. % 87;

rozdíl je

starý, rozdílné Surov- a syrov- vystupuje i jinde v slovanštinč na jevo. —
Také dial. rozdílné polunčk a pelyněk Šemb. 25 ukazuje se též v pol.
piol-un a piolyn a mms. poluň a polyú. ——
Také je buvol (č.) a byvol (slo.,
za to bivol BartD. 7 Zlín.), stsl. byVOI'b atd., z ř. p'oópalag. —


Sem patří dale dial. zlypnút č. slupnouti (s chutí snísti) BartD. 10
(Zlín.), okyňat č. okouněti t. 62 (valašsk), t. 10 (Zlín.), bez-yroku č. bez
úroku t. 104 (lašsk, v nářečí tom není slabik dlouhých). Jako příklad
poslední, tak myslím vykladatí dlužno také nč. vejpůl: výklad dosavadní,

že je to ve + půl se vsutýin j, je patrně chybný; stč. je za to v-úpol
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I,

17
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n. o-zípól, (žena) znamenie mieti bude w upol života LékA. 1455; výrazy
adverbialní podléhají změnám hláskovým mimořádným, stč. v-úpol změnilo
se v ně. vojpůl, výpůlky, přerazil ho výpůlky Tom. Fontes II, 160; nejspíše
tu přešlo ti v ;] a. toto dále v aj, oj, tedy jako v dial. bez-yroku m. bez
úroku; méně podobá se výklad. že ú přešlo v au, on a toto v ej, poněvadž
pro změnu au, ou-qj v slovích domácích není dokladů bezpečných.
Sem nepatří u-y v hluboký-hlyboký, hlyboký Kotsm. 12, jež pochází
z rozdílného

glcgb- a glam-, stsl. glabok'n & gl'BbOk'B, rus. dial. glybokij Mikl.

Etym. Wtb.; — a též ne plútv- a plgítv—v ploutev a plýtva (srov. sln.
plutva a plitva Mikl. 1. c.), kdež jsou rozdílné stupně plu- a ply-; —
v. š předcházející.

,

u, ti se mění v o, o.

196. l. Nejvíce je'rozšířena

tate,změna v některých nářečích

na Moravě, zejména v dolnobečevskóm, hanáckém a vůbec v záp.-mor.,
Btcli. 425—426, Neoral 5—6, Šemb. 39. V nař. dolnobeč. změněno takto
všelikě dlouhé ti, na př. (v slabikách tvrdých) tlóct, kókol, kót, lóka, tróbiť,
dlóho, rybó (sg. instr.), rukó, budó (3. plul-.), nesó, nésó (nejsou), vezó;
(v slabikách měkkých) códiť studňu (č. ciditi z cúditi), dóra, kl'óč (klíč stč.
kl'úč), kl'óčék, Ióbat (líbati, stě. ml)-), pl'óca (plíce), ščór, pokl'ózeť (poklízeti,
stč. [miz-), žóžel (žížala, stč. žúž-), s dušó (sg. instr.), růžó, zemjó, kostó,
v próťó (sg. 10k., č. v proutí), v zel'ó, ve vrbjó, vc znameňó, (oni) dčlajó,
umějó, ležijó, nosijó, kupujó, tešó, pečó atp., Btch. 425 a 414. V nářečí

hanáckém

změněno tak 12dlouhé i u krátké, a tak i jinde v moravštině

západní, a vzniklé tudy 6, o zní podle Šemb. 11.7 trochu jinak, než
„obyčejné“; na př. dobró došo, na mó došo, s tělem i s došó, von kópil
lóko, toto hroško nekópim, hlópé, břoeh, klóč Šemb. 39 a 47, páno Bobo
Suš. 365, můj šohajo t. 245. tráva socha kosa topá t. 521, jož slonyčko za
horó t. 558 atd.; jenom slova onomatopojická a některá cizí zachovávají u.:
kukuk, žblunk, guráž, kukurice a j. (Neoral 5). Příklady ojedinělé jsou
chomač m. chumáč US.; žlova m. žluva, tořín m. tuřín chod. 41; jméno
potoku stě. Trutina nč. Trotina; a jméno místní Chlomek m. Chloumek
Pal. Pop. 123 a j.
Tak vysvětliti jest také o vzniklé z bývalého a náležitého au ve
slovích dial. pók stč. pa-úk (2slab.), póčina stě. pa-učina, póz (vlastně
[)a—nz, opavsk. pauz Heubaum Šemb. 60, č. ob. pauza), róbčék z něm.
Rauber, Btch. 426 (dolnobeč.); tu bylo předtim au, dílem i dvojslabičné
-a-u—, to přešlo v on, a z toho je na konec 6.

Jde ještě o postu p této změny dialektické (mor.). V nářečí dolnobeč.
mění se tímto způsobem jen dlouhé až, a to vede k výkladu, že začátek
změny této stal se v slabikách dlouhých. Dlouhé ú změněno v aaa, a toto
v ou, v. doleji 5 197; změna v na nastala záhy, pro Moravu je dosvědčena
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již v XV stol. doklady: rolí hmczzyrszow EvOl. 247“ t. j. hrnčířskou,
korowhwie Mill. 102„ t. j. korouhvě; Blahoslav pak dosvědčuje výslovně,
že okolo Hulína (Hulín jest na území dolnobeč., Btch. 425) se říká. klaučc
za č. klíče Blah. 339, a změna v 6 nestala se tedy přímo z 12, nýbrž z au,

an ; byl tedy postup: lúka-lauka-louka-lóka, klúč-klauč-klouč-klóč. Potom
podrobuje analogie téže změně také krátke u, za něž je v nař. han. a j. o.
2. Porůznu
v slovích jednotlivých je změněno u v 0 v rozum
rozom, roz-omčti atp.; náležitě jest rozmm, srov. nm, uměti; to je odevžd)r
a dosud; ale vedle toho bývá též 1'oz—om-,na př. nenie rozoma ŽWíttb.
31, 9, ktož rozomye t. 18, 13, rozomny t. 13, 2, rozom Nllada 1955,
rozomem t. 1939, rozomenl'twym Hod. 815, nerozomon 'l'kadl. 44b, rozomíe
fie HusŠal. 79b, s rozomem Troj. 90b atd., vedle rozum ŽWittb. 110, 10
a j., rozumny t. 52, 3, nerozumiefs NRada 1566 atd.; příčinou změny této
je zajisté -o- slabiky prvé, jeho vlivem dostala o místo u také slabika druhá,
srov. $ 221.

.

Týmže způsobem vysvětliti jest orodovati atp. místo orudov-; náležité
je orudov-, jak svědčí stsl. orqdovati agerc, pol. orgdowač; tak i bývá. v stě.,
na př. orudowaty Hod. 6“, orudowanye t. 9“, Rúd. 45, orudownyk Alb. 57b,
orudownycze ML. 12“ atd.; vedle toho pak vyvíjí se orodov—, na místo u
dostalo se a vlivem obou slabik sousedních, na př. by orodowal Otc. 130",
orodownik negotiator Cath. 17611.orodownyczic Pass. 614, nč. orodov-.

'l'ak vysvětluje se také č. ob. korotev m. kam-. stč. kur0ptwa ŽWittb.
104, 40, Štít. uč. 1501), Lobk. 4-5“ a. j., mor. kurotva Btch. 424 (dolnobeč.).

Týmže způsobem vysvětliti jest dále některé zvláštnosti textů jednot
livých, na
t. 246b m.
sem, necht
Jinak

př. pro omlowu Comest. 107“ m. omluvu, přěd hloboku noczy
hluboká, o-boduczie potopě t. 10“ m. o-budúcie; věc náleží
to jsou odchylky jen písecké, anebo odchylky u výslovnosti.
vysvětliti jest stě. puklicě, puklička a nč. poklička. Slovo to

pochází z pukla umbo SlovKlem. 9la (umbo : puklice na štítě, pak i štít),
scutum rotundum Lact. Jg.; dimín. puklicě a puklička, puklycze libula
MamD. 297W,puklička Sterze Jg.; mylným domněním bralo se to za slo
ženinu s yao-, a odtud nč. poklička m. puklička.
Vedle náležitého úmpný, (lide) úrupnč své věci vedú KorMan. 55,
stpol. urepny speciosus Jag. Arch. 5, 236 a 264, je také úropný, mistři
svú věc vropnye vodiechu Kat. 92.
Sloveso musiti-mositi atp. je přejato z němč., stněm. můezen, muozen,
můzen, mózan atd. Samohláska slabiky kořenně přejata dnem u, dílem 0,

a rozdílnost tato jeví se jednak v starých textech, jednak v nářečích:
většinou a nč. pravidlem jest a; vedle toho je také 0, na př. já moffy
EvV íd. Jan. 10, 16 a. j. (často v EvVíd.), mol'y býti Štít. uč. 36% mofyme
t. 1031), by mol'l'yl umřieti t. 4“ a j. (ve Štít. uč. z pravidla mas-, ve
17*
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Štít. ř. z pravidla mus-), moset BartD. 11 (slov.), slc. mosá, moset,
mosel Pastrn. 104.
Rozdílné u a o v Íubušín a Íiubošín, Libussin Kosm2“ I, 4 a Lu
bossin KosmA. t., zakládá se na rozdílném odvozování.

3. V několika slovích přejatých;

otom v. 5 201.

ti se mění v au a. toto v ou.
197. Dlouhé 12 se mění v au, & toto dále v on; na př. súd-saud-soud,

3. pl. nesú-ncsau-nesmt. Změnu ú-au nazývám rozšířením
(jako změnu
ó-uo a j., v. 5 183). Změna pak au-ou je patrné spodoben í, nebot tu
na místo a—vstupuje o-, kteréž jest mezi a a u. Spodobení to způsobeno
mechanikou řeči: na přechodu mezi a- a -u jsou mluvidla v tom nastrojení,
za jakého se článkuje o; zaznívá tu tedy mimovolně o: au-aou; toto mimo
volné o šíří se víc a více, až ovládne místo a.
Změně v au podléhá ú vše 1ik 6; na př. súd-sand, z-Úher — z—Auher,
neaměl-núměl-nauměl, ktož nauměli pryč běžeti Pam. 3, 134 (verš 8slab.,
srov. 5 136). Změně au-ou podléhá _všeliké au téžeslabičné; na př. Saud
soud, hauf-houf.

Příčinou

změny ú-au jest délka,

nebot ve slovích příbuzných tu

bývá tu nebývá, podle toho, je-li slabika dlouhá. či kratka; na př. jest sg.
nom. hauba (nč. houba, — v) a plur. gen. hub (v), jest saud (ně. soud, —)
a sudí (v —), jest inf. sauditi (nč. souditi, — w) a impt. sud' (v) atp.

Změnaú-au-ou děje se na půdě české a v době historické.
Máme popsati její šíření. Tu bude ukázati: jak dlouho se drží ú, kdy se
začíná au a jak dlouho trvá, kdy se začíná au, a konečně jaký je stav
nynější.
a) Jak dlouho se drží ú. Tu jde o doklady nejmladší. Do poč.
stol. XIV jest ú v textech starých všeobecným pravidlem; také v 2. třetině
téhož' století vyskytuje se skoro bez výjimky; a teprve od sklonku XIV
jest ho méně a méně, a na př. v Puch. (1554) jest au mnohem hojnější
než 12; v nitru a na konci slova jsou pro ú doklady nejmladší ok. r. 1600:
v Háj. herb. (1562) jest ú dosti často, ve VelKal. (1578) jest na konci slova skoro
jen v sing. akk. fem. svú, která, dobrú (proti instr. 4m), a Nudož. (r. 1603)
píše nesúc, nesúcí 62', 635, 67“ (v paradigmatech, prý singulary proti plur.
nesauc, nesaucí), krom toho z pravidla au, na začátku slova pak drží
se 22- vedle an- a 014—dosud,

v. dolcji v d).

6) Kdy se začíná au a jak dlouho trvá. Při prvém jde o doklady nej
starší, při druhém o nejmladší.
K oněm patří: in Zakauti Reg. IV. 1337, trOpaull' sedlák List. Štít.
z r. 1373, (lánu) Tropauffowa t., wykaupye (3. pllll'.) Vít. 83, Kraupa resignavit
Lún. ks. 1400, všickni auczedlnyczy IIod. 26“, tauzenye t. GP, duše mavky
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zkusí t. 85“, nad hlawau t. 552 z mkau t., ti wezmau utěšenie t. 55“ atd.
(srov. Listy íilol. 1884, 128), z aví'tye (Ústí) List. z r. 1406 (otišt. v Listech
íilol. 1888, 44—45), budawczi t., budauczim t., profbav opatowav t., swav
dobrav volí t. a j., do rothawzu EvOl. 263', [and BrigF. 166, mateřie
dauíí'ka RostlF. 12“ (1. pol. XV), rauta t. 121)atd. Začíná se tedy au vy
skytovati v druhé třetině stol. XIV; od sklonku téhož stol. množí se víc avíce
a píše se až do poslední opravy pravopisné (1849), když znění již dávno se
bylo změnilo v ou (vyslovováno soud, ale psáno po staru Saud atp.). Namítá
se otázka, bylo-li vůbec kdy au. vyslovováno a nebylo-li znění ou od prvo-'
počátku. a tedy byla-li změna ú-au-ou anebo snad jen [ii-ou. Odpověď: znění
au bylo, ú nezměnilo se hned v ou, nýbrž postupem zimu.-ou..Svědectví pro
znění au jsou v stč. psaní: 1) písařistě., kteří začali psáti au, nebyli by psali
all, kdyby byli slyšeli ou; píší doufam, dovífam Modl. 42“ a j., byli by tedy
dovedli psáti také toužeuie, kdyby se tak bylo vyslovovalo; ale píší tauženie,
tauzenyo Hod. 61“ atd., zajisté proto, že se tu -au- za jejich dob vyslo
vovalo; 2) zvláště pak spřežka aw je svědectvím zřejmým, že písař tu
naznačuje znění au a nikoli on, v příkladech nahoře již uvedených budawczi
List. z r. 1406, do rothawzu EvOl. 263% skrze Kaldeyfkaw zemi Pnlk. Pf.
3, zawfalstwie Diefb. (1470).
Dále jde o doklady nejmladší pro znění au. V Ben. (1506) píše se
důsledně a se správným rozdílem mauky Lev. 23, 13, tepau t. 4, 33 atd.
a naproti tomu doufagj Jud. 6, 15 Jg., doufanije Deut. 23, 37, dovfanije
t. 28, 52 atd., rozeznává se tu zřetelně au a ctymologícké ou, znění cm se
tedy ještě“ drželo. Ale texty pozdější mají již dauf-, v čemž jc svědectví,
že znění au již bylo přešlo v on.
a) Kdy se začíná výslovnost ou. Tn jde o doklady a svědectví nej
starší. V EvOl. (z r. 1421) psáno: rolí hrnczzyrzl'kow 247% spřežka -ow je
svědectvím zřejmým, že písař tn naznačuje znění -ou, znění toto za býv. au
\yskytuje se tedy již v první třetině stol. XV. Podobné svědectví leží
v dokladu korowhwie Mill. 102% Jiné jednotlivé doklady pro ou vedle au
v stol. XV má Hanušův Malý Výbor str. 16, 17 a j. a ItokycPost. Nudo
žerský r. 1603 poznamenává výslovně, že a, v au zní skoro jako o, Nudož.
23. V parafrasi Ovidiových „Proměn“ v rkp. s poč. stol. XVIII, psáno
veskrze ou (A. Truhlář, v programu gymn. akad. r. 1887 str. 30).
Jest tedy v dokladech dosvědčeno ú samo do 1. třetiny XIV; potom
drží se ú vedle cm a ou, a je dosud oblíbeno v jazyku knižném na začátku
slova; au vyskytuje se poprvé v list. 1337, zřídka jindy ve stol. XIV, hojněji
až od poč. XV, a drží se v písmě do r. 1849, u některých Spisovatelů (Pal. aj.)
také potom; znění (tu však záhy se mění v ou; změna tato dala se bez
pochyby nestejně, v tom nářečí dříve, v onom později, ale postnp její je.
nám zastřen, poněvadž cvičení písaři psali důsledně au, i když se. vyslo
vovalo ou; zřetelné doklady pro znění ou pronikají však přece již v stol. XV,
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a nejstarší z nich jest z r. 1421 (EvOl.); je tedy jisto, že začátek změny
au-ou byl učiněn již v 1. třetině stol. XV; odtud změna znenáhla pokračuje,
ale ještě na poč. XVI drží se znění au (Ben., r. 1506); na poč. XVLI zní
au skoro jako ou (Nudož., 1603); a zajisté brzo potom jest ou pravidlem
v té míře, jako v nč.
Podle této chronologie začíná se šíření u v au, ou až po přehlásce
u—i. Nepodlehlo mu tedy u v slabikách měkkých, které se bylo dříve
změnilo v i ; na př. Stč. kl'úč nezměnilo se v klauč, poněvadž dříve, než
změna ú-au pronikala, bylo změněno v klíč. Kam však přehláska u-i neza
sáhla, tu bylo u i v slabikách měkkých, a ovšem také to se měnilo v cm
atd., na př. kl'úč, dial. klauč Blah. 339 (mor. ok. Hulína).

d) Stav nynější. V jazyku spisovném

jest pravidlem ou. Vedle

něho bývá 13- na začátku slov. Způsob tento vyvíjí se již v době starší.
Na př. v Ben. 1506 je na začátku z pravidla ú- (psáno u), taktéž v KolA.
& KolB. (1511—1524), ve VelKal. (1578) jest tu u- (místo ú-) i ctu-, na
př. unor 14, ufta 83, uterý 85, udolij t., umluwau 215 a j., auřad 75, autok 281
a j.; taktéž je v Br. v- (m. ú-) i au,“ na př. vfta Gen. 4, 11, vrody t. 41,
48 a j., auzkoft Ex. 6, 9, auřad Num. 18, 7, aukol Ex. 5, 13 a j.; tak
psává také Palacký u-, ú- i au-, na př. umluwa (často), w úwahách Pal.
3, 2, 370, auřad t. 369, aumysl t. 359 atd.; taktéž Tomek, na př. unor
TomP. 4, 280, umluwa t. 313, uzký t. 360 a j., útok t. 285, útěk t., účast—
nili se t. 222, Austí t. 257, aumyslu t. 336 atd..; a tak píše se vůbec
dílem ú—,dílem ou-, přednost pak dává se psaní ú—. Odtud dostává se 12
také do nitra složenin, když se píše podle úrodný, úzký atp. také ne—úrodný,

z-úžiti atd. Krom toho jest u v nitru slova jenom porůznu .v slovích slo
vútný, mohútný, pohnutka 'l'omP. 4, 130, ale tu bývá psáno také jen u,
slovutný atd. V tuze,_kuře, kužel, chmura, struna, luza, __slovutný,__supati
a j.
udrželo se v písmé krátké u, ačkoli dílem obecna výslovnost. dílem starší
doklady svědčí pro délku, na př. tauzye Selsk. 1538 (nč. tuze, u výslov.
obecne tuze), kaurze IIrub. 202b (nč. kuře, místy kuře), lauza Har. Jg.,
Ilowautné Br. Am. 6. ], kužel (ob. kužel), supati (ob. supati) atd. — V 11áře
čích pak jest dílem všude ou (za spisovné oui ú-, na př. louka, outerek),
dílem zůstalo staré a. Toto jest v Čechách jen v nářečí domažlickém,
a to v koncovkách, někdy také v nitru slov, na př. 3 kozú. lidi přidú Erb;
čít. 34, Šemb. 10, kúsek, dlúho, klobúk Šemb. 16; dále na území východ
ním na Slovensku, v Moravě východní a ve Slezsku. Na Slovensku jest—
-ou jen v sg. instr. fem. mou pravou rukou atp. (proti akk. mú plavu
ruku) atp., Šemb. 80, trvám že vlivem českým, kde svým časem též proniká
tendence, lišiti akk. dobrá a instr. dobrau (VelKal. 1578). Na Moravě a ve
Slezsku jest u zejména v nářečích a podřečích valašských, slovenských
(zlinském a. j.), v dolském (částečně) a v Opavskoostravickém, BartD. 81,
10, 53 a j., Šemb. so.
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Dialekticky vyskytuje se také au za spisovné ů: bývalé ó přešlo
-v na a 112,toto bylo i-t: zí, změnilo se tedy dále v ou, na př. stě. hróza,

róžě, ně. hrůza, růže, dial, hrouza BartD. 92 (keleck), rouža t. 52 (dolsk.),
příkop-příkůpek-příkoupek, rosa-zai'ousati atp., sr. 5 184.
Nc. pravopis
má stran 12,ou proti 21ustálené pravidlo. Ale usus
má tu některé omyly; viz o tom při 21,5 183.

Změna podobná je v německém

ú-au a zt-ou, na př. hůs-baus

a hous. V nař. bavorském mění se fi. tu v ou tu v au od stol. XII, ve
východofranckém a. slezském bývá au za "? od pol. XIV, jinde ve střední
němčině od XV stol., v. Weinhold, Mittelhochdt. Gramm. % 83 a 85. Mám
za to, že odtud také změna česka ú-au dostala podnět; srov. výklad
podobný při změně ó-uo-ů na konci téhož % 183. —

Za ú, ubývá

uo; za -ú psáno -uow.

198. V době, kdy se. vyslovovalo ještě buoh atp. způsobem starším
a již také bůh t. j. bůh atd. způsobem novějším, bývá zvratnou analogií
psáno — a v řeči archaisticky atl'ektované snad i vyslovováno — uo též
místo náležitého ú, ano někdy i místo krátkého u. Na př. dluoho Vít. 32b,
buognoft Otc. 65, NRada 707, v zemi buogné Háj. herb. 358% v kterakém
moffe trúcho) Pr. pr. 254 a j., v bielých ruofliech Mill. 265, ruocho Háj. 2081',
jenž [1110]t. 48b, velmi kftwuoczich (sic) t. 495, tepruow List. 1454 (v ČČMus.
1887, 117), w uoli KolB. 1519, zuoffati ChelčP. 1831', fuokromij t. 1555,
w uodole t. 158“, sluonce Pref. 72; nal'leduoyg Otc. GP, waruog fe Hořek.
13b a j.; celuo ves rkp. XVI stol. (Listy filol. 1874, 50), tuoz stranú Mill. 303,
kteruoz věc t., kteruož (sg. akkJ Háj. 126% takowuož ffkodu t. 33“, fwuo
(sg. akk.) KolB. 1519, yakuo fl'kodu t. 1524, s Waňuo KolA. 1515; podle
domuo KolB. 1520 (sg. gen.), z toho przigmuo KolA. 1517; buduo Otc.
284“ (3. plur.), že jsuo učinili rkp. XVI stol. (Listy filol. 1874, 50).
Stejnou analogií, vzatou z pl. gen. -uov, psáno někdy -uow za koncové -ú:
byl pl. gen. psaný chlapuow podle výslovnosti starší, a byl vedle něho již tvar
uč. chlapů vysl. chlapů; podle toho psáno v téže době někdy -uow také za
náležité -ú, na př. 2 obuow ftran Mill. 40“ m. z—obú,obuov prav Tovaě. 28,
druhých obuow stavóv Ctib. Jg., z rukuov EvOl. 9“, na svých kolenuow
Háj. 90), pro čest andielfkuow EvOl. 12“, uškoditi mohuow Mill. 268,
neLl'uow t. 125.

'

Za ou bývá au.
_
199. Složené sloveso do-úfati (4slab.) přešlo synizesí v doufati (leab.).
V době změny au-ou, když způsobem starým sc ještě píše sand a výslovnost
se chýlí k soud anebo jest již soud, vzniká zvratnou analogií také daufati
m. doufati: dauň'ati ChelčP. 159“ a j., Vel. Jg., daufam Br. Jg. atd.
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Rovněž tak vysvětluje se Bayuslav v rkp. XVI stol. (1580, Listy filol.
1874, 50) m. Bouslav (z Bohuslav), srov. Bouzlaus Reg. III r. 1322, Bou
l'lawa (fem.) Lún. ks. r. 1356, — a Bauchwal m. Bauchval (z Bohuchval),
\; Kapihorského Hist. klášt. Sedleckěho (r. 1630) str. 105.

Za au, ou bývá. ti, na.
200. Nč. 3slabičné_doufati vzniklo synizesí ze staršího 4slabičného
do-ufati, dvojhlaska on je tu etymologicky náležitá. Místo toho psano duffatij
Feif. Stud. 6, 238 (v rkp. z XV stol.), t. j. dúfati, & tak se dialekticky
také mluví, ja dúfám Herb. 389. Odchylku tuto vyložiti jest analogií zvratnou:_
říkalo se způsobem starším lúka a již také způsobem nejnovějším louka,
myslilo se tedy, že také místo doufati může býti dúfati. Ještě dale svedla
tato analogie stě. písaře, kteří napsali duoffati ChelčP. 143“ a duoffanie
Comest. 76“: měli napsati douf-; ale předpokládali, že je správné také
dzif., podle louka-laika; a poněvadž se za jejich dob říkalo způsobem starším
buoh a novějším bůh (ps. bůh) atp., domnívali se, že také místo *dúfati,
*díefanie, vzniklého mylnou analogií, může býti dnofati a duofanie.
Za couvati, coufati, ze střhněm. zouwen, je stejnou změnou dial. cúfat,
cúfu BartD. 79 'val.); je stč. hútman za stněm. houptman, hauptman; a tak
jest také dial. třúfat, trúfáte Herb. 443, místo troufati něm. trauen.
V nář. dolském říká se ve skupení a) pa-úk, pa-úz, ve skupení a)
pak, púz BartD. 51 a 53. Náležité jest -a—u- (dvojslab.), zachované ve
skup. a); to změnilo se synizesí v cm. (jednoslab.), a toto v au; a poněvadž
za knižně ou ve skupení a) jest ú, změnila zvratna analogie také pouk,
pauz v púk, púz.
Podobné vyvinulo se slc. motúz ze stč. motovúz nč. motouz. —

Cizí u, au, ou.
201. V slovích přejatých cizi u většinou zůstává, na př. stč. řelmla
a řehule, rzehulu Pass. 407, z lat. regula, — kapitula a kapitule, kapitula
dvacátá Mill. 165, — brunatný ze střhněm. brůn Mikl. Fremdw. 79, —
bozida, búda z něm. Bude, střhněm. buode Kluge 46 atd.
'Někdy je cizí u změněno v 0, na př. nč. řehole a stě. řehola, řehole
(vedle řehul-), rzeholu Pass. 406, z regula, — kapitola (vedle kapitula),
kapitola Mill. SP, — Voršila z Ursula, — ortel ze stněm. urtel, Urtheil,
— stč. omiral z humerale; — ve o, lektoař"z lat. electuarium.
V slovích přejatých v době staré bývá u změněno v 5 a z? v y, na
př. stsl. mast's stč. mest gen. mstu z lat. .mustum Mikl. Frede.
112
(nč. mošt je přejato z němčiny v době pozdějši), —- mýto sthněm. můta
Kluge 227, — týn z germ. *tůn, střhněm. zim, lat.-kelt. -důnun1(Augusto
dunum, Lug-dunum) t. 394 a Mikl. Fremdw. 133.
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cm je nezměněno vslovích přejatých hauptman atp., v. s 191 č. 3; —
jindy bývá změněno vaj, hajptmán atp., v. 5 194; — v pušpan z Buchs—
baum, rabovati z l'auben, bach— v bachátý a bnchor z bauch, bavlna
z Baumwolle, bakalář z baccalaureus a j. je za ně a, srov. % 194.
Slova kup-, kupiti, kupncs, kurpovati atd. přejatá jsou z germanštiny,
got. kaupón obchodovati, sthněm. choufón; jsou přejata do slovenštiny
v době staré a je v nich za za cizí au., ou. Srov. Kluge 163.

a se přisouvá.
202. u je přisuto v dial. sedum, osum, za spisovné sedm, osm. Tak
říká se v Čechách všude a místy též na Moravě a v Slezsku, Šemb. 82
a 43, Kotsm. 11, BartD. 86 (starojick), t. 81 (hraníck), t. 105 (lasskz),
t. 136 (sev.-opavsk.). Starší doklady toho jsou ofummezczyetma kapitola
BrigF. 101, (léta) ofumdefateho Lún. ]. 1682 fedum dní Beck. 1, 154,
Iedumdefnte a fedum let t. 211, ofum noh t. 20 a j. Vložené toto -u- je
pohybné, gen. sedmi atd. Ale místy drží se aje stálé, na př. v ob. sedumý,
osumý Šemb. 43 (mor., horsk.) a Us. (místy v Čechách). Že je tu vložena
samohláska retná (u), k tomu zajisté přispělo sousedství —m.
Stejnou příčinu má „ vložené v slovích přejatých, jako Lieurnburk
atp., liczumburka Lún. l. ops. XV stol., z Lichtumbmgká Háj. 292“ atd.
Místo nárt gen. nártu je v nář. doudl. nárut, nárutu, Kotsm. 10.
V nářečí velickém je sg. lok. na tomu poli, o komu Bartl). 38; na
Moravě má sg. dát. sklonění zájmenného & složeného diál. koncovku -m*
vedle -mu (v. % násl.), & podle toho dostala

se koncovka —mu místo -m

zvratnou analogií také lokálu jedn.

a se odsouvá.
203. Tu zvláště je pozoruhodno vynechávání —u 2 koncovky mm.

Děje se:
v sg. dat. mase. neutr. sklonění zájmenného a složeného; doklady
toho stč. jsou: (Ježíš) vecě kaapoftoll'kem fboru Hrad. 785, k hrabství
Hannonském Kar. 5; hojně rozšířeno v nářečích vychodnich: pán Bůh
jem' odpust' Bárt. zlin., tom dobrem člověkovi BártD. 11 (zlin), t. 29
(power.), t. 33 (dal.) a j., necheú přiznat sa k tom' Šemb. 123 (moravsko—
slov.), k mynarovem dvoru Suš. 509, praví jeden druhém, bratr bratrovi
svém t. 144, Martin ale k živém Bohu přísahal t. 713 (verš 11slab.),
k svojom“ bohu Duš. Listy filol. 1883, 438 (slezsk.); —
v gen. a dat. sg. domu & ádv. domu (m. domů); na př. navrač se do
dom Suš. 196, dom yudfkemu Ol. Oz. 5, 12 (není-li to omyl písecký),
dóm BartD. ll (Zlín.), t. 52 (dal.) a j., slc. dom; výklad, že by toto
dom, dóm ve rčení idem dom atp. bylo akk. (cílový), je mylný.
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Srov. mms. dial. (lemk.) čom m. čomu (adv.), clo-dom m. do-domu
Verchr. 52.
Krom toho vynecháno jest u v několika slovích jednotlivých. Na př.
poznovu zlin. poznov* BartD. 11, změna mimořádná, když výraz tento ze
svého dluhu vypadl &v adverbium sklcsl; — rovněž tak vysvětliti jest stč.
dobrojtro z býv. dobi'o-jurtro &mih-a, zajtřie atp. ze za,-jutřa atd., dobroytro
Mast. 229, Pass. 366, Hrad. ll2b (přejato i do stněm.: zuo der muoter
sprach er sá behcimisch „dobraytrá“ Meier IIelmbrecht, ed. Lambl, v. 728),
zaitra Hrad. 1283, do zaytrzie t. 8', 01. !. Rog. 3, 15, zaytrzieyfíy den
Pass. 363 atd., vedle zayutrzie Hrad. 853, na zagytřzye t. 26“ (přehlas.
ze zajutřie), na zagitrzie Krist 44% zagitrzicyffij t. 86&atd.; — ob. chalpa
m. chalupa; — dolnobeč. Agustin m. Aug—Btch. 426, stč. hradci! z gradual.

fu, iú; in, id.
204. Psaním iu, z'ú rozumíme hlásky u, u. s praejotací v daných pří
padech zjevnou, tedy dvojhlásky iu- (krátkou) & z'ú (dlouhou); na př. stč.
sg. dkk. zemiu, instř. zemiú.
Psaním in, iu rozumíme tytéž dvojhlásky v případech theoreticky
žádaných, nehledíc k tomu, je-li také v dokladech psána čili nic. Na př.
pro stě. sg. dat. znameňú předpokládáme znění starší (předhistorické)
znameniú, — a rovněž tak předpokládáme sg. akk. zem'u pro stč. zemin
& nč. zemí, — 1. os. sg. driemíu a 3. plur. driemrú pro stč. dřiemiú
a. dřiemiú, přehlas. dřiemz' a dřiemž atd.
iu, iai.

205. Hlásky tyto jsou střídnice:
a) in je za psl. bjn & m (srov. š 477):
za, psl. bju, na př. sg. dat. du. &gen. lok. znameniú, psl. znnamenbju, —
du. gen. lok. kostíú, psl. kOStbju; —

za psl. qu, na př. sg. instr. kostiú, psl. kostqu, — praes. 1. sg.
pici, psl..pojcg, — 3. pl. piú, psl. pbjatb, — part. pláže-, psl. pajda-.
Předpokládáme, že v případech sem patřících bylo iu, Pú, a, vede

nás k tomu jednak původ těchto hlásek, jednak měkčící vliv, jejž vyko
návají na souhlásky předcházející n, d, t a dialekticky též na souhlásky
jiné. Vizme to pro příklad při n-z historické znameňú pochází z psl.
zbnamemy'u;

v bývalém moju nezměkčilo .se 71- v ň—. nebot n— od ná

sledujícího -b neměkne; také neměkne n- od samého -ú, které by se
mohlo stažením z +sz vykládati; ježto však ve znameňú změna, n- v 1?
vykonána jest, musila, tu na přechodu od psl. -nbju k historickému -ňú
bývati hláska., která. změkčení způsobiti mohla; & to nemohla býti hláska,
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jiná, než praejotace při -ú; předpokládáme tedy, že před historickým -ňú
bylo starší -n"u'; z toho stalo se změkčením ňiú, a z toho dále zaniknutím

jotace (5 206)

Znění praejotace bylo beze vší pochybyjako v ě(=1(:)

a v stč. že; stejné ", jako znělo v stč. dat. lok. ženě t. j. žeňie, znělo také
v předhistorickém znameňíú atp. A jako po n-, tak bývalo také po (1, až,
po r, po souhláskách rctných a po 2, 3; byl tedy na př. sg. dat. listíú,
pogoríú, krviú, rákosiu' atp. Podle analogie pak soudíme, že bylo taktéž
také po sonhláskáeh ostatních, totiž po těch, které byly již předtím měkké
a jejichžto změkčení nás zde nepoučuje tak, jako změkčení ve znameňú
atp., že tedy byl také sg. dat. pořěčíú, sbožizi atd.
b) iu, iú bývá také ve střídě za psl. ju, jej. Na př. du. gen. lok.
zemíú z psl. zemju, praes. 1. sg. driem'u & 3. pl. dricmíú z psl. drémja

a drémjatt, part. drnemíúc- z psl. drcqutj- atp. To bývá jen po sou
hláskách retných; jinde není tomu příležitosti, poněvadž souhlásky ostatní,
které tu přicházely do spojení s následujícím -j, jinak se měnily. —
Srov. g 112 a.) i b).

206. Oboje iu, ici, i které a) z psl. bju, bjtg, i které b) z psl. ju, jq,
se vyvinulo, má v češtině platnost stejnou a osudy stejné. Na př. z psl.
3. os. plur. a) pbjťgtb a b) dréqutb, kapjcgtt jsou v češtině tvary s kon

covkamistejnými: nejstarší piziakapiú; pozdějšípúakazíú, srov. part. krópě
kapnczie ŽWittb. 71, 6; pak s jotací proniklonpiú a kapiú, srov. ženy sč
zapyv t. j. zapiú Mast. 373 a part. krópě kapiucie Žchm. 71, 6; a dále
s přehláskou pí a kapí, srov. že sě zpij lidé Štít. uč. 96b t. j. zpí, rtové
kapí mirrú HusŠal. 102“ atd. Můžeme tedy zde dále k rozdílnému původu
těchto hlásek nehleděti a () obojích zároveň jednati.

Co se pak v těchto slabikách dále dělo, jest:
a) Za předpokládané tvary s iu, tú nalézáme v nejstarší češtině
tvary střídné s u, ú bez praejotace, a to i v textech, které jinde jotaci

přísněoznačují; v případech sem náležících tedy bývalá j otace

zanikla

anebo tak se oslabila, že ji písaři neznamenají. Slabiky, kde bývala, zůstaly
ovšem měkké. Na př. ciesař zemu porobi Dalí-I."31 t. j. zen'm m. bývalého
zemíu, k chwalenu ŽWittb. 118, 62 t. j. k-chváleňú m. býv. -ňiú. prawe
dlenItwu tvému t. 118, 64 t. j. pravedlenstóú m. býv. mizí atd.
_
b) Jotace tuto zaniklá vyskytuje
se pak přece. Na př. v ŽGloss.
je sg. dat. k rozeznanu 49, 4 a k fwazanyu 149, 8, t. j. -ňú a -ňiú,
v ŽWittb. prawedleuítwu tvému 118, 64 a prawedlenftwyu tvému t. 168,
68, t. j. 4522a mizí atd.

0) V slabikách, kde jotace pronikla, přehlasu je se iu, a'szv i, i ;
na př. z akk. zemiu je zemí, z dat. pravedlenstviú je pravedlenství atd.
d) V nč. nářečích, kterých tato přehláska nezasáhla, jest dílem u, 12
s předcházející souhláskon měkkou, dílem iu, žá., na př."sg. instr. zemú,
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krvú BartD. 6 (Zlín.), v hoferstýú t. a 55 (doL), akk. rybiu polévku t. 134
(sev.-opavJ, v peřiu t. —
O stupních b)—d) tohototo vývoje, t. j. o jotaci obnovené a o přehlásce
iza—i atd., viz v 55 následujících. —
tu, za.

207. Ve dvojhláskách těchto je člen první g', druhý u. Rozdíl mezi
oběma je kvantitativní: iu je krátké, žú dlouhé. Na př. sg. akk. našizt
zemiu a instr. našiú zemiú*). Rozdílná od iu je dvojhláska iy, na př.
v dial. digoný m. divný, muatíy m. mlatil, srov. 5 90.
V textech starých píše se iu i z'ú spřežkou iu neb yu; na př. na
kríiziu ŽKleln. 145“ t. j; na křížiu, oraczyu DalC. 5 t. j. oráčz'u, k milofrdiu
ŽKlem. 74b a po przirozeuyu Ale. 5, 40 t. j. -iú. Někdy v délka ozna—
čena, a to znaménkem díakritickým: zzbosiů Jid. 126, wfllů wiecziů t. 59,
mýzzliů t. 156 t. j. shožiú atd., — nebo spřežkou _m'u: dyekugyiu LMar.
65, přěd svú zzmýrtyíu ApŠ. 129, podnozyiu ŽKlem. 100, 1 t. j. děkujz'ú atd.

208. Jotace

má platnost

(t. j, lítera i, 34,yi) psaná ve Spřežkáchtuto uvedených

fonetickou.

Některýmzdá se, že na př.v konyu, dum/u

psáno y proto, aby se vyslovovalo ny : ň, ffy : š, podobně že psano
milol'rdžu, aby se vyslovovalo di : ď atd., a že vůbec jotace tu psaná ne
znamenala také jotového znění, nýbrž že byla jen grafickou pomůckou,
kterou si písaři pomáhali, když měli napsati hlasku nějakou zvláštní,
zejména měkkou proti tvrdé, na př. 1%(proti n), š (proti 3) atd. Zdání toto
je mylné, z důvodů následujících.

1. u jotovaué

vyskýta se také v staroslovanských textech písma

cyrillského a hlaholského.
Na př. v kodexu Zografském psáno CJ'ZBHBIUO,
rumu—ro,ňunmuro atd., v strus. Nestoru memo, mozu., npomm atd., srov.
Mikl. I3 283 a 291, 111“219, 24 a j., Ogonovskij Chrestomathie 101, 105,

115 a j. V písmě hlaholském a cyrillském jsou dostatečné a náležité litery
jednoduché pro c, 6, ž, š, až atd., nebylo tu tedy potřebí jotace pro tvoření
Spřežek; jotace, která tu přece jest, má. tedy platnost fonetickou; jotace,
která se v textech staročeských vyskytuje v případech úplně analogických
— na př. sg. dat. otczyu ŽW. Athan. t. j. otcžu, muziu ŽKlem. 84h t. j.
muž'z'u, chziugu Jíd. 162 t. j. čiujn, proífyu ŽKlem. 143“ t. j. prošiu atd. —,
zajisté stejným právem touž platnost fonetickou míti může.

2. u joto vané psano v rukopisích stč. nejen, kde litera šouhlásková
se mohla čísti dvojako — na př. litera n znamenala hlásku n i 15, a psano
*) Poměr kvantitativní iu: íú jest jako při ě: ie. Pro tuto stejnost psúval jsem 12
& fu (místo iu" n. íú), ale upustil jsem od toho z příčin typografických & poněvadž jest

radno, liter nových bez potřeby nevyhnutelné neužívati.

-

'
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prý tedy „panyu“ t. j. paňú, poněvadž by se psané „panu“ mohlo čísti
: „panu“ atd. —, nýbrž i tam, kde litera nebo spřežka znamenaly souhlásku
jen jednu. Na př. spřežka rz znamena jen souhlásku ř, spřežka ehz jen
souhlásku č atd.; tn nebylo potřebí ještě jotace a tedy psaní rzi a rzy
pro ř, chzi a chzy pro č atd.; ale jotace psána tu přece: v-morzyn ŽWittb.
Moy's. 4, chziuyu Jid. 162 atd.; ano psáno i dyekngyiu LMar. 65 atp.
Všeliké tyto způsoby psaní ukáží se vhodnými, když přijmeme výklad, že
jotaoe tn psaná také zněla, že se také vyslovovalo n-mořiu, čiujn, děkujiú atd.

3. u jotované

psáno v stě. rukopisích takových, které jsou v pří

padech jiných na jotaci velmi přísny. V rukopisích těch píše se ia, ya jen
tam, kde také znělo ia, na př. v slově diabel ps. diabel, dyabel, nikoli pak
v.slově mláďátko ps. mladatko 01. 1. Reg. 15, 3 a j.; píše se ie, ye jen
kde také znělo č (dlouze že), na př. v slovích němý/t. j. ňěmý, dietě t. j.
ďic-ťč ps. niemy ŽWittb. 37, 14, dyetye Jid. 16, nikoli pak v slovích
k-ňemn, raňen a j., ps. k-nemu Pass. 312, ranen t. 302 a j. Analogie
tyto vedou k tomu, že také iu, yu psané v týchže rnkopisíeh znělo iu., ici.,
t. j. jako dvojhláska s prvním členem i-.
Úhrnem dokazují tyto důvody bezpečně, že ve spřežkach iu, yn yiu
psaná jotace' (t. j. litery i, y, yi) měla platnost fonetickou, že tedy na př.
na krfiziu ŽKlem. 145% oraczyu DalC. 5, dyekngyin LMar. 65 atp. dlužno
čísti: na-křížin, oráěz'u, děkujiú atd. —
Dále zde vytlmouti jest, že znění těchto hlásek bylo iu, iú, nikoli

ju,
Proti domnění, že by znění bylo bývalo ju, já, svědčí důvody
následující:
1. Slabiky ju., ju' bývají psány iu, yn a také gu, na př. binaiu DaIH.
41, zemdleyu ŽKlem. 4b a neczygucz Pass. 287 a j. Kdyby výklad zde
pbdávaný byl nepravý a kdyby místo iu, iú bylo bývalo ju, já. byl by se
na př. sg. akk. našiu zemin a instr. našíú zemiú mohl psáti nejen naííiu
zemin nebo nalTyuzemyn, nýbrž zajisté také naffgn zemgu; ale tak nepsáno

ani jedinkrát.
2. Kdyby místo iu, iai bylo bývalo ju, jú, tedy mělo by se na př.
psané bogiugiuci ŽKlem. -125“, zwieftngyu Hrad. 62“ (3. plnr.) vysloviti '
boijiqiíúeí, zvěstniy'ú; to je absurdní, a jako pravděpodobně a správné zbývá
jen vyslovení bojinjiúci, zvěstujiú. Namítka, že tu psano gi, gy proto, aby
se čtlo j a nikoli snad hrdelné g (gamma), neplatí, poněvadž psaní yu a _qiu,
gyu v týchže rnkopisíeh se vyskytuje, na př. prodawagucz Hrad. 101“
a dawagince t. 862 zwiel'tngyn t. 62".
_,
3. Kdyby místo iu, z'úbylo bývalo ju, jú, nebylo by lze pochopiti psaní
yiu: (zvířata) dyekugyiu LMar. 65, doňedž nepoložiu nepřátel tvých pod
nozyiu nohám tvým ŽKlem. 109, 1, přěd svú zzmýrtyiu ApS. 129. Volíme-li
však výklad, že bylo iu, žá, dostáváme čtení děknjiú atd., a v tom není
nic nepochopitelného.
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4. Také analogie s č, ic svědčí pro iu, žá ; domnění, že tu bývalo ju,
'íú, je tak mylné, jako domnění, že bývalo je, jé místo ě, ie, srov. % 150.
5. Kenečně svědčí pro iu. (iii) změna v z' (5), která se z iu snáze
pochopí, nežli z ju,: z iu stalo se i (sg. akk. našiu zem/iu.přelil. naši zemz)
tím, že druhý člen dvojhlásky se vynechal.

iu, z'úze staršího

u, 12v slabikách měkkých.

209. Všeliké stě. iu, iu', vyvinulo se ze staršího u, ti v slabikách
měkkých.
Dříve byl na př. sg. akk. moju dušu, byla 3. os. plur. čajů.
atd. V slabikách, kde kdysi bývala jotace, tato dílem je ztravena změnou
jinou, na př. 2 *duchja stalo se psl. duša ě. dušu, — dílem tak oslabena,
že ji písaři ani neznamenají, na př. ze *zequ stalo se stč. zemu, psané
zemu DalH. 31. Potom však vystuer iu, iú za bývalé u, ú, &je tedy
akk. mojiu dušiu, zemin, 3. pl. ěiujiú atd. „0 zjevu tomto říkáme, že

měkkost

pronikla

v jotaci.

Kde jotace bývalaa oslabenaještě se

držela, tu se sesílila & stala se zřetelnou, na př. v akk. zemiu ze zen'm.
Kde jotace zvláštní nebyla. nebo se nedochovalo, tu vyvinulo se na pře
chodu od souhlásky měkké k -u, -ú mimovolne -z'- („parasitické i“, srov.
Joh. Schmidt v Beitrage 6, 131 sl. a Mikl. I' 292), z -u, -ú stalo se -íu,
dei; změna tato vyvinula se sama při mechanické práci mluvidel, mohla
se za stejných daných podmínek vyvinouti také jinde a vyvinula se sku
tečně — jakv % předešlém ukázáno — také v stsl. a struštině.
Texty česke nejstarší do konce XIII stol. mají mimo nepatrné vý
jimky jen u, až, na př. na crifu Kunh. 149'. t. j. na křížit, k zabitu ŽGloss.
43, 22 t. j. k zabitá, wffu moczu Ale. 4, 2 t. j. všú mocú, flub Túl.
25\) t. j. sl'ub, boiugu t. 301, t. j. bojujú atd. Mladší jeho střídnice in, it;,
vyskytuje se zřídka ve stol. XIII a množí se od poč. XIV stol., na př.
Liudmila NekrP. (2), k chwalenyu ŽGloss. 118, 62, na krsisiu ApŠ. 139
t. j. na-křížz'u, ku prolitiu ŽKlem. 7“ atd. Ve stol. XIV jsou u, ú a tu, iú
vedle sebe, až do přehlásky v 77,5. Na př. sg. vok. fpalitelu ŽWittb. 78, 9
& fpafytelyu t. t. 64, 6; lok. v-morzu t. 135, 15 a v-morzyu t. Moys. 4;
sg. akk. svú dufu Dalll. 30 a duffyu mú ŽWittb. 58, 4; sg. instr. přěd
Iienhu DalH. 39 a s piefnyu ŽWittb. 68, 31; sg. dat. k fkonczienhu DalH.
41 a k giedenyu ŽWittb. 77, 28; ]. sg. wraczů ŽWitth. 115, 14 a wraczyu
t. 55, 12; 3. plur. dyeyu Pass. 330 a dyegyu DalC. 24; part. neczygucz
Pass. 287 a rziugiucz ŽKlem. 83b; v slabice příponové tvarův pracuje
atp.: zamuczuges ŽKlem. 31b (3k1'át) & zamuciugiu (3. pl.) t. 171), neza
traczuy t. 17“ a nezatraeiuy t. 18“ atd.; v slabikách kořenných: luboft
ŽWittb. 72, 7 a liuboft ŽKlem. 12l“, svatého yurzye DalC. 45 a k svatému
gyurzyu t. 32, chzus JM. 118 a czius Hrad. 58b atd.
'

Změnau, ú. v iu, z'ú pronikla

jenom častečně,

totiž jenom na
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českém území západním (v Čechách), nikoli též na východním, a ani
v češtině západní nepronikla veskrze.
a) Změna u. -z'u atd. pronikla v češtině západní, nikoli též ve východní.
Svědectvím tomu jsou 1) stě. texty dialektu východního & 2) nepřehlaso
vané u, u v ně. nářečích východních.
ad 1). V textech, jež podle jiných známek pokládáme za dialektické
východní, nalézáme v slabikách měkkých psáno z pravidla u (t. j. u neb ú),
a nikoli nebo jen řídkou výjimkou/iu, yu. (t. j. iu n. iú), vedle toho může
ovšem v týchže textech vlivem českým bývati také přehláska i, 7. Na př.:
v Kat. (textě moravském, jak svědčí tvary v-krási, tiesař a j., srov.
Listy filol. 1882, 290 a 292) psáno: ludy pl. akk. 74, těch ludy 66,
w ludech 64, ludem pl. dat. 172, ludl'ke 92, yu 6, yuz 48, llubi 10, flu
bila 128, zalubila 72, rzugy 66, bez luty 50, nekluda 162, praczug 90,
wzdawayucz 66, poznagucze 90, rzezucze 156, wierzuczích 98, Win čeled 64,
wfu rozkoší 64, myflu čistú 68, v jehož plftu (t. j. příštú) 112, sg. vok.
tiefarzu 70, ciefarzu 72, sg. 1. chczu 88 atd., vždycky u, kromě tří od—

chylek s yu: proczyuty 62, pekelnú lyut 74, Rozczyuk 96; vedle toho
přehláska: lydu 2, fruozy 4 (t. j. s-ruoží) atd.; —
v Boh.: svému czylu 340, na fararzu 350, towarzyssu 342 (sg. vok.)
tu swyetlnyczu 348, měj peczu 343, kakú máš przu 349, dobrú przu 353,
suknu tunicam 355, umřěl náhlú smczczu (sic) 349, svú rzeczu 340, kterú
rzeczu 348, na nu (louku) 354, jakž cě \vyzu 353, jáz slubugu 346, (oni)
magu 354, wyguczi rukama 342, neznagucze 353, nesmuczug sě 349,
Iud 47, brzuch 40, klucz 49 a j., nikdy iu neb iú; —
v EvOl.: na zemv 134“, 2622 nebe i zomv 1355, witrzyczu 1252
w prawiczu 248% lahwiczu vody 252% mvzzu (sg. dat.) 1425, o kralu
(vok.) 333][)a j.; odchylkou gel'kynyv 1275, —

_
v Olezll.: k odpultzenu 618, za duffu 619, svatú radoftzu 619 a j.;
vedle toho přehláska: k polepffeny 619 a j.; —
_
v Přib.: vefniczu (akk.) 21“, 21“, tu Lubiczu 21“, czepiczu t.; —
v Brno.: 0 hlemyzdu 54, tu Špilu špileti 56, když se mníš spilu
ozdobě 56; — atd.
ad 2). Že také nepřehlasované u, 12nářečí východních je svědectvím,
že tu změna v iu, z'ú nebyla ovládla, to vyplývá z průběhu přeblásky u—z'
atd., vyloženého doloji (v g 211).
b) Změna u-z'u atd. nepronikla veskrze ani v češtině západní, nýbrž
v některých případech drželo se pevně vedle iu, iai také staré u, u'. Jšou
to většinou ty případy, ve kterých nč. jazyk obecný a dílem i spisovný má
nepřehlasovaně u, 12 (on). Zejména:
koncovka 1. os. jedu., na př. (já) zemdleyu ŽKlem. 41', zachowayu
sě t. 10b., vedle neomdlegiu t. 173 a j.; jáz wzwieftuyu ŽWittb. 74, 10,
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jáz znayu t. 50, 5 a j., vedle jáz zwieftugyu t. 88, 2 a j.; (já) znayu
Pass. 325, nadyeyu sě 359, obietuyu 347 a j., vedle slyu 277 a j.; —
koncovka 3. os. množ., na př. (oni) mayu ŽWittb. MB, 6 (14),
newzczenyuchayu t., wzwolayu t. 7 (15), vffayu t. 8 (16) aj, vedle magyu

t. 5 (13) aj.;

—

v slabice příponové sloves třídy VI v tvarech praesentních vzoru
pracuje—, na př. powyl'fuges ŽKlem. 141“, okraffuy Pass. 467, potruffugycz
t. 363, věci sě zraczugy t. 431, (každý) se wzhrozuge t 322, kraluge
t. 383, newzdaluy sě t. 381, nezatráczuy ŽKlem. 17a vedle nezatraciuy
t. 18“ atd.; povšimnutí hodno jest, že v Pass. je v těchto tvarech vždycky
u (nebo přehláska c', na př. v poňlige 372 atd.), nikdy však žn; —
v slabikách vnitřních jiných, na př. ocún, oczun SlovA.. RostlF. 11b;
všudy, wfl'udy llrad. 54b, Modl. 13b, Ale. 485, Nltada 728 a j., zřídka
všiudy, wfyudy Ale. 2024, t. 2060, nebo přehlas. všidy: wfydy x\le.
132, 470, 493 v rýmu s onudy—; cúditi,

cal-dm?atp.,

czudil UmR.

316,

czudny Hrad. 99', ústka c_udna'Baw. 217 atp., vedle sid-, czydyty Alb.
555; čúti atd., (já) neczugyu Mast. 281, neczugieffe Hrad. 305, czug_sentiat
ŽWittb. Athan. 2265, ten chzuff Jid. 118, to czus Hrad. 35“1a j., vedle
čiu- a či-, chziuyu Jid. 164, czius Hrad. 58b, czygcmy Modl. Bb, toczyff
t. 675, nč. čich- a čuch-;
iam, yuz Pass. 319, ŽWittb. 38, 8, Krist. 705,
Ale. 340 a j., vedle jiuž a již: gyuz DalC. 30, gyz Krist. 106b; šumětž
atp., fumenye sonitus EvSeitst. Luk. 21, 25, vedle šz'um- a ším—,Sfyumenye
ŽKlem. 45, 5, hluk l'fymi Pass. 433; š'úr, šonrem atp. jsou slova původu
novějšího.

iu, žú se mění v i, i (přehláska).
210. Na př. za starší sg. akk. našiu zemin jest pak naší zemi, za
instr. našz'ú zenn'ú jest naší zemi, za 3. plur. čiujz'ú jest čij-í atd.
Ve dvojhlásce iu., žá dostává člen první i- víc a více převahy, a člen
druhý se na konec vynechává; zbylé pak i vyslovuje se tak, že vyplňuje
celou dobu bývalé dvojhlásky, a jest tedy krátké a' za bývalé krátké in,
a dlouhé i za bývalé dlouhé »iú.
iu, žá vyvinulo se ze staršího u, 22v slabikách měkkých (v. 5 209),
a změnilo se dále v £, í. Jsou tu tedy za sebou změny dvě: n, á mění se
nejprvé v iu, iú, a toto dále v i,
Na př, 3. pl. čujú-čiujžú-čžjí; sg.
akk. našu zen'm- našiu zeim'u- naší zemi; sg. instr. našú zemú —našz'ú-zemiú

naší zemi.

hlasováním.

Dříve viděla se tu jen změna u-i a ú-ž, a ta nazývána pře

Přijatý název tento necháváme, ale ovšem musíme jím

rozuměti změnu u—iu—z'
a ú-iú-í.

Změna iu-z' a iú-z' je částí, takořka jen

druhou polovicí přehlásky u-ž atd.
Přehlásku u-z'u-i a. ú-íú-i máme v slabikách kořenných, příponových
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& flexivních. Svědectví, že č. i (i) je přelilaskou z a (el), podávají doklady
' stč. s iu (žá) neb u (ú), doklady nářečí východních a doklady jinoslovanské;
proto klademe zde dale doklady takové proti dokladům nč. s i, i.
A) Přehlasované z“v slabikách kořenných: bliji dolnobeč. blut Bteh.
424 stsl. bljuja; — bř-ich, břicho, stč. brzyuch ŽWittb. 16, 14, brzuch t.
43, 25, mor. břuch BartD. 7, Btch. 424, slc. brucho, pol. brzuch, rus.
brjucho; — cíditi, stě. czudil UmR. 316, dolnobeč. códit Bteh. 425, slc.
cúdit; ——cit, c'ítiti atd., stč. proczutyw Pass. 382, proczyuty Kat. 62, pol.
eucič, stsl. štutíti; — cizí, stč. czyuzy DalC. 34, ezuzeho Hrad. 105b, sle.
eudzi, pol. cudzy, stsl. štuždt; — čenich- stě. čeňuchati, slc. čeňuch; —
čibi', stč. chubr satureia hortensis MVerb., czubr LékA. 121“; ——číhati
atd., slc. čuhať, z čuga- Mikl. Etym. Wtb.; — čití, čich atd., stč. chziuyu
Jid. 162, to clizul'to Pil. &, nč. ob. čuch, čuchat, mor. čuch, čut BartD. 7

a j., slc. čuch, čuchat; — čipmý, čiperný, slc. čupmý, pol. czupurny;
— hnis a hnus (vedle hnus; rozdílné —n-a -ň- je v tomto slově i jinde
ve slovanštině, v. % 298),hňus Bartl). 14 (Zlín.), t. 214; -—bříz-, pohříziti,
stě. pohrziuffen ŽKlem. 50b (odchylné); — Jidáš, giudas Hrad. 758; —
jih, stč. iuh' MVerb., mor. juli Bartl). 7 (Zlín.), sle. juh, stsl. jugfb; —
jžcha, stsl. jucha; ——jin-, jinocli atp., stč. dvě stě iunoff Alxll. 3, 14,
_vunoclm DalC. 72; stsl. jum. iuvenís; — Jiří, stč. Jurzi Jiř. 34 a. j., mor.
Jura, slc. Juraj; — Jitka, stč. gyutku DalC. 42, Jntka DallI. 42; — jitro,
stč. ot gyntra DalC. 20, 310.jutro, stsl. jutro, ntro; — již & juž, stč. yuz
Pass. 319, gyuz Hrad. 533, stsl. uže; — klíč, klika., stč. kluez Boh. 45),
okliuczili Žlx'lcm. '93, dolnobeč. kfóč Btch. 425, kluka Bartl). 7 (Zlín.), slc.
kl'úč, kl'uka; — Stč. klíčný a kl'učný aptus, klyczne miesto k modlitbě All).
64b, slc. kručný, stsl. ključhn'b; — klid, kliditi atd., stč. ta nekluda Kat.
162, zle sě pokludi AlsH. 7, 11, pokluzat (poklízeti) BartD 7 (Zlín.), po
klózať. Btch. 425 (dolnobeč.); — kus-, klisna, klisice, klise, pol. klusie,
stsl. kljuse; — kl'szl stsl. kljuja, slc. kl'ut; _ líh-, stč. liubolt ŽKlem. 1215
Lubume DalHr. 3, sliubi mé ŽKlem. 145, obliubis t. 38b, oblyubowach
ŽWittb. 34, 14, zlín. polubit Bai-tl). 7, slc. Túbit atd., stsl. ljuh-; -- lid,
stě. lyud DalC. 18, ludu mého DalH. 41, slc. l'ud, liudzke viny ApŠ. 71,
svatá Lyudmylo ŽKlem. 1381), stsl. ljudm; —- lilek lolium, pol. lulek hyos
cyamus, srb. ljulj; — lit-, lít-, lítý, lítost, litovati, stč. lutoft ŽWittb. 51,
liute zvěři ApD. 104, neliutowal t., jenž se llutuge ŽWittb. 111, 5
rozliucenye ŽKlem. 3D, slo. lutý, I'útost, l'utovat', stsl. ljut—; — n'itl'O, Vllitř,
stč. wnutrz Túl. 56“ t. j. vňutř, \vnyutrz ŽKlem. 1295, 510. v-ňutri, stsl.

attr); — plíce, stč. plucze Boh. m. 21“, dolnobeč. plóca Btch. 425, slc.
pl'uca, Stsl. pljušta; — plíhati zešpiniti, slc. plúhat, pluhavý, pol. plugawy;
-—-pl'iji, stč. plyugyucz LAl. g, mor. plut BartD. 7 (Zlín.), prut Btch. 425
(dolnobeč.), slc. pl'uvat, stsl. plju-; — plískati, plískanice, plíšť. nečas, slc.
pl'uskat, plášt, plúštenica, pol. pluskota, stsl. pljusk-; —-iii-, řítí, řzje, říjen,
Gebauer, Historická, mluv. jazv česk. 1.
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září, stč. rziugiucz ŽKlem. 835, Vlasta wzmyu DalC. 15, w rsiugiu_ Pil.,
zarzwy t. j. zářnj (září) Boh. 27, rzugen october ŽPod. (v kalendáři při
tom rkpise), slc. ruja, rujen atd., stsl. rju-; — řítiti, stě. bazn rzutila sě
EvOl. Luk. 1, 12 írruit, slc. rútit, stsl. rjutiti; — šz'mětivedle šuměti, stě.
Sfyumenye ŽKlem. 34% fumenye EvSeitst. Luk. 21, 25; — šít, stsl. ŠUl'b
uxoris frater; — štika., slc. štuka, pol. szczuka; — ščiplý, fczyple tenues
Roh. 182% pol. szczuply, rus. dial. ščuplyj; — štír, stě. dá jemu ffczura
EvOl. Luk. 11, 12, opavsk. ščur Šc'mb. 60, zlin. ščúr Bai—tl).7, slc. štúr,
stsl. štun; — žížala, dolnobeč. žóžel Btch. 425, stsl. ŽUŽClb.
B) V slabikách příponových: Ježíš stč. Ježúš, giezius IIrad. 42b; —
tisic, stč. tiffucz Hrad. 59b; — maličký, stč. maliuczka ŽKlem. 835; —
ješitný atp., stč. giefliut Hrad. 1185, giell'yutenltwie ŽWittb. 118, 37,
giefliutnoft ŽKlem. 4, 3, gieffiutny t. Magnif. 53; ——čelist, stč. czelul't
Boh. m. 215, slc. čel'ust, pol. czelušč, stsl. čeljustt; — řeřicha, stlz. rze
rzincha Rostl. 392, s planú rzerzuchu EvOl. 133% — v pait. praes. -júc-»,
čijz'c stč. neczygucz Pass. 287, majíc stě. gmagiucze AlxŠ. ], 8, plačíc stč.
placziuczi ŽKlem. 243, píšíc stě. pil'liucieho t. 339; atd. Zvláště tu jest
důležita slabika příponová sloves, jako jest pracuje—; slovesa tato měla
svým časem přehlásku (za—)iu-i,ale ta nepronikla úplně, a pokud byla pro
nikla, je zase zrušena.. To jest: bylo pracuje-; z toho vyvinulo se pra
ciuje-, ale vedle toho drželo se také staré pra(:uje-; pak praci-nje- změněno
v prudic-, a bylo tedy vedle sebe pracije- a pracuje-; a potom pracz'je
zaniklo a zůstalo samo panuje-. Tvary pracije- jsou v pol. a na sklonku
XIV a také na zač. XV stol., doklady nejstarší mám z Hrad., nejmladší
z Koř. (1425) Příklady: praes. indik. sg. 1. poruczigi Hrad. 20., ofwieczigi
Ol. Lev. 21, 8; sg. 2. zplozygeff Modl. 144% wybogigefs Ol. Deut. 20, 12;
sg. 3. promienyge Pass. 295, pokorzige 2b, ki'alyge DalC. 4„ Modl. S“,
rozwlazyge Ol. Jos. 13, 3, rozptilige Koř. Mat. 12, 30; pl. 1. flozygem
Alb. 46b; pl. 2. pracygetc Pass. 325; pl. 3. roznyeczigy IIrad. 965, obnazigy
t. 991), przyblyzygyy Pi'or. 57b; impt. bogyg Alb. 185, nezatagig Ol. Jos.
7, 19; paťt. zprofl'tige liberans Ol. Ex. 12, 27, kralygycz Modl. 305, wzbu
zigicz' Brig. Sb.
O) V slabikách ohýbacích. Ve vzoru oráč sg. dat. (lok.) oráčí, za
starší oráčiu a oráču; sg. vok. oráči, starší -u; du. gen. lok. oráčí, st. -ú;
rovněž tak ve Vzoru Juří sg. dat. (lok.) Jiří, st. -ú atd.; ve vz. moře sg.
dat. (luk.) moří, st -u; du. gen. lok. moří, st. -ú; rovněž tak ve vz.
znamenie, sg. dat. (lok.) znamení, st. -ňú (mizí) atd.; ——ve vz. duše“
(panošč), sg. akk. duši st. -u, instr. duší st. -zi, du. gen. lok. duší st. -ú_-;
rovněž tak ve vz. paní (sudí), sg. akk. instr. a du. gen. lok. paní st. -zZ
atd.; — ve vz. kost sg. instr. kostí st. -ú, du. gen. lok. kostí st -ú; —
v du. gen. lok. nají, vajž, st. -ú; — v zájm. kmene měkkého sg. akk.
fem. ji st. ju, naši st. -u atd.; sem patří také adv. vmíž st vňuž, wnyuz
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Jid. 83; sg. instr. fem'. jí st. jú atd.; du. gen. lok. jí st. jú atd.;-—
. ve sklonění složeném sg. akk. a instr. fem. pěší st. pěšú, du. gen. lok. pěší
st. pčšú';_— 1. os. sg, (já) bí st bú (biú), (já) kiyjz' st. kryju, umějí st. uměju,
dělají st. dělaju, sázějz' st. sázěju, tešz' st. tešu, lajz' st. laju, kupují st.
kupuju, trpí st. trpu, proši st prošu; — 3.05. plur. (oni) bí st. l'ní.(bici),
"kryjí st; kryjú, umějí st umějú, dělají st. dělajú, sázějí st sázějú, teší st.
tešzí, lajž st. lajú, kupují st. kupujú.

Postup a rozšíření přehlásky u-žatd.
211. Na poli jazyka českoslovanského je přehláska ui rozšířena
nestejně.
Na území východním jsou v nářečí slc. jen některé doklady s i, i,
na př. klisna, jínoch (vcdle junoš), cítit, nejspíše bohemismy. Také ve
Slezsku je ncpřehlasované u pravidlem: cuzí, slub, božu muku, menšu
žalošó BartD. 99. O Moravě svědčí Hus, že tam slabika ču. se vyskytuje
častěji než v Čechách (to je smysl jeho slov: "čcirca u raro invenitur,
specialiter in Moravia, HusOrth. 117, t. j. ču je řídké v češtině, ale jest
zvláště na Moravě), a že se tam říká ve-křu (t. 181); svědčí dále do
klady o lilemyzdu Baw. 54, sg. instr. spilu (m. špilí) t. 58, rzerzuchu EvOl.
133', rzutila t. Luk. 1, 12, mffu zaprositi Lvov. 85"; & svědčí Blah. 274,
že se tam v XVI stol. říkalo otážz', svážíce; nyní je tu „ i i, na př. v ná
řečí zlinském: lid, ščika, cizí, cítil, líbit, boží mukú,_ do očí, bez uší,
a vedle toho břucli, čuch, ščúr, kožucll, dušu, našu atd. BartD. 7; v dol. : k zelí
a k zelú Barl). 53, mají a majú t. 55; ve val.: cuzí, z vňutřka, pod zemú
a lesní cestú L 60; v dbeě. všude u Btch. 424 a 425 (sg. lok. na křéži,
atp. není přehláskou, nýbrž tvar s koncovkou starší a náležitou); atd.
Na území západním
— v Čechách ——
jest přehlasované i, z'v jistých
mezích pravidlem, & český status nynější jest výsledek vývoje, jejž od
stol. XIII můžeme stopovati. Tu pak nalézáme do sklonku stol. XIII pra
vidlem u, 22; od poč. XIV, zřídka předtím, je vedle staršího n, á také mladší
iu, iú; a brzo potom rychle zaniká u, ú i iu., c'ú a nastává i ovlada i, z'.
Přehlasované i, i nemá. dokladu před'stol XIV. Také texty z-vdoby
ok. r. 1300 a z poč. XIV stol., ApD., ApŠ., Túl., Jid., Pil., svD., LMar.
a j., jsou—bez příkladu takového. V DeskDE. psáno cum twyrzu 359 a cum
poprawczu 378, oboje z r. 1323. Nejstaiší mi známé příklady s přehláskou
jsou v DeskDE. Lyboffyna r. 1318, v ŽKlem. brzicho 16, 14, lybosti 140,
5, prfiblizugicicmu 148, 14, iednoíti ofíobi t. j. jedností unitate 1471), pak
několik příkladů v DalH.: (Boleslav) lithi 32, z litheho t.; a v Mast.:
k mému myítrzy 67, km má, zymnyczy 122, na brzyfl'ye 330, kdež vedle toho
je většinou starší iu n. u: l'tolyczyu 25, kyfyelyczu 384 atd. V Lún.
ks. je Girziko pannicida t. j. Jiřík v zápise z r. 1358 a Jul—sigz r. 1361,
“
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tamtéž je Havel de Neczuch r. 1359 a Kříž de Neczich r. 1389. Vůbec
pak v polovici stol. XIV jsou příklady s i, i již hojné: fpafytely mój
ŽWittb. 26, 9 (vedle fpal'ytelyu náš t. 64, 6 a fpalitelu náš t. 78, 9),
k fpafyteli našemu t. 945, ], vzlál morzy t. 105, 9, prawedlenítwy-tvému
t. 118, 71 (vedle prawedlenl'twyu tvému t. 118, 68 &prawedlenftwu tvému
t. 118, 64), k zabity 43, 32 a j—.;_
jáz hledagy DalC. úv. 1, nechczy t. 3
(vedle to wem kazyu t. 7, já chwalu t.-11), flybowaífe t. 12 (vedle [lyubichu
9 a flubychu 14), lydmyla t. 26 (vedle lyud t. 18 a lude t. 53), lyty
t. 31 (v. lyuty t. 47), czyzymy t. 4 (v. czyuzymy t. 34) a j.; jáz chczy
Hrad. 13, diegy (3. pl.) t. (S“, jaz flibugi t. 131“, na ohlubnyczy t. 130“,
wfyu trogyczy t. 633, roznyeczigy t. 96b a j. (většinou i, i); zadagicz
Pass. 311, k nabozenftwi t. 313, (já.) prolfy t., promienyge t. 295,
pracygete t. 325 a j. (valnou většinou i, i); atd. Ve Štít. uč. (1376),
All). (1383), Modl., MastDrk. atd. jest přehlasované i. i již pravidlem do té
míry, které změna tato vůbec dosáhla. V KřižB. (1520) 93[ psáno bi'zucho,
odchylka ojedinělá. — Vykonala sc tedy změna 'iu-z' a iú-í velmi rychle
v polovici stol. XIV, a tu byla přehláska u-z' a
do své míry do
konána.
'
'
Vedle stč. 1. os. jedn. kryjí, teši atp. 'a 3. mn. kryjí, teší atd. vyskytují
se také tvary s -u, -ú: (já) ífelu BrigF. 68, všickni mužie pyfl'uv Pror.
92b, flepczu je ptáci ŽPod. Deut. 24, ptáci wyzobu Troj. 541)atd. Příklady
takové jsou znenáhla hojnější, a v nč. jest —2(,Já (-ou atd.) v nářečích
obecných pravidlem. Podle starších dokladů s -u (22) i -iu (žá), na př,
(ja) zemdleyu ŽKlem. 4“ a neomdlegiu t 17“, (oni) magu ŽWittb. 113,
6 (14) a magyu t. 5 (13) v. nahoře g 209, b), a podle dokladů tuto uve
dených ze ŽPod. a. Pror. podobá se, že zde byly vedle přehlasovaných
tvarů

—z',-í také

tvary

nepřehlasované

—u, -12 vždycky;

jejich

vliv/em,

& k tomu zajisté také působením parallelních tvarů tvrdých peku, pekú
atd. stalo se, že přehlasované kryjí, kryjí, teší, .teší atd. víc a více zaniká.
Vlivem parallelních tvarů tvrdých sg. akk. Háta, instr. Hútú atp.
zatlačeny také bývalé tvary přehlasované sg. akk. Mani, instr. Mani,
a uvedeny na jejich místo tvary Múňu, Maňú (-ou): paní Máňu Sv. 167,
Mášu, Mášou L's.

Výsledkemvšech proměn těchto je status

nynější.

"

V jazyku „spisovném je v koncovkách všude přehlávska -c', -í, mimo
tvary Mášu-, Mašou atp., a mimo dosti četné případy v 1. os. jedn. a 3.
množ. Tu zvláště po retnicich nikdy, a po l- skoro nikdy nebývá ž-, -í,
na př. (já.) dřímu, hrabu, kašlu, stelu, (oni) dřímou, hrabou, kašlou, stelou,
stč. -'i a ; odtud pak šíří se -u, -ou víc a více a píše se také 'kryju,
tešu atp., ano, nejnověji a na újmu spisovného jazyka jednotného píší
někteří také kryjou, tešou. — Také v nitru slova je přehláska pravidlem
mimo tvary pracuje— atp. a- mimo několik slov jednotlivých, na př. šuměti,
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všudy, čudití, čouditi a
Některá z těchto slov odchylných jsou přijata
z nářečí obecného, na př. južvedle
Spisovného již, čuch v. čich; —
některá jsou nově přejata z nářečí, které nemělo nebo nemá přehlásky,
na př. cudný (ze stč.), Župa (též), junec (ze slo.), ňuchati (z mor. a slo.)
a j.; patří sem trvám také klouditi, kloudný vedle klidití, klidný Mikl.
Et. Wtb. 120, plouhati v. plíhati; — některá pak jsou v době pozdní pře
jata z ciziny, a tedy přehlásky ovšem míti nemohou, na př. cuchati (z němč.,
v. Matzenauer, Cizí slova), cukati (též), čuba (střhněm. zůpe), čuba n. šuba
(střhněm. sclifibe, a toto z ital. giobba), jupka, kňourati (něm. knurren),
šňupati, šoupati (z něm. Schub) a j.; -— a některá. konečně utvořena nebo
přetvořena jsou onomatopojicky v době po přehlásce, na př. tukati, šust-,
šoustati, Cucati (přetvořena ze ssáti), kňučeti atp. — V některých pří
padech dlužiio již ve fasi staré tvary dvoje předpokládati, totiž tvary se
slabikou tvrdou a v češtině tedy nopřehlasované, a měkké přehlasované;
na př. řítiti & routiti (hro-utiti), stsl. rjutiti a rutiti Mikl. Etym. Wtb. 279.
V západní češtině obecně je nepřehlasované u, 72více rozšířeno,
než ve spisovné. Je tu zejména na víc proti češtině spisovné tím, že je
nejen částečně, nýbrž všude v 1. os. jedn. kreju, tešu atd., a taktéž všude
ve množ. krejou, tešou atd.; bývá, tu dále pravidlem ve slovích jednot
livých, která v jazyku spisovném jsou výjimkou; juž v. už, čuch, čuchat;
& býva tu dialektický v hojnějších slovích jednotlivých, na př. doudl. vla
čuhy Kotsm. 7, čout. bylo čout o vojně Hněvk. Jg., on to čuje Toms. Jg.,
chodské žužala, žoužala chod 43, mýt. coudný : hezký, čistý Šemb. 28. —
V době od pol. XIV do ]. čtvrti XV stol. a zvláště ok. r. 1400 je
přehlasovane i, i na svém vrcholku. Od té doby ho ubývá.
Nejprvé ubylo z“v slovesných tvarech VI tř. pracije- atp.; nejmladší
tvaru takového známý doklad jest rozptilige Koř. Mat. 12, 30 t. j. roz
ptylije (z r. 1425). Bývalé praes. pracz'ji, praciješ atd., impt. pracij
atd., part. pracz'jě atd. zaniklo a parallelní tvary pracuji atd., které se.
vedle tvarů přehlasovaných stále držely — na př. kraluge Pass. 383 t. j.
kral'uje vedle pofilige t. 372, powyfuge HusPost. 23" atd. — ovládly vše
obecně.
Dale zanikla některá slova, která měla přehlúsku iuvnitř, a na
místě jejich opanovala slova parallelní s nepřehlasovaným u. Sem patří
zejména: šíměti, hluk lTymi Pass. 433, nč. šuměti; všz'dy, wfydy Ale. 132
a j., nč. všudy.

Úhrnem

byl tedy postup

přehlásky u-í atd. tento: do konce

stol. XIII bylo pravidlem u, ú také v slabikách měkkých, a byla na př.
3. os. množ. čujú; pak — od poč. stol. XIV — pronikala měkkost v jotaci,
čujú se měnilo v čiujiú; tudy pak vzniklé iu, žá změnilo se rychle —

v pol. stol. XIV — dále v 6, €, tedy čiujiú v čijí; změna tato
nikla nejvíce v češtině západní;

pro

tu jest přehlasované i do své míry pro—
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vedeno a pravidlem již v poslední třetině stol. XIVtčho; některé tvary si
potom zanikají, ale přece zůstává přehláska cm' pro češtinu pravidlem;
také na Moravě pronikla táž změna částečně; dosvědčuje to Blah. 274
(v. nahoře) a dokazují to tvary přehlasovaně na př. lid, cizí atd. vedle
břuch, šěúr atd. Bartl). 7 (Zlín.), a tvary jako dolskč lejbit t. 52, kelecké
lejbit t. 92, han. košela, slébit Šemb. 47, jež předpokládají přehlasované
líh-, slib-, košile; na Moravě však přehláska u-z' zajisté nebyla pronikla
úplně, a co zasáhla, bylo jí většinou zase vyrváno, jednak tím, že slova
s přehláskou zanikla a parallelní slova nepřehlasovana opanovala, jednak
analogií příslušných tvarů tvrdých (dušu podle ruka); ve Slezsku přehlásky
této nyní není ; podle Sequ. (ok. r. 1385) možná že tu byla, ale možná
také, že přehláska v Sequ. — (oni) nawraczegy 356, wsyem lydem 358
a j. — je podle spisů západočeských; na Slovensku je přehlaska jen
v několika slovích, bezpochyby z češtiny přejatých.
Česká přehláska u-i má analogie v stsl. libo vedle ljubo, plinati v.
pljunati, klžvati v. kljuvati, žz'jaštiim'n ze *žju-, rim'r, z *ijum-, rikati z *rju-,
v bulh. klíč 2 kljllčb, plij'ib z plju— atd.,

srov. Mikl. I3 167, 305 a j. —

S německým umlautem u-ú nesouvisí. —
V českých mluvnicích čte se o ní nejprve u Pelzla (1795 str. 15
a 1798, str. 24—26).

?]: ý.
212. Nyní vyslovujeme 3; jako i nebo skoro jako i. Znění původní
bylo však jiné. Stsl. spřežka fm : 5 + i ukazuje ke znění dvojhláskověmu
nebo ke znění mezi 5 a z'. V památkách frisinských (staroslovinských) psáno
jest y spřežkou m?, následováním pravopisu staroněmeckého, v němž psané
m' znamenalo hlasku a; v tom je svědectví, že stslovinské y znělo tak
nebo podobně jako něm. ii (srov. Paul-Braune Beitržige I, 527—534, Jag.
Arch. XII, 579). Rovněž tak jest vyložiti už v českých dokladech listinných
Buitfow (t. j. Bydžov) Reg. I. 1'.1186, Buitic (Bytic-) t. 1196, Buil'trice t. 1226
(doklady české jsou jen pro slabiku by). Šezpečné svědectví, že stě. ;;
znělo jinak než i, máme v stě. textech, ve kterých mezi hláškami etymo
logicky rozdílnými y a z' činí se rezdíl také v písmě. V Ap. Jid., Pass.

a j. liší se y ai po některých souhláskách pravidelně (v. Dolanský, Listy
filol. 1892, 64 sl. a 1893, 371 sl.). V list. JHrad. z r. 13i8 psáno ia ;; rozdílně
a správně, až na dvě úchylky. Hus (r. 1406) popisuje dobře článkování y,
(Slav. Bibl. II, 179—180: ponendo principium linguae sub inferioribus
dentibus et in medio elevando linguam per modum circuli), vytýká písařům
českým, že píšíce 3; místo i ztěžují čtení (t. 184: takým obyčej'ěm učte
se Čechové psátí, a nechcete-li všeho zachovati, aspoň mějte rozdiel mezii
a mezi y, a neklaďte tak často y, jako kladete, neb tiem tiežíte číslo)
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a učí vůbec správně psáti ;; a a“; srov. mé Příspěvky k historii česk. pravo
pisu, 130 sl. Ve ŠtítOp. (poč. XV) šetřeno rozdílu mezi 3; a i celkem
správně, až na některé případy, kde přichází v obyčej y místo bývalého i;
případy ty jsou uvedeny nahoře při změně i v y (po sykavkách a j.),
v. 5 166 č. 2. Taktéž je v kodexu Kruml. v kusech vnitřních. Taktéž
v OtcB (z '2. třetiny stol. XV), v Baw. (1472), v Ben. (1506), v Lobk.

(1515) atd., a tak jest i v pravopise bratrském. Do pravopisu nynějšího
je týž rozdíl přijat z pravopisu bratrského, s důležitou opravou, učiněnou
podle analogie a mluvnice vědecké v slabikách cí, zi, si a v slově i et,
v. g 8. Úhrnem je v těchto datech svědectví, že v češtině bylo y, zněním
se lišící od 5, a že náležitý rozdíl mezi y a i u výslovnosti zřetelně apra
videlně pronikal, nebot jenom odtud — ze živé výslovnosti — mohl od
písařů také do textů psaných vnesen býti. Znělo pak stč. y bezpochyby

tak, jako zní polské a ruské y; znění to nazývá se široké

nebo tvrdé

(proti úzkému n. měkkému i) a přirovnává se k něm. it a franc. u.
Vedle starých textů, které y a i náležitě liší, jsou hojnější jiné,

které rozdílu toho nešetří. Vůbec pak píše

se y, ý bez rozdílu kvantity

literami 7, na př. bydlo ApŠ. 13; nebo ý, na př. zzýn Jid. 14 t. syn,
zzýnem Pil. d, zzýna LMar. 27, se zlým Jid. 49 atd.; — nebo i, na př.

bidlo habitaculum ŽWittb. 68, 29 atd. — S označením

délky psáno y'

litcrami a spřežkami: gy, na př. wffelykyy Pror. 10“; — ij, na př. tijzt
jest buoh t. j. týž Štít. uč. ass—;_ na př. wažní točíš těžký LékB. 24-,
newažui t. 21h; — IIus (1406) učí psáti ý literou ý a to psaní ujímá se
se víc a více a jest od pravopisu bratrského pravidlem.

y, 3)je střídnicí:
213. 1. Za psl. y, na př. ryby psl. ryby.
2. V některých slovích přejatých za cizí 12; na př. týn z germ. *tůn,
střhněm. zůn, lat. kelt. -důnum Klnge 394 a Mikl. Fremdw. 133, — mýto

(nč. :

Mauth, stě. :

plat, odměna) ze sthněin. muta Mikl. Etym. Wtb.

208, — Výheň srov. got. auhns clibanus a švéd. ugn fornax Matz. Ciz. sl. 88, —
slc. byvol ř. fioó/ďalog.

Odchylkou jest ;; ve střídě za a' v blysk- psi. blisk-, v. g 166 č. ].
Podobná odchylka vyvinula se později v ci, zi, si atp., jež přešlo v cy,
zy,sy atd., v. s 166 č. 2; z bývalého tohoto způsobu psaní zůstalo v pravo
pise nčeském po provedení opravy t. zv. analogické 31v osyka pol. osika.
Naproti tomu jest ě. &a ia za psl. g v tisíc a posiclati, v. š 42.

Dlouhé ý vzniká:
214. a) Z krátkého, dloužením f-onetickým.
vysoký-výše atd.

Na př. hryzu-hry'zti,

ŠSO

b) Stahováním (srov. % 477). Tu vzniká ji:
z ňjb, na př. dobrý atp. z dobrajb atd.; —
z aji, na př. pl. gen. dobrých atp. z dobrajz'ch atd.; —
z gib, yj, na př. stě. ký .(vedle kyj), gen. kyje atd., z kyjb, kyž; že
bylo také stažením vzniklé ký, dosvědčují tvary pozdějšívfkaj, vzavkay bil
je Háj. 274% ten kay t. 3062 a kaj, veliký keg Lún. 0113.1620 (instr. tím
kygem t.); pro tvary kai a kcj dlužno starší ky' předpokládati; — vyjdu
z vyjdu, pův. vand-; že bylo stažením vzniklé výd-, dosvědčuje tvar vajd-,
\vayducz Vít. 34b; —
zyjií, na př. pl. instr. masc. neutr. dobrými atp. z dobryjirniatd; -—

impt. krý, krýte atp. z kryjí, kryjite atd.; tvary kryi, kryjte jsou novotvary.
texty staré mají jenom ki'y', krýte, a totéž dlužno předpokládati pro pozdější
obměny kraj. krajte ně. kraj, krejte, na př. tiem sě luhem may Chir. 274'5
krayte fe Comest. 112“, vždy sě rád mey NRada 1636, íkreyte fe Br.
Jer. 49, 30.
_1/(jí) se mění

v i (29.

2l5. Jak v 5 212 vyloženo, znělo y široce, rozdílně od úzkého i;
znělo tedy byly jinak než bili, vysoký jinak než viseti atd., & znělo 3; až
rozdílně nejen po souhláskách tvrdých (ty atd.) a měkkých (ťi atd.), ale

také po obojetných.

V nynější pak výslovnosti je tu těžko postihnouti

rozdílu, byly vyslovujeme většinou jako bili atd., ;; zní jako i, ;] jako i ;
změnilo se tedy během času znění y, ý ve znění a',
Změna tato je poměrně mladá. S vývojem českého pravopisu v XIV—XVI
stol. šíří se —- jak nahoře ukázáno — také správnost stran 3; a i ; poněvadž
se nelze domnívati, že by písaři té doby byli uměli lišiti y a i theoreticky,
musíme míti za to, že 3; a i lišily se v té době ještě prakticky! t. j. že
byly znělo jinak než bili atd., že tedy y ještě nebylo změněno v i. Také
nebylo ý ještě změněno v _í,když se“ rozšiřovalo v aj, ej;_jinak bylo by se
podle býti (esse)-bajti-bcjti bylo změnilo také bití (fen're) v bajti _á bejti.
Nejedlému (Gramm. 1804 str. 7 sl.) znělo ještě nedávno po retnicích ?]
hruběji (gróber), žjemněji (feiner) & byl rozdíl u výslovnosti mezi byl,
mýti, pytel, výr a bil, míti, pitel, vír. A bedlivým pozorováním poznává se
dosud nějaký rozdíl mezi y a z“v byla. bída, byl bit (Dolanský ]. c. 64).
Podle všeho toho podobá se, že změna _u-i, pokud je provedena, stala se
během XVII—XVIII stol.
:

Na pohled zdá se, že sem patří také tisíc m. tys-, stsl. tysašta atd.
Ale"tisíc stě. tišúc je v češtině již v textech nejstarších, czizucz Ale. 8,
28 atd., je to tedy změna stářím rozdílná od změny naší. Původ její
je temný.
Také v ě. žák-, říhati, řihnouti, vedle stsl. rygati, rus. rygatn atd.
jest -z'- staré; sr. stsl. rígati vedle ryg-, pol. rzygaó.
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V nářečích neudrželo se zřetelně široké znění 3; v Čechách nikde;
domažl. (prý) bůl v Erb. čít. 34 jest omyl. Na Moravě a v Slezsku vyslovuje
se 3; v nař. dolnobeče'vském „poněkud šíře než z'“ Btch. 426, v starojickém
a hranickéin jako polské y BartD. 84 a 81. Na Slovensku drží se ;; rozdílné
od a' jenom místy; proto chtěli Bernolák a Štúr, aby se psalo všude jen z',

Pastrn. 99.

Za ;; bývá u.
216. a) V nářečí lašském

je bul fem. byla, kud fom. kryla, mul

fcm. myia, ruk fem. ryla, vm fem. vyla BartD. 103, místo náležitého byh
kry/i atd. V témž nářečí je také pul fem. pila, mluvul fem. mluvila, klečul
fem. kločila (klečela) atd., místo'pů, mluvii, klečů atd., v. 5 167 č. 2.
Obojích těchto změn příčina je v koncovém -l: fil změnilo se v Jul, pil“
změnilo se v piul n. W, a podle pila (vysl. jih)-pul atd. utvořilo se také
byla-bal atd.
_ _
b) Sloveso býti má tvary některé 5 by-, na př. býti, byl, některé
s bud-, na př. budú; jako za bud- bývá analogií někdy byd—(na př. zbyde
m. zbude, v. 5 195 č. 2), tak bývá někdy také bul- m. byl-; na př. když
ste zde buly Třeb. Lobk. z r. 1517, ncbulo-li by Vaší Mti stížní do mne
Třeb. Častolar. z r. 1557, nč. dial. bul chod., podkrk. Šemb. 30, mor. zabol
m. zabzd (zapomněl) BartD. 43 (hrozcnk.). Srov. mru's.buv'1>, bula, zabuv'n,
zabula atd., Sobol. Lekc. 74 a Polanský v List. filol. 1893, 224 sl.

ý se mění v aj, ej.
217. Dlouhé y' se mění v aj, a toto dále v aj; na př. pýcha—pajcha

pcjcha, dobrý-dobraj-dobmj. Změnu ý—ajnazývám rozšířením
(jako po
dobné změny ó-uo v. 5 183 a ú-au v. g. 197); změna pak další aj-cj je
přehlasování, vyložené v 5. 120. — \

Změně v aj podléhá zí vše]iké, původní, na př. pýcha-pujcka atp.,
—í podružné vzniklé, na př. impt. mý (z 1nyj)-maj,wymayz tu ránu Chir.
19% kry'te (z kryjte)—krajte, krayte fc Comest. 1125 vy'du (z vyjdu)—vajdu,
dušě wayducz z těla Vít. 34b.

Příčinou

téže změny je délka,

neboť ve slovích příbuzných .tu

Divý., tu nebývá, podle toho, je-lislabika dlouhá či krátká.; na př. jest stě.
pajcha nč. ob. pejcha (—v) a adj. pyšný (v—), jest inf. stč. bajti (—V)
nč. ob. bejt (—) a part. byli (v v) atd.

Změnaý-aj-ej děje se na půdě české a' v době historické.
Máme popsati její šíření. Tu bude ukázati: jak dlouho se drží ý, kdy se
začíná. aj a jak dlouho trvá, kdy se začíná aj, a konečně jaký je stav
nynější. .
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a) ;] se drží v jazyku spisovném dosud, je v něm pravidlem. Změna
v aj a ej pronikla jenom v nářečích obecných; odtud jen tu a tam také
do knih vnikla. Na př. ob. starej mlzy'n, předtím staraj mlejn, a vedle
toho vždy také a dosud spisovnč starý mlýn.
b) Kdy se začíná aj a jak dlouho trvá. Doklady nejstarší jsou wzday—
chanye ŽKlem. 11, 6 (-a- vyškrabáno); dušě wayduez z těla Vít. 34b,
nebayway t. 775; z dob pozdějších jsou příklady: wayffye (adv.) Hod. 66b,
n payfl'ye t. 63', na raynye t. 50b, bayty t. 45, rozptaylyl t. 40% tray
znyechu t. 41', fwatay Jakub 38% fwaych jézev t. 505, zawrzenayma očima
t. 71') (v. Listy íilolol. 1884, 127—128), twayma očima Mik. Sir. 3, 23
(Jir. mor. str. 34); kayla RostlF. 13“, maydlo t. 125; tayden Ben. (1506)
Gen. 29, 27, wayfs t. Num. 4, 30; uaywayfl'e ChelčP. 815, fmayfl'lij t. 1545;
hojné jsou doklady u Hájka (1541): mlayn Sb, sti-age 483, krayti 533, daym
71“, paycha 3413, kay (ký, kyj) 2743, slaychati 3415, zmayleni 245b, way
powied 3562 kteray ginay auřad 1995, Sfeftay taydeu 439b, Matyal'fe na—
daymala paycha 447“ atd.; k dokladům nejmladším patří přibajvaní, ubajvaní
(u Táborského 1570, v. Výbor II sl. 1525), Strayc VelKal. (1578) 184,
při waychodu t. 101 atd. (aj je ve VelKal. ještě dosti často, asi stejnou
měrou s qi), a inlajny (u Lupáče 1584, v. Výbor II sl. 1539). Doklady zde
uvedené dosvědčují, že aj za jí se začíná již v 1. polovici stol. XIV'
a trvá odtud až do sklonku stol. XVI.
c) Kdy se začíná ej, jest již pověděno & doloženo při výkladu pře
hlasky aj-ej (5 120), podle toho počíná se ejna sklonku stol. XIV, a drží
se dosud.
V době od sklonku XIV do skl. XVI jsou tedy ý, aj, ej zároveň
v užívání, a v některých spísích z té doby nalézají se rozmanité tyto
střídnice vedle sebe. Na př. v Haj. (1541) hybatí (t. j. hýbati) 116“, haybali
svátostmi 115b, heyban býval t. 3075, Stryce svého 174b, Straycz 83",
Stregcz 3175; v Haj. herb. (1562) je vedle hojného y' také daym 133, maydlo
3025, wayborný 1965; ve VelKal. (1578) wýchod 365, při waychodu 101,
Strayc 184, Streyc 324—atd.

d) Stav nynější. V jazyku spisovném je pravidlem ý: pýcha, dobrý
atd. — V nářečích pak je většinou ej: totiž všude v Čechách; taktéž
v moravštině západní Šemb. 41; ostatní nářečí moravskoslezské. mají
dílem a', dílem jinou jeho střídnici, zřídka ej, BartD. 10 (Zlín.), 92 (kol.)
a j.; slovenština pak má z pravidla y', a jenom místy slyší se ej, dejm,
dobrej atp. (vlivem českým) Pastrn. 101 sl.
V sg. iustr. mým, dobrým atp. zůstává -ý- také v jazyku obecném,
kdežto plur. dat. zní mejm, 'dobreim. V době starší vyskytuje se také sv.
instr. s -ajm, -ejm, na př. taymz provazem Hod. 47n, kaym se činila Hrub.
3055, před faudnaym dnem Lobk. 1295, mezi Prahau a Slanaym Háj. 8817,
mezi Prahau a Gilowaym t. 3375, [ kaym se potkali t. 128“ a151“, pánem
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maym t. 1795, keym se býtipravíš Hrnb. 2093, s psaním fweym Lún. pam.
' 1574'a ort. 1582, s lačnejm životem Aesop 1584—(liška), hlasem svejm t.
(páv), s takoweym přístneym poručením Černín 1664 (Slav'. Bibl. II, 247).
Také v některých nářečích nalézá se instr. -cjm místo obecně českého
-_1/'m: s velikejm hlukem ČČMus. 1864, 50 (podkrk.), s malejm zvonkem
t., silnejm chlapem Bartl). 52 (dolsk.), s milejm páncmbohem Suš. 514.
O změně podobné cín, Cýn-win-ccjn, získati, zýskati-zayskati—ijskati
atd. v. $ 166 č.3 a 4. —
Česká změna ý-aj—ejupomíná na změnu stněm. i-ci, na př. střhněm.
min líp, nhněm. mein Leib. Změna tato začíná se v XII stol. v nář. ba
vorském a proniká tu a v nař. rakouském v stol. XIII, v. Weinhold,
Mittelhochdt. Gramm. š 91. Mám za to, že odtud také změna česká ý-aj
dostala podnět; srov. výklad podobný při změně ó-uo-ů % 183 a ú-au
g 197. —

3; se mění

v c.

218. Toho máme příklady bezpečné 'v nářečích, zvláště moravských.
Na př. han. rebe m. ryby, drobný rebe Suš. 210; sen, bel, rechlost, vendo
m. syn atd., bék m. býk, sěr m. sýr, dobré m. dobrý, dobrém m. dobrým
(sg. instr.; místo spisovného lok. dobrém je zúžené dobrým) Šemb. 47 ;
reba, chcba, mesl, ketka, dobetek, moteka, hade (pl. akk.), žene, štere, me,
ve, réč, dém, věchod, drohé, sté, mém (sg. instr.), tvéch atd., m. ryba. .,
hady.., rýč . ., druhý atd. Neoral 3—5; západomor. dež, bestré m. když,
bystrý Šemb. 39. Na různých místech zní toto e za y rozdílně, podle sdělení
Bartošova trojako: jako maďarské é (mezi a a i, na Kojetsku), jako něm. a'
(na Prostějovsku), & jako „hodně hrubé d, 2 hrdla vyslovené“ (11t. zv.
Horáků, na Boskovsku a j.). V Čechách jest e za 3; jenom místy av slovích
jen některých, zejména v nař. podkrkonošskěm, kde se praví: meslím, me,
ve, kdebe, belo Šemb. 30, a v nář. domažlickém: kobela, belo t. 15. Také
na Slovensku slyší se 0 m. 31jenom místy a skoro jen na konci slov, na př.
plur. nom. akk. rukc, nohe, dube, zájm. te, me, ve a j., Pastrn. 102 sl.
Dialektického tohoto e za 3, nalézáme stopy také v. dialektických
textech starých. Na př. v Mill. ten gifte král 6“, o ginech vlastech 203,
zvieřat cziftech i necziftech 104b, vod horzkech 30b, k rozlicznem neduhóm
20“, ke cti bohóm fwem 78b, s drahemi kameny 265, horami welikemy 22%
mezi fwemy 46& atd.; v Mand. ten gilte obraz 2“, od giltech vyprávěčóv 18,
s ginemy ciesal'í 683, s welikemy perlami 67b atd.; v Comest. toho gfmy
me (m. my) Iwiedczy 2585, ani fmy me przigieli liltow 2713, aby se choval
hanbe zidowfke 263'3 kněz wenefylle popel elferebat 81“.
Často bývá psáno toto 6 za g) v koncovce sing. instr. -y'm. Např.
v Mill. mezi králem Barkú a ginem kralem taterfkcm 5% s welikem zbožiem
10“; v Mand. bielem ltromem 115; dále: welikem klikem Pass. 326, s ne
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welykem nepokojem Ale.

2309, chvaliti boha hlasem \velikém (tak v rkp.)

HusPost. 605, s velikem hněvem Husí-1. 1, 255, s biskupskem ruchem t. 397,
uprziemem úmyslem ŠtítMus. 129", gedinem slovem Mat. 109, gedinem
pacholkem Lún.l. 1441, obyezeynem oružím Otc. 285, prawem trhem KelA.
1517; tak i v době pozdější, na př. pod podobenstvím od domacich věcí
vzatem Beck. 1, 76, vším myšlením nepochopitedlnem t. 1, 49 atd. Tu
však mame dialektickou zmenu y' v ě jenom v takových textech, které také
jindy mívají 0 za y, tedy zde v dokladech uvedených z Mill. a Maud.
V dokladech ostatních pak mame koncovku -ém (psanou -cm, -ém) za -y'm

analogií„ vlastně matení m s lokalem -ém: v době, ze které doklady tyto
pocházejí, je sg. lok. dobrém (po způsobu starším) a také dobrým (zúžené,
způsobem novým), podle toho zdálo se, že také vedle instr. dobrým může
býti tvar domněle starší dobrém, a tak se také psalo.
Opět jinak, a to analogií zvratnou, vysvětluje se -cm psané místo -ým
v pl. dat.;

o tom v. % násl. —

V jiných
několika slovíeh máme c vedle ?] slov stejných nebo při—
buzných, ale není to e vzniklé z y změnou hláskovou. Sem patří:
nanic vedle nym'c. Za nč. nyní je stč. nynie, a vedle toho také nenie;
na př. jež sč stalo v Čechách nenýe (nunc) Jid. 11, nenie u prachu spím
ŽKlem. 141', buď nenyetich Růž. 3, běda mně nenye i věčně Trist. 192;
ot nenyeyflieho času ŽTruh. 130, V stsl. jest nyne a nme, v rus. nyní:
a none; bylo tedy původně nan- (krátké) a nyn- (dlouhé), české nynie je
z byv. nyní:; stě. nenie z býv. nan- se odvozuje (Pastrn, Athen. VII, 184);
odchylka od pravidla jerovóho, nenie m. nlnie, mohla by se omlouvati
rhythmiekou analogií: dvojslabičné nynz'e přispělo k tomu, že také nané
nemle zůstalo dvojslabičné.
deelmoutz v. dyehnouti. (leelmouti je místo dchnouti, novč utvořeno
podle part. dechl; dychnouti pak je zase novotvar podle dýchati; e a y jsou
tedy v slovích těchto původu rozdílného. Totéž platí o
hebký v. hybký; hybky utvořeno z hebký, analogií podle hýbati.
preě v. pryč, stč. prechz ApŠ. 109 a j., precz Hrad. 12% Lobk. 33')
atd., pryez Mast. 214, lIrad. 33b, Krist. 76“ atd.; vedle toho je také přeč
a přič, ptactvo béře sč przeez Mill. 465, przycz jíti Mast. 214, przyez Ale,
555, Pulk. 41“, Úte. 11' a j.; podle Mikl. Et. Wtb. 264 souvisí obé se stsl.
prok'n & proč:. reliquus, stč. prokní atd.; vznik je temný, zajisté však není
zde e z y; varianty česke ukazují k pův. prmčb.
'sčkera v. sčkyra, fekeramy Maud. 14b, fyekyra Pror. Isa. 10, 15;
podle pol. siekiera je tu -ker- staré a nikoli českou obměnou z -kyr-.
sleeh v. slc. sig/eh Jg., ani vidu ani sleehu Us., ani slychu slc. Jg.;
oboje ze sl'nch'n, ve slyeh jest zdloužení a-y, v. š 76 a Mikl. Et. Wtb. 309.
záhc v. záhy, aby zahe přizřčl Hrad. 1385, zahe Alb. 412 NRada 2004
a, j., záhy Us., záhý Br. 2. Kr. 3, 35 Jg., hojná adverbia končí se -y,-na
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př. vždy, brzy, a. jiná ee, na př. náhle, a podle toho trvám vzniklo vedle
- záhy také záhe.

Za y, ý bývá psáno e, ye, že; aje.
219. Za žádané y, 3?jest:
e; na př. nazewati He Otc. 2413. nazévá sě Kor. Man. 172b, neflechane
bolesti Otc. 40% pánem Colinl'kem KolA. 1512, poručníkóm nadepfanem
KolB. 1523; —
ye, že; na př. bielee herbam ŽKlem. 146, s (i a c škrab.), bodlivé
byele a &tmie Pror. Isa. 9, 18, byelee herba t. Isa. 15, 6, obyeczyey t. Isa.
32, 17, nazyewaty EvVíd. Mat. 23, 9, nazyewagyczy t. Mat. 20, 20, by nazyewal
t. Jan 9, 22, naziewati Kor. Man. 24", z Morawie Přib. 21“,' slýchají dia
belské hlaflie Mill. 473 zlomeczzenye člověk EvOl. 114l', nebude-li (had)
umi—lieMill. 801), s tiem mrtwiem tělem t. 343, z myeeh tovařišuov t. 18",
I'wyech zemí t. 26% krafniech palácuov t. 58% tlultiech desk t. 333“ atd.
Věc tato vysvětluje se zvratnou analogií: v době úžení é a že v i (_IÍ)
psalo a říkalo se na př. sg. lek. v-dobrc'm, pěš'z'em (nezúženč), a říkalo se
vedle toho také v—dobry'rn,pěším (zúžené—); z toho vznikalo domnění, že

může bývati é, že (ye) také jindy za y', ano také za krátké y, když se ke
kvantitě uehledělo. Toto domnční pronika'vv/písmě: místo nazg/'vati píše se
nazewati, nazg/cwaty atd. A totéž domnění mohlo pronikati také u výslovnosti:
v řeči starožitné alfektovaně mohlo se stávatí, že mluvící pravil „nazievatř
nebo „nazévati“ misto „nazýva.ti“, poněvadž se touž dobou říkalo Správně
posíclati a pose'lati vedle posílati. Ovšem nelze pověděti, kolik toho, co
vidíme v pisniě, bylo také u výslovnosti. Zajisté toho bylo v řeči méně,
než v písmě, zajisté na př. neříkalo se v gen. z-Moravě, sg. nom. zleřeěeuíc
člověk, umrlie had, pl. akk. diabelskě hlasé atd., třeba že tak psáno v Přil).,
EvOl. & Mill,; naproti tomu podobá se mi velice, že se nazévati, nazievati,
panóm Kolínskěm atp. v řeči po starožitnn affektované také vyslovovalo.
V- slovích přejatých huntijerz Lact. 122 kofl'tijerz t. 394, trychtijerz
l:. 37“, haltijei'z t. 173", — vedle huntýř Tom. řem. 148, koštčř n. košty'i'
t. 155, trychtýř ně., haltfúř ně. — jest koncovka -ieř jako v ritz'cř, ale již
bez vlivu měkčícího. V miechijerz Lact. 26c pak m. měchýř stsl. měchyrs
a pryfkijerz t. 256'1 m. pryskýř (pryskyi'l. RostlF. 1.3“ aj.) jest djerz m.
-ýř opět analogií zvratnou.

31se přisouvá a odsouvá.
220. Přisuto
zdá se býti g v sedy/m, osym Suš. 341, Šcmb. 82,
BaItD. 136' (opav.) a. 105 (lašsk.); ale vlastně je to i(neměkčící), psané y,
srov. % 174.

Odsuto

jest y z některýeh dialektických slov tvarů tyl—t,tryt, tylt,
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tlyt. Na př. sekrka BartD. 104 (lašsk.) m. sekyrka; trznitz' BrigF. 130
m. trýzniti; kobler ŽPod. 104, 34, t. 108, 23, koblcze t. 77, 46, m. ko
bylka; zablstm'e, zablftwye ŽPod. 39, 5, m. zabylstvie; bl fem. blla
Kotsm. 11 (doudl., místy) m. byl; mlnář t. 11 (doudl.) a chod. 43 m.
mlynář. Ve čtř, čtr, cztrz Einmm. 8, čtmáct proti čtyr—není odsutí, ný
brž ono je z č(e)tor—, toto ze zdlouž. č(e)tyr-, obé pak z pův. ketur-,
stupň. v komor-, -č(e)tver—, sr. % 79.

Také jest odsuto 3, v dosti, srov. stsl. sytb satietas, do-syti satis;
výraz adverbialni, klesna v příslovce, propadá. snadno změnám hláskovým
mimořádným; jinak Pastrn. Athen. VII, 184. —
Odsutí nebo přisutí g/ není však v sypu vedle stč. spu, dial. pytaé
v. ]Jtátl, dychnouti v. dchnouti, dial. tyknut v. tknouti, nýbrž jsou to tvary
s kmeny kvantitativně rozdílnými; v stě. je krátké sap-, nč. pak sypu je
vlastně iterativum stč. sypu, stsl. syplja, s prodlouženým syp-, atd.

Stejuěni samohlásek.
221. V několika případech bývá místo samohlásky náležité samo
hláska. jina, stejná. se samohláskou sousední; na. př. v stě. rozom m. rozum
atp. Změna. taková. děje se patrně vlivem slabiky sousední: v rozom jest
-om m. -um podle roz-, na místo a dostalo se o, samohláska ste jna se
samohláskou slabiky sousední.
Některé ze změn takových jsou připomenuty na svých místech při
výkladech o samohláskách, kterých se týkají; zde následuje přehled spo
lečný. Stejněním jest:
a místo o; na př. kancalář m. kanoelář, z lat. cancellaria; — stč.
parkamen, pargamen Háj. herb. 349% z pcrgamentum; — candat stč.
candát, czendat Bozk. 659 a. j.; — taras m. teras, fr. terrasse; -— ob.
Zdaraz v. Zderaz; — jasan v. jasen a jěsen, jasen fraxinus'RostlE., gyel'fen
Nom. 652 rus. jasem. atd.; — mor. hadvab m. ]ledváb; — ob. kamarad,
granadýr. halapartua (srov. % 134) z něm. Kamerad atd.; —
a místo ei(az'); na př. dial. radvanec, pol. rydwan, rus. rydvan'n, z něm.
Reitwagen Mikl. Et. Wtb. 286; —
a místo a; na př. strakapoud, strakapoun, m. strakop-, rus. soro
koputfn; — Šalamún, Sfalamunow fyn OpMus. 261), m. Šalomún; — dial.
Častolovice m. Častolovice; — ob. pamada vedle pomada; —
0 místo o v nehet za žádané nohet, stsl. nogrbtr., pol. nogieč atd.; ——
o místo c; na. př. dial. p0pol BartD. 40 (hrozenk.), Pastrn. 11 (slc.),

m. popel; — komora je podle sthněm."chamara, proti lat. camera; —
o místo ze; na př. stč. rozom ŽWittb. 31, 9, NRada. 1955 a j., roz
oměti, rozomíe fie HusŠal. 79b, rozomný ŽWittb. 13, 2, Pulk. 172&atd.,
m. rozum-; — orodowati atp., orodownyczie Pass. 614, orodownik Comest.
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52“ atd.,
' Gen.'23,
1073, m.
hloboký,
kuroptev;

m. orudovati atp., orudowaty Modl. 11b, Hod. 6', oruduyte Ol.
8, Orudownyczye Vít. 835 atd.; — omlova, pro omlowu Comest.
omluva; — o-bodúcie, o-boduczie potopie t. 108, m. o-hudúcie; —
před hlohoku noczy t. 246% m. hluboký; — nč. korotev stč.
— ob. vochomurka m. muchomůrka; — IIolobovi KolBB. 1520.

Slabikotvorné z', ;.
222. V češtině jest také slabikotvorné ;r, 1 (jinak zváno z, ! samo
hláskově, liqužda sanans); na př. ve slovích dvojslabičných srna, vlna,

bratr, mysl. V příkladech těchto jest g', ; krátké.

Jinde bývá dlouhé;

na př. v stč. hřdati a j., nč. dial. ohřnat BartD. 60 (valašsk.), stíkat t. 6
(Zlín.), pÍnit t., pl. gon. sřn, vín Ilatt. Ml. 116 atd.
Hlásky tyto píší se většinou bez rozdílu kvantity literami r, 1, na
př. fmrt Hrad. 14b, plny t. 16', uč. smrt, plný atd., ——nebo rr, ll, na př.
grrdol't Litoměř., prrwych Hrad. lb, milol'rrdie UmR. 343, brrzo ŽKap.

36, 2 (rr často v Hrad. a ŽKap.), (král) kaza kopie Skrrzie prrfy pro
[trrcziti KatPetr. 305, pliny Hrad 12“, popllzenye ŽKap. 114, 8 atd. ((Zčasto

v Hrad. a ŽKap.); — někdy bývá délka

označena,

na př. (chléb) \ví'ci

psóm HusPost. 46b, jinam sě mohli wí'czi t. 17lb, aby ho kí-mil t. 113“
(2krat), on nás nakřmil t. (mb, (židé) nohy i ruce (Ježíšovy) zwřtali t. 84b,
roztrhal Kruml. 652 strach boží ústy dvojeho jazyka hřda Ol. Prov. 8, 13;
a v psaní dialektickém: popí'chá, zadřhat, stÍkat, plnit a. j. BartD. 6—8
(Zlín.), zdřžať, strkat, pl. gen. Sí'n, vIn, sg. nom. sřňa, vlča, inf. bí'sť, thť
a j. Pastrn. 87—90 (slo.) & Ilatt. ]. 0.

Také se rozeznává slabikotvornél tvrdé

a l netvrdé;

na př.

fehltj Br. žalm 21, 10, řekl t. Ex. 32, 17 a j., a řemel'lným t. Ex. 36, 3,
fprawedlnoít t. žalm 22, 32, stÍkat, dÍhý (dlouhý) a plnit, kÍč (klíč) BartD. 6
(zlin.). V nářečí dolnobečevske'm je tvrdé samohláskové l jen v koncovce

part. pekl, nesl, schudl, stópl atp.; ostatně jest „měkké“ l': vl'k, mlčet,
hltat, kl'zké atd. Btch. 414.
'

Vznik českého y, ;.
223. Praslovanština slabikotvorného r, lnemčla; za české &srlíchorv.
smrt bylo psl. smmm—tb,za č. hltati bylo glatati atd. 'Kde v slovenštině
historické [, _;jest, tu vyvinulo se většinou z bývalé souhlásky r, Zspojené

s některým jerein.

V češtině je několikpříkladů,kde 3, lvzniklo dialekticky
porůznu

nebo

v slovích jednotlivých z ir, yr, il, yl, n', ry, li, ly, dále z er.

Na. př. krchov Us. z něm. Kirchhof, srka m. sirka 133MB. 104 (laš.)
& Pras. 25; sekrka BartD. 104 (las.) m. sekyrka; plný t. a. Pras. 25 m. pilný,
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slný t. m. silný, slnůj chod. 40 m. silný, lučišče flnyeh ŽKlem. 124b in.
silných, jádry oblnymi t. 121" m. obilnými, chod. vozl m. vozil, nosl m.
nosil; doudl. bl fem. blla (2slab) Kotsm. 11 m. byl, koblka ŽPod. 104,
34 a 108, 23 m. kobylka, dal úsiléjich koblcze t. 77, 46, zablltwye t. 39,

5 m. zabylstvie; kontrbuce BartD. 62 (valašsk.) m. kontribuce; trzniti
BrigF. 30 m. trýzniti (není-li to omyl pisecký); lška Šemb. 43 (záp.-mor.)
'm. liška, lde t. m. lidé, lpa t. m. lípa, klč zlin. 22 m. klíč, modltwa ŽKlem.
117“ m. modlitva, na modltwu t. 63b, Plehta DalC. 100 D1.Plichta; mlnař
Kotsm. ]] (doudl.) a chod. 43 m. mlynář; Brnhart Pel-w. ()tč. (list. XV—XVI
stol.) 55 m. Bernhart, bez vědomosti brczeho našeho t. 12 m. berčieho,
r_vczrfkeho stavu t. 10, tři wrffyky—versiculos Otc. 1285, vřš zlin. 22 m.

verš, jsú konwrffy Štít. uč. 71n conversi, vrtel Šemb. 60 (opav.) m. včrtel.
tři vrtle ječmena Suš. 252 atp. V příkladech těchto vzniklo (, lvynecháním
— t. j. znenáhlým oslabováním a konečně zaniknutím — samohlásky, která
tu se souhláskou r, l byla, a jest o nich řeč také na svých místech, kde
o odsouvaní příslušných samohlásek se jedná.
Důležitější než tyto příklady dialektické a sporadické jsou případy,

kde v češtině bylo a jest [, lz pravidla

a více méně všeobecně.

bývá (srov. % 58—67):
a) za psl. ra, la, ro, lb (s jerem za r, 2)

1. na konci

'l'o

_

slova, na př. byl; (stč. jednoslal). WT)

pův. bratra

(2slab.), mohl
\.x—(stě. jednoslab. mohl)
V psl. moglz, mysl
v—z(stč. jednoslab. mysl)
v

psl. myslb;

2. v prostředku
(stč.

slovav případechtrat, llzt, trzt, tlbt, např.

z kravavfn,slzu (stč. 333) ze slaza, Zažili/t
(stč. W)

z klhnzj;

I)) za psl. vr, 51, M', bl (s jerem před r, 1) v případech tzn-t, tali,
tbri, tblt, na př. hor/)gen. lag-bu.(nikdy jednoslab. hrbu) z garb-, slc. Chlm

z chalmfb,prs z pusa, plný z palm, atd.

Změny samohláskového

V

g',;.

224. Samohláskové [, ] jest v jazyku českém podle pravidel v 5 58—67
vyložených. Během času vyvíjejí se tu některé změny.
Jedna z nich jest připomenuta a vyložena v š předešlém: za bývalé
bratr, mysl, mohl, krvavý, Slza. atp. se souhláskami r, 1jest nč. bratr, mysl,

V V V V V

VVV“

mohl, VV
krvavý, VV
slzu atd. se samohláskovým [, ;. Tu stala se změna ta, že
samvohláskové r, ; vzniklo ze stč. souhlásek 1, l, a tím samohláskového [, l
v nč. proti stč. přibylo.
Změny jiné jsou, že za bývalé ;, la vedle něho vyvínuje se 7, l
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s průvodnou

san-nohl'askou, na př. za smg'tje smart, smirt, snim't.. .,

' za plný-je pelný, pilný, pliný . . ., za pg/c je pilk, pluk atd.
0 případech jednotlivých, jež sem patří, v. gg následující.

;r, ; mění se v cr, el.
225. Toho jsou dva případy hlavní:
a) Bývalé čj't, žg't se změnilo v čert, žert, t. j. když po č-, ž
nasledovalo ;“ a po něm ještě souhláska, změnilo se ;r V er. Doklady: stě.
čim-, emmak Rozk. 306, ně. čermák; — stě. črn-, czrny Otc. 2395, czrnolt
ChírB. 19", czrnidlo MamP. 14“ atd., ně. čern-; — stě. éry)—,czrpaty ŽPod.

Isa. 3, EvOl. 30“ (marg), ně. čcrpati; — stě. črstv-, jsa kypr a czrl'tw Štít.
nč. 105% czrftew OtcB. 63“, pěna czzrltwa Ol. Sap. 5, 15, ně. čerstvý; —
stě. črt-, cžrrt Hrad. 955 czrt NRada 663, czrtadlo ChirB. 2005, czzrtadly
Ol. 2. Reg. 12, 31, ně. čert—; — stě. črv-, czrw Žchm. 21, 7, ML. 18",
ŠtítMus. 49*, Maud. 183, chrwecz Rostl., czrwecz ChirB. 48“, ežrwek Vít.
17“, Comest. 1523, Kruml. 410; czrwen ŽPod. (v kalendáři), Boh. 27, ChirB.
201 cž-rwenecz ŽPod. (v kalend), Cís. z r. 1444, rc'zrwenol't ApatFr. 45%
Czrweny TomZ. 1411 atd., ně. červ-; — stě. ščrb-', Sfczrbak MamP. 158,
nč. štčrbák, sezrbyna Rozk. 2924, ně. štěrbina; — *ščrk, sle. štrlc, ně. štěrk;
stě. Žid-, zzrd Ol. Sir. 27, 2, Bozk. 1085, ně. žerď ; —"stč. „črn-, žrnow
ŠtítOp. 16, žzrnow EvOl. Mat. 18, 6, do Zrnofyek Lún. ks. 1388, ně. žeru-.

— Pro chro nologii této změny třeba jest vytknouti doklady pro -er
nejstarší a pro -r- nejmladší. Příklady s -cr- nejstarší jsou, pokud vím,
czeruen Kosín. pokr. 1251, zcerni (sic) Příp. sv.-jirsk., k czertu Mast. 146,
ke všěm czertom t. 392, czernydla DalC. 99, czerny t. 24, czerftwy t. 9,
czerwena t. 73, czert t. 32 a j., fczerbywy I:. 74, dva žernowy t. 50, žernow
Krist. 61% czerwye ML. 19'*, CZGl'WPror. Isa. 51, 8, t. 66, 24, czerwena

t. 1, 18, czerneho t. 44, 14 atd., okolo r. 1400 jest jich již dosti a ve
stol. XV jich víc a více přibývá. Příklady pak nejmladší pro r jsou ve
stol. XV, na př. czrny Maml. 239'3 czrnolt Otc. 55, ChirB. 19b, czrnobyl
ChirB. 107“, cznv ŠtítMns. 49“ atd. Ve ŠtítOp. je psáno čerw 421 a žmow
16, v Otc. cžrnoft 5" a czerwenu 489", v Nliadě czrt 663 a czelti 1534,
\! Mand. czrny 2391) a zerd 72*, v Kruml. je czzerny 189“ a czzerwkom
128" opravou změněno v czzmy a czzrwkom atd. Podle dokladu z Příp.
svatojirsk. začala se změna tato již ok. r. 1300; doklady pak ostatní svědčí,
že se dala hlavně od pol. XIV do pol. XV stol.
Nč. črta, črtati jsou slova nova (Jg. jich ješt/ě nemá), nesprávně
utvořena podle stsl. črata linea, čratati incidere, podle pravidla zde vylo
ženého měla by žníti čert-; podle toho změněno také náležité ěertadlo
v črtadlo: Jg. má jen čertadlo, Kott také č-rtadlo.
Na snadě jest domněnka, že podle čj't-čert, žít-žert také šg't se měnilo
Gebauer, Historická, mluv. jaz. česk. I.

19

290

v šcrt; ale pro to neznám bezpečného příkladu. Pulk. má fferffenye 96:
a j. vedle írffenym 85; to však není šg'š-, nýbrž sg'š-.
K žert ovšem není tvaru staršího *žzt, poněvadž je slovo to přejato
(z nčmč., srov. střhnčm. schčrz); totéž platí o slovích přejatých jiných, jako
šerm atd.
b) 3“mění se v ar také v případech jiných,
t. j. mimo skupení čg—t
čert a žgrt-žcrt, a mění se také z v cl. Toho vyskytují se příklady spora
dické v textech českých (t. j. kromě bohemik v kontextč latinském)
starších:
obtercili (nč. obtrpčili) exacerbaverunt ŽGloss. 105, 33, rzekel
(nč. řekl) dixit AnsW. 4", velna procella Nom. 63', ítwerzena PulkR. 615,
zamerzla t. 153, pofkwernyenye t. 42 a j. (v Pulklt. často cr), dla odcrzena
(sic) odpufkom m. obdržená MiillKáz. 620, kteří fu fmerly t. 619 (tu vyti
štěno mylně fmrzly), umerl (v Otčenáši v témž rkp. co je MiillKáz.), tak
fem nalezel Kruml. 459% przynefel Otc. 241b a j. Ve vichnr slc. víchor
jest -cr již v stč. pravidlem, wicher turbo ŽGloss. Hab. _14, Pass. 287,
Otc. 29", Lact. 37h, Br. Isa. 41, 16 atd., wycher Alb. 78', Prof; Isa. 17,
13, MamD. 3088. a j.; byla tu tedy koncovka -ch1>2n„. — Krom toho jest

cr, cl za spisovné ;, z více méně rozšířeno

v nč. nářečích.

Zejména

v krkonošskóm (z pravidla): smerť, pel—ve,deržeti, peršeti, pelný, melha
ČČMus. 1864, 50 (Kouble), melč, mohel, velna Pokrok 1877, č. 309 a 311;
v domažlickém: serce, semec, kerk Šemb. 15, zřídka el: mysel, melč (impt.)
chod. 37; v doudlebském: mysel, smysel (jen toto) Kotsm. 13; v lašskóm:
tu jest er, cl za knižně [, ,; všude na konci a všude v koncovkách -g'37.=;1j,
-g—stvo,„mý a -ln-, na př. větev, brater, kmoter, Peter, mysel, handel, mohel,

braterský, braterstvo, chaterný,řemeselnik, spravedelnošé' BartD. 104; ve
valašském: tu jest -crský za -g'ský a el za ;: braterský, mysel, pohodelný,
spravedelnost BartD. 62; také ve vých. slc. je tert za tg-t Pastrn. 4. —
Podle nč. dial. serce, bratcr, valna, mohcl atp. můžeme se domnívati,
že podobna výslovnost dialektická byla již v stč. a že v uvedených nahoře
dokladech stě. jsou její příklady. —
z, [, mění

se v n', li (n. ry, ly; ta'-it, th't atd.).

226. Doklady pro r-i: Brido (Brdo) KosmA. III. 4, Kosml. t., Brydo
Kosm2. t., Crinin (Črnín) KosmA. III, 2, Drisieray t. III, 36, Drisikray t.
II, 44, Kosm3. t., Drisimir KosmA. II, 44, Kosml. t., Gridon (IIrdoň) KosmA.
II, 35, Grydon Kosml. t., Postoloprith Kosm2b. I, 13, Prices (Prkoš) KosmA.
II. 11, Kosml. t., Skribimir KosmA. I, 13, K05m1. t., Slibia KosmA. I, 3
a j., Wrisovici KosmA. I, 34, t. III, 26, Wrisouici t. III, 4, Kosml. t.,
Vrisovici KosmA. III, 23, Zlicina wez (Zrč-) KosmA. II, 27; twrido Cis.
Mnich., priui t., p'riw t. (v _Cis. Mnich. z pravidla); fridcem Kunh. 1485,
krimie t. 149b a j. (všeho 5krát); w srydczyu, tryhaty, smryt, trypiel a j.
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LAL; roztrihalŽWittb. 17, 15, newzhridiey t. 50, 19, naprizneny fut t. 13,
1, okryffl země t. 49, 12, nehledajě krywe t. 9, 13 a j., těž drzizieti bude
tenebít t. 136, 9; zawrizmy proiciamus ŽKap. 2, 3, hrizies despicis t. 9,
1 (22), w _briziech in tabernaculis t. 105, 25; krzyfta (gen. k nom. křest)
DalC. 23; prywe Alb. 64, 4), tryh t. 92b, popryflek t. 99b; proftriczyty

Kath.

305; trypyechu GalKl. 18b, trypyely t. 20', nedryzely 19“ (jen to

v GalKl.);
z mrytwych
t. 55b atd.;
Vyšbr. zr.

trypyela ML. 1", k frydozy t., frdce twrijde t., fmryty t. 31',
t. 4“, obdryzala t. 5“, trýnym t. 5“, v bryzkolty t. 22b, fltrynyftye
trypyely ROIB. 232 b, frýdeczku Pís. Vyšbr. II; trychahu rkp.
1410 (sv. Dorota), pokryma t.; vstricieše (ustrčieše) Baw. 217 ;

na krychowie Hrub. 211b; — v nářečích:
pryv, hrynee, srýp Šemb. 56
(valašsk.); kryk, srýp, hryněe, pryst, vryba, sryna, smryč, pryší, tryn atd.
Baltl). 104 (lašsk., místy); hměc gen. do hrynca, krev gen. kryvě t. (lašsk.,
na Frýdecku); kriv Šemb. 58 (epav. a han.); kriv, (z)riea(llo Světozor 1875,
595 (mor. okolo Pernštýna), hn'mí kopanič. 242, neprýší Suš. 519.
Doklady pro li: Dlygomil (Dlgornil, nč. Dluhomil) Kosml. III, 51,
Kosm2“. t., Hlymec (Chlmec, uč. Chlumec) Kosml. II, 9, Hlymee (m. —ec)
Kosm2. t., fluvium Mlidava KosmA. III, 53, Kosml. t., in civitate Plizen
KosmA. III, 30, Kosml. t., Swatoplik Kosml. III, 15, Kosm2. t., Zuatoplik
Kos1nA.' II, 43, Zwatoplic Kosml. t., Zwatoplik t. I, 10, Kosm2. t. a j.,
Wlitava KosmA. III, 17, t. III, 44, Kosml. t., Wlitaua KosmA. I, 9, t. II,

39, Wlitavam Kosml. I, 2 a j., letaua

Kosml. II, 39 a. j.; vlichvec

MVerb.; naplineno (pln-) Kunh. 1485, plinie t. 150“; (ot) tkadlice nč. tkadlce
ŽGloss. Ezech. 12, (ot) tkadlyczie ŽWittb. t., Naplyn imple ŽWittb. 82,
17; zmlikla ŽTom. 68, 4; wlycýe lítí ML. 17“, svými flyzamy t. 2% na
plyniti HusW. 95', naplynyenye t. 92“, jakož jeho kazanie plyníme Kruml.
1165, ktož jeho plyni rady t. 1172 (Anna a Sara) počesta llýzy roniti Ol.
'Tob. 7, 8, yabliki (pl. instr.) EvOl. 151b, blicha Mat. Prostějovský r. 1438
(Jir. Rozpr. 1, 33), jedni ohleehli & druzí offlynuly Mand. 92b; — v ná

řečích:

plyt (plt) Bartl). 86 (starojick.).

Psané zde v dokladech starších i, 31po r, l nebylo pouhým znaménkem
grafickým, nýbrž také znělo. Svědectví tomu jsou:
'
1) Doklady dialektické nč. ti:—it,tlz't; jako dosud se místy mluví pryv.

srýna, pryší, plyt atd., tak mehlo bývati i.v době starší; dialektický se
toto z“i prodlužuje, nepry'ší Suš. 519, a s tím srovnej v ML. frdce twrijde I“,
2) Tvary dř-ižěti, drzizieti tenere ŽWittb. 106, 9,_umřz'lec, vmrzylecz
mortuus t. 30, 13, okřišlenie, (bóh) nejmá v sobě okoněenie, tváři, miery,
okrzyflenye Alb. 100b a (bóh)_nemá v sobě skonánie, tváří, miery, okrl'l'lenie
Kruml. 225% dial. teln'ívzl Šemb. 18 (domažl., ostrav.); tu vysvětluje se ř
vlivem následujícího, ovšem znícího -o' neb -y (také ry se měnilo v M); —
3) Tvary tr-it, tlit slov německých z češtiny přejatých; . na př. něm..
19'“
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Britnn : Brno ukazuje k býv. výslovnosti české Bráno, něm. Udritsch
: Údrč (v Chebsku) k býv. výslovnosti Údrz'č atp.
4. Stejné strus. dial. grytanb, slyzy atp. Sobol. Lokc. 52. -—
Ze svědectví těchto a z doloji uvedeného analogického tirt, tilt ——
o kterém dokážeme, že jeho a' (y) znělo -— vyplývá trvám bezpečně, že a'
(y) psané v tvarech ti:-ět,ilit mělo platnost fonotickou, že zučlo.
,
Kvalitou bylo z' v trit, tlz't zajisté takové, jako v ti'rt, tilt; v. &násl.

r, mění se v ir, il (n. yr, yl).
227. To bývá uprostřed slov a na konci.
Doklady pro z'r: Byrdo (Brdo) KosmB. III, 4, Cirnin Kosml. III, 2,
Dyrzikray Kosm2. III, 36, Postolopirth KosmA. I, 13, Sirhin Kosm4. I, 13,
Zirbia Kosm23t II, 9, Wirsovici Kosml. 1, 34, Virsouic Kosm4. III, 4,
Scirczinawez (Zrč-) Kosm4. II, 27; zatyrzenim HomOp., zkyrze t.; birdo,
mirkev, Chil't, kirzno &j. MVerb.; zirno, poftyrczen a j. ŽGloss. (tu z pravidla
ir, yr); na. zmirt Ostr.; firdcom Kunh. 1481', nakyrmiti 1491)a j. (všeho
5k1'át); ztyirpiety

AIxI—I.6, 24, byrzo t. 1, 10, hyrzal t. 1, 33, potwirzal t.

1, 34 a j. (nikdy samo r); tirpiethi DalH. 30, wirrze (amu) t. 31; býrzo
Jid. 149, dýrsal t. 37, tepýrw t. 123, zzýrdcze t. 129 atd. (v Jid., Pil.
& svD. vždycky ýr); týrnul JidDrk. 31; obdyrziety Umlt. 8, nakirmenym
t. 33 a j.; fyrdcze Admont. ], obdyrzaly t. a j.; mirfkoft ŽKlem. 106, 34,
firdciu t. 93, 19, milofirdye t. 5, 8, fwirchnofti t. 103, 3; kirmye cibus
ŽWittb. 54, 15, wytirhne t. 51, 7, fmyrt t. 48, 15, kyrwe t. 13, 3, we
kirwy t. 57, 11, w kirwy t. 29, 10, ze kinve t. Deut. 42, dobir t. 118, 72,
bratir t. 48, 8, obir t. 18, 6; w kirwi ZTom. 67, 24, wo kyrwy ŽPass. 29,
10: fmyrty JiřBrn; 39, ztyrhaty t. 126 a j.; byl hyrdynni Pass. 329, já
tě kirfty t. 348, byrzo t. 393 (zřídka v.Pass.); dyrbu DalC. úv. ], dirbu
t. 2; kirfta (gen. k nom. křest) t. 51; byrzo Mast. 194, hyrnecz 11, czyrwy
125; zmyrt AleM. 3, 4-3, (lyrzaw t. 8, 9 a j. (vždy m); zmyrt Ale. 3,
29, czirnu t. 4, 37 a. j. (nikdy jen r); obdyrzala AIXM. 3, 18 a j.; twyrdy
AlxŠ. 1, 12 (y nadepsáno), hyrdy t. (vždy gr); 'myrtwych GalDl. 23, myftyr
t. 2“, pyrwe t. 1“, fkyrzyo t. lb, Chirwatecz Lún. ks. 1357 ; tepýírw Rožmb.
78, tijrh t. 29, tijrhem t. 19; potwyrzen Alb. I“, myrszofty t., fkyrzye.
t. 88b, nakyrmyl t. 952 myl'twe t. 981 tyrpkoft t. 98", przydyrzyety t.
107 a j.; cert Drk. 156", fmyrt t. 161“, roztyrze t. 159“ a j. (vše pozdější
opravou); topyrw VstúpDrk. 33, fmyrty t. 50; tirpyel Vít. 86“ (ve Vít. jen
tento příklad)-. hirdlo KatBrn. 291, kyrmyla t. 223 a j. (většinou tak);
fmyrti DalKřiž. 85, hyrdinfky t. 8% a j. (asi 8krát); wyrch EvOl. 181“;
s myltwym Mand. 9b; cirweny Baw. 199; smyrt, kyrk, do zyrcadla Pokrok

1877 č. 309 a 311 (opis komedie o Jenovefě zr.

1836); — v nářečích:
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_kyrk, syrp, Byrno BartD. 104 (lašsk.); hyrtuň (hrtan), syrdečko, myrkva
Šomb. 56 a 59 (opavsk), chyrt, syrna Suš. 623.
Doklady pro il: in cívitate Pilzon Kosm2“. III, 30, Kosm3., t., Wiltaua
Kosm4a. I, 9, Wiltawam Kosmf'). I, 2; pilh, wilchuecc MVerb.; wilna, wylni
ŽGloss.; pilnye (plně) AlxlI. 2, 29, wilnye t. 30, pilna t. 8, 30; mýlchziu
taceo Pil. d; pilwncie Žlílem. 147, 18, okrrfil t. 139, 10; pilnolt plenítudo
ŽWittb. 49, 12, pilna plena t. 47, 11, pmiemylknu conticescent t. Ann. 9;
milczety ŽTom. 49, 3; netahíl Ale. 2, 12, píln t 4, 19; zzylz AleM.
2, 7; filzy (pl. nom.) Pass. 304 (zřídka v Pass.); pilnolt (pln—)Hrad. 62%
pyln JiřBm. 430, napilny t. 188 a j.; pyln Katlšru. 244-a j.; \vylkom Marg.
104; mylczte MastDrk. 155, kto mylczy All). 18b; čím jsmy od hrdosti
prázdnějše, tiem jsmy milosti pilnieiffc (pln-) Kruml. 3141'; v pilnolty (pln-)
EvOl. 100"; \vylk Otc. 4185, nemohyl t. 3551), obroltyl bieše chlupy t. 3131',
bioše wzroftyl t. 3805, aby le kradyl t. 333b; milčzeli Ben. Mar. 9, 33
(zřídka); mylč, mohyl, oblokyl Pokrok 1877 č. 309 a 311 (opis komedie

o Jenovefě r. 183.6), — v nářečích:
vylček, pylný Šemb. 56 (opavsk.);
pylný, kylnut, pokylňat, vylk, vylna, bavylna Ban-tl). 62 (valašsk), 86
(starojick.) a 104 (lašsk.);"napi1níme Suš. 701; řekyl, četyl (žďár.).
Psané

zde v dokladech starších i, 31před T, I nebylo pouhým zna

ménkem grafickým, nýbrž také znělo. Svědectví tomu jsou:
1) Tvary dialoktickó nč. tio-t, tilt; jako se místy dosud vyslovuje kyrk,
syrp, syrna, vylna, pylný (pln-), tak mohlo bývati i v době starší.
2) Opravy 1“v fr v rkp. Drk.;

tu bylo psáno czrt 15619, fmrt 1613,

roztrze 159“ atd., ale Opravce pozdější změnil tu všuder v Fr, a dal tím
na jcvo, že psaní trt pokládal za neSprávné, nejspíše proto, že výslovnost

jeho žádala tirt.
3) Psaní ztyirpiety Ale. G, 24, tepýírw Rožmb. 78, tijrh t. 29, _tijrhem
t. 19; kdyby písařům těchto příkladů i v tz'rt bylo neznělo, nebyli by je
psali způsobem tak nákladným (litorou zdvojenou yi, ýí, ij).
4) Psaní samého i a vynechávání r, !, na př. witmnye ŽKlem. 30,
14 (m. Vítr-), wytranye ROIB. 35b, \vzmyzala jest abomínata est ŽWittb.
106, 18 (m. vzmrz-), przíemikni taceas ŽWittb. 27, 1 (m. přěmlk-), przie
mykl (jsem) silui t. 38, 3, prziemykly siluerunt t. 106, 29, zmykly sú t.
(38, 4 (zmlkly ŽPod. t., raucae factae sunt); v dokladech těchto pro hojnost
jejich nelze spatřovati omyly písecké, zbývá tedy výklad tento: i v ir, il
znělo, pro písaře mělo znění jeho dokonce převahu nad r, l, písař proto
r, 1 vynechaval a psal jen i.
5) Rýmy ir, il 5 i, na př. hirdie: vidie: míloíyrdie KatBrn. 51 sl.,
zavidie: pohyrdio: mylofyrdie t. 276 sl., noflyty: dofmyrty t. 306 sl., wylkom:
-_cznykom (slovo kusé) Marg. 104 sl.; assonance tyto žádají, aby i—vir,

znělo.

_

6) Důsledne přesmykovímí yrb v ybr v adj. srbský v DalC.: kněz
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íybrfky 58, w fybrfkem jazyku 2, knězě fybrfkeho 50, ot fybrfkcho knězě
58; kdyby tu bylo i(y) neznělo, nebylo by pochopitelno, proč se y-r
roztrlluje.
7) Slova německa tvaru tirt, tilt přejatá z češtiny, na př. německé

Túrmitz :

Trmice, Pilsen :

Plzeň atp. činí pravdě podobným, že také

v češtině zněla tato jména kdysi 'l'z'rm-, Pilz-.
8) Podobné psaní staropolské, na př. czirw ŽFlor. 21, 6, we kirwech
t. 105, 37, na wyrzbach t. 136, 2, mílezy taceas t. 27, 1, milczalefm silui
t. 34, 3, Opylwyte t. 143, 16, opylwytim t. 122, 5, przesangil (npol. przy
siagl) t. 109, 5, a dále novopolska výslovnost wilk, wilgnac, milczee; také
dial, tirt zachovalo se v polštině, kde hraničí s češtinou, na př. v nářečí
těšínskem kyrezye (kl'ČÍti), kyrpce (krpee), myrskač a j., Malin. wyr. 42
a j.; shoda psaní stčeského se psaním staropolským & výslovností novo
polskou nemůže se vykládati nahodou, třeba tu tedy výkladu, že znělo i
také v stč. tz'rt, tilt.
9) Totéž pak svědectví je také v mrus. dial. hyrmity (stsl. grmnéti),
virch (VI'LCh'b),dyrva (drpva), obyrvy atd. Verchr. 48 a 49.
Z úhrnu těchto svědectví vyplývá trvám nepochybně, „že psané
v textech starších 1“(31)'v ir, z'l za ně. spisovné [, ; mělo platnost fonetickou,

že také znělo.

Výsledek tento je stejný jako stran i (g) v mít, tlz't v š předešlém
(jiní vykládají věc jinak, srov. na př. Jag. Arch. VI, 510, 532, 533). Jde ještě
o to, jaké kvality bylo a jest a' (g) v těchto případech. Podle BartD. 104
zní 2?(g) v nynějším lašskěm ti?-t, trz't, tilt, tlz't „jen polohláskou“,
yr
v Syrp, kyrk atd. zní tak, jako 'r v kua (m. sirka), sek“rka (m. sekyrka);
piny (: pilný) & pglny (: plný) zní „zcela stejně“; ve zpěvu však i (g;)
v tirt atd. jasně vyniká,. S tímto výkladem Bartošovým shoduje se ta véc,
že dialektické toto i (g) v tirt atd. uchu nezkušenému není ani dosti zře—
telnó, příslušník nářečí jineho snad-noje přesleelme, když není na ně zvláště
upozorněn. Když pak l:?(g) v dial. t-irt, trit atd. jest jen polohláskou, tedy
je těžko rozhodnouti, je-lí druhu a' či y. Podle Bartoše vyslovuje se na.
Opavsku „touž polohláskou“, jaká se slyší v kyrk, „také původní i a g“
v sirka, sekyrka atd. Podle toho zdá se, že dotčená polohláska není rozhodně
ani druhu &ani druhu y, že je vzhledem k oběma těmto druhům irracio

nalní.

O staročeskem pak ti?-t, trit atd. můžeme se domnívati, že také

jeho 73(31) byla hlaska" pravděpodobně též taková, irraeionalní.

3', ; mění se vur, ul.
228. Doklady pro ur: v textě lat. Surbia Kosm6. I, 13, Zurbia Kosm4.
t. (podobně v Reg. I. Purkes 1182, Wurehozlaus 1234, Zobehurd 1. pol.
XIII); 'wurba (Vlha) Nem. 65% eztwurte lěkařstvie Lék. 615, fwurchny
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lu'necz t. 622 že ji zawúrzie KřižA. 264; potwurdili Perw. (list. českopolsk.
XV—XVI stol.) 8, potwurzugeme t., knížectví fwurchu dotczenych t. 10,
léta czturfteho t. 19; — nč. Turnov z trn- (podkrk. Trnov, ČČMus. 1864,
51); srov. pol. kurcz (m. žádaného karcz, křeč), kurczyc krčiti Jag. Arch.
VII, 537.
Doklady pro ul: v text!: lat. Zuatopulch KosmA. I, 14, 'wultawam
Kosm3. I, 2 (podobně v Reg. I: ])ulgomil 1176, Pulfníee 1226), wultawu
PulkR. 2“, rúcho wulnyene t. 25, zamulczeno t. 1625; (střevíce) pulfltienee
Hrub. 248“ (v plfl'tíenem t.); — v nářečích:
žultý BartD. 92 (keleck.)»
86 (starojick.), 62 (rožnov.), žulty, hultať, kul—cit(: slc. klčovat roden)
BartD. 105 (lašsk.), Šemb. 59 (opavsk), žulty květ Suš. 341; pulny Šemh.
78 (Vých.—slo).

.

Jako -u- v nč. Turnov a dial. žultý atd. skutečně zní, tak mohlo se
dialekticky ozývati také v době starší a v dokladech nahoře podaných;
takev něm. Moldau můžeme spatřovati reflex výslovnosti stč. -ul-. Povšim—
nutí zasluhuje, že v dokladech starších jest ur, ul nejčastěji po sou—
hlásce retné.

[, ; mění se v rn, lu.
229. Změna tg't-trut ma dokladů jen několik: kruczycze (krtiee) Boh.
m. 225 že se ty smlúvy druzieti chce Třeb. fam. Kolovr. 10. mart, 1513,
tepruw DalStrah. 4, Kat. 144, ODub. 92, NRada 772, Lobk. 335, Hrul).
236“ a j.; — v nářečích:
tepruv Us. mor., mručeti, m. *mj'č-(srov. pol.
markot Brummer), pes na mě \'ručel Suš. 208; — srov. pol. „inruczeéa těšin.
grudzič m. gardzié (hrditi) Malinav'yr. 34.
Jako v tep,-uv, vrluřyetiatd. a jistě zní, tak mohlo díalekticky zníti
také v dokladech starších kruczycze a druzietí. Polské dial. _qrudzžc',v blíz
kosti jazykových hranic českých, je tomu též svědectvím. —
Hojnčjší doklady má změna tlt-tlu-t. Stala se v češtině zahy, dokladů
s tlt za ně. tlut je v stč. málo, jsou .tu již jen jako archaismy. Táž změna
dale nestala se v každém tvaru tlt, nýbrž jen v případech nekterých. Ze
jména v slovích následujících:
bleh- z blech-: stč. blaha dříve jednoslab., potom dvojslab. se slabikou
blok-; z této vyvinulo se dial. black-, blucha Lact. 294d, bluchawý t.,
bluchowifftie t.; -
čln- z čbln-z stč. člnek, czlnek Boh. 31“ radíns (: člunek tkalcovský),
slc. čln, člnok (tvar slc. s ; má platnost jako Stč.), člun, člunek, clunek
MVerb.; —
dlb- z dblb-Z zlin. lmde BartD. 6, slc. dŽbsť, dlbať, č. dlubm
dloubatfí; —
dlg- z ďblg-z slc. dlh, zlin. dlžen Ba1tD. 6, č. dluh; -— stč. digg/',
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dlhfí, jež dlužno předpokládati pro Dlygomil Kosml. III, 51, Kos1n2. t.
a j., zlin. dlhy' Balth. 6, slc. dlhý, č. dlúhgí, dlouhý, Dlugomil KosmA-.HL
5-1, Kosm3. t.; —
'hl/s- z _galk-; hlk—nedoložeuo; č. hluk, slc. hlučný; —
hlt- 2 (NH, č. hltati; pohlvtilo Lvov. 41b; k tomu nč. klutati; —
chýn— z chzlm-z stč. Chlm, jež dlužno předpokládati pro Hlymec
(Chlumec) Kosml., II, 9, Hlymec (sic) t., zlin. ci:/lm Hartl). 6, 510. (Jth
(jméno místní), č. Chlum, Chlumec, Hlumoc KosmA. II, 9; —
chlp- z chlap-: zlin. chl'p BartD. 6, slc. ohlp, chlp sena, chlpí sa Pastrn.
85, č. chlup; —
klb—a klub- v. doleji; —

klk- z klók: slc. lrlk Hoccus, č. kluk Flocke; — slc. klč Rottland,
klčenžna Noubruch, klčovať roden, č. Ís'luč pařez, klučcnina novalo, hlučín?

runcarc; —
kgz- v. plz-; —
mlv- z nablv- Mikl. Et. Wtb. 187; *mlv—nedoloženo, slc. í č. mluva,
ml'zwz'ti; —

pli;- zpblk- Mikl. Et. Wtb. 236; *plk nedoložono, ale dlužno je před
pokládati vedle doloženého plil', Zuatoplik KosmA. II, 43, Zwatoplic Kosml.
t., Zwatoplík Kosm1.I, 10, Kosm2. t. aj., Swatoplik Kosml. III, 15, Kosm2.
t.; č. & slc. pluk, Zuatopluk KosmA. I, 10, Swatopluc t., Swatopluk t. 111,
_15 atd.; —
1022—z pda-;

se změnou

k—za 19-: dolnobeč.

.
klízať se, 'lcl'zké, skl'znót'

Btch. 426, zlin. klzat, klzky' 1331130.6, slc. k'lzl'y' atd., č. kluzký, klouzati
so atd,; -—
Sky)-, šklb- & šklub- v. dolejí;_—
sln- ze sam-: slc. slnce, č. slu-nee; —

slz- ze slzz-z stč. slm dříve jednoslabičné, potom dvojslabičné' se
slabikou slz-; tato změnila se dial. vo shoz-: z fluzyczek ApatFr. 33% sluzy
bil). Mikul. (Jír. mor. 61), sluzička, slouze Kotsm. 11 (doudl), lašsk. sluza
BartD. 105, Šemb. 58; —
Stlp- ze staly-: zlin. sil) BartD. 6, 310. sti—p,č. stlúp, (tlup ŠtítOp.
218, Otc. 375" a j., slúp, flup 0150. 375', a j., uč. sloup; —
,
tlk- z tblk-z zlin. stŽkat Bartl). 6, slc. flčiem, tícť, stÍkať, tÍk, tlkot,
č. tlukot, tloucz', stloukati, Haul-, tlukot; —
tlm- z tblm-z *tlm- ucdoloženo, thmwk. pol. tlum Hnufe, tlumok

Mikl. Etym. Wtb; 349; —
tlp- z mp-.- *tlp- nedoloženo, (z. & slc. tlupa; stsl. tlmpa turba, rus.
tolpa; —
tlst- snad z (b'/sté Mikl. Et. Wtb. 349; zlin. tlstý BartD. 6, slc.
tlsty', č. tlustý; —
'
žlč ze žblč: 'zliu. žlč BartD. 6; slc. žlč; stč. žlč-, leczy-Hod. 51%
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obklíčil mě zlczi felle Pror. Ol. .ler. Lam. 3, 5;

č. žluč, zlucz ŽWittb.

68, „22 a j.; —

'

žln-, šle-, ze šhln-: slc. žlna, č. žluna, žlum; —
žlt- ze žblt-: zlin. žltý, slc. žltý, č. žlutý.
Jaké bylo o této věci pravidlo, t. j. kdy tlt zůstává a kdy se mění
v tlut, nemohl jsem nalézti. Podobá se, že tlut je pravidlem, kde bylo pův.
tlat a talt, a za býv. tlbt že je pravidlem tu.“ Ale v případech tblt jsou
nestejnosti: z \'blk'Bje vlk, kdežto z tl:le je tluku. Snad měly tu.vliv
nějaký také sousední souhlásky: doly-, tblk- dává (Hug-, Nuk-, kdežto za
vain-, pbln- jest vln-, pln-. Zajisté tu byly také rozdíly dialektické; vidí
se to na př. v blacha a slaza: za blacha je stč. náležité blaha, z toho stalo

'

V

se dial. blaha a z toho dále blucha, kdežto spisovné blecha je novotvar
ustrojený podle pl. gen. blech : blmgchm,; za slam pak je stč. náležité slz-a

V

V

(aby s pláčem Hey prolila Hrad. 29', verš Sslab., tedy slzy), z toho dále

gag, dochované do ně., az toho dial. sluza.
BartD. 6 uvodí zlínské šl'lbat. To je proti č. sklubati, šlrlubati tvar
na pohled starší, vskutku však je to tvar zvratnou analogií nověji vzniklý:
tvar vlastní je skubatí, % něho uděláno sklubati, a z toho škl'bat. Rovněž
tak změněno klubko stsl. klabmko v dial. klbko Boh. 31“ a liartD. 6 (zlin.).
Za g', „l bývá ro, lo, ol.

230. Kromě těch střídníc za g', [, které jsou uvedeny v 55 před
cházejících, bývá za „r, 1 také
ol, v OlMůll.: ku \vimolweny 617, k molweny 6118; text OlMiill. je
dialektický & jsou v něm zejména také dialektické stopy“polské (kozdy 618 
m. každý, pofdrow- t. m. posdrav-); stopou takovou je také toto molv-; —
lo: klobása m. klbása, stsl. kl'bbasa, z kmlb-g —
,
ro: 0 přezlá, drozofti Ol._Sir. 37, 3 (Komenský, v radě k obnově
kancionalu 1633, rkp. ČMus. str. Bb, píše, že slovo na př. obdrží ve zpěvu
„téměř se vysloviti můž s přidáním tajného neb běžného o: obdróží“; to
je theoretícká pomůcka "pro zpěváka, výslovnosti skutečně se to netýká); —
sem však nepatří skroz, dial. v. skrz Šemb. 20 (třeboňsk.), ježto i jinde
ve slovanštině se vyskytuje, na př. rus. Skl'OZ'ba j.

*Poz n ámky' k y, [.
231. 1. Někdy vyskytuje se také _re, le za [, !.
Za spisovné ka-t je dial. it;-et"Šemb. 58 (opavsk), BartD. 104 (nesu)
a 62 (valašsk), za ně. opatrn je stč.- Opatren, ke gen. nč. strdí je nom.
sti—cd,za stč. blaha je ně. blecha, za stč. pl. instr. húslmi atp. je nč._-lcmi,
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za ně. pl. gen. slz je stě. slcz atd. Tu jest ze, le proti [, „Z,ale není to
hlásková změna (, l v re, le, nýbrž každé má původ svůj zvláštní: dial.

krat je tvar náležitý za býv. knih„

k němu byl gen. krta a z toho utvořilo

se odchylné knižné kgt; tak mají se k sobě také stč. Opatren z *-t1'b„nfr>,
za ně. opatg-n, podle opatrný, a dále nom. stred a gen. strdí; stč. ble/za je
tvar náležitý za býv. blfneha. nč. blecha je novotvar, vzniklý podle pl. gen.

blech :

blngehfb,; stč. pl. gen. slcz je tvar náležitý za býv. slzam., nč.

slz je utvořeno podle sg. slza atd.; taktéž je stč. húslmz' náležité za býv.
gaslbmi, ně. houslemi pak je novotvar podle dušemi.
Stč. je plet (fem. : 1. kůže, 2. vor. loď) gen. pltz', na př. plet neb
kuože Rhas. 30, rána w plti t. 17, plet classis Boh. 323, na plteeh Jg.;
plet je z býv. plnem., plti z pl'n,ti, není to tedy změna hlásková le za ;.
Nevyloženo zůstává dial. sm-rek & smrk BartD. G2 (val.), 84 (stjick.)r
a 104 (las.), pův. smerk- Mikl. Et. Wtb. 310; snad je to z polštiny. —
V ŽWittb. 78, 10 psáno: pomsta ko—ewe,m. krve; patrně omylem.
re bývá psáno někdy v bohemikáeh, obsažených ve starých textech
latinských, na př. Postolopret Kosm. 5. I, 13 (opis XV stol.; podobně
a častěji v Reg. [: na treztenici, Gredebor, Crenuc, Dobres, Brene,
Drenouicz).
Svědectví tedy bezpečného, že by se z, ; hláskové bylo měnilo v re,
le, nemáme. —
2. Dial. smradutý Bai-tl). 11 (zlin., smí-dutý) a mrazně t. 127 (opavsk.)
mají -m- analogií podle subst. smrad a mráz.
3. Někdy bývají v nářečí témže za g', ; střídniee rozdílné vedle sebe.
V nářečí lašském mluví se místy sryp atp., místy zase syrp atd.
BařtD. 104; na Frýdecku (v témž nářečí) je gen. do hrynca (hrnce)
a hyrtuň (hrtan); a rovněž tak nalézáme v stč. vedle sebe trít, tlz't, &ti?-t,
tilt v téže době, a někdy v témž rukopise, na př. v Alb. prywe 4.5, S“,
tryh 92b, popřyl'lek 99b & tyrpkoft 98h, myrtwe 985 nakyrmyl %“ atd.
V témž nářečí lašském mluví se dále místy slza (Příbor), místy
sylza (Frýdek), jinde sluza BartD. 105.
_

4. V Kosm. pokr. 1212 psáno Cyríninus (: črn-), vCisMnich. psáno
bil'ÍZO(: brzo; dva podobné příklady jsou v Reg. I: Zobehirit, Zabyri
douice); plné iri se tu zajisté nevyslovovalo, ale znění bylo asi takové,
že irracionalní hláska podle nejistého pozorování písařova před r i po něm
poněkud se ozývala; nejistota mohla tu býti zvláště pro takového písaře,
který tirt i trit slýchal (srov. syíp i sryp v nář. lašském).
5. Vedle náležitého opata—en
: -trn„n'5, ODub. 57, ŠtítOp. 314b a j.
psáno opatercn ŠtítMus. 4D, 25“ (3krát),

41—a j. (často ve ŠtítMus.).

To

je nejspíše utvořeno z dial. opaterný (jako je věrný-věren); méně se podobá
výklad, že je tu zase podobná nejistota, jako v uvedeném právě bírizo.
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6. Povšimnutí zasluhují ještě doklady následující: we kirwi vrátiece sě
z bojě UmR. 331 (verš leab., tedy psané wc—kz'rwi: 2slab.), \ve kirwy

-VV

ŽWittb. 57, 21, we kyrwy ŽPas. 29, 10, ze kirwe ŽWittb. Dent. 24 (před
ložky vokalisované ve-, ze- za ně. v-krvi, z-krve), netahil by kto hnúci

okem Ale. 2, 12 (verš 8slab., tedy psané J\aíšlzlslabJ,
žet mnoho
liftiwie vyslídí (verš Sslab.,
: 251ab.), Lyztímir Kosm2. III,
12 ( :

V

Lstimír). V případech těchto žádáme pro jazyk starý souhlásky?, l;

VV v

ve-krm', ze—kwc, lsti-, -táhl.

Možná, že tu původně také bylo psáno lem-

a -tahl a že to spisovatelé změnili v kim-=, kyrw- a list-, Zyzt-, -tahil.
Je-li tu však napsání kim-, líst- atd. původní a správné, tedy bylo by
ir, il, lí, také za neslabičně, souhláskové r, Z, a bylo by v tom dále svě
de ctví, že ir atd. s irracionalní polohláskou i (g) nebralo se za slabiku,
t. j. že toto irracionalní i nebylo ani do té míry samohláskou plnou, aby
vyslovení jeho bylo činilo slabiku. Srov. psaní Chyraber m chraber Toni.
Reg. Decim. r. 1369.

Původ samohlásek průvodních

v ir, il atd. za 2',g.

232 Průvodné samohlásky, jež v ir, 27 atd. za [, lnalózáme, nejsou

střídnice bývalýchjerů, nýbrž vyvinuly

se podružně.

Kdyby byly

střídnicemi bývalých jerů, tedy měly 'by se shodovati s nimi co do kvality
a co do místa, t. j. mělo by bývati z pravidla 6 za 5 i za b, a mělo by
bývati na př. er za ar a rc za ra atp.; to někdy bývá, na př. v dial. smcrt
za býv. snmm-tt. ale jindy nikoliv, na. př. v stč. smrz't, dial. sríp n. sry/p,
ve žlutý za býv. Žblt'B atd.

Průvodně samohlásky tuto míněné vyvinuly se tedy podružné, a to
SVarabh &ktick y. Svarabhakti („fraction de voyellc“ Bumouf, Dictionnaire
sametu-franc.) je název z grammatik indických přejatý, a rozumí se jím
pronikání zvuku mezi r, 1 a sousední souhláskou: hlásky o', ! (souhlásky
i samohlásky) článkují se totiž za proudu zvučného, t. j. svazy hlasové
při nich se chvějí a způsobují zvuk, hlas, a tento zvuk proniká dmhdy
mimovolně (t. j. mimo úmysl mluvícího) mezi 7, l a sousední souhláskou
a vyvíjí se z něho samohláska, kterou nazýváme průvodnou. Zvuk tento
není hned od počátku svého samohláska jasná a určitá, nýbrž je to takořka
jenom zárodek hláskový, z něhož dalším vývojem může býti tu a', tu a,
tu za atd., podle rozdílu nářečí a jiných okolností; na př. Vltava-Vlz'tava,
Vz'ltava, Veltava, Vultava atp. A i vyvinutá již hláska průvodná nebývá
vždy určitá a rozhodná; proto ucho nezvyklé a necvičenó nesnadno po
stihne na pi. -i- neh -y- v dial. syrp, sryp (srp) atd.
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3“ se mění

v „I

233. 1. ve sknpcní 2—1.
ve výslovnosti dialektické; na př. místo una-hj
říká se místy umllcj, a. podobně býloh m. bg'loh Kotsm. 13 (dondl.); ná

ležité [ spodohcno tím s následujícím l ; —
2. v omg—lmúti-omgknúti;stč. omyknúti : opozdití se do noci, na. př.
já. sem na púšči omrkla. nox me comprchcndit Otc. 901), když již večer
omrczcchu OtcB. 51'3 slc. iďa domov na půl ceste omrkl Slovenské Po—

hl'ady XII, 57; za to je dial. krk. omlknouti :

s mlh- : mlčcti.

opozditi se, lnatením

33l se d10uží v ý,
234. Dloužoní toho nezná nč. spísomá, ale bylo v stč. & jest v ně
kterých nářečích. Vyskýtá. se v týchžc případech, kde také jiné samo
hlásky se prodlužují. Zejména:
v snbst. -gt (srov. hus-h(mse); na př. valašsk. vlk-\'Íča Bartl). 60,
slc. víča, srna- slc. SÍ'ňa Pastrn. 89; —
v subst. Jsa, Jm. (srov. dub-doubok), na př. zlin. vlk-víček BartD. 8:
slc. víšok, hÍbka t.; -—
porůznu jinde v kmenech substantivních; na př. křč, třn, křdcl, ví'ba,
křmit, sÍp, sÍnočko zlin. 22 a Bartl). 6—8 (Zlín.), křč, tí'n Pastrn. 90 (slo.), —
v pl. gon. slc. sřn, zí'n, sřdc, v'Ín, jabÍk t. 89; —
'
v adjckt. porůznu v slabikách kmenových; na př. z dÍhý (dlouhý) BartD.
6 (Zlín); —
'
v komparativech (srov. hustý-háščo, houšť); stč. tvřze, hřze; —
v s10vesich porůznu v slabikách kmenových; na př. on nás nakímil
(tak v rkp.) HusPost. 69b, aby ho křmíl i. (2krát); křmit BartD. 6 (Zlín.),
pÍnit zlin. 22; —
v inf. dvojslabičném (srov. nesu-nésti), na. př. (chléb) wřci (tak V rkp.)
psóm HusPost. 46b, jinam sě mohli wřczi t. 1715; slc. břsť (m. hrsti),
tíct Pasti—n.89; —
v V. tř. —at'i,zejména v iterativoch (srov. pustiti—pouštěti); na př. stě.
'lzřdaytz',strach boží ústy dvojeho jazyka. hí-da (tak v rkp.) ()1. Prov. 8, 13;
třbaii, roztřhal Kruml. 653; ořtatž, (židé) nohy i ruce (Ježíšovy) zwí'tali
HusPost. 845; podle toho bylo také stč. skz'řněii, svú rukú nopofkwrnycli
01. Gen. 37, 27, smřcčii, (syny) zfmircieyucich ŽGloss. 78, 11, típčěti,
pokúščli i otirpcziely jsú boha ŽWittb. 77, 56, tvřzčti, komoň svú podkovú
cěst potwirzal. Ale. 1203; ——popřchá, zadřhat, stlkat, klzat, zadřžat,
prehřnat atp. zlin. 22, BartD. 6—8' (Zlín.), Mikl. 13 185—186 a 210; —
slc. zdřžať, hřňat, vrhat, omřzať, hihat, stÍkáť, prepinat atd. Pastrn. 87—88.
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Slabikotvorné

ly, y, fl.

235. Čeština má také slabikotvorné 131,73,7; (zváno jinak samohláskoeé
ly, a, ii, nasalžs sonans).
.
Z psl. sedmi), osmb má čeština. podle pravidla. o střídnicích za jer
sedm, osm. Slova. ta byla v stč. jednoslabičná, jak svědčí doklady: matko

pro tvých [edm radostí Hrad. 119b (verš Sslabičný, tedy [edm : lslab.),
offmdefat let fcztyrzmy bieše t. 70“ (verš. Sslab., tedy offm-.= Islab.).
Příslušné k nim tvary další gen. Sedmi, osmi atd. jsou dvojslabičné, a podle
toho změnilo se (analogií rhythmickou) také jednoslabičné sedm, osm ve

V V

dvojslab. vv
sedm, VV
osm.

Slabikotvorné m jest dále v slovíeh přejatých jako I/íemburk, Rožmberk
atp., na př. 2 lyczmburga Pulk. 179', z Hazmburku VelKal. 373,'K0[fm
burk t. 204, Rožmberk t. 227, z Wartmberka t. 177 atd. Vždycky ovšem
nemusilo v těchto slovích bývati uz, na př. vNo-rmber'k, do normberlm Pulk.
120" atd. mohlo býti norm- jednoslabičné.
Slabikotvomé za, 13je v stč. blázn, bázn n. bázň, kám 11.kázň atp.,
když slova ta brána za dvojslabična, jako na, př. ve verších (8slabičných): '
však aby potom měl bazn | daehu j'mu osličí kazn Hrad. 18“ t. j. bzi-zly,
kázat; — a dále je v dial. sedu, osn (dvojslab.) BartD. (; (zlin.) a j., s -n
za spisovné -m.
Dialekticky vyskytuje, se také 43slabikotvorné vzniklé z mí, už za
niknutím samohlásky wi, —í,& jest krátké za ni a dlouhé za ní. Na př.
ňgdy (dvojslab.), ohňpara, kříže, křížky, si'ídaří atp. BartD. 6 (Zlín.) a 60
(valašsk.)—m. nikdy, kníže atd.; dva-dů t. 60 m. dva dni, n'e Šemb. 43
(zap. mor.) m. nic.
Staré m, 23.(čz) mění se časem přisouvaním samohlásek v cm, um, en
(eň) atd.; na př. ledem Alb. 48b, dial. sedem, osem Šemb. 82 (těšin. a slo.),
sedym, osym t. (las.), sedum, vosum t. (česk), blazen ŽKlem. 4:8, 11,
bazen t. 13, 5 a j., kazen t. 118, 66.

MW..w.

Oddíl druhý.

Souhlásky.
[. Původní souhlásky indoevropské & střídnice jejich
slovanské *).
236. Původníindoevropské

souhlásky jsou:

r, 1, n; — t, th, d, dh; — 1), ph, b, bh, v, m; —- I.:, lá atd.;

—

s, z; — j.
Jest ukázati, které jsou jejich střídnice slovanské, praslovanské.
Všeobecně jest připomenouti, že explosivy aspirované postupem do slovenštiny
(& rovněž tak do lit.) ztratily aspiraci.

Původní

o', l, n.

237. Hlásky tyto dochovaly se do slovenštiny beze změny. Jest tedy:
za pův. ? psl. ?, na př. v orati. 0va č. ořu, oři, vedle lit. ariu,
lat. aro, ř. dgów, — v bem

atd.; —
za pův.

l psl.

beru, vedle ř. qie'gw,lat. fero, Skl'. bharmni

l, na př. v lizati, tíží), č. lížú, líži vedle lit. lěžiu,

ř. let“/_oa,lat. lingo, —- v lép'r, č. lep, vedle ř. ).uzagóg skr. limpámi koř. lip-,

atd.; —
za pův.

n psl.

%, na př. v ?ZOV'Lč. nový, vedle lat. novus. ř.1-e-'.Fog,

skr. navas, — v noktn stsl. noštb č. noc, vedle lit. naktis,
v
r. níš, atd.

lat. 110x,

*) Srov. Schl e iche r, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogerm.
Spraclu'žn210 aj ; — Miklo sich, Gramm. I“ 201 a násl ; — téhož, Etym. Wórterb.; —

Le ski en, Handbuch! 17 a násl.: — Brn gmann, Grundriss I. 164 a násl.; —
Bechtel, Hauptprobleme 291 a násl.; -—pro souhl. k, k' atd zvláště spis Fickův,
Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas 1873, &rozpravu Co'llitzovu,
Entstehung der indoeranischen Palatalreihe (v Bezzenbergerových Beitráge III; 177 —
234, 1879), která. podává. spolu přehled, co o tom předtím vyložili As coli

1870,

J. Schmidt 1872, Fick 1873, Havel 1874 a Fr. Muller 1878; pro souhl. r, 1 pak
spis Fi ckův str. 201 a násl. a.rozpr. L + Dental im Altindischenod F. Fortunatova
(v Bezzcnb. Beitráige VI [1881] 215 a násl ).

'
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V jazycích arských, zejména sanskr. a avestsk., bývá za l často r;
např.

za I v sl. sluti, slovo, ř. zlé./ro;, 90.150),lat. cluerc,

. . jest 1- v skr.

šravas gloria, Šrnóti audit atd. Do nedávna bylo domnění, že jazyk
původní měl jen 9', a to že se rozštěpilo v r a !. Domnění toho držel se

ještě Fick 1873. Ale Fortunatov

nalezl pravidlo (v Bezzenbergerových

Beitržige VI, '1881, že za evropskou skupinu souhláskovou 9-+ dentalis
je v skr. skupina stejna, kdežto za evr. l+ dent. je v skr. střídnice jiná,
(totiž ! vynecháno, a místo hlasky zubné je stejná jazyčná, na př. lit.
valtis síť, rus. VOlOtbnit, č. vlat, & skr. vata-, vatí provaz); je tu tedy za
evropské rozdílné 9- a l v skr. reflex rozdílný, a z toho vyplývá, že byl
iv skr. a v indoevropštině vůbec kdysi rozdíl mezi r a l, a že tedy roz
dílné r, Z bylo již v indoevropském prajazyku.

Pův.

t, th, d, dh.

238. Illasky t, d dochovaly se do slovanštiny beze změny; hlásky
pak "th, dh ztratily aspiraci. J est tedy:
za pův. t psl. t, na př. v zájm. to-, vedle ř. zó, skr. ta-, ——vc
vbrtéti stsl. vrfntůti č. vrtčti, vedle lat. vertere, skr. vartatě, atd.; —
za pův. th psl. t, v stojati, stoja č. státi, stoju, stojím, a taktéž
v stati, stana č. státi, stanu, vedle skr. pant. perf. sthi—ta-, koř. sthaq
jineho příkladu pro *th není, a za *sth je tu st v jazycích evropských ve
všech: ř. fan/ju, lat. stare, lít. stoju atd.; —
za pův. d psl. ti, na př. v dom'i, č. dóm, dům, vedle lat. domus,
skr. damas, — ve viděti, věděti, č. viděti, věděti, vedle lat. videre, ř. iďsi'r,
olda: m. ftďefv, .Foíďa, skr. veda atd.; —

z a pův. dh psl. cl, na př. v dym'n dým, vedle ř. (nyní,-,skrpdhůmas,
lat. fúmus, -— v Ian'B č. med, vedle ř. „něm, skr. madhu, — v_rmdéti se
rdíti se, ruda, vedle ř. _s'geúťřoo,
šgvogóg, skr. rudhira čxarvený.
Pův. ]), 12h, b, bh, v, m.

239. Hlásky 1), b, v, m dochovaly se do slovanštiny beze „změny.
Hlásky bh a ph ztratily aspiraci. S v splynulo také go, pokud nezaniklo
v střídiiici, vzniklé z my atp. Jest tedy:

za pův. p psl. 19, na př. v pluti, plova č. plúti, plovu, vedle lit.
plauti, ř. našim,

— v smpati

spati, v. skr. svapnas, ř. ížmrog,atd.; ——

za pův. ph psl. 1), v stsl. kup'r, č. kupa, avest. kaófa- vrch; —
za pův. !) psl. b, v stsl. skoblt radula, rus. skobelb, č. skoble, vedle
lit.. skabéti řezati, lat. scabo; —
za. pův.

bh psl.

b, na. př. v bore— č. béře-,

vedle ř. mága-, skr.
—

bhara-, — v byti č. býti, vedle ř. qiómr, lat. fu-, fui, skr.'bhň-,bhavati,
v nebes- č. nebes-, vedle ř. vegas-, skr. nabhas-, atd.; —
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za pův. v a y, psl. v:, na př. v DvD-, stsl. ovnca č. ovce, vedle lat.
ovis, skr. aviš, — v nom, č. novy', vedle lat. novus, ř. všfog, skr. navas,
lit. naujas, pův. nenos, — v pl. nom. synove č. synové, vedle skr. sňnavas,
pův. snnegos, atd.; —

za pův. m 'psl. m, na př. v mati č. máti, vedle lit. moto, lat. mater,
ř. .uúrqg, skr. máta, — v jesmr, č. jsem, vedle skr. asmi, ř. siyí m.
ěayí, atd. .—
Pův. -m (koncové) změnilo se v psl. -n (a tak i v některých jiných
jazycích). Na př. za pův. som skr. sam je psl. smz- v s'nn-ésti, Scan-mnu.,
sum-gti, —_za pův. akk. genam je stprus. genan, ř. Zógár, psl. žena (z an).
Proti příponám s -m- v sg. instr. témb ralrbmí., dn. dat. instr'. tema
rybama, pl. dat. tém'n rybam'n a pl. instr. těmi rybami atp. jsou v některých
jiných jazycích přípony s -bh-; na př. ř. -q;t v ím ,Ba'rlqz.proti slovansk.
mu; v sing. instr., skr. -bhjám v du. (lat. instr. ašvabhjam proti slovansk.
—ma,skr. —bhjasvpl. dat. as'vůbhjas proti slov. -mz, skr. -bhžs v pl. instr.
ašvabhiš proti slov. mai. Se slovanštinou mají tu souhlásku stejnou —m-litev

ština a germauština. Toto m a bh však nejsou střídnicc hláskové, nýbrž
každé jest původu jiného; srov. Brug. II, 626.

Pův. k, lé atd.
240. Vzájemné střídnice hlásek hrdelných jsou v jazycích indo—
evropských nčkolikeró: na př. za "I;v slov. ku-, kova- je k v lat. ců-, cudo,
—- za k v slov. kmenu zájm. ko- gen. kogo jc gu v lat. quo-, qui quae
quod, — za I.-v lat. decem (m. dekem), ř. oáza je s v slov. (108th č. deset, atd.
Totéž nalézá se také při ;] a gh.. V tom pak ve všem jeví se trojí druh

souhlásek, totiž:
1. hrdelnice, které jsou stejné v jazycích všech (mimo obměny, kterým
podléhají na půdě jazyků jednotlivých),
cíl-, cudo atd.; —

na př. 7; v slov. ku-, kova—, lat.

2. hrdelnice, labialisovanó v lat., řečt., kelt. a germ., např. quv lat.
quo-, ř. 710-(a ato-, oboje z kym—)v 161590; (xózsgog, ion.), proti slov. ko-;

—

3. hrdelnice řecké, lat. atd., za něž v jaz. arských a lítevskoslovanských
jsou sykavky, na př. k v lat. decem, ř. Mam..., proti s, š, s, š v slov.
(108th č. deset, lit.“ dcšimtis, avest. dasa, skr. daša.
Které byly těchto hlásek střídnice původní, není dosti vysvětleno.
Sc stanoviska slovanského můžeme na tom přestati, že byly v době starší,
předslovanské, střídnice dvoje:
a) k, 11,gh, tak zvané hrdelnice velarní
(t,. j. článkované mezi
kořenem jazyka & čípkem, velum palati), a
b) hlasky, za něž jsou v jazycích arských a litevskoslovanských

střídnice sykavó,

v jazycích ostatních střídnice hrdelne';

podobá se
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pravdě, že to byly hlásky též hrdelné, jež v arštině & lituslovanštině
změnily se v sykavó, ale jest také domnční opáčnó, že to byly hlásky
sykavé, jež v řečt., lat., kelt. &germ. se změnily v hí'delné; hlásky ty pak
znamenají se 15,_d,g'h a pokládají se za, hrdelnice palatalní
n. podnebné
(t. _j. článkované mezi kořenem jazyka a zadním patrem).
Hlásky gh a g'k ztrácejí aspiraci.
.Střídnice slovanské za pův. k, 73-atd. jsou:
za pův. k je psl. k, na př. v zájm. Ico-, stsl.k1.to č. kto, kdo, vedle
lit. kus, skr. kus, ř. acc-, zózsgog (ion.), lat. quo-, qui quae quod, — v tek-zp

č. teku, vedle lít. toku & skr. *takami, atd.; — sem patří také k, které
na půdě slovanské se změnilo v č, na př. v stsl. četyran č. čtyřie, čtyři,
z býv. ketyr-, jak svědčí lit. keturi, — ve vok. vnlčc stsl. Vl'BČCč. vlče,
vedle ř. lůze atd.;

——

za. pův. g je psl. „, na př. v jbgo č. jho, vedle skr. jugam, lat.
iugum, ř. vaóv, atd.; — sem patří také g, které na půdě slovanské se změnilo
v ž, na př. v živ'b č. živý, z býv. giv-, jak svědčí lit. gyvas živý, atd.; —
za pův. gh jc psl. g, na př. v stig-, stsl. dostígnzjti č. stihnouti,
vedle ř. ars/Zm, skr. stighnomi vystupuji, — v mngla č. mhla, mlha, vedle
ř. ó-yíllq, — v dblg'b, stsl. dl'ng'n č. dlouhý, vedle skr. dirghas, ř. ďaltzóg,
atd.; —
za pův. lé je psl. s*), na př. v deseti, č. deset, vedle lit. dešimtis,
avest. dasa, skr. daša, ř. óěza, lat. decem (t. j. dekem), — sluti, slovzj
č. slovu, slovo, slava č. sláva, vedle lit. šlové, skr. šravas, ř. xlšfog, —
vssr, č. ves, vedle lit. věš- (v kompositech) dům, osada, skr. víš-, avest.
vis-, lat. vicus, ř. alxog, atd.; —
'
za p ú v. g' je psl. z**), na př. nu,le stsl. ml'nzzj dojím, vedle lit.
melžu, skr. mňrdžmi, ř. á-ys'lyca, lat. mulgeo, něm. melke, —-ve znati, zbnati
č. znáti, vedle lit. žinoti, skr. džňá-, džáníuni fut. džňásjámi, ř. a. lat. gn6-,
yzyvóaxm,cognosco, ignotus, atd.; —
za. pův. 9% je psl. z***), na, př. v zima, vedle lit. žčma hiems, skr.
himíí feln. zima ř. zsíydw, lat. hiems, — lizati č. lízati, lit. lčžtí, skr. líh-,
lěhmi, ř. začla), lat. lingo, atd.
Odchylkou je sl. kamen- a lit. akmen- proti skr. ašman-, — & SI.
95355č. hus, husa proti lit. žqsis & skr. haúsa labuť.
*) Za obé je dále lit. s', avest s, skr. s', a v řcčt., lat., kelt., germ. hrdelnice k
nebo její obměna jiná..
") Za obé je dále lit. ž, avest. z, skr. dž, a v řečt., lat.„kclt., german. hrdel
nicc ;: nebo její obměna jiná.; z jazykův, které mají za K-a g"stí-ídnicc sykavé, shodují
se tedy slovanština s iranšcinou (uvest) & litevština. se sanskrtem: pův. k, É— sl. s, :,
— iran. s, z, — lit. š', ž, — skr. s', dž.

***) Za. obó je dále lit. ž, avest. z, skr. h (m. džh), avřečt., lat., kelt. agerman
střídná hrdelnicc.
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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'

(3.

'

Pův. s, z.

241. 1. Za pův. 3 má slovanština dílem s, dílem cla,.

a) Za pův. s je psl. s. Na př. v sed-, stsl. sedlo, selo, sédéti, saditi,
vedle lit. sédeti, .lat. sedere,

ř. 30- m. rreď- v 35044114,
— v sedmi, č. sedm,

vedle lit. septyni, lat. septem, skr. sapta, — v S'Im'L m. stupni, 'č. sen,
vedle lit. sapnas, skr. svapnas, lat. somnus, sopor, ř. čuvac, — v jests č. jest,
vedle lit. esti, ř. ěo-zí,lat. est, skr. asti, — v nosu, č. nos, vedle skr. nas
a nasa, sthněm. nasa, — bos'L č. bos, vedle lit. basas, — sg. gen. nebese
vedle ř. registr-, atd.

b) Za pův. s je psl. ch. Za ch bývá změkčením z něho „vzniklé š;
bylo se tedy změnilo s v ch před tímto měkčením. Příklady toho máme:
bl'Lcha č. blcha, blecha, vedle lit. blusa, — d'bchnati č. dchnouti, dechnouti,
dýchati,'duch, duše atd., vedle lit. dusti, — ckoditi, part. šbd'I, č. šed, skr.
__sadámi jdu, ř. 686; m. aaa-, — ohromí, č. chromý, skr. sramas. — jucha
“č. jíc'ha, lat. jůs, skr. jůša, — kašblb č. kašel, lit. kosu, kosti kašlati, —
lecha č. lícha, lit. líse záhon, — mnoha č. moucha, 1it.musé, lat. musea, —
myšs č. myš, lat. můs, ř. (4139,skr. můšas (m. můsa-s),

— 111mm, (3. mech,

lit. plur. musai, lat. muscus, sthněm. mos, — snacha č. snacha (z jihoslov.),
skr. snušů, -— such/1. č. suchý, lit. sausas, — ŠCStb č. šest., lat. sex, — 'ucho,

(“ lit. ausis, — vetfnchm č. vetchý, lat. vetus, atd. Dále v koncovkách ohýbacích:
pl. lok. -ch'1>,chlapcem„ rybachfn, _téclrr. . . ., z pův. -su, skr. ašvčšu,

ašvasu;
praes. 2 sing. -š5 z clu., v nesešs stsl. neseši atp.;
aor. slož. ]. sg. dach'n z pův. -som; 3. pl. stsl. dašg z -chg.; a podle
toho pak i v impf. stsl. neséach'n, neseaše, stě. uesiech,vnesieše.
V jakých případech pův. s přejato do slovanštinj' beze změny a v jakých
změněno v ch, není vyšetřeno dostatečně. Vidí se Ovšem, že v jistých po
měggch hláskoslovnýchbýů'á časteji ch, v jiných častěji 3, ale nevšude jeví
se V tom důslednost a-nevždy je viděti příčiny odchylkám.
ch bývá často po samohláskách druhu u- a ž-, jak viděti i na pří
kladech nahoře položených.
ch je proti 3 skr. desiderativ v slovesích stsl. jachatí, achati, machati,
č. jeehati, ňuchati, machati, ostýchati se.
ch je v aor. stsl. réch'n stč. řiech, % pův. rek-som, a podobně v stsl.
"téch'n z pův. těk-Som.

V *st, *ss, *Íás, *ts (spodobeném

*

\

_

z *ds), *ps (*bs), *ns zůstává s.

Na př. v aor. dasta, daste; — résta, réste z rěksta., rčkste; — stati,
strana; — pr'Stb stsl. pm.stn č. prst humus, vedle prach'n prach z pův..
porsfn, obé z koř. pers-; — 2. sg. jesi č. jsi, z jes-si; — pl. ,gen. lok. nas'b,
7. *nšs-som (gen.) a *nas su (lok.); — aor. stsl. trgs'b, m. tres-sm; —
aor. stsl. nčs's, z *iiek-som; '— 2. sg. stsl. vési, jasi, m. ved-si (spodob.
...

CÍ—

%
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vet-sil, jad-si; — aor. stsl. baS'Bf-Z *bhód-som; — aor. stsl. gresm, z grčb
som; '— osa č. vos, vosa, lit. vapsa; — mgso č. maso z *menso; ——pl.
lok. 4151, m. -an sm, jako stč. Polás (z kmene poljan-). V aor. stsl. pgclm,
jachm, č'. pěch, jčch edí, vzniklo ch.analogií podle dachfs atd.; tvary vlastní
_.S,—S'I>
jsou

v stsl.

pgs'L, jas'L.

—

2. Původní z předpokládá se ve skupinách 5 + media. Na př. podle
got. mizdó, ř. uma-o'; atd. předpokládáti lze pův. mizdh-, atd. Toto pak
pův. z dochovalo se také do psl.: mazda.

Pův. j.
242. S j splynulo také gi, pokud nezaniklo v stříduici, vzniklé z
atp. Z obého pak jest v psl. opět j ; na př. v jtgo stsl. igo č. jho, vedle
skr. jugam, lat. iugum, skr. vaór, — pl. nom. gostst č. hosté, vedle skr.
'kavajas, pův. -eies, atd.

II. Souhlásky praslovanské & jejich proměny v době
předčeské'*).
243. Souhlásky praslovanské byly původně: plynné r, 1, n; zubné
t, d; retné 17, b,"v, m; hrdelné k, 9, ch; sykavé s, z; & podnebné j.

souhlásky tyto byly na začátku
doby praslovanské. Z čeho vznikly
nebo jakých hlásek původních jsou střídnicemi, bylo vyloženo ve výkladech
předcházejících; k tomu jest ještě ukázati, jaké změny se s nimi staly
v době předčeské & jaké střídnice za ně má čeština.
Změny, jež tu nelézati budeme, mají své příčiny.
Nejčastěji to
bývá vliv následující samohlásky druhu a (totiž a, *č, 9, b z *e) nebo
druhu i (totiž i z *íí z *egí,a. I; z *i); nebo vliv následující dvojhlásky
& a toho i, jež je místo &; nebo spojení s _7'; nebo sousedství & spojení

s hláskami' jinými.

Výsledek

pak těch změn jest, že na sklonku

doby praslovanské

jsou souhlásky: A) r, l, n á fř, Z; 72; 13) t, d; 0) p, b, v, m; D) k, 9, ch;
E) 0, ; (dz), z, 3; J") č, 3"(dě), ž, š; a G) j.
A)“"PSL ?, l, n; 7", I, až.

244. 'Psl. souhlásky plynné r, l, 12.jsou střídnice

za pův. r, 1, n

(srov. 5 237); na př. r v psl. bem jest podle ř. (pe'gm,lat. fero, skr. bharámí
střídnicí za pův. r v koř. bher-, — lv psl. ližq. je podle lit. lčžiu, ř. lsílw,
*) Srov. Miklo sich, Gramm.I“ 201 a.násl.; -—Leskien,

Brugmann,

GrundrissI; — Sobolcvskij,

Handb! 16 a násl.;—

Fonetika 108 sl.
2o*
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lat. lingo za pův. &v High-, — n v psl. noktb, stsl. nosti„ č. noc, je podle

lit. naktis, lat. nox_za pův. n v *nokti-, atd.
.
Ve spojení s -e, -z', -é atp. souhlásky tyto v době psl. se nemčkčí.
Spojením s -j mění se r, Z, » v měkké ř, Z',92. a skupené sl v št (pro

jiné skupiny není bezpečných příkladů). Změna tato děje se v době psi.
(srov. Mikl. I“ 444) a měkké ř, l: 72.,šl' dochovává se odtud do jazyků
slovanských jednotlivých.
Víc o tom viz v gg 262, 277 a 289.

Do doby psl. sahá začátkem svým také přisouvání

n v případech,

jako jsou do-n-jego stsl. do-ňego č. do-ňeho atp. Přisouvání to vzalo svůj
začátek od předložek, které měly -n etymologicke. Takové byly zajisté
předložky se, ve. Znčly původně *som-, *on- (v- ve ea je hiatové). Ve složeni
nách samý-, ont- (t. j. kde druhý člen složeniny se začínal souhláskou
nějakou mimo ]) vznikalo set-, (yt-, na př. saséd'r. č. súsčd, soused, Ejtank'r,
č. útek. Ve složeninách ostatních měnilo se sem-, on- v náležité sam-_.
(v)an- (sr. ; 17), a bylo tedy na př. sean-hmmstč. snem gen. semná, san-nm:;

stč. senmu, smn-eti stč. suieti, smn-imati č. snímati, smí-esti č. sniesti,
snísti, v'Bn-nma, wan-gti, v'nn-imáti č. vnímati, van-jemi) stsl. vmňemb
(psáno V'L ňemn) atd. Také o sobě stojíc, t. j. mimo složení, ve funkci
předložkové, změnilo se *som, *on v san, ven; na př. smn jimi, v Stsl.
s'm'iimr, (v písmě rozděleno v S'L nimi.), v'nu jemi, v stsl. v'Lňemr, (psáno
v'r. nemn), stsl. V'Ln-IIŠÍin aures, v'nn -uši.ju in aurihus, v'Ln-edra, v'Ln-edréehm
atd. Když slovo příslušné se začínalo souliláskou nějakou mimo j-, odsou
van se -n ze san a ven, a bylo 36, va. Bylo pak S'Ia-télllh, vn,-tomi) . . . ,
& naproti tomu smn-jimn, V'Iťn-jcmh. Na pohled zdálo se, že v sam-jimi,
(proti sm.-temp), vmn-jemr. (proti vas-tomu) jest n přidáno; zdání toto za
vdalo podnět, aby se ve stejných případech vsouvnlo n také jinde1 a tím

vzniklo do-n-jego, na-n-jemn, za-n-jimi, ot's-n-eti stsl. aor. ot'nne praes.
ot1.m>má, č. odníti, vmm-n-gti stsl. vmzngti vedle vazeti, atd.
Ve složeniuách

stsl. szjlog's consors tori, sajložn id. je ng—, v S'Llog'L

compositio, smložr, ináritus, saložiti componere je S'o'-;podobně je v Qt'bk'b
a V'Lt'LkatÍ intexere rozdíhió (g- a (tůň-, atd. Složeniny se sch (j- pocházejí
ze starého som-7 on-, složeniny pak se sz-, va- jsou mladší a pocházejí
z doby, kdy ze *som, *on bylo se již vyvinulo se, ve.
Srov. Baudouin de Courtenay, Glottol. zametkí I (1877) 17—53;
jinak Miklosich 1“ 212—213 a Miu-ko v Jag. Arch. 14, 94 SL
Přisouvání n v do-n—jego,na—n-jemr,atd., začaté v době praslovanské,
pokračuje a množí se časem; účinkem jeho jest i mě. přendáti, nandati
atp., v g 299.
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B) Psi. t, d.
245. Psl. souhlásky zubné t, d jsou stříd nice za pův. t, tl),a d, dh
(srov. € 238); na př. t v psl. vbrtéti stsl. Vl'btéti č. vrtčti je podle lat.
_vertere, skr. vartatč střídnicí za pův. t v koř. vert-, — t v stojati, stoja
a stati, stana, č. státi, stoju, stojím, stanu, podle skr. part. sthitas, za th
v koř, stha-, —
.Foída, skr. věda,
madhu, ř. uším,
Souhl. t, d

(1 ve viděti, věděti, č. viděti, věděti, je podle ř. .Ftó'eir,
za pův. (1 ve nejd-, now-, ——med'L č. med, je podle skr.
za pův. (lh v med/tu. ——

ve spojení s -c, -z', -é atp. v době psl. se nemčkčí. —
Změny vznikající ze spojení t-, d- s -j jsou rozdíhie v jazycích slo
vanských jednotlivých, jsou hotovy v nejstarších jejich památkách historic
kých, a vykonaly se tedy v době přechodu z praslovanštiny do slovanštiny
historické; v praslovanštině pozdější mohly se jeviti jejich začátky jako
rozdíly dialektické, pro praslovanštinu původní dlužno však předpokládati
jednostejné tj, dj, na př. v subst. svetja svíce, medja č. meze, mez.
Změnilo se pak psl. tj, dj do slovanských jazyků jednotlivých takto:
za psl. tj, dj, svétja, medja, má srbština c', dj, svieóá (v písmč cyrillském
cnujelia), medja (archa), — chorvatština c', ;, sveóa, moja; — slovinština
č, j, sveča, meja; — polština c, dz, šwieca,-miedza; — lužičtina 0, z, hluž.
swčca, mčza, dluž. swčca, mjaza; —-čeština o, z (dz), které se záhy měnilo
v z: stč. (před přehláskou) svieca, mega, přehlas. sviecě, mezě, nč. svíce,
meze; v nářečí slc. zachovalo se dz, tedy medza; — ruština č, ž, svéča,
meža; — stará slovenština (stbnlh.) št, žd, svešta, mežda; ——bulharština
totéž, svešta, mežda.
Střídnice české za psl. tj, dj jsou tedy c, 4 (z, slc. (lz). V slabikách
ca, za. a cu, zu způsobují přehlásku, za starší nom. svieca, mega atp.
a akk. sviecu, mezu atp. je později přehlasované sviecě, mezě a sviec'i,
mezi atd. Přehláska děje se jen v slabikách měkkých; jsou tedy.i vytčené
zde slabiky ca, za atd. a tudíž i jejich souhlásky c-, g- měkké. Měkkost
0, z pochází od původu těchto hlásek z tj, dj a zůstává při jejich kvalitě,
jest, vlastností jejich jakožto zubných assibilat z bývalého tj, dj vzniklých.
Srov. % 394.

Jako se tj mění v zubnjci assibilovanou a (skoro =t+s),

tak mění

se- také dj vlastně v z : dz; v slc. medza (a pol. miedza) je člen zubný
zachován, pro češtinu (a lužičtinu) změnilo se z záhy v z. '
Ve skupeném st, zd mění se tu zároveň s v š a z v š; ze stj je
české šč a z toho št', ze zďj je žd'. Na př. part. puštěn stě. puščen z pustjen-,
hyžd'en z gyzcljen-.
Víc o tom v. v % _303 a 316. —

Z doby psl. pochází změna tt, dt v st._ Na př, v inf. mesti, \'esti,
sup. mesta, vest'L, mésti, věští, mest, vest, z met-ti, ved-ti, inet-m..
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ved-trs; — praes. 2. du. stsl. dasta, jasta, vesta, 3. du. a 2. pl. deste,
jastc, vesta, stč. 2. pl. jioste, viesto, 'z -d-ta, —d-te; .—subst. gusto, vlastb,
č. hrst, vlast, z g'nrt-ts (srb. iter. g'rtatí corradere), vlád-tn; — pestum.
č. pěstún, z pet-tun'n; — č. vrstva, přástvn., z vnrd-tva, pred-tva; atd.
Změna tato má, doklady také v mnohých jazycích jiných; na př. v lit. inf.
vesti z ved—ti, lat. cluustrum z claud-truln, rastrum ?. rad-trum, l'OStl'Illll
z rod-tmm, paluster z palud-tor, v ř. nwzóg z rno-mg, olo-00:7.aid-0x atd.*).
o změně kt, gt v stsl. št č. 0 atd. viz dolejí při 15,g (s 247 č. 5).
Obecné slovanské & tedy psl. jest také odsutí t, (I ze“ skupení dg.
ts, ds, tm, dm; na př. stsl. véglasa z ved-gols'n Mikl. Et. Wtb. 390, v nor.
stsl. (32295
m. čitsfn, % keit-som,

— subst.

čislo č. číslo z cit-slo,

— v stsl.

pracs. 2. sg. desi, jasi, zrési z dad-si atd., — \“ krysa č. kus z *kond-s'n,
vedle lit. kandu, kusti kousati, — v osmi), osma, č. osm, osmý, z ost-mb,
ost-m1., podle skr. aštítu, ř. ozn/J, lat. octo, got. ahtau, lit. aštůni, —v praes.
1. sg. damb, jamo, vámi„ č. dám, jiem jím, viem vím, z dadmb atd., —
pracs. ]. pl. stsl.. dama, jama, váma, č. dáme, jieme jíme, vieme víme,
z (kul-m1, atd., — v_i/mg č. výmě, ?. vyrl-mg, vedle skr. ůdh—ar, ř. eMag,

sthnčm. ůtar; — ruména č. ruměný, z rud-mém., srov. lit. raumů
maso svalové (červené, z ráudmů, v. Zubatý v Jag. Arch. 15, 497),
V sedmi. č. sedm jest na pohled odchylka; ale to jest m. *sebdmb, ne-li
dokonce

m. >*“sebdtmn, vedle ř. Ě'Bďoyog.

V době psl. začíná se také vsouvání
t do skupiny sr na př. pasti-'n
č. pstrý, pestrý, z pns-ro-. Pro zdr. ze zr není příkladů dosti starých.
Vsouvání toto pokračuje & množí se časem, v. 5 313 a 326.
C) PSI. 17, b, v, m.

246. Psl. souhlásky retnó 13, b, v, m jsou střídnice

za pův. 1), b,

bh, t, y„ m (srov. % 239); na př. 19 v psl. pluti, plovad, č. plúti, plovu, je
podle lit. plauti, řeek. nlšfco střídnicí za pův. )) v koř. pleti-, — b v stsl.
skobln, rus. skobeln, č. skoble, je podle lit. skabéti, lat. scabo za pův. I)
ve *skab-, — b v psl. bere č. beru je podle ř. (pípa), lat. fero, Skl'. bhar-ami
za pův. bh v koř. labor-, — v v psl. ovn-, ovnca, č. ovce, je podle lat.
*) Změnu tuto vykládá Kržiuter ve spise Zur Lautverschiebung (vyd. v Stl'assh.
1877) na, str. 88 tím, že do tt vniklo při článkowiní mimovolné s,_a K. Verner,
po
suzuje spis Krňuterův v Anzeiger fur deutsches Alterthum IV, 341, praví o tom výkladu:
„Eine vorzugliche Erklnrung, durch welche ein láutgeschichtliches Itátsel, das fast alle
indogerm. Sprachen beruhrt, aus der Welt geschaíl't wird. Man versuche selbst ein
mta mit zwei vollstándig gesprochencn t- Lauten liervorzubringen . . .: man erhňlt
unwillkúrlich statt ana ein zlata". Mám trvám právo pí'ihlásiti se, že jsem podali
týž výklad dříve než Kráuter, totižv přednášce v král. České Společnosti nauk 1871, *
otištěné v Časopise Česk. Museo. 1872 pod názvem „Po kusy, jimiž se některé p ro

iněny hláskoslovné

mechanikou mluvidel vykládají“, viz tu Zvl..str. 284.
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ovis, skr. aviš, za pův. v v ovl-, — 1; v pl. nom. psl. synoxc ě. synové je
za 'pův. u v sňncycs, — m v psl. mati č. máti je za pův. m v *mátě.
Ve spojení s -e, -i, -é atp. souhlásky tyto v době psl. se ncměkěí.

Zc spojení s -j vzniká dílem rotnicc
se mění v l', — (lílcm vznika rctnicc

+ ly,t. j. -j v tomto spojení

měkká jó, II, 15,viz.

l' vzniklo v slabice kořcnné v psl. pl'bvati, stě. pl'vati, pl'uju, vzniklém
z *pju-, podle lit. spiauti.

Jinde, totiž mimo pl'bvatz', jsou výsledky nestejně, jsou hotovy v 'nej
starších památkách historických, a změny vykonaly se tedy v době přechodu
z praslovanštiny do slovanštiny historické; v praslovanštině pozdější mohly
so jcviti jejich začátky jako rozdíly dialcktickě, pro praslovanštinu pů
vodní dlužno však přodpokládati jcdnostcjnó pj, bj, tj, mj.
Změnilo se pak psl. pj atd. dílem v pl'atd., dílem v 15 atd. Ono se
jeví v slovanštině ruské, srbskochorv. a slovinské, toto v bulharštině a slo
vanštině západní; stslovcnština má, oboje.
Střídnicc české za bývalé pj atd. jsou tedy 15, 5, '15,773.Na př. 1. sg.
stě. kújóu z psl. kqua, hýb'u z gybja, 101511
?. lovja, dřieiízu z drémja. Víc
o tom v. v 55 328 a násl.

-Zc skupin 1m, bn, ps, bs, pt, bt, bd, Ím odsuto

jcst 1), b, v v psl.

sang, ě. son, m. smpnfn, — ewanqtz', č. usnouti, m. usmpnati, aor. stsl.
us'bpc, — _tomgti, ě. tonouti, In. topnati, aor. stsl. utopc, — tbrnqtí, stsl.
utr'Lnati, č. trnouti, m. tm'pnati, vedlo psl. tai—pěti,— Íclcmgti, 'č. klenouti,
m. klcpnati, aor. stsl. zaklcpochm, — lb'nqti, stsl. prilbnati, ě. lnouti,
ni. lbpnati, aor. stsl. prilnpe, — nslbncjti, č. oslnouti, m. oslnpnati, aor.
stsl. oslbpocln., — kancjti, č. kanouti, m. kapnati, vedlo kapati, —-gmqt-i,
č. hnoutí, m. g'bbnati, aor. stě. hbe, psl. gmbe, -—_(jyncgtz',č. hynouti, vedlo
g'ybnatí, — osa, vosa, m. Wpsa, podle lit. vapsa, Sthllčlll. wcfsa, — grestí,
stč. pohřésti, z pogrebas—tí,— suti, stě. súti, praes. smpa stě. spu, m. supti, —
čerti Stsl. -čréti stě. -č1"icti, m. ěcrpti, — dolto, stsl. dlato1 č. dlato, m. dolbto,
z koř. dclb-, dlabati, — sedma zc sebdmn, vedle lat. scptem, — obora.m. obvora,
z koř. ve.r- claudorc, — obal/cz stsl. Oblak'b, č. oblak, m. obvolk'n, z koř.
velk-, — obžn'fjtz',stč. obinúti, m. obvinati atd. Tvary jako stsl. pogylmatí,

utopnati, č. kápnouti atp. jsou novotvary, jejich b, p je tu podle tvarů
jiných, které je mají po právu.
Z doby psl. pochází také přisutě v-, kde se vyskytuje obecně; na
př. ve 0-5 7. býv. v-'nn-,

on— ř. tiu-á, — w-óp— v stsl.

vfspiti,

stě. subst.

vcp=*v'np'.r> gen. upu, vedlo vm-mpiti, -— v-ydm, m. ydra, vcdlc lít.
tuha, — ?ť-ymg, ě. výmě, rus. vymja,1n. *ymg, vedlo skr. ůdhar, ř. 051W, —
v-ylanqti m. yknati, vedle učiti, — v-onja ě. vůně, m. onja, vcdlc achati
a. ř. .á'v-eyog, lat. an-imus, _;v-gzatz' č. vázati, vaz, ll). gzati, vedlo azl'n
č. uzcl.
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D) PSI. L', g, ck.

247. Psl. souhlásky hrdelné k, 9, ch jsou střídnice

za pův. k,.y,

gh, s (si'óv. % 240 a 241); na př. k v psl. tela je podle skr. takúmi atd.
střídnicí za půvfk, — g v psl. jsgo je podle lat. jugum, Skl'. jugam atd.
střídnicí za pův. y, — g v psl. stig-, stsl. dostignzgti č. stihnouti je podle
skr. stiglmomi, ř. azeílm střidnicí za pův. gk, — ch v psl. mnoha je podle
lit. muse, lat. musca střídnicí za pův. s.
. ch je také střídnicí za germ. k v slovích přejatých a v slovanštině
rozšířených: chléba č. chléb, got. hlaifs, — chléva č. chlév, got. hlija, —
stsl. cha/za, chyža, č. chyše, got. -hůs, sthněm. hůs. —
IIrdelnice k, 9, ch podléhají v době psl. změnám několikerým.
1) Ve spojení se samohláskami (lmhu (: a i, totiž -e, -g, -5, -z'(vzniklého
z *í a z *ei) a -b (vzniklého z *e a *i), mění se hrdelnice k, _q, ch v pod—

nebné č, :! (dž), š. Začátky změny té sahají do doby předslovanské (do doby
litevskoslovanskó, v lit. vyslovuje se na př. ki, gi měkce a v lotyššt. json tu
hrdelnice L', g změněny v 0, (lz); v době psl. pak vykonána změna vše
obecně. Jako temné k se tu mění v temnou zubnici assibilovanou (a' skoro

: t + š), tak mění se také 9 v ž (: dz'), srov. slc. strir/a-sti'idžisko;
ale 5 mění se záhy dále v š. Skupcné sk, zg mění se v šč, žž, toto pak

oboje podrobeno jest ve slovanštinč historické proměnám dalším; v češtině
zejména
dílem zůstává (v češtině staré a východní), dílem se mění
v s'ť (v češt. západní), & žž se mění v žď.

Příklady:
ke, gc, che změněno v čo, že (že), še v slabikách kořenných česati,
z koř. kos-, stupň. v kosa coma, — čctyrnje, vedle lit. keturí, — žena,
stprus. genu, — žena &.ženu, z koř. gen-, stupň. v gon-, goniti, — žel'nvn
č. želva,

z gel- & toto z ghel- podle

ř. 157.129,— šestr, č. šest,

z chestn.

a toto ze sest-; —' v sing. vok. vnlče, božc, duše, vedle lit. vilke ř. ?.óxe

atd.; — v kmenech praesentních peče-, može-, z koř. pek-, mog-; — v aor.
peče, može; — v part. pečení., možcn's, atd.; —
kg, gg, chg změněno v čg

žg (žg), šg v čgti,- z koř. kcn-,

v konncn č. konec, — žgti, z koř. gen-, lit. genéti osekávati,
3. plur. stsl. bišg z biche; -—

stupň.

— aor.

kč, gě, chě změněno v čE, že“ (že), šč & toto dále v ča, ža (ža), ša

v slabikách kořenných čaditi, z ked-, koř. ked-, stupň. v *kod—,odkudž
kaditi, — žagati, stsl. s'sžagati, č. žáha, žahati, z geg-, koř. geg-, stupň.
v gog-, odkudž stsl. a rus. izgaga, — žalm, stsl. požarn incendium, č. žár,_
z gen-, koř. gar-, stupň. v goréti; — v koncovkách kmenových v obyčajb
č. obyčej, obyčej, z *Obykějb, '— piččalr. stsl. pištals č. píšččl, píšťala,
z písků-, — voščan's, rožanfb, možžanfs stsl. moždan'f. medulla impletus,
vošččný, rožěný, možděnicě, z voskem-, logem-, mozgěno-, — v kompt.
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krépíbčajr, mfsnožajn, tišajn, z -kějr„ -gějh, -chčjr.; — v kmenech sloves
ných tř. III. mnlčati, dnržati, slyšati, stč. mlččti, držčti, slyšětí, nč. -eti,
z jkěti, -gčti, —chčti; — v imperf. pečaach'r., možaach'b, stč. pečiech,
možiech, z pekěaclm, mogěach'b, atd.; —
ki, gi, chi (kdež i buď z pův. 17nebo z pův. až, nikoli z *-a_i) změněno
v či, ží (či), ši v slabikách kořenných v čistí, č. čistý, ze *('s)kíst-, lit.
skystas, ——
ščir'n, stsl. Štil'B integer, č. čirý, *skir-, lit. skyras oddělený, od
lišený, — žiw. č. živý, z *gív-, lit. gyvas, — v koncovkách kmenových
v paqčina, družina, tišina, z -l<ina, -gina, -china, — léčiti, lož-z'ti, tišiti,

atd.; —
kb, gb, chb (kdež -b je z *e nebo *i)z1nčněno v čb, žb (čb), Šb v čbnq,
stsl. začbnq č. začnu, z koř. ken-, — rečb č. řěč, řeč, z *rěkI-, — žbňq
č. žňu, žnu z gon-, koř. gen-, — l'BŽb č. lež, z *lůgi-, — part. šbd'I) č. šed,
z Chbll'B, koř. clied—, stupň. v chod-, ehoditi, — myšb č. myš, z *mňchI-, —
i'zgčbka, bOžbSk'B, gréšbn'f., č. ručka, božský, liřiešný, z -knka, fgbsk'b,
-chr,n'5, atd.
2) Ve spojení s -é, vzniklým

z pův. 035,až n. a_i,— a. s -z', vzniklým

z pův. mg, — mění se hrdelnice k, 9 v assibllaty c, ; (dz), za :; je později
:. Podobně mění se skupené sk, :'(, v češtině zejména v šc, že; a toto
dále

v šč, žž & šť, žcl'.

Příklady:
.
gé změněno v cé, zá, ze?v slabikách kořenných céna č. cčna, cena,
z kéna (*koina), podle lit. kaina, ——0611, č. cčlý, celý, z kél'B, podle
got. llails, — stsl. gélfn, zěl'f, vehemens, stč. zielo valde, z gélo—,podle'lit.

gaílus ostrý; — v sg. lok. človécé, bozé, stsl.

bozé (Zogu), stě. člověcč,

boze, nč. -ce, -ze, z -ké, -ge; — v sg. dat. 10k. & du. nom. akk. racé, nozé,
stsl. též nogě (Mar.), č. rucč, ruce, nozě, noze, 2 -ke, -gč (-é v sg. dat.
10k. z *ází, v du. z ní); — v plur. lok. človécéch'b, bozéch'b, č. -eiech,
-ziech, -ích, z —kéch7>,-géch'r,; — v imperat. stsl. rncóte, mozéte, č. rcčte,

rcete, z -kete, -géte (s _é z 01 podle ř. le'yone). —
-ki, 1/5 (s -ž z pův. mj, na konci slova) změněno v -ci, -gz', -zž v plur.
nom. člověci, bozi, stsl. též bozi (mmozi Mar.), č. člověci, bozi, z *-koí,
* goi, podle ř. lómn, ).óyoa, — a v impt. 2. 3. sg. rnci, mozi, stsl. též mezi
(oblezž Zogu), č. rci, pomozi, ř. líyozg, láym.
ch měnilo se ve stejných případech v s; na př. mucha, sg. dat. lok.
& du. nom. akk. musé, — duch'b, sg. 10k. dusé, pl. 10k. dusěch'r., pl. nom.

dusi atd. Čeština mája to š: múšě nč. moušc, o svatém dušč nč. duše,
hoši, lenoší ; jenom v nářečích vyskýtá se s.
Pozn. k 1) a 2). Změny vyložené pronikají poněkud také při skupe—
ném ko, gv, (:hv. Na př. stsl. vl'Lche'b magus pl. nom. Vl'sti, 10k. VlTxSL'éCh'b,
adj. Vl'LŠUbj;Gvčt'b, a podle toho i cvntg, č. květ, kvetu; zvézda č. hvězda.
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3) Ve spojení s -j mění se L', g, ch v č, ;" (dz'), š; za 5“je záhy ž.
Doklady té změny“ máme:
-—

v kmenových koncovkách subst. a adjekt. vzorů oračb, moře, duša,
na př. subst. mase. plačb č. pláč, z plakjb, — plaěčb č. plášt, z plaskji.
Mikl. Et. Wtb. 248, — stražb custos gen. stsl. straža, č. stráž gen. strážě,
stráže, ze sorgjn, — f em. záp.-slov. peča, hluž. pječa, č. péče, z pekja, —
duša č. dušě, duše, ; duchja, —' neutr. ogňišče, stsl. ognište, č. ohnišče,
ohnište, z ogňiskje, — lože, z logje-; — adjekt.
človéčb, -ča, -čc, č.
člověčí-, člověčí, z -vékjn_ — péšb, peěa, peče, č. pčš, z péchjn atd.; —

v komparativcch (a superl.) s příp. jes-, na př. stsl. dražc,
z dorgjes-;

v subst. s příp. -jan,
z lag-jam;

dráže,

_—

na př. stč. Lúčěnín z lak-jang

Lužěuín

— —_

v některých tvarech praesentních slovesné třídy V. 2, na př. praes.
plačcg, _l'nžq., dyšo, č. pláču, lžu, dýšu, z plakja,
plačg, 11.513,dyšg, č. pláčě, lžě, dýšě, -e, z plakjg,

l'ngja, dychja, — part.
l'ngjg, dychjg.

_ ._

4) Do doby psl. patří také změna 7.:v a a g v :; (dz), z, jež se vidí '

v stsl. vénncb č. věnec atd. proti lit. vainikas, v k'nngzi., kmezn (Zogu)
č. kněz atd. proti stsl. k'nnggfn, sthněm. chuning, atd. Pro stejnou změnu
ch-s (stsl. sméck'n & nasmisatí se, srbch. dichati a uzdisati) není příkladu
obecně slovanského.

Změna tato vykládána dříve ze spojení Io, g- s -j doby pozdější:
v dobe starší měnilo se k ', gj v č, ž, v době pozdější v a, z, a na př.
staré plaLja, I'm/ja změnilo se v placa, l'nža, kdežto pozdní Veni,/njn, k'nnggjí,
dalo vénscs, kmnegb (Miklosich I" 248). Podle výkladu novějšího (Jagič

v Arch. fůr slav.Philol. 10, 192 sl. aSobolevskij vRussk. filolog. Věstníku
1889, 30—33) vysvětluje se však zmena tato samohláskou slabiky před
cházející: k, g měnilo se vc, z, z, když následovala samohláska a slabika
předcházející měla jistou samohlásku úzkou (nejčastěji 72,b); na př. stsl.
-ricati proti reka, VéanB č. věnec z pův. volného-, zrncalo č. zrcadloz pův.
zbrkw, stbza a _stbza b.stzě, stezka, ze stigi—, koř. steigh-. Dialekticky
říká se rus. kopejkja m. Jm, k změněno v kj vlivem předcházejícího j; tak
mohlo i z pův. *stnga býti stbgja a dále stnza. Případy, kde změna tato
se vyskytuje po předcházející-samohlasce široké, jsou nemnohé a mohou se
vysvětliti analogií; na př. stsl. pritycati, stč. mácěti, stsrb. pomacati a j.
Na závadu jsou však výkladu tomuto hojné případy, kde k, 9 v týchž
okolnostech jest nezměněno a kde by se bylo změniti mělo, na př. v stsl.
klikatí vedle klicati clamare, račbka vedle ovbca atd.'
Změna tato vyskytuje se v stsl. octa č. ceta,'z got. kjntus Uhlenb., —
stsl. gobsz'r. abundans stč. hobezný z got. gabeigs t.; —
v kmenových koncovkách subst. a adjekt. vzorů oo-ačb, moře, duša,
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na př. vénscs č. věnec, vedle lit. vainikas, — kmnggn, kmnezr), č. kněz,
sthněm. chuning, — vitgzs (1.vítěz, ze stnor. vikingr. Uhlenb., — penězi,
č. peniez, z germ. penninga t., — ovsca č. ovce, lit. avike, — stbza, stsea,
stč. stzě stezka, ze stag-, — sm-dbce č. srdce; — sics talis stč. sic, vedle

takm; —
v některých iterativech, na př. stsl. klicati vedle klikati clainare, —
lecati č. lécěti, lěceti vedle lgka flecto, č. léknouti, .— naricati v. —rckatič.

naříkati, — secati v. sékati, — ticati, técati v. tékati

těkati, — vycati

disccre v. vyknati, blistati m. bliscati v. bliskati, .— sncati mingel'e, č. scati,
——poklecati č. klécěti claudicare vedle kleknúti, z koř. klek- Mikl. Etym.
Wtb. 118, — mácěti v. makati stsrb. pomacati, -— dvizati v. dvigmyti, —
mizati nutare, č. mizetí, v. msgnati, — stizati v. stignati, — stmzati raderc
v. stmgati a strugati, č. sti—hatí(stč., : strouhati) a strouhati, ——
sr.-žizati
comburere v. s'1.žigati a snžagati; — tgzati exigere v. tgg-, tggmjti traliere,
č; tázati (též), z koř. te,; Mikl. Etym. Wtb. 351.
Tudy vzniklé- psl. hlásky c a z, ; dochovány i do češtiny: psl. vénbcb
č. věnec, psl. k'bnggb a kmngzs č. kněz slc. kňaz. V slabikách ca, za a cu.,
zu způsobují přehlásku, za starší gen. věnca, kňaza atp. a dat. věncu, kňazu
atp. je později přehlasované věncě, knězě a věnci, knězi (o odchylkách
mizati m. mizěti atp. v. 5 99). Přehláska děje se jen v slabikách měkkých;
jsou tedy i vytčcné zde slabiky ca., za atd. a tudíž i jejich souhlásky c-, ;—
měkké. Měkkost 0, z pochází od původu těchto hlásek, způsobeného sou—
sedstvím měkkým, a zůstává při jejich kvalitě, jest vlastností jejich jakožto
zubných assibilat, vzniklých způsobem vyloženým. Srov. % 394.
'5) Psl. kt, gt změnilo se v jistých případech tak,. že v slovanštině
historické jsou za ně střídnice stejně, jako za psl. tj, totiž: stsl. a bulh. št,
rus. a sln. 'č, srbchorv. c', česk., pol. a luž, 0. Na př. 2 psl. pektb, me!/ti,
je stsl. pešts a. moštn, bulh. pešt a mošt, rus. pečf. a lllOčl),sln. poč a moč,
česk. pec a moc, hluž. pěc a móc, pol. piec a moc. Pro cht je dokladem
jen srb. inf. vrieči z *verchti. Jakým postupem se zde kt a _qt měnilo, až
z něho bylo historické št, 6, c', c, vykládáno všelijak; nejpodobnější je
výklad, že z kt atd. stalo se jistými změnami tj, a z tohoto pak že se
vyvinuly známě jeho střídnice historické, t. j. střídnice stejné jako z pů
vodního t + j, v. g 245 (Miklosich I3 238 a 306, Jagič v Arch. 10, 195).
Případy, kde střídnice česká za psl. kt, yt jest, v. v 5%368 a 377. —
Z doby psl. pochází také odsutí k zplétay vedle lat. plecto a sthněm.
vl'éhtan, — *leta, lctéti m. lekt-, vedle lit. lekti, lekiu, — pgtó v. lit. penktas
a lat. quinctus, — šest:, m. šeksts, — aor. o'éste atp. z rěkst-.

E) Pel. c, ; (dz), z, s.

248. Psl. c je sykavka měkká. Vyvinulo se až na půdě slovanské ze
staršího k, a to (podle 5 247):
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dílem před (z pův. -og', 41.5,igi) a před -i (z pův. mi), na př. v impt.
Stsl. rnci, rncéte, č. rci, rcěte, rcete, z rok-, -- sg. dat. 10k. a du. nom.
akk. psl. race č. rucě, ruce, z rak-, ——
plur. nom. psl. Vblci č. vlci, z vnlk-; —
dílem v případech jiných, jako na př. v subst. vénbcr. z *voinz'ko-,
v iterat. stsl. poklgcati, narícati atp. ——
Psl. z je střídnicí (srov. % 240 a 241):
za pův. z, na př. v psl. mazda z pův. mizdh-, nebo
za pův. g', g'h, na př. zhnati, lit. žinoti, ř. a lat. gnó, pův. g'-, —
li.;ati, .ř. leíxco, pův. high-.
' Oboje toto .? je tvrdé.
Jiné je z, které se vyvinulo z assibilaty ;; viz zde dale. —

Psl. .; (dz) vyvinulo se až na půdě slovanské ze staršího g (: pův.
g n. gh), a přešlo časem v ;. Toto ;, z je sykavka měkká., jako 0. Také
se vyvinulo 2 g v týchžo případech, kde c 7. k (v. nahoře); na př. v impt.
stsl. mozi (oblgzi Zogu), moai, mozete č. pomoz, z mog-, — sg. dat. lok.
adu. nom. akk.' psl. noze, noze, Stč. nozě, z img-, — plur. nom. bozi
(stsl. mimozi Mar.), — kanegn (stsl. Zogr.), kane/zn, č. kněz. —

Psl. s

dílem je střídnicí'za pův. s nebo 75(srov. 5 240 a 241), na př. v syni.,
pův. sňnu-,— deseti, 'č. desět, deset, šlit. dešimtis, ř. óéxa, lat. decem, pův.

dek-; — toto s je sykavka tvrdá; —
dílem vzniklo na půdě slovanské ze staršího ch (srov. 5 247) před -(2
(z pův.. -ogí,-ag', i;) a -i (z pův. koncového mý), na př. v sg. dat. lok. adu.
nom. akk. muse (nom. min-ha); sg. lok. dusé (nom. duch'b), pl. nom. dusi-,
— toto s je sykavka měkká &změněno jest v češtině v š: múšě, dušě (sg
lok. mase.), lenoši. —
Z m ě ny souhlásek sykavých.
1. Proti c bývá 6, kde také k'se mění v č; na př. otncn, sg. vok.
Stsl. othče č. otče, subst. otnč-ina č. otčina, adjekt. otbčbsk'n stě. otečský,
stě. naricati praes. nariča & stč. mýcčti praes. mýču. Tak bylo již v době
psl. Na pohled je to proměna c v č. Ale c je tu všude původu pozdějšího,
vzniklo samo ze staršího k, a č vyvinulo se změnou z tohoto, nikoli z c;
tedy: otbče atd. z *otnkc, *otbkina, *otnkbsk, naričzg z naň/„ja.
2. Totéž jeví se při ;, z, vzniklém ze staršího 9. Na př. psl. k'nnezh,
lumen, sg. vok. kane-Ze stč. kněžo, subst. kmngžitj- stč. kněžic, adj.
kmngžbsk'n č. kněžský atd., z *k'Lnege atd.

3. Jiné.z mění se spojením s -j v š. Doklady změny té máme:
v kmenových koncovkách vzorů oračb, moře, dušar, na př. suhst. nožb
z nozjr., koř. nez- (stsl. v'nnbznati, stě. venznúti infigere), stsl. maža

z mazja; —
v komparativech

(a s_uperL) s příp. -ji,s, na př. bm'z'r, kompt. adv.

hin-že č. brže, z br>rzjes—; — ,
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v praes. 1. sp;. sloves III. 2, na př. psl. veža haereo, z vgzja, inf.

vezéti; —
v praes. ]. sg. sloves tř. IV, na př. psl. voža, z vozja, inf. voziti; —
v pant. -n týchže sloves, na př. vožen'n, z vozjenm; —
v slovesích třídy V. I“, na př. raziti-poražati č. porážěti, porážeti,
z -razjati;

-—

v tvarech praesentnícb (krom imperf.) slovesné tř. V. 2, na př. kazati,
praes. kaža č. kážu, káži, z kazja, — part. kaže, č. káže, káže, z kazjg.
4. Psl.

s (i původní,

i z *k' vzniklé)

mění se spojením s -_7'v š.

Doklady toho máme:
v slabice kořenné v psl. šiti, ze sj—,lit. šiůti; —
v kmenových koncovkách zájmena našb, naša, naše, z nasjr., nasja,
nasje atd., — &substantiv jako na př. paša stsl. paša pascuum, stč. přípašě
opilio, z pasja; —
v komparativech (a super—].)5 příp. -jb3, na př. adv. vyše z vysjes-; —
v komparativní (a superl.) koncovce -[>s'-,vzniklé z -jr>s-, -čj[>s- a -j,
na př. sg. gen. mase. neutr. gOÍ'hŠčL
z gorjtsja, dobréjoša z dobreinsja, dat.

goí'bšu atd.; —
v subst. s příp. jan, na př. stsl. jefešanin'r. z efcsjan-, stč. kvaščnín
z kvasjan-; —
v praes. 1. sg. sloves tř. III. 2, na př. vis-'a z visjq, inf. viséti; —
v pracs. 1. sg. sloves tř. IV, na př. naša stč. nošu, z nosju, inf.
nositi; —
.
v part. -n tychže sloves, na př. nošen'n z nosjenv., —
v slovesích tř. V. 1", na př. -našati, stč. nášěti, z nasjati;' ——
v praesentních tvarech (krom imperf.) sloves tř. V. 2, na př. inf.
tesati, praes. tes'a č. tcšu, teši, z tesja, — impt. teši z tesji, — part. tcše
č. tešě, teše, z tesjg, — part. tešem'n z tesjem'n; —
v koncovce,part. -'r,š-, vzniklé z -'ns- a -j, na př. v sg. gen. mase.
a neutr. vetimša z ved'nsja, dat. ved'Lšu z ved'bsju atd.; —
v bývalém futnrnm *byša' z bysja, jehož zbytky se zachovaly v stsl.
part. byše, byšašti futurus, a v stč. adj. probyšúcný utilis.
5. Ve skupeních sk, zy, st, zd, sl, zl —- a možná že také v jiných
-— měnily se náležitým způsobem člen)r oba, jak to je připomínáno nahoře
při hláskách k, y atd.
6. V několika příkladech nalézáme a) sykavku s v slovanštině jiho
východní a naproti tomu b) příslušnou podnebnici š v slovenštině západní.

Zejména:
a) stsl. vosa, sln. ves fem. vsa, srbchorv. sav fem. sva (přesniyknutím),
rus. ves:., a b) stč. veš fem. všě neutr. vše, vešcek fem. všecka atd., pol.
wszy omnis, 'wszyciek, wszytek pl. wszytcy, hluž. všon, dluž. šen; — taktéž
v slovích odtud odvozených: stsl. vnsnde č. vežde (z vešde); srbch. vazd'a

3l8
č. vžda, vždy;

stsl. vnsqdé č. všude;

stsl. VBSZIk'B,vbsjak'f. č. všaký adv.

všako, však; stsl. vnsémo stč. všamo quoquo versus; —
'
a) stsl. sěd'n (mms, srbch. sied, rus. sédoj, &b) stč. šědivý nč. šedivý,
šědiny, šediny, pol. szodziwy, hluž. ščdžiwy; —
a) stsl. sérfs glaucus, sln. sér, srbchorv. sjer, rus. séryj, a b) stč. š'ělý
nč. šerý, pol. szary, hluž. šěi'y.
Tu připomínáme také příklady,'kdo proti a) Stsl. atd. scě- je I)) (*.
3 pol. (a také rus.) ščě—atd.:

.

a)“stsl. scégl'L solus, srbch. cigli einzig, a 6) č. štíhlým. *ščiehlý,
poll szczegol jednotlivost, zvláštnost (a také rus. ščegols Stutzer); —
a) stsl. scépiti, cépiti findere, srbch. scjepati, ciepati, & b) stč. ščěp,
ščěpiti, ščiepati, uč. štěp, štěpiti, štípati, pol. szczep, szczepič, szczepaé,
hlnz. šččpič (& také rus. ščepitb, razščepitb); —
a) *scóri, srbch. ceriti se ridere dentibus ostensis, sln. cériti dentes
nostendere, a b) stě. ščieřiti nč. štčřiti, štířiti zuby, pol. szczerzyč ngy
(a. také rus. ščerits' sja).

F) Psl. č, ž (dě), ž,
249. Podnebné tyto souhlásky vyvinuly se až na půdě slovanské, ale
již v době praslovanské.
č vzniklo ze staršího k v slabikách ke, kg, kč, kz“ (když-ž je z *z
neho *cg', nikoli z *ogš),kb a.ze spojení kj (v. 5 247); na př. v čosati z koř.
kes-, — otbče z otnke (vok., nOm. otncn), — čgti z koř. ken-, — čaditi
z kod-, koř. ked-, — čista ze (s)kist-, 1it.skystas, — réčr. z rekr., — plačzg

z plaqu.
z" vzniklo ze staršího _q-v týchže případech, kde & vzniklo z 'la (srov.

& 247); pnkzměnílo

se záhy v ě; na př. stsl. žena (praes. ]. sg) z koř.

gen-, — kmngže z kmngge (vok., nom. k'r.ng'/,5, kmngzs), — žgti z koř. gou-,
— žágati z gčg-,.koř. geg-, — ŽÍV'B z giv-, — žnňzg stč. žňu nč. žnu
z gon-, koř. gon-, — lmžq z l'bgjq.
_

ž vlastní (jiné, než které se vyvinulo z assihilaty ž) vzniklo ze zj, na
př. noži, z nozjb, part. vožom, z vozjom, (srov. % 248).
$“vzniklo (srov. 55 247 & 24-8):

dílem ze staršího ch v týchže případech, kde č & z" (ž) vzniklo z I;
a y; na př. duše (sg. vok. masa.) 2 -che, — slyšati z -chěti, — grčšiti
z -chiti, — part. Šbdťb z chaha, ——duša. z -chja; —
_
dílem" ze sj, na př. na..—75
z nasjn, nošena z nosjenfb atd.

Souhlásky č, ž, š v psl. dále se nemění.

G) Psl. j.
250. Psl. j je střídnicí

(srov. % 22 a 242) za pův.j a 17;na př.

jsgo stsl. igo č. jho, pův. jugo-, — pl._nom. gostsje č. hosté, pův. -eies.
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-j spojeno s předcházejícími souhláskami měni je: z aj..., m...,
"Jaj:.., sj... vzniká. %..., jí..., ., š atd.; o tom viz při soubláskách
těchto.
j- přisouvalo
se v jistých případech, když slovose začínalo samo
hláskou: na př. j-esms proti lit. esmi, j-nmzj proti scan-smat, j-eti proti
san-gti atp. Srov. 5 251. Složeniny san-mna, s'nn-nm'l. concílium, san-gti,
spnésti atp. jsou starší než toto přisouvání; kdyby byly vznikaly v době,
kdy bylo pravidlem již j-bmá. j-eti atd., zněly by sfbňtma, sfsňeti atd.

Začátek a konec slova*).
251. 1. Když se slovo mělo začínati
_y-, má za to slovanština

historická

samohláskami e-, g-, b-, 5-,

souhlasně jc-, jg-, Trg-,jb—, v5-, vy-;

souhlásky j-, 0- jsou tu' přidány již v době psl. Na př.:
za žádané *e- jest j-e—v psl. j-esmb proti lit. esmi, -—j-ezero proti
lit ežeras, — j-elcns proti lit. elnis, ř. člmpog; —
za žádané g- jest j—g- v psl. j-ezykfr. vedle stprus. inzuwis (ps. in
suwis),

— j—etro v. ř. ěvzsga, -— j-gti v. san-gti;

— nebo jest v—g-,psl.

v-ežati m. ežati a vedle zjza vinculum; —
za žádané b- jest j-b- v psl. j-sma vedle sui-sina, — j-sme nomen,
m. s(n)mg„ č. jmč, Wiedem. 73 a Brugm. I. 189, II. 556“ a j.; _—
'
za žádané 5 jest 9—5-v psl. v-"bňemn z v-an-jems, — e-fr, z Wm
(2 pův. on), —_ v—np- m. 'LP- (stsl. V-'Lpiti, stč. vep clamor gen. upu,

: v-'1)p'1.);—
za žádané y- jest v—y-v psl. c-ydra vedle lit. udra lot.vůdrs, -v—
e-yme z pův. lid-měn, — v-yknáti v. učiti, z uk-.
Za žádané 5- má slovenština historická dílem é- : *ě—),dílem ja

: jí:-), na př. rus. čsts edere, éms, óda cibus a stsl. jasts, jamb, jadb
atd. Z toho vyplývá, že v této věci byl již v praslovanštině rozdíl dia

lektickýz'k
se j- dilem přisouvalo, dílem nepřisouvalo.V č.jiesti, jiem
jědl, jiedlo, jčd venenum jest j- přisuto později, totiž když *5 bylo již
přešlo \" é- (:

č. ě-, zdlouž. ie-); srov. & 97.

_

2. Na konci slova bývala v praslovanštině vždycky samohláska.
Kde by tu byla měla býti souhláska nějaká, dílem se odsula, dílem jinou
změnou zanikla.
Koncové -t odsuto ze 3. os. sg. aor. vede duxit místo vedet, podle
skr. abudhat,— impf. cedéaše ducebat m. vedéašet, — impt. vedi m. vedit
podle skr. bódhčt, — ze 3. os. pl. aor. veda; m. vedat, — že sg. nom.

part. prosg km. prosetn
*) Srov. Leskien, Handbz. 18—25, — Brugřmánn 1. 524—530 a j., —-Miklo
sich I“; — )Iůllcnhoff,
Zur Gesch. des Ausláutes im Altslovenischen 1878 (v )Io
.natsber. der k. prcuss. Akad. d. Wiss.).

Koncové -s odsuto z 2. os. sg. aor. vede duxisti místo vedes, podle
skr. abudhas, ř. šat—reg,— impf. vedéaše ducebas m. vedéašes, — ímpt.
vadi m. vedis podle skr. bódhčs & ř. qaeóyozg,— ze sg. nom. syna z pův.
Sůnus, kostb z pův. '-tls, — ze sg. gen. sčmene z pův. sěmenes, lat. se

minis, atd.
Koncové -d odsuto ze zájm. nom. akk. Sg. to m. tod, podle skr. tad,
lat. is-tud, — a také z gen. valka m. vnlkad, je-li to tvar stejný s abl.
skr.

vrkád,

lat. lup6(d)

(Brugm. I. 5 663 a II. 5 240 a. 241 má. O tom

pochy bností).
Koncové —rodsuto v subst. psl. mat/i, day/tí stsl. d'nšti. m. mater-,
d'Lgterq ale tu jest také lit. moto, dukté a skr. mat'á, (hlhitá-t, pův. -tě,
je tu tedy odsutí předslovanské.
Při koncovém
-n (budiž původní či z m vzniklé) jest několik růz—
ných případů:
a) před -n bylo b, 5, slovo končilo se tedy -bn, -5-n; tu -n prostě
odsuto; na př. v sg. akk. kostb m. nm, pův. -im, — syna m. Jm, pův.
-u1n; —
b) před -n bylo &; tn .ečn změnilose v nosovku -g; na př. sg. akk.
mg, tg, sg, m. -čn, pův. -ěm; —

0) před -n byly samohlásky

_

'o, 5, &; tu pošinnla

se samohláska.

o jeden stupeň směrem k u. a toho pak vyvinuly se náležitě střídnice
slovanské; tedy -on. se proměnilo v —1.ma toto v slov. -5 (% odsuto),
— 572.v
a toto v slov. y (n. odsuto), — cín v cín a toto v slov. -q; na př.;

*-on—5, v sg. akk. tok:; m. toko-n (postupem: tokon-tokan-tokó), —
aor. 1. sg. veda m. veda-n, — praep. sz m. son (stupeň přechodní san. za
chován vc složcninách smn-nma atp., ve spřežkách smůimb: smn-jimrQ; —
*-ó'n—y, v sg. nom. kamy m. kamón, podle ř. á'xyow; —
*-án—q, v sg. akk. ženq, m. -án, pův. —am,— przes. ]. sg. vezq, m.
win, pův. -am, podle lat. konj. vehám (ze staršího vehěm); —
d) když po -n bylo ještě -s nebo -ts, byla samohláska předcházející
dlouhá. (posicí), -s & -ts odpadalo, a. výsledky změn dalších byly:
z *—i-nsbylo in a z toho psl. -z': v pl. akk. psl. noktz' stsl. nošti č.
noci, z pův. nokti-ns; —
z *-u-ns bylo 4712 a z toho psl. -y: v pl. akk. syny, z pův.
Síma-ns ;
z *-0-ns bylo -uns, -ůu-, a z toho psl. -_1/: v pl. akk. valky, z pův..
-o-ns, got. vulfans ; —
z *—o-ntsbylo mnts, -un, a z toho psl. -y: v pt. stsl. vezy, 7. pův.
-0nts.

V aor. vedcg duxerunt atp. jest wg za, předpokládané -ont.

111.Souhlásky české a jejich proměny.
252. Roztříděníěeských
souhlásek podle l'ůZI'lýCll
dělidel v. v 5 7.
Zde má býti dále řeč o jejich proměnách.
Ty jsou mnohé a roz
manité. V následujících výkladech jsou seřazeny tak, že
nejprve o souhláskách zdvojených je řeč, —
pak o měnění temných v jasné a jasných v temné. —
a potom o souhláskách jednotlivých a jiných jejich změnách, jakož
i o jejich přisouvání a odsouvání.

Souhlásky zdvojené.
253. Souhlásky zdvojené ozývají se ve výslovnosti místy zřetelně,
na př. v slovích panna, sukcnny, podclany v nář. lašském BartD. 108,
misty splývají a vyslovuje se souhláska jen jednoduchá, na př. v nář.
zlínském pana Ill. panna, súkený m. súkemzý, nadomem m. nad domem,
bezimy m. bez-zimy, bescbe m. bos-sebe (zbez-sebe) t. 13.
Jinde nalézáme, že řeč všední souhláskám zdvojeným dává splývati,
kdežto naproti ní v řeči vzdělancův také souhlásky zdvojené více méně
bedlivě se vyslovují. Na př. panna ob. pana; vana ze stč. vanna, v teplé
vannye Nltada 1637, pět vanen list. z 1_'.1595 (Ruch 1884, m); osme
zidcietma m. ()Sm-mezí-, ofmezi-dczietma Lit. Úv. 3.
Naopak bývá souhláska zdvojená místo jednoduché, na př. v nář.
mor. slyší se masso BartD. 34. (uhe1sk.), 51 (doh), 63 (val.), kašša t. 34
(uhersk.),

63

(val.),

27

(Zá-llOl'Sk.), necco t.

63 (val.),

Sklcnný. t.,

lippí t. atp. —
O některých z těchto změn je řeč také doleji při příslušných sou
hláskách jednotlivých.

Souhlásky temné mění se v jasné. jasné v temné.
Spodobování.

254. Když v proudu

řeči souhláska temná s jasnou se setká (at

ve slově témž, ať na rozhraní dvou slov sousedních), změní se buď temná
ve svou jasnou, buď jasná ve svou temnou, tak aby souhlásková skupe
nina byla buď všecka jasná, buď všecka temná. Na př. v lebka stýká se
jasné [) s temným k; u výslovnosti měníme však jasné ?) v temné 1), za
-bk- je pak -pk-, cela skupem'na temná. Naopak ve sbírati stýká se temné
s s jasným ?) a mění se proto u výslovnosti ve svou střidnici jasnou z,
místa sb—vyslovujeme skupeninu jasnou ZIP, zbíratí. Podobně nádcha vy
slovováno nátcha, klatba—kladba,lehký-lechký, lehce-lechce, zlehčiti-zlechčiti,
Gebauer, Historická, mluv. jaz. česk. I.

21
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*lehtati srov. mrus. lehotity Mikl. Etym. Wtb. 163 -lechtati, nehty-neehty,
loďka-letka, podšev-potšev (počev), podsíň-potsíň (pocíň), úzký-úský, kavka
kajZ—a,včela-fčela, lady-gdy, obchod-opchod,'0b čas-op čas, pod sebe-pot
sebe, Anežka-Aneška, náš- důmvnáz' dům atd.; jaká mlaďba taká plaďba
BartD. 12 (zlin), šezd groší t., y zámku, g Zavadilom Btch. 427 (dolnobeě.),
_(/Bohu, y domu, f Táboře, f těle, přez vodu Kotsm. 12 (doudl.).

Změna tato nazývá se spodobovziní

souhlásek a je přivozována

mechanikou mluvidel a tudíž všeobecná. Mám na př. vysloviti slovo lebka.
Hlásky l, e, b, A:,a jednotlivé a o sobě vyslovím správně a snadné. Také
slabiky leb- a -ka_ vyslovím správně a snadné. Ale obtížno je vysloviti
skupení souhlásek bl.: (lebka), poněvadž [) je hláska jasná a článkuje se
za proudu zvuěněho a mírného, 1; pak je hláska temná & ělánkuje se za,
proudu bezezvukěho a prudšího; měl bych tedy proud mezi 6 a k (leb-ka)
náhle změniti ze zvučněho mírného v bezezvuký prudký; změna tato je
v plynné, netržité řeči téměř nemožná; proto odchylují se od úkolu ná
ležitého a proud prudký bezezvuký, který teprve po b- a před -k (leb-Ícu)
nastoupiti by měl, pustím hned při b; tu_ však místo [) zazní 1%, neboť !)
a 1) mají nastrojcní stejné a právě jen proudem se liší, ——a místo lebka
vysloveno lepka.
Rovněž tak děje se v nesčíslných případech jiných, a. děje se tak
také, když se setká, ve skupení jednom souhlásek více; na př. místo
leckdy vyslovujeme ledzydy.

Z pravidla mění se tu souhláska předcházející,

jak ukazují pří-.

klady uvedené. Odchylka jest při skupině sh. Tu mění se spodobou
souhláska následující k v ch, a na př. místo shoda vyslovujeme sehoda,
neschoda, a podobně shořcti—schořeti,sháněti-seháněti, shuíti-schníti, skle
dati-schledati, fehledati Beck. 1, 478, shladiti-schladiti, (kacíři církev)
nikterakž nefchladj t. 4312.Ale tak jest jen v češtině západní; nářečí vý
chodní mají také zde spodobu obyčejnou zla-, na př. zhořet, zlaodit, zkou
Bartl). 13 (Zlín.) a j.

Výjimkou

zůstávají před jasným o souhlásky také temné a dobře

rozeznáváme ve výslovnosti dvoje a tvoje, zeolati & svolati, žvýkati & švihati
atp. Jenom místy bývá tu po souhláskách temných o spodobou změněno
v f; na př. v doudl. kfočua m. kvočna, k—fám, tfůj, potfora, krofta m.
krotva (korotev), štfrtek, čerstfějc, králostfí, blaznostfí Kotsm. 9-15,
dolnobeě. k-fam, tfůj, dykfa (tykev), bukfa., hukíica, břitfu, mrkfa Btch.
428, pomor. k-fám, tfůj, kfět, sfátek BartD. 30. — V nářečí chodském
jest výjimka. při I.:-, které před souhláskou jasnou někdy zůstává, na př.
k Baborom chod. 44.

Některá slovu se podle toho (1vo jako píší, jednak etymo
logicky se souhláskou nespodobenou, jednak foneticky se souhláskou
spodobenou; na př. etymologicky zkrotiti, sbor, zrcádko (ze zrca
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(Il/co), a foneticky skrotiti, zbor, zrcátko. Usus nč. Spisovný zachovává
většinou psaní otymologické. Proto bijí nám do očí odchylky písařů
starších, jako na př. (abecedně podle souhlásek otymologických): droptow
EvOl. 235b (m. drobtóv), z lepky Bock. 1, 250, nabral země do Lepky
Háj. 204% potítaty fwe ChclčP. 523, dwie potftatie t. 2493, lechka cena
PulkLobk. 431, polochczyti Otc. 355, nechty i zuby t. 2163, krziochkolt
t. 1245, gdcs ubi Jid. 12, gda t. 116, gdy's t. 122 a j. (stč. často gd- za
etymologické lcd-), z bohem ChelčP. 130b a j., z druhim NRada 1690,
zberu ChelčP. 1085, zbierano t. 202“, z diclniky t. 59“ (s dielniky t.),
abychom fe zdijlcli t. 595 prozba t. 189% prozbu Lact. 64b, Beck. 2, 1,
k prozbie Háj. 316“, tak sě zbiehnu roty NRada 874, Swadha VelKal. 161,
[\vadby ChelčP. 172b, kladbu Haj. 64!. a j., klaadby I—Irub.25212 kleedba
t. 2855, kleedbami t. 1773, do jedné gizdhy Háj. 104“, f tezkeg žalosti
Vstúp. Drk. 29, nalofti Hrad. 1321', Otc. 37“, hryíty Alb. 185, hryl'ti Ol.
Prov. 1, 31, ípowicdniky ChelčP. 1563, ftiežka t. 209, život ftratiti t. 142\,
atd.; také Pal. píše spčvy 3, 2, 357, se spíváním t. 354 atd. (vždy sp—
v těchto slovích).

Mnohdy drží se v jazyku starším

skupina neSpodobená.

a tedy etymologicky zachovalojší, kdežto jazyk pozdější
má skupinu
spodohenou.
Skupina nespodobená je vysloviti těžká, ale nikoli ne
možná.; držela se tedy nějaký čas, tu kratší tu delší, a spodobovala se
znenáhla; v češtině historické je toho několik poučných příkladů, ježto
mají v době starší skupinu ncspodobonou za pozdější Spodobenou; mnohdy
tu ovšem jest skupina spodobená vedle nespodobené. Sem patří zejména:
čbán, čbcr, spodob. děl;-, czban Krist. 88% džhanař KorMan. 78b, czber
Vít. 933; kontaminací vzniklo pak i psaní děl;-: dčbán Br. Zach 4, 2 a j.; -—
(ic/zoo"spodob. tahoř, z d'nch-; např. dchorz Nom. 70“, Veleš. a j.; —
chi-bat spodob. hřbet, z Chl'bbbt'L; na př. chrzhet ŽWittb. Ezech. 17,
chrzheth Pror. Dan. 10, 6; —
shodný, ?zcsbedny', spodob. nezbcdny', ze s'r,-b'bdi>n-; na př. čest ke

mně fbedna Rúd. 30b, nefbednu pýchú Hrad. 215, neí'bedny Táb. 1, ]7; —

nczbeden Ale.

220, prchlivostí nezbcdnú ChelčI'. 685; —

sbožie, sbožny' atp., spodob. zbozi-, ze S'b-bOŽ-; na př. zzbosío Jid.
120 t. j. sbožio, ve fboň Kunh. 151% fbozie ŽWittb. 104, 21, Rožmb. 30,
NItada 351 aj., ['bozye Pulk. 1619, Hod. 68“, íbozzije Štít. ř. 67“, sbozije
Pr. pr. 234, t. 244, fbozyczko Štít. uč. 92b, zzbosný Pil. a t. j. sbožný,
íhozny Hrad. 104“ a j., fboznost Brig. 130; — zbozye Ale . 247, t. 338,
zbozzio 01. 3. Reg. 3, 13, zboziecze Otc. 3923, Chelčl). vždy zbož-; —
sdc spodob. zde, ze snde; na př. íde Túl. 12", t. 72", zzde Pil. h
t. j. sde, fdo jest bóh ŽWittb. 47, 15, fde DalH. 30, Mast. 115, All). 29“
a j.; ——zde Hrad. 137“, Kat. 112 atd.; —
osdob—,spodob. ozdob-; na př. ofdobamy Štít. ř. 75“, t. 95% ofdobyl
21“
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Modl. 64b, ófdoben Pulk. 107“_, ofdobite Koř. Mar. 9, 49 a j.;

—- ozdoba

Štít. uč.. 565, t. 73“, aby ozdobyly t 64“ atd.;—
sdmv-, spodob. zdrav-, ze s'r>drav-; na př. budet fdraua Mast. 190,
l'di'awu duši Alb. 74b, fdrawye Marg. 378, Pulk. 323, fdrawie Kruml, 285%
ufdrawy KatBrn. 197, neufdrawitelny ŽMus. Deut. 32; — zdrawie Hrad. 37b,
ŽWittb. 37, 4, zdrauie 01. Est. 16, 1, zdrawye Ale. 2116, Kat. 158,

zdraw Hrad. 108“, Ale.

1869 atd.; —
'
tba-, spodob. dba-, z t'bba- (Mikl. Et. Wtb. odvozuje slova ta z dnb-,
stsl. dybati clamire, pol. dybaé atp., ale stč. tba- protivi se tomu výkladu
významem i hláskové), na př. od té tby i péče Otc 94% tbal'l' na ňeho
ŽGloss. 143, 3, netbay NRada 77 a j., netbayta Kat. 142, netbayucz
Ale. 1359, tbati Ol. Sap. 6, 8, mým tbanym 01. Sir. 38, 34, lidé netbawy
Štít. uč. 1365, naynetbaleyffye t. 12ob; —dbati NRada 74, nedbay t. 1181,
dbaty Ale. 63, nic nedbagye t. 2129, nedbagyefye't. 55L',nedbage ChelóP.
83') (v ChelP. již vždy (ib-) atd.
Změna spodobou způsobená někdy zůstává, i když příčinajejí byla
pominula. Na př. místo svatba říká se spodobeně svadba; v'pl. gen. nejsou
t- a -b skupeny, jesttedy pravem nespodobenó svateb; ale vedle toho je
také svadeb, podle sg. svadba. Za stě. zs'edivěti je ně. sešedivčti m. zeše
divěti a podle spodobeného sšedivěti; a tak jest také sestarati se, sestav
nouti m. zestaw-, podle stě. sstar- m. zstar- atd.
_
Ze stblo, stsl. stbblo, je spodobou zdblo: ftblo MVerb., Boh. 37, Vít.
95b, ltbla Ben. Gen. 41, 4; zdblo Boh.
Z toho vynecháním -d- uč. zblo,
ani" zbla Us. -— Podobně stě. pezd, *prd'I: anus. má gen. bzda: pel'd Mast.
77, polib mě w pezd MastDrk. 181, až do bzda rkp. lék. (skl. XV stol.)
Dobr. Gesch.2 288, nebudu bzdem Manž. 124; odtud i stčfpzd-icti a bad-ich,
paliva a- bzdz'na.
, hd změněno spodobou náležitě v gd, jak pověděno nahoře. Tím vznikla
slova stě. _qda, gde, _r/dy. Slova tato měla patrně vliv na změnu stč. kto —
nč. gdo (kde), a' střídavé kto-lcdo způsobilo zase změny kde-kte, kte nebi
Otc. 10“, ktežto t. 244% a který-kderý, kdera Otc. 105“ a j. V. 5 369.
Prostředím spodoby vykonaly se mnohdy změny další. Na př. za býv.
patdesát, šostdesat, devatdesat je spodobením -dd—,paddesát atd., a z toho
pak -d—, padesát atd.: patdel'atKrist. 673, ffeftdefat ()l. 2. Mach. 12, 9,
dewatdefat Krist. 61b, — paddefat Hrad. 114“, dewaddefat Pnlk. 65", —
padefat Hrad. 137% laš. šesdesát BartD. 111, padesát, devadesát nč.

Jiné případy téže změny.
255. Proměny souhlásek temných v jasné &jasných v temné vyskytují

se také mimo Spodobu,
a. temnými jinými.

t. j. mimo skupení se souhláskami jasnými
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Sem patří především měnění souhlásek jasných v temné

na konci

slov; Změna ta vyskytuje se porůznu v textech starších, na př. knych 01.
2. Par. 28 (nadpis) m. knih, knyech t. Jos. 1, 8, wrach hostis t. Est. 7,
4, pět \vach střiebra t. 1.*Mach. 10, 42, ftoch pffeniczny t. Cant. 7, 12,
cztwcronoch t. Lev. 11, 27; pli-ruch Nom. 63b, twaroch t. 70“, brzyech
ripa t. 63', koblych Diefb.; obras Nom. 62h; gys bych Lvov. 3b t. j. jiš
m. již, kdyfí byl t. 84b t. j. kdyš m. když aj ; — a v nářečích nč., na př.
doudl. bůch, sních Kotsm. 12 (doudl. jen toto), zlin. chlép, vůs, nůš BartD.
12, slc. (lup m. dub atd. 'l'edy nejčastěji při koncovém -ha -z, -ž. Domnění,
že by v obecné výslovnosti vůbec koncová. jasná se tu měnila v- temnou,
je mylné: v nář. doudl. vyslovuje se dub a (lup rozdílně, a taktéž med

a met, vez a'ves, praž a praš, věž a věš Kotsm. 12; tak \i v Čechách
severovýchodních a trvám že vůbec v Čechách; na Moravě v nář. záhorském
vyslovuje se dub, led, hoď, stok, drév, haluz, nůž BartD. 28, v pomoravském
sně (m. snčk), sto (m.. stok) t. 30, t. j. -h nezhrubělo v temné -ch, nýbrž
zjeinnělo, až zaniklo; v uherskoslovenském dub, lud, krév, nůž, sně, bre,
nocle, plu (m. sněh atd.) t. 34; v dolském had, bud', nůž t. 51; ve valaš
ském břeh, dub, nůž, vůz souhlásky jasné na konci místy „velmi jasně vy
znívají“ t. 64; v opavském dub, nuož, sně t. 135.
Tudyr vzniklo také stř—išTrcibeis, stč. střieš, eriefs Slov. Vyšbr.
ftrzyelT Nom. 63“, Vocab. 175“ a j., a také zastřěšenie, u Mělníka veliké
zal'třeffenj Let. 668, vedle střiež, Strziž gelicidium Lact. 755, slc. striež,
pol. (lial. strzyž Malin. wyr. 63, sln. sréž Mikl. I3 513; psl. sréžb, lot.
str'égelc, srov. Zubatý v Jag. Arch., 15, 480.
Změna tato velice proniká v němčině; odtud pak je také v německých
slovích zčeštěných, na př. pant, mustruňk, Bramburk, Žamberk atd. —
Dialekticky mění se souhláska temná v jasnou, když následuje hláska,

při které je síla proudu indif f erentní,

tedy některá samohláskaanebo

souhláska, kterou nepočítáme ani k temným ani k jasným. Tak praví se.
v nař. zlínském: syncg měl ýd _r/ofcám, nidz u ná; ncnandeš, ý almaře,
y oltářu, _r/yným, g jaboru, g mýtu, z Abrahámem, z lopatu, ;: rechtorem,
ze strýcem, zehrat, abyzme, kubme, zaptaďme, upedžmc atd., jen k a 3 při
zájmenech osobních zůstává: k-nám, s-náma, s-nima Bartl). 12; — v nářečí
dolnobečcvském: zme (jsme), ze mstó, z opilém Janem, g městu, g asentu,
[; oltářu atd. Btch. 427a 428; — my sme Šemb. 48 (han.); — slc. g mostu,
y nohám, [; otcovi, z láskou, z ovsom Hatt. Ml. 141; — Blahoslav vytýká,
že Slováci a někteří Moravané říkají: z Janem, z otcem, ze psem Blah.
148. — Tak bývá již stč.: z maftmi EvOl. 2655, z azaryaffem t. 112',
z Ezau bratrem svým t. llób, ze \vssyemy ListVrat. 1406 (2krát), ze panem
Janem t. (ze m. se, jako z m. s), z ufylim Comest. 32b, byl ssazen zwla
darzltwie t. 2695 zrzeky a [ zidy t. 257“ (Comest. je dial. mor.).
' Sem patří také změny předložek ot v od a *prěz v přěs.
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Za nč. od mají texty nejstarší pravidelně ot, před hláskaíni temnými
í jasnými i indifferentními; na př. ot tobe ŽWittb. 138, 15, ot neczyfteho
Otc. GP, ot horkofti ZWittb. 18, 17, ot buoha Krist. 1a atd. Před son—
hláskaini jasnými mění se ot v od, za bývalé ot-boha jest O(l-boha; tudy
vzniklé od klade se pak také jinde a vůbec. Nové od je doloženo již na skl.
XIII stol., od miezzieczie Ale. 10, 35, ot pak má doklady ještě v ChelčP.
k wotpufl'tienij 152b, otgjmage 2095, oteydětež 267') atd.; v době mezi tím
znenáhla ot zaniká a od se šíří; převahy dosahuje od již ve stol. XV
a stává se brzo pravidlem; staré ot zachováno v otvor, otevříti.
Podobně vyvinulo se _přěsz býv. prez, stsl. prén (z per-zz., jako
VI.-zz, a j.), jen že tu je -s již v textech nejstarších; -z—udrželo se \'0
vokalizovaném přese, vyslovovaném přeze: přes to přeze všecko Kotsm. 28,
přezeň BartD. 27 (záhon) a Us.
Odtud přichází také podnět, aby analogií zvratnou stč. ostříš se
změnilo v ostříž a aby slovo cizí krchof mělo gen. krchova atd. —

Dále patří sem příklady porůzné,

kde změněno:

k, sk v g, zg; na př. za muzika, Veronika je východomor. muziga, Vero—
niga Šemb. 15, — za lokati valašské logat BaitD. 228, — za polykati laš.
lygat t. 229, — za káně, kule poinor. _qaňa.,gnla t. 30, — za brkati val.
brgat t. 66, — za zink (interj.), zinklo je zing, zinylo t. 299, — *z lat.
encaustum, inc- je inf/oust, — za skrblík je dbeč. zgrblék 'Btch. 438, — za
mlas'lanouti laš. mluzgnút t. 231, — slc. je mlaskat i mlazgat, pryskier
a pluzgior, dlask a glask i glezg Mikl. I3 515, -— za Doksan- je Dogzan-,
w Dogzanecli VelKal. 193, v klášteře Dnganfkém t. 170; —
g v l:, v gl'Lt- a klutati; _—
zg (zh) v zlu, sk; na př. stč. vozhřivý a voskřivý, oskrzywecz Bozk.
1934. — mezh a mezk, 1116le mulus ŽKlem. 31, 9, mezk ŽWíttb. t., _—
mozg- a magic-, stsl. mozggb, stč. mozk Pror. Isa. 25, 6, dial. mozg BartD.
62 (val.) & 86 (starojick.), —- stč. miezha & miezka, myezha sucus Anon.
6D, myozka Synon., myefka Nom. 69% — rózha a rózka, rozha Vít. 35b,
vsadil ruozku Adam. 20513 — stč. zábřězh a nč. zábřesk; —

z v s; na př. zrcadlo dial. srcadlo BartD. 28 (zlin),
(stjick.), zdá se, že vlivem následujícího dále o: —

G4 (val.), 87

žd' v šč, št; na př. stč. roždie Mami—J.321% nč. roští, stsl. dfnždn slc.
dážd stč. (lešč nč. dešť; ——

šť v žď; na př. zlin. žďárat BartD. 15 za č. štárati, dbeč. žďuchnót
Btch. 440 za č. šťouchnouti; —
st v zd, dřístati-dřízdati Jg.; —
č v dž, zinčeti dial. zindžet„želczo zindží BartD. 299; —
t v (l, slc. kapratie (pol. paproé atd., z paport-) š. kapradí; — dále
v dial. drkati Us., dřkat BartD. 64 (val.), dlapa t., deprvej t., naspádek
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t. 87 (stjick.) m. trkati, tlupa, teprve, nazpátek; a v slovích přejatých
delegráf BartD. 15 (Zlín.), destament t. 64 (val.) atp.; 
kt v gd, stč. kto nč. gdo (psáno kdo). v. 5 369; —
ps v bz, kapsa dial. kahza chod. 47.
Někdy je v témže slově několik souhlásek takto změněno. Na př.
dřiezha & třieská, drzyzhy Ale. 1577, trzyelka Vít. 95"; — zdřiezhati,
zdřieskati, ztřieskati, kostí zlámané á zdřízhané Háj. herh. 281% zdrzifka
confringet ŽPas. 28, 5, ztrziel'ka (personal—e)Ol. Sir. 40, 13; — slc. troska
a drozgá Jag. Arch. XI, 126; ——rohoz stsl. rogoz'r, a micos-, rokosic,
rákos Mikl. I'-' 508; —- kusy dial. _quzý BartD. 212 (lašské), atd. — Du
plikáty podobné jsou i jinde ve slovanštině, srov. pol. trzaska a drzazga
Mikl. Et. Wtb. 361, pluskaé & bluzgač Bruckner Jag. Arch. IX, 126 atd.

Souhlásky jednotlivě.
256. Jiné věci, které se při českých souhláskách jevi a v mluvnici
historické vyloženy býti mají —zej1néna jejich proměny v jakosti, a při tom
také jich přisouvání a odsouvání — budeme pozorovati a vykládati jdouce

po souhláskách jednotlivych

pořádkemtímto:

A) souhlásky r,. 1, n a jejich proměny;
B) souhlásky !, d a jejich proměny;
O) souhlásky 13, b, 1),f, m a jejich proměny;
])) souhlásky k, g, ch, h a jejich proměny;
E) souhlásky s, z, c, .; (dz) a jejich proměny;
F) souhlásky š, ž, č, 5 (dz') a jejich proměny;
G) souhláska j a její proměny.

A) Souhlásky r, 1, n a jejich proměny.
257. Souhlásky r, Z, „ jsou v češtině pravidelné střidnice stejnych
hlásek praslovanských, v. s 244; na př. beru psl. hei—a„líži psl. liža, noc
psl. noktb.
V mluvnici hlásí se tyto souhlásky do třídy společné tím, že mají
některé vlastnosti shodne. Obzvláště jsou tu důležity:
a) Změna aj, Zj, nj v ř, l', ň; &
b) měkčení r- v 1“(ř)- a ň-, když následuje

samohláska -z', -z' nebo
některá ze samohlásek práejotovaných (dvojhlásek) č, že, ia, íá, iú, buďtež
samohlásky tyto původu jakéhokoliv; souhláska l- souhlasí zde potud s r
a n-, že se nemění v tvrdé l. Toto měkčení souhlásek r-, n- a netvrdnutí
souhlásky Z- je z doby české předhistorické, ale. nikoli z praslovanskě.
Před samohláskámi -e (původní) a -b chovají se souhlásky r, 1, n
nestejně: r- měkne v % (ř), střední 1- netvrdne, a n- neměkne.
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Souhláska n-, neměknouc v slabikách na (s pův. e) a nb, jeví tím

příbuznost a shodu st & d. S nimi spojuje ji také zvláštní odchylka,
totiž dia1.n místo ňv nářečí lhoteckém na Moravě a místy v slc. (gemer.),
na př. kón m. kóň, na kona m. na—koňa, hlineny m. hliněny atd. Bmtl).
45, knyha m. kniha. atp. Pasti-n. 136; srov. gg 294 a 301.

r, ř, ř.
258. Máme souhlásky r & ř, na př. pokora, pokořiti. Kdysi bývalo
také %, part. pokořen psl. pokořen'n, moře psi. moře, akk. máte:“ psi. matero,
nč. pokořen, moře, mátcř. —.

Znění r bylo jako je dosud; — také ř mělo v stčeštině znění sykavé
jako v mě., ale bylo ř jasné a temné, v. g 260; _ ř pak znělo asi jako ri
t. j. 7- s mírným příhlasem jotovým. —
'7' píše se skoro vždy literou r; — zřídka Spřežkou rr: berr MVerb.,
perre (: pozd. peřic) t., wrruczyem Hrad. 73b, prricz Jimi-11.36.
% psáno bez označení mčkkosti, na. při ztworone Ostr. t. j." stvořenie.
ř psáno spřežkami rz, na př. wnutrz Túl. 563, birzmouani IIomOp.
uierzi Kunh. 1492 ftarzi Hrad. I“, twarz AIXM.5, 4, przijcžyna Ben. Gen.
8, 9; — rrz, iurrzy JiřBrn. 75; — rf, na př. horfcol'ti IIomOp., prl'iuodis
Kunh. 1483, horfke t. 150", prfiftupiwfy Hrad. 125% prfied Ale. 1, 20,
vydrliety z korfen t. 2, 26, uzrliew AleM. 1, 29, prfatel t. 2, 34; —
rzí, rzs, na př. drzfiewie ŽKlem. 148, 9, \vnitrzs Koř. Zjěv. 4, 8 (tak
častěji v tomto slově); — ref/; po zaitrszku Lvov. 92b; — zr, na př.
pzretelu Kunh. 147% pzrichodis t. 1483 _Qizriko (Jiřík) Lún. ks. 1358,
myftzre MastDrk. 50, petzre VstúpDrk. 15 a 21; ——fr, na př. Pri-ech
t. j. Přech Lún. ks. 2 r. 1356, domum Kfrifconis t., Duchon Bratfrecz t.,

Matthaous de Bfran t.; — zr/ : prziehozrl'kim UmR. 84; — m: (v rkpích,
kde zz : ž, tedy rzz :. rž), na př. hrzziechy Kruml. 2815, o fedmerzze
svátosti t. 2311) a j.; ——"rz',až, na př. twáržy tvé Ben. Gen. 3, 19; — rs

(zvláště v rkpích, kde s : ž, tedy rs : rž), na. př. rseczi (inf.) Jid. 27,
rsiechzi t. 9.9, prsido t. 116, meters AlxII. 4, 13; — r/z (kde [z: š), na
př.“prfzylea GalDi. ?, prfzyed 13, prfzygal lb, srov. stpol. morszv ŽFlor.
135, 15, werszyl gesm 118, 66; — rzy atp., po sklesnutí _iotace(v. g 114).
na př. inf. rzyeczy Ale. 1063, part. rzyekfy Pulk. 1613; — Hus odporoučí
literu ř, jež se také hojně vyskytuje, např. hí-íech HusPost. 155, hí'íechom
Kruml. 9b, hoí'e Baw. 34 atd.; -— vedlé 1'-vyskýtá se záhy ř: nal'ltři Hug.
50, vzřifs Comest. 17111,vmře Ben. Gen. 44, 31; to pak ovládlo & jest od

pravopisu bratrského pravidlem; — v Baw. psáno velmi často rá m. ři.
na př. pridawa 41, primieri t., prieti 42 atd., patrně platí tečka nad i
také pro r.
'
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Stáří a rozšíření hlásky ř.
259. Hlásku ř má s češtinou také polština & (měrou obmezenou)
lužická. srbština, na př; č. křivý, pol. krzywy, hluž. křiwy (dluž. kšiwy m.
křiwy). Podle toho mohlo by se zdáti, že 'v slovanštině západní vyvinula
se společně a že je tu od pradávna, z doby předhistorické. Ale tomu jsou
na odpor nejstarší památky české: sykavé ř liší se zněním svým velmi
zřejmě od r; kdyby bylo bývalo již v češtině nejstarší, jevil by se rozdíl také
v písmě; ale rozdíl v písmě proniká až v textech pozdějších. Z toho soudím,
že české sykavé ř vyvinulo se až v době pozdější, historické, a že tedy
také pol. a luž. ř nepochází z doby jednoty západoslovanské, nýbrž že se
vyvinulo každé na půdě své domácí.
''
Kdy vzniklo a jak se šířilo ř v češtině, o tom mame svědectví ná
sledující: kroniky Kosmovy rukopis nejstarší A (z r. 1154) má v boliemikách
vždycky r (ve vyd. ve Fontes je 111, 34 vytištěno Krziwoplath, omylem,

rkp. má Kriwoplath), taktéž je v ostatních rkpích této kroniky stol. XII
a XIII; první známé doklady pro ř jsou Lukohorfany v list. z r. 1237
(Reg. I, 427) a Orfcchow v list. též ?. r.'1237 (Boček. Cod. Mor. II, 329),
srov. Šemb. lit. (1869) 78; v Gloss. Jer. z 1. pol. XIII je. oredica viculns
t. j. čn'edioa (doklad jediný); v MVerb. nikdy ř, na př. kremon, rrepa,
perre (: subst.); V.ABoh.též, na př. materi (sg. lok.), grivny; v CisMnich.
též, na př. tri, cris, wl'krefil; v Ostr. též, na př. ztworene (za pozd. stvo
řenie); v HomOp. je většinou r, naprezeniin, lireíny atd„ a vedle toho
2krát 'ř: birzmouani, horfcol'ti; v 201035. na sklonku XIII stol. je l4krá.t r:
bremen, .priel'la, priewedl, prziedgid, pn'gmef, l'trolíu, traffa & j., a ostate'k
(asi lOOkrát) vždy ř: bržitwa atd.; v Ale. z téže doby vždy ř, kromě
1, 7 na prozriedku; ok. r. 1300 je v Túl. jednou ř, wnutrz 563, ostatek
(lůkrat) vždy r; v Kunh. škrat ř, prfiuodis 1483, horl'ke 150% uierži 149%
pzretelu 147', pzrihodis t. 148% ostatek (28krát) vždy T; VRostl. je vedle ř,
rzierziuchy, trzybule a j., Gkrat též r, netryezk, bn'echtan a j.; „výjimkou
vyskytuje se r místo pravidelného již ř ještě ve stol. XIV: neprateli ŽKlem.
77, 53 (omyl ?), na drewnyem pólloně Rožinb. 42, za drewnyeho opata t.
138, po dworyech t. 284, w dworyech t. 290, Itworil (sic) ŽWittb. 945, (i,
rozproftriech t. 87, 10, remel'lnyte t. 57, 3, rozrewnil t. 9, 4 (25), pred
Jít-Brn. 549, pryncfl t. 426, wzkryefyl t. 318, wzkryefyeny t. 320, hryechow
Admont. 1, t. 2, tryeba t. 1, pryed t. 2 (v Admont. 5krát r ajen 2krát ř),
bez preltanye Kat, 48, pril'pority MiillKáz. 620. V dokladech známých
vyskytuje se tedy ?“ teprve v 1. pol. stol. XIII (ve dvou list. z r. 1237),
odtud ho nenáhle přibývá, má převahu na sklonku XIII (v ŽGloss. je
valnou většinou, a v A.le , druhé největší památce té doby, je skoro vždy);
a ve XIV stol. jest r 111.ř řídkou výjimkou. A tím naznačen jest i postup,
jak se ř v češtině vyvíjelo: zajisté tu nebylo ode vždy, nýbrž vzniklo zde
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někdy na poč. stol. XIII, odtud šířilo se ajest

pravidlem obecným od poč

stol. XIV, dílem již od skl. X_III.

'

Odtud drží se ř v češtině historické a je pravidlem v češtině zá
padní a v nářečích na Moravě a v Slezsku. Jenom slovenština má pra
vidlem r — mimo řídké bohemismy s ř, na př. příčina Pastrn. 129 —,
a rovněž tak nářečí uherskoslovenské na Moravě; příslušníci tohoto nářečí
pocházejí od přistěhovalců slovenských z Uher, sousedé jejich pro r m. ř
škádlí je pokřikem: triatricet krepelek preletělo pres naše pole Bái'tD. 34.
'
Ovšem i na území ř-ovém vyskytují se příklady s r místo nebo vedlo
žádaného ř, kde buď 7 ze změny náležité se vyňalo, na př. uderiti m.
udeřiti', nebo r za bývalé ř jinou cestou se dostalo, na př. korec m. kořec,
impt. ber m. beř atd. 0 těch odchylkách viz na svých místech doleji.

Temné ř (rs) a jasné ř (rz).
260. Hláska ř může se vysloviti za proudu zvučného (a při tom
mírného) anebo bezezvukého (a při tom prudkého), ř vyslovené za proudu
bezezvukého je temné, za proudu zvučuého je jasné. Ve výslovnosti novo
české jeví se tento rozdíl, když před fřjde souhláska jiná temná nebo
jasná; tu můžeme ho postihovati, když bedlivě pozorujeme znění ř na př.
v odříti a otříti: ř .v odříti (ve skupení s jasným d) je jaSné, v otříti
(ve skupení s temným t) je temné; rozdílné znění temné a jasně znamená.
se zvláště na sykavém příhlase: temné ř zní jako rs, jasné ř jako rz.
Zjevnější a zřetelnější než v ně. bylo rozdíhié temné ř a jaSné ř
v době staré. Důkazem jsou nám staré rukOpisy, které často a dílem velmi
přísně dvojí tuto hlásku způsobem velmi vhodným liší, píšíce temné ř
spřežkou rf (nebo 717, rfz, rzí), & jasné ř spřežkou rz. Ku psaní tomu byli
stč. písaři vedeni zajisté zřetelnou výslovností své doby, jejich lišení rz
a 11“atd. je tedy svědectvím, že také živý jazyk jejich doby zřetelně roze-_
znával jasné 7“a temné ř. Tak na příklad
v ŽKlem. psáno po souhláskách temných pravidelně rf (n. 'i'/]), na
př. prlied 7D, príies 31% prfiweden S“, potriiebuge 2l“, opatrlil 205,
opati—ff12“, zatrIieno 107b, ti-Iioíti 17b, trfaíla Iie 10“, ftrl'iebro 7“, wzkrl'ie

ffenye 139“, krfeit t., krliwdu 38b, bláto ezrliedne plataearum II“, na
chrfebtie 48“ atd., jindy pak rz, na př. dobrzie 7", brziucho 33% drziewo
1275, pohrzeb 139b, fezrze devorabit 1305, otewrziete 97b, rzeci 68b, rzekl
m, rziecz 41b, rzad 145", zwierzata 37% burzie 10% oltarz 175, otworz
88“ atd.; — odchylky jsou nemnohé, na př. dobrlie 21b, hrliech 6', wzezríi
7“, prziwedl 622 ti'zeti 136% krziz 1393 a j.; 
v Adam Kap.: po temných psáno rf, oIÍrfiezi (impt.) 13, priiel(l')tyl
15, prfikladem 15, priity advenire 16, príied 16, priieIiedlo 15, — jindy
rz, hrziech 13, 16, drzewe 16, horzu 12, tworzecz 13 atd., — odchylka

žádná; _

'
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v AnsKap.: po temných psáno rl, kríiz 1, l'kríizie 3, 9, pod krIizem
11,11n'fides 5, — jindy rz, hrziebi 1, hrziecszim 3, uzrziech 7, uzrziechu
11, ho'rze 9, otworzichu 2, Hogierz 1 atd., — odchylka zřídka: ukrzizowana,
7, wzkrzie(feny) 6; —

v GalDl.:

po temných psáno o—f,
o-fz(toto:rš,

nebot Iz je tu =š),

na. př. prfyed lb, prfyeltala 23, trfctycho 25; prfzyed 13, prfzygal lb, 2f,
prfzykazyu I“, prfzyfahagyu lb, prízylea 21', — jinde rz, na př. drzewe
rzeczene lb, dmewe 15, drzewnyem lb, burzyu 1', marzy 2“ atd.; — od
chylky: krzeít 23, wfkrzyfíen 2h (jen ty); —
v Táb.: po temných psáno rf, rzí, na. př. prfyued I, 3, prfycd I, 10,
zaprficch (dor.) I, 24, fprzfyezi III, 16, bez príielaza III, 27, tríi III, 19,
feltríiczko I, 5, — jindy rz, na př. drzwi III, 25, obezrzieti IV, 6, wyerzis
II, 21, rziecz II, 1 atd.; — odchylky řídké; —
v AnsOp.: po temných psáno rf, na př. krfyva 6, crfifte 3, trfyln'at
3, 4, potrfebugemy 6, we trfech dnech 6, Petr zaprfyc (dor.) 3, 4, zaprfys 4,
prfyfahagye 3, prfygydelta 6 atd., — jinde rz, na. př. shrzieífyl 7, vdi'zie
(aor.) 3, dobrzie 3, wzezrzye (am.) 4, vmrzie (aor.) 5, horze 4, rzekl 6
atd.. — zřídka odchylkou: przied 7, wzkrzyeffyl 7 a j.; —

v rukopisích jiných vidí se stopy tohoto lišení tu, když se ř píše
z pravidla (temné i jasné) spřežkou rz, ale mezitím jsou některé příklady,
kde psáno rf po _souhlácetemné; tak např. ve Štít. ř. psáno z pravidla.
rz. ale vedle toho také: chytí-fe 855, opatrfijm 96", ftrfechu 895. wnytrf
74% wnytrfnij 72b, zaprfel 89% fprfahaa 99“, skrl'eht 73“ atd.; — v KatB rn.
je též pravidlem rz, &při tom psáno: myítrfy 109, naoftrfyty 304', prňeby
waffe 22, prfyííyecy 178, prfieíta. 120, prfyletycwfe

156, prfypudyl 88; ——

rovněž tak v Ma rg.: krfyítzt 19, wfkrfyeffeny 10, prfyklad 298; neprl'yetelfky
291 atd.
Srov. Dobrovský, Gesch.2 119; má články v Listech filol. 1877, 239 sl.
& 1879, 52; & Jirečkův v Č'ÉMus. 1875, 332 (tu však vyložen rukopisný
rozdíl rl" & rz jako pravopisný).

261. r' je původu dvojího:
&) Z původního ij ; na př. praes. ořete, nom. moře, gen. moře atd.,
z pův. orjete atd., v. 5 262. Toto ř je z doby psl., a bylo také v stě.
b) Krom toho jest % vzniklé změkčením od následujícího 42, -ě, -z'e,
Ja, Já, -íú, -c (původního) & -b, na př. pokořiti, dat lok. pokofřě, part.
pokořiec-, kuřata, kuřátko, pogořú, mřete, sg. akk. máte-ř,z psl. pokoo-ítiatd.;
v. 5 263 & sl.

i- se změnilo z pravidla v ř, na př. &) moře atd., b) pokořiti, po
koře atd.
Všeliké staré ř je ze staršího %. Při &) moře z moře atp. je to
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samozřejmo, nebot zde jest ř z doby psl. Ale také v případech b) musíme
předpokládati, že r působením vytěených samohlásek následujících dříve
změklo v f=, a potom se změnilo v ř. Za psl. rozdílné tvary sg. akk.
materb a pl. gen. materii máme těž rozdílné č. máteř & mater; zjev ten
byl by nepochopitelný, kdyby z psl. materb a matera se bylo stalo stě.
(před XIII stol.) jednostejne mater; musíme tedy předpokládati, že vytčený
psl. rozdíl se reflektoval nějak ještě na půdě česke před vznikem sykavého ř,
musíme předpokládati. že akk. metrem zněl v češtině před XIII stol. jinak,
než pl. gen. matrum; a na otázku, jak zněl, neuí pravděpodobna odpověď
jiná, než mateř, t. j. znělo tu takově ř, jaké v případech a) moře-moře
atd. před pozdějším ř bylo. A jako při změně této byl postup matem
máteř-máteř, tak byl také v gen. matere-mateře-mateřc, dat. iiiateri-mater'i
mateřz' atp., t. j. r měkěilo se v případech b) vůbec nejdříve v r', a toto
změnilo se později (v XIII stol.) v ř. Pravíme-li stručně, že rc, ri, r(b)
atp. se změnilo v ře, ři, ř atd., tedy rozumíme při tom vždycky, že na
přechodu od onoho k tomuto bylo v češtině před XIII stol. ře, ři, f(z)) atd.
Oboje ř, budiž původu a) či b). mění se dále v jednostcjné ř, např.
2. plur. a) orjetc-ořete-o-řete, a b) mm-ete-mřcte-mřcte. Měli bychom tedy
v následujících výkladech změny ř-ř o obojích zároveň jednati a k roz
dílům a) a b) nehleděti. Ale právě z těchto výkladů má vysvitnouti a v 
svitne jasněji, že dvoje toto ?“bylo jednostcjně; poučná je v této příčině
na př. a zvláště

stejnost

pravidla 1 odchylek při řb (% 263), 'rb (% 266).

Proto, &'dalc aby veliký sem náležící material se trochu rozdělil, volím
postup ten, že dříve o změnách a) rj-ř-ř, a pak b) Q ostatním ř-ř jednám.
O nejtěžší části této věci pojednal M. Opatrný v rozpravě () stč. stříd
nicích za původní rb (v Listech iilol. 1891, 177-208); používam teto roz
pravy, ale výsledek, jehož docházím, je v nejedné podstatně věci jiný.

rj se mění v ř a toto dále v ř.
262. Změna aj v a: je praslovanská, v. s 237; na př. z pův. morje,
mjete atp. je psl. moře, ořete atd.
Z doby psl. dochováno 7“také do češtiny, kdež pak (ve stol. XIII)
změněno v ř: stě. před XIII stol. moře, ořete, pak moře, ořete.

Případy, ve kterých tuto změnu máme, jsou analogické a většinou
stejné s těmi, ve kterých také jiné souhlásky s -j se spojují a jistým
dalším změnám podrobují. Totiž:
v slabice kořcnne, v slovese řevu, stsl. a psl. řeva., z pův. rjev-; —
v kmenových koncovkách některých substantiv vzorův oráč, moře,
clučč; na př. soupeř

stsl. a psl. saptí'r. ze sapm—jb, — moře psl. moře
z morje, — bouře stě. búřě z buřa, burja; —
v adjektivech -ř, na př. Jaroměř z -meí', -merji.;
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v substantivech s příponou -jan-, na př. dvořan stě. dvořěuín z dvořan-,

dvorjan; —
v komparativech (a superlativech) s příponou jas—,na př. stč. ho-řípeior,
adverb. hóře nč. hůře, šíře, z -í'e, -rjes; v horší, ši7ší za psl. -Í'LŠ-nastalo
ztvrdnutí, v. 5 263; —
v praes. indik. 1. sg. sloves třídy III. 2, na př. stč. hořu, hoří,
Z E501? gorie; _
v praes. indik. ]. sg. sloves třídy IV, na př. stě. tvořu, tvoří,
z tvořq, z tverja; —
v part. -n5 týchže sloves, na př. tvořen, z tvořena, tvorjen'n; —
v slovesích třídy V. lb, na př. tvářěti, z tvaí'ati, tvarjati, — ve

všech tvarech; —
v tvarech praesentních (kromě imperfekta) sloves třídy V. 2, na př.
praes. ořu, ořeš atd.,
z oř-, orj-.

impt.

oř(i), part.

stě. ořě, ořúc—, ně. ořc, oříc,

Že se %tudy vzniklé drželo v češtině až do vzniku ř t. j. do
XIII stol., toho důkazem jsou slabiky stč. ha a řa na př. v dat. mořu,
akk. búřu, ]. os. sg. ořu, pl. akk. dvořany atp. Vznikly z pův. wiu, mie
a aja- & zněly kdysi zajisté řu a fa; toto znění, tvrdíme, drželo se do
vzniku ř; nebot kdyby bylo předtím zaniklo t. j. v ru & ra se změnilo,
byly by vytčené slabiky v dat. moru, akk. bůru., ]. sg. oru, akk. dvorany
atp. zněly stejně jako v dat. jezeru, akk. horu, ]. sg. beru, akk. havmny
atd., a bylo by nepochopitelne, kterak koncovky dat. mom atd. a kmenová,
slabika v akk. dvorany se změnily v -ři a -řa-, kdežto v dat. jezeru atd.
& akk. havrany změna se nestala nijaká; tvary parallelní dat. moři vedle
jezeru, akk. búrři vedle ,horu, ]. sg. oř'i vedle beru, akk. dvořany vedle
havrany atp. jsou tedy důkazem, že náležitě ř v mořu, búřu., ořu, dvořany
atd. drželo se až do-vzniku ř.
Kromě M a řa byly v češtině v době, kdy vznikalo ř, ještě také
slabiky

s 1“—a následujícím

-e, -ě, -z', —h;na př. sg. nom. moře, gen. mořč,

lok. moři, inf. ř(h)\'i1tl, subst. súpeř(b) stsl. Sil-])bf'b. S nimi splynuly
slabiky stejně, ale původu jineho, vzniklé totiž z r- a následujícího -e, -č,
-_z',-b, na př. gen. iuatere, dat. gorě, dat. mater/i, akk. mate-rr; atp.; v sla
bikách těchto změnilo se r- v ř—působením následujícího -e, -č, Jé, -b,
a ovšem také toto r' (z a') mění se pak v ř. O tom viz v gg 264 a násl.,
zde máme na mysli jen ř z pův. oj.

Za toto pak rj-ř je od XIII stol. z pravidla
ř. Na př. moře z moře,
move; gen. mořě, dat. mořu atd.; dvořěnín, pl. dvořěně, akk. dvořany
atd., z dvořan-, dver-jam; praes. ořu, ořetc, impt. oř(i), part. ořě, ořúc-,
z oř—,cm'-; řváti, řval atd., z rva-, řbva-, ')“ij-; súpeř ze súpeř, -řr„ njn;
kravař, richtář atd. z -7'-,-r'i., -rji.; atd. Výjimky důležité jsou při řb,
v. % násl.
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263. Případy

s ři; (z *rjb) mají mnohě výjimky z pravidla jinde

platného (v. €- 262), & výjimky ty v mezích svých opět pravidelně vystu
pují ; proto je třeba promluviti o nich zvláště.
,
Psl. slabika řb bylo buď v řadě slabik jerových na místě sudém,
nebo lichém.
I. Psl. ro bylo namístě sudém, tedy hp,. Tu je za ně (podle pra

vidla jerověhoš

137) pravidelné

česke ře; na př. sg. nom. vepřck

z V0pí'b2k1>,.Odchylka
je v pl. gen. kováren atp., a vysvětluje se tím,
že slovo to není z náležitého kovařngn'bl, nýbrž že je nově utvořeno ze sg.
kovárna, který měl ztvrdlé r podle pravidla zde doleji (II. b) vyloženého.
II. Psl. řb bylo na místě lichém, tedy vit,. Tu bývalé -b všude zaniká
(podle téhož pravidla 5 137), za zbylé pak o'-má čeština někdy ř & někdy
r. Rozeznávejme případy, kde bylo psl. r'b, zda-li a) na konci slova, nebo
b) uprostřed, nebo c) na začátku jeho. V případech b) a c) nasledovala
po í'b'- vždycky souhláska nějaká, bylo to tedy spojení řbt- (kdež t znamená.
souhlásku vůbec).
a) Psl. 9%bylo na konci slova, tedy ro,. Tu je za ně v češtině

pravidelně

ř. Na př. Jaromiř (maso.) z -miřb„ -lllÍ7'-jb,yaromyrz DalC.

46, Jaromyrz Pulk. 176% vyhořal Jaromiř z kořen Let. 433, Chotěboř
(mase.) z -bořb„ -l)01'-jb, ovčař z ovsčarb, (koncovka vlastně cizí, ale při

jata v slovanštině do kmenů -jo, tedy w,), pekař, ritieř atd. Odchylka
odtud je v stě. těžar, ovčar atp. a vzniklých z toho jm. míst Ovčáry,
Psáry atp.; vysvětlení této odchylky viz zde doleji (v b).
b) Psl. rb, bylo uprostřed
slova, tedy -řbt-. Tu :, zaniklo a ř

ztvrdlo, za psl. m je tedy pravidlem

české rt. Na př. širší ze šiřbš-,

stě. morský z mořnsk-, lekarstvo z lekarbstvo atd. Srovnej změnu -ňbt
v rzi-, na př. menší z mnňnš—,konský atp., v g 294. Odchylky,
kde se
vyskytují, vznikly analogií: ně. mořský p_odle snbst. moře, lékař—stvopodle

lékař atd.; mnohdy“ dostávají převahu a jsou v jazyku nč. většinou a
pravidlem.
Mame pak tuto změnu %,t- v '-rt- v případech mnohých a zejména
také v následujících:
v kompt. horší, širší, z -řbš-; na př. bude horl'fy Štít. uč. 138, aby
nebyly horfle t. 5m, vždy sě horffim horflíms peka Jid. 30, horffye
chwile AlxM. 4, ?, ffyrffye rady DalC. 21 atd., nč. horší, širší ;v— od
chylkou -řší : nenie horzfyeho Mast. 29, ffyrzl'l'ij rady Háj. 4312 ffyřfíij
rady t. 436% příklady -řší vznikly působením příbuzných adv. hóře, šíře;
vyskytují se velmi zřídka, poněvadž psychologické Spojení těchto kompa
rativů s vytčenými adverbiemi není dosti na snadě; —
v adjekt. -rský z Josh-; na př. morský, morfku yahodu ŽGloss. 77, 47,
nmcú morfku t. 88, 10, morzkych měst t. j. anl'SkýCh svl). 18, ryby
morfke ŽKlem. 8, 9, stezky 11101"ka t., vody morfke t. Moys. 19 a j.“
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(v ŽGloss. a ŽKlem. vždy morsk-) atd.; později vyskytuje se odchylkou
také mořský, působením subst. moře, na př. ryby morszc ŽWittb. 8, 9
(v ŽWittb. kromě morfkych 138, 9 vždy mořsk-), morzl'k'ymy vlnami Krist.
555 rybami morszymy Alb. 693, piesek morzl'ky Vít. 5b, morszc OtcA.
440“ atd.; ně. mořský, dial. mořskej, doudl. mořckcj Kotsm. 14, východo
ěesk. in_orskej ČČMus. 1863, 337, podkrk. též t. 1864, 52,1aš. morsky
Barth107;
-— mraky/', -ársk1', -orsl.:y', -crský, Jersky' (—írslcý),jako kra—
carský, kovársky', chotěborský, moe-dánský,Ícacz'erskýa j., s odchylkou -řský,
vzniklou působením příslušných substantiv základních -ř gen. -řě atd.; na
př. krawarfky KolAA. 1516 & krawarszy t. 1512, kowarfky KolJ. 1626
a kowarsze KolIůE. 1630, po czyefarlkey žádosti Kat. v. 3269 a czielarzlkey
hrózy t. r. 1658, mlynarfkeho KolM. 1655 a mlynarszeho t., pecz
narfky KolŠ. 1672 a cblebův pccznarszych t, řemesla pekarfkcho t.
1673 a pekaržskoho t., práva rychtarfkeho KolB. 1497 a rychtarzl'keho
KolBB. 1525, Jan Chotieborlky KolČČ. 1581 & Chotieborzl'k'yKolC. 1589,
krzeczborfky KolB. 1494 a kržecžhoržfky KolBB. 1527 (t. j. z Křečhořc),
Dorota Wladorl'ká KolCC. 1583 (t. j. 2 Vladoře) a Doroty Wladorzl'ke
t. 1577, mordcrfke weytržnosti KolK. 1613 a morderzl'kau weytrznoft t.,
rytyerfku MKV. 392 a rityerszy- Pass. 482, kacicrl'kú ltranv HusPost. 96“
a kaczicl'zl'ky Hrad.. 24b, řemeslu hrncžirfkcmu KolČČ. 1555 a řemesla
lu'ncžiržfkeho KolL. 1603 atd.; — odchylky mořský, pekař—skýatd. mno
žily se rychle až se staly pravidlem, poněvadž psychologické spojení adjektiv
-rský s příslušnými základními substantivy -7"bylo velmi ua suadě; —
v subst. -rstvo a wstz'ie, z -řbstz:—,s odchylkami -řsh:-o, --ř.s-tvic, vznik

lými působením příslušných substantiv základních —řgen. -9"ěatd.; na př.:
cicfarftwyc Kat. v. 1429 a mému czycfarzítwy t. v. 3101, fl'ararftwie
KolA. 1505 a ifararzltwie KolB. 1500, boípodarftwie ŽKlem. 108, 8 a hof
podarzftwie Ilrad. 245, k hol'podarzftwu t. 2M, kaczerftwo Ale. 320,
kacierftwie Pass. 376 & kaczicrzftwu Hrad. 101% kaczíerzltwi Pass. 376,
lekarzztwa Apl). b t. j. lékarstva a lekarzftwyc Modl. 66h, lckarzl'twie OtcA.
365“ atd., ně. císařství, hospodářství atd., dial. kramarstvo, havirstvo BartD.
107 (laš.); — o odchylkách platí totéž, co pověděno nahoře; —
v subst.. -rčic a -rčz'k, z -'1"bč-,s odchylkami

-řči-, vzniklými působe

ním příslušných substantiv základních -ř gen. -řě atd.; na př. kowarczicz
Velcš., Vaněk mlynarczicz KolB. 1522, mlynarczicze KolAA. 16, nějaký
pekarčic Wint. 163 (z r. 1516), mlynarzczyczy KolAA. 1518, těch pekař
ěicóv Star. Sklad. 4, 312 atd.; dial. inasarěik (učeň řeznický), _myuarěik,
pekarčik, hospodarěík (dozorce při hospodářství) BartD. 107 a 145 (laš.); —
v sing. (nom. -rka z víska) dat. lok. -rcě % -řbcě a posscssivu -rčin
z —řbčin6,s odchylkami -řka, -řco, -řčin, vzniklými působením příslušných
substantiv základních —řgen. -řč atd.; na př. dat. flanarcze KolB. 1494 a
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flanarzce t., hrncziercze t. 1496, kucharcze KolCC. 1555, KolDl). 1665
a kucharzcze KolAA. 1516, fklenarcze KolČČ. 1564afklenarzczc t. 1563,
Dorotě kramarcze t. 1'65, Dorotě Gircbarcze t. 1557, Anně Mlynarcze
t. 1559 a Mlynarzcze t., Markytě Bednarcze t. 1552, Anně pekarcze t. 1553,
pernikárcze t. 1518, Kateřině kolarcze KolCC. 1566, Anně Hrzebenarcze
t. 1562, .vinnici Kolarczinu t. 1568, zahrady kolarcziny KolČČ. 1546 a ko
larzcziny t. 1548, Pavel pekarczin t. 1555 atd.; znění pravidelné drží se
nejdéle v -rc- a —rč—;— o odchylkách platí totéž, co pověděno nahoře;
nč. mlynář-ka, dat. mlynář-ce atd.; bouřka; possess. mlynařěin; dial. my

narka, pekarka, kuchařka tesao—ka,kravarka, bednarka, pastyrka atd.
BartD. 107 (las.) může býti vzácná starožitnost, ale možná též, že je to
původu noveho, viz o tom zde doleji; —
v kmenové koncovce -rn-, subst. urna

adj. -1'n_1jatp., z --řbn-; na př.

kovárna, pekárna, ovčárna, innčíma atp.; hospodárný; peprný, ze subst.
pepř, *pnpřn; perný piperatus SlovKlem. 74b a j., 2 téhož subst. pepř;
stč. nedoperné, pokuta za těžké poranění Reg. I. 1057, ze subst. ,přě stsl.
pbrja contentío, srov. stsl. partner, (t. j. pbf'bll'B) contentionis; warn-,
twai'na twars ŽKlem. 44, 3, twarnol'ti puščě t. 64, 13; odchylkou -řn;aj,

4m, burznemŽGloss. 81), 8, zákeřník, námořní Us, působením subst.búřě,
keř, moře.

_

Z příkladů zde uvedených je patrno, že za psl. -řb,t- bývá česke-ri
zvlaště rádo v dat. lok. pekarce, subst. pekarčic, adj. pekarský, possess.
pekarčin, t. j. v odvozeninách ze substantiv základních -ař, —ář.Koncovka
těchto substantiv jeví se tu změněna v —ar-,-ár-. *Odtud přenáší se pak
tato obměna také do substantiv samých a jest na př. ovčár v. ovčář, rez
ličným owczarom ML. 41“, těžar v. těžař, tyezar negotiator Rozk. 1910,
Pi'ešp. 1149, Veleš., tyezzarowe agricolze EvOl. Mat 21, 35, poručili
tyezzarem t. 21, 41, tiezarowe Mill. 742 z těžaróv HusE. 1, 176; odtud
i jména místní —a'ryvedle —á7"e: Owczar UrbE. 219,

Ovčáry ToniP. 3, 75,

Pfary Háj. 4.h atd.. ln Psarz Tng. 1420 h 121, Psarz Urblt. 147. Podle
toho mohlo býti také stč. pekarka atp.; ale pro to nemám dokladu. myslím
tedy, že bylo pekařka atd., dialektické pak pekarka atd (laš., viz zde na
hoře) že vzniklo podle dat. pekarce atp.
c) Psl. řb bylo na začátku
slova, tedy 9'b,t-. Jediné toho příklady
jsou tvary řva-, inf. řváti, part. řval atd.. z ř5,va-, a mají vždycky ř. Není
pochyby, že české řva- je ze staršího řva- a nikoli analogií podle p1'a>s.
řevu atd.; kdyby bylo někdy bývalo rva- místo řva-, nebylo by se slovo
to lišilo od rváti atd. Ale to je možná, že právě žádoucí zřetelnost, aby
se lišily významy rugire a vellere, k zachování náležitého ř- až do změny
jeho v ř- přispěla a že by jinak také zde se bylo řbt- změnilo v rat-,jako
v případech b). —
,
Se změnami psl. řb srov. změny shodné psl. rb v % 266.
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ré, rí- se mění v. ři,
264. Vlastně ri, rl" se změkčilo v stčeské (před XIII stol.) ři, rr, &ř
těohto slabik změnilo se pak v sykavé ř-; srov. % 261.
1. Když po r následuje v téže slabice wi, -í, mění se r- v ř-. Na př.
pokora & pokořiti; — boruaimpt. beřiž; — hora & sg. lok. & plur. gen.
pohoří (sg. lok. z -l'bjí, pl. gen. z -ri.js) atd.

Odohylkou

odtud je dial. uderiti m. udeřiti; tak říká se na Mo

ravě, BartD. 14 (Zlín.) a j.. Btch. 429 (dolnobeč.) uderila lllČ maměnka.
uderila mč pro tebe Suš. 303, uderiua jedna udoigna druhá t. 366; oderet
Neoral 9 atd. (mimo nářečí lašskó, kdež jest udeříé BartD. 107); tak
bylo i v moravštinč staré, (bůh) vdery a uzdravit vás EvOl. 132“ (Oz. G);
takipodln'k.: jeden diuhóho udeřil ČČMus. 1864, 252. Jiné odchylky jsou:
ob. impt. ber, der, per atp. m. beř(fi), analogií podle boru atd.; — impt.
vari, varite, skleslý v interjekci, mor. variti s časováním plným: odvaryt
BartD. 240, odvarylazodstoupila t., laň s toho hrobu nevaryla Kulda I,
166; — plur. nom. čtyry m. čtyři, též analogií; —tovaryš z -r"iš.
V slovích přejatých
zůstává ovšem většinou r, na př. ritieř
střhněm. ritmre, richtar' sthněm. richtan', Kristus atd.; ale i tu bývá
mnohdy n' změněno v ři, o čemž v. doleji v 5 267. 3.
2. Když následuje samohláska praejotovana (dvojhláska) č, že, ia,
íá, iai, mění se r v ř. Na př. pokora dat. lok. stč. pokořě z pokorě, atoto
z psl. -rě; — stč. hřiecli z grícch, & toto z psl. -ré-; — part. praes. stě.
pokořě, pokořiec- z pokOrč, p0k01"i(?C-,a toto z pokoría, pokorícíe-, psl. -rg,-:
——kuře stč. kuřě z kurč & toto z kuria psl. -re; plur. kuřata z kuríata

psl. neta; domin. kuřátko z kuriátko; — hora a sg. nom. akk. stč. po—
hořz'c z pogOrie psl. -11,je, dat. pohořú z pogoriú psl. -rbju; — přálzpriál
psl. prsjalfs atd.

Odchylky:
dial. adv. porád m. pořád; — rez- m. raz-, domažl.
parez, rezat, rezanka, hourezky (druh obuvi) Šemb. 17 a chod. 45; —
šerud- m. šeřad-, šored- m. šeřěd-, na př. fferadnolt Mand. 36b vedle
fferzadnoft Ol. Mich. 1, 11, fferadne Štít. uč. (Sbv. frei-zadne Modl. 42%
fferodieti Lact. 236% fferedij ChelčP. 228]) v. ferzedi HusW. 100", fforedny
ŠtítOp. 72 v. fferzedny Modl. 48b, Iferedl'twie Brig. 47 v. fferzyedftwye

Pror. Jer. 3, 23 atd.; — škared- m. škařěd-, ffkareda Tkadl. 39“ v. sfka
rzede t. 46b atd.; ——nč. lirečeti, břěčěti, nechat brzeczy NBada 619; —
knižně nč: ústrety.1n. ústřcty (tak ještě Jg.); — zlin. hare : nahoře, strela
do toho! BartD. 14, ze slc.
Odchylka zdá se býti v part. mra, bora atp. vedle ora, teša., přehlas.
ořč, tešě, nč. oře, teše; ale participia —ra nejsou z pův. -rg aniz -1;ig,jako
je ořa, teša z orjg, tešg, nýbrž jsou to novotvary, ovšem původu velmi
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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starého, jsou utvořeny podle part. teša atp., odtud přejata koncovka -n.,
ale nikoli též změkčení.

rc (s původním

c) se mění v ře.

265. Vlastně psl. rc se zm-ěkěilo v stčeské (před XIII stol.) ře, a f
této slabiky změnilo se pak v sykavé ř-; srov. % 261. Ta změna děje se
pravidelně. Na př. inf. řéci z rek-, sg. vok. bratře z we, sg. gen. a pl.
nom. akk. mateře z we, prms. mřcš atd. z mare—, béřeš atd. z bere-.

Odchylkou
je r za intervokální 7“v ně. bereš atd., vok. doktom,
výborc atp., analogií podle beru, berou a podle nom. doktOr, výbor atd.
0 re-, které je za starší rb-, v. v % násl.
_
V slabice re- z ra- jest (; temné, od něho neměkčí se 9- v ř nikdy;
na př. ret z mtm, sg. iustr. bratrem z bratrams (proti vok. bratře
z pův. -re).
'
Také od vsutého e se r neměkčí; na př. pl. gen. barev, perel,
forem.
V slovích přejatých 're- dílem zůstává, na př. rek sthněm. \vreccho,
reccho

exul, střhněm. recke Krieger, Held, angrešt stě. ago—est,dal.—beě.
redekva Bteh. 429 ze sthněm. retih (& toto z lat. radix), — dílem mění
se v ře-, na př. řadkev. —

Že se v slabice re (s původním c) změkčení stalo, znamenáme teprv
od změny r v ř v XIII stol. ,; ale stejnou úvahou, jako na konci %přede
šlého, poznáváme, že změkčení bylo již před změnou ton, že se re změnilo
v ře, a z toho že je potom ře.

TI; se mění

v ř.

266. Vlastně psl. ro se změkěilo v stčeské (před stol. XIII) f(a), a toto i'
změnilo se pak v sykavé 'ř; srov. % 261.
V případech sem hledících jeví se v češtině novéí staré zvláště

velikanestejnost. Na př. za stejné gorbsk-a materbsk- máme rozdílné horský
a mateřský, za identické Staf'bCLje opět rozdílné stařec & starce atd.
Nelze si mysliti. že by toto bezpravidlí bylo ode vždy. Bylo bezpochyby
a zajisté pravidlo nějaké také zde, jako ve všech změnách jazykových; ale
jest porušeno a nám zastřeno mnohými odchylkami, které se záhy vyvinuly.
Odchylky ty způsobila analogie. Když je odčiníme nebo odmyslíme, objeví

se pravidlo.
Při jeho výkladu rozeznávejme především ——
právě tak jako ve výkladu
o změnách psl. ři) v 5 263 —, že psl. Tb bylo dílem I. v řadě 'slabik
jerovýeh na místě sudém (17,2),dílem II. na. místě lichém (H.).

I. Psl. rb bylo v řadě slabik jerových na místě sudém, tedy ro,.
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V těch případech je za bývalě 'rb podle pravidla jerověho (5 137) české

re. & toto-je změněno pravidelně
v ře. V slabice této jest a starší než ř,
jest téže moci měkčící jako (: původní, a tu můžeme tedy přestati na tom,
že se rr, změnilo v re, a toto pak v ře. Tedy na př. start.,ci>l změněno
' v stě. Starec (před stol. XIII), z toho je pak stařec (od stol. XIII), a rovněž
tak mudřee, cbytřee atp.; taktéž dále břevno z brnavsgio, pl. dat. třem
zvěř-em z trapna, zverszmr., atd.
Kde v těchto případech je odchylkou
Arenebo fr za žádané ře, tu
stalo se to analogií ; na př. k nom. stařec, mudřce atd. jsou náležité genitivy
starcě, mudrcč atd., a podle nich utvořily se inominativy starec v. stařec,
mudrc v. mudřec.

II. Psl. rb bylo na místě lichém, tedy ro,. Tu b zaniká (podle téhož
pravidla jeroveho % 137) a za psl. r- bývá v češtině někdy r, někdy ř.
Rozeznáváme opět (jako v g 263) případy, kde ro, bylo a) na konci slova,
nebo b) uprostřed, nebo 0) na začátku jeho. V případech b) a c) následovala
po 1'b- vždycky souhláska, bylo to tedyr spojení rat-.
'a) Psl. rb. bylo na konci slova, tedy -rb. Také za to je v češtině ř,

a to pravidelně

a bez výjimky. Na př. sg. akk. máteř z psl. materb

vnitř stč. vňutř psl. vnnatrb, nom. akk. zvěř z psl. zverb a j. Domnění,
že by zde -ř nebylo z %, nýbrž analogií podle gen. mateři, zvěři atd.,
je nesprávně; z těchto důvodů: 1) Při změnách analogii bývá doba kolísání,
vyskýtalo by se tedy zvě-r vedle zvěř atp., a toho není. 2) Vedle vňutř
není v češtině žádného -ňutřz' atp., není tedy ani podnětu, aby se bylo
stalo vňutř, kdyby z psl. v'snatrb bylo někdy bývalo české vňutr. Zvláště
pak 3) sg. akk. máteř a pl. gen. mater, shodné s psl. materb a matera,
svědčí rozhodně pro změnu -7'b v -ř a proti výkladu analogii, srov. %261;
kdyby akk. máteř byl analogickou odchylkou místo mater a podle gen.
mateře atd., proč by se byla neujala a proč by byla nepronikla táž odchylka
také v pl. gen.? Totéž dá se ukázati poněkud také na zvěř a bratr za
psl. zverb a bratra

atd. ——

b) Psl. ro, bylo uprostřed

„

.

slova, tedy -r1„t-. Tuje za ně v češtině

většinou -r-, na př. gen. starcě z psl. starbca, mud—rcěz madrbca; někdy
-ř-, na př. hřbieti z grbbétí atp.; a někdy -r- i —ř-,na př. stě. brdu i břdn

z brada. Pravidlem jest -r-; — -ř-, které se vedle něho vyskýtá, je dílem
výjimka stará, která se vyvinula a opanovala v některých skupinách
souhláskových na začátku slova, na př. ve břdu, gen. bře-i, hřbieti, hřmíeti,
chřbet, střmeu, instr. třmi, — dílem odchylka,
kterou analogie časem
zbuzuje, na př. v mateřský m. materský podle mateře atd., dvířka vedle
dvírka podle substantiva základního dveře atd.
,
Příklady jsou zde velice hojně. Podávám některé, podle potřeby někde
hojnější, a mezi nimi nejprve,
bylo v koncovkáeh.

kde —1'b-bylo v slabice kořenne, pak kde
22“
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1. -»ro,-bylo v slabice

kořennó.

Sem patří slova:

břdu, břdeš atd., 7. brbda atd., (pohnaný) prziebrzde Řad. pz. 69,
beránek ji uřeku) przebrzde Štít. uč. 785 v řěku brzdieffe PassKlem.
147b, — bodu, póvod przyebrde Řad. pz. 69, brdyel'fe Pass. 360; —
břev(lavka) gen. bm atd., z brbvi atd., upadla se břvi Šach. 25, (mlýn)
stojí nad brzwi HořA. 10“ (1529); —
brnčtz' pol. brznieč, železa brnye (řinčí) Ale. 1394, včelenky brňá.
(bzučů Suš. 339; —
hřbieti z grbbeti, (tělo) v hrobě hrzbyelo Mast. 352, tu ješte jeho
tělo hrzbi Pass. 376; — hřbžtz'z grbbiti, hrzbieczc prvorozené sopeliontes
Ol. Num. 23, 4; —
hřmz'eti z grbmeti; —
chřbet nč. hřbet z cha-that's, gen. stč. chřebta z (:hl'b2bn,ta, nč. hřbetu
podle nom.. chrzbet Boh. m. 215, hrzbetem EvOl. 19“ atd.; ke chřbet
patří také chřrbet-, cbrzybeti králóv zvrátím EvOl. 2043; — dial. chrbet'
gen. chrbta BartD. 30 (pomorJ a 218 (val. a j.), se samohláskovým -r-; —
křest gen. krsta a křsta atp., v. doleji v 5 270; —
(střed vedle sil—edgen. strdí nepatří sem, v. 5 267); —
střmen n. třmen, stsl. str'nmenn. pol. strzemie, rus. stremja, stremeno
Mikl. Etym. Wtb. 325, ze strom-; —
strměti a stč. strmíti, most (podrubený) ledva strnieše DalJ. 89 rkp.
P, m. strinnúti; oboje z koř. starem-, stupň. strom-, tedy ze strom-; srov.
adv. střemhlav ze strbmbgh stsl. strnmnglavn; —
škrhotati v. skřehtati, stsl. Skl'BŽbt-ítti,rus. skrežetatn, tedy ze skrog-; —
pl. instr. stč. ta'-miz trbmi; totéž to-b-: tres je také v trnož, srov.
stsl. trtnogcs, a v trpaslík stč. třpaslck, srov. stsl. M'prSt'Bk'B simia.
Jde o výklad hlásek ř & r, které se tu za bývalé jednostejné 1-1,
vyskytují.
Pravidlem je v případech b) vůbec a tedy také zde r, a v brdu, bměti

sonare, dial. chrbet, strměti, škrhotati, trnož, trpaslík atp. je tedy výsledek
pravidelný
Naproti tomu jsou břdu, gen. břvi, inf. hřbieti, subst. střmen atd.
odchylky. Ty bychom mohli vysvětlovati podle 5 267 č. 1 a 2 tím, že r
se změnilo v ?“působením předcházející souhlásky b-. h'-, t- atd.; ale když
povážíme, že změny bratr-b-řatr atp. tak řídce se vyskytují, nenakloníme
se k výkladu tomu při břdu, břvi atd.
velmi podobný jest výklad analogií: v gen. břvi jest ř místo r podle
'nom. břev atd. Kde-s tímto výkladem vyjdeme, tu zajisté._můžeme na něm
i přestati.

_

Ale mezi slovy nahoře uvedenými jsou některá, kde podnět ke
změně analogické nebyl dosti na blízku, anebo vůbec nebyl. Na př. nikdy.
není třepaslek atp., tedy ř ve třpaslek nemůže býti z analogie; p'ro
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hřmieti jest analogie. až v itelativu hřímati „atd. V těchto případech —
je 'to vesměs v souhláskovém skupení na začátku slabiky přízvučné —
odporoučí se výklad. že české ř je z ř, vzniklého z ro.
2. —7'b.-bylo v koncovkách.
Jsou to zejména koncovky:
-rbcb gen. -rbca atd.
Substantiva sem patřící mají v češtině v sg. nom. (akk., po případě
též v pl. gen.), náležité -řec, za -?'bCl>,v gen. náležité -rcě za -a-hca atd.,
odchylkou analogickou bývá však také nom. -rec a gen. —řcěatd. Na př.

bratřcc gen. bratrcě atd., bratrzecz Pass. 415, bratrcye t. 395, bratrczye
Hrad. 98“ atd.; odchylkou bratmczy druhému Hrad. 19b, -ř- přejato z nom.;
— cl—vořec
gen. dvomč atd., takový dworzecz KolC. 1589, de Dworzecz TomZ.

1430 st. 57; odchyl. dvorec, ten dworecz KolB. 1497, za jeho dworecz t.
1494, nč. dvorec, -r- přejato z gen. atd.; -—hořec gen. horcě, homecz ChirB.
116% puol čieše horcze t. 2911), horczcm a pelynkem Tkadl. 12h odchyl.
anal. hoře-, červeneho horzcze Chir. 74b, nč. hořce atd.; -— chrabřec gen.
chrabrcč, pl. nom. chrabrci, odtud jm. míst. Uhrabrci, Plachta de Chrab
1'ZOCZLún. ks. 1401; — chytřec gen. chytrcě, chitrzecz Pass. 433, MamC.
1391), mnozí chytrezy Štít. uč. 81h, od chytrczów HusPost. B“; — jhřcc
gen. jhercč, ghrzecz Hrad. 95“, hmecz Rozk. 1798, hex-ZeczSlovKlem. 645,
hercie (sg. gen.) Kruml. 57b, jiní herezi Mill. 625, ot herczow Ale. 5, 33,
yherczom Pulk. 172b, herczom Hlad. 97% k herciem Kruml. 57", s hercy
Baw. 275; odchyl. heřcom Mart. 62% nč. herec; — klášteřm gen. kláštercě,
klal'fterzccz OtcA. 15011, W klaftercy Pass. 314, odchyl. nč. Klášterec; —
l;:obcřecgen. kobercě, koberzecmNom. 71“, Lact. 11b, Veleš., Rozk. a j..
dachu jemu koberczie 01. 2. Reg. 17, 28, w koberczich Ol. Ezech- 27, 20,
kobercy (pl. instr.) Baw. 202, koberczi ŠtítMus. 125“; odchylýnč. koberec;
— kořcc gen. korcč, komecz ŽKlem. 32, 7, Apoll. 1335, Lact. 275, t. 440,
čiest korcie Ol. Ezech. 45, 11, korczuow ML. 48]) atd., odchyl. korecz Nom.
66*, KolB. 1495 a j., nč. korec; — kostřec Steissbeiu gen. kóstrcě, koltmecz
tozk. 866, Nom. 70b a j.. až do koftrce Sal. 337, na koftrczy Rhas. 174
a 184; — muďřec gen. mudrcč, mudrzecz Pass. 309, ML. 00b, Lact. 152d,
sezvali mudrczie Ol. 1. Reg. 5. 11, mudrczow Pror. Dan. 2. 14, odchyl.
muclrec Vus., nč. mudrc; — prapo-řec gen. prapOrcě, praporzecz Pulk. 885,
Veleš., Lact. 13“, na praporczyech MamD. 322b, odchyl. praporecz KolT.'1626,
uč. praporce; — stařec gen. stav-oč,ftarzecz Pass. 293, OtcB. 47b, Vít; 1063
atd., stařec Kom. J g., toho Ital-cie Pass. 292; odchyl. ftareczKristB. 45- starce
Vel. Jg., nč. starec Us., stařec kniž.; — tvořcc gen. tvm-cě tworzecz Hrad.
93b, tworžccz Ben. Jg., tworczye nebeského Hrad. 14“, mezi tworczem a
stvořením Kmml. 198batd.; odchyl. svému tworzczy J iřKlem. 9, vok. tworzcze
t.= tvorec Das. Jg.; — -věřcc gen. -včrcč, modIOvyerczy Kremsm. 35% nč.
odchyl. jinověrec, nevěrec. — V Černohorcc je vždy -1'-, slovo je nové.

"

Pravidlo platí ovšem také o' odvozeninach. odtud pochodících. Je
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tedy na př. k stařec adj. starcový, koruna ftarczowa senum Ol. Sir. 75,
8 a j., odchyl. l'tarzczowo řeč OtcA. 239': mudřec adj. mudrcový, mudrczo
weho Kruml. 4765; prapořec, prapořcčník, odchyl. praporcčník Us. —
-rbca.
Substantiva som patřící mají v češtině pravidelně sg. nom. -rcě, gen.
-rcě atd. Na př. bercě, berczye Hrad. 1095, borczie rapiens Ol. Ezech.
22, 25, odchyl. bei-co Pror. Ol. Isa.. 9, 4; — cuzobercě, nejsem cyzo
borcic Krist. 688; — dámě, miloftivý darcie Pass. 488, (Malia) ščedrá,
darczye Vít. 83% — dere-ě, který dorczye Hrad 109% — obžercč, obzzerczie
Ol. Prov. 28, 7.: — dcércě (pl. f_em.), dwercye Krist. 103", dwercze ML.
120b, Cómest. 1535 na těch dworciech t. 1533; gen. náležitý dveřec, do
malých dwcrzccz Lobk. 1170, mých dwcrzecz Ol. Prov. 8, 4; odchylkou
analogickou dworzcie' .Ol. Ezech. 41, 23, d\verzcze Lact. 83b, těm
d\verzczom Lobk. 12:2 malými dwcrzczy t. 909, malými dwerzciemi
Kruml. 71“.
-rbcc.

Substantiva som patřící mají v češtině pravidelně -rce, na př.jadrcc,
yadrcze Rozk. 1041, yaderco Bmv. 36; vědrce, wycdrcze vody PassKlem.
171", wodrce uroeos Pror. Ol. Jor. 52, 19, wiedcrczo urceos Otc. 1499).
-rbčbkó.

.

Substantiva som patřící mají v stě. pravidelně sg. nom. (akk.) -rček,
gon. -řéčka atd. Na př. doorčck gen. dvořečka, (lworczek KolB. 1497,
odchyl. dworeczek KolG. 1703, dvorcček Us., doudl. dvořeček Kotsm. 17;
— Korček (piíjm.) gen. Kořečka, Zigkmund Kocmek KolBB. 1519, Martina,
Korzeczka Koř. (Listy 6101. 1880, 126), odchyl. Zygmunda Korccžka KolCC.
1552; — starček gen. stařočka, dědek & l'tarc-zek Tkadl. 25b, ftarczek
(rostl.) Nom. 693, stacmek Lact. 266“, přičiň l'tarzioczku Chir. 33“; odchyl.
starečok US.; — sýrčc/s gen. syřcčka, sýrčok Vel. Jg., fyrzeczkuow Ben,
Jg."; odchyl. syrcček Vus. Jg. — Taktéž v odvozoninách: stařočkovci
BartD. l39, odchyl. starcčková voda. Čern. Jg.
-rbčí.
Za koncovku tuto je v češtině náležitě -rčí, v adj. jěščerčí, giefczer
czieho ploda, Hrad. l2“: odchylkou národa gyesczierzczy v bibl. Lit. Mat.
12, 34 (ČČMns. 1377, 629).
_-rbk-.

Ze slov som patřících uvodímo především pův. _qorblro gen. gorbka
atd. Za to má býti v češtiněrhořck gen. hOrka atd. Tvary ty v češtině
byly. Vzájemným působením vytvořily ze sebe časem dvě řady slov, jednu
s ř (nom. hořck, odtud i hořký, hořkost, rozhořčitiatd.), druhou s r (gon.

horka,.odtud i horký, horkostatdň.
S vývojem různě znících těchto slov
vyvíjel se & ustaloval také různý význam: horký, korek nocháno ve vý
znamu fervidus, calidus, & bořek, hořký bráno za acerbus, amarus. V ja
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zyku nynějším je hlaskový rozdíl v horký a hořký ustálen; ale v textech
starých nalézají Se ještě některé doklady odchylné a svědčící, že se vy
tčený rozdíl jen znenáhla vyvíjel a že mezi tímto vývojem za ně. odchylné
horck, hořký atp. mohlo bývati náležité hořek, horký atp. Příklady
pro horký fervidus atd.: horkyPass. 345, horkoft Pass. 334, (srdce)
ijozhorczylo fyc ŽWittb 72, 21 indammatum est; za gorka má býti hořck,
a to je v dokladě: učiň kalkus (louh) čekankový, shřeje jej 11volmě, at
jest horzek, a tiem sobě myj tvář Jádr. Jg., —
pro hořký accrbus atd.: horzku žalost Hrad. 54b, horzcye plakati
AnsOp. 4, horzcze plačíc Kat. v. 689, horzkol't má prziehorzka ŽWittb.
42, 17, líorzcžeti refervere Laet. 225% hořčice Us., rozhořčiti _Us., že se
jim to ohorzczý ŠtítJes. 198b atd., z pravidla -ř-, ale dosti často také
žádané -r-: w horkem pláči Pass. 451, horkými slzami t. 454 (: ně.
v hořkém pláči, hořkými slzami, o pláči a slzách jest a byl názor, že jsou
hořké, srov. horzkym pláčem Vít. 895, prziehorl'kim pláčem UmR. 84, slez
horzkich t. 260), (bojovníci) budúť v boji horczy tobě Ale. 1103, adverb.
(Petr). horcie plakáše EvFrimb. Luk. 22, 62, plakati velmi horczye AnsUn.
(ČČMus. 1880, 352), (Ježíš) horcze umřel za ny NRada 1912, sám to
horcze zaplatíš t. 410, horcze acerbe Lact 243“, horezycze Nam. 66",
horczyczye Vít. 92b, horeziczc ChirB. 114% l'horcziczy Hrad. 103% zrno
horczyczne ()tcA. 57“ atd. (dokladu starého pro hořčicě, hořčičný nemám),
rozhorczili sú duch jeho exacerbaverunt ŽKlem. 105,
že sč jim to
ohorczí ŠtítMus. 88“ atd. — V č. jsou tedy významy fervidus & accrbus
rozlišeny 'rozdílem hláskovým hork- a hořk-; jinde jsou tu rozdíly tva
rové, na př. rus. gOl'bkij, pol. gorzki : hořký, a rus.“ gorjačij pol.

goracyzhorký;
taktéž v nářečích českých, která nemají ř: slc. horki
(: hořký) a horiaci,mor.-slc. horky (: hořký) a horúcí BartD. 34.
Dále sem patří deminutiva na -rbka.

Tu mělo by býti —rka, ale

rozhoduje jméno základní. Na př. mirka, sekerka atp. podle míra, sekera;
dcerka může býti podle dcera, ale také náležitě z dcer-ska; ke dv(b)ri je
náležité dimin. dvorky, dvérka Kom, Jg., dwirka ndělati KolG. 1703,
dwirka'mi KolEE. 1734, a anal. dvčřky, dvéřky železné Pref. 156, dwyrzkam
KolF. 1591, d\vyrzkami t., nč. dvířka-i dvířka Us., místy s differencova
ným významem (dvířka u kamen, dvíi'ka ostatně, Us. ve Vamberku
a u Plzně).
-rbl-.

_

Sem patří subst. orbla. Česky mělo by býti ořcl gen. Orla, srov. pol.
orzel orla; ale analogií jest i nom. orel.
Slova hor—lití,horlivý atd. zajisté souvisí s hořět-i,jsou tedy z gorbli-;
ale souvislost s Izořěti není dosti zjevná, proto analogie zde nerušila azů
stalo horlivý. Na př. horlywy oheň ardentissimus Brig. 69. Naproti tomu
hořlavý, zjevně souvisíc s kořeti, má vždycky —ř.
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Koncovka tato jest v adjekt. harm-ý, adv. hormo, hormč. Na př.
hormy úvazek ardens vinculum BrigF. 150, horme milosti Štít. ř. 225“,
hormu milostí ŠtítJes. 312b,-319'*, (Serafini) hořio hormo ŠtítOp. 3123, že
tak hormie milují boha ŠtítMus. 37b; — dále v pl. ínstr. dveřmi, čtyř/mi,
tvářmi atp., m. druzí. z -rbmě, na př. d\verzmi Pass. 323, czztirzmi 01. 1.
Par. 21, 20, tvářmi ŠtítV. 202 atd., odchylkou podle nom. tvář atd.; ve
čtyrmi, cztyrmidczat let Vít. 46b, může býti -rmi náležité, anebo 'změnou
ze -řmi '(podle čtyry atd.) později vzniklé; — také v dat. instr. du. mělo
by býti české -ma 11.odchylkou -řma, ale tu nemam dokladův.
'
Substjařmo je přejato z polštiny, jeho -ř—je polonismus; podle stsl.
ja?-hm?, iugum bylo by č. jarmo.
-rbn—.

S pravidlem shodné č. -rn- vyskytuje se velmi hojně. Na př. v 'adj.
-rny', -rm', subst. --rnost atd., věrný, věrnost, pokorný, nesmicrný, větrný,
střiebrný, jarní, stč. jěrní, (počesio) gernie ŠtítMus. 116% jčrniti sě, mi
nulat zíma gemijt sě čas Štít. ř. 52b, a j.; — také bývá, -rn_1j,-rní, —rnost
atd., kde slovo základní má -ř-: zorní (od zořě); pérný (od peřie), pernatý
ntéž);.přímčrný, zápis příměrný Jg. (od příměřie); materný, materná 'čest
ŠtítE. 289, v břichu maternem R01. 1337,materní, v maternyem brzifku Pass.
278, maternicč menstmum, inaternyczie Ol. Lev. 12, 5, materm'k atd. —
Naproti tomu je -řň- v subst. jutřnč (=jitřní pohožnost) a adj. jutř—ní,
vňutřm'; zřídka a jen v textech pozdějších je jitrní, čas jitrní Jg.
(z r. 1488), nč. pak vniterní v. vnitřní je podle slc. Jiné odchylky od
žádaného -rn- vyskytují se porůznu: burznem ŽGloss. 80, 8, cztwerzno
Ale. 1705, mateí'nik HusE. 1, 57, powyetrzne nebe Vít. 7“ atd.
Podle pravidla žádáme k adj. věrný atp. tvar jmenný věřen z vérbn'r.
(srov. pol. wierny—wielžen); ale analogií je tu vždycky -r-: věren atd.
0 apatřn- m. opatr-n- v. 5 267, 1.
—7'bsk-.

Za koncovku tuto je v češtině náležité -rsk-, -r'ský. Na př. horský,
bratrský, klášterský, uherský, tatarský atp.; podkomorskeho KolA. 1630,
Swatogirske KolB. 1494 atd. Ale jsou tu i mnohé odchylky: býva totiž
vedle -rsky" také -řský, kde slovo zakladní má -ř, na př. podkomoržfkeho
KolA. 1630, aurok ScGirzl'ky KOIEE. 1702; — a bývá. datle vedle náležitého
-rsky' také odchylné -řský v případech, kde slovo základní nemá -7"a kde
tedy -řský není analogií; myslím, že se tu vyvinulo ř- spodobou k násle
dujícímu -s (srov. trastn č. trest gen. trsti-třsti, % 270); na př. země
amorfke ŽKlem. 135, 19 a králeamorszeho regem Amorrhaeorum ŽWittb.
135, 19, ——dworl'keho ludieho Rožmb. 58 a vladař dworzl'ki'Koř. Mar.

15, 43, nč. dvorský, — horský Us. a list homl'ky Vít. 5b (tým: morszy),
— klášterský Us. a klatherzlky PassKlem. 1605, — stav míltrlký I—IusPost.
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158b a myl'terzl'ka ména Kat. v. 1821, — purgmiltrl'ka KolA. 1502 a purg
miftrzl'key KolCC. 1571, — rejtharský Us. a reythařl'ký Vus., — z lirzka
t. j. z Syrska Ale. 3, 34 a Syrszu řěč OtcA. 4285, -— Štyrsko US.
3. Sftyřl'koVus. 282, — švýcarský Us. a waeycařl'ký Vus. 283, — tatarský Us.
a tatařfká země Vus., ——
uherský Us. a \v uherzl'koy zemi PassKlem. 1685, -—
-rbstu-.
Vedlo náležitého -rstv- bývá zde také odchyhié -řstv-; výklad jako
při -řský. Na př. bratrltwo Otc. 492“ a bratrzltwo 01. ]. Mach. 12, 3, ——
licomierftwo ŠtítMus. 84b a llczomierzftwo t. 74b, — obze'rítwo ŠtítMus.
64% ŠtítOpat. 33b, obzerftwye Modl. 49b, obzzerthi Kruml. 281“ a obzerz
ltwie Tkadl. II“, obzerftwye All). 92“ atd. —
_

c) Psl. rb, bylo na. začátku

slova, tedy „,i-. To bylo jen ve tvarech

slovesa řěci: praes. Hm, řčcš, 3. pl. řkú, part. praes. řka, Waic-_. impt.
řcí, řešte, part. řekl, -řkli, part. řčen atd., z rak-, Tbč-a rbc-. Např. praes.
rsku to (ja) svl). 39, rzku já. ŽKlem. 44, 2, když vem rzku DalC. 72,
protož rzku Štít. uč. 655, (oni) rzku ŽKlem. 34, 25 atd., nikdy fi;-; —
part. rska Jid. 92,- rskuci t. 72, rzka ŽKlem. 104, 11, rzkuce t. 70, 11
atd., nikdy zla-,' — k praes. & part. 7%- patří také řík-z (já) slávu rz(i)ku
ŽKlem. 17, 50 (i poškrabano), zda by otpieral a rzika. Rožmb. 19; —
part, nerzkli by byli Hrad. 39b, rzkla jest Dalila Ol. Súdc. 16, 13, jako
51 rzkla t. 3. Reg. 17, 13, i rzkli sú t. Súdc. 18, 2; -- i1npt.rzczy Pass.
66, rzczi Ol. Ex. 6, 6, rzczíemy t. 181, rzczyem Štít. ř. 217“, rzczyete
Pror. 79'1, rzciete Ol. Gen. 45, 9 atd., a mi ŽKlem. 34, 3, rczy Pass. 73,

nerezy Štít. uč. 74b, rcyemy Krist. II“, a rrczyete Hrad 75b atd.; — part.
rzczen Pr. pr. 246, porzczeno Kat. v, 86, 'rzczenye t. v. 1926, vrzczene
ŠtítJes. 3813, naržcženy KolŽ. 18“ (1665) atd., a rczena Hrad. 34b, rczeny
Rúd. 1381, narozen KolA. 213 (1508), vrczene místo OtcA. 2862 vrczeny
den Kat. v. 1140 atd. — Za 7575- je tu bez výjimky české H:., a tato
pravidelnost jakož i doklady řik- svědčí, že to není analogií podle part.
řekl (tlaku,) atp., nýbrž že tu dochováno změkčení staré, že tu byl tedy
postup

rbk-řbk-r'k—řk. Za -rbč- & rhc- pak jest stč. řč, řc a rč, rc vedle

sebe, doklady s r- jsou však starší & hojnější; tu tedy podobá se, že nt
so změnilo v rt-, jako v případech b), a řt- že vzniklo analogií.

Jiné případy změny T V ř.
267. Mimo případy vyložené v šš předcházejích bývá 4' změněno v 1“

ještě také porůznu v některých příkladech jednotlivých. Zejména:
1. Po některých souhláskách a když následuje hláska jiná než :, y.
Sem patří změny:
tr- v tř.; na. př. třesk-tah vedle tresktatí z tr'nsk'ntatí, trzel'ktal si
corripuisti ŽWittb. 38, 12, trzel'kczy mě arguas t. 6, 2, trzel'kcze Tkadl.
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16b; — střed, favus vedle stred, ze strnad-, ftrzed ŽWittb.lS, 11 a j.; — asto-ev,
ash-va, dat. lok. oslí—vě,na oítrzwye PassKlem. 106"; — opatřn—v. opatrn-,
v opatrznofty Pulk. 13% adv. neopatrznye t. 630; —„

pr- v př-z na př.přázdníti vedle prázdnitz', przazdnicte vacate ŽWittb.
45, 11; — přcč vedle pred z prnčb, przecz Tkadl. 123, Mill. 465, przeczz
01. 2. Reg. 11, 12; — přo vedle pro, przo lirzyecliy PassKlem. 200%
przoftrzyed t.“ 263“, przoftrzyedku t. 2145; —
kr-, clw'-v kř—cini-; na, př. křástal, chřástal atp. m. krást-, stsl. krastélb,
krastalb, chrastéln, pol. chrosciel, rus. korostels, z korst-, Mikl. Et. Wtb.
139; — dial. sla'řá'ňBartD. 109 (las.) m. skránč; _ křeč vedle krčiti z k'LTč-;
——
křtal, chřtal, -álc/.=, vedle Amt-, chrt—, z lat. cartilago,

krztalky

Sal. 603,

krztalek Bozk. 1944 a j.; vedle křtal- je další změnou hláskovou také
chřtal-z chrztalek Vít. 92“, chrztalka vffneho Rhas. 53 a j.; — chřtán n.
křtán Us., vedle chrtan, boleít w chrtanv RostlF. 13“; — chřupati n.
k-řupati Us, vedle chrupatz', rus. chrupnuti. rumpi, ?.chrup- Mikl. Etym. Wtb. 91.
Ku případům jiným, násl. v č. 2—4, prozatím nehledíce máme v do
kladech uvedených změnu r v ř po souhláskach temných t-, _p-, Íc-, cla,-.
'l'o upomíná na stejnou změnu lužického 7- v hluž. š a dluž. š (obé místo
i) po týchže souhláskách t-, p-, k- (k—je Spolu střídnicí za CÍL-),srov. Muck'c
230 sl. Rozdíl jest jen ten, že v srbštině lužické je změna tato ve svých
mezích pravidlem (v dluž. podléhá změně té tr-, 1)l'-, kr- vždycky, v hluž.
vždy v slabikách měkkých), kdežto v češtině se vyskytuje jen sporadicky.
Příčinou její jest zajisté spojení -r se souhláskami vytčenými.
2. Kromě po souhlaskách vytčených (v. č. 1) a když následuje hláska
jiná než y, z' (v. č. 3), vyskytuje se změna ?“ v 7“velmi zřídka. Mám tyto
příklady, kde
'
br změněno v bř: brzatrzy PassKlem. 129a '(m. bratří), obrzazy
t. 190" (m. obrazy:; —
hr v hř: komorník hrzazl'ky Rožmb. 198 (m. hrázský);' —
—'r(koncové) v -ř: ten darz přijal PassKlem. 2095; o měnění k0n
covky -r v -7" ve slovích cizích v. g 274; —
-7'- (mezi samohláskami) v -ř-: pl. gen. gel'ft-ierzow Kruml. 4104a'(jiné
tvary jěščeř- nedoloženy); —
rc v řc: arzczybyíkupem PassKlem. ]29b; —
rcl:- v řch.: girzcharz Lact. IOC, srov. pol. irzcha vedlo ircha, a
wierzch č. vrch;

—

_

rt v řt: hurzterz zelotypus Prešp. 1089.
3. Hojnější jsou případy, kde o'- změněno v ř-, když následuje -y
v slově českém, nebo »i v slově přejatém; tedy změny českého, ry &
cizího mf v ři; Někdy mění se tak ry, w? samo t. j. nespojené s nijakou
souhláskou předcházející; _tu zajisté stala se změna tím, že ry & cizí ri
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se změnilo u výslovnosti v měkké n', a 7. tohoto pak stalo se pravidelné
české ři. Někdy bývá. před ry, ri souhláska, nejčastěji některá 7. těch,
které v případech v č. 1. ke změně ?- v ř přispěly; tu byla ke změně ry,
ri v ři táž příčina od následujícího měkce vyslovovaného -i, a mohla býti
ještě příčinu. druhá, totiž od předcházející souhlásky.
Doklady:
ry a cizí rz'-_změněno v ři;

na. př. ryk- -a Hiv-, sts1._ryknzjti,

č. ryk

mugitus, ryčěti, ryczyecz Štít. uč. 1125, &řiknúti, rzikla fu-stáda lnugierunt
01. Joel. ], 12, ciesař rzycze Kat. '172, nč. řičeti; — sporýš 'a spoříš
verbena (rostl.), fporiffek ApzttFr. 84b a, fporzijfs Lact. 274-5; — koncovka
adjektiv -ry' změněna v -ří, na, př. w kterzyz den ŽWittb. 55, 10, kterzis
den ŽKlem. t., kterziz den ŽKap. t., kterziz potok voden bude i\le. 229,
kterziz měl by činiti EvOl. 5“, kterziz ráčil umříti t. 203, kterziznenie
hoden ŠtítMus. 95 (z rz radováno z), kterzyz mistrovstvie dojde t. 38"
u. ŠtítJes. 28% kterziz by ueuhodl Comest 1573, host ktemyz s tebú bude
t. 1091), n—iekterzy prorok t. 2353 w niektenijch (hrobiech) Lobk. 17“,
na fedlnerzych- svátostech Brig. 176“, muz ftarzy PassKlem. 1175, v jedněch
ftarzych knihách PassKapB. 2", s [tamym fadlem Chir. 88"; — Řím; — ritz'eř,
řitieř, na př. svým rzityerzom Ale. 1025, božie rzytyerzze PassKlem.
105b, všěni rzytyerzyem t., zástup rzytyerzftwa t., mistr rzytyerszy' Pror.
Jer. 52, 15, knieže rzytyerzftwa t. 40, 2; — výš a říž, z ryzow Mill. 96“
& z-rzyzow t. 78, ryzy & mlékem t. 1071) a s rzyzí t. 111b; — Moric,
Mořic; — Jericho, Jeřicho ŠtítBud. 174; — Kateřina; —
try a. cizí tri změněno v tři; na. př. tryzn- u. Him-, trzyzdn PassKleln.
69", 1693, 1703 a j., trzyzdnowan t. 1222 trzyzdnwafe t. 2015, ztrzyznena
t. 197? a j., trzyznili MamC. l21“, 'ztrzyznyl Pulk. 56% jsú ztrzyzneny t.
56b, (bohové lidské) tělo trzieznije Alxp. 101; — strýc a stříc, má ftrzyczye
oba Most. 404, dva ftrzícze Ale. 77.9, ani ftrzycziew (pl. gen.) 01. Num.
27, 21; — ostřím. ostrý, Ol'trzy (sg. nom. mase.) PassKlem. 188'; ——
patriarcha a patřím-cha, Jakuba patí'iarchy Šach. 27; _
cizí drž, dry změněno v dři ; na př. držák, dřiák, dmyak RostlD.
90", drzygak t. 91"; — cedryš, cedřiš, cedryfs Háj. hei-b. 29% cedřifs t.; —
pry & cizí pri změno v při; na př. pryč a. přžč, przycz Ale. 555,
909 a j., Pulk. 41% ()tc. 11“ a j.; ——
prysk- & Mish-, przifkýrz Veleš.,
przil'kirzíczie Ol. Gen. 43, 11, przyffkyl'zicze Mand. 7", 58b, z té (hory)
przyffty sě studnice t. 55“, jeden pmiňe Kut. 86 (nar., inf. prysknúti); -—
cypryš & eypř-iš, eypris Boh. m. 22“, cypřiš Ben. Jg. & US.; — primas
a přimas, pana píimasa KolW. 93"; —
bry změněno v břzÍ,hře:), v brychati, krev z něho biyše Rokyc. Jg,
& dial. břejchati Us. podkrk., —
'
kry a cizí krá změněno v "lt-ři;na př. kry- a kři-, [krziti Tkadl. 450,
móž sě fkrzity Maud. 60b, [krzyl si abscondisti Pror. Ise. 64, 7, byla,
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fkrzyta Mat. 14, kteráž (šachtu) zakrzyly biechu ROlB. 75, zakrzwafe mu
tvář Comest. 183'3 fkrzyffy latibulum MamC, 111'; srov. pol. skryé &
stpol. skrzyli ŽFlor. 141, 4; české krýti a k'říti upomíná na stsl. krytí
& kriti, ale rozdíl nemusí býti původu stejného; — ve skřidla, skřidlice,
skřídl-, z pův. skry- Mikl. Etym. Wtb. 340, je změna česká ry-m' z doby
předhistorické, tvrdé skrydl- nemá v historické češtině dokladu; — krist
a Mist-, Ihezy (sic) crzille KatBrn. 65, w gezy krzyfta t. 454, Iezy krzyfta
Marg. 10, iezy erzil'ta t. 70, Iezy crziliu t. 131, iezi crzillv t. 265; crziffto
bole (K1'it0bulos)AlxŠ. 8, l3; Krzystan TomZ. 139211. 93, Krzyíftofor
ROlC. 27879; anczykrzyft ROlB. 24% w zakrzylly Pulk. 161“ t. j. v-zak'řistí
(-tí tvrdé, nikoli -ťí), do zakřiflty
2555 (nom. Sakrylia neb kapla t.
3413), \v zakřifltie t. 3053 a j.; — krz'ž, kříž; —';krida. Bteh. 429 (dol.
beč.) & křída US.; — křižmo lat. chrisma ř. lgz'ayn'í; — krystal, křištál,
křišťál, lat. crystallus, střhněm. kristal, krzilial ŽWittb. 146. 17, ŽKlem.
t., krzifftal 01. Sir. 43, 22,1:řifftá1u Br. Ezech. 1, 22, křifftál t, 37, 16; _
hry změněno ve hř—i;na př. svoji sě psi hrzifte DalKřiŽ. 85, (liška)
kleščě ohrzyzla. DalC. 92, (saň) syna biskupova zahrzizla Pass. 238, neduh
líce zhrzizl EvOl. 1231),wolu'zyzeny exesus Laet. 625 wohrzizek (ohryzek)
t. 123“.

4. Někdy bývá také samohláskové r (g') změněno v ř; příklady mám
jen z PassKlem. & jeden z 01. Jest tu zejména, změněno:
tz- v tř—; na př. musí trzpyety (m. trpčti) PassKlem. 1295 wytrzhl
(111.vytrhl) t. 571), na trzzyecli (na třzieeh 111.trziecli) t. 146% —
dg'- v dvi-; na př. v žaláři drzzan (dřžán m. držán) t. 102“; —
113'-v 10%; na př. przfy (přsi m. prsi) t. 2515, 97“ a j., prth (přst
m. prst) t. 985, przftem t. 26111a j., przwy (přvý m. prvý) t. 129% przwc
t. 196“; —
'
og'- ve vř-; na př. uwrzczy (uvřci m. _nvrei) t. 96b, potwrzdyl (m. po
tvrdil) t. 1471), 2049; -—

my- v mi--, nesendeš fmrzti non morieris 01. 1. Reg. 20, 2; —
kg'- v kř—;na př. krzmyl (m. krmil) PassKlem. 1285; —

hf- v Iti-; na př. hrzdlu (m. hrdln) t. 259“; —
31- v sř-; na př. nevěrná frzdezye (m. srdce) t. 169'; —
čy- v čř-; na př. czrzneho ptáka (m. črného) t. 1275, czrzt (m.
črt) t.

r (ř; se sykavkou se mísí v ř.
268. Zejména:
u) o-(ř)-s se mísí v ř. Doklady toho jsou:
slova domácí s -řk-, -řtv- z -rsk-, -rstv- (-řsk-, -řstv-); na př. mařil-ý„
morzki přievozník Pass. 481, morzke korábníky t. 338, morzke wody t. 487,
jedni přievozníci morzczy t.“291, momka řěka Ale. 2174, hlubokost morzku
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ŽSaf. 67, 23 aj.; — ciesa-řký, (v) ciefarzkey slavnosti Pass. 485, ciol'arzkey
hrózy Kat. v. 1658; -— kacz'eřky',kaciorzku víeru Pass. 406; — pccnářky',
řemeslem pecuaržkym KolT. 54“ (1626); — mlynářky', pořádku mlynaržkemu
HořovA. 169“ (1666); — dvořky (adv.), dworzky Pass. 358; — hospodářky
(adv.), hofpodarzky t. 333; — purgmístřtmíe, pnrgmiftrztwie KolA. 20“
(1508), purgmiltrztwij KolBB. 162“ (1525) atd.; — o třt- & křt- z tróst
a krbst— v. % 270;

—

slova přejatá. oř ze střhněm. Ors, — kurfiřt z něm. Kurfůrst, —
fořt, obřt, dial. leguř z reknrs (zbirov.) & j.
b) r-z a ř-z je smíšeno v fř: na. twí' m. na tvrz Lit. 1. Mach. 13, 51,
bí'cio rósti m. brzcě t. Gen. 17, 16; dále v dial. uřnuč, uřli atp. BartD.
111 (laš.) m. uř-zn- z uříznútí.
c) r(ř)-š se mísí v ř, v part. krščen, křčen. křťen atd., na př.
krffczzen Kruml. 183% krzceni fte Koř. ]. Kor ], 13, krzczen bude Kat.
112, hned po krztieny Kruml. 417% — ob. veřtat z něm. Wer(k)statt.
d) r-ž se mísí v ř — výjimkou & nebcdlivostí — v příkladech: nýbř
Beneš. Gramm. 45b (m. nýbrž), nýbř zawřený Blah. 281 (m. nýbrž zavržený).
anobř Puch. 243% tu řeholi dřeti Mart. 48]) (m. držeti), co říšského dřeli
t. 52b (m. drželi), dřijce Beneš. Gramm. 45“ (m. držíce', táhl na waytřne
lidi Háj. 34,1])(m. vajtržné), v kněží nenasycená žádost své Pti'eny vtělila
'l'ron 200“ (m. stržení, modullas). Opáčně mýlil se Vodňanský a. napsal.
Stržen manubrium Lact. 102“ m. střen.

ř se rozkládá v rs.
269. Opakem ko smíšení rs \; ř, vyloženému v 5 předešlém, vznikla.
i změna ř v rs ve slově chřtále'k atp. Slovo to je přetvořeno z lat. cartilago
křupka; znělo vlastně chrtálck, chu-talek Vocab. 175b; změnilo Se ve chřtálok
(v. g 267, l); a z toho stalo se zvraťnou analogií chrstálek, chrltalek MamD.
3055, Lact. 31d & j. Rovněž tak chrstavka, chrftawka in innctnrn ossium
Iiosth. 33%
trast— a krhstu

\

270. Slova česká z pův. trast- a krbst- žádají povšimnutí zvláštního.
Z původníhotnsti:
je stč. usti-,
*
V a z toho smíš. třti-; na př. sg. instr;
trstí & třtí, trftí HnsPost. 11“ & trzti zlatú Koř. Zjěv. 21, 16; subst. trstie
u třtie. trftye Pror. Isa. 35, 7, trztie Mill. 503, trztyc Ale . 2027 ; trstina
& třtina atp. Alo vedle toho píše se také často trzlt-z v. hlavu jeho
trzfti tepúce Hrad. se“, na, orudiech trzftienich Pror. Ol. Isa. 18, 2, moře
trzftiene Comest. 61“, Trzstio UrbR. 300, trzftie ComesL 61“. Psaní toto
může se vysvětlovati kontaminací: bylo trsti- a třti-, Spojením obého vzniklo
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třsti-; ale podobnější zdá se mi býti výklad spodobou: r před sykavkou s
spodobeno v sykavé ř, trsti změněno tím ve třsti- (srov. syrský-syřský atp.
v 5 266) a potom'smíšeno ve třti.
Z bývalého krbst- je české subst. křest gen. krsta, křtu, sloveso
kr.s-títi, křtíti atd.; místo krst- bývá opět často křst-. Na př. krfel't ŽKlem.
1393, krzta (t. j. krsta) Ale. 6, 12, beze krzftu Štít. uč. 115% přede
krzltem t. 111'), po krzftu Zch. 15, na kí'ltu HusPost. 1591), ke krztu
ChelčP. 1623, o krztio Kat. 52, na krztie ()tc.. 24b, kiztem Modl. 15b;
krzftydnyczy baptisterium Otc.- 56% krztidlnyce Veleš.; krl'thini DalH. 30,
krftitele božieho Pass 275, krzl't-ytel Štít. uč. neb, krftyl Pass. 344, t. 388,
krzft-yl t. 372, krftijff Krist. 333, krzftym Štít. uč. 115“ atd.- Psané křst
vysvětluje se opět jako třst—v příkladě předešlém, a kromě toho působila
zde také analogie, aby se místo krst- psalo křst-, podle nom. křest.

ř se mění v š, š.
271. Vedle řebro, psl. rebro, rzebro Vít. 925 Nom. 70!. a j. je stě.
)“nč. žebro, zebro Bozk. 1980, Nom. 67b a j., ř změněno v š; —
změna je v žebřík, žebříček, žebřina, ze řebř-, zebrzyna Nom. 68b, 'Rozk.
2853; — dále v řežáb, řežábek, řežabí z řeřáb atd., Lact. a RZvíř. Jg.;
— neškuli chod. 45 & doudl. Kotsm. 19 z neřku-li; — jakoška BartD. 35
(alenk.) %jakořka: — doudl. pšíšora Kotsm. 19, dolnobeč. 'pšéšera Btch.
430 z příšera; — v dial. žížnivý gliihend, žížnivý uhel Jg., žížniré železo
Us., m. žířn-, doudl. žirnoj : řeřavy' Kotsm. 19, z koř. ger—, mateníni
s ob. žížnivý sitiens.
.
Naopak býval ž, š změněno v ř, v. 55 441 a 446.

_

-r se mění v l.

272. Když slovo přejaté

má nebo měloby míti dvě r (nebo r a ř),

tedy jedno někdy se vynechává (o tom v. 5 275 b), někdy se mění v l,
a to většinou první, někdy druhé. Příklady toho jsou: alcipřčst, alcpřěsa
7. archipresbyter. střhněm. erzepriester, alciprzyeft Nom. 66“, alczyprzyel't
Pass. 587, alczprziel'tem t. 71; — alky'ř v. arkýř ze střhnčm. žtrker; —
blamor m. mramor BartD. 62 (valašsk.); ——falář chod. 45 v. farář; —
folír m. furýr, fourier, folir Selsk. 1763; — mor. Flidríšck z něm.
Friedrich; --- koliandr lat. c0riandrum (rostl.), coliandr RostlF. 11&a j.;
— kor-hel zlin. 75 z něm. Chorherr; — harm;er lat. cornifer; — I.tul'ír,

iulir v. kurýr, tulir Selsk. 1763; - kulirovat Us. v. kurirovat; — kylisar_
Btch. 429 v. kyrysar; — Landiburk Selsk. 1763 m. Brandenburg; —
'Iebar'boraBartD. 63 (valašsk) v. rcbarbora, lat. rheb-; — lejthar v. rejthar,
něm. Reiter; — lejstra, lcjstřík Šemb. 17 (domažl.) & j., léstro, léstřék
Btch. 429, z lat. registrum, registra; — legrace Selsk. 1763, Us., legraca
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Bteh. 429, z recreatio; — legrut Us., lcgrutu Selsk. 1763, lckruta chod.
45,- podkrk 52, v. rekruta; — lcvír Šemb. 17 (domažl.) a j., terární/r
BartD. 63 (valašsk.), \'._revír, Revier; — lichtář Selsk. 1538, BartD. 63
(valašsk), chod. 45 a j., v. richtář, sthněm. rihtári; — lormcjstr Wint. 529
v. rormejstr, rormagister (kdo mel roury vodní na starosti); — lourní kola“
t. 528 m. rourní' (při rourách vodních); — lom-ník t. 529 v. rourník (kdo
měl roury vodní na starosti); — malkrabina, malkrabina (t. role) Btch.
429, z markrab-; -— Díarkléta, Marklétu HusPost. 159', markletu Pulk.
1525, lat. Margareta; — mulař Šemb. 58 (opavsk.) m. murař, něm. můrwre,
Maurer; ——
_palagraf BartD. 63 (valašsk), m. paragraf; — pcltram ApatFr.
71“ a j., v. pertram, lat. pyrethrum (rostl.); — planéř Wint. 512 (z r. 1535
a 1586), planýř t. 511 (z r. 1536), v. prané'ř, pranýř, střhnčm. pranger;
— platný," Wint. 529 a 721, v. prunéř, prunýř (kde měl studnice na starosti),
něm. Brunnen-;— palbír, z něm. Barbier. toto zfranc. barbier, střlat. bar
barius;

— pulka—dbala(příjm.), z purkrabí;

—-pulm-istr, z pur-(k)mistr, srov.

pol. burmistrz; — ročál (ryba) z něm. Rotsehár Matz. Ciz. sl. 295; —
rula BartD. 63 (valašsk) a Šemb. 60 (open/sk.) m. rura, roura; — dále
jia/stara, z fraktura, _flatcr z frater, ňizc'r z friseur, lanfaléř z Landfahrer,
legu'ř (zbírov.) z rekurs. lubríka z rubrica, Peltrám z Bertrand &j., v.
Listy filol. 1893, 466. Srov. hluž. klamař z něm. Kramer Mucke 189, pol.
Mařgorzata z Margareta., mrus. limrr, m. ricarr, (z Ritter), limarb (z něm.
Riemer), lendarr, (z Arendar), malamur (z Marmor) a j., Ogou. Stud. 70;

muljar Verchr.

(lemk.); strus. Merkulr. m. Merkura, fevralb n fevlarr.

lat. februarius Sobol. Leke. 97; stsl. Gligoré m. Grigor- Mikl. I“, 212; atd.

Několik takových příkladů je také v slovích domácích.

Zejména:

Nepal, křepelka., slc. a srbch. prepelica., vedle rus. perepem, bu1h.préperica,
pol. przepí0ra, x*merper- Mikl. Et. Wtb. 243 ; — kolnřc, kolodřc (z kolozdřc,
a to z kolozře), stč. korozřč, korozrzye Rozk. 1228 (druh hrušek); srov.
dial. pol. skolejrzak, orzeeh rychty, ze *skoro-žrzak : skoro, rychle uzrá
vajíc'í Malin. wyr. 60, mrus. skolozdrij vedle skorozdrij : rychle zrající
Ogon. Stud. 70; — dia-l.plisky'ř, pliskyřica BartD. 14 (zlinJ, pliskéř Btch.
429 (dolnobeč.), slc. plazy/ia,

č. pryskýř;

—-—doudl. stříblo Kotsm. 19 č.

stříbro, srov. hluž. slčbro a dluž. slabro. slobro, a také srěblo srjoblo vedle
srjebro Mucke 189.

Jiné změny souhlásky r.
273. 1) rl se mění“v (Zl.Změna ta je v slovích dialelrtických Kadlík
m. Karlík, pedlík m. perlík, \'edliba z velryba, přesmyknutého ve verliba
Šemb. 22 (středočesk.); odláb z něm. Urlaub, odlábnik, škadl'op ze škralúp
přesmyknutého ve škarlúp Btc'h. 429 (dolnobeč.), škadlup BartD. 92 (keleck.).
Podobá se, že do- rl vsulo se d, srov. perla dial. perdla, a z rdl se zas '
odsulo r; tedy postupem: rl-rdl-dl.
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2) Slova onomatopojického původu mívají střídavě r a u, a také 1,
podle různého pojetí onomatopojického; a podobně i slova jina. Na př.
brblat a bublat, mrmlat a mumlat, drdlat a dudlat BartD. 14, krbaňa
(střep), kubaňa a glbaňa t. (Zlín.) a 224 (val.), krbík, kubík a klbík (na
doba na brousek) t. 14, f-rňák a fuňák t. 109 (lašsk.) atp.

Cizí r.
. 274. V slovích přejatých cizí 'r většinou zůstává.; na př. rek střhněm.
reeke sthněm. roccho,— :itíeř střhněm. ritaere, —varhany lat. organa (pl.),
— rada ze stdolněm. rád Uhlenb., -—rúta nč. routa ze sthněm. růta t., -—
rakev z ork-, got. arka t., — čirý pol. szczyry a rus. ščiryj z got. skeiis t., atd.
Mnohdy však bývá změněno v ř podle pravidel v češtině platných;
na př. řehole z lat. regula, —-ředkcv ze sthnčm. retich (a toto z lat. radixl,
— křižmo z chrisma, — křist-, Krzyfftofor ROlC. 278'“, auczykrzyl't
ROIB. 24.5. kiziftal ŽWittb. 146, 17 (příklady hojnější pro ři za cizí Ta'
v. v 5 267) atd.

,

Změna mimořádná r v ř je v biřmovati z lat. firmare, Heřman z něm.
Herman a dial. řmení (rmen) BartD. 63 (val.) z lat. romana; heřmánek
utvořeno prostonárodní etymologii ze zmen a Heřman: ze jména rostliny
romana, chamomilla romana Jg., vzniklo rmcn, panenek,a z toho pak heřmánek.

Substantiva s koncovkou

-r (maso.) přejímají se do češtinypodle

pravidla obecně platného (srov. Sidon a Sidoň, Betlém gen. Betléma
alšetlémě) dílem do třídy kmenů tvrdých, na př. mistr gen. mistra, Lazar
gen. Lazara atd.; — dílem mezi příslušné kmeny měkké a je tu tedy změna
zároveň kmenoslovna, na př. mistř vedle mistr, k mému myftrzy Mast. 67,
myltrzy svému Kat. 118, ——Assuř lat. Assur, Afurz Pror. Isa. 30, 31, —

ciesař lat. Caeszu', Julius Ciesař VšehJ. 415, nč. císař, —'Lazař vedle
Lazar, lat. Lazarus, lazarzie Hrad. 33% — Tyř lat. Tyrus, do tyrze Ale .
11176, ——Tríř něm. Trier,

do města trirzie Pass. 330,

— papieř vedle

papier nč. papír, ze střhučm. papier (a toto z franc. papier), papierz
Boh. 262 v. papír,

——
einobř vedle cinobr,

ezinobrz LékB. 222', cynobrž

Puch. 16', — pepř střhněm..pfčffer lat. piper, — klášteř- vedle klášter,
klatherz Přib. 21 , do klaíl'terze t., klaffterzow EvOl. 334.

r se přisouvá a odsouvá.
275. a) Při suto

jest 7“ve rmut- za starší matt-. na př. stč. člověk

muty sě ŽKlem. 38, 7, neniut sč proto Hrad. 128% zamutek ŽWittb. 141,
b', zamuczen budu t. 12, 6 atd., nč. rmut (subst.), rmoutiti se, zármutek;
doklady nejstarší se rmut- jsou z poč. stol. XV zarmucenye Ol. Est. 11, 5,
zarmuczenye Kruml. 383'“; v XV a XVI stol. jest oboje v užívání. zamutek
CholčP. 6D a zarmuczenij t. 175% zamuczowali t. 7b a rmutiti se t. 124'),
zamucen Háj. 252“ a zarmucen t. 254% zámutku Br. Jer. 8, 18, zámutkem
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t. Ezech. 23, 33, & rmautiti t. Jer. 31, 12, zarniucowali t. Isa. 63. 10;
pak ovládá rmut-.
Přisuto jest dále 7“v rdousiti proti dusiti; za. o—dousitibývá, také
Iirdousiti, ztemněním chrtousití; — v lašském kružel, kruželka. BartD.
110 m. kužel-, mylným odvozováním od kruh; — v doudl. jertel Kotsni.
14 m. jetel; — v prostranky Us., Btch. 430, m. postranky'; — v herzký
& hei—sky Šemb. 31 a 60 (opavsk.) m. hezky/', snad podle něm. herr-;'

—

v dial. kortouč m. kotouč.

b) Od su to jest ?“v několika. slovích přejatých která by měla míti dv ě
r (sr. %272 aš 287 č. II); slova.taková jsou: dial. bandor, bandora v. brambor,
z něm. Brándeburg, — moždíř slc. mažíafr sthněm. morsůri, ——tam'stm
z Tornister. — mašz'rovat Us. z něm. ,marschieren, — execírovat Us.
z exerc-, — fedrovatz' něm. fórdern střhněm. fůrdern (ale také fudern,
fuodern), — puškvorec z něm. Brustwurz, — Bedřich ?.Friedrich, — Ke

druta VšehK. 25b z Gertrud, _ Marketa z Margareta, — Štembcrk VšehJ.
30 ze Sternberk.
Zn nynější jm. míst Chabry psáno de Chraber TomZ. 1433 u. 284,
Chraber r. 1352, 1367 a 1405 \: Tom. Reg. Decimarum 47, Chyt-aber
t. 1369, vedle Chabr t. 1399 st. 4 b. &.Chnber UrbE. 220, 226; T od
suto vlivem obal)-, chabý, ochabnouti, ochabiti.
Dále jest r, ř odsuto ve stě. složeninách tichoviet Prešp. 152, vodom'ct
t. 140 m. -viet-r, srov. dunovíctr SlovKlem. 2b; — v hofmift KolB. 123“
(1499), \'ormayft t. 75b (1497) atp. m. -mistr; —- v dial, tuť Kotsm. 15 m.
rtút, vezmi tutie LékA. 525, vezmi Tutij Háj. herb. 3068, s Tutij t. 44" atd.,
m. rtut, rtuť; — ve zlin. žídlo BhtD. 16 m. žřídlo; — a v laš. za BartD.
111 m. na (: rez. stě. rzě, bez přehlásky ma); — účej m. úrčej (uřknutí).

1,1,1'.
276. V češtině byly kdysi -—v době předhistorické — hlásky l-ové
tři: střední 1, tvrdé l a měkké l'. Na př. stě. chvála, chváliti, chvál'en.
Později je z toho 1 dvoje, tvrdé % & netvrdé I, na př. chvála. & chválití,
chválenx A na konec 1 jen jedno: chvála, chváliti, chválen. Srov. % 280.
Znění
středního l udrželo se dosud, na př. chváliti, zelený; ——
tvrdé ! znělo jako polské %,viz popis toho článkování v 5 279; — a měkké

Z'jest:

lj t. j. 1 s mírným příhlasem jotovým.

Hlásky tyto píší se
dílem bez rozdílu měkkosti

literami l, na př. chwalaAle. 3,

11, chwaliti ŽWittb. 21, 23, chwalen t. 9, 3 (24), _ nebo n. na př. llabut
MVerb., alle Brig. 28, gmyellaHrad. 71', wyplanull AlxM. 2 2, zapomanull
t. 2, 3,>probawill t. 2, 6, wyprawyll t. 2, 7 a j., zpalyll AlxŠ. 4, 15, ktož
Gebauer, Historická mluv. Jaz. česk I
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sllyssye List. Vrat. 1371, pllnu t., neprzall t., ehtiell t. 1404, slibill t.,
byll t., prziekazell t. a j. (ll nejčastěji za 2), —

dílem-s rozdílem

měkkosti,

a to dvojako:

jednak znamena se l (netvrdé)
Spřežkou li, ly, na př. zemdlyegy
všickni údi Ale.
1794- (jediný příklad v Alx.); mnozí modlie sě BrigF.
42; Polliete impt. Koř. Dan. 13, 29; w kaplie Mand. 4“; v takej chwalie
Mill. 392 weselie a mílie adv. Kříž. 273 a j.; celie adv. Baw. 208, milíe
t. 56, w tielie t., w tom bidlie t. 213. we mdle sylie t. 56, dwie prostie—
radlie t. 208; naliezli gíme Perw. Otč. (list. českopolskě XV—XVI stol.)

8, naliezen t. 10, lier t. 7, liefuow t. 10, \v liefiech t. 10 a j., alie t. 8
a j., stalye a zachow'alie t. 57 atd.; alye, dalyeko v tiscích slc. z r. 1752
a 1886 Pasti—n.7; ——některý písař píše netvrdé l literou Í, touž, která.
v pravopise Husově znamena tvrdě %; tak ve Všean. (1515) psano naalezem
46b, naalezu t.. prodleewage 55% przijležij 2185, lepffíeho 2905, rozdíele
nebo 1393 myfl'lenije 225% krale 913, nediele 99% obywatelee 91% naalilee
47h, podlee praaw 2581), wedlee wuole 159% daale 289&atd.; naopak psáno
tu ! zase z pravidla literou !, mělo 35, žaloba 30% nebyla t., klafti 237%
umluwa t. 119b atd., velmi zřídka a patrně jen omylem literou l, clowieka
89', smluwy 1005; jiný takový rkp jest KřižB. (z r. 1520), kdež psano
daleko 78*, daale 75% wuole 86b, chwijle 931, leetho 92b, kolfilku 93%
plniti 82* atd.; —

jednak znamena se 2 (tv rdě) líterou l (l s tečkou) a P (:

I švaba

chové s obloučkem nahoře v pravo, „zavřeně“); literu Z uvedl Hus, z ní
pak jest I“ v pravopise bratrském. v. 58; na př. žena lala mulier maledixit
Hus. Orthogr. 180, I'aň Br. Job. 39, 1, l'yfý t. 4. Kral. 2, 3. —

Rozvoj hlásek l, l a l'.
277. Původně bylo ve slovanštině jenom střední, neutralni l. Jako
v kořenných slabikách nes- a nos-. rck- a rok- atp. je jen samohláska
změněna (stupňovana) a souhláska je stejná. tak bývalo také stejně ! v log“
a log-, plet- a plat-, lenk- a lonk- atd.; rozdíl, který se tu později vidí v le
žeti a obloha. plesti & plot, lěceti a luk atd., jest tedy původu pozdějšího.
K střednímu l přibylo časem tvrdě l a měkké l'.
Tvrdě ! vyvinulo se assimilací, když následovaly samohlásky a, o,
n, g;, cg. a: v slabice la spodobilo se 1- (střední) k —aa stalo se la. a rovněž
tak změnilo se lo, lu, ly, Zlý,la v lo, lu, ly, la, la. Změna tato provedena
jest v některých jazycích slovanských pravidelně, vznik její sahá do doby
předhistorické.
.
Měkké I' vzniklo v době praslovanskě, vesměs ze staršího Zi, na př.
vóla z volja, pol'e z po'jo, l'ud z ljud- atd., v. 5 237; v slovanštině histo—
ricke je dílem zachováno, dílem splynulo se středním l.
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Rozdílné l, l, l' je v některých případech na stejných místech, jako

t, t, a nebod, d',2, aje tu tedypoměrl,:l:l'=t:ť:c=d:ď:z,
př. chvála : chváliti : chválen :

ztráta : ztrat'iti : ztracen :

na

rada : raďiti :

řazen; ale před -0 (pův.) &-b je proti střednímu l tvrdé t, d, na př. sg. vok.
orle a hade, nom. hól a kost.

278. V historické češtině

jest l dvoje, tvrdé & netvrdé; dotvrzení

toho viz v 5 následujícím.
_
1. Tvrdé l je pravidlem v slabikách bývalých s -a, -o, —u,-_/, mg.,15
a co z nich do češtiny se vyvinulo; tedy na př. v nom. chvála (z -la),
vok. chvála (z -lo), sluha (z -1u-), gen. chvály (z -ly), akk. chválu (z dal,

pl. gen. chval (z -l'b), adjekt. malá (z Jaja), malé (z -loje) atd.

2. Netvrdé

l je pravidlem v případech ostatních: na př. v inf.

chválíti (z —liti)a part. chválen (z -l_'en). Jest tedy střídnicí za bývalé l

střední (chválíti) a zároveň za l' měkké (chvál'en—)a vzniklo splynutím
těchto dvou hlásek v jednu.
Případy, ve kterých české netvrdě l je střídnicí za býv. střední l
a ve kterých za býv. měkké l: jsou:
a) za střední
1 je v slabikách s -c (původním), -é, -g, -z', -b a co
se z nich do češtiny vyvinulo; na př. v slovích ležeti stč. ležěti & lcžati
(z le-), sg. dat. lok. chvále (z -le), mléko (z -lč-), part. chvále, chválz'c

stč. chváléc- (z Jet,

tele plur.

telata (z -le),' chváliti (z -1i-), chválíš

(z -1ÍŠh), lest gen. lsti (z li,-), hůl stč. hól (2 dr.), nom. akk. obilí stč.
obi/é (z -]bje), gen. obilí stč. obilé nepřehlas. obilá (z -lr.ja), dat. obilí
stč. obilú (z -lbju), želíš stč. želéš (z -leješb) atd.; —

b) střídnicí pak za bývalě měkké ]"je české netvrdé-l v případech
vyčtených v-š 262 a j. (při změně rj & j.), totiž:
v některých slabikách kořenných, na př. líbiti stč. l'úbiti z ljub-, lid
stč. l'nd z ljud- & j.; -—

v kmenových koncovkách některých substantiv vzorů oráč, moí-n,
dušě; na př. přítel stč. prietel'z -teljn, — vůle stč. vól"a z volja, — pole
stč. pol'e z polje; —

.

v adjektivech 4.: na př. Litomyšl stč. Ímtomyšl' z -mysljb; -—
v substantivech s příponou -jan-, na př. Polan stč. Polan- 2 pol
jan-, Kožlany Us. z koz(n)l-jau-; —
v komparativech (a superlat) s příponou -j1,s-, na př. další stč.
další z daljr.s-, adverb. dále stč. dále z daljes-; —
v praes. indik. 1. sg. sloves třídy III. 2, na př. stč. velu z velja; —
v praes. indik. 1. sg. sloves tř. IV, na př. stč. děl'u, myšlu z děla,
myslel., a toto z délja, mysljzg;

.

v part. 426 týchže sloves, na př. dělen, myšlen, stč. dělen-, myšlen-,
z deljen'n, mysljen'n; —
23*
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v slovesích třídy V. I“, na př. nč. -dílcti, -mýšleti stč. -diel'ati,
-mýšlati z -děljati, —mysljati, — ve všech tvarech; —
v tvarech praesentníchi (kromě imperfekta) sloves třídy V. 2, na př.

stč. praes. steíu, stel'eš
Za bývalé troje l,
dvě, a to stalo se tím,
Splynutí toto pak tím

atd., impt.-stel(i), part. stel'e, stel'úc, ze stelj-.
l, l'má tedy historicka čeština hlásky tyto jen
že bývalé střední 1 a měkké l' splynuly v jedno.
nastalo, že znění l' t. j. ZJzaniklo a místo něho

střední 1 se vyslovovalo.

Jest ještě otázka, jak dlouho

l' se drželo. Odpovědi dobývámená

sledující úvahou. Splynutí l' s !, t. j. zaniknutí Z'v !, zajisté není od prvo
počátku; nebot kdyby tak bylo, kdyby I' ve vól'a hned od prvopočátku
bylo znělo jako 1 ve chvála, tedy bylo by se vólh-vóla dále změnilo ve
vola, jako se pův. chvalu změnilo ve chvála, a měli bychom nč. vůla.
Nastalo tedy splynutí l' s l až někdy v době pozdější. Tu pak _mohlo by
se zdati, že l' trvalo ještě za přehlásky a, u v č, a', tedy v době od stol. XII
do poč. XIV, ano tuto přehlásku způsobilo; proti tomu je však připome
nouti, že také netvrdé l, které na místo bývalého l' bylo vstoupilo, mohlo
míti moc přehlasovací. Ještě by se mohlo uvésti stě. psaní lin-, [yu-, na
př. liud Albe, 4, 11, lyud DalC. 18 atd. jako svědectví, že původní l' se
drželo až do XIV stol.; ale tu'zase jest odpověděti, že jotace v slabikách
měkkých s -a vzniká podružné, za starší dušu je později dušz'u, a tak jest
i psané liu-, lyu- vykládati. Když pak všecko shrneme a. když také po
vážíme, že též srbština lužicka a polština na dvojím l přestávají, totiž na
J a 1, tedy nakloníme se zajisté k výkladu, že také v historické češtině
jest- jen 2 a 1, že tedy bývalé l' měkké a ! střední splynulo v jedno již
v době předhistorické.
279. Dotvrzen o máme dvoje l v češtině doby minulé i také v době
přítomné.
'
Pro dobu minulou mame dlouhou řadu svědectví, jimiž theoretikové
i praktikovó nás poučují, že vedle netvrdélio l bývalo také pravidelně —
t. j. v mezích svého pravidla oprávněné — tvrdé ?. Některá z nich zde
se uvádějí.
.
Nejstarší bezpečné a spolu velmi zřetelné jest několikeré svědectví
Husovo, jež zde pro "důležitost věci úplně klademe. IIus učí článkovati
l a l (i) a praví: „Unde sciendum, quod'l generatur apponendo linguam
ad superius palatum sive dentes aequaliter tenendo, sou inferiores extra
protendendo, vel e contra; sed l generatur linguam in line sub dentibus
ponendo et superiores dentes ultra inferiores protendendo. Item sciendum,
quod Graeci non habent l, sed i, et vocatur apud eos lambda; e contrario
vero Slovani (t. j. Slováci) non habent Í, sed l, unde more Teutonicorum
dicunt milí pane, ubi nos dicimus miÍy' pana. Ambae autem istae literae
ponuntur circa vocales singulas tam in principio, quam in medio et in
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fine; sed l rarius circa a. quam l, quia statim sonaret parvum i. Ilabe'nda
est ergo tanta diflerentia. Unde volutio sic scribitur: val, scilicet cum
puncto, sed volve sic: val. Item mulier maledixit sic scribitur: žena lála“
etc. (Hus. Orth. 180). Předtím mluvě 0 ;; praví Hus také: „Qui ergo vult
bene loqui bohemice, quia valde saepcoccurit illa litera y, discat eam
formal-e ponendo principium linguae sub inferioribus dentibus et in medio
elevando linguam per modum circuli; et simili modo formabit l ct poterit
dicei'e lyko, mlyn“ etc. (t. 179 sl.). Ve Výkladu na desatero přikázaní pak
píše: „Jakož Neemiaš slyšav, ano dietky židovské mluvie odpolu ažotsky
&neumějí židovsky a proto je mrskal a bil,
nynie hodni by byli mrskánie
Pražené i jiní Čechové, jenž mluvie odpoly česky a odpoly německy řiekajíc
tobolka za tobolka, liljo za lyko“ atd. (l-IusE. 1, 133 a Slav. Bibl. II, 187).
Svědectví Husova, napsaná na počátku stol. 'XV, platí ovšem také pro
stol XIV, v němž Hus vyrostl a nářečí své si osvojil. — Hus ovšem tak
i psával; na př. ve výkladu desatera přikázaní: zwlaltie, z zlolti, nepro
mluwis, vltavil atd. (Slav. Bibl. H, 194—195). Také v OtcB. (z 1. pol.
stol. XV) psáno často l; na př. vmyl 47b, vftawil t., fluziti t., platiti 483,

Ipoint.,

l'wietlo t., diabcl zloltny t. atd.

Alo celkem psaníl

málo se

ujalo. — V HrubPetr. (tišt. 1501) jest l a 2, ale mateno, zvláště před a.
Na př. hledieti 53% wletienij 32% fmyfflenee 515, ltwomytele 52b; tielem
50b; myf! 39b; wehni 53b a welmi 155. — V Ben. (tišt. 1506) je l a l
bez rozdílu, na př. toliko Jos. 7 a toliko t. 1, mluwil t. 1, fpálití t. (i,
flyffali gsme t. 2 atd. — V rkp. Lobk. (z r. 1515) psáno l jen jedno.—
V rkp. VšehK. (1515) psáno l a l, třeba že v platnosti opačné, jak při—
pomenuto a doloženo v 5 276. — V rkp. KřižB. (1520) též tak, v. %týž.
— V C'hclčP. (tišt. 1522) jsou litery l a l, ale kladou se bez pravidla;
na př. pi'žilfel 2“ a prziffel 505 Apol'ftole 2“ a Apofftole t., l'lawu 2“
a lid 50% ale 2“, aby nehledali 2a atd. — R. 1533 dotýkají se Optát
a. Gzel ve své grammatiee také rozdílu mezi l a l; praví, že 1 „v svém
zvuku někdy tence se béře“, jako ve slovích lenochu, lépe a j., někdy

pak „hrubě“, jako v blecha lež, klam. — V Háj. (1541) jestl jen
jedno. % V kancionale Litomyšlst
(tíšt. 1542) podle Blah. 40 šetřeno
rozdílu mezi l a l pilně. — Taktéž v kanc. Šamotulskěm (15611 ——
Prcf.
(z téhož roku) a Háj. her?). (z r. 1562) mají l jen jedno. ——Blahoslav

ve své grammatice (1571) str. 40 dotýká se uvedeného výkladu Optátova
a odporoučí rozdíl mezi 2 a l; tvrdé 7 podle něho vyslovováno „tlustším
zvukem“ & netvrdé l mělo „tenší hlahol“; připomíná, že „někteří staří
písaři“ liteře tvrdého l „oblauček přidávali“; a poznamenává. na str. 348,
že nedbáním rozdílného l, l někdy se matou slova rozdílného významu,
na př. uhel carbo & uhel angulus, wyplinuli exspuerunt & wyplynuli ena—
tarunt. — VelKal. (1578) má jen jedno l. — V blbli Kralická (1579—1593)
je rozdíl mezi l a l nejpravidelnější, v. 5 281. — Nuclož. (1603) 8“ po
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znamenal, že Bohemi maiori ex parte %“non habent; ut illi (t. Slaví, Slo

váci) r durum ubique sonant, ita isti l molle. + V Harantoch Putování
(1608) jest' l a l'. — Bracket-ský (1660) rozeznává v textě l a %, ačkoli
má v tom dosti chyb, na př. kaudel 20, hul 20, fpafytel 42, kazatel' 42
orel 42 atd.; theoreticky pak soudí o rozdílu l a 2, že je to satis super
stitiosa observatio (str. 153). — Šteyer v Žáčku (1668) učí na str. 7—13
podle bible Kral., kdy se má psáti Z („otevřeně“) a l („zavřené“). —
Rosa (1672) rozeznává them—etickyl a 1, ale píše namnoze nedůsledně,
na př. sůl, ocel 50, král. krále 81, slowka. i slowka 395 atd., jenom v sla
bikách lz“a ly je bezpečen. — Dolež. (1746) str. 3 poznamenává že Slo
váci liší : a z, Čechové nikoli. _- Tomsa (Sprachl. 1732) učí, že l v k“
zní mírněji než v ly str. 9, a poznamenává na str. 25, že rozdílného l
(otevřeného) &.l“ (zavřeného) není potřebí. — Pclzel (1798) má však rozdíl
teu proveden pečlivě a důsledně. — Nejedlý (1704, str. 18 a j.) zmiňuje
se o bývalém rozdílu mezi 2 a l, ale dokládá, že ho již není. — Památné
příběhy hraběte Beňovského (1808), napsané Slovákem Čm'ňanským, jsou
podle Šembery (Lit.2 112) posleduí česká kniha s l a 1. -— Dobr.1 (1809)
píše l, jen když chce rozdíl vytknouti, na př. zlý duch a zlí duchové
str. 272 atd., srov. též t. 5; Dobr.2 (1819) má jen' 1. — Tham (Neueste
Methode 1811, str. 14—20) obšírně učí rozeznávati l a l. — Spisy
pozdější přestávají na jediném Z. —
To jsou svědectví některá stran tvrdého Z & netvrdého l v době mi

nulé. V době přítomné má se věc, jak následuje.
V jazyku spisovném
jest jednostejne Z; »?a l splynuly v jedno,
tvrdé %totiž zaniklo a nahradilo se netvrdým l.

V nářečích obecných jsou tu důležité rozdíly.
V Čechách je pravidlem jen 1. Bývalé tvrdé ! zaniklo až na ne
patrné zbytky. V Podkrkonoší říká se totiž místy chlap, ČČMus. 1864,
(>?, volal (sic) Šemb. 31; v nářečí chodském jest ! v bul (byl), a zní tu
tvrději také ] slabikotvorné než souhláskové, chod. 33 a 44; v nářečí
doudlebském je šou.. dnu, viděn atp. Kotsm. 20, což ukazuje k staršímu
šel, dal, vidél atp.; v nářečí severovýchodním praví se vrdlouhat, naužici,
spoutnout, což předpokládá býv. v-hrdlo—lháti, na-lžici, spohltnouti. Všude
jinde v Čechách %zaniklo & nahrazeno jest netvrdým l. Působením pak
nářečí českých (západních) proniklo jednostejné, netvrdé 1 také v češtině
spisovné.

Na Moravě

a v Slezsku.

Tu jen nářečí západomoravské má

jednostejné, střední Z,jako je pravidlem v Čechách. Všude jinde rozeznává
se 1 dvoje; na př. uhel angulus a uhel carbo BartD. 6 (zlin), lež menda
cium a impt. lež t., lat (láti) & lať (líti) t. 98 (lašsk.) atd. Za l bývá
místy u (dana m. data), a za I bývá Z' (vok. orťe m. orle), to však jsou
rozdíly podružné, srov. g následující.

359

Na Slovensku
jest tvrdé ? a vedle něho dílem měkké !, dílem
střední 1; rozdíl mezi ! a l je však opět jen podružný, oboje jest jen
různé vyslovování netvrdého l. Měkké l' je v nářečí spisovném (turčanském)
a je za býv. měkké l'i střední 1; střední 1 je v nář. liptovském, též za
býv. '! i l. V pravopise nářečí spisovného znamená se Z"na konci slova,
před souhláskou a před samohláskou širokou; před 6 a z' neznamená se,
psané le a li je vždy měkké, psané la, la, lu, ly a koncové —Ztvrdé.
Tvrdé l se mění místy v u, v. doleji.
280. Z 5%předcházejících (277—279) vyplývá o rozvoji hlásek !, 1, l'
následující úhrn: původně bylo jen l střední; k němu přibylo měkké l'
již v době psl., vzniklé z původního U, a přibylo v době předhistorické
tvrdé I, vzniklé v slabikách la. Zo, Zu, ly, lg, lz; časem splývá l' a l

a čeština historická má jen l tvrdé a l netvrdé; l netvrdé má snadi moc
přehlasovací a patří do druhu souhlásek měkkých, třeba že nezní jako l';
dalším během času splývá také tvrdé l s netvrdým l, a jest pak jen jedno
l, netvrdé; ok. r. 1400 je v nářečí Husovu tvrdé %, a v nářečí pražském
(středočeském. je touž dobou jen jedno l (netvrdé, střední); věta. která
by byla měla zníti „slyšěli jste vól'u mú“ (s l, l a l' ) zněla v nářečí
IIusovu „slyšeli jste vóli mů“ (jen 2 a l), a v nářečí pražském „slyšeli

jste vóli mú“ (jen l); úpadek během času pokračuje. zvláště v Čechách;
z textů vzniklých tu v době té málokterý má 1 a l, v knihách tištěných,
které z a 1 mají, je místo pravidla zmatek, a kde pravidla šetřeno, může
to býti přičiněním korrektorův; za Nudožerského (1603) bylo 1 v Čechách
většinou — „maiori ex parte“ — již zaniklo, Doležal (1746) ho nezná,
a v době nynější jsou po něm stOpy pranepatrné; výklady, jež theoretikové
(l'elzel, Thám) na sklonku předešlého a na začátku nynějšího století 0 l
podávají, nejsou ovšem svědectvím, že by ! tehdáž ještě bylo v Čechách
žilo; úpadek šel od západu k východu a zasáhl také Moravu;
ale tu
pronikl jen v nářečí západním, Šemb. 40; v ostatních nářečích moravských

jakož i v Slezsku

a na Slovensku

udrželo se I (nebo jeho střídnice

u, v, obalením) dosud a vyskytuje se tu pravidelně na místech náležitých.
Nářečí, která dvojí l zachovala, neliší je všude stejně. Tvrdé Z má
někde znění více, někde méně „drsné a temné“ (srov. Btch. 415), t. j.
ln'delné, někde pak až retué (zu, v, v. obalování 5 283), a netvrdé zní
zase jinde až měkce (: l"). Na př. v nářečí záhorském buato m. bláto,
šeu m. šel atd. BartD. 28, a v nářečí dolnobečevském pol'e, vok. PavZ'e,
ol'é (olej) Btch. 414 a 417, v hrozenk. chljéb, mljéko BaltD. 40, z plěnky
na plěnku Suš. 457, slc. solí dalyeko Pastm. 7 (z tisku r. 1752), alye t.
(1886). Jaký tu v případech jednotlivých bývá vzájemný poměr mezi
zněním ? a 1, není v popisích dialektů dostatečně konstatováno; v nářečích
lužicko-srbských zní 7 měkce (zlí) v krajích, kde tvrdé l zůstává, a zní l
středně (bez jotového příhlasu), kde 2 se vyslovuje retně (: u, v) Mucke 168,
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a stejný vzájemný poměr je dosvědčen v některých nářečích českých, ze
jména _vdolnobečevskěm a ve spisovném slc., a je bezpochyby také jinde.
Jde ještě o to, jak chceme %a. l psati.
V dokladech píšeme tak,
jak je psáno v pramenech. Na př. 2: lala maledixit HusOrth. 180, lan
Br. Job. 39, 1 atd.; Z: adverb. celie Baw. 208, v takéž chwalie Mill. 39%
10k. na kole Btch. 416, vok. Pavle t. 417, ocel' t. 416, Spasitel" t., slc.
sol', Spasitel atd. Jde však o psaní, když uvozujeme příklady grammatické

v transkripci.

Tu mohl by se rozdíl theoretický mezi l a l provésti

důsledně snad také v praxi. Ale nebyla by to věc snadná„ nebot od pra
videlného l a l vyvinuly se některé odchylky, které v mezích svých jsou
zase pravidelné a o kterých nemame svědectví dostatečných pro dobu
staročeskou. A dále, důsledným provedením theoretického l a l vložili
bychom do jazyka vůbec, co v něm bylo jen dialekticky. Na př. v nářečí
Husovu bylo chvála a chváliti, chvalen (s rozdílným l a 1), ale v nářečí
středočeském bylo chvála a chváliti, chvalen (se stejným l), a zajisté valna
většina pamatek českých pochází z nářečí, ve kterých rozdílu mezi 2 a l
již nebylo; kdybychom psali paradigmaticky chvála a chváliti, chválen atd.,
přičítali bychom pravidlu, které v jazyku vládlo jen částečně, platnost
všeobecnou. Proto volíme ten způsob psaní, že znamenáme ! a 2'jen tam,
kde jde o to, aby se bývala tvrdost nebo měkkost vytkla a aby na ní
bylo upozorněno, jinde na samém l přestávajíce. —
Stran transkripce ještě také připomínáme, že místo pramenného l a V
volíme — z příčiny typografické -— literu l, a upozorňujeme, že 2' v tran—
skripci je stejné nebo asi stejné s dialektickým l' zněním, ale nikoli pů
vodem, na př. psl. pol'e (z polje) a dolnobeč. vok. PavZ'e (z -le).

%,lv bibli Kralick'é.
281. Ve spisích bratrských a zejména v bibli Kralické, tištěné
1579—1593, provedeno jest rozdílné l a lnejpravidelněji. Pravidlo, jež se
tu jeví, můžeme bráti celkem za pravidlo o českém tvrdém ! a netvrdém !
vůbec. Je to pravidlo následující:
1) Za původní la je české la. Na př. blato 2. Král. 22, 43, hlad
Deut. 8, 3, hlas Gen. 27, 22, ohlaffugj Dent. 30, 18, hlawu Luk. 20, 17,
klam Sir. 4, 30, kláfti Mat. 18, 23, klafy Lev. 2, 14, lal'l Job. 39, ], lál'ka
Mat. 24, 12, mladý Žalm 29, b', plakati Lev. 9, 6, plat Mat. 17,24, I'lawa
Lev. 9, 6, wládnauti Lev. 20, 24, zlato Žalm. 19,11; kolář Sir. 38, 30,

chwála Řím. 2, 29, modlám Lev. 19, 4, w ffkolach Luk. 4, 15; bylaJos.
20, 9; atd. — V dokladech fflapati Sir. 9, 3, nafl'lapugcs Job. 13, 27,
pofl'lapawali Job. 13, 27, žlábkowé Sir. 24, 33 atp. není odchylka, ponč
vadž č. šlap- je ze slčm- a žlab- ze štáb-.
Za pův. laj jest ovšem lei. Na př. leyna'To'c. 2, 10, s leyny Ex.
29, 14 atd.
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2) Za. pův. lo je č. lo (tuo, tů). Na př. člowčk Job. 14, 1, klobauky'
Ex. 28, 40, lodj Luk. 5, 11, obloha Gen. 1, 6, loket Luk. 12, 25,-'lowec
Gen. 25, 27, lůno Luk. o, 38, z lůna Žalm. 74, 11, ploditi Gen. 3, 18,
flowo Num. 30, 22, ofýdlo Žalm. 69, 23, bčloft Lev. 13, 13, ofuhlolt Sir.
42, 14, polowice Num. 30, 29, wolowé Job. ], 14, ďáblům .Bar. 4, 7 atd. —
Kde je české o (72)za. psl. e (zrušením přehlásky), tu je ovšem také & právem
lo: usilovati, královi atp., na př. vfylowala Sir. 51, 25, přemymowal Žalm.
76, 4, powolowal an. 2, 3, \vypalowati Dan. 3, 46, králowé Žalm. 71,_ 10,
králůw 1 (3) Esdr. ], 33, držitelůw Job. 31, 39 atd.
3) Za pův. ho je lu (Ian). Na př. flauti 2. Esdr. 8, 32, flaužjm
Luk. 15, 29, mihlgj Sir. ], 18, metlau Žalm. 89, 33 atd.
'
4) Za pův. ly je č. ly (kg). Na př. lyfý 4. Král. 2, 3, w lytkach
Deut. 28, 35, pelyněk Zjev. 8, 11, flyfs Mar. 12, 29, wyflyffj Žalm. 55,
20, widly fwé 1. Král. 13, 20, oči byly poffly t. 4, 5; pleytwe Ilev. 11,
9, což nemá pleytwj Deut. 14, 10 atd.
_
5) Za pův. la; je Zu (Jim). Na př. blud Mat. 27, 44, blaudjte Mar.
12, 24, holubice Žalm. 55, 7, z luku 2. Král. 1, 18, lučifftě Gen. 21, 16,
welhlaudůw 2. Esdr. 7, 69 atd.

6) Za pův. lesje !(el. Na př. aukol Ex. 5, 13, ďábel Gen. 6, 70,
djl Ex. 16, 7, fmyl'l Zjev. 17, 9, Řím. !, 28, vmyl'l Bar. 5, 28, ofel Ex.
24, 5, ftůl Luk. 7, 36, taul Gen. 27, 3, zápal Lev. 1, 9; adj. wefel Tab.
7, 11; part. byl Luk. 7, 39, negedl Gen. 3, 11, klekl 1 (3) Esdr. 8, 74,
ohětowal Sir. 33, 3 atd.; sg. instr. andělem—Luk. 2, 13, málem Luk. 19,
17, mál'lem Job. 29, 6, za Kolem Luk. 7, 37, telem Gen. 9, 17, walem
Luk. 19, 43; — lebky 2. Par. 26, 14, lháti Žalm. 66, 4., lhář Řím. 3, 4,
lháře 2 (4) Esdr. 11, 42, lež Žalm. 54, 4, lžiwý Žalm. 17, 12, lkáti Job.
24, 14. lkagicý Sir. 48, 28, lkánij Žalm. 79, 11, polknauti Job. 7, 19,
lžíce Ex. 37, 16, poflechnu Žalm. 85, 9, poflechnete Ex. 6, 12, na půlnocy
Kaz. 1, 6, o poledni Žalm. 55, 18, okole Ex. 25, 24, s pacholky Mark.
1, 20, fpolek Sir. 13, 20, wefpolek 2. Král. 10, 5, wolok Num. 7, 15 atd.

Viz

doleji č."18.

7) Za starší ; bývá lu (hm) (svov. g 229). Na př. člunek Job. 7, 6,
dluh Mat. 18, 27, dlauhý Deut. 2, 1, hluk Mark. 5, 38, chlupatý Gen. 25,
25, mluwiti Luk. 4, 21, flunce Luk. 4, 40, pod I'hmcem Job. 8, 16, flaup
Tit. 3, 15, Haupy Žalm. 75, 4, tlauCy Luk. 13, 25, ztlaukl 4. Král. 18, 4,
žluč Tob. 6, 6, žluči Žalm. 69, 22, žlutého Lev. 13, 22 atd.; ——
odchylkou:
žluč Job. 20, 14, t. 16, 13, z žluči t. 20, 25.
8)
krále 1
9)
Lev. 6,

Za. pův.
(3) Esdr.
Za, pův.
17, plete

lřz je č. le. Na př. sg. nom. wůle Řím. 1, 10, sg. gen.
1, 37, fmýfflegj Žalm. 33, 13 atd.
Za 3 l'e je če le. Na př. ledva Deut. 28, 56, přínáležeti

Sir. 12, 12, zapleten Job. 18, 8, plece Sir. 7, 35, zweleben
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Ex. 15, 1, gelen Žalm. 42, 2, zelená. Lev. 13, 49, ale Mat. 3, 10, pole
Luk. 12, 16, holeft Žalm. 48, 7 atd.
'
10) Za pův. Ta je lí, lu. Na př. kljč Luk. 2, 52, fkljčený Žalm. 57,
7, fklídjš Ex. 24, 16, ljbol't Sir. 20, 8. flib Žalm. 132, 1, lid Luk. 23, 14,
lidu Žalm. 4-7, 10, ljty' Gen. 16, 12, ljtoftiw Sir. 19, 15, plili Mat. 26, 67,

čelill; Job. 40, 21 atd.; _ podéluge Job. 21, 17, fchyluge Sir. 19,26,
fpaluge Žalm. 83, 15, powoluge t. 49, 19, o'cwefelugi t. 45, 9, vfylugi t.
69, 5, newzdalůgž 15.71, 12, wyfwětlugjce ] (3) Esdr. 9, 49 atd.
11) Za pův. li & l'z' je č. li. Na př. bljzký Sir. 51, 9, bližnj Luk.
10, 29, w hljně Ex. 1, 41, prokljnati Sir 4, 5, lichwau Ex. 22, 25, lili:
Žalm. 1, 3, lifl'ka 2. Esdr. 4, 3, ljzali 3. Král. 21, 19; pacholjk Job. 3, 3,
oflice t. 1, 14; 10k. wůli Ekkl. 15, 14 atd.
12) Za pův. 225je li. Na př. sg. akk. wůli Est. 9, 1 (výkl.).
13) Za pův. lé je č. le, někdy Za. Na př. chléb Gen. 29, 20, chleba
2. Král. 6, 19, chléwů Žalm. 78, 70, kolena Deut. 7, 9, lékaře Luk. 5, 31,
leniwý Sir. 4, 34, les Žalm. 85, 15, léto t. 9, 26, lewé Ex. 14, 29, mléko
Sir. 39, 31; k fkále Num. 20, 8, w pekle Luk. 16, 23; zle Gen. 31, 7,

rychle t. 24, 20, vměle Ex. 35, 26 atd.: 0 šlapati, žlab atp. z býv. lé v.
nahoře při 6. l.
14) Za pův. lg je la, le atd. Na př. hledagjce Žalm. 69, 33, poklelma
Mark. 10, 17, zaklet Kaz. 10, 11, prokletý Sir. 2, 16, proklatě mčfto Jos.
6, 10, lehnu Job. 7, 21, ofýdla lecegj Žalm. 38, 13, pléfag'cých t. 4-2, 5,
part. myf le 1 (3) Mach. 1, 22, čeled Jos. 7, 17, tele 2. Esdr. 9, 18, telata
Žalm. 29, 6, nom. 0110 Ex. 13, 13, oflátko Mat. 21, 2, pachole Lev. 27,
6, pacholcte Kaz. 4, 15, pacholata 4. Král. 2, 23, pacholátko Ex. 2, 6 atd.
15) Za pův. lb, Z'bje č. l(e). Na př. bylo lze Ex. 10. 15, nelze 1 (3)
Mach. 2, 13, lehkol't Žalm. 50, 20, lehčegfíj t. 62, 10, hm! Job. 29, 10,
(1911)lnu Přísl. 31, 13, we lněném Jos. 2, 6, fe lwem 1 (3) Esdr. 4, 24;
\válka Sir. 28, 13, wálku Žalm. 76, 4, k wálce t. 140, 3, 0111611t. 68, 31,
wálčiti 1. 56, 3, wálečný Num. 30, 22, opilec Sir. 19, 1, s opilcy Mat. 24,
49, ftřelec Gen. 21, 20, ftřclcy Job. 16, 13, ftřelba Job. 41, 20, dělnjk 4.
Král. 12, 11, wražedlnjk Job. 24, 14, včedlnjcy Luk. 5, 33, řemcflm'cy
Bar. 6, 45, fm_vl'lnýSir. 21, 12, od zumyllnych Žalm. 19, 14; manka bělná
Lev. 2, 1, fylný Luk. 2, 31, rána fnntedlná. Zjev. 13, 3, cesta polnj Deut.
2, 8, zřetedlnč Ex. 3, 7, nefčjflně Ex. 10, 14, fprawedlnoft Deut. 6, 25,
nefmyflnoft Bar. 3, 28, opilftwj Kaz. 10, 17, Tob. 4, 16, nedbalftwj Num.
27, 22 (výkl.), fmilltwj Lev. 21, 9 a 11, z fmilftwa Zjev. 2, 21, bělmo Tob.
2, 10, \velmi Num. 14, 7 ; dalfů 2 (3) Mach. 4, 17, (19115 2 (4) Esdr. 12,
15; — běl pšeničná Sir. 39, 31, hůl t. 22, 18, kaukol Mat. 12, 27, mol
Luk. 12, 23, myfl Kaz. 1, 13, Žalm. 48, 14, přjtel Gen. 26, 26, fůl Sir.
39, 31, učitel Mat. 13, 52, žel Luk. 17, 14 atd. Viz též doleji č. 18. -—

Odchylky

s 2 za pův. lb jsou některé stálé:

lest, lsknu- &blesk, o těch
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viz doleji 5 252. A dále hojné sporadické,
kde sIOva odvozená mívají %
místo žádaného l vlivem slova základního. Na př. vedle správného walka
Sir. 28, 13, zahálka t. 33, 28, koflilkau t. 45, 12, chwilka 1 (3) Mach. 5,
32 je odchylné pjlft'alka Job. 30, 31 (podle. základního píštala), manželka
Sir. 7, Luk. 1, 5 (podle manžel), kobylka Kaz. 12, 5 (podle kobyla) atd.;
vedle správného fmilltwj Sir. 21, 11, opilltwij t. 31, 30 je odchylné ďábel
ltwj Luk. 4, 41, pofelltwj 3. Král. 1, 42, manželltwj 1. Esdr. 9, 2 (výkl.),
přátelltwj Žalm. 41, 10, nepřátelltwj Num. 35, 21 atd., podle ďábel, posel,

manžel a plur. přátel-; podobně jest ! ve slov-ích: w hlawu uhelni Žalm
118, 22 (úhel angulus), andělfký 2. Esdr 1, 19, (kníže) ďábell'ké Mat.
12, 24, manžell'ky t. 1, 20, přátelfký 2. Král 7, 10 atp.
16) Před samohláskami vzniklými stažením jest ! nebo l, jako by
bylo v slabice nestažené. Na př. malé Gen. 19, 20 (z maloje), obilj Deut.
11, 14 (z obilnje) atd.
17) V koncovkách slov llektovaných střídá se Z a l pravidelně. Na
př. k nom. tělo Gen. 9, 25 je 10k. w těle t., instr. tělem Gen. 9, 17;
k nom. dílo je gen. djla waffeho Ex. 5, 11, lok. w djle t. 5, 14; ve' vzoru

dobrý-milý jest l a ! náležité v dokladech: opilý Job. 12, 25, l'yn milý
Luk. 3, 22, ruka vl'chláLuk. 6, (5, malé (město) Gen. 19, 20, bjlé raucho
2 (4) Esdr. 2, 40, olyřalého 2. Esdr. 2, 20, wel'elé twáří (sg. gen.) Sir.
7, 25, vftalému Joh. 22, 7, duši vftalé Přísl. 25, 22, malau wěc Esth. 3, 6
ženu epilan Zjev. 17, 6, po malém čalu 2 (4) Esdr. 16, 53, mezi dobrým
& zlým 3. Král. 3, 9, omrzalau ženu Přísl. 30, 21, 111intwogi Žalm. 60,
7, negfaut zpilj Skutk. 2, 15, mjfta bjlá Gen. 30, 35, wefelé dni 1 (3)
Mach. 7, 17, rozkwetlých 3. Král. 6, 18, poběhlými 2. Mach. 7, 24; atd.
18) Za nč. slabikotvorné -l—(uprostřed slova) jest Zve střídě za pův.
15 v příkladech: hltawol't Job. 38, 39, fehltiti Žalm. 87, 4, lehltjme Přísl.
1, 2, fehlceny Ex. 15, 10, l'chlcenj Žalm. 52, _6a j.; gablka Přísl. 25, 11;
— odchylkou flzeti Sir. 13, 15, l'lzami Mark. 9, 24, srov. dial, slzaBaitD.
53 (dol) vedle slze t. 36 (Stl'áň.). — Dále za ně. slabikotvorné -l—(uprostřed
slova) jest ! ve střídě za pův. bl, lb v příkladech: klnauti Přísl. 24, 24,
pl'oklň Num. 22, 11; umlkne Žalm. 107, 29, mlčel t. 50, 21; pln Luk. 4,
1, plné Ex. 9, 8, plniti Žalm. 66, 13; plwati Job. 30, 10, vplwan Luk. 18,
22; celta plzka Žalm. 35, 6, oplzlých Deut. 25, 12; wlhkolt Žalm. 32, 4;
\vlk Sir. 13, 20, mezy wlky Luk 10, 3; \vlny z owec Deut. 18, 4; wlnobítj
2 (4) Esdr. 4, 19. — Srov. dolnobeč. vl'k, mlčet, mlsat, kl'zké atd., ale

také hl'tat proti bratísk. hlt-; a vedle toho nesl, pekl atd. Btch. 414.
19) V slovích přejatých je za cizí l většinou l, někdy také 1. Na př.
Alžběta Luk. 1, 24, faleš Job. 21, 13, faleffny Dt. 19, 16, halže Gen. 38,
25, Žalm. 73, 6, koltry Ex. 27, 9, křtaltl (3) Mach. 1, 10, kwaltuge Žalm.
39, 7, los Lev. 16, 8, oltář Ex. 17, 25, t. 31, 8, oltáře Lev. 16, 18, paláce
Ezech. 41, 16, Šalomoun 2. Esdr. 12, 45, špalda Ex. 9, 32, walchářowu
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1. Král. 18, 17, žalm Žalm. 63, 1, žaltář t. 81, 3, žold 4. Král. 25, 11
atd., — & alfa Zjev. 21, 6, lampy Ex 30, 8, lucerna Job. 18, 6, palác 3.
Mach. 4. 46, paláce Jer. 6, 5, w placu 1. Esdr. 9, 6, makem poražený
Luk. 5, 18, fl'lakowal fem Sir. 51, 21, zp1undrowa/1 Jud. 1, 11 atd. —

blesk, lesk, lest.

282. Slova tato & jejich odvozeniny jsou z býv. blek-, lbsk-, lost-,
měla by tedy míti l; ale vyvinulo se odchylné Z & odchylka stala se
pravidlem.
Že bylo původně blesk-, toho svědectvím jest é v subst, blésk'b (stup
ňováním) & i v iterativu stsl. bliskati, bliscati (zdloužením). Ale v slo;
vanštině západní (a v malomštinč) vyvinulo se blysk-z pol. blyskaé, blysmw,
blyszczeé, hluž. & dluž. blysk atd., a tak i v češtině: blýfkánj Br. Žalm.
97, 4, t. 77, 19. blyíltěti fe t. Job. 18, 5, bl'yfftjcj fe t. 76, 4, bleí'ku 2. Král.
23, 13, mě. ob. blejskati se atd. Dialekticky udrželo se li, bliskat BartD.
10 (zlin.). V Mish-, blysk- změněno zároveň i v g, v. 5 166, ].
Stejná, změna stala. se s lusk-, vedle stsl. lsštati se splendere, pol.
lsnztč sie atp. je pol. lysknqé sie & č. lesk., Islam-: bělolt Hknutá. Br.
Lev. 13, 28, lefknutj t. (výkl.), Hknau fe 15.13, 25.
Za lb v psl. lost- je v pol. & luž. l, pol. lešé. lšciwy, hluž. lesé. ale
v češtině je dotvrzeno %: l'el't Br. Jer. 14, 14, lití t. 23, 26, ke lfti Job.
31, 5, h'tiwé 3. Král. 2, 5 atd.

l“ se mění v u atp. (obalování)
283. V některých nářečích vyslovuje se l jako u, na př. Ipéku m.
pekl BartD. 28 (Záhorsk), nebo jako hláska „mezi u a. o“ t., tedy : y,
na př. buato m. blato, mýdvo m. mýdlo. Na Moravě říkají této výslovností

obalování.

'

V Čechách proniká tato změna poněkud jenom v nářečí doudlebském,
kdež místo chlum říká se chuum a chum, a podobně kupko m. klubko,
oumara 1n.almara, šeu m. šel, dau m. dal, viděu m. viděl atp. Kotsm. 20.
V Čechách severovýchodních říká se kořauka m. kořalka, vrdlouhat m.
v-hrdlo-lhát ČČMus. 1864, 337, místy také na-užici m. nat-lžíci, spoutnout
ze spohltnout.
_
Na Moravě jest „obalování“ známo _více méně ve všech nářečích
východních. Na př. v nářečí záhorském mluví se: suza. místo Sha, žutý
m. žltý (žlutý). dúhý, stúp m. dílný. stÍp: nésu, péku, védu m. nesl atd.:
uáska, buato, uechtat, uopata, muyn m. láska atd.; 'křičau, šeu, smiu sa,
byu m. křičel atd.; puh uh, úka m. puuh, uuh, uúka & toto m. phh,
luh, lúka atd. BaítD. 28; stodova m. stodola, mýdvo m. mýdlo, _skvo m.
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sklo t. Podobně ve Slezsku: čun m. čln (člun), huk (hluk), tusty, huava,
šua', uavka, muyn, duu (dluh), puu (pluh), uu (luh), muatiu; šva (šla), byva,
čvovek BartD. 111 a 135. V písních Suš. čteme: otec ji posunu, co by
dčuau, štyry vouy. dva puuhy, bíuého' ručníku 130; abych suužiu 61; Jura.
zavouau, co sem uděuau, uahodnymi suovy 99, na kohos vouaua. co to
uděuaua 126; vyšeu, došeu 134; na miuého uúce 150; suožiu 155; biuú
puachtu 165 atd. V EvOl. 138b psáno wywowafe m. vyvoláše; není-li to omyl
píseckýgjest tím moravské obalování dosvědčeno v stol. XV.
Také slovenština. má místy za m. l; na př. chuadný, žauoba, okouo
atp. m. chladný atd., dau, biu, videu atp. m. dal atd., padnú (z padnuu)
m. padnul, sunko, dúho m. slnko atd. Pastm. 139 a 140. -—
S obalováním souvisí také změna dialektických participií -z)l v mz,
vjul (v. 5 167), na. př. kúpil-kúpqu, ztracjul Suš. 684, podzqu (poděl) t.
656, Bul (fem. bila), mluýul (fem. mluvila), višul (fem. visela) Bartl). 103
(lašsk.): z hil bylo biu, & to změněno vlivem fem. bilo. v bjul, bul. —
Podobně mění se 2 také jinde ve slovanštině, zvláště ve vyslovování
dialektickém. —

Jiné změny souhlásky l.
284. l-r. Místo velbloud říká. se verbloud ČČMus. 1864, 52 (podkrk.
a j.), s čímž srov. rus. verbljud. Dále jest dial.: močár m. močál Hartl).
63 (vol.); Jkorovrátek m. kolocrátek t.; práporá m. plápolá 13.30 (p_omor.
místy), mrhavý čas ln. mlhavy' t. 109 (laš.); Rozárka, liniár Us. & j.
l—m.Dolnobeč. vemblód m. velblútl Btch. 428; tu říká se také „ba
šmaka“ m. šlaka t.
l-n. 'l'itulové Jeho-Milost přetvořeno v Jemnost, Jemnost pán Us.,
mylným spojením s jemnost, jemný. Za leda je dial. neda-, nedakdo vedle
ledakdo BartD. 14 (Zlín.), matením s negaci otc-. Mylně vykládáno také
snúbiti ze slúbitz'; snúbiii je imperfektivní.
_
l-j. Za. nelza, nelze (-ln) je dial. nejm BartD. 109 (laš., místy). Za

cizí lolimn (rostl.) je jilek Jg. Příjmení Balcar změněno v Bajcar BartD.
63 (vol.).

Cizí l.
285. V slovích přejatých je za cizí lněkdy tvrdé l, na př. Zochsklep
z něm. Loch, — lázeň z nhnčm. Lase (ze střněm.) Mikl. Fl'emdw. 104
a Kluge 199, — láhev z něm. dial. Láge a toto z lat. lagena Mikl. t.,
kapitola atd., — dílem l netvrdé (střední nebo měkké), na, př. jilm lat.
ulmus, sthuěm. elm-boum, střhněm. elme, ilme Uhlenb., — lék stsl.
lék'r, got. lékeis Uhlenb., — lichva got. leihwan nhnčm. leihen t., — lilek
z lat. lolinm Mikl. Frede.
106, — líbček stě. l'nbček ze sthnčm. lube
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stecco & toto z lat. levisticum t.. — dbeč. l'ampa. rábrék (bochník chleba),
latcrňa, Iutrija, l'ucipor Btch. 416, —- chvíle (-l'a) ze sthněm. hwila, —
košile stč. košula z lat. casula, — míle sthněm. mila střhn. míle _zlat. milia
(passuum, sg. mille passuum; plur. miliapassuum hojně se vyskytoval a obsa—
žená v něm číslovka milia přejala se jako sg. fem.) Mikl. t. 110 & Kluge
228, — škatu'e z lat. scatula Mikl. t. 129 atd.; — někdy bývá 1 i l, zvláště
v koncovkach: kapitola devátá Mill. 9. a kapitule dvacátá t. 165. ta kapla
Pref. 26 a nč. kaple, rzehula EVOl. 26" a rziehnle (sg. nom.) Otc. 705, na.
ifrahela ŽWittb. 77. 21 a na íl'rahele t. 124, 5 atd.
0 cizím l v bibli Kralické v. s 251, 19; — o změně cizího l
v j v. g 284.

l se přisouvá..
286. l je přisutn v las-komíny, v. oskominy a voskominy Jg. Podle
stsl. skoníina stupor dcntium, pol. skoma a oskoma, skomina a oskomina
atd. je to složenina : o-skomina Mikl. Etym. Wtb. 301. 0- změněno v Za
snad nějakou mylnou etymologii.
Dialekticky říká. se Zuzky m. úzký, ludžió m. uditi Bart. 110 (laš.),
ludžica m. udica Šelnb. 60 (opav.), múlka m. múka Bartl). 88 (starojick.),
pahiz a pahik m. paúz a ])aúk t. 3! (pomor.). V těchto nářečích říká se
„obalováním“ uu m. luh stú t. j. stuu m. stůl. a podle toho vzniklo zvratnou
analogií Zuzky m. úzký, palák m. pasz mzilka m. múka.
Dále jest l přisuto mezi souhláskou retnou &následující samohláskou—
v příkladech: hrable m. hrábě Šemb. 53 (val.), slo.; — ustanovlený BartD.
65 (val.);
brablenec (mravenec) Btch. 429 (dolnobeč), brableneček Suš.
553; — hříbla č. hříbě Bartl). 58 (stjick.); — mlíč m. míč Kotsm. 14
(doudl.) a chod. 44. — Příklady hrable a ustanovíený upomínají na t. zv.
vkladné l v slovanštině jihových. (sr. str. 311). — Místo vrabec je dial. vrablec
Jg., brablec Šemb. 45 (mor.-horsk.), brabl'ec gen brabca adj. brabčí Btch.
429 (dolnobeč.); tu však srov. pol. wróbel gen. wrobla. slu. vrabec a
vrabelj atd.:

podle toho bylo vedle *VOl'bBCbtaké *VOl'blb, &.v č. vrablec

atd. je *vorblnca atd. Taktéž je doudl. Šťavl'ík: štovík ze šfavel.
Lašské kaplun a kaplan 111.č. kapoun vzniklo mylnou etymologii.
V témže nářečí je také cizí pumpa přetvořeno v plumpa BartD. 110.
Z je dále přisuto v -dlu- m. —dn-. Co je s—pmvdou, je sz-pravbdh-no

: spravedno, a coje podle pravidla, je pravidlbno :

pravidl-noatd. ; vlivem

tohoto je také .spravcdln-, na př. fprawedlny ŽWittb. 7, 12 a fprawedlnoft
Bríg. 61. — Koncovka -dlný se ujala & je pak také vražedln- m. vražedn-,
wrazzedlny hněv Ol. Sap. 19, 3, wrazedlnyk Hrad. 87b, úředlník Us. atd.
v slabikách šklu—m. sku-: ob. šklubati m. skubati ČČMus. 1864,
336 (vých.-česk. a j.); — stč. oškludnúti, zaškludnúti, na př. vajcě offkludla
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a ialowa OtcB. 183“, zemdlejí zaffkludnucz ŠtítMus. 1345, aby nezafkludl
t. 1572 m. skud-, srov. stsl. Skadar,inops, oskadéti inopem íieri.
Další jednotlivé případy s přisutým 1 jsou: šlupina Jg. a BartD. 110
(lašsk.) m. šupina, z něm. Schuppe, vlivem subst šlapka m. slupka, s-loupiti

: oloupiti, srov. sln. olup : abgelóste Růbenschale Mikl. Et. Wtb. 176;
— štlupeň Šemb. 26 (vých.-česk) m. stupeň mylným spojením se šlápnouti;
— šlahati ČČMus. 1864, 336 (severových.-č.) v. šahati, m. sakati ; -—
chramostejl. chramosty'l m. hranostqj.

l se o-dšouvá.
287. To se děje nejčastěji, kde „1bylo v stč. souhláskové a v nč.

knižně je samohláskou; nesnadnost vyslovení, pro kterou v jazyku knižném
souhláska l změněna v samohlásku, vede v nářečích obecuých k tomu, aby
se 1 odsouvalo. Krom toho odsouvá se l jen zřídka. Případy všeho toho jsou:
1. Part. -l kmenů souhláskových: stč. nesl, nč. ob. nes', knižné nesl.
Odsutí má doklady již v textech starých a jest obyčejcln u většině náišěíí
Na př. \vywed eduxit ŽWittb. 135, ll, když jest fyed Koř. Mat. 5, 1, nalez
lem Alb. 12b, Ol. Ekkl. 7 28, on ieít rzek ŽKlem. 32, 9, v krásu si sě
oblek ŽWittb. 10%, 1, wiwrh eiecit ŽKlem. 77, 54, vietr ftrli le Ben. Num.
11, 31, vpoflech t. Ex. 7. 22, aby wohlech Iláj. 90b, aby fhled bojovníky
t. 81% aby nes tělo boží t. 379b a j.; v bibli Br. tu neodsouváno; —
v nářečích: nos, řek, tisk atd. US.; něs, véd, pék, pás Bartl). 85 (stjick.);
muh (fem. mohla), rust (fem. rostla) t. 103 (lašsk.) atd.; dolnobeč. mohl,
nesl atd., —Z
nikdy se neodsouvá Btch. 428; zlín. nesl, vedl, pekl BartD. 26 aj.
Zvratnou analogií psáno pak i vcdl m. ved (fem. 'vcdšž), (kníže) klekl slíbil
Žid. (Výh. 2, 774).
Podobně, jako v češt., odsouvá se toto -l také v pol., rušt. a mrušt. —
2. Plur. gen. substantiv -la, -la s předcházející souhláskou. Na př.
madla pl. gen. modl, odsutím mocl', diablových modl Pass. 335 &diáblových
mod PassKlem. 190", obraz mod t. 1125; bydlo pl. gen. bydl. bydi, z bidl
ŽGloss. 108, IO, andyellkych byd Passchm. 72b.
'
3. V sg. gen. okrsZ-a, paprska., dat. —skuatp. m. okrslka paprslka atd.,
na př. v okrl'lku 01. 2. Reg. 22, 12 a, okrfkem Kruml. 423“, poprllky Kruml.
16“ & popm'l'ky

I—Irad. 42“.

4. Také sg. nom. úlclť m. úlehl, úlehle se nalézá, vleh arvum Vocal).
851 ; rovněž tak mys m. mysl, abychom to na myff brali Tcgern. 79.
5. jabko m. jablko, na př. jabko RostlF. II“, yabka Lact. 123b,
jabko Let.319, Háj. 2933, Btch. 429(d01.-beč.), chod. 45 atd., Us., pl. gen;

jablek; stráň. jabko pl. gen. jablk BartD. 26.
6. 41/50,dita m. -dlko. K zrcadlo jc dcminutivum náležité zrcadlko,
v tom zrcadlku llusE. 3, 141, zrcadlky ženskými Kruml. 285; z toho jest
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odsutím zrcádko dg., a z toho dále spodobením zrcátko Us. Taktéž nosz'dlo,
nosidlko, nosídko, nosítko atd., a podle starších slov takových tvoří se
pak nová přímo koncovkou -tko: voditi-vodítko, raziti-razítko atd.
7. Substý učedník, mučednůi. Na pohled zdá se. že by zde -dník mohlo
býti z mník; ale dokladysvědčí, že bylo dříve učedlník, mučedlník, &,
z toho že vzniklo -d/ník.

"

8. -sn- místo čtu-. Na př. máslnicc-másnice, řemeslník-řemesník Us.,
BartD. 16 (Zlín.), Btch. 429.
9. Za myc- bývalo milk-, muk-. Z toho lze vynecháním l odvoditi
stč. mik-, zmykly gfu dásnč'mé raucae factae sunt ŽWittb. 68, 4, pmie
mikni taceas t. 27, 1, fem prziemykl silui t. 38, 3, prziemykly siluerunt
t. 106, 29, & dial. myč, myčct Kotsm. 20 (doudl.) & zlin. 30,

10. Dialekticky vynechává se l z tázací spojky -li. Na př. esi Btch.
441 (dbeč.) a j. m. esli : jest-li; víš-i? m. víš-li BartD. 16 (zlin.); býk-y
tam? m. býl—li(-y m. —z',poněvadž předchází tvrdé 1) t. Po samohláskách
vkládá. se potom j-, na př. z daleko-li? jest daleko-i & z toho daleko-ji t.,
má-ji to? z má.-i. má-li t.
11. Některá, slova přejatá, která by měla míti dvě l (sr. g 275, b):
na př. Vilém z Wilhelm, kudla z cultellus.

12. Některá, slova přejatá, která by měla míti na konci samohláskové
-l; na př. hand v soliKolW. 136b (XVH stol.) m. handl, Štanc KolB. 76“
(1497, gen. Štancle) m. Štancl atp.
'

13. Porůznu v slovích jednotlivých:

mlýn, mlynář-mýn BartD.

66 (val.), mynář t. a j.. minář Btch. 429, menář Neoral 9; — lžíce-žíce,
žice, žička Us., Kotsm. 15 (doudl.), chod. 44; — polštář-poštář, Sklenařice
Skenařice Šemb. 31 (podkrk.); — klnúti, klnul-knué, knul BartD. 110
(laš.); — jilm-im t. 65 (val.); ——mha & letomst m. mhla & lctorostl
v. g“460 a. 461; — tkadlec gen. tkadcze KolB.. 117b (1498) m. tkadlec; —
umrčí m. umrlčí; — lehkomysný KolN. 49&(1701) m. -myslny, Litomyským
KolCh. 26" (1695) m. -myšlský1n; — Zvoniti prcpns m. przepuls (prmpulsatio)
dial. podkrk.; —- a j.

n, i:.
288. Tvrdé n píše se litcrou n, na př. rana t. j. rána. Nom. 67b atd.
Měkké ň píše se

dílem bez označení

měkkosti,

na př. ranen t. j. raňcn AlxŠ.

3, 13, proti nemu t. j. proti ňcmu Pass. 275, otnads t. j. otňadž Ale.
1, 6, wynal t. j. vyňal Modl. 485 wynato t. j. vyňato Hrad. 4l“, konowe
t. j. koňové Pass. 484, wycznom t. j. vězňóm AlxM. 7, 5, ohnowa mluva
t. j. ohňová ŽWittb. 118, 14, k chwalenu t. j. k-chváleňú i. na, 62. ku
pofluchanu t. j. kn-poslúchaňú ŽGloss. 102, 20; —
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dílem s označením

měkkosti,

& to spřežkami&literami nh,

na př. penh t. j. peň DalH. 31, branhithi t. j. bráňiti t. 39, fnhide t. j.
sňide n. sňíde t. 31, knhiez t. j. kňěz t. 30, mnhie t. j. mňě t., hrad na
ztracenhu bieše t. j. na ztraceňú t. 39; — ny, ni (po sklesnutí jotace,
v. 5 114 pozn.), na př. proti nyemu t.. j. proti-hemu Vít. 80a (srov. nahoře:
proti nemu z Pass.), [m'a] t. j. sňal ChelčP. 42 (srov. nahoře: wynal
z Mod1.); __ „n, na př. weyn t. j. ve ň ŽKlem. 33, 9, proč sú wcyn uvě
řili Hod. 335. nayn t. j. na—ň t. 418, 'oheyn t. j. oheň t 9“, wzeyndy
Lit. 1. Reg. 9, 19, fcyndy't. 4. Reg. 1, 10, srov. stpol. thaynczowacz, do
taincza t. j. taňc— Jag. Arch. XII, 154; — ng, na př. ohcng t. j. oheň
JiřBrn. 282, feng t. j. saň t. 41, czyng t. j. čiň t. 290, oftang t. 378,
prong t. j. pro-ň t. 80, nang t. 42, mimong t. 241, ngy t. j. ňí 62,

przicdeng t. j. přčde-ň Einmn.

21, wyngma t. j. vyňma Chiu 1335; —

7m,- nvěřichu wenn t. j. ve—ň EvZímn. 31, \vynnyde t. 34; — o'z,v pravo
pise Husovu, na, př. mnich, pen, meníe, afpon &j. Hus. Oith. 176, 177, 184;

zzen Ol. Lev. 26, 5; páne Ben. Gen. 21, 17; — ň, pozdější obměnou
z Husova n, na př. naddeň super eum BrigF. 77, pizyezeň t. 108, poklň
Comost. 98b, fňal ChelčP. l29=, dále v pravopise bratrském a, dosud.

nj se mění v ň.
289. Změna tato je z doby praslovanské, v. 5 237; 9?tudy vzniklé docho
váno také do češtiny, na př. psl. voňn stě. vóňě nč. vůně —způv. vom'a,
part. raňen- z ramen-, praes. sg. l. čiňq stě. čiňu z čiujn, sg. lok. v-ňem
z van-jemu" atd.
'
Skuponé zn, „ed-n,sn, stn má se tu v češtině měniti v žň, ždň (žďň),

šň,

(šťň)

Změnu takovou máme v dokladech: zanepraždnienij Háj.

2235, zanepraždniowal t. 1681; zaneprúždněn Vel. Jg. &j., vášně (z vasa-ja,
proti stsl. i-kmenu V&SHB),dobrá wafnye sč pokazí Ale. 1929; ale vět
šinou změna zde náležitá není, první, sykavy' člen skupiny zn atd. zůstává
nezměněn, vlivem slov příbuzných, která touž hlásku právem mají nezmě
něnu, na př. zaneprazňovati Solf. Jg., zaneprazdňuje Br. Jg., vyplísnčn
Us. atd., podle zanepráz'niti atd.

Máme pak změnu tuto v případech

stejných, jako jsou vyčteny

v g 262 a j. (při změně 7j & j.), totiž:

v slabikách kořcnných, na př. mor. ňuchati vedle stsl. nchati odorari,
z n-j-uchati, — 10k. v-ňem z van-jemi., — instr. s-ňím ze sam-jimi, atp.; —»
v kmenových koncovkách některých substantiv vzorů oráč, moře, dušě,
na př. kůň Stč. kóň z kOlljb, — vóňa z vonja; —
v adjcktivcch -ň, na př. Libeň z -nji., fem. -nja; —
v subst. s příp. -jan-, na př. Plzňan stě. Plzněnín, z pnlznn-janq —
Gebauer, Historická. mluv. jaz. česk. I.
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v komparativech (a superlativech) s příponou -7'bs-, na př. stč. meňí
minor, advei'b. méňe; v menší, tenší m. -ňr.š- nastalo ztvrdnutí, v. 5 294 ; '—
v praes. indik. 1. sg. sloves třídy III. 2, na př. stč. mňu z mnnja; —
v praes. indik. 1. sg. sloves tř. IV, na př. stč. čiňu z ěinja; —
v part. —n týchže sloves, na př. čifzen z činjen—; -—

v slovesích třídy V. I“, na př. stč. -číňěti z činjati,

ve všech

tvarech; —
v tvarech praesentních (krom imperfekta) sloves třídy V. 2, na př.
praes. stč. stóňu, stóňeš, impt. stoň(i), part. stoňě, stoňúc-, ze stonj-.

n-z', n-í- se mění v ňi, ňí-.
290. 1. Když následuje v téže slabice samohláska —z',-z', mění se
n—v ň-. Na př. hou-honiti t. j. hoňiti, sg. 10k. a plur. gen. znamení
t. j. -ňí (sg. lok. z -nnji, pl. gen. z -nr,jr,). —
2. Když nasleduje samohláska praejotovaná (dvojhláska) č, ic, l'a, iai, ;ú,
mění se 73- v ň-. Na př. sg. dat. lok. ženě stě. žeňě (z -né), inf. mníti
stč. mňieti (msneti), part. čině, činíc- stč. čiňě, čiňicc- (z činia, činíác-,
a toto z mg;-), štěně plur. štěňata stě. ščeňě pl. ščeňata (7. -ne-), stč. sg.
nom. akk. znameňic (z\-nr.je), dat. znameňú (z 41% a toto z -nr,ju) atd. -—

Odchylka

zdá se býti v part. pna, sedna atp. vedle raňa, teša přehlas.

.stč. raňě, tešě uč. raně, teše atd.; ale tvary tyto nejsou z původního -ng atd.,
jako je mňa z rang a teša z tešg, nýbrž jsou to novotvary (třeba že pů
vodu velmi, starého), jsou utvořeny podle part. teša atp., odtud přejata na
českém území západním jen koncovka -a a nikoli těž změkčení, pna,
sedna . . ., na východním pak přijalo se spolu změkčení, pňa, sedňa, po
hledňa BartD. 14 a j.
Oboje měkčení toto, je staré, ale nikoli psl., jest ve slovanštinč zá
padní a ruské, nikoli však v jižní.
Také ve skupení vzd-, nt- mění se n- v obou případech vytčených
v 12; na př. pomlělek vyslovuje se obecně poňdělek, puntžk vysl. puňtík atp.
Dialekticky měkčí se % tak také před měkkými souhláskami jinými, na př.
iný-iňší, rynský-ryňščák, konec-koňěit BartD. 13 (zlin.).
Srov. měkčení t-f v 5 304 a d-d' v % 317.
"C.

291. V na, které je z pův. ne nebo mr, v jazyku spisovném a vět
šinou i v nářečích nemění se n v ň, a tím liší se čeština od ostatní slo
vanštiny západní a od ruštiny a shoduje se se slovanštinou jižní. Na př.
nebo, nésti, klekne, hrnec (maca), mlýncc 'atd. Ale v nářečích
východ
ních, jež tu jsou jaksi přechodem k polštině a ruštině, měkčí se toto nc
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v ne (začež podle pravopisu knižnélio psáno ně). Na př. lašsky něch, ně
setě,'hmčc, mladenčc atp. BartD. 97 a 105 atd., v nářečí lašském je
z pravidla toho vyňato -ne ve vok. Jane, pane a v subst. nebo (nebe);
hrozenk. lahně č. lehne, klakně č. klelme, něněchá, mlýněc BartD. 40;
stjick. sedně, ňěst, hrňec t. 89; v nář. slc. je ne-ňe pravidlem: ne, nebo,
nesiem (nesu), padne atd. (psané nc vysl. ňe) Hatt. s_lc.24.
V ne, ne', které je z pův. na- nebo z -noje (stažením), neměkčí se
ovšem nikdy, ani v nářečích tuto vytčených; na př. laš. sg. instr. honem
(z -n'1,mr>), synek (z maka), krasneho (z -noje-) BartD. 105, slc. onen,
krásne (neutr.), fem. gen. dat. onej, krasneho atd. Ilatt. slc. 24—25. -—
Srov. to v 5 305 a da v 5 318.
nb.
v

292. Také od následujícího -b nemění se n v n ani v češtině spi
sovné, ani v nářečích, a je tedy na př. den, ječmen, jelen, kámen, kořen,
plamen . . ., panský, pohanský atp., z pův. dlmb . . ., panbsk- atp.
Kde tu jazyk spisovný
má 93,tu jest analogií, na př. v nom. akk.
daň, žeň gen. -ni (t. j. mši) atd. jest —ňpodle gen. atd. Svědectvím je
tomu novotvar lazna vedle lázeň: pro něj dlužno předpokládati tvrdé lázn,
poněvadž z měkkého lazň nebyl by se mohl vyvinouti; svědectvím po
dobným je tvrdé n v přiekořizna, san (mase.) pl. gen. sanóv, subst. básnař
atd. AnaIOgickě dan proniklo ovšem již v době staré, jak svědčí doklady
psané: bazn OtcB. 48“, zzen messis 01. Lev. 26, 5, lang (saň) JiřBm.
26 atd.
Rovněž tak má. se věc v nářečích.
Na př. k dial. nom. hrněc je
gen. do—hryncaBartD. 104 (laš.): v nom. hrněc t.j. hrnec jest n- změkčeno
od -e (které ovšem jest za býv. -b, garanci.), v gen. pak hrynca (gm—nbca)je za
bývalé nb- nezměkčené n, n- se tu tedy od -b neměkčí.

Odchylky,

ve kterých za m; je dialektické n, vysvětlují se dílem

analogií, dílem příčinou jinou.
Analogií vysvětluje se -n zejména v subst. mor. kameň, kořeň, jeleň,
plamen, jačmeň atp. Btch. 430 (dol.-beč.), BartD. 28 (Zlín.), 40 (hroz.),
60 (val.), 117 (laš.) a j.: bylo 7%-změkčeně v některých pádech od kon
covky pádové (sg. dat. lok kameni, gen. kamene z -ne atd.), a odtud pře
jalo se také do nom. (akk.).
Jinak než analogií vysvětliti třeba odchylky díalektické paňsky, po
hanska kaša BartD. 107 (las.) a Šemb. 54; to upomíná na pol. paúski,
pogaňski, způsob polský zasahuje v těchto slovích také na území česke
Gašské).
Se změnami nb srov. tb v $ 306 a do v 5 319. —
Sem klademe také výklad dial. hanba, honba. Slova ta jsou v ně
2D
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kterých nářečích východních, hanba BartD. 107 (las.) a 14 (Zlín.), hoňba
t. 14 (ale slc. hanba, houba), a haňba má také doklady stare, hanbalířiž.
272, Baw 67 a j. (často v Baw.). Podobně tvary jsou svaťba Šemb. 54
(las.), spodobeně svaaba BartD. 15 (Zlín.), mlaďba t., hud'ba (mor., sděl.
Bartošovo); klafba Šemb. 54 (laš.) a klaďba BartD. 15 (Zlín.), z -t'va
a podle -ťba; doudl. prožba (prosba), řežba (řežba) Kotsm. 16; & uvésti
tu jest také stč. věščba fama a ješčba essentia, vieffcžby divinationes Ol.
Mich. 5, 11, pověz nám wyeftbamy svými DalC. 3, v jednej podstati ueb
golfczbye ROIB. 51b, buoh i člověk jsi w gednoftagenftwy gedney geil'czby
essentiae t 51“; sazba je slovo nově utvořené. — Promluvíme zde
o těchto slovích o všech. Substantiva Jm mají v podobě své starší pra
vidlem koncovku -bba, na př. stsl. gadbba, mlattba trituratio, lbstnba fraus,
prosaba proces atp., sr. Mikl. II. 213 sl. a Lex. Z koncovky te vyvozuje
se pravidelně česke hanba, hudba, svatba, mlatba, prosba. řezba atp , neboť
-nbba atd. dává do češtiny pravidelně -nba atd. Vedle toho jsou haňba,
svaťba atd. odchylky. Jde o jejich vysvětlení. Doudlebskě řežba in. řezba
lze vysvětliti praesentem řcži ob. řežu, srov. mrus. kažba narratio vedle
riz'ba Mikl. II. 215. S dial. svaťba, svaďba, mlaďba, huďba a p. srov. pol.
swadéba, mloóba, ggdz'ba, způsob polský, totiž měkčoní souhlásky zubně
ve spojení s následujícím -bba, zasahuje v těchto slovích také na území
české. Stč. věščba a ješčba nelze však vyložiti jinak, než z -sfjl.ba, t. j.
vedle koncovky -bba musíme přijmouti koncovku jibbtl, nechat se vyvinula
jakkoliv. Když pak koncovku takovou uznáme, vysvětlí se jí také doudl.
prožba : prošba, pm.sjhba. Dial. hoňba, haňba je buď z -nbba, jako huďba
pol. ggdz'ba z gadbba, — anebo z mjbba.

Jině případy

změny 91-72.

293. 1. Místonyní slýchá se někdy ňiní, ňiňčko; slabika ny- změněna
v iii-, patrně vlivem souhlásky ň-, která je v slabice druhé. Toho jsou
také doklady staré: nhinhie t. j. ňinie DalH. 30, nynyoyfň Kruml. 3593.
Srov. též pol. ninie, ninicjszy.
2. Místo leden, březen, duben atp. (z -bn5), gon. ledna atd., je dial.
ledeň, březoň, duboň, srpeň, gen. srpňa, lok. v srpni atd. BartD. 87 (stjick.),
92 (kol.), 107 (laš.); analogií podle kameň, kořoň, jačmeň atd.
3. Za Vnuk je dial. vňuk a múuk Šemb. 31.
4. O změně n-aí v slovích cizích a o ňk za nk v některých slovích
domácích v. g 298.

až se mění v n.
294. 1. V nářečí lhoteckěm a místy v slc. (gemer. a j.) změněno je
všelikě ň v n. Na př. lhot. říká se pravidelně kone m. koně, a rovněž
tak sane, ke mne, na dne, na kona (-ňa), strešna, na nu (m. ňu), v ný
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(zn. ní), do ný atd. BartD. 45; slc. (genu.) kniha vysl. knyha, zv0ní (3 sg.)
vysl. 'zvoný atd. Pastrn. 136.

2. Kromtoho je porůznu

ztvrdlé:

ne- místo 926-(t. j. ňe- podle výslovnosti nynější) v nař. doudl., domažl.
a namnoze v nářečích východních ve slovích někdo, něco, někdy, nějak,
několik atp. změněných v nc- nehdy, nehde, nekam Kotsm. 17; neco,
nehdy Šemb. 17 (domažl.); nekdo, nekde, nekeiý, nejaký BartD. 14 (Zlín.),
t. 87 (stjick.), nehdo, neco, nejake, nekerě, nejak, nehde, nekolik Btch 421
(dol.-beč.); z doby starší patří sem: w nekterych mukách OlMiillB 619,

nejak KolČ. W (1711); —
ny—m. m:, v doudl. nýskej m. nízký Kotsm. 17; —
n- m. 75- před souhl. V kompt. menší, tenší má býti ň, nebot vznikly
z mim-„img th-jbs-. Z téže příčiny mělo by býti 72v adjekt koňský atp.,
ale za to bývá většinou -nský; na př. Konfkeho kopyta Háj. hei-b. 254%
swinfky kořen t. 3422 markrabí Miffenfkeho VelKal. 324, s měšťany Wij
denfkymi t. 320, Plzení'kým t. 199; dobytek Swiňfky t. 132. Podobně
svinka atp. za žádané svinka, Swinky Háj. herb. 182% V případech těchto
jest ň, vzniklé z nj, změněno v n; rovněž tak jest *r za žádané ř (z oj)
v případech stejných v kompt širší, horší, stě. morský, ciesarský, ciesarstvie
atd., v. nahoře % 263.
Srov. take změnu ť—tv g 309 a ď-d v 5 321.

n se mění v m.
295. 1. Spodobou ve skupení nb, np. Na př. hamba m. hanba; klemba
m. klenba; homba m. henba; žemba m. ženba, tak se zemba zdařila Griz.
1555, svú zembu t. 153“; pámbu m. pan-Bůh Us., BartD. 14; pochválen:
buď t. (zlin.) m. pochválen buď; Štemberk m. Ste(r)nberk atp.; pam-páter
US.; brambor=plod z Bran(i)bor přinesený Matz. Ciz. sl. 117; v dolno
beě. pámva m. pánva (pánev) je také nv změněno v mv Btch. 430, a taktéž
v doudl. pámbjička m. pánvička Kotsm. 19. _
2. Poniznu v slovích jednotlivých. Za stsl. ino- unus, solus, rus. ino—
chod=Zelt,
Passganf,r (t. j. ten způsob chůze čtymožcův, že obě nohy
jedné strany zaroveň, ne křížem, jdou ku předu Jg.) je č. mimochod, mi
mochodník Mikl. Et. Wtb. 424, mylným spojením s předl. mimo-. —
Za pol. grenostaj rus. gornostaj atd. je vedle náležitého hranostaj také
chramosty'l, mylným spojením s ehramosta, chramostiti. — Za náležitě
a stě. nmr, stsl. m'av'r. atd., je později mrav, mravy vel nravy HusE ], 111,
dobrých mrawow Růž. 4 atd.; v průpovčdech Katonových ve Vít. je častěji
nrav, rkpisy Neuberský & Brněnský z XV stol. mívají za to mrav, Vít. 58a
pozn.; příčina změny není na jevě. ——Vedle part. počcn, počenši je také
počem, počemši, pochzen Jid. 17, poczenffy Pass. 337 atd., pochzem ApŠ.
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27, Anna poczemffy porodila dcem Krist. 25, poczemffy ŠtítOp. 93 a j.;
srov. chow. počmem v. počnem atd. — Místo unořiti slzu (z koř. ner-, stě..

nřiotí, vynřietizscatere,

tedy nořitizfacere

ut scateat) říká se umořití,

oni slzy neumořiti Pelzel2 271, mylným odvozováním od maf/ití; a podobným
omylem etymologie prostonárodní je mořec Taucher Jg. místo nořec, totiž
odvozováním od mořej -— Místy říká se mít m. mít, mízký m. nízký
BaltD. 28 (slov.), edomroz m. jeden.-, tem tovaryš m. ten Pastrn. 142 (slc.),
lem, ljem m. len : jen Šemb. 79 (slo.), srov. mrus. dial. lem (v nářečí
t. zv. Lemkův) Verchr. 59. — Dále jest m m. n v slovích přejatých Miku
láš, Antomín Bartl). 109 (las.), fermež z lat. vernix střhněm v'émis,
kumšt Us., Btch. 430, kám, Kublaj veliký kaam Mill. oa. — v ŽKIem.
psáno pofluífem 80, 9, vczíniem 68, 9, nepol'kwmyem 17, 24, a. Opravami
změněno -m v -n; stejně opraviti náleží tamtéž pamatem 76, 4, vozynyem
58, 17 a v Pass. pofkwrnem 397, já krzieftyem fem 623.

Jiné změny souhlásky n.
296. 1. Za nebo je slc. lebo, alebo, dolnobeč. lebo, alebo Btch. 430,
han. lebo Neoral 6. Za než je valaš. & j. lež BartD. 64. Je to matením
le- & ne-, jako v 5 284.
2. Za cizí ministr, ministront, numero je dial. milistr t. (val.), mili
strant Btch. 430 (dolnobeč.), l'umero t. & BartD. 109 (laš.).
Poznam. Ve žltma, z psl. žslna, & žluva jsou různé přípony.
?! & nn.

297. 1. "9m vyslovuje se většinou jako jednoduché n, na př. místo
nádonník, kamenník, soukenník, zvon-ník,kominník atp. vyslovuje se obecně
náde-ník, kameník atd., a tak se i psává, dílem zpravidla. Podobně panna
vysl. pana B'artD. 13 (Zlín.), kamenný vysl. kamene Btch. 430 (dbeč.) atd.
2. Místy však vyslovuje se ma náležitě, na př. vomzý, mamy BartD.
30 (pomor.), súkomzý t. (záhon), pamzo t. 51 (dol.). Výslovnost takovou
dlužno předpokládati také v stč., kdež náležité nn velmi často správně
se píše ;“na př. panna Kat. 4G, Štít. ř. 475, LékA. 141b atd., Ježíš pannyn
syn Dět. Jež. lb, řemeslo sukennyczye Rychn., subst. [ukennyczy Hrad..
1133, adí. fukenne 01. 1. Reg. 8, 13 atd.
3. Někde naopak místo n vyslovuje se m:, na př. slamen-ny', prú
tčnn'ý, drevenný BartD. 34'(slov.). K takovému vyslovování ukazují též
doklady staré: dřewčnný VelKal. 233, fklenný t. 74, peníze mědčnné t. 151,
ftřepiny hliněnné Br. Isa. 45, 9,'báni hliněnnau t. Jer. 19, 1, wrata mě—
děnná t. Isa. 45, 2, zed měděnnau t. Jer. 15, 20, olověuný t. Zach. 5, 7,
dřewěnná t. Jer. 28, 13, koženné t. Num. 31,30, v alembíku wolowčnném
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Háj. herb. 393% prowazy lýčenné t. 44b, slupi ftklenny Pass. 289, zrcadlo
ftklenn'e Vít. 35, dárky Rklenne Oto. 473b atd.; doklady jsou tak hojné,
že o jejich významu nelze pochybovati, zajisté bývalo tu iznění nn. Změ
nilo setu tedy % v nn, bezpochyby analogií: bylo náležité súkemzý atp.
a náležité dřevěný atp., & toto přijalo podle onoho koncovku -nný. Změnu
tuto dlužno předpokládati zejména také v part. učený, mučený — *učemzý,
*inučemzý, z čehož je potom učemzík, mučemzík: vczennik Hrad. 84“ a j.,
v. vezenik OtcB. 54a (v OtcB. z pravidla tak), muczennyk-DalC. 92 a j.
Předpokládané zde učenný, mučenný upomíná na rus. pisan-pisannyj atd.
a stsl. ročenm-neizdrečenmzo Wiedem. 139—140, ale historicky tvary tyto
nesouvisí, t. j. nejsou původu stejného, z býv. -ni.m.; kdyby také (6.-mz.ý
bylo z býv./mom., měly by se doklady toho vyskýtati též jiné, než jen
v nčenník a mučenník.
4. Obojí am, i původní jako na př. v pamza, súkenný, i podružné
jako na př. v koženný, učenník, mění se dialekticky a porůznu v dokla—
dech jednotlivých dále. Zejména v m, na př. soukerný, dřevěrný, měděrný atd.
Šemb. 31 (podkrk.), apodle toho také bernář t. 2 *bennař, bednář; — v dn,
na př. padna m. panna, Adna m. Anna, vadna m. vanna, povidnost m. povinnost,
soukednej, prkednej, dřevědnej, kožednej, měděduej ČČMus. 1863 (mýtské)
a t. 1864, 51 (podkrk.), Šemb. 26; srov. mrus. vidnyj m. vinnyj weinsauer,
& také viden m. vinen Ogon. Stud. 78 a Verchr. 62. Podobá se, že změna
nn v dn je také v učedník, mučedník m. mník, a ve zvieřednicě m. -mzic'ě;
ale“ jisto to není, podle dokladů hojných &starých s -dlník, —dlnicěmožná, '
že se tu dříve nějakou analogií vyvinuly tvary s -dln--, a z toho pak -dn.-.
Cizí

H..

298. V slovích přejatých cizí n zpravidla zůstává, na př. stč. nav
stsl. navn mortuus z got. naus Uhlenb., — pánev ze sthnčm. pfanna, —
ko-nev sthněm. chamia ze střlat. canna, -— nunvicč sthněm. nunna. střlat.
nonna Mikl. Frede. 113 atd. Někdy však bývá změněno v souhlásku jinou.
Zejména:
v m, na př. v slovech Mikuláš, kám, fermež a j._ v. 5 294; ——

v l, na př. milistr, milistrant, Zumero, v. 5 295; Krumlov 2 Krum(e)uau,
Plumlov z Blum(e)nau : Chrumnaw, Plumnaw Reg. IV; —
v ň; změna tato je nejhojnější a vyskytuje se v případech těchto:
!. Za cizí uk, ng, n,ch je české M:, 959,ňch. Doklady toho jsou mnohé
stč. (v textech, ve kterých se n a ň rozeznává), a některé drží se dosud.
Na př. (abecedně): Blaňka Háj. 3195, VelKal. 53 a j., 'caňk Vel. Jg., cyňk
na oku Háj. herb. 985, daňk Blah. 233 (Blah. zavrhuje), Duryňk Haj. 545,
Duryňguow VelKal. 172, na fafuňcích Let. 994, fedruňk Haj. 4253, ffedmňk,
IIáj. herb. X5, z Fraňk Háj. 3195, Fraňkl'ftayn t. 442“,_mnoho ffrel'uňku
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Kom. Lab. (1631) 151, Habdaňk (jm. vlastní) Háj. 145“, hadrnňky Kocín
hist. círk. 1594, 145, heryňk Háj. 430', herynkow HusPost. 28b, JaCyňkt
Haj. herb. 13*, pod Kaňkem Háj. 2725, na karbuňk-ulích Kocín ]. c. 281,
l_ozuňkowéKold? 1065, Melaňchton Blah. 359, Melaňkton t 287, meruňka
Us., Mqňka Háj. 354% muftruňku Br. Nahum 2, 3, plaňky Háj. 272b

(něm. Plank :prkno),

w puňktu Konáč (1547) 13“, ranuňkulus Haj. herb.

XP, retuňk Háj. 978, Konáč 835, ryňk Háj. 325", Konáč 51“, na ryňku
Háj. 10:9, rystuňk VelKal. 339, rystuňkem t.," k ffacuňkům Kold!2 1118,
ífacuňku Háj. 1565 ffefík VšehK. 17“, ffeňk Br. Gen. 41, 9, nad fíeňky t. 40. 2,
ffeňkl'twij Háj. 269% ffeňkýř Blah. 16,-ffe1'1kuge Háj. 4695, Matauš Sferliňk
VelKal. 168, šiliňk Blah. 311, l'haňk VšehK. 178, síraňky Konáč 455,
štospaňk Blah. 234, traňk Blah. 335, Háj. he_rb. 60b, traňku Háj. 71“,
trefuňkem Blah. 321, tmňk Konáč IOP, Háj..herb. 36“ a j., IIáj. 2125,
werkpaňk Blah. 234, wetuňky (sázky) Háj. 462“. — Odtud .vzatou'

příponou -uňk tvoří se pak také jména z kmenů domácích:

ffkrabuňk

Háj. hel-b. 3285, k stawuňku Kold.'2 1685 stalo se matuňkem ČČMus.
1864, 253 (podkrk.), sklízuňk Us., — a mění se nk v ňk někdy také

v slovích

domácích:

poboňky m. pobonky, s poboňky Blah. 313,

poboňkáři Háj. herb. 185', a taktéž. pofuňkem t. XP, cyzjch pofuňkuw
VelKal. předml. 2“, zlé včiňky Háj. 86b, toho včiňku t. 71b, tomu včiňku
t. 193, včiňkowe t. 116“ atd.; obecně říká. se místy také branka, na vej
miňku, prostraňky, a k prostraňku, posuňku je pak i nom. -ň.ek.
2. Za cizí mn je č. mň vedle mu, v stč. komňata ze střlat. earni
natazpokoj s topením, taynu komnyatu Ol. Jud. 8, 5, gednu komníatu
Baw. 207, do komniaty Otc. 469TDatd. V textech stč. na jotaci přísných
psáno komnata a čísti jest ovšem komňata, na př. z komnati své
ŽWittb. 18, 6. V ně. vyskytuje se slovo toto jen v jazyku knižném & ve
znění komnata; znění to vzniklo patí'ně mylným čtením Stal'OpÍSI'DéhO

-na-: na.

3. Za cizí sn, šn je české šň v slovícll šňůra, střhněm. snuor, fnora
Mill. 109“, ffnuora Hrub. 276b, fl'nůra Br. Isa. 34, 31 a j., mrští fíniorou
Had. 595;

——šněrovati

t. j. š—ňer-z něm. schniiren;

—- šňorek

z něm.

Schnórkel Matz. Cs. 329; - šňupati z něm. schnupfen, šňupka, Ífnyupka
aneb réma (rýma) ApatFr. 75b, střhněm. snupfe (fem.); - ob. šňophoun
z něm. Schnapphabn.
4. Za cizí gn, kn je české hň &l.“ňvedle hn a kn. Toho příkladem je
sloveso hnatu-hňetu z germ. gnet-, něm. kneten Kluge 178, těsto válejí
a fhnetu Mill. 1243, hnete-li vás svědomí Br. Jak. 5, 16, noha fe neod
hnetla t. Deut. 8, 4, ne. hnětu Us., stsl. gneta a gnjeta, sln. ognet contusio. —
Příkladem dalším je č. hňus, hnis a hnus, srov. pol. gnus a gnius, sln.
gnus a gnjus, stsl. gnusfb sordes, inf. hnusz'tz'a hňusz't'i, podle Matz. Cs. 175

ze stnčm. knussan collidere, comprimere;

doklady: w hnuffu in sordibus
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ŽGloss. Deut. 5, dial.' hňus :setřená sláma (cut-hanka) BartD. 214, práca
' ho hňusí (: moří), veliké stromy hňusily malé t. 215, hňus, líňusiti t. 14
(Zlín.), w hniffu in sordibus ŽWittb. Dent. 5, ; hnyffu de sordibus Pulk.
1715, hnyIT sterquilinium Nom. 69b, hnyfem putredine Ol. Job. 7, 5; „tvrdé
lmus'- a měkké hňus- v češtině (a podobně i jinde) rozlišeno významem:
botas-, h-m's, hnisati atp. (hmotně), 'a hnus, hnusný atp. (duševně). — Dále
sem patří kňouratž, z něm. knurren, -— a snad také hňup.

n, 72se přisouvá.
299. 1. n je přisuto a) v předložkových pádech zájmena jb: do-ňeho,
proti-ňemu, pro-ň, po-ňem, e-ňem, za-mím, s—ním, z-nich, _k-m'm, eta-ně,
nad-nimi atp.; b) v předložkových pádech některých substantiv s j-, na př.
v-nčsli v. v-jěslz' (v-jesle); a 'e) v složeninach s předložkami některými
nebo s vy-z ');-niti praes. ve—ndu,vy-níti praes. oy-ndu, vy-m'etc', s-nímatz',
s-niestz', zam-data“, pře-n-dati

atp.

_

“

Toto přisouvání dostalo podnět od předložek van- a szn- (: č. v a s);
v nich bylo -n po právu, V'B—flcmbbylo z vin-jeme,

s'bniti ze sfmz—itiatd.,

a odtud přenášelo se analogií také do jiných případů podobných, byl na př.
i gen. do-ňego z do-n-jeg'o, akk. na—ňbz na-n-jb atd. Srov. Baudouin de
Courtenay ve Voroňežských Filolog. Zapiskach 1877, 1, 1—37 *). Začátek
přisouvání tohoto stal se v době psl., v. 5 244; z doby psl. přešlo také
do češtiny a tu šíří se víc a více.

Přisouvá se'vlastně n (tvrdé), na př. vendu z vmnsdq, senmu ze
smnnmej atd.; spojením s následujícím j-, v češtině také zmčkčením od
následujících samohlásek měkkých, vzniká ň za n, na př. do—ňeho z do
n-jego, inf. vníti t. j. vňíti z V'Ivniti, snieti t. j. sňieti ze smetí; odtud
jest pak přejato ?? analogií také tam, kde bylo a kde by mělo býti' n,
na př. v praes. vyňde, vyňdú místo a vedle staršího vynde, vyndú, krev
wyngde Chir. 316“, přátelé wyňdu ChelčP. 273", v part. sňem,.sňemše
místo a vedle staršího Snem, snemše, fnyemfíi Ol. Gen. 24, 18, fnyemffe
Hod. 52“ atd.

_

a) V pádech předložkových

zájmena jb, do-ňehoatp., jest toto

'H- z pravidla, po předložkách původních i po'podružných;

na př. nč.

bez-něho, podle-něho, vedle—něho,do—nčho,k-němu, kromě-něho, mezi-nimi,
místo—něho, na-ň, na-ně, nad-nimi, od-nich, okolo-něho, po—nich, při—nich,

S-nimi, skrze-ně, u-nich, v-nich, za-nimi _atd. Stč. bylo také: skrzč-ňen,
mimo-ňen atp., srov. pro-ňen, za-ňen chod. & doudl. Kotsm. 36.
To platí "ovšem také o relativním do-ňehož, k-ňemuž atd.; stč. též,
když toto relativum bylo přívlastkem, na př. pro ňenžto div, pro nenzto
') Anulogií k tomuto přisouvúní jest něm. dial. (podkrkonošské) zů-n-um (za
spisovné zu-íhm), podle vůn-um = von-ibm.

378

div Pass. 344, pro nenzto úraz t. 374, w niz hodinu Pass. 408, mezi
uimazto řebříma t. 418, w nichto knihách Mat. 2.
Analogií mívá pak zájmeno jb tvary s 15-také mimo spojení 3 před
ložkou; na př, aby nim kauřil Háj. herb. 2625 t. j. ňím m. jím, nij se
líčí t. 1628, ní m. jí. K analogickým těmto tvarům vede dekomposice:
ve výraze s-tím atp. nalézá se rozložením předložka s- & instrum. tím,
proto vidí se také ve s-m'm jen předl. s- & instr. ním, & nalezený zde
instr. m'm béře se za tvar všude —- tedy i mimo spojení s předložkami —
oprávněný. jako je všude oprávněn instr. tím. —
_
K výrazům druhu do-ňeho atp. patří také mnohá slovce neohebná,
která souvisí se zújmenným kmenem je— a mají až za j. Na př. stč. vňuž,
muž; je to vlastně předložkový akk. sg. fem. v-ňu-že, oňuž t. mieru : quo
modo, jenž ustmul v adverbium s významem sicut; — poňadž, poňavadž,
poněvadž, poňudž, ponidž . . ., doňadž, doňudž . . , otňadz' atd. (souvisí
s kmenem zájm. ja- tak, jako potad, potud atp. s km. to-).

Výjimky

jsou některé jenom v jazyku starším & skoro jen při

předložkách podružných. Na př. bliz: blyz gych DalC. 11; — podlé: podle
geho rozbili sú stany Ol. Num. 2, 5, podle geho UmR. 90, Ill-zid 385;
podle nyeho Ol. Num. 2, 12; ——miesto: jiní miefto gich sú nastali Ol.
Bar. 3, 19; — okolo: okolo geho ŽWittb. 96, 2, t. 75, 12, okolo gye t. 124,
2; okolo neho t. 17, 12 a j.; — prot/i: prothi iemu DalH. 31, proti gemu
Hrad. 84% proti giemu Ote. 2158, proty gmu Ale. 640, t. 1681, proti gie
Ol. Ex. 34, 3, proty giey Pass. 293, proth gyey Kat. v. 2240, proti gym
ŽWittb. 22, 5, t. 34, 3, proty gym Ale. 1131, proti gymzto Otc. 3892
vedle: proty nemu Pass. 249, Kruml. 85“ a j.; — skrzě: (bóh) počě
zkrziežie ieho [veliké pomoci činiti DalH. 31, skrzě jej pokoj lidu dáti
Kar. 90, l'krze gey EvOl. 1405 vedle: fkrrze ni (Hesteru) Štít. ř. 204? a j.
Výjimky po předložkách prvotny'ch znám jen tyto: V tom městě,
w gems súd bývá Rožmb. 18 m. v-ňemž, kdo z jich VJp. 60 m. z—nich,
nad kým z jich t.
Výjimkou není, kde zájmeno tvaru j—následuje po předložce nesvé,
kde tedy pád zájmena „ib ku předložce té nepatří, na př. do jeho domu,
v jich rukou atp.; ale i sem vniklo někdy n-z Ikrzie nehozto fwntolt Pass.
433, przied uiehoz obličejem Otc. 6“, w nichze rukú in quorum manibus
ŽWittb. 25, 10.

b) V pádě předložkovém

substantiv,

která se začínajísou

hláskou j—,jest vloženo 12 v příkladě: jehož w nijefly položili Štít. ř. 23])
t. j. v-niesli, k nom; jčslz', jžcsl'i. Odtud mohlo bývati nesli m. jěsli analogií

také mimo spojení s předložkou, srov. aby ním kauřil Háj. herb. 262“'m.
jím. Tím způsobem dlužno vykládati 15-v slovích ňadra, ňemčz'na, ňemečsk-y',
stč. niestčýč nč. nístěj, dial. ňchnč: bylo dříve jadra., srov. stsl. jadro
sinus, k tomu pády předložkové v-ňadřiech, zal-ňadry atd., a odtud pak
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ňadr—také v pádech bez předložky, nom. ňadra atd.; — a podobně vzniklo

'ňemčina Schleusse, ňemečska vrata (:

vrata v jemčině n. v ňemčině),

z jemč- (jsmnč-), na př. () zadělání vrat (na řece) a uiemcziny MnichA.
60% táž vrata uicmeczka t., němčina Schleusse Kotsm. 13 (doudl.) & Jo.

Us. Prag., — niestějě, nyeítiegie clibauus Ol. Gen. 15, 17, nístěj : pec
libun. 373, m. jiestějě, srov.dluž. jesée (plur.) Ofenloch, hluž. jésče (plan)
a nésč pec, sln. istje Ofenmiindung atd. Mikl. Etym. Wtb. 96, — &.doudl.
nělmě Kotsm. 13, m. jehně.
_
Sem patří také adv. vňutř, vnitř, z v'bn-j-atri. (s přisutým -j-) za.

stsl. van-atm„ předložkověho akk. subst. atm„ srov. stsl. iz'natri; odtud
pak dekomposicí a dalším tvořením nč. subst. nitro.
c) Složeniny
s předložkami a 5 in;-. V stsl. je tu přisuto -n- 2 pra
vidla jen při w- a 35- — tedy v případech, kde -n- je vlastně pravem
etymologickým —, a když druhý člen složeniny se začíná. souhláskOu j
nebo samohláskami í, &, b, g, aj, ze; na př. v'snjegda, smniti, smésti,
s'bnbma, s'nneti, v'Lnatrn, v'nnagliti in carbonem redigere, v'nnušiti audire.
V podobných případech jest vsutó -n- také v češtině; ale tu jest roz
šířeno již v době staré také do složenin jiných kromě s- a 'b'-, šíří se
časem víc a více & vniká i do složenin -clati.
Příklady:
jíti: mn'tz' z vmíti, praes. venda z vmnnda atd., wniti intrare Ol.
Num. 24, 17, jáz wendu ŽWittb. 5, 8, wendeff DalC. 19. wende Pass. 454,
Chelč. 146“; impt. vendi z v'bnsdi, wendy ŽWittb. Hah. 16, wendiete t.
99, 2; part. venda z vanad-, wcnda Hrad. 79"; aor. mid, vnidech, mid-,
(Maria a Josef) 11boží chram wnydeta Hrad. 715, do jeho domku wnydem
(omyl m. vnídom) Otc. 100% když do Říma wnydu Pass. 403; — snítí ze
S'Llliti, pracs. smulu ze s'bnnda atd., fniti ŽWittb. 16, II, (já) fondu t. 29,
10, fendes Pass. 362, (člověk) l'ende ŽWittb. 48, 18, tvá žádost feynde
Tkadl. 45: fendeta Pass. 362, (oni) fendu ŽWittb. 48, 11; aor. snaž-,
mid-, Neklan [\vyeta (: s světa) l'nyde DalC. 23, když stařee fnijde
OtcB. 52% — fu.-míti praes. vzcmlu, wznyty Štít. uč. 985 kto \vzende
ŽKlem. 23, '3, ŽWittb. t., (oni) wzendu ŽGloss. 91, 8; aor. amici-, 'L'Zníd',
jeho syn (na stolec) wznhide DalII. 32, (Mojžíš) wznído na horu Ol.- Ex.
34, 4; — vyníti praes. lvy/nflu, mohl wyniti y wniti Ol. Num. 27, 17,
wynyty DalC. 83, když windes ŽKlem. 67, 8, střela wynde Ale. 1533,
wynde květ EvOl. 196, duše wynde ChelčP. 2753, zlá krev wyngde wen
Chir. 316', wyndcta dvě olivč DalC. 7, (oni) wyndu Ale. 379, přátelé
wyňdu ChelčP. 2735; impt. vyndz', windy ŽKlem. 108, 7, wyndi ChečP. '1441',
wyňdiemež t. 278b, wyndyemyzz EvOl. 196; part; tvy-rada, aby wynda ty
modly stlúkl Pass. 458, wynduczy ChelčP. 94b; aor. vymizí-, vyvázl-, wynyde
DalC. 22, dievky wynydu t. 12; subst. veíb. po wyndeny Mill. 71; -—
]Jřz'm'tžpraes. přžndu, kdy przynde čas ten Vít. 89*; — nč. dial.: domin,
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nadcndu, namlu, obemlu, pandu, přendu, přžmlu, rozendčme sc, mzdu,
vanadu, vyndat, zandu, zendu (sejdu) se Btch. 431 (dol.-beč.), nando, přindo,
vyndo Šemb. 40 (záp.-mor.), namlu, odmdu, přindu, vymlu BartD. 14
(Zlín.), slc. doňdcm, vyňdcm &také vynšla Pastrn. 150, dondú, vyndá, vynšli
Šemb. 76 (novohrad.); —
děti : part. měď-, 'vnčl, kněz \myed u Bavory DalC. 89, až naň kněz
wnyel t. 39; — aor. měď-, když se všickni [nyedu DalC. 3; -— aor.
uznal-, wýnyede Pilat Jid. 62, Svatopluk wynyedye (sic) DalC. 62; —
-jězd-: výnčzda, o wynyezdye Rožmb. 209, Vym'ezda jm. míst.
Poř. 1312 (l);

—

_

-jz'etz', -jmu: snžeýžze s'bngti, praes. semnu ze 51,11me atd., lnijeti Ie
Lact 185% feynmefs 01. 3. Reg. 2, 31, at fenme tvé poskvrny Štít uč.
1533; part. l'nal Štít. ř. 226*, fnyely ML. 1205 s křížč fnat Modl. 137b,
fncm prsten Pass. 330, fnycmfl'e Hod. 52“ atd.; — vznžeti, aor. wznyechu
DalC. 1, part. oheň se wznal ŽWittl). 17, 9; — vynieti, vymnu atd.,
masti wynyety Mast 24, wynijti Háj. herb. 875; praes. winmu eripiam
ŽWittb. 90, 15, newyňmefs ChelčP. 1865, wynme Comest. 2473, wyňme
ChelčP. 675 wyňmau Háj. herb. 49"; impt. wymni knot Rhas. 151, wyňmi
Háj. herb. 185, wynmiote tollite ŽWittb. 95, 8, wymniete bratry (m. vyn
měte) Comest. 823; part. wynma meč dobíž mě 01. ]. Par. 10, 4, wyngma
ten pytlík Chir. 1335, wyňma Háj. herb. 499, \vynmucz Comost. IIS-"; aor.
\,vynye DalC. 21; part._ wynal Modl. 843, wynat Pror. 165, z měšcč peniezě
wynem Pass. 368, wynyem Koř. Luk. 10, 35. wynemffe Pass. 4.67; — mě.
jen v participiích sňal, vzňal, vyňal, sňat.. ., sňcw. . ., a podle toho také
odňal atd.; ale mor. dol. vyjál BartD. 54 m. vyňal, laš. sjaty t. '110 m.
sňatý; — ChOdSký_
inf. přínmout : přijmouti chod. 46 jest přesmyknutím
m. přinmout & jest novotvar, jenž předpokládá praes. přimnu; —
jimatž: snz'mati, Josef tělo fnymafe Ans. 9 atd.; fumímati, (kóň) sě
wznymal Ale. 1, 35, wznymay Hod. 83“, proti bohu sě wznymaff .Vít.
32“ atd.; — ťynímatí, tělo z hrobu wynymachu Pulk. 25“ atd.; — otnžmatef,
odnijmagij Háj. herb. 1555; — nč. též poníohatž, vnímati, zanžmatž Jg., —
jimiž, jisti: sm'estz', fnyefti Hrad. 77% fnye comedet Pror. Isa. 51, 8,
fnyedye Ol. Ex. 10, 12 atd., ně. snísti atd.; mor. zest, zím, zed (snědl)
BartD. 65 (val.), impt. ziz, zizte t. 110 (laš.), zest, zím, impt. zez, zedl
t. 16 (Zlín.) atd. je z izésti stč. ziastz', jež i v č. jest bez _-n-: zzyelty
Alb. 95b, zzedl t. 285% aor. (chrúst) zzie vešken plod země ŽWittb.
104, 35; —
-j'i(:datž: snžedatž, Inyedachu devorabant Pror. Dan. 14, 12; ——
*-juchatž stsl. qchati, ňuclmti Jg., dekomposicí z_některé složeniny
-ňuchati, kterou dlužno předpokládati; —
'
dáti: nandatz', zandatž, vendatž, přendatž ; stč. vondatz', mandati
:

vo-n-dati

(vo—m. *na-, v. 5 _177, f), z toho nč. mmdatž

ln. xůndati,

&.
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dalším skládáním s-vundatz', sundatž, rozzmdatz' atd.; např. když péro tam
' wondafs ApatFr. 65b, wuondayz (lék) v ústa t. 773, wundey to v pytlík
Lék. z r. 1544 Jg., jej Odvu-ndali KolR. 198a (1624), že jsme je (dva sou
peře) rozundali Wint. 242; slova tato jsou vesměs původu novějšího, jsou
rozšířena zvláště v nářečích obecných a mají význam rozdílný od významu
stejných složenin bez -n-, na př. nadatž a namletá (naložiti mnoho), rozdatz'

(rozdarovati) arozundatz' (rozděliti, roztrhnouti atp.), předati (dáti více než
náleží) a přendati (přeložiti na jiné místo) _atd., srov. Kotsm. 14.
Rozumí selsamo sebou, že -n- v těchto složeninach ukazané bývá,
také v odvozeninach odtud pochodících; na př. jako ve smetí part. sňat,
tak jest n v subst. sňatek, jako v Snicsti taki v sniedanie nč. Snídání atd. —
Podle Mikl. Et. Wtb. 37l bylo by vsuto -n- výjimkou také v psl.
o-n-u-tja stsl. onušta č. onuce, z koř. a, jenž jest v ob-ú-ti, z ú-ti; ale
tu není složení s předlož/kou 0-, nýbrž s on-, starší formou za pozdější
(vým-, 2:6-,v. Lesk. Hande 25.
2. Dále jest a dílem zdá se n, 1! přisu'to v různých případechjednot
lívých. Zejména:
V slabice mňa m. mě, když se vyslovuje mňesto atp. m. město atd.;
o tom v. g 172.

'

V číslovkách cztyryndczyeti PassKlem. 1833, cztýrynczyety 1915,
_dwandczyety 62b, — a v slovích přejatých handra Us., angrešt střlat.

agresta Mikl. Frede.

73.

Vedle netbalivy' je také netbanlz'vý, nedbalivý Hush). ], 466, netbanlíwy
Kruml. 1140; netbanlz'vy' jest utvořeno ze subst. netbám'e, podobně jako
zdánlivý, spanlžvý, jeho -n—je tedy kmenové. Rovněž tak je dvojí koncovka
Jim/' & mlže-gi také

v snášelz'vy', mlčclz'vy' & -nlivý.

Místo kvíčetž je laš._ kvaňčet BartD. 110, m. ječctz' zlin. jaňčet t. 16;
až přidáno vlivem onomatopojickým.

%, až se odsouvá.
300. Místo hrom-nicě říká se hromice, na př.; hromnycze ListOleš.
1414 a hromicze KolA. 1513, hromice US.; odsutí stalo se podle subst.
hrom; — podobně je dial. Lomice Us. krk., zimžce, llfz'šekm. Lomnice atd.,
chod. rymík (m. -mu- z -bn-).
Místo -mněl bývá odchylně -měl, doudl. zapoměl, spoměl Kotsm. 16.
Změna tato je zvratnou analogií podle změny mě-mňe: místo náležitého
město říká se _ob. mňesto, proto naopak za náležité -mněl klade se -měl;
v nářečích je většinou oblíbeno mňa, za náležité mně i mě, v doudl. je
za oboje naopak mě. — Tu lze připomenouti také madla m. mne—dle.
Dialekticky říká se sohaj-na m. sekanina ČČMus. 1863, 331 (umýt.),
a taktéž'nadz'vajna m. nadívanina t., p(gjma'tka m. paní-matka't. 1864, 52
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(podkrk.) pajmáma Šemb. 21 (středočesk), rozmaity. šekaina, mišaz'na,
mamina m. rozmanitý, sekanina atd. BartD. 111 (laš.).
Za ně. jenom je dial. edem, edem Suš. 85; oboje z lok._ jednom.
n je vynecháno také v některých slovích přejatých: okurka ze stř-lat.
angurium Mikl. Fremdw. 134, potkan z ital. pantegana Gat ponticana, od
ponticus) mus amphibius t. 118, tucet z Dutzend.

B) Souhlásky t, d a jejich proměny.
301. Souhlásky t, d jsou v češtině pravidelné střídnice stejných
hlásek praslovanských, v. 5 245; na př. státi psl. stojati, med psl. mech. atd.
V mluvnici hlásí se tyto souhlásky do třídy společné tím, že jsou
obě zubné a patří k sobě jako tenuis a příslušná media (srov. g 7), 'a dále
že mají některé změny shodné. Obzvláště jsou tu důležity změny:

a)tjadjvcaz(g,dz);a

b) měkčení v t' a d', když následuje samohláska -i, -í nebo některá
ze samohlásek praejotovaných (dvojhlásek) 6, že, ia, ia, íá, fíá, "ú, buďtež
samohlásky tyto původu jakéhokoliv. Měkčcní toto je staré, předhistorické,
ale nikoli praslovanské; je ve slovanštině západní a ruské, nikoli však
v jizni.
Naproti tomu t-, d- se neměkčí, když následuje -e (původní) nebo -b;
tím shoduje se čeština zase se slovanštinou jižní a liší se od ostatní.
Také s n jeví tyto souhlásky shodu a příbuznost, zejména článko
váním zubným a neměknutím od následujícího -e a -b; ale liší se od
něho jsouce explosivy, kdežto n je durativa, a některými změnami, zvláště
ve spojení s -j. Srov. 5 257.
Místo žádaného ť, d' bývá odchylné
t, d, o tom viz na svých
místech doleji v 55 309, 322 aj.; zvláště jest vytknouti, že nářečí lhotecké
na Moravě má veskrze t, d (a také n) místo t', d' (o.ň), na př. dyta (dítě),
dedyna (dědina), teuo (tělo), ty (ti), nyty (niti), neščestý (neštěstí), vedet
(věděti), vydet (viděti) (& také kon m. koň, na kona m. na-koňa, sane m.
saně, hlineny atd.) Bai-tl). 45, a že se odchylka stejná vyskytuje porůznu
také v nářečí slovenském (gemer. a j.), kdež se praví na př. chodyty m.
choditi (a též knyha m. kniha) atp. Srov. g 257 a Pastrn. 136.

t, r.
302. Souhlásky t, ť píší se:
_
. dílem b ez roz dílu měkko sti literami t, na př.[tatek ŽWittb. 35, 13,
hlava [tata t. j. sťata Ale. 1756, dyetatku t. j. děťátku Ale. 6, 9 a j.;
— tk za tvrdě t: na př. thmu CisMuich. 97“, othech t. j. otec HomOp.,
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nahotha t., pro tho Kunh. 149', [uiethu t. 1485, thueho t. 1473, the0
řěči Jid. 99, thý t. j. ty t. 94, svD. 26, mezi miezzthy Pil. a, zzwiethlozzt
ApŠ. 31, Swathi knhiez DalH. 30, (Boleslav) lithi t. 32, z litheho t. 32,
rotlu' Ale. 4, 25, pothykowali t. 5, 2, thmy AleM. ], 27, nezzthyziu
se t. 5, 37. tho VstúpDrk. 62, reth Vít.. 91", chrzbeth t. 92“ a Pror. Dan.
10, 6, ratholelti Mand. 27“, sedm feth t. 175, moji thowaryflij Lobk. 34"
atd., nejčastěji v slově léto: sedm leth Mand. 25b, pieth leth Lact. 99b,
letha Háj. 4694, fedmyletheho Ol. Súdc. 6, 25, a do nedávna v nápisích:

„létha Páně“; — th za měkké i: thy t. j. ti Ale.

2, 7, t. 3, 32 a j.,

thela Kunh. 151“, otplathithi DalH. 30, batho 30 a j., bythi Hrad. 595,
krythi t. 102“, zahynuthy t. Bb, thie UmR. 104. mathiey t. 283, k dywuth

Ale.

6, 32 atd., častěji; — tt za tvrdé

t: zlatto Ale.

624, t. 1397,

zlatta Ben. Ex. 25, 31, Háj. 116b, zlattý Ben. Ex. 40, 24 a j., Swattoft
Br. Jer. 2, 3, fwattolti t. Mal. 2, 11, l'wattoftij ChelčP. 138“ a j., velmi
často v slovích techto; ale i v jiných; hottowymy penězi ListVrat. 1406,
gisttcze t. 1404 a j.; -— tt za měkké f: nebott Ol. Deut. 6, 15, att t.
_6, 2, aytott t. Gen. 4, 14, zdatt t. 16, 2, att BrigF. 9 a j.. bytt t. 11,
tott t. 24, zett t. 11 a j.; způsob ten zavrhuje HusOrth. 182: nec ponas
duplex t sic tt, sed t; —

dílem s označením

měkkosti

Spřežkamia literami tí, ty (po

sklesnutí jotace, v. 5 114 pozn.): letyal Pror. 35, krzieltyanka Pass. 20
(kodexu část mladší), pifltiala Ithas. 107, pifftyaly 01. 2. Par. 29, 27,
hlava l'tiata Háj. 97b; — tg: atg JiřBrn. 314, t. 364, razitg t. 378; —
i v pravopise Husovu: tot HusPost. 385 na pult t. 40b a j., pult impt.
Kruml. 30% to Ben. Gen. 17, 5 (vedle tie t. Gen. 17, G); — ť, pozdější
obměnou z Husova i, na př. przikryť geft BrigF. 64, pl. gen. paItwilfť
Comest. 49b, ftanowilfť t. 28% toť Háj. 10“, ťem t. 16“ a j., žiwť Br.

Ezech. 19. 48 atd.
Nesprávně psáno d za t, £: radidi m. raditi NRada 100, 542, 601,
996, tebud t. 376, diedie m. dietě t. 298; Hájek má. podkati fe Háj. 3521',
fe podkawffe 37713 mylným domněním, že je tu předložka pod-. —

tj se mění v 0.
303. Změna tato je z doby české předhistorické, ale nikoli z psl.;
v psl. bylo tj, to změnilo se do jednotlivých jazyků slovanskách nestejně,
do češtiny zejména v 0, v. g 245. Na př. 2 psl. nom. svétja. je stč. svieca
přehlas. svieaě nč. svíce, — z psl. akk. svetja je stč. sviecu přehlas. svieci
nč. svíci, — z psl. vok. svétje je stč. svieco nč. svíce, — z býv. gen.
svetjé je stč. sviecč nč. svíce, —- z gen. *panitja a dat. panitju je stč.
panica & panicu, nč. panice a paniai, — z psl. praes. ineth je stč. mecu,
& rovněž tak mecete z metjete, impt. mec(i) z metji, part. mecě z metje,
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plur. mecúce z mctjatje atd., — part. placen z platjen's, subst. Rokycěnín,
Rokycan- z rokyt-jan- atd.
\
V slabikách ca, cu, jejichžto c 2 ti vzniklo, přehlasuje se a, u v ě, i:
za starší sg. nom. svieca je později sviecě, za akk. sviccu je svieci, vedle
pl. akk. Rokýcgný jest nom. Rokycěné atd. Přehlaska děje se jenom ve
slabikách měkkých; byly tedy vytčcné'slabikyca a cu měkké, bylo tudíž c
souhláska měkká. Srov. 55 394 a 396.
Skupené st + j- změnilo se v šc' a toto dále v šť, srov. změnu zdj
v žž a žď v 5 316; na př. pustiti part. stč. pnščcn z pustjema, nč. puštčn
vysl..pušťen, iter. stč. púščěti z pústjati, nč. pouštčti vysl. poušťeti atd.

Máme pak změnu psl. tj v 0 v případech

stejných, jako jsou

vyčtený v 5 262 a j. (při změně m“a j.), totiž:
v slabikách kořenných, v slovích cit, cítiti stč. cútiti, pol. cucié, vedle

stsl. štutiti sentire, tedy z psl. tjut-,

— cizí stč. cuzí, pol. cudzy, stsl.

štuždb, z psl. tjudjn; —

v kmenových koncovkach některých substantiv vzorův oráč, moře,
dušč, zejména masc. —ic, biřic, panic, šlechtic, královic, Lobkovic atp.
z pův. -itjn; — f em. stě. hácě z gatja-; láce z latja (podle pol. latwy,
nejisto); obcc m. obcě z obm-tja; onucě, onuce stsl. onušta z on-u-tja Lesk.
Hamle 25 (z předl. on- a koř. u-, ob-ou-ti, stsl. také ob-u-šta calceus);
pícě, píce stsl. pišta, z pitja, koř. pit—alere; place Jg., z platja; prace,
práce, pol. praca (z češt., m. proca Jag. Arch. 14, 472), z por-tja; střiecě, stříc,
v-stříc, stsl. S'Bl'QŠtaoccursus, ze S'Lretja; sviecě, svíce, stsl. svéšta, ze svétja;
— neutr.
ovoce, stsl. Ovoštn fructus, srbch. voce, z ovotje; plece, stsl.
plešte humerus, z pletje; pl'úcě, plíce (neutr. plur., přešlé do fem.), Stsl.
pljušta, z pljntje; stč. viece consilium, stsl. véšte, z vétje; stč. vřěce slc.
vrece. stsl. vréšta saccus, srbch. vreéa, z vertje; —
v adjektivech —c,—cíz -tj-, na př. Olomůc z ()lomatjb; nicí stsl. ništs,

z nitjs; telecí z teletj- atp.; —
v komparativech (a superlativech) s příp. -ij-,

stč. věcí, věcší,
adverb. viece, stsl. veštnj, vešte, z vetj-, *vet-jns-, neutr. vet-jes—;-kompt.
tento je také ve složeninách váce- (toto je tvar starší m. viece) & vime—,
jako jsou jména vlastní Váceslav, Václav, Vieceinil, Viccemysl atd.; krací,
kracší, kráce, z kratj-; —
v subst. s příp. -jan-, na př. stč. Rokycěnín z rokyt-jan-; Mýcěnín
z myt-jan-; —
jindy, na př. v macecha stsl. maštecha, z matjecha; vzácný vedle stsl.
izeštnnfn eximius, z v'Lz-et-jnn'n; —

v part. praes. nesúc-,'prosiec-, stsl. nesqšt-, prosešt-, z nesatj-,
prosetj-; —
v praes. 1. sg. sloves tř. III. 2, na př. lecu, stsl. lešta, z letjzj; —
v praes. 1. sg. sloves tř. IV, na př. Vrácu, stsl. vrašta, z vratja; —
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v part. -n týchže sloves, na př. vracen, subst. verb. vrácenie, stsl.
-vrašten'5, z vratjen's; —
_
v slovesích třídy V. lb, na př. vracěti, vraceti, stsl. -vraštati, ob(v)ra
stati vertere, z vratjati, ve všech tvarech; —
v tvarech praesentních (krom impf.) slovesné třídy V. 2, na př. inf.
metatz', stč. praes. mecu, meceš atd., impt. meci, part. mecě, mecúc-, stsl.
mesta, mešti, mešte (stsl. též impf. meštaach's), z metja, metji, metje,

metjatju —
Mnohdy analogie tuto změnu ruší

anebo provedení její zamezuje.
Na př. k mútiti byla 1. os. sg. múcu, neboti sě muczu tribulor ŽWittb.
68, 18; ale vlivem tvarů příbuzných mútíš atd. změnilo se náležité múcu
\" múťu, mutyu ŽKlem. 68, 18, zamutyt urbabo Pror. Isa. 13, 10; podobně
jest šměti m. šměci, (já.) ffmyety svým prstem v to miesto a ffmyety svú
rukú v jeho bok Krist. 110“ ; trati 111.traci, (já,) trati svá syny milá
Pass. 99; vráti m. vráci, když sě wraty cum rediero EvVíd. Luk. 10, 35;
ukráti m. ukráci, at o tom vkrati řeči l'Ilada 1790. — K cútití bylo part.
cúcen, vczyczeno Štít. uč. 1065, a jest nč. cíťen, 5 f m. býv. a, podle
cítím, cítiti, cítil atd.; podobně jest s ť m. 0: bláťen, vblatieneho kola
Háj. 1133; hlťen, pohltiený (pl. nom.) Kruml. 410*; pacht'en, pachtycnye
Štít. uč. 29b, w pachtieni ŠtítMus. 81'; pečet'en, zapeczetien Pr. pr. 251;
syt'en, nafityeno GestaKl. 334; šlechťen, ofí'lechtiena Troj. 39& (v. oll'lech

czena t. v textě starším); zvláště nářečí

východní

mají tu hojně ťza (:

a si za šč, slc. pravidlem: obohatěn Šomb. 36 (obecně mor.), obrátěný
Bai-tl). 30 (pomor.), vymlátčný t. 34 (slov.), opustěny, omastěny t. 108
(las.), chytěný, zapotěný L. 64 (valašsk), slc._ obrátený, opustený atd.
Pastrn. 130 (vysl. -t'ený); tak též 11Dolež. 1746; posvetený, vymuatený
Bartl). 45 (s tvrdým t, 1hot.); jinde je však pravidelně: dbeč. svěcené
Btch. 246, zlin. vymlacený, zaplacený BartD. 14. — Že také v nářečích
východních bylo tu dříve c, svědčí archaismy, jako jsou zatracený con

domnatus, vedle zatratený perditus Hatt. slc. 130. — li platiti jest iter.
-pláceti, & odchylkou vyloženou -platěti, vyplátět dělníky Šcmb. 39 (zap.
mor.), a podobně: hotratět, kátět dříví t. (slc. kacať atd.). — V kratší za
stč. kracší zrušeno 0 podle positivu krátký, — v Mýt'an, Egypťan atp. za
stč. Mýcěnín, Egypcěnín podle zákl. jm. Mýto atd.
Srov. změnu (Zj-z, 5 316.

H;, t-í- se mění v ti?,ťí'.
304. 1. Když nasleduje v téže slabice samohláska -l, -í, mění se
t- v ť-. Na př. ztráta—ztratiti t. j. ztraťiti, sg. lok. a pl. gen. listí t. j.
lisfí (sg. 10k. z listnji, pl. gen. z liStBjB).

2. Když následuje samohláska praejotovana (dvojhláska) č, ie, ia, ia,
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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íá, iú, mění se t- v t-. Na př. dat. lok. ztrátě stě. ztrátě (z -té), inf. chtiti
stč. chtz'eti (z cln.téti), part. chtč, chtíc- stč. chtě, chtz'ec- (z chtia, chtiác-,
& toto z -te-), stč. sg. nom. akk. listie (z -t5je), stč. kresťian' (HomOp.,
z lat. Christianus), dat. Jistá (z 4% a toto z -tbjll) atd. Odchylka zdá se
býti v part. čtu, pleta atp. vedle leta, teša, přehlas. letč, tešč, tešc- atd.;
ale tvaijy tyto nejsou z pův. -g atd., jako je leta 7.lety a teša z tešg, nýbrž
jsou to novotvary (třeba že původu velmi starého), jsou utvořeny podle
part. leta, teša. atp., odtud přejato jen koncovka -a a nikoli též_ změk
čení. V dial. pleta (srov. veda BartD. 26 Zlín.) atp. je napodobeno
i změkčení. —
Také ve skupení tn- měnívá se t- v obou případech vytčených ve svou
střídnici měkkou; na př. impt. vylétm' vyslovuje se dial, vyléťňi, zlatník
vyslov. zlatník US., a taktéž desetnik, dvacetnik Neor. 9, adv._chutně vysl.
chutně, kompt. chutnejší vysl. chutnější BartD. 13 (Zlín.) atd.
Srov.

měkčení

m'-,

ni-

v oči-, ňf- v g 290

a de'-, di-

V (Pi—,d'i

v 5 317.'
to.

305. V te, které je z pův. to nebo ti:-, v jazyku spisovném a větši
nou i v nářečích nemění se t v t, a tím liší se čeština od ostatní slovan
štiny západní a od ruštiny, & shoduje se se slovanštinou jižní. Na př.
tesati, plete, mlatec, platan; pl. dat. kostcm; sg. instr. teletem (teletmnr.).

Ale v nářečích

východních, na přechodu k pol.-a rušt., měkčí se toto

te v te (začež podle pravopisu knižného psáno tě). Na př. lašsky těla '(tele),
tčtka, vřetěno, otěc BartD. 97 a 105, sg. instr. tělatěm, hřibatěm t. 106
(2 -tme), tětka, těplý, postel, kostčl, prstének t. 44 (břez.), jatělina t. 38
(súch.) a 64 (val.), těplo, těče t. 87 (stjick.), nesetě, vedětě atp. t. 97
(las.), 87 (stjick.), 44 (břez.) atd., chcetě-li Suš. 40; v nař. slc. je tu t'e
pravidlem: tel'a (tele), teplo, budete, otec atd. (psané te vysl. tc), sr.
Ilatt.

slc. 24.

_

'

V te, té, které je z pův. tó- nebo z -tojc (stažením) nebo kde -0
je vsuto, nemčkčí se ovšem nikdy, ani v nářečích tuto vytčených; na př.
ten (z t'L—l'l'B),
pátek (potah,), statek, tesknice (task-), sg. instr. plotem'
(z -t'mm-, proti insti'. tělatčm z -tbmb), adj. bohateho, pl. gen. tčtek atp.
BartD. 106 (las.), slc. ten, teraz, teprv, sg.—gen.dat. tej, matkínej, boha
tého atd., Hatt. slc. 25.
Srov. ne v 5 291 a ale v 5 318.
tb.

306. Také od následujícího -b nemění se t v t v češtině spisovné
a u většině nářečí, a je tedy na př. tma (z tsma), kost (z -tb), kostmi
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(z -ti.mi), platný, plátno (z -t5n-) atd. Kde tu je t', tu stalo se, to analo
- logií, na př. v nom. zeť, lať, labuť atp. je t podle gen. -ti t. j. -t"1 nebo
-tě t. j. -t'e átd.
Tím způsobem proniká :! zejména v substantivech -tb vzorů host
a host, zvláště v nářečích východních, dílem také v Čechách (v Chodsku,
Zbirožsku & v KrkOnoších). V nářečích ostatních a v češtině spisovné
vyskytují se -t a -t'_vedle sebe, na_př. kost a lať, a bývá tu v jistých

druzích těchto substantiv -t, a v jiných -t. Vidí _se totiž:
že novota -t' ujala se všeobecně tam, kde bylo stejněznící ale jiného
významu slovo s -t, na př. prst humus, s nejstarším známým dokladem
pro -t' prft OtcB. 150'*, pro rozdíl od prst digitus; &
že novota -t' proniká a ujímá se zvláště v těch substantivech, která
od svých náležitých vzorů host a 'lrost se odchylují a podle oráč & dušč
se skloňují, na př. zeť gen. zetě (m. zeti), rtuť gen. rtntč (m. rtutt); sub
stantiva kmene -stb májí těchto odchylek celkem málo, proto zachovalo
se v nich náležité -t veskrze, na př. kost, kostmi atd.; substantiva ostatní
víc a více přecházejí pod vzory aráč a duše, proto jest u nich novota ť
hojnější a šíří se víc a více, na př. zeť podle gen. zetě, let a laťmi podle
gen.latě, chut podle gen. chuti a chuť podle gen. chutě, pout podle gen.
pouti a pouť podle gen. poutě atd. V této míře bylo a jest v tvarech sem
patřících t a ! také v jazyku spisovném
doby nedávno .minulé &
starších spisovatelů nynějších. V textech, které pečlivě rozeznávají t a t',
píše se smrt, kost atp.. nikoli smrť, kost, na př. smrt Háj. 415, hoynol't
t. 445 obět Br. Isa. 57, 6, pamět t. Ezech. 21, 23, hrlt t. Num. 5, 26,
čeft t. Mal. 1, 6, maft t. Ex. 30, 33, zloft t. Gen. 6, 5, smrt Rosa 51,
koft t. 48, smrt Pelzel (1798), kost t., smrt Pal. 22, 2, 5, žalost t. 257 atd.;
odchylné smrť, kost atd. konstatováno jako dialektické u Pelzla (1798)
str. 44—45 a uťejedlého (1804) str. 145. V jazyku spisovném je —t
a zvláště -s_t'novota, & pokrok značnější učinila novota táto teprve v po
sledních letech pomocí umělou, když se do mluvnic školních přijalo mylné
pravidlo, že prý smrť, kost atp. jsou tvary náležitě *). Ale starší usus není
tím nikterak vytištěn ani správnost jeho otřesena. (O šíření novoty smrt,
kost atd. viz mou rozpravu Staročeské sklonění substantiv kmene -ž 1891
str. 29—32).
Za psl. tama č. tma je dial. tma BartD. 105. To upomíná opět na
pol. c'ma. Oboje, č. diel. t'ma i pol. čmá, může býti analogií podle dial.
temný (temný) á pol. ciemny, anebo může býti příčina zvláštní ve sku
pení tm (z tom).



*) Tn pak zacházelo se v omylu tak daleko, že se psalo i jest m. jest (Erben
v stč. textě Kut. 1860, nikoli též ve ŠtítE. 1832, RhasE. 1864, 89.119.1867; Jireček
v stč. textě DalJ . 1878; Kořínek v nč. textč lat. mluvnice 1890).
25*
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Srov. ou. v 5 292 a d:. v 5 319. —

O dial. svatba, miat'ba, plaťba atp. v. g 292. —

Jiné případy změny trť.
307.

1. Bývalé st, št, čt změněno v sť, šť, či ve slovích Stežcfie

& stěžeje US.; — křištál, Křifftál Háj. herb. 34b a j., krifftál Br. Ezech.
1, 22 & křišťál, křifftál-t. 37, 16; — vlaštom'ce, wlal'towiczc CheIčP. 196“,
wlafftowice Háj. hen-b. 173b, laJItowíce t. 1751', lafftowičnijk t. 311", wia
I'Itowice Br. Jer. 8, 7 &vlašťovice, lašťovka. US.; — břcčtan Háj. herb. 13",
Br. Jon. 4, 6 a j., břečťan Us.
2. V koncovce výrazu adverbialního Jirát bývá diol. -ť m. -t, na př.
pětkrát, tenkrát BartD. 15 (Zlín); srov. tamtéž podobnou změnou v hneď,
snaď, pořáď. — Místo tulipán jest ob. ťulipán.

ť se mění v č, 0,
308. |. Za spisovné f je v některých nářečích ó, jinde c a místy č.
Na př. éicho za ticho Bartl). 106 (Iašň, v leče m. v letět.;
múcic za,
mútiti BartD. 40 (hrozenk.), trecí za treti Pasu-n. 131 (slc., místy); čicho
za ticho t. 107 (MŠ., v Klimkovicích), tročí za trotí Pastrn. 132 (slo.,
místy). Srov. š 432.
Za spisovné si! bývá. pak ovšem sc, & šč, na př. scéna BartD. 40
(ln'oz.), ščona t. 106 (laš.).

ščena t. 107 Maš., v Klimkovicích) m. stěna. \
Doklady toho nalézáme v textech starých a v nářečích nynějších.

Příkladyz textů

starých:

czizucz m. tisúc Ale.

8, 26, t. S,

28, dwaczieczi czizuczow m. .dvacěti tisúcóv t. 2, 29, t. 3, 26, trzidczieczi
m. třidcěti t. 9, 20, chzi m. ti (enklit.) t. 9, 19; — itnczi m. státi AleM.
1, 23, ugifczil t. 1, 25, nezchzizcyl t. 1, 26, tvé mylofcy t. 141, (Patron)
ješčež krále ugizzcy chtyc zie w zmyrt přěde ň pofkyfczi t.-4, 21 a 22,
ot zmyrtcy t. 4, 17, dopuzzcyl t. 7, 37 ; — hnuczi m. hnúti Ale.
2, 12,
trfcyc t. 2, 17, dofcy t. 5, 8, lubofcy t. 5, 18, radofcy t. 5, 36, radofczi
t. '6, 2, cznofcy t. 6, 3, dozdaczy t. 6, 26, na moczie m. na mostě t.; —

otplaczyz m. otplatíž (nc-li spíše odplacíž : otplacijž) AMV. 271, fwaczynye
1219; — impt. otpuffcz HomKlem. 2"; —-nawracz m. navrat ŽPas. 27, 4,
obklíčil s' mě radofczy L 29, 12; — swyetlosezy m. světlosti chu. 356,
dobroczywy t. 357, dobrocziwy t. 361, vczynyczy t. 356, sswiczestwym
,.t. 301, zloscy t. 366 a j., většinou; — czychi m. tichý Boh. 38, czysta
m. tista canicula t. 31, sczeczina t., krczicze t. 32, czyesto t. 33, wraczidlo
t. 36 a j.; — dosczi m. dosti Dial. Bok. 337, dávámt \vyedzyeczi tvéj
milosczi .t., na zywoczo. t., rycyerz t. 356, zaplacziczi t. 345; — cyfta
canicula m. tista Bok. min. 22% kruczycze (krtice) t.; — dvě czyefczy
_r'
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m. čiesti Pror. Jer. 34, 18, przyelfchyly sú t. j. přělščili m. přělstili t. Isa..
19, 13; — nefcžy m. nésti AdmontB. 136"; — chcziecž m. chtioc Kat.
str. 4 & lG,-chcziecze t. 144; inf. chtieczy t. 48, obklicziczy t. 30, mlcžecži
t. 34, žržeczy t. 44 a 46, zrzyeczy t. 46, užrzyeczy t. 142, Hužyczi t. 60,
netužyczi t. 62, poczieczy t. 96 a 104, otlucziczy t. 100, leknuczy t. 158,
umržyeczy t. 190; dyetcze m. dietě t. 108; cžielcfne lože t. 108, sě wraczyw
t. 118; zpufcze dědina (zpustěti) t. 178 a j.; — dofczy m. dosti ROtcPetr.
(z r. 1404) 6, zwefcy m; zvésti t. 25, ryczyrzye t. 28, adv. bohaczye t. 31,
na cžye m. na tč t. 32, adv. gyfcze L 95, twey zadofcy t. 103, radofcy
t. 99, mdofczy t.r 100, (:žyefc t. 189 (čest), czfc t. 244 (též), po 'I'mrczy
t. 443, wyernu nawyfl'czy (instr.) t. 291, fczefcze (sččstie) t. 198, tweho
chczyeny t. 103, nuczyl t. 139, muczyl m. mútil t. 140, vczechu m. útěchu
t. 144, inf. zaplaCZycy t. 211, nawraczycžy t. 212 atd., velmi často v tomto
rkp.: ——inf. pogicži m. pojíti Tkadl. 14', paliczi m. páliti t. 183 oblewiczi
t. 19b, plakaczi t. 26'*, nechaczi t. 38“; obieczi 111.obětí t. 118, ve všie
czicholti t. 13“, niecziczka m. nětička t. 249, na [wiecžic m. na. světě
t. 45b, jedno chczienie ve dvú czielu t. 235, cžielefne m. tělesné t. 185,
cziežko m. těžko t. 28b, czíczie m. tieže t. 34', chcžieffe t. 6', 3. plur.
nechczie 78, ticz m. tiť t. 141“a j., často v tomto rkp.; — milosc Kar. 84,
spravedlnosc t. 85, múdrosei t. 82, na vysosci t. 83, nebeských ctnoscí t. 103,
ctnoscmi okrášlena t 102 a,j., často v Kai-.; — wracili m. vrátili EvOl. 211“,
žwyczežil t. 141", inf. Ratczyczy t. 132b; giffczzegie kompt. t. 126“ (m.
jistčjie, alc'mohla by to býti také odchylka tvarová, podle hustě kompt.
húšče atd.); — pufcity m. pustiti EUS'it. Mat. 1, 19, o [wyetlofczi t. Jan
1, 8, do fmrczy t. Mat. 2, 15, adv. gil'cže pravi vám t. Mat. 23, 36, na
[wiecze in mundo t. Jan 1, 10, kto zradí cze m. tč t. Jan 21, 20, obracziw
sě t., inf. byczi t. Jan 1, 12; — rač vchowaczy Lvov. 22“, bych mohla
obdrzyeežy t. 172 vežynytzy (inf.) t. 685, za manžela pogeczy t., sladce
mluwyczy & radycžy t., ztraczyla t. 285, (s duší)y [cyelem t. 1“; — _aby
smlúvy nemiqu chcze mi škoditi m. chtě Camesi. 40“ (mohla by býti
odchylka tvarová, part. chce podle praes. cho-i); —- (žena.) bude cžtíczi
przately geho (mužovy) m. ctíti ŠtítMus. 29“; — part. dotraczýe m. dotratč
ŠtítJés. 885, & tutéž micczy m. mieti, fwieczí m. světí a j., v. Listy filol.
1888, 120; — inf. \\jraticži m. vrátiti Mill. 55 fproltíezi t. 10“, fwieczeženie
t. 393, budúcím [wieczeženym t. 40"; — ten oczieze modly m. otieže
Mami. GP; —- dogiczye m. dojitie aditum GestaKl. 294, budu tyefl'iczy
m. těšíti t. 198, jali se mluviti czyzyce m. tížíce t. 46; — život "náš
obraCZywy jest GestaMus. 18b; — nechceš dbaczi m. dbáti Pís. t. 1. 10,
tržecziemu t. 28, czye m. fe t. 4, wil'czerczmež jeho m. vysterčmež (diel.
m. vystrčmež) t. 36; — inf. daczy OlMiillB. 618, odpultžiczy t. 620, na
bozym mezczy (dial. m. mieste) t. 620, wiwcczy (sic, m. vyvésci, vyvésti),
[ radoltzu t. 619; — Blah. 274 zaznamenal, že okolo Evančic se říkalo dáci
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m. dáti, (lzca (sic) m. dita; nyní není dosvědčena, že by se tam tak říkalo,
v. Pasta-nek v Jag. Arch. 12, 209.

_

*

V HomOp. čte vydavatel milofciui; spíše však jest tu čísti milostivý,
litera t bývá, často podobna k 0.

Příklady z nářečí



nynějšíchz' v nař. hrozen/a. je nic m. nit (diaL

nit) pl. nici m. niti, kose pl. kos'ci, zac č. zet, mac č. máti, inf. žac č. žíti
(žnu), múcic č. moutiti, proci č. proti. trecí č. třetí, tacík č. tatík, scěna
č. stěna atd.; také dial. to, které je za pův. te & tb-, mění se tutéž dále
v ač: cčnký za č. tenký, a podobně cčplý, tetka, scčhuo, macěri, p'rscěň, koscčl,
part. plecěny, vymecěný, 2. plur. vedzěcč, ídzěcě, chojcě atd. BartD. 40—41,
místo č. teplý, tetka, stehno, choďte atd.; .—v nař. lašsk. je nič (c'šeplavé, jako
v pol.), smrégen. do-smréi, lokeé, košč, kopyšé, hošč bl. hošéi, inf. vzaé, šahaé,
impt. mlaé, vrač, 3. pl. mlaóa, vrača, ztračil, či, bohaéi. éicho, liščí (listí), v leée
(v letč), v měšée, ščena, za č. nit (díal. nit), smrt (smrť) atd.; — a také
dial. te, jež je z pův. to a tb-,'jet11dá.le změněno v če: četka, čela, šóehno,
vřečeno, roste, očec BartD. 97, 106 a 116, za č. tele, stehno atd.; —_

v'témže

nářečí lašském slyší se, místem (v Klimkovieích) ve vytčených

případech i č m.- 6: nič, čicho, nošič, četka, pěšč, kopyšč, ščena, ščehno
BartD. 107, čichy, čeply, muvjič Šemb. 55 za č. nit díal. nit, ticho, nositi,
tetka, pěst dial. pěst, kOpyst, stěna, stehno, tichý, teplý, mluviti; tutéž
slova různá čelo a tělo sklesla ve znění stejné čelo, a taktéž šttz'. a sítí
v šič ; — také místy v sla. je trecí, spuscili, na miesce, ocec, tacinek,
dziča, čichý, priznač, čemnoséí, z vysokošči atp. Pastrn. 131, 132, 135
a Šemb. 67 za č. třetí atd., a také trečí, čichý, chytač, priznač, najdžeče,
džečom Pastrn. 132—134 za. č. třetí, chytati atd.
'

|

Pííkladyjednotlivé, které sem patří, vyskytují se také porůznu.

i Zejména koštěný m. kostěný (tu předpokládáme, že si?se změnilo v 36,
ga tato pak v nč. M); nťunéští m. náměstí (též); zlin'. už-ča nepotřebuju
im.-už-ta BartD. 15; štčnice stč. stčuicě a ščcnicč, sczenicze Nom. 71“.
“;Ke koštěný je stejný příklad stě. trščěný, zvieřata trfcziena. feras arundiuis
'ŽKlem. 67, 31 (v ŽKlem. je psané fczie: ščě).
Je pozoruhodno, že za spisovné t máme č, 0, č v době nynější na.
území nevelikěm, hlavně na území nářečí lašského a hrozenkovského
v Slezsku a na Moravě, pak místy na Slovensku, a že v době stare naproti
tomu je nalézáme v textech poměrně hojných.
K tomu jest připomenouti, že v textech starých se vyskytují často
také lýmy s t proti 0 a č. Na př. fyeczy : otgieti Hrad. 81b; — wyeczy':
powyedyety Vít. 7“ a 7“, — chczy rzeczy : powyedyety t. 12b, — trogyczy-z
vczynyty t. 161),— truty : luczy (lúčí) t. 44b, ——
wyorzyty : ltuduyczy t.“45", —
dowrczy _:modlyty t. 47% — vkroty : moczy t. 47" — wrczy : fmrty t. 57% —
wyeczy : pomnyety t. 72“, — myety : ftrzyecy t. 76b, — \vyeczy : dyety
(děti) t. 77“ a j. (sr. L. fil. 1877, 249 a Jag. Arch. 12, 208); — činiecy : swieti
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Baw. 36, — prieti : prisiecy t. 42, — wiecy : wzietit.,

— prosecy : dieti

' t. 53, -—wrcy (inf.) : smrti t. 88 a 90, — stogiccy : prieti t. 87, — wiece :
na swietie t. 88 a j. (často v Baw.).
'
'

A dále jest ještě připomenouti, že naopak — analogií zvratnou —
za c a č bývá t', na př. těsta m. cěsta, tiesař, tísař m. ciesař, tíhla in.
cihla, mrtviťe m. mrtvice, činieti m. činieci, tiž m. číž atd.; otom v.
5 424 a 445.

Jest otázka, jak to vše vyložiti.

Myslím že takto: k tvrdému t

je střídnice měkká v češtině ť, v polštině c' atd.; ale i některá nářečí česká
mají c', a, č ; v nářečích těchto sahá způsob, který se nám zdá nyní polský,
na úZemí—české; je tu v této věci takořka přechod z češtiny do polštiny;
nyní je to —--mimo některá místa na Slovensku — hlavně území nářečí
lašského a hrozenkovského v Slezsku a na Moravě; v době staré byl způsob
ten rozšířen více, zejména po Moravě, a Snad dílem i v Čechách; během
času 0 ustupuje, t postupuje, t. j. 0 atd. zaniká a ( z nářečí sousedního
(od západu) vstupuje na jeho místo; s tím shoduje se zpráva, že za Blaho—
slava (v pol. XVI stol.) u Evančic se říkalo dáci m. dáti, dzca (sic) m. dita,
což nyní není, a tím vysvětluje se, že zvláštnost c' (0, č) za [, kterou nyní
nalézáme na území jen malém, má doklady v textech starých poměrně
hojných; — mezi náležitým ! a c, na př. smrti a vrci, je rozdíl značný,
Čech a zejména příslušník nářečí západních rozeznává je velmi zřetelně
a nezmýlí se, aby na př. vyslovil nebo napsal vrtí m. vrci, tísař m. císař
atp ; ale v nářečí, kde za't' je dialektické c' (0, 6), a zvláště v pásmu přechod
ním, kde střídnice t a c' (0, č) vedle sebe pronikají, kde se říká óicho a
cítí se (vlivem nářečí sousedního nebo jazyka spisovného), že je to místo
ticho, tu může zvratnou analogií býwati : také za vlastní a (t. j.rza takové,
které není dialektickou střídnicí za ť), tu může vznikati tísař m. císař,
inf. řéti m. řéci, part. chtieti m. chtieci, praes. chto m. chce atp.; rýmy
fyeczy : otgieti, wrczy : fmrty, wiece : na swietie, wiecy : wzieti atdí jsou
namnoze snad jen assonance, ale také se můžeme domnívati, že psané
v nich t (t) v nářečí písařův znělo jako 0 nebo skoro jako 0.
Srov. d-dz v % 321 a dále stejné změny v pol. a srbšt. luž.: psl.
tichm, č. tichý, pol. cichý (ó), hluž. óich'i, dluž. šichy Mucke 199.
,

2. Také v slovích přejatých

stč. Ščepán nč. Štěpán ze Stephanus,

ščibal a sčival pozd. štib-, —- obutí w fcibali Keř. Mark. 6, 9, scziwalnyczy
Hrad. 113% w l'tiwali Koř. ]. c. -- ze střhněm. stivel, stivál je změ
něno si v šč.

3. Vedle stč. antikrist je také ancikrist, anczykrzylt ROlB. 24“. Ale
to není změnou hláskovou, nýbrž kontaminaci: byla slova rozdílná antikrist
'a arcipřišt atp., jejich první členy anti- a arci- spojovaly se, a anti- změ
něno v- anci- podle arci- (jakož naopak arci- změněno v anci- podle anti
anczypiyflt. Lact. 165, anczyprzyflt Boh. 261"a j.).
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t' se mění v t.
309. 1. V nářečí lhoteckém a místy v slc. (gemer. & j.) změněno
je všeliké »?v t. Na př. lhot. dyta m. dita (dítě), nyty m. niti, smety m.
smetí, ty m. ti BartD. 45; slc. (genia-.) choditi vysl. chodyty Pasti-u. 136.

2. Kromě toho jest porůznu

ztvrdlé:

ta m. ta, v djal. řetaz BartD. 15 (Zlín.), řetázek t., řetazek Suš. 725;
— touž změnu předpokládáme v tah, táhnu, tázati atp., kde a je ze
staršího ia (psl. g) a kde také přehláska táhnu-tiehneš, tázati sě—tžežusě
atd. svědčí, že za nynější tvrdé tft-, tá- bylo tu kdysi měkké fa.-, tai—;—

tc, tc' m. tě, tic, v slově témě gen. temene, stsl. temg gen. temene;
ještě v stč. jsou tu hojné doklady s první slabikou měkkou: tíemye Ol.
Deut. 33, 20, tijeinie Lact. 253, do tyemene 01 Dt. 28, 35, tiemenem Otc. 424",
tiemena

01. 2. Esdr.

9, 17 atd.,

ale časem vychází slovo to z užívání——

obecného a v jazyku knižném je slabika první odchylkou ztvrdlá; — dále
je tvrdé tc- za tě- vdial. tech, tem, tema, temi m. těch, těm atd. Jir. 333
(mýtsk.), Btch. 421 (dbeč.), 1331131).15 (Zlín.) a j.; —
15m. t před příp. -ský: Konopiíftfký VelKal. 289; atp. —
-t m. -£ na konci slov v příkladech: dost Us. & Poč. 113, z gen.

dosti; v příslovcích změny hláskové snadno se dějí; — impt.1)ust z pusti,
ale nikoli klest m. klesť atd.; — inf. být, volat atd., Us. a dílem i v jaz.
spisovném; infinitivy s -t místo -tz' mají doklady od stol. XIV, podobá se,
že se vyvíjely vlivem supina; — Haj., jinak bedlívý na č, píše také kompt.
hath 248“ a nayhauíl't t., a deflt 25% 1355 167“ a j. —
Srov. změny ň-n v 5 294 a ď-d \' $ 322. —

Jiné změny souhlásky t.
310. ]. tt se mění v st, na př. inf. plésti z plet-ti; změna ta je psl.,
v. 5 245.

_

2. t je změněno V (Z ve kto-kdo, gdo, o tom v. g 369; v předložce
ot, od, o tom v. 5 255.
V nař. dbeč. říká se Deofil', delegraf, adestací, cliapa, dykva m.

T(h)eotil, telegraf atd. Btch. 432; (telegraf také zlin. Bai-tl). 15 a destament,
dlapa val. t. 64.
Hájek píše podkati 235“ a j. m. potkati, a v Kol. psáno často dchán
a dchyně m. tell-, na př. dchan Kth 1513, dchynie t. 1512, dchana KolB.
1518, dchyni 1519 a j.: ono je z mylného domnění, že potkati je složenina
8 pod-, toto pak je nejspíše písařská libůstka.
3. t změněno v k — nejčastěji tr (tř), tl v lm—
(kf-), kl — ve slovích:

svěknice, seknice ze světnice Jg. a Us. podkrk., v doudl. křemcha m.
(s)tř.emcha Kotsm. 18, křešně chod. 47, skřenka Btch. 433 (dbeč.); škrknót

\

\
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t. m. škrtnouti; klustej, klouct. Íclačit m. tlustý, tlouci, tlačiti Šemb. t. 22
' (sev. od Prahy), Křtěnico m. Třtčnice Šemb. 26 (u'Jičína), klustý, klúct,
klacit BartD. 56 (doh), klusté Btch. 433; táž změna je v slovích přeja
tých kruta z něm. Truthenne, cvikéř z něm. Zwitter, puškvorec z Brust
\vurz, rykm z rhythmus; — srov. d-g v $ 323; o změnách podobných
jinde v. Jagič v Arch. 1, 157; o -měsl.:nati. -vr7cnouti atp. v. 5 314 a 371.

4. t změněno v 3) v trout-troup crabro; podle stsl. trati„ srbch. tmt,
sln. trót je náležité slovo české trout, změněno však v troup, trupec, bez
pochyby mylným spojením s trup, troup truncus, ve smyslu přeneseném

stultus.
5. Za statčiti je v nář. lašském starčič BartD. 110, jako pol. starczyó;
příčina změny temná. V kartoun je -rt- přejatoz němč., dial. Kartun vedle
Kattun Matz. Ciz. sl. 198.
6. O svatsz dial. svajba v. š 323.
,
7. V nářečí lašskóm se ažtrochu aspiruje, mění se tedy v th; na př.
tam vysl. tham, a podobně mýtho, letho BartD. 98 a Šcmh. 57.

ts, tc se mísí

v a; — tš, tě v č.

311. Míšení toto jeví se více u výslovnosti obecně, nežli v slovích
psaných, poněvadž písaři namnoze hovčjí citu etymologickému a píší na př.
bohatltwj Br. Gen. 31, l6 podle bohatý, knjžetltwj t. 36, 30 podle knížete,
statčiti podle dostatečný atd., ačkoli se mluví bohactví, stačiti atd. Ale
mnohdy proniká míšení u výslovnosti a také v písmo.

Případy:
1. ts smíšeno v 0. Na př. světský, svěcký, [wieczke chvály Pass. 330,
kniežata fwieczka 329, žádosti l'wycczke Alb. 44“ atd.; — dětsko-děcko,
dbeč. také teIacko, hósacko atd. Btch. 433 m. -t-sko; — -tstvo, -tstvie,
-ctv-, vdacztwo .kle. 3, 40, vdacztwa t. 3, 42, bohactwíj Puch. l3b atp.;
— test socer gen. tsti n. tstě, cti, ctč, svého cztye 01. Súdc. 19, 4, Mart.
27% czti svému Ol. Gen. 30, 30, t. Ex. 4, 18, Apoll. 138“ aj.; — pět-set
zlin. pěcet BartD. 13.
V adj. městský setkávají se souhlásky -stsk-; skupení to dílem zůstává,
dílem tu vzniká. míšením a jinými změnami výsledek nčkolikerý: městský,
mieftfkee svobody Pr. pr. 266; — městký, pokladník myel'tki Koř. Řím.
16, 23, mužové mieltczzi 01. 2. Reg. 2, 19, práva mieltkeho KolB. 1519;
— měský, cěsty myefke ŽWittb. 106, 4, miefke KolA. 1512; — mčscký,
starostě miefczkemu Pass. 65, k miefczkey zdi Pass. 485; — městcký,
w mieftczke bráně Ol. Gen. 19, 1, na. ulici mieftczke t. Súdc. 19, 15,
ostatky myeftczke ()l. Num. 24, 9 (změnou -tsk- v tck, srov. g 405, 2);
— měšťňrý, na zdech myefftkych Ol. Lev. 25, 29; — méšfčský, plen myth—
cszy Ol. Deut. 2, 35, zdi myeftcszee t. Num. 35, 4.
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Sem patří také subst. stzč (stezka) stsl. stbza; -tz- změněno spodobou
v -ts- & toto v -c , tedy stzě-scě: wo fczy in semitam ŽKap. 118, 35, fczy
(sg. dat.) t. 77, 50 atd.
2. to smíšeno v a. Na př. maczyo PassNitr. 1& m. matcč, k maczyo
bozyei t., svatémuw-oczy t. 2“; také nč. matce zní ve výslovnosti obecné
skom jako maso Us., BartD. 17 (Zlín).
3. tš smíšeno v č. Na př. větší-věší. \vieči počet Háj. 137b, wicčj
strana t. 421% wiecžij ChelčP. 1403; — huščí Puch. 89b, jiščí t. 559b m.
—tší: ——kratší-kračí BartD. 13 (zlin.). — Som patří také:
adj. tščí prázdný, tščivy', & subst. tščicě tesknota.: tščí v akk. na
tščútrobu ze tščú-ůtrobu, smíšením ččútrobu & změnami dalšími (přehlas.
u-i & změnou čč-čf, v. g 444) čtítrobu, štítrobu atd.; — tščz'vý, nakimyl
dušiu czczywu animam inunem ŽWittb. 106, 9, duši tfcziwu ŽKap. t.; —
tščžcě, plakáním hi tffchzicziu ApŠ. 155, hoře a. czczyczy Alb. 7“. cztyczio

Kruml. 342";
tščě stsl. tnšta socrus, z tbstja, tsczye Rozk. 2440, proti czczy l'we
Ol. Mich. 7, 6, (:tyc ŠimOnova socrus Koř. Luk. 4, 38 atd.

Kontaminací obojích tvarů, tšč—&
vzniká čšč: czfcziczie ŽBrn.
118, 143, cffcziczie Aleíd. 2060, & ztoho dále čšt-z czltyczye AIxV.
2060 atd.
4. tč smíšono v č; souhláska t tu smíšením zaniká. Na př. statčiti
stačiti, neltatczíj síla Štít. ř. 186'“, by [taczil BrigF. 115% ftatcžij 'ChelčP.
77b & neftacži t. 16813; — svačina m. svatčinan fwaczyua Nom. 983, Anon.

55; — požičiti m. požitčiti; -— jména místní Žatec, Skuteč, Dříteč atp.
majígen. -tče, smíš. -čc atd.: okolo Ziatče I—Iáj.297", k městu Ziačy t. 215%
k Ziačy t. 2341) a j.; ke gon. Skučc, Dříče, dot. Skučí atd. přidělává. se
pak i chybný nom. Skuč, Dříč. —
Srov. míšení (13 atd. v € 324.

Cizí t.
312. V slovích přejatých cizí t důem zůstává, na př. tanec zc střhněm.
tanz, —- talíř střlměm. toller z ital. taglicre (: deska, na níž se jídlo

krájí, tagliare :

krájeti Kluge 353), — ocet stsl.ocr.t1>z got. akeit atoto

z lat. acetum Uhlenb., — syt stsl. syn, z gel—m.sótha-, nnčm. satt t., —
týn stsl. tyn'b stnor. tím sthněm. zůn t., — skot Stsl. skot'n z germ.
skatta- got. skatts t.; — dílem je změněno, & to:
'
v (l. v dial. mlestát, delegraf atp. Btch. 432 ((lbeč.) & j., v. 5 310;
ob. mundur z montura, modrace & j.; ——
v k, v s]ovích rykm, cvikéř, a j., v. g 310; pinkl z pintl něm. Biindel ; —
vc, (č), v cicvar pol. cytwar z něm. Zitwer Mikl. Fremdw. 81;
ancikrist v. € 308; — podobně je změněno
'

si v

nč. št ve Štěpán & stč. ščival, v,\š 308.
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t, t' se přisouva:
313. 1. t je přisuto ve skupení str, když toto jest místo sr; na př.
straka stsl. sraka. Tak bývá také jinde ve slovanštině, na př. ostrov
stsl. ostrovu, atd. z koř. sreu, — a také v jazycích jiných; srov. 5,245,
Lesk. Handb. 49 & Sobol. Fonet. 128. Čeština má příkladů takových
v
poměrně nejvíce, a v e. západní je jich více než v slc. Patří sem:
sestra stsl. sestra atd., skr. svasr—; — pestrý stsl. pastu-'n, z pBS-l'0-,
koř. ])bS—psáti; pstruh;
lít. aštrus vedle ašrus;

— ostrý stsl. ostrfr., z os-ro-, koř. os—.osr, axis,
— ostrov, ostroh, ostruha z téhož koř. os—; ——

struha, pol. struga, stsl. struga fluctus, navigium a. struja flumen atd.,
z koř. pův. sreu- téci; strumen, pol strumíeú, z téhož kol-..; něm. Strom,
lit. strove vedle srove; —- o-strov stsl. ostrov'n atp., z téhož koř., srov.
srbch. o-tok : o-strov; — stříci, střehu, stsl. stréšti, strega atd., m. srég—,
z koř. serg- (změnou tert-trét); — stráž a stráže. stsl. stražr. custos, straža
custodia. m. sraž—, z téhož koř. serg-, stupň. v sorg- (změnou tort-trat);
-— středo, slc. sreda, stsl. sréda, někdy strčda, pol. s'rzoda atd., z koř.
serd-; adj střiedmý;
z příslovečného určení po srédé — stsl. po srédé,
pol. pošrzod, srbch. posred atd. ——vzniklo změnami hláskoslovnými české
příslovce prosěd, profyed hořě Rúd. 15% profied mořě Hrad. 130“, ,—
prosřěd, profrzyed stáda Ale. 1570, profržyod noci t. 24-38, — a prostřed,
proltrzyed

jistby

Mast. 291, proftrzied města 01. 1. Reg. S), 14 atd.,

——

a k týmže příslovcím pak příslušná substantiva prosědek, u proffiedcie
ŽKlem. 73, 4, — prosře'dck, vprol'rzyedku Ale. 1240, — a prostřčdek
u prolřrliedcie ŽKlem. 21, 23 a j., adj. prostřední, a nč. knižné střed
a střední; srov. %459; —' straka stsl. sraka i Svr-aka,pol. sroka, rus. soroka
atd., z koř. sverk- svrčeti Mikl. Et. Wtb.;“ odtud i strakatý pol. strokaty
i srokaty, rus.. sorokatyj; — střebati slc. srebat' stsl. srmbati z koř. serb-;
— střětnúti, stsl. sm-rét- obviam fleri, slc. usreti Pastrn. 47, mrus. strity,
zustrity Ogon. Stud. 90; odtud i subst. střiecě, akk. vs-třiecu nč. vstříc;
— stě. střěz, bieše tu šest Itrzezow hydriae EvSeitst. Jan. 2, 6, a vedle;
toho sřěz, naplňte h-zyezy vodú EvVíd. Jan. 2, 7, uč. dial. srcz (podkrk.);
— stříebro slc. sriebro stsl. srebro; odchyl. zlattem a ffrzyebrem AdmontB.
1361'; — střion, střín, slc. srieň, sln. srien, pol. srzon jinovatka; — střiež,
stříž n. střieš, stříš vrchní drobný led, slc. striež, pol. šrzež, sln. sriež;
— strst v. srst, konč jednostajné Itrfti LekB. 37'; —
slova z jazyka cizího: Neftrach '01. 4. Reg. 19, 38 lat. (hebr.)
Nesroch; vastrman, hastrman z něm. Wassermann, wastrman Veleš., hartr
man Lact. 255b v. vaferman Nom. 673; kastrol fr. msserole.
Srov. přisuté (Z V zr-zdr, € 326, 1.
2. Dále je t přisuto ve skupení čtř, jež bývá za čř v tvarech slovesa
stlz. čřz'eti (čerpati). Na př. nacztrze exhauriet Ol. Prov. 20, 5, člověk
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wycztrze to t., nacztl'zi Ol. Num. 19, 46, nacztrzyety Rúd. 30', naczftrzyeti
t. 3015,nacztrzel Ol. Ex. 2, 19, nacztrziechu 01. 2. Reg. 23, 16 atd., t. j.
-čtř- m. -čř- atd.; změnami dalšími je z čtř—pak štř-: nafftrzi neb navaž
vody Hug. 8, stř-: aby vody naftrziel OtcB. 54“ (v OtcB. liší se s a š),
tř-z (přirozenie člověčie) natřelo vody živé Kar. 126.
3. V stn m. sn. Na př. mastný m. masný, čili oči mailni tobě sú
ŽKlem. 141b (carneus) t. j. mastní (du. nom. fem.), maftnij krámi Lact.
316, mezi maftnymi krámy Kruml. 1575, mastné krámy Kotsm. 14 a US.;
přisuté -t- drží se oporou, kterou má ve zdánlivé analogické souvislosti
s mastiti atd.; — tělestný m. tělesný, hróza tieleltna 01. 2. Mach. 3, 17,
ruka tieleftna t. 2, Par. 32, 8, od tíeleftnyeh věci k netieleftnym Otc. 1025,
tyeleftnye Pass. 487, Ale. 917, tieleftnie Comest. 237“ a j., -czeleftnye
ROtcP. 54, nč. tělesný; — přiestný nč. přísný, przieftny poskřek TkadlM.
4, poraučíme przyl'tnie přikazujíc Lún. list. 1547, b, příjftnýln trestáním
Lomn. Kup. 523; — drstný, drstnatý m. drsn-, drftnee vuole (sg. gen.)“
ŠtítBud. 161, drftnatý Hranetr. 26b, ChelčP. 1418, cesty drstnaté Mik.
Luk. 3, 5. — jastný m. jasný, den iaftny Lvov. 91“, iaftnym hlasem t. 925,
yaftne panenstvie t. 90b, poklad przeiaftny t. a j.; — častný m. čaSný,
častne králevstvie Kar. 85; někteří i nyní píší součastník m. současník. —
Srov. přisuté d v zn-zdn, *; 326, 2.
4. V štn m. šn ve faleštný, faleftny Pharisaeus MamF. 895.
5. V ctn m. cn V moctný m. mocný, bóh meeztny ROtcP. 218 a 229,
mocztnemu bohu t. 18; — a ve vzáciný m. vzácný. wzactnym kazatelem
Háj. 4645, wzactua [lužebniee t. 2991'; tu mělo -t- oporu ve zdánlivé
etymologické souvislosti se ctný, čstný.
'
6. V stk a ctk m. sk a ak. Bylo stklo a stkvíeti s náležitým -t-,
a vedle toho také sklo & skvíeti; podle toho vzniklo Opakem stkutek m.
skutek, ftkukty tvé Krist. 7“, stklon- m. sklon-, mnohý se ftklonij Beck. 2,
268; — sem položití lze také ctknúti m. cknúti, co král ctkne Wint.'21
(ze XVI stol.), zase opakem podle octknúti sě m. octnúti sě.
7. V štk m. v nč. ob. jednušťka, nůštky pl. gen. jednuštčk, nůštěk.
Sem nepatří ob. kouštíček & koustíček; z deminutiva kúsek bylo stč. demi
nutivum další kúšček, a z toho ještě dále kúščíček nč. kouštíček, nč. šť
je tu tedy z šč—,sít-; v koustíček je (podle lms) změněno v s.
8. V Stch m. sch, v dokladě zastehlý, (oči) sú zaltehle Kruml. 428').
9. V štc m. šc, v tvarech měštc—m. měšč-z z svého miefftcze Ol.
Tob. S, 2, fwemu miefftezy ChelčP. 66b, z miefl'tce svého Háj. 4201), za.
své miefftce t. 2985. Podobně bráno suhst. véscč za véstcě, a z toho je
pak jméno místní Vestec.
10. V štl m. šl, ve štlap- m. šlap-, fftlapiegieMamC. 11317; konta
minací se stup-, srov. stupeň ob. štlupeň atp,.
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11. Ve šťp (ze ščp ?) m. šp, v stč. slově přejatém šťpicč, ze střhněm.
- spitze, dlúhé u třevíc ftpicze ŠtítMus. 46b, na, ftpiczy Comest. 1535; snad
bylo i ščpicě; ze šp- mohlo tu vzniknouti ščp-, štp—mylným spojením so
ščpieti, čpíti.
12. V ptn m. 1m, v dokladu l'eptny ŽKlem. 1445.

13. Lašsky říká se bíltek m. bílek; analogií podle žultek :

žloutek

BartD. 110. Z franc. ga10n stuha je č. Imloun, a za to psává se tkaloun,
mylným spojením se tkáti. V Comest. psáno také: uměnie babintftwa.
53b m. babinstva, z newietl'tky 108 m. nevěstky.
14. 0 t v stč. tčbán m. čbán v. 5 326, 8.

t, 13se odsouvá.
314. t, t' jest odsuto :.
1. V na m. stn, v příkladech šťasný m. šťastný, nofftial'ny Bořivoj
Háj. 166“ a j., štasnej podkrk. 52, doudl. ščasnej Kotsm. 15, ščasné Neoral
9, slc. nešťasný Pastrn. 147; -- vlasn- m. vlastn-, wlafnoft Ol. Lev. 23, 31
a j., vlasuy (vlastní) Šomb. 59 (opav.); — slc. zlosný m. zlostný Pastrn.
147; —- šesnáct Us;. — směsnat Btch. 432 (dbeč.) m. směstnati ; — vy
rosnút Bartl). 111 (las.) m. vyrostnúti; — čsn-, smíšením cn- m. čstu-,
cin-, cfna kmetice AIXM.2, 16, czl'nu kněží Hrad. 97% czsno služby ROtcP.
920, 27, czsnyey příhodě t. 921, 10, czfnoft Hrad. 4b, czny (člověk) t. 95b,
bezeczne ChelčP. 38“, cznoft Hrad. 1155, cnost Us., cnosť Neoral 9 atd.
2. V
17 (Zlín.);
Bel-tl). 32
3. V

:

5% m. šťn, v doudl. zlášní 111.zvláštní Kotsm. 15, zlášní BnrtD.
kašna m. knštna, z něm. Kastan; — v čn m. čtn, v dial. čnút
(polnor.) & čnuť t. 111 (latě.) m. čtnútí (: čísti).
zb (sb) ln. stb, ve zblo m. stblo stsl. StbblO (pl. gen. stbgbl'r.,
stč. stébl, k tomu pak utvořen sg. nom. stéblo); — jizba m. jistba, Stsl.

V

ist'Lba, ze stř-lat. stuha, istuba (s předrážkou i-, jako schola-ischolzi atp.).
4. V konc. -sz:o, -svie m. -stv-, na př. lwiemlecszic ŽWittb. 77, 5,
bohatfwíe t. 111, 3, u bohatfwi t. 29, 7.
'
5. V sk- m. stk- ve sklo stč. stklo, stsl. stnklo; — odpufkom
OlMiillB. 620 m. odpustkóm, nč. ob. odpusky; — šveska Us., chod. 47,
KotSm. 15 m. švestka; — tryska (troubol), treska Btch. 432 m. tréstka; —
přásky chod. 47 m. přástky. —
6. V .skv, skn,"“ckn m. stku, stim, ctkn.' Tu bylo t ve skupině sou—
hláskové sto, sm, cm, a sem přidáno k němu k; vzniklo tudy —tk-,& z toho
pak vynecháváno t. Sem patří:
'
a) stkvieti sě._stkvělý, stkvúcí, stkvost, stkvostný atp. Slova tato po
cházejí vesměs ze sunt-. toho bylo č. svt- &přesmyknutím sto-, v. 5 465.
Toto dále přidaným k Změněno ve stkv-, v. g 371: ltkwyety lye Štít. uč.124'),
ftkwučie niti HusPost. 59", [tkwoft (fem., Splendor) Krnml. 3303, [tkvoftnie
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HusPost. 112“ 'atd. Ze stkv- konečně vynecháno t a jest sku-; toho jsou
začátky již v stč., fkwuczie Kat. 28, Kruml. 3025, a v ně. jsou tvary skv

pravidlem.
b) —mčstknati, směstknati, zamčstknati. Slova ta jsou odvozena z adj.
méstsno-, tedy je náležiteř-městizati: fmyeftnaty Pulk. 53“; do sm vsuto ];
a jest -městk7mti, [miel'tknati Ol. Gen. 36, 7, Hrub. 3401), zamieftknatí
Hrub. 1933; z toho pak vynecháno ta je -měsknati, směsknati, zaměs
knati US.
0) -ctknúti, octknúti sě: bylo octnútisč, kde se ocztnemy Hmb. 4975;
z toho octlmúti sč; &z toho Ocknouti se, ocknauti se Cyrop. J 54., ocknú se Jg.
7. V m. šťk (z ščk) a šp m. šíp (z ščp). Bývalé ščk-, ščp- změnilo

se v češtině západní aspisovnó všťk-, šťp-, odsutí stihlo tedy hlásku ť; ale
tato je zde střídnicí za starší a též za dialektické č, týká se tedy odsutí
toto také hlásky č, a proto viz o něm v článku o č, v g 447. '
s. V sl m. stl, ve slovích stlúp, slúp, sloup, stč. l'tlup ŠtítOp. 218,
()tc. 375b atd., doudl. stloup Kotsm. 14, slc. stíp, aflup Otc. 375% z Hupa
ŽWittb. 98, 7 atd.; — letorosl, letorasl m. -stl; — diel. slať, slani m.

stláti, sllaní BartD. 111 (las.), slani t. 88 (stjick.); — jestli ob. jesli, esli
chod. 47 a j.; slovo toto vypadlo ze svého druhu, kleslo ve spojku,
a v takovém případě snadno se dějí změny hláskové mimořádné.
_
9. V koncovce 2. os. mn. impt. -stc m. -sťte, na př. oczyfte ruce
EvOl. 167', m. očistte, oczyíte fe Comest. 42a též, roůe & množte se
t. 5b m. rosťte, puste Us. m. pusťte.

10. V hrnouti m. hrtnouti, z gut-;

odtud i hrst:

gmrttn; Mikl.

Et. Wtb. 64.
_ 11. V padesát, devadesát m. patdesát, devatdesát, spodobením atd.,
v. g 254.
(12. V ob. kadlec, kanice m. tkadlec, tkanice Us., mýt. 339, Kotsm. 15,
chod. 47, Neoral 9, BartD. 17 a j.
13. V kcr- m. kter—, s doklady hojnými již v textech starších:
w kerzyz den ŽWittb. 55, 10, kery Tkadl. 23b, kery mezi vámi OlMííllB.

619, duše kerez zešly (sešly) t., w nekerych mukach t., keréžto (tělo)
HusE. 3, 143, kerážto duše t., kerúž odměnu t., kerak t., k \veffelike
rakym (sic) Lún. ]. ops. XV st., kerzi OlMilllB. 619, kem (žena)
Lact. 34d, kerym (nožem) t. 9“, w kere (nádobě) t. 114,&atd.; nč. trvám
že všeobecně tak: kerej, kerý, kerak atd. Us., Kotsm. 15, BartD. 17 (Zlín.),
Pastrn. 148 atd.
14. V stč. egypský m. egyptský. O statčiti-stačiti atp., dále Skuteč
gen. Skutče-Skuče atp. v. g 311 č., 4.
15. Koncové -t jest odsuto v 3. os. sg. nese m. neset, z nesets atd.,
a 3. mn. nesú m. nesút 1188th atd.; -t zachováno jenom v jest. O něko
lika. příkladech stě.: ueužitečni učiňení fut ZWittb. 13, 3 sunt, i ponížení
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yfut t. 105, 43, nebo umenšeny fut t. 11, 2, nebo rozsilnili fut sě t. 17, 18,
jichž ústa pylna fut t. 13, 3, (heSpodin) oplatit retribuet t. 30, 24 a j.,
rol'tekat [a liquet Greg., uclanaiut ze devitant t. a j., v. mé vydaní ŽWittb.
str. 215 a 257—258, jakož i v tvarosloví výklad o příponách 3. os. jedn.
i množ. — Dialekticky jest koncové -t odsuto také z -ost : podkrk. dos,
rados, veselos Kouble 52 m. dost atd.
16. si jest odsuto ze 3. os. jest; obe má doklady od dob nejstarších
a dosud: yeft učiňeno Kunh. 1483, tělo jedno ge (: troge) t. 149“ atd.; ——
šedesát m. šestdesút, Sfeltdefat Rožmb. 4, feftdefat Ale. 1124, Pulk. 150b,
l'l'eftdefat 01. 2. Mach. 12, 9, kapitola ffeftdefataa Pror. Isa. 60 (nápis) atd.,
& [edefíaty HusPost. 355, [fedefat Ol. Num. 1, 39 atd.; — v starosteíe
m. staroststvío, (Jonathan) přijal jest ltaroltuie 01. [. Mach. 9, 31; —

m. mistrstvie, purgmiltrwieKolB. 103b(1498), KolA. 21“ (1508),
HořA. 7b (1526),

za punniltwi

(sic) Hof-A. 37& (1551),

— v slc. adv.

ozaj z o-za-jisté.
17. ts jest odsuto v měsky' in. městský. cěsty myefke ŽWittb. 106, 4,
mielke KolA. 1512 (v. též nahoře 5 311 č. 1).

d d'.
315. Souhlásky ď, ď píší se:
dílem bez rozdílu měkkosti

literami d, na př. mladyt. j. mladý

ŽWittb. 148, 12, mladatkot. j. mláďátko 01. 1. Reg. 15, 3, s mladatky
Pulk. 147b; — dd za tvrdé (1 ve slově rada, bez rozdílu u významu: ta
radda lladká ChelčP. 2635, aby neposlúchali raddy t. 35b, dal raddu králi
Háj. 251b, s pány raddami t., radda VelKal. 365 a j.; u spisovatelů novějších
raddazradce
nebo sbor rádcův: vypravil čtyři raddy své Pal. 4, 1, 342,
rektor a radda jeho TomP. 3, 274, volení radd t.; — dd za měkké d':
budd BrigF. 125; — td, neotdeidiete Lit. Isa. 60 (abs.), otdemne OtcA.
75“ atp., kontaminací v předložce ot-, 0d-; —

dílem s označením

měkkosti

spřežkami a literami dh: dhie

kouati DalH. 31, neuidhieti t. 30, na ludhi t., t. j. d'ěkovati atd.; — di, dy
(po sklesnutíjotace, v. g 114 pozn.), na př. mladyata ŽPod. 103, 21, ned
wiediatuom ChelčP. IGP, rád to widial Háj. 226%;— dg, myedg t. j. měď
Lvov. 913; — (1 v pravopise Husovu: ved, hled, fud Hus. orth. 178, mied
Kruml. 14b; — ď pozdější obměnou z Husova d: weď Haj. 53, fuď t.,
ďewcze ChelčP. 274b atd., dosud.
Místo d, d' psáno někdy gd (já): říkalo se náležitě jdu, jdi atd.,
a vedle toho také du, di; a podle toho psáno pak — zvratnou analogií —
také jinde gd za d, d', na př. jakým způsobem hugde motzi Lún. reg.
1648 m. bude, jemuž (muži) gdiechu Matathiáš Kruml. 146“ m. diechu,
srdečko gdywim fye tobě Pís. t. 1. 9 m. divím.
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dj se mění v ; ((kg).
316. Změna tato je z doby české předhistorické, ale nikoli z psl.;
v psl. bylo dj, to změnilo se do jednotlivých jazyků slovanských nestejně,
do češtin)r zejména v .? (dz),\z něhož je potom z, v. 5 245. Na př. 7. psl.
medja je stč. (před přehláskou) mega přehlas. meze nč. meze,
z psl.
akk. meďjag je St.č. mozu nč. mezi, — z psl. vok. medje je č. meze
nč. meze, —- zbýv. gen. medjé je stč. mezč, -zě nč. meze, — zbýv. praes.
gloďjq; je stč. glozu. & rovněž tak glozete z glodjete, impt. glozi z glodji,

part. gloza přehlas. hlozč z glodje, plur. glozúce z glodthje atd., — part.
rogen z rodjenfb, — subst. Brosěnín, Broznn- z brod-jan— atd.
V slabikách za, zu, jejichžto z z dj vzniklo, přehlasuje se a, u v ě, i:
za starší sg. nom. mega je pozdější mezě, za akk. mozu je mezi, vedle
akk. Brozany je nom. Bl'ozčné atd. Přeliláska děje se jenom v slabikách
měkkých; byly tedy vytčené slabiky za, za měkké, a byla tudíž i souhláska.
.; měkká. Srov. gg 394 a 396.
V nářečí slc. je tu zachováno dz; na př. medza č.1neze, adv. medzi
č. mezi, adj. hovádzí č. hovězí, iter. sádzam, hádzam, chádzam č. -zí1n,
srov. Hatt. slc. 132, Pastrn. 129. To bývá někdy také v stě.: przyro
dzenye CatoP. $", svého zrodzeni Lún. ]. 1666.
Skupení zdj změnilo se v žž & toto dále v žď. Rovněž tak změnilo
se ždj. Srov. změnu stj v šč & ší v 5 303. Na př. hromazditi, hromažžu:
shromazdzu na ně zlé congregabo ŽMus. Deut. 23; hromažďu: shromazdyu
eongregabo ŽWíttb. t., part. hromažďen: vše [hromazdenye ŽWittb. 55, 6;
iter. hromáždcti: by fhromazdal Štít. ř. 147“; — hrazditi: ohrazdilo Zrc.
Múdr. 692; brož/len: voko viečkem ohražďeno bylo t.; hrašďovati: (krt)
tomu se ohražduje t.. vrchovište milostivosti zahražďujete t.; — jězditi,
part. jěžďeno, iter. _jicždčti nč. jíždčti; — hyzditi, hyžžen: vieš hyzdzenie
mé ŽKap. 68, 20, hyzdzenye čakalo srdce me t. 68, 21; hyžďen: ohíZdyen
gfem ()l. žalm 118, 163, (dívka) bude zhyzzdiena LékB. 2.9% hyzzdienie
Kruml. 3205; — zdíti, part. žďen: města oždyena Ol. Dent. 9. 1, ozzdyenye
t. 2. Par. 8, 5; — brázditi, ln'ážd'en: pole nebývá braZdieno IIusŠal. 38“;
— drážditi, praes. drážšu: wzdrazdzu jč irritabo ŽMus. Deut. 21, -žďu:
rozdrazdiu ŽKlem. t.; dražžovanie: w rozdrazdzowany ŽKap. 94, 9.
Skupení zdnj změněno je v žďň; na př. prázdniti prážd'ňen: zane
praždnieno Hug. 168, wypraždnieny Lact. 31d.
Bývalé z : dz změnilo se v z oslabením & konečně i zaniknutím
prvního členu d-, který v assibilatč teto původně byl; srov. 5396 č. 6.

Máme pak české .? vzniklé ze staršího z a z psl. dí v případech
vyčtených v 5 262 aj. (při změně 'Ij a j.), totiž:
v kmenových koncovkách některých substantiv vzom dušě: stč. mezě,
uč. mez, stsl. mežda, z medja; s tím souvisí tež adverb. mezi stsl.
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meždu; — stč. núzčsnč. nouze, Stsl. nažda, z nadja; — hrázě, hráz,
„z gol—dia;— rzě, rez, stsl. mžda, z r'bdja; — saze, saze, stsl. sažda, ze
sadja; — přiezč, příze, stsl. prgžda, z prgdja; — tvrzč, tvrz, stsl. tvrmžda,

z tvardja; —
v adjektivech -zí z -d-jb-: cnzí nč. cizí, stsl. štuždn, z tjudjb; —
ryzí, stsl. ryždn, z rydjb; — medvězí, hovězí atp.; —
v komparativech (a superlativech) s příponou -ij-2 stč. chuzí, chuzší,
adv. chůze, stsl. chužd-, z chudj-; — slazší adv. sláze, stsl. slažd-, ze
soldj-; — mlazší stsl. mlažd— z moldj-; — stě. adv. přieze stsl. préžde
z perdje; — posléze stsl. posléždc z poslédje; _—
v subst. s příp. -jan-, na př. Brozčnín z brod-jan- atp.; —
v praes. 1. os. sg. sloves třídy III. 2, na př. vizu stsl. vižda,
z vidja; —
v praes. 1. sg. sloves tř. IV, na př sazu stsl. sažda, ze sadja; —
v part. -n týchže sloves, na př. sazen, subst. verb. sazenic, stsl.
sažden-, ze sadjen-; —
v slovesích třídy V. I“, na př. stč. sázčti, stsl. saždati, — ve všech
tvarech —, ze sadjati; —
v tvarech praesentních (krom impf.) sloves třídy V. 2, na př. hlodati
stč. praes. hlozu, hlozeš atd., impt. hlozi (nedolož.), part. hlozč, hlozúc-,
srov. stsl stradati (glodatz'ma tvary podle V. I“), stražda, straždeši, straždi,
stražde, straždašt-, z -dja, -dje—, —dji,-djg, -djatj-; —
v imperatívech jěz nč. jez, včz, viz, stsl. jaždn, veždb, viždr. (stsl.
také daždn), z -djb.
„

Změnu dj-z analogie mnohdy ruší anebo provedení její zamezuje;
děje se tak zvláště v případech, kde slova příbuzná s náležitým (] jsou
hojná a na blízku. Na př ke. bdieti byla 1. os. sg. bzu, ež sč hřiešna
(fem.) pobzy Pass. 451; ale vlivem tvarů příbuzných bdíš atd. změnilo
se náležité bz-u ve bd'u, bože k tobě bdyu ŽKlem. 455, k tobě bdy vigílo
ŽWittb. 62, 2; podobně bylo styzu sě a za to pak styďu a stydí sě, ne
ftydyu (se) AnsW. 21),toho se neftídy Pass. 452. — K cúditi bylo part.
cúzen, czyzcno purgatmu ŽKap. 11, 7, czyzenye dušč našie Alb. 55b, czy
zenye vinnicě t., czizenie dušč našie Kruml. 1825 a jest nč. cíd'en, s (I
m. býv. z, podle cídím, cíditi, cídil atd,; podobně je s ď m. z: kaďen,
zakadieno bude adolebitur 01. Lev. 2, 11, k lcadčnj Br. Num. 14, 16;
raďen, bylo mnichu poradieno Kruml. 2503; saďen, saditi budeš fadyenye
věrné Pror. Jer. 32, 11; svobod'en: wylwobodyeny jsme Hod. 15“; hod'en,
hoděn do ohně TomP. 4, 194; vodčn, dědčn Us. Zvláště nářečí vý
chodní
mají tu hojně ď za z, slc. pravidlem: za potvrdčnie Koz. 402,
dyjsi mně nebyla soudčná Suš. 323, vycúdčný, ohraděný, osl'obodčný BartD.
15 (Zlín.), naroděný, nasadčný t. 30 (pomor.), naroděný t. 34 (slov.), pro
Gebauer, Historická mluv. jnz. česk. I-
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buděn, vypuděn Šemb. 36 (obecně mor.), zahrazděný BartD. 30 (p0m0r.),
narodzeny, zaln-adzeny t. 108 (dze-=laš. z dě-), řidžen Šemb. 55 (opav.,
: říděn), slc. hodený (\ysl. -ďe-), urodený, prebudený, tvrdenie Hatt. 810.
130 a Pastrn. 130, a tak též 11Dolež. 1746; že však i v těchto nářečích
bývalo náležité z slc. dz, vysvítá z archaismů, jako je na př. urodzený
ingenuus1 který se drží vedle urodený natus. — K choditi je it'er.
-chazeti, a odchylkou nářečí východních opět -cháděti, na př. jenž
(obyčej) przichady z oslepeuje modloslužebného Mill. 76, _vychádět Šemb.
39 (zap. mor.), sluncčko zachadí Suš. 333; hádět BartD. 108 pozn.
(zap. mor.), las. hadzat (toto z hadat), vyvadzat' (z vyvad'at) atp. t., č.
-váděti, vyvádčti atd. — K voditi je VI. tř. -vozovati, odchylkou voďo
vati: hospodin dowodyuge do pekla i otwodyuge ŽKlem. Ann. 6. —
V kompt. mladší, sladší atp. za stč. mlazší atd. zmšeno z podle posi
tivu mladý atd., — v Lombarďan, Naclloďan atp. zamezena změna v z vlivem
slov základn-ích Lombardie, Náchod atd.
,
Srov. změnu tj-c v € 303.

d-i-, d-i- se mění v ďi, (I?-.
317. 1. Když následuje v téže slabice samohláska -z' -í, mění se d
v d'-. Na př. rada-raditi t. j. raďiti, sg. lok. a pl. gen. osudí t._ j. osud'í
_(sg. lok. z -d[.ji, pl. gen. z -dl3jb).
2. Když následuje některá ze samohlásek praejotovaných (dvojhlásek)
ě, ic, ia, ici, žá., iú, mění se d- v
Na př. rada sg.-dat. lok. stč. raďě
_(z -dé), bdíti Stč. bd'icti (z b'BdČtl), part. bdě, bdíc—stč. bd'č, bdíac- (z Dade-),
mládě stč. mlad'ě pl. mláďata (z moldg-), stč. sg. nom. osud'ic (z -dbje),
gen. nepřehlasovaný osud'á (z -d5ja); ďiábel, stč. sg. dat. osuďú (z —dbjll)

atd.

Odchylka

zdá se býti v pan. veda, .buda atp., vedle bďa, teša

přehl. bdě, tešč, tcše atd.; ale tvary tyto nejsou z pův. -g atd., jako je bďa
% b'ndg a teša z tešg, nýbrž jsou to novotvary (třeba že původu velmi
starého), jsou utvořeny podle bďa, teša atp., odtud přejata jen koncovka -á
a nikoli též změkčení. V dial. \'eďa, přaďá BartD. 26 (Zlín.) atp. je napo
dobeno i změkčení. —
Také ve skupení dn- mění se d- v obou případech vytčených ve svou
střídnici měkkou; na př. impt. padni vyslovuje se paďni, chodník vysl.
chodník Bartl). 13 (Zlín.), a rovněž tak vyslovuje se obecně -ď—v slovích
psaných pokladník, prazdniny, advcrb. snadné, kompt. snadnější atp., a k nom.
deň je dial. gen. ďňa BartD. 13 (Zlín.),
. Srov. měkčoní ni, _ni v ňi, ňí Š 290 a ta', ti v 7%,fi, $ 304.
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318. V dc, které je z pův. de nebo ďb, v jazyku spisovném a, většinou
i v nářečích nemění se d v d', a tím liší se čeština od ostatní slovanštiny
západní a od ruštiny, a shoduje se se slevanštinou jižní. Na př. ďaset,
vede, dmx, hoden, v-odpověďech. Ale v nářečích
východních, na. přechodu
k pol. a rušt., měkčí se toto do v d'a (začež podle pravopisu knižněho
psáno ďč). Na př. veděm (vedu), vedčš, vedč, vedeme, vedětě, zaveděný,
iděš,' idě, iděm, idětě, děň, týdčň Bar—tl).38—39 (such), t. 44 (břez.),
t. 105 (laš.); ukradzeny, vedzeny, najdzeny t. 108 (laš., -dze- m. -ďe-); ale
sg. v'ok. hade, žide t. 106 (lašsk), & po různu také mladeněc, deset a j.;
v nář. slc. je tu ďe pravidlem: budete, part. vedeny, subst. deň (psané ďc
vysl. ďe).
V ďe, ďé, které je z pův. 676- nebo z -ďoje (stažením), nebo kde —e-je
vsuto, neměkčí se ovšem nikdy, ani v nářečích tuto vytčeny'ch; na př.
dech z (lack—,deska z dfsska, laš. též deska BartD. 106, sg. instr. hladem

(z demu) t., chudeho, chudemu t., bidlo-bidelko; slc. chudého atd., srov.
Ilatt. slc. 25.
Srov. nc v g 291 a ta v 5 305.'
(lb .

319. Také od následujícího -b nemění se ď v d' v češtině spisovné
a u většině nářečí, a je tedy na př. gen. dne (z done), adv. dnes (z danSB),
stě. zed, čeleď, zpověď atd. (z -dL), rodný (z rodbn-) atd. Kde tu je d',
tu stalo—se to analogií; např. v nom. akk. zed', čeleď, zpověď atp. je ď podle
gen. -di t. j. -ď'i (nebo -dě t. j. ď'e) atd. Tím způsobem proniklo ďzejména
v substantivecli -ďb vzoru kost v nářečích obecných a v jazyku spisovném:

náležité

zeď, čeleď, zpověď atd. je pravidlem ještě u Doležala 1746,

'l'omsy 1782 & Pelzlá 1798, Pelzel (1798 str. 44—45) a Nejedlý (1804
str. 141) pokládají zeď, čeleď, loď atp. za moravismy, zpověď, výpověď,
zápověď, odpověď slyší se místy (v Čechách sev.-vých.) dosud a píše tak
i Palacký a Tomek (na př. Pal. 4, 1, 7 a j., TomP. 1, 196 a j.); ale
vedle toho proniká písmem dosvědčené ď od poč. XV stol. v dokladech
odpowied HusPost. 183, Háj. 13“, t. 82 , mied Kruml. 14b, mied Háj. 79b
a j., měď Br. Ex. 35, 55 a j., ezeleď VšehK. 16“ atd.; a taktéž proniká
ponenáhlu v mluvnicíeh: měď Nudož. 18b (1603), zed Rosa 91 (1672),
měď, píď Tomsa 53 (1782), káď, měď, píď Pelzel 21 (1798), zeď, čeleď,
píď, káď Dobr. 251 (1808) a 180 (1818) atd. Usus nynější má — mimo
archaismy právě vytčené — veskrze -ď: zeď, káď, odpověď atd. (Viz otom
také v mé rozpravě Stč. sklonění substantiv kmene -I 1891 str. 25 SI.)
Srov m, v g 292 a to v € 306. —
-O dial. huď'ba m. hudba, z gadnba, v. 5 292.
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Jiné případy změny d-ď.
320. V některých nářečích je koncovka adverbií -ď: dotaď, potaď,
dosiď, posiď Šemb. 16 (domažl.); votsujď, posujď, votkujď t. 22 (středočesk),
hneď, snad n. snáď, pořád, dokuď, dokaváď, posaváď a odtamtaď, prostřeď
BartD. 15 (Zlín.) aj., Btch. 431, Neor. 9; slc. hneď, potud, pokuď atd., ——
proti tvarům spisovným s -d: hned, snad, pokud, posavád atd. Jako
v češtině spisovné, tak bývá. i jinde v nářečích v Čechách a též na Mo
ravě: hned, snad, pokad atd. BartD. 30 (pomor.), t. 52 (dol.), t. 37 (lipov.).
Změkčení nastalo podle adverbií jiných, která mají -ď právem, na př. teď.

ď se mění v dz', dz, dá.
321. Za spisovné ď je v některých nářečích dz', jinde dz a místy dž.
Na př. dz'edz'ina BartD'. 106 (laš.) m. dMÍna, chodz'a III. choďa (3. pl.)
t.;
dzědzina t. 40 (hrozenk.); ——chodža m. clioďa (3. pl.) t. 107 (las.,
v Kliinkovicích); — slc. (místy) dz'edz'ina Pastm. 133, dzedzina Šemh._ 67,

džedžina t. (gemer,).
Doklady toho nalézáme v textech starých a v nářečích nynějších.
Příkladyz tex tů starý ch: dzyetel m. dčtcl Bali. (v Hankově Zbírce)
29 a 36, dzyeze m. diežě t. 33, dzyezka m. diežka t. 36, dzyecze m. dietě
t. 42, dzyelo m. dielo t. 49, dzyed t. 42, dzyewka t. 42, chebdzye m. chebdie
t. 35, kladzywo L 36, sodzyny canities t. 40, rodzyna t. 43, pyedzymuzyk t. 39,
wdzyczc m. udicc t. 52; — wyedzyeczi m. věděti Dial. Boh. (v Hank.
Zbírcc) 337, zwyodzyeczi t. 340 a j., sedzyeczi m. scdieci (part.) t. 344,
na hrzadzyo t. 140, twrdzye t. 339 a j.; — do hodzyny dewatey Lvov.
84b; —' w fwich hodzinach Ole'ttház. 618; — Blahoslav pak píše, že okolo
Evančic na Moravě říká se dztě nebo dzca ni. dítě 11.dita., a (lNad-la m.
divadla Blah. 274 (nyni tato známka v nař. okolo Evančic dosvědčena není,
v. Pastrn. v Jag. Arch. 12, 209). V týcližc textech, které mají dz' atd.
za (I', je zároveň o' atd. za ť.

Příklady z nářečí

nynějších: v nař. pamar. je zedzený m. zoďený

č. snědeu Bartl). 30; — ve velicícěm je zedzený t. 38 (z dial. zoďoný č.
sněden); — v hrozen/l:. je dzčdzina m. dědina, dzjéca m. dieťa., vedzěcě m.
veďetc, hadzi, židzi, ludzja, kdzě, indzě, hnedz t. 40 a 41 ;- zacělina t. 40
je m. dzacelina, z ďatelina; — v Mazovském: najdzený t. 44; -—v lašském:
džcdžina, dz'evucha, kladiivo, 'dželaé, kudžol, vedžeš (vedeš), vedie., Vedžeme,
vedžece, chodžic, chodža m. choďa (3 pl.), vodža, vědža, impt vedž,

vedžóe,'subst. nědžvědž BartD. 106; džeéa m. dicta Šemb. 55; part.
řidžcn (z dial. řid'en), subst. verb. chodžcni (z dialektického choďeni),
sedženi t., vypudžen (z vypuďen) t. 36, itei'. navadzat (z navaďat), vyva
dzat (z vyvaclat), hadzat BartD. 108, rozsadzovat (z dial. rozsad'ovat) t.,
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nařídžovač, zradžovaé Šemb. 55; — v témž nářečí lašskěm slyší se místem
(v Klimkovicích) dž m. dá: chodžim (sg. 1. os.), chodža (pl. 3. os.) BartD.
107, budže, idže, řidžič, džiča Šemb. 55; — také slc. je za ď místy dz:
dzedzina Šemb. 67, dzeň Pastrn. 132, vidzice t.; dá: džedžina Pastrn.
133; dz': džedžina, 'lmedž t., najdže— t. 135.
K tomu jest připomenouti, že naopak místo náležitého dz', ž bývá. ď.
na př. podim m. podžim č. podzim Bart. 108 (laš.), vad'ba (na střeše)
m. vaéba č. vazba t. 107 (též).

_

Jest opět otázka, jak to vše vyložiti.

Tak, jako je nahoře v 5 308

vyloženo parallelní ť—c'(0, č): k tvrdému d je střídnice měkká v češtině
ď, v polštině dz' atd.; i některá nářečí česká mají dý (dz, dá), v nářečích

těchto sahá způsob, který se nám zdá nyní polský, na území české; je tu
v této věci takořka přechod z češtiny do polštiny;

nyní je to ——mimo

některá místa na Slovensku — hlavně území nářečí lašského a částečně
moravskoslovenského (podřečí hrozcnk. atd.) v Slezsku a na Moravě;
v době staré bylo to rozšířeno více, jak vysvítá ze svědectví Blahoslavova
o okolí Evaučickěm; během času dz' atd. ustupuje, d' postupuje, t. j. dá
atd. zaniká a d' z nářečí sousedního (od západu) vstupuje na jeho místo;
— rozdíl mezihláskami uáležitými d' a da"atd. je značný, Čech a zejména
příslušník nářečí západních rozeznává je zřetelně a nozmýlí se, aby-na př.
vyslovil nebo napsal podim m. podzim atp.; ale v nářečí, kde za ď je dia
lektické dá (dz, dá), a zvláště v pásmu přechodním, kde střídnice (? a dz'
(dz, dě) vedle sebe pronikají, kde se říká chodži & cítí se (vlivem nářečí
sousedníhonebo jazyka spisovného), že je to místo choďi (chodi, 3. sg.),
tu může zvratnou analogií vzuiknouti také ď za vlastní dz', na př. podim
m. podz'im atd.
Srov. ť-c' atd. v g 308, a dále shodně změny v polšt. a luž. srbšt:
psl. div-, č. div—, diví, divoký, pol. dziwy (dz'), hluž. dz'iwi, dluž. žiwy
Mucke 199.

d' se mění v d.
322. 1. V nářečí lhoteckém a místy v slc. (gamer. a j.) změněno
všeliké ď v d. Na př. lhot.: huuchý ludá (:. l'uďá., lidé), vedet (věděti),
vydet (viděti), narodeny (m. dial. naroďený), dedyna, pyd (píď), dyta (díta,
dítě), dyěra, dyěvča BartD. 4-5; slc. (gemer.): choditi vysl. chodyty, chodí
vysl. chodý (3. sg.) Pasti—n. 136.

2. Krom toho jest porůznu
da m. d'a, v slově datel;

ztvrdlé:
podle stsl. detl'r, n. detel'r, pol. 'dzieciol

a dial. datel BartD. 64 (val.) žádáme č. ďatel, a jest datel; + dále v_dáseň
stč. dásn, dasň, dial. ďásně zlin. 30, pol.,dziasla, z (lesu-, Mikl. Lange
Vocale 55; —
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dc m. ďc, v slovích čarodeník m. —dějnikKotsm. 17 (doudl.), BartD.
15 (Zlín.), ěarodenica BartD. t.
Srov. změny ň-n v 5 294 a ť-t v ;; 309.

Jiné změny souhlásky d, d'.
323. 1. dt se mění st, na př. inf. vésti z ved-ti;

změna ta je psl.,

v. 5 245.
2. d změněno v 13v advcrb. kde-kte: bylo stě. kto, a to se změnilo
časem ve kdo (gdo), v. 5 369; v době přechodně říká se kto (způsobem

starým) i kdo (způsobem novým), a tu vzniká zvratnou analogií také kte
m. kde, kte ubi Otc. 10“, ktezto t. 2443; — dále sem patří ě. labut, labuť
za starší labud: labud' Veleš., Diefb., pol. labgdž, & vedle toho již stě.
labut MVerb., Boh. m. 21b, Vít. 945 labuty cygnum Ol. Deut. 14. 16 atd.,
pol. labeó; — havěď a havěť Jg.
3. d, d' změněno v g — nejčastěji dr, dl v gr, gl — ve slovích
agvent BartD. 15 (Zlín.), cangaly (sandály) t., žgámt (ždárati,' štarati) t.,
štangla (štandlík na vodu), t. pížgřit (v. píždřit, mačkati) t., mázgra (m.
mazdra) t., manglovat t. 64 (val.), brzgnút (brzdou utahovati) t., žgaraé
(ždárati, šťárati) t. 109 (las.), slc. miazgra, nozgry Mikl. - 513, glhý
(v. dlhý), žiglc Hatt. Zvuk. 89, atd.; srov. změnu t—kv 5310.
4. d' změněno v j v stě. dčtcl, dial. dětef, dětělina Btch. 44.1, děte
lina BartD. 92 (kelcck.), ďatělina t. 36 (stran.), 510. ďatelina, pol. dzíe
cielina atd. a ně. jetel, jatcl Bartl). 15 (zlin.); — dáseň stě. dásn a dial.
jásna (plur. neutr.) Bartl). t. a Noor. 10; — Dědibaby &Jedibaby, jméno
místní, Pal. pop. 10; — v dial. svajba ze svaďba Šemb. 48 (hm.), Bartl).
82 (stran.) .a j.; najtém, pojtém m. nad-, pod- Šemb. 44 (horní mor.),
Ješov m. Déšov jm. míst t.; také rajiě _m.raditi BartD. 109 (las.), všaje,
taj m. všadě, tadě t. 41 (ln—oz.);o dial. impt. chojte m. choďte v. 5 45-1

č. 14; — v slovích přejatých jáhen z diacon, Jetřich z Dětřich.
Dietrich; — anjel není z anděl, nýbrž z lat. angelus (podle výslovnosti
středověké).
5. d změněno v r dialokticky v hei-babí mýt. 337, podkrk. 52, svarba
(ze svadba) t. a Šemb. 22 (středočesk) a 18 (domažl), svarební košile
Šemb. 26 (vých. česk), borejt t. 22 (středočesk.); zvláště chodština má.
příklady hojnější: svarba, tera, děrck, paresat, stm-enej, porvazek, vore
vřít, harvokát m. svadba, teda, dědek atd. chod. 46.
'
6. Vedle drozd lit. strazdas jest i drozen (podobně luž. a bulh.), —
vedle strakapúd rus. sorokoput jest i strakapoun, — mylnými analogiemi.
7. V nář. slc._je místy (v Trenč.) dn, dl změněno v m:, ll : hlanný,

uhánnul, prepanne, ve-nne m. hladný atd., jelli, polle m. jedli atd.
Pastrn. 145.
\
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8. Vedle hraditi je hrazditi, když _brány hrazdieffe Comest. 160a
meste nehraždčne Pref. 8, — a podobně hromazditi v. hromaditi, ty hro
mazdis sobě Keř. Řím. 2, 5, abychom hromazdyly Štít. ř. 191b, -—abyer
v. býci-, ohyzdný Us. a hydný zlín. 14, hyzd turpitudo ApatFr. 45b, hizditi
ŽKap. 73, 10, hyzdyty Štít. uč. 4b.

ds, dc se mísí

v (:; — dš, dč v č.

324. Míšení toto jeví se více u výslovnosti obecné, nežli v slovích
psaných; ale mnohdy proniká u výslovnosti i v písmě. Vlastně změnilo se
tu dříve jasné d- ve spojení s následující temnou sykavkou v temné
t, a mísilo se tedy ts'atd. Míšení dc(t(:)—ca. dč(tč)č \: tom záleží, že d(t)
se zubným členem následujícího -c, -č splývá; výsledek jest, jakoby d(t)
bylo odsuto.
Případy:
1. ds (ts) smíšeno v a. Na př. čadský, oboje jest necZadfkee Ol. Sir.
27, 33, čacký; — Sadská Us., na Sacké Háj. 337b; — podstata, pectaty
Puch. 15b ; — podsíň, pocíň US.; poďsem, pec-em BartD. 13 (Zlín.), podsypat,
pocypat t.; ocavaď, ocuď Btch. 431 (dbcč.), pocednik t. m. podsedník;
2. do (te) smíšeno v (:. Na př. předce (vzniklé z před-se), přece;—
dvanádcte (z dva-na—dste), dvanáct; — d\'aďcet (z dva-dsčti), dvacet
atd.; —
'
\
3. (Zš (tš) smíšeno v č. Na př. podšev, počev US.; —- podšit, počít
BartD. 13 (zlin.); radši, rači t.; slači, hlučí, pruči, řiči Btch. 431 (dbeč.)

'm. sladší atd.; felčar z něm. lf'eldseherer; —
4. dč (tě) smíšeno v (2. Na př. Hradčany, I-Iračany Puch. 467% svěd
čiti vysl. svččiti atp.
Srov. míšení ts atd. v € 311.

Cizí (l.
325. Cizí d \! slovích přejatých dílem zůstává, na př. rada z germ.,
get. redan raditi atd. Kluge 273 & Mikl. Fremdw. 121, stdolněm. rád
Uhlenb., — stodola stsl. stodolja ze sthněm. stadal Uhlenb., — stě. drbiti
ze stnčm. di'n'fen (hluž. dyrbjeé, dluž; durbiš Mucke 201), — děkan z decanus
atd., ——dílem bývá změněno v t, na př. touš z něm Daus střhnčm. důs
& toto ze stfranc. deus *duos Kluge 51, — tuplevaný z něm. doppelt a toto

z franc. double, — tucet 7. něm. Dutzend a toto z franc. douzaiu Kluge
53, —_grunt z něm. Grund, — pant z Band atp.; — v jáhen z diaconus
aj. je změněno di- v j-, vg 323 č. 4.
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d, d' se přisouvá.
326. 1. cl je přisuto ve skupení zdr, když je místo zr; na př. zdralý
m. zralý. Tak bývá také jinde ve slovanštině, na př. pol. & mrus. zdrada
m. zrada, stsl. izdrešti m. izrešti, & také v jazycích jiných; srov. % 245,
Lesk. Handb. 49 & Sobol. Fonet. 129. Příklady toho v češtině jsou:
mázdm, Stsl. mgzdra, rus. mjazdra. atd., z mez—ra (toto z mes-ra, temné 3
před indifferentním -r změněno v jasné z-; srov. Mikl. Et. Wtb. 189;
jinak Sobol. v Rusk. 6101.věstn. 1889); pozoruhodno je doudl. mám—a;— a po
dobné nozdo'a, sts'l. nozdri (plum, rus. nozdrja atd., z noz-ra (toto pak
z nos-m, lit. plur. nas-rai & nas-t—rai); — dále ob, zdrát, zdraly' atd. Us.,
BartD. 110 (MŠ.) a j., ze zráti, zralý; sem patří také skorozdři pl. fem.
Jg. : raný, raně zralý, mrus. skorozdrij a skolozdrij Ogon. Stud. '71,
m. skorozři, pol. skorožrzy; ze skorozdři vzniklo dalšími změnami hláskovými
kolodřc (druh hrušek); — dial. zdřžtz' m. zřítí, ktož gy (euni, list) vzdrzi
List. 1479 Perw. 46, již neuzdrzijte mne ChelčP. 12313lid vzdrzcl t. 712
vzdnel by mrzkost jeho BrigF. 160, uzdřím podkrk. 51, pozdřít (pohleděti)
chod. 46, pozdřit Suš. 790, pozdřič Bal'tl). 110 (laš.), v—oča-zdřa (vůči
hledě) t,., pozdři t. 65 (ml.), zdřetel, podezdřelý mýt. 335; zdřadlo (zrcadlo)
Šemb. 60 (opav.) a BartD. 110 (laš.); chodské drcadlo chod. 51 je ze

*zdrcadlo; zázdrak Suš. 790; — rozdmziti n:. ro„-raziti, ktož upadne na
kámen, rozdrazi fye EvOl. 229“. srov. stal. razdréšiti, mrus. 'razdi'išiti Ogon.
Stud. 90, stpol. rozdressenie Jag. Arch. 4, 191; — vzdradovati sě m.
vz-radovati sě \' ŽWittb. (což opisovatel nerozuměje slovu vzdra- měnil
v „uzdravovati“, v. mé vydání ŽWittb. str. 9 pozn.), — izdrczana Sculpta
Greg.; — zdravim., „Růst-ob.; — Mczdříčí BartD. 65 (val.) m. Mozáýříčí;
— také v slovích cizích: w yzdrahely EvOl. 110“ a j., Cozdroc Pass. 483,
Ezdráš. Srov. Š 313, 1.
2. Dále je d vsuto v edn m. zn. Na 'př. hrozdn— m. hrom-, krev
hrozdnu sanguinem uvae ŽKlem. Deut. 14, srov. do podolé. hrozneho ad
vallem botrí Ol. Dcut. 1, 24; — rozcln- m. rom-, sú daleko & rozdno
bližní tvoji OpMus. 12:3b nč. různo; — pazdn- m. pam-, pazdnohty ŽWittb.
68, 32, ŽKap. t., pazdnohti MamV.; — przdniti m. ptz-niti, ješto sě przdnie
ŠtítMus. 20b, przdnicze He t. 19b; — trýzdn- m. mym-, tryzdn' nad nimi
pácháchu PassKlem. 106", trzyzdn (sic) máš tl'pěti t. 169% trzyzdnwafe t..
2015 tryzdnowan t. 7.917,trzyzdnowan t. 122'; — srov. stsl. ljubnzdni m.
ljubbzni Mikl. 12 280, mrus. dial. zdnbcv : zhal Ogon. Stud. 90, a 5 313, 3.
3. V ndr m. nr, v pondrava Us., BartD. 65 (val.), m. pam-ava z po?
nLl'ěti; sem patří také moudrý psl. qums 7. moudro-, 1non—ro-; — dále
v slovích přejatých: vindra z Wiener (: vídenský, 1/4 krejcaru), fendrich,
Hendrich BartD. 110 (laš.) z Heinrich, Jindřich, Jindra, Kondrát BartI). 65
z Kwřad, stě. Kundrát, Kundratice.,
'
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4. V nd m. n, \: ukondejšiti podkrk. 51 a 54; také v Anda, Andula,
Janda vzniklo -d změnou hláskovou n-nd, srov. něm. Jemand z ieman,
Dutzend, zu-lesender m. zu-lesen-er legendus, fr. allemand, normand atp.
5. V Zdr m. Zr, v haldrian z \faleriana. Oldraje m. Olr-, Oldra UrbE. 25,
Oldmicb, Oldrych Pulk. 35“; ale to může býti také přesmyknutím z Odlrn
stněm. Uodulrích, Uodelrích.
6. V dl m. Z, a to: v rdl m. rl, na př. berdla m. berla podkrk. 51,
bcrdle. perdle Kotsm. 14 (doudl.), perdličky 1nýt.-.\335; — v mil _m.nl, na
př. fpandliwy Kruml. 485% fpandliweho t, tendle US.; ——v zdl 111.zl atd.

v kuzdlec divinator Rozk. 1752 m. kúzlec, odtud kuzdeluost divinatio
Rozk. 2107, kuzedlna magica Slov. Klem. 2", kuzedlnyk incantator Ol.
Dent. 10, 11 atd.; taktéž je k podkrk. kozdeloc m. kozelec předpokládati starší
kozdlec; — v-tedln- m.-toln-, na př. spasitel, spasitelný aspasitedlny Us.,
muk nefnel'ytedlnych Alxp. 101, vuole promienitedlna jest t. 102, jód ne
ufdrawitedlni insanabilis ŽMus. Deut. 32, vmyetedlnym andělóm Štít. uč. 77“,
flil'litedlen učiňte hlas exauditam facite vocem ŽKlem. 65, 8, v čase po
mftitedlnem in tempore vindictae Ol. Sir. 5, 1, nápoj hm-tcdlny Alxp. 112
atd.; náležité -tcln- změnilo se v -ted1n- podle pravidlný atp., kde -d- jest
etymologické; — ve -dliv- m. -liv-, např. mlčělivý a mlččdlivý, mlczelywy
Hug. 47 a mlcziedliw Pass. 276, mlczedlíwoft Hug. 293, mlczedlywío Comest.
65" atd.; náležité -li\*—změněno v -dliv- podle bod-liv, bed-liv-, kde -d—
jest etymologické; — v ob. tudle, tamdle Us. &.chod. 46.
7. V žď m. ž. 'l'u oblíbeno ph'sutí v některých zvláště slovích:
pažď- v. páté-, pazye hracchium Vocab. 17.65, pod pazy sub ascclla Ol.
Prov. 19, 24 atd., sln. paža, & pazdic bracchium Lact 25%,pod pazdy (sg.
akk.) ML. 12'“, pod paždí MamE. 3185 dvě. pazdi BrigF. 121, ráno. na
pazdech LékA. 19b, pážď, pod paždí Us., doudl. paždě, paždí Kotsm. 13,
adj. kost paždnie ApatFr. 1348, pazdne kosti Sal. 698; — ždioti, ždmu,
ždím- m. žicti, žmu-, ším-, na př. wyžmi vodu LékB. 2231) & wyzdmi Sal.
356, part. wyzdma Rhas. 12 a 190, wyžďma Háj. hei'b. 34% wyzzdaw rúno
expresso vellere Ol. Súdc. 6, 38, wyzdiaw rosu Comest 120“, tuk wyzdaty
Rhas. 102. atd., subst. verb. po wyzdieti múky s vodú smicšené Sal. 388;
Ždimanye.MumE. 319b, ždímati; — drážditi v. drážiti, na př. nedraz bolestí
drbaním Tkadl. 71', stsl. dražiti- atd., srov. Mikl. EL Wtb. s. v. drag-,
& drazdi irritat ŽKlom. 73, 10, drazzdili fu boha Ol. žalm 105, 33 atd.; —
_dládžiti v. dlážiti, na př. Soběslav rajský dvór jest dlazyl Pulk. 890, podlaha
dlaZena pavime'ntum stratum Ol. Ezech. 40, 17, placek dlážený Pref. 46 atd.,
pol. dlažyč, z dlag- Mikl._Et„ Wtb., a. nč. dlážditi; — stč. hýždě coxa vedle
hýžě t., hyzdie Veleš., na hyzdiech Sal. 565, hyzye Rozk. 1982; — možieř
a moždieř, stč. Mozier jm. místní UrbE. 174, slc. možiar, ze stněm. morsári,
morsaere, a inozdierz Ol. Num. 7, 14, nč. moždíř.
,
8. Místo c-, č—bývá někdy psáno (ic-, dč-. Na př. aby jie na dczti
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utrhl 'l'kadl. 13", na dczti t. 11'; \vedcz s' mě podalo, wech s' mě podo
tisklo t. 5“; dčbán Br. Zach. 4, 2, dčbet, pět dczberuv Kol. 1420, dczber
Pr. pr.- 254; srov. tczbany Hymn. 14'. V assibilatech c-, č- proniká první,
zubný člen písaři tak, že proto ještě zvláštní literu d—('t-) přidává.

d, ď se od s0uvá.
327. 1. Slovanština jihovýchodní má za dl z pravidla jen l, na př
stsl. part. velfb fem. vela atd. za č. vedl, vedla atd. V češtině jsou toho
též příklady některé, totiž part. šel fem. šla »atd., -ze šndl'L atd.; v ŽKlem.
je také klal 49, 18 m. kladl, v Brig. abychom nepnli 5“ m. nepadli, bez
pochyby omyly pisecké (v Brig. jest omylem také bolaczie 69“ m. bodláčie);
— val. břiln, m. břidla (břidlice) Šemb. 53; trlice v. trdlice, w Trlicy Háj.
herb. 960; — subst. -lo m. -dlo, kadylo thus (kadidlo) Pror. Isa. 66, 3,
Tegerns. 96, myrry y kadyla Kruml. 4755, fwíotilo Ol. Ex. 25, 28, budeš
lákati jejich chodil t. Gen. 3, 15 (m. chodidl nč. chodidel), tworzilo formella
Brig. 52b, slc. kadilo, dívalo Mikl. I“, 506, šilo (šidlo), zubalo (zubadlo, caň'k),
zrkalo (zrcadlo), tažalo (těžadlo), česalo Šemb. 73 (dol.-orav.), bralo (brádlo)
t. 76 (novom-ad.), žrielo t. 74 (hornová.ž.); — místo kadidlnicě jest kadil—
nicě, zlatú kadilniczy Comest. 71", w kadilnicžych t. 692 ——místo -dlný

je -lný, i'prawelny iustus Pror. Isa. 41, 26, o světlosti sprawelna Pass. 229,
(konšelé) krziwelnye -sú(lie Hrad. 127b; -— slc. pola z podl'a (podle) Pastrn.
147; — místo gen. tkadlce' dat. tkadlci atd., od tkadlce Háj. herb. 90“,
říká se „ob. tkalce atd., — místo sedlka, sedlský, zeěSedlce, Sedlčany pak
selka, selský, ze-Selee, Selčany.
2. Z dm odsuto d v některých slovích v době psl., v. g 245; v č..
zdá se sem hleděti stě. piiemluva m. přědmluva, prziemluwa Štít. úč. 4“
a j., Ol. Est. 12, 6, pržycmluwa 'Pulk. 11, a j., Koř. 1[. a j., přímluva neb
předmluva HusE.' 1, 319 atd.; ale možná, že je to složenina stará s pre-,.
vedle níž je předmluva pozdější duplikat.
3. Z dn jest odsuto (1v hlenúti m. hlednúti, nahlenyetc sem do hrobu
Hod. 53“, pohleň : pohlédni Bartl). 65 (rožnov.); — panúti m. padnúti,
panet a zhyne Brig. 179“; — stunce chod. 46 m. studnice; — diol. ho-ný
m. hodný Pastrn. 147 (slo.), — jen- m. jedn- v tvarech číslovky jeden,
na př. ena (jedna.), enej, eneho, enemu Pastrn. 147 (slo.), srov. stpoL
gena ma bycz monetha Nehr. Altpoln. Sprachdenkm. 142 (statut z r. 1449),
na wyrzchu geney hory t. 260 (bible z r. 1455); ——sem patří také-adv..
eno, jana, cm:, jen, len, jenom, jenom, enom, enom, vzniklé vesměs ze sg.
akk. jedno & lok. jednom, vzatých příslovečné: jakož iedno sami chtěli
Pil. b, teprv sem yedno přišel sem Hrad. 129% vzieti gedno pět grošuov
Pr. pr. 259, i žádný nepoznal otce gedne syn ani kto syna poznal gedne
otec Comest. 2335, v kostele jak jest to sme gcdnom dveřmi. viděli Kabátn.,
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jednom vý mi cole věřte Pam. 3, 106 atd., a jene v jednym domě, jene
na chvilečku Suš. 388, 416, milujete gen ty Krist. 39b, len kúsek Suš. 713,
eno ju neztraé t. 398, (slyším) ene tvůj hlas nařikáti t. 493, jenom Us.,
enom pána Boha pros Suš. 408, jenem jedna t. 409, enem od pátku do
neděle t. 461; -- dial. též nes, nešní, něskaj m. dnes atd. BartD. 88
(stjick.) & 111 (laš.), tanu m. tam-dnu

Pasti-n. 147 (sk-..). ——Odsuvky tyto

vyvinuly se částečně zajisté tím, že bylo dříve (ln změněno v nn, srov.
% 323,

7.

Ze zdn odsuto (1 v prázný Us., Btch. 431 a j., m. prázdný, z porzd-,
Mikl. Et. Wtb. 259, stsl. neprazda těhotná, prazdovati zaháleti; — ol).
jízný m. jízdný, šest tisíc giznych Comest. 1325, — pozní m. pozdní, pozní
Kotsm. 15, půznéj chod. 46, požný Bártl). 111 (laš.), — doudl. brážní (sic)
m. hnízdní (na př. kůň, t. který chodí v brázdě), — srov. 5 314 č. 1.
4. (z je dále odsuto ve žbán, žber mýt. 337, Neor. 9, a Us. m. džbán,
džber; —
.
5. v ob. zvih- m. zdvih-, zvíhat Us., chod. 46, Btch. 431 (dbeč.),
BartD. 17 (Zlín.), když zwyhall'c Comest. 155;
6. z (l, na př. pátnalt Comest. 240“ atd. in. na-dst-, jedenást, (levátenást
Šemb. 53 (val.), jedenásté (-tý)._ dvanásté ,Btch. 440 ((lbeč.);. '— d\vie [tie
kainenneý Comest. 156“1n. dstě (desky); —
.
7. z dc, dč, v ob. cem, srcc, zráce, svěčit atp. Us.. Bártl). 80 (val.)
Neor. 9 atd., m. dcera, svědčiti atd.; o tom viz též % 324; —
8. z ostýchati m. o-styd-chu
'; 9. (I.“je vynecháno v impt. pote BartD. 33 (pomolz) a j., potě t. 88
(stjick.) m. poďte, — v hle m. hledi

C) Souhlásky p, 1), v, [; m a jejich proměny.
328. Souhlásky 7), b, v, m jsou v češtině pravidelné střídnice stejných
hlásek praslovanských, v. 5 246; na př. plovu psl. ])10\'q„beru psl. bem,
nový psl. now„ máti psl. mati. Souhláska f přibyla v češtině později.
V mluvnici hlásí se tyto souhlásky do třídy společné podobným člán
kováním (srov. g 7), a dále že mají některé změny stejné. Obzvláště je
tu důležito měkčení _p- v 15—atd. ve spojení s -j, -i(í) nebo samohláskou
praejotovanou (dvojhláskou i-).
'
Měkké 15, 15atd. bylo v češtině staré, a jest v některých nářečích
nynějších.

Že bylo v češtině staré, vyplývá z přeblásky a) u-i a 'b) a-č.
a) Koncovka sg. akk. terram píše se v rkpech starých -mu, na př.
Pavel rlal jest zemu Litom., ciesař zemu porobi DalH. 31, oni obdirzýe
zemu ŽWittbf36, 9, a koncovka akk. frigus, hiemem píše se rovněž tak,
w zymu ChirB. Bla; píší se tedy koncovky ty stejně; ale akk. psaný zemu
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mění se časem v zemin a zemi, kdežto akk. psaný 'zimu zůstává a nikterak
se nemění; zjev ten byl by nepochopitelný, kdyby stejně psané koncovky
stě. zemu. a zimu také stejně byly zněly, a nutno tedy předpokladati, že tu
bylo znění rozdíhié: koncovka v akk. zimu zněla jako dosud — není
příčiny domnívati se, že bylo znění jiné —, naproti tomu koncovka akk.
zemu zněla stě. ním.
b) Totéž lze ukázati na příkladech stě. psaných zemu terra a zima
frigus, rozprawal Hrad. 71ll (part. iterativa rozprávětz') a dawal (dával),
howado _awade atp. Vytčené jejich slabiky píší se kdysi stejně; ale během
času a za jistých Okolnosti mění se psané kdysi zema v země, rozprawal
v rozprávc'li, howado v hOUČZÍatd.,

kdežto v zima, dávali, vaditi za okol

ností stejných změna se nestala žádná; abychom ten zjev pochopili, před
pokládáme opět, že tu bylo znění rozdílně: v zima, dával, vada znělo ma.,
na jako dosud, naproti toinu v zema (nč. země), rozprawal (plur. rozprávěli),
howado (adj. hovězí) znělo -n'za, -v'a-.

Přehlásky u-i a a—ědějí se jen ve slabikách měkkých a po souhláskách
měkkých; v příkladech našich, kde se mu, ma, va změnilo v mi, mě, vě,
bylo tedy "'a-, 15-měkké. A co o n'z, v' ukázáno, dá se nkázati také 015, b'

a platí analogicky také 0 f.
Srov. Listy filol. 1883, 107—108 & doleji 5 394.. —

Tím je nalezeno theoreticky a nepřímé, že v době staré bylo vedle
tvrdého 1), b atd. také měkké 15, b' atd.; a touž věc potvrzují jina svě
dectví přímo.
Sem patří především psaní některých textů. kde měkkost hlásek ];
atd. je zřetelně označena. Příklady toho jsou: zpiewati Kruml. 472% fpaty
Br. Dan. 4, 12 a j.; zvláště pak důsledné označování této měkkosti
v KřižB. (z r. 1520, na listech 75“ až 990: píjffe 753, piekná 972 což se
líjbíj 952 fobie 755 chrvíjle 84b, \i'1eeru 893, jsem-lit já vám riiíj'l budiž
i ona vám míjla 82b, zmienku učinila 87b atd. (v KřižB. psává se litera
-z'- bez tečky, na př. nanhllcszíj 97b, \vierníeszíje 90% píelcníezfííí 97“ a j.;
kromě toho psáno 'tu ;) atd. také, když následuje litera známkovaná, na př.
pijffc, zmienku atp.; tečka psaná tutéž v slabikách p1-, pie-, hr, hle- atp.
není tedy s -z' na předcházející literu snad jen mechanicky přešinuta, nýbrž
náleží této liteře skutečně a značí měkkost této hlásky, tedy psané zde
131:

152',1318=15č

atd.).

Dále sem patří svědectví l'udožerského, jenž poznamenává've.: své
mluvnici 3“, že 1) ve slově pjffe je liquida mollis, a rovněž tak m v mjlto,
'v ve 'era;
a také Tomsa 1782 (str. 9) učí, že 1), b, e, f, m před -i, -í
zní ctwas gelinder und angenehmer, než před -y a —_ú*).
*) Že retnice před i, na př. v pí, mí, má znění poněkud jiné než před -a, na
př. v pa, ma, poznáváme i ve výslovnosti ,nynějši. Rozdílnost postihuje se v konci
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Tím jsou měkké hlásky 15, 15atd. dosvědčeny pro dobu starou ami

nulou. Že jsou také v nářečích

nynějších,

zejménav Čecháchv ná

řečí chodském, doudlebském a lužnickém, pak na Moravě a v Slezsku
v celém nářečí slovenském, valašském a lašském, částečně také v ha
náckém a jinde, učí a potvrzují popisovatelé těchto nářečí. Podle těchto
popisů je nejvíce rozšířeno jí, 15-atd. ve spojení s následujícím -í(í),
tedy v slabikách ýi, b'z'atd. (psaných tu pji, bjz' atd.); ale také vslabikách
jaa, jáu, ýě atd. (psaných tu pja nebo jia atd.) bývá je, b' atd. Říká se na
př. pjivo, bjič chod. 39, pjít, sto mjil Erb. čít. 34 (domažl.), pjit, von ho
zabjil Šemb. 16 (domažl.), pjivo, bjit, vjisí, rafjička, mjilost Kotsm. 5 (doudl.)
pjít, pjivo, holubji (pl. nom., holubi: pl. akk. m. holuby), vjinen, mjísa
Šemb. 19 (lnžn.), pjivo, mjil'ý BartD. 6 (Zlín.), huuši chuapji (pl. nom.,

chuapi : pl. akk. m. chlapy), bjil' (bil : byl), mjily (mily :myly)

Šemb.

57 (opavsk.); řibjata, holoubjata, hrabjata Kotsm. (; (doudl.), holubjata,
dupjata Šemb. 51 (vých. mor.), hříba BartD. 6 (Zlín.), pata, past, ýaz,
smat sa t. 98 (laš.), v hoferstí'ú t. 55 (val.), krvú t. 6 (zlin.); Moravan t.
98 (laš.), Opavjane Šemb. 51; kúpa gen. kupě akk. kúpu instr. kúpú
(Bartoš), krn'Ja gen. .krn'lě akk. kl'IÍlll instr. krn'íú (týž); kúpa, zema Bai-tl).
G (zlin.);

atd.

—

v_

Z toho ze všeho vyplývá, že vedle tvrdého 19, b atd. jednak bylo,
jednak dosud jest také měkké 13, U atd. —
Jde o znění tohoto měkkého jo, 15atd. Nynější dialektické střídnice
těchto hlásek vyslovují se s přihlaseln jotovým (tedy pi n. pi- : pli-) tu mír
nějším, tu více zřetelným; na př. v nářečí zlínském „se slabým přídechem
jotovým“ Bill'tl). 6, kdežto v dolnobečevských slovích holóbjata, pópjata
atp. jest „u výslovnosti rozeznati zcela jasné a zřetelně j“ Btch. 441.
Podle soukromého popisu Bartošova zní v slabikách pě, bě atp. nejen jo—
tace :pie, bře, ale také retnice změkčcná, tedy na př. sg. gen. kúpě vysl.
kúj>*e, sg. dat. rybč vysl. ryblc atd.; a 1'0vněž tak viadnút (vadnouti) atd.
Takové pak nějaké znění — určitěji se vyjádřiti nelze —, jako je v ny
nějších nářečích živých, přičítáme také staročeskému 15, 15atd.; opravňuje
nás k tomu kromě analogie také staročeské psaní, na př. píjffc KřížB. 75s,
líbjíj t. 955 lÍlÍjl t. 82b, Wáwra z Giwian ŠtítHrad. 168“ t. j. Jivian, pa
miatny den ListPoř. 1465 t. j. pamiátny, \'v1eeru KřižB. 89“, zmienku t.
87b, zpicwati Kruml. 472“ atd.; znění dialekticky různé, jaké při měkkém f)
atd. dotvrzeno v nářečích nynějších, mohlo bývati ovšem také v jazyku
starém.
aktu článkovacího, t. j. na. přechodu od retniee k následujícímu -í neb -a atd., a je
způsobena. právě tímto přechodem. — Retnice tvrdé a měkké rozeznává také Puch.
major v Chrámu Gnidském, tištěném 1804, na př. litcra p s kroužkem napřed nahoře
zuamenáp tvrdé, bez kroužku měkké, podobně b s obloučkem nahoře v pravo : tvrdé,

bez obloučku: měkké atp.; ale rozdíl ten je tu zajisté jen v písmě.
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Co se týká psaní

15 atd., nechávám doklady, jak je nalézám v pra

menech, a píši tedy na př. 7. Giwian Štítl-lrad. 1683, Opavjanó Šemb. 51,
Moravan BartD. 98 atd. V příkladech grammaticky konstruovaných píši
15, b' atd., na př. stč. (před přehláskou) kúg'm atp. Stejně píše se někdy
také nč. díal. 13.atd., na př. zlínské kúpa BartD. 6; stejnos't tato nebude
vaditi, netvrdí se tím, že by stč. i) a zlínské 13 zcela stejně bylo znělo,

a rozdíl veliký zajisté nebyl.
329. Měkké 16, ?) atd. mělo by bývatí ve stejných celkem případech,
kde jsou tak zvané měkké souhlásky jiné; na př. podle pravidelného 75
v inf. raňiti, part. praes. raňě (z rania, z mg), part. pass. raňeu (z ranjen-)
atd. mělo by bývati též pravidelné 13 v inf. kúpiti, part. kúgóěakúpen atd.
Avšak v češtině historicke místo pravidelnosti a důslednosti obecné nalé

záme pravidelnost
omezení

ovšem také nějakou, ale všelijak omezenou. Toto

měkkých 15, b' atd. je třeba vyšetřiti.

I. Retníce

pojí se s následujícím

Rozeznáváme případy:

—j;a to a) s —ja,ja,

a b) s -j- a další samohláskou. jinou.

a) Ve spojení s -ja, —ju,tedy v slabikách

pja, pju, bja, bju atd.

Slabiky ty mohou býti krátké nebo dlouhé, a jejich samohlásky -a -u pů
vodu jakékokolív. Tudy vzniklé ])ja, pju atd. mění se v české době

' předhistorické

v pia, piu . . ., a z toho je dále oslabenímjotace ýa,

jm atd. srov. 5 112, b) a 205, b). Že slabiky tyto byly měkké, svědčí pře
hláska a-č a u-i, na př. v part. praes. stč. kúpč (z kúpia, a toto zkapje,
ínf. kapati, kúpati), fem. kúpíc- (z kúpíúc-, a toto z kapjatj-), sg. nom.
kúpč (z kúpia, -pja), země (ze zemia, -m'ja), akk. kúpz' (z kúpiu, -pja),
zemi (ze zemiu, -mja) atd. Jotace se oslabuje a až zaniká ve psaném
zemu DalH. 31 a j., ale následující potom změna v zemin a zemi svědčí,
že vytčená slabika byla měkká, tedy mu atd. To platí o staré češtině veš
keré. Dialektícky pamatuje se měkkost dosud, na př. ve zlin. kupa akk.
klipu, instr; kuji-ú,'krn'za-krr/m-krňm atd.
l;) V případech ostatních, kde 19- atd. je spojeno s -j a další samo

hláskou jinou, t. j. v případech mimo slabiky

-7'a, -ju, změkčenízvláštní

od -j se- nejeví; pokud tn jaké bylo, záhy zaniklo. Na př. praes. 3. sg.
kúpe inf. kúpatí, hýbe, dřieme, impt. kup(i), hyb(i), part. kúpcn (inf. kú
piti), loven, lomcn, kompt. adv. lépe, hlúbe, dřévc atp., z býv. -pje, -bjc . . .,
pji, bjz' atd. Tak jest ve všech nářečích uynějších, tak byloí v češtině
staré; i v rkp. KřížB., kde měkké 15 atd. bedlivě sc znamená, píše" še
na př. oftaweno 84h, omameny 813, omamenaa 98b, oznamena 97'“. V dial.
zen'uš, \v wlal'kee zenu KřižB. 755, niekoliko zeihíj t., po geho zemíjch
t. 910, mor. dat. kúýí. km'zi, gen. kúpe, krn'zč atp. (Bartoš) je změkčení
podmžné od následujícího Ji, --í, Je.

Odchylky

odtud jsou velice řídké. V kompt. psaném lepe, lepe
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by bylo ŠtítOp. 36, jest odchylka ojedinělá. Častější, ale v celku přcCe
velmi řídká. jest odchylka v part. pass. třídy IV a příslušném subst. verb.,
'na př. vikupyenye JiřBrn. 214, zahanbien EvOl. 73a, děvku přiftavenu
ŠtítOp. 39% zlomyene Brig. 164“ a j. Nemyslím, že by v tuto psaném
'pye, bie, ve atd. bylo doéhováno staré psl. pje, bje atd., a mám za to, že
jsou to odchylky podružné a dialektickě. Jakým způsobem se vyvinuly, nelze
vždy určitě pověděti. Někdy se podobá výklad dloužením koncovky -cn:
ze zprošt'cn stalo se zdloužením -én a z toho den (srov. %128) a zúžením
též -ín, zprofftijen Štít. ř. 91), wyerzino Brig. 4', fpatřjno jest Br. Dan.
1, 15; tudy mohlo vzniknouti také vykúpicn, zalianhíen, zlomien m. -en,
.a odtud zase vykúpčuie, zloměný atp. místo -cnie, -ený. Jindy mohla pů
sobiti analogie třídy III. (umčn, trpěn) a V. 1b (stavěn), — jindy pak ana
logie zvratná, () čemž v. s 130.

H. Retnice

pojí se a) s následujícím

-i a b) se samo

hláskami praejotovanými.
a) Když následuje samohláska —inebo dlouhe -í, tedy v slabikách
_pi, pí, bi, bí atd., tu vyskytuje se měkčení v 15—,b- atd. jen jako zvláštnost
dialekticka.
.

Ta pak je v nářečích nynějších

bezpečně dosvědčena příklady:

pjivo chod. 39, pjít—Erb. čít. 34 (domažl.), bjit Kotsm. 5 (doudl.), vjisí t.,
'rafjika t., mjísa Šemb. 19 (lužn.), mjily Šemb. 57 (opav) a BartD. 6
(zlin.) atp.
Není pochyby, že taž dialektickú zvláštnost bývala také v době

starší,

a můžeme ji spatřovati tam, kde psaní k ní ukazuje. Na př.

v KřižB. psáno:

tuto ie píjffe 75“, za bohatým ln'ahíj 87“, trúbiti 795,

\'Vlda 933, přzn'vítala 965, přzn'víjtaly 95b, s fwyi'ni dietrhi 98b, budiž ona

vám liiíjla S25. l'vkroxhíj 84“ atd.; že tečka v těchto dokladech náleží sou
hlásce 17- atd. a není snad jen přešinuta s následujícího —z',je ukázáno
nahoře; není tedy pro příklady zde podané výklad jiný než ten, že text,
z něhož jsou vzaty, pochází z dialektu, ve kterém se říkalo jaz'še, trúěz'ti,
óítati, milý atd., žetedy dialekticka zvláštnost novočcská.páá-, bjz'- atd. —
t. j. pití—, bgfz'-atd. — nebo ;ó'i, b'z'atd. místo spisovného pal, bž- atd. byla

také v době staré.

,

0) Když nasleduje samohláskapraejotovaná

.

(dvojhláska), tu jest

rozeznavati a) spojení s Ja, Já, Já, a b) spojení s -č, -z'e,buďtež tyto
dvojhlásky původu jakéhokoliv; — spojení jiná krom uvedených jsou dia
lektické varianty.
1. Ve spojení s bývalým českým Ja, Já, Já vzniká pl'a, pici, piú,
Ma,.. atd., a dále oslabením jotace 1M, pá, [íu atd., srov. g 112, a)
a 205, b). Měkké byly tyto slabiky v době staré, a to ještě v XII—XIV
stol. Svědectvím tomu jsou přehlásky v gen. holúběte dat. holúběti atd.
vedle plur. holúbata (z -bgt-), v stč. sg. gen. kopie, vrbie, bohatstmíc,
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svědomia z kopía'. atd. (z -i>ja), dat. kopí, vrbí, bohatství, .svědOmí z kopiu'

atd. (z -nju), atp.; kdyby tu byly bývaly slabiky tvrdě, jako jsou na př.
v inf. skubati, adj. lepci, lepú atp., nebyla by nastala přehlaska v holúbčti,
kopie, kopí atd., nýbrž staré holúbati, kopá, kopci bylo by zůstalo beze
změny, jako skubati, lepá, lepci atp. zůstalo nezměněno. Časem měkkost
zaniká &jest na př. part. napat, adj. památný, plur. holúbata atd;; ale
dialektický udržuje se, jak svědčí doklady psané l'patý Br. Dan. 4, 12,
pamiatny ListPoř. 1465 atp., a v některých nářečích pamatuje se dosud,
jak dokazují příklady: řibjata Kotsm. 6, hříbjata Btch. 441, hrabata BartD.
16 (Zlín.), gen. zlodějstýa t. 98 (laš.), instr. krýú t. 6 (Zlín.), v hofer
stýú t. atd.
2. Ve spojení s praejotovanými samohláskami (dvojhláskaini) ostat
ními, totiž s -č (: ic) a -z':;(: ié), drží se jotace všeobecné a pravi
delně, na př. v (lat. rybě, hlavě, part. trpě, trpícc- atd., vysl. rybíe atd.
Dialekticky bývá tu kromě jotace ještě zvláštní změkčení souhlásky, tedy
na př. pě 'vysl. jaře atd. (Bartoš, viz 5 328). A tak bývalo také v nářečích
starších, jak svědčí doklady v KřižB. pleknaa-78“, fobie 75“, \viedie'ti 885.,
\'viefs 84b, nnel 75h, rineti 79% zmienku 87]) atd. (často); příklad stejný
odjinud je zpiewati Kruml. 472“. V dokladech těchto, hojných zejména
v KřižB, jsou psány slabiky naše př, bě atd. a tě, dě, nč podobně, na př.
ve slově \viedieti KřižB. 88b psána slabika \'vio (=ně. vě) docela jako
dic (: nč. dě). Podle toho inohlo by se zdáti, jako psaně die neznamena
znění ďc': d'ie, nýbrž jest jen mechanickou obměnou psaní staršího „die
(přešinutím tečky s litery i na literu d), tak že jest také psané \ne

jenom :

tě, a nikoli:

dě. Ale naproti tomu je připomenouti, co dílem

již nahoře bylo pověděno: 1) že slabiky psané se souhláskami retnými
\'vle atd. a slabiky s J, ť, 95., dle atd. nejsou zcela analogické, poněvadž
v (110atd. jotace již (v XVI stol.) nezněla (svědectví toho jsou i v samém
KřižB., kdež náležitě jcšfe, otpušt'cníc psano gefl'tie 86b a 92“, odpul'ftreinee
90b), ve \vle_atd. pak znela a zní dosud; 2) že z sainotno býva bez-tečky,
když nepředcllazí litera, která by tečku míti mohla, na př. nanhlletffíj 97b
a j.; 3) že litera souhlásky retné bývá.tečkovana i když následuje známko
vaně i, na př. píjffe 75“, zrhíenku 87b a j. Když to vše shrneme a k tomu
povážíme, že pě atd. zní dialektický dosud p'e atd. (t. j. že kromě jotace
je také změkčena retnice), tedy nebude trvám lze jinak než připustiti, že
také psané \'vie atp. v KřižB. dlužno bráti za 'íě (: víře)atd. —
'

Případy I. a) pja, pju atp. a II. b) 1) pia, piu atp. v češtině
splývají,
srov. % 113 a 206. Na př. stč. part. I. a) kúpe" (inf. kúpatí)
je z kúýa a toto z kupia psl. kapjg, a II. b) 1) kupě (inf. kúpitz') je
z kúpa a toto z kúpía pův. kupg; I. a) part. kúpíc (inf. kzípati) je ze
staršího kújm'c- a toto z kúpízíc- psl. lcapjcjtj-, a H. b) 1) sg. dat. kopí je
ze staršího kopií a toto z koln'ú a psl. koptju. Vytčené v těchto příkladech
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slabiky ně. i stě. pě &pí jsou jednostejné, ale původu jsou rozdílného:
v případech I. a) bylo pjg, qu, atp. (vůbec pj), v případech pak 11. 2.
a) bylo pg, pbju (vůbec 1)- bez —j); oboje splynulo, t. j. z obojího vyvinulo

se pro češtinu jednostejué pía, piu atd.

'

III. Od následujícího -c, -b souhlásky p-, 12-atd. se neměkčí. Psané
vě, má atp. místo ze, me a m za mz; jsou zvláštnosti a odchylky dílem
ojediněle, dílem dialektickě; o těch v. v g 130 a v 55 zde násl.

P, 13

330. Souhlásky _p,16 píší

se:

většinou bez“ rozdílu-měkkosti

literami 11, na př. pity (inf.)

ŽWittb. 79, 4, píchá superbia t. 72, 6; — pp, na př. przyekoppi AlxM.
1, 14, oppatrnomu Háj 33, pod Lippany t. 4075; — o psaném hpan- a
phan- viz & 392 č. 9; —

někdy měkkost naznačena
a psáno 1'),na př. píjffe KřižB. 75“,
fulen (l v tomto rkpe : netvrdé Z) t. S7“; tak psáno i v bibli Br.: zpal
Ie Dan. 8,10, t. 8, 11, fpatý t. 4, 12, připal Ezech. 17, 7; také v mluvnici
Rosově (1672) str. 1 a 2 rozeznává se p a 13; Pelzel (1798) píše'p*a1102
a 105. p*at 107, Vojt. Nejedlý v ČČMus. 1828,.I. 23 p'ala; — Tomsa
str. 9 vysvětluje rozpatý: „beinahe rožpjatý“, Nejedlý (1804) str. 10
rozpatý V„lies rozpiatý“.
. V Ale. je napsáno begyety 2167 m. pojieti, chybně. —

pj se mění vpí,13.
331. Změna tato stala se v době české předhistorické,
a stala
se v slabikách pja, pju: žádané pja, pju změnilose v 1,50,píu, a oslabe
uim jotace změněno pi- dále v 15-, srov. 5 329. Na př. sg. nom. kúpja, -pía,
stč. před přehláskou kújm; přehlas. kúpč nč. koupě; akk. kúpju, -piu,
stě. před přehláskou kújm, nč. koupi;-atd.
Měkkost v slabikách těchto pamatuje se v češtině vůbec až 'do pře
hlásky a-ě a u-z'; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé *kúpa, *kúpu- nebylo
by se mohlo přehlásiti v kupě a kúpz'.

Dialekticky pamatuje se táž měkkost dosud, např. nom. kújaa BartD.
6 (Zlín.), akk. kupu, Lijmuy (1nor.).

Máme pak tuto změnu v případech

obsažených ve výčtu v 5262

a j. (při změně rj a j.), totiž:
v některých tvarech jmenných kmene -j-, na př. sg. nom. kupě ne—
přehlas. kújía z kupia,
-pju PSl- mia,;

-pja_, — sg. akk. kúpz' nepřehlas.

Gebauer. Historická mluv. jaz. česk I.

kúp'u z -pl'u,
27
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v subst. s příponou -jan-, na př. Lipěnín; pl. akk. Lipany, z Iman-,
lipjan-; —
'
v praes. 1. sg. -tř. 111. 2, na př. stě. trím' z tti'pjfy; —
v praes. 1. sg. tř. IV, na př. stě. tojm z toqu ; —
v slovesích tř. V. lb, na př. potápěti nepřehlas. —tú153tiž -tápjati,
ve všech tvarech; —

v tvarech praesentních (krom. impf.) sloves tř. V. 2, na př. praes.
1. sg. kajut (kapati) ž kapjzt, 3. pl. kajiú z kaqutb, part. kapč, kapíc- stě.

(před přehláskou) kaja, kaýúc- ž kaij, kaqutjn —
Odchylkou
bývá také místo žádané slabiky pc (z psl. pic) psáno
pe, pye, zejména v kompt. lepe ŠtítOp. 36, & snbst. verb. sloves tř. IV.
vikupyenye JiřBrn. 214, nanebewftupyenye t. 217; o tom v. 329..

pi—, ])i- se mění

v již, 131“

332._1. Když následuje samohláska -i, -í, mění se p v některých
nářečích v 13. Na př. pjivo Kotsm. 5 (doudl.), Šemb. 19 (lužn.), BartD.
6 (Min.), pjít Erb. čít. 34'(domažl.), pjit Šeníb. 16 (též), huuši chuapji pl.
nom. Šelnb. 57 (opav.) atp. To bylo i v době starší, jak svědčí doklady
KřižB.: píjffe 75% pížiftul'nw 763, pílen 87% inline 873, s jnlnoftíj 891).
2. Když následuje některá že samohlásek praejotovaných č, ic, ia,
iai. iai, tedy rozeznávejme případy:
'
&)pě. pie. Tu máme jotaci zaclíovánu, na př. pět vys.-pict, dat.
potupč vysl. -])"(!atd. Kromě jotace bývá však dialektický ještě takéžměk—
čení předcházející souhlásky,. tedy potujóč vysl. -13'>"c
atp. (Bartoš); & tato

dialektická zvláštnost byla také v době starší, jak svědčí psaní zpiewati
Krúml. 472ll ?. zvláště ns-us písařův v .KřižB.: pleknao 783, plekná 97“,
[nean 91" & %", piekmeiffíj 97“, opiet 88', 87b, trpíelíwoít 93% pí'zetr
[nela

97 b.

-

,

b) pia, piá. pi-zi. Tu bylo změkčení, při němž praejotace zanikala;
tedy na př. part plat-fiat, jako tiatifat atp. S tím srovnává se psaní fl'mtý
Br. Dan. 4, 12, zpal fe t. 10 a 11, připal t. Ezech. 17, 7. Měkkost drží
se do stol. XII & XIV; svědectvím tomu jsou přehlásky ýat-pčtie', sg.
gen. kolizi-kopie, dat. koýú-kopz'ú, kopí. Potom měkkost dílem zaniká &
jest. ně.“zapal, zapat atd., — dílem se drží a proniká v jotaci, 'v díal.
past, ýata, [)atro, jmď Bartl). 98 (las.), žaýan t. 39 (súch.), 3. pl. mad
t. 77 (vaL), jmst t. 29 (pomor.), pjasc! _pjatý, pjatek, pjata, inf. pjaó t. 40
(hrozenk.), pópjata Btch. 441, slc. pial, píat atd; Nč. knižně pial, piat
(n. pjal, pjat) je vlivem nářečí východních;

padnínl má pal, pat.
Srov. 55 340 (b'), 348 (6) a 358 (m).

jazyk _obecuý na území zát—
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pe, po.
333. Odnásledujícího -a, -b souhláska ]) se nemčkčí. O řídkých od
chylkách, jako je psané kopiet Mill. 21“, v. g 130.

Změny souhlásky ;) mimo měkčení.
334. 1. p (p) je změněno v t, zejména pě a v_tc a ty, v díal. tet,
ieknej, tyto je s tonou mýt. 338 lp. pět, pěkn-, pite (pijte), spěnou;
srov. změnu parallelní b-d v g 342. Dále je změněno p v t“ v č. tipec
proti stč. pipec, pol. pypeé sthněm. _pňHiz.
2. p změněno v f v doudl. fab (m. páv, fáb, fábí péro BartD. 87
(stjick.); o tom v. dolcji % 471; — v slc., zlin. a dbečifigle (plur.) BartD.
13 a Bteh. 433, č. pikle, stč. pikel; 4- pt změněno v ft, ve fták Us. m.

pták, fták Btch 433; vták Šemb. 40 (záp.-mor.), za ft býva vt atd., srov.
sln. ftič a vtič m. ptič Mikl. I2 507 ; v doudl. krofta Kotsm. 11 m. kuroptva;
— v 01).fčela, včela ze *pčela, srb. pčela, pol. pczola, stsl. b'Lčela; .—
:sem patří také fstruh, pstruh m. pstruh, wl'truch Nom. 63).
3. p v I), v babouk Us., Kotsm. .18. m. pavouk; dále v dial. charba
BartD. 13 (Zlín.) aj., bohádka t. 63 (val.) a j., 1n.charpa, pohádka. Vlas.
nazba t. 108 m. náspa změněna skupina temná v jasnou.
4. 19 ve v, v pomor. chart-o m. charpa BartD. 30.
O stč. i nč. máry v. stč. páry, ze střhnčm. bare, v. 5 343 č. 3.
55.p v k, v kapradí v. papradí, laš. papratka BartD. 118, pol. paproé,
'l'llS. paporots, z paportb Mikl. lit. Wtb. 231;'— křepelka, slc. .a'srbch.
prepelica, m. perper- Mikl. Et. Wtb. 243 a I'-' 507; — hondrava Jg. v.
pondrava, z po-norva Mikl. Et. Wtb. 212; '— v Kařez, Karež, Kařízek
Saab. 22 (Zbll'OŽ., jména místní) m. pařez atd.; ——v hříkopa BaítD. 87
(stjick.), Btch. 433 (dbeč.) a j. m. příkopa, vlivem následujícího -ho-; —
v mor. křesný m. přesný (bez kvasnic) BartD. 63 (val.)
Na pohled je p změněno v h v č. lez—hart za lat. leopar(lus,. a dále
ve štíhlý vedle štíplý; ale české levhart je přejato % němčiny, kdež znělo
-st1"hněm.líphartc atp. Matz. Cs. 240, — & štíhlý, štíply' jsou slova vý
znamu podobného, ale původem různá: štíhlý patří k stsl. scčgl'r. singularis,
srbch. cigli ei'nzíg, rus. ščegolb Stutzer Mikl. Etym. Wtb. 289, a štíply',
.c'íplgí Vel., Kom. Jg. k pol. szczuply.

'

Cizí p.
335. V slovích přejatých cizí p většinou zůstává, na př. ve slovích
op-, Opice, z germ., stnor. api, duěm. ape Uhlenb., — plch stsl. pl'BChTa
ze sthněm. pilih t., — placka z lat. placenta, — stč. papier nč. papír
QW
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ze střhněm. papier (& toto z franc. papier) atd. — Zřídka je změněno
v hlásku jinou, na př. v slovích barvínek z lat. pervínca Mikl. Fremdw.
77 (mylným spojením s barva), — topol z populus t. 335, — stč. fard,
fard Přešp 477, Hard Rozk. 933, z pardus, val. facht BartD. 63 z něm.
Pacht (& toto z lat. pactus, pactum Kluge 254) atd.

1) se přisouvá.
336. 1. V mn-mpn. Na př. tempn- m. tomu-, (šírost) tempna Píl. (',
tempnofti ŽTruhl. 138, 11 a 12, Koř. 1. Jan. 1,- 5, tempnoftmi Koř. Efez..
4, 18; — šírost zempna Pil. c m. zemná; — kampna Mast. 289; —
hrompnice Půh. 1, 263; ——rofumpna Fagif. 37[) m. rozumná; — zempnye
UrbE. 114 m. žemně (lnu), — sumpnik Bozk. 908 m. Súmník; — odempnc

Mast. 383, Pror. Dan. 3, 96 m. -mne; — prziedempnu Ale

: przyedemnu

Alb. 62b, m. -mnú; — z Lompnice Půh. 1, 285; — Jempnicc, Jacobus
de Gempnicz, děkan Vltavotýnský r. 1542 (ČČMus. 1843, 148); — srov.
lat. dampnum, contempno.
2. V mt-mpt, na tompto fwyetye Admont. 1; srov. lat. emptus atp.,
3. V ml-mpl, na Cnunplowie ListPoř. 1443, v, Krumpiově t. 1409;
srov. lat. exemplum.
'
4. V ms-mps, v Sampfon Comest. 125% srov. lat. sumpsi.
5. V slově pštros v. štros atp.; shodně s lat. struthio" & sthněm.
strůz bylo i stsl. strus'n atd. & stč. štrus, štros: fftruzzy Ale. 5, 22,
[tmffowe Pror. Isa, 43, 20, ftrolowe 13.13, 21, ftrofs Boh. 21b, štros BartD.
16 (Zlín.) a Btch. 433 atd.; vedle tohó je také pštros, pftroff Nom. 64b,
pitrol'l'owe wayce Gesta, Kl. 186 atd.

19se odsouvá.
337. 1. Ze skupení 1m.

Odsouvání toto, je z doby psl., viz % 246:

sen psl. smn'b m. smp'nm ř. b'mog, \—— usnouti

z usmpnqti

sr. Spáti,

—

tonouti z tqanqti, — tmouti z tbrpnqti, sr. trpěti, noha mu strpnula Batti).
110 (laš.), — klenouti z klepnqti, — lnouti z lbpnígti, — oslnouti z oslppnqti,
— kanouti z kapnqti, sr. kapáti; — v češtině jsou příklady ještě další:
kynouti z kypnaýi, srov. kypčti; -— křěnúti z -krépnqti, stsl. iskrépnqti
obrigescere, stč. zkřěnúti: had (zimou) zkrsenuw Jidl)rk. 102, ruce zkrzcnulc
Štít. uč. 154“, vozataj bíše zkrzienul obriguit Otc. 423% — uskřinúti ze
-skřipn—,nč. uskřipnouti, že tě ufkrzyne DalC. 85, aby se nevffkřinul
1565; — uštnúti z uščbpnqti, nč. uštipnouti, \'fftne ho had 01. Am. 5, 19,
bude-li vftnut Comest. Boba j.; — vysynúti, vysynovati, ze -s'ypnqti, ještěr
vysyuuje jazyk Troj. Jg. Tvary s -1m-, trpnouti, skí'ipnouti, štipuouti atp.,
jsou novotvary.

421

2. Ze skup. ps, pt, též v době psl., viz ;, týž:

vosa lit. vapsa, súti

m. Supti, čřieti ze čen—pti.

3. Dále jest p odsuto porůznu v slovích jednotlivých: kurotva Btch.
424, kurotev Tomsa 58, korotcv Us., stč. kuroptwa ŽWittb. 104, 40 aj., —
pcmy' piperatus SlovKlem. 74b a j. m. peprný, odtud perník, — struh Us.
a Kotsm. 15 m. pstruh, — a v slově přejatěm hautman Comest. 257b,
Ben. Ex. 18, 21 a j. m. hauptman.

b, bo
338. Souhlásky b, b' píší se:
většinou bez rozdílu měkkosti

literami b, na př. k biti ad locum

certáminis 01. 1. Reg. 17, 22 a v jeho biti essentia Kat. 100; — "bb,
\ bbilo _(bylo) AlxM. 2, 1, bby (by) t. 2, 13; -—

'

někdy měkkost označena a psáno: Í), na př. hrabíj KřížB. S75 nelíjbíjfs
t. 845, líjbíj t. ssh, líjblla t. 79*. [0518t. 75“ a 76“ aj.; _ Šteyer v Žáčku
(1668) na str. 13 a 14 poznamenává, že někteří rozeznávají [) s obloučkem
(nahoře v právo) a b bez toho obloučku; patrně mělo býti ono pro tvrdě,
toto pro měkké 1), ale pravidlavtom postřehnouti nemohl; —- tak vykládá
také Rosa (1672) na str. 1 a 2, a píše na př. na str. 62 ryba (b s obloučkem)
dat. rybě (bez obloučku), ale tutéž odchylkou i bjda (s obloučkem) atd.; —
totéž dvoje b píše Puchmajer v Chrámu Gnidském (1804), — Tham
v Ncueste Methode (1811) str. 20 poznamenává, že někteří liší bzavřené
(s obloučkem) a otevřené (bez obloučku), ale vyznává, že v tom nepostihuje
„pravidla. —

V Ale.

,

1746 je napsáno pyly m. byli, chybně. —
bj se mění

v bí, b'.

339. Změna tato stala se v době české předhistorické,
a stala
se v slabikách
bja, bju: žádané bja, bju změnilo se v bia, bíu, a osla
bením jotace změněno bí- dále v 15,srov. %329. Na př. hýbati part. praes.
psl. gybje, česk.'přcdhistor. gybja, -bía, -b'a, stč. přehlas. hybč; plur. psl.
gybjatje, česk. předhist. gybjúce, -biúce, stč. nepřehlas. hybúce, přehlas.
hýbz'ce atp.

Měkkost v slabikách těchto pamatuje se v češtině vůbec až do pře
hlásky a-ě a u-ž'; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé *hýba., *hýlníc—nebylo
by se mohlo přehlásiti v hýbě a hýbíc-.
'

Dialekticky pamatuje se táž měkkost posud; jako se říká Moravan
BartD. 98 (1aš.), Opavjaně Šemb. 51 (vých—mor.), Lipany (mor.) atd , tak
:se říká také Dub'any atp.
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Máme pak tuto změnu v případech

obsažených ve výčtu v $ 262

a j. (při změně oy' & j.),_ na př.:

v
v
v
v

subst. s příp. -ja,n- Duběnín pl. 'akk. Dubany z duben-, mlýnu—;
praes. l. sg. tř. III. 2, svrb'u, ze svm-bjzt; -—
praes. 1. sg. tř. IV , rob'u. z roqu, atp.; —
slovesích tř. V. 15, vyráběti nepřehlus. —ráb'ati,z -rábjati atp., ve

všech tvarech; —
\
v tvarech praesentních (krom imperf.) tř. V. 2, praes. 1. sg. stč. hýb'u
z gybja. pl. hy'b'ú z gyqutb, stč. part. (před přehláskou) hýb'a, hy'b'úc-,.
z gybjc, gybiotř

Odchylkou

bývá také místo žádané slabiky

be (z psl. ()je)psáno

bie, bye, zejména. v part. -n třídy [V: zahanbien EvOl. 73% pohrzbyen Ol.
Job. 11, 18, pohrzbiena t. Jud. 16, 28 & Sir. 44, 14; o tom v. % 329.

Íri-, bi- se mění v lít-, iii-.

'340. 1. Když následuje samohláska -z', -í, mění se b v některých
nářečích v b'. Na př. bjit Kotsm. 5 (doudl.), pámbjička m. pánvička t. 49,
bjič chod. 39, von ho zabjil Šemb. 16 (dOmažl.), holubji Šomb. 19 (lužn.:
holubji': pl. nom., holubi : pl. akk. m. holuby). bjil t. 57 (opav.). Že
tu dialekticky bývalo měkké (5 také v době starší, svědčí psaní: hralííj
KřižB. 87n, neiíjbíjrs t. 84b, iíjbíj t. 86b. líjbíla. t. 841) a j. _
2. Když následuje samohláska praejotovaná. zejména v slabikách:
a) M. bic. Tu máme jotaci zachovánu, na př. běh vysl. břeh, dat.
rybě vysl. rybíc atd.- Kromě jotace bývá Avšakdialekticky ještě změkčení
rotnice, tcdy rybč vysl. rylííe atp. (Bartoš); & tato dialektická zvláštnost
byla také v době starší, jak svědčí psaní folne KřižB. 75', 76“ a j., toho
86:. a j., margkrahle 84 a j., w takee oíohle 935, v wclikec chudolne 78“,
)( potřzelne

775, k Swadhle 795, 0202 fc Ííjl)íjvc 85“.

'

b) bia, bicí, bicí. 'l'u bylo změkčení, při němž praejotace'zanikla; tedy
na. př. holúb'ata z -biata. holúb'átko, jako ščěňata z Mata atp. Měkkost.
drží se do stol. XII & XIV; svědectvím tomu jsou přehlásky sg. nom.
holúbč z -ba, gen. holúběte z -15ate atd., sg. gen. vrb'á-vrbie, dat. vrlíú
wbiu, vrbí. Potouí měkkost dílem zaniká &jest nč. holoubata atd., — dílem
se drží a proniká v jotaci, v díal. řibja, holoubjata, hrabjata Kotsm. 6
(doud1.), hřílía BartD. 6 (Zlín.), hrabata t. 16 (též), holoubjata Šemb. 51
(vých.-mor.), holóbjata, hříbjata Btch. 441 atd.
Srov. % 332 a j.

“
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bc, bb.

341. Od následujícího -c, -b souhláska b- se neměkčí. Rkp. KřižB.,
bedlivý na označování měkkých retnic, má psáno: tebe 805, 82b a j., febe
83“ a j., neberuczi 91b a j. A rovněž tak je téměř bez výjimky psáno
v textech jiných; o řídkých odchylkách, jako jsou ve psaném bieru (3. pl.)
Luct. 1059, drobiet t. 1835, v. g 130.

Změny souhlásky b mimo měkčení.
342. 1. b (b')je změněno v (l, zejména bě v de, v dial. říde, holoude

v troude, dehem dehoucím mýt, 336 m. hříbě, holoubě atd.; srov. změnu
parallelní p-t v 5 334.' Dále je změněno
2. b ve v, ve včela z bmčela. srov. g 334; v stě, vedl-ník, vedrnyk
Prešp. 719 m. bedrník, škravoška, skrawofka Nom. 67“ m. škraboška, doudl.
žalova ze žaloba Kotsm. 19 (podle žalovati), alenk. bidlo m. bidlo BartD. 35.
3. b v 1), v záplatník m. záblatník (u vozu).
4. b v m, škemrati v. škebrati; chodsky říká. se rymík m. rybník chod.
47, patrně „prostředím *rymník: o bručeti-mručeti, bručeti v. $ 350.

Ciží b.
343. Cizí b v slovích přejatých dílem zůstává, na př. stě. bek'yně ze
střlat. heguina něm.. Begine Betschwester Metz. Cs. 108, _— tábor z tur.
thábůr castra Mikl. Ifremdw. 131, — trouba sthnčm. trumba t.- 133, — kbel
střhněm. kiibel (sthnčm. *chubil) Klugc 192 atd., — bouda stč.lbúda střhněm.
buode Uhlenb., — buk z germ. bók-, sthněm. buohlm t. (o přejetí z germ.
svědčí hlásky -u- a Je), — bradatice stsl. brady z genu. *bardó sthněm.

berta Streitaxt t., — bedna sthnčm. butinna dolnončm. *budinna t., —
velbloud stsl. veluqum z got. ulbandus, mylným spojením s adí. velb- a dále
s blud-, blud, blúditi t., — cibule ze střhněm ziholle ato z lat. caepula t.;
— dílem bývá změněno v hlásky jiné, a to:
1. Ve 1). Na př. barvieř, barwijři ti holí &hojí Pref. 5, -z něm. barbier,
toto z franc., střlat. barbarius; ——buvol ?. lat. bubalus ř. (?aóflalog; —
hever z něm. Heber; — réva ze sthnčm. roba; ——skýva, vedle skýba,
pol. & luž. skiba, ze sthněm. scíba, Scheibe Mikl. Fremdw. 126; — šavle

pol. szabla z ital. sciabla atd. Mikl. t. 123; — švestka z prunus sebastica;
——kabias (rostl.) z lat. scabiosa columbaria Matz. Cíz. sl. 200.
2. V 1). Na př. Amp m. Arab, Arapi & Turcy Háj. 215“, Arapuow t.

200%- — ňšpan z Fischbein; —- oplatek z lat. oblata Mikl. Frede. 117;
— pácovati nčm. beizen; — pách (v K. Hoře) z'Bach; — palcéř caesaries
ze střhněm. balzer; — paleta z něm. Bolette; — Pamberk m. Bamberk
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w Pambcree Háj. 1.06'>; — pant z Band; -— stč. páry (máry) střhněm.
háro; —-pátuch z Budetuch; —pekař ze střhném. beeker; —pelest z Bett—

leiste; — pemza. z něm. Bims; — perkmistr z Bergm-; — Pernštýn
z Bárnstein; — pižmo sthněm. bisamo, & to ze střlat. bisamum; — plát
něm. Blatt; — plech střhnčm. blech; — plesa střhněm. blasse (bílé místo,
zvláště na čele zvířete); — póda, půda střhněm. bodem Metz. Ciz. sl. 283;
— pohár mrus. pohar maďar. pohár z Becher Mikl. Frede. 117; — prant
z Brand; — preelík něm. Bretzel; — prusplech z Brustbleeh; — purk
mistr, pnlmistr [Burg-; — puška sthněm. buhsa; — pušpan z něm. Buchs
baum; — pytel střhněm. biutel; — verpánek z Werkbank Matz. Cs.
368; — plevajz z Bleiweis atd.;
3. V dial'. _r/rumle drnkačka BartD. 13 (Zlín.) & Bteh. 433 m. brumle,
nem. Brummeisen, je změněno b v 9. V stč. i nč. máry vedle stč. páry
& střlměm. báre je m za cizí b.

b se přisouvá.
344. 1. V několika, případech, kde k tomu vedla mylná. dekomposiee.
složenin s OZP.Na př. bylo stč. lžzatzí; k tomu byla složenina ob-lz'zati; tato
složenina brala se mylně za o-blz'za-tz'; a. podle tohoto mylného domnění

dobylo se rozložením z oblízatz' slovesa jednoduchého, dotud nebývalého
blízati; na pohled je tu přisuté b, lízati—blízati. ale .vývoj byl, jak
ukázáno; —. stejným způsobem vzniklo baliti z obalítž, m. ob-(v)a.liti-; —
bořitiz ob-ořzítz':: ob-ořití, stsl. oriti evertere; —. badati z obadati : ob—_
adati, sr. stě. jadati : j—adati serutari, -z pův. (id-, srov. lat. odor a _lit.
ůsti odorarí (Zubatý); — boukati se (o svini) z obúka-ti sc : ob-úkati se,
podle pol. ukaé sie (též); — bahniti se (o ovci) z obahm'ti sc : ob-agniti
seMatz. Ciz. sl. 16; odtud dále bahnic'e; —.-dial. bouzené maso :uzené,
Us. \; Rakovnickn (dr. B. Jedlička), zob-zalití, sotvan1.-vuditi, zkoř. vend-g
— srov. Stsl. brešta res inventa z ob-rešt- Mikl. I“ 74.
2. Kromě tohoje přisuto b v botka m; otka. mýt. 335 bac0un m. ocún,
t., shrbnu m. shrnu Šemb. 61 (opavsk., z grt-), stč. bobtati, .bobtati Hrad.
1305; vedle botnati a stsl. botéti pingneseere.

[) se odsouvá.
345. 1-. Ze'sknpení Im. Odsouvání to je z doby psl., y. 5 3240: hnúti
z gmbnqti, aor. stč. (lid) sotně sě hbe nohy vleka AlxŠ. 1, &: sotva se
hýbal; — hynouti 'z gybizgti'; — zhelmouti dial. zhebnóf. Btch. 433, stsl.
gybmyti jsou novotvary.
2. Ze sknpení 'bt, bst, dílem též z doby psl., v. %týž: dláto z *dolbto,
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'hřésti z *grebsti; — dále skústi m. skúbsti, vlasy [ku.fty Pass. 326 vedlo
:skúbsti na. témž místě v Pass.-tišt. Jg., slc. skúbst IIatt. 510. 115.

v, v.
346. Souhlásky v, o' píší se:
většinou bez rozdílu měkkosti

literami & spřežkamiu,.na př.

_iauor, panen, kauka a j. MVeer; cralbuftue tue &j. HomOp.; (s;louo,
znet & j. Ostr., uechni & j. Kunh., chouati ŽGloss.; floua Mast. 208,
klouetanye t. 40 a j.; uolal ŽKlem. 16, 6, zíuota t. 22, 6, zdraua _t. 717,
20 a,j.; zalouaty LAl. c, pis'arzoui t. & uiez t.. e aj.; yedua Hrad. 1255, 11111
t.
185%uywrhu t. 125') (všeho škrát v Hrad.); czlouiok UmR. 52, uidite t. 58,
.zuyeftye t. 37 a j.; poznaua Marg. 163, ufelyku. t. 133, luoWych t. 280;
s ledvin)r Ol. Prov. 30, 31, nejsú zbaueny t. Bar. 6, 11, dvě weuodye t.
Num. 7. 3 a j. (často v Ol.); prauo Lact. 92b, wyuoda t. 1653, ffaluige t.
2700; — m1, na př. pofuuacheno, \vziuuati HomOp.; uufiech (všěch),
nunuzi (x*-núzi) & j. Kunh.; tuuych (tvých)_ŽKlem. 118, 43; — v, na př
vezvan HomOp.; panev, vole, vapno, covka & j. MVerb.;' do zveta & j
Ostr., Vitaj Kunh.; krayov ŽGloss.; viproft ŽKlem. 16, 13, wifvobodicz t.

17. 48 (liberator);
t. 1, _22 a j.;

volaiuczc UmR. 159 a j.;

velmi AIXM. 1, 8 a j.;

velmi Ale.

1, 10, viocze

vydyeffe KatBru. "16 a. j.;

volam

MastDrk. 73 a. j.; \'ietew 'Ol. Súdc. 9, 48, vietwy t'Ezech. 17, 9 a j.
(v 01. často v začátečném ve-, vě , ví-); — vv, na př. cevv, wezlo MVerb.;
chvvalu Kath.
125, l'vvym t. :3l, nayvviffe t. 253, vpravvichu t. 145; —
m;, na př. fuve,(své) H'omOp.; pyuvo MastDrk. 154; — mu, na př. odpo
vaedyew Drk. 1575; — w, na př. wezlo, “To—teno& j. MVerb. ;-'fwatheho
HomOp.; wfioch, wfeuiduci Kunh. (tu jen to); brzitwa. a j. ŽGloss. (tu je
10 již z pravidla); w tu wffu wlaft wehnati Ale. 1, 1 aj,; zawal'awAle.
2, 9 a j.; ftawyl Mast. 423 a j. (w pravidlem); powiedioti Hrad. 1'.a. j.
(též), wlafti wamee Ol. Num. 9, 10 a j.; od sklonku stol. XIII až do
poslední nč. opravy pravopisné pravidlem
w; —wu. na, př'. fwue (své)
Mastlh'k. 310; —
'
_
někdy měkkost
Označeno & psáno \“v:mlm'vnlKřižB._ 76“, protl
xintl t. 82“ a j.; — také Rosa (1672) str. 1 a 2 _píše o měkkém'fv, ale
má na mysli slabikn*vě, kterou píše \iře, „Sláv'vezs-Iávě 62.

Při psaní 1;jsou také některé písařské zvláštnosti.

Psáno totiž

někdy za místo vu., mi. na př. mluw t. j. mluvu ŽGloss., dW=dvú

t.,

modlitw=mod1itvu ŽKlem.-53, 4, fw=svú t. 9, 8, tw=tvú
t. 42,
3, zwk=zvuk t. 64, 's, wftazv-ústa ŽWittb. '39, 4, wítech I:. 33, 2,
wffi : v—uši,v-úši t. 17, 7, wtoczil'fcze =—v-útočišče t. 30, 3, .xvzdie :
'v-uzdě t. 31, 9, zwk :rzwuk ŽTom. 64, 8, fw: svú DalH. 30, ciefarzoW
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milost : ciesařovut. 39, hlaw : hlavu Ans. (ČČMus. 1880, 346), przyprawg'
: připravuj Vít. 65“ a j.; — dále psáno m u. a místo c-v—(nebo cbr-);
tu vlastně splývá v-v- v jediné w-, \'iz doleji 5 350; — také psáno m—
místo v-o-z wftatczich m. v-ostatciech ŽWittb. 20, 10 in reliquiis, wbra—
ziech m. v-obraziech t. 96, 7, wl'trziehauyu m. v-ostřiehaniu t. 118, 9,
when m. v-ohcň t. Athan., wohen korrekturou ze when t. 139, 11; —
též 1m místo cm;-: \vuazaty m. uvázati ListVrat. 1371; —--a totéž m. „:
Ewuangelista t.

vj se mění

ve ©4315.

347. Změna tato se stala v době předhistorické,

a stala se

v slabikách vja, vin: žádané vja., vju změnilo se ve via, aiu, a oslabením
jotace změněno cř- dále 15,Srov. 5 329. Na př. psl. stavjati, česk. před
histor. stav,-ian, stazíati, stč. přehlas. stavěti; praes. 1. sg. psl. praqu č
pravju, min, stč. pratiu, přehlas. (já) pravi- n. právé; atp.
Měkkost pamatuje se v slabikách těchto v češtině vůbec až do pře
hlásky a-ě & u-i; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé *stavati, *pramo nebylo
by se mohlo přehlásiti v stavěti & pravi.
'
Dialekticky pamatuje se táž měkkost dosud. na př. stav'at impt..
stav'aj BartD. 7 (Zlín.), Malenoóan, Mlatcoóan t. 16 (zlin.), Opavjané Šémb
51 (vých.-mor.); & tak bývalo i v době starší, jak svědčí doklady: Wawra
z Giwian ŠtítHrad.168*, Wratil'lawiané Iláj. 417% Bolel'lawjanúm t. 3965;

Máme pak tuto změnu v případech

obsažených ve výčtu v š262

a j. (při změnách 'r'j a j.), totiž:
'
v některých tvarech jmenných kmene -j-, na př. stč. z-Boleslavě (mase)
nepřehlas. z-Bolesla'óa, psl -vja, — dat. k—Boleslavi(mase) nepřeblas. -óu,.
psl. -vju;
v subst. s příp. -ja-n-, na př. Boleslavěnín pl. akk. Boleslavany,
-v'any, -vjany;
v praes. 1. sg. tř. III. 2, na př. plóu z plivjaj;
v praes. 1. sg. tř. IV, na př. praóu psl. pravjaj atp.;
v slovesích tř. V. I“, na př. -p1úvěti stč. (před přehláskou) -práv'_ati,
z —pravjati, ve všech tvarech. —

Odchylkou

bývá také místo žádané slabiky

ve (2 psl. uje)

psáno ve, wie, wye, zejména v part. -n třídy IV, na. př. děvku přiftavenu
(nájemnou) ŠtítOp. 39', (poslové) obelhawyeny PulkR. 56', obnowyenymz
listem ListVrat. 1406, vmrtwieneho Rhas. 38; o tom v. g 329.
m', vi- se mění

ve dz'-, iii-.

348. 1'. Když následuje -i, -í, mění se v v některých nářečích ve 15.
Na př. vjinice Šemb. 94 (domažl), vjisí Kotsm. 5 (doudl.). Že tak bývalo
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také v době starší, svědčí doklady v KřižB.: mlux'wl 84b a. j., mlui'vila BSD,.
rožmluwivím815, pozustm'vd 76“ aj., praúvih 955, (Vida 93“ a j., \indiet183b,
panltn'íj 75b, tě chWíjle 84h, přzn'víjtaly 95b, přzn'vítala 96“ 'atd.
_

2. Když následuje samohláska praejotovaná, zejména v slabikách:
a) vě, m'e. Tu máme jotaci

zachovánu,

na př.- věk vysl. víck, dat.

hlavě vysl. hlavic atd. Dialekticky bývá však kromě jotace ještě také
změkčení předcházející souhlásky retné, tedy hlavě \'ysl. hlaóic atp. (Bartošl;
a tato dialoktická zvláštnost byla také v době starší, jak svědčí psaní
v KřižB.: \inecz Sl“ a j., \'viediel 87b, \inefs S45, neúneemy 765, poúviediel
89b a j., odpowinedlel 81“ a j., odpox'wed 85b, w fwíeine 973 a j., nev'v1el'tu
96b a j., zxyíerz 86% \ineeru 92b, \yieecze 36b a j., k l'laa\'v1e 77b a j.,

zdramee 96“ atd.
6) cia., viá, vizí. Tu bylo změkčení, při němž praejotace zanikala;
tedy na př. óadnu z oíadnu, jako přáhnu z priágnu atp. Měkkost drží se
do stol. XIV; svědectvím tomu jsou přehlásky v'adnu-rědneš, part. lomí
z lOv'a7loviec- z loóác-, sg. gen. sdraóuí — sdramle, dat. 'sdraózí — sdramťú.

sdrací atd. Potom měkkost dílem zaniká a jest ně. vadnu atd., — dílem
drží se a proniká v jotaci, v (lial. v'adnút BartD. 16 (zlin.), krv'ú t. 6 (zlín),
z cíganstóa, šíbenstv'a t. 98 (laš.), hovjado, sey'atý, vjadnuc, vjazac t. 40
(hrozenlc), travěnka uojadne Suš. 498, slc. zdrama, zdram'u atd.
Srov. % 332 a j.
ve, 'U').

349. Od následujícího -0, -b souhláska 'v—z pravidla. zůstává
něna. Rkp. KřižB., bedlivý na označovaní měkkých retnic má
wefelv 865, s wefelím 83% wehin 783, welikaa 7:35, jedna wéfka
té 'weefky 803, odwede 80“ atd. A rovněž tak je z pravidla v

nezmě
psáno :“
782 do-
textech

jiných.
Odchylkou dialektickou bývá psáno rč— místo irc-, na př. wyelyke
PassKlem. 49& atd.; o tom v. g 130.

Změny souhlásky v mimo měkčení.
350. 1. 0- před retnicemi se mění v jistých případech v u- (srov.
Š' 190 a rozpravu M. Opat-mého v Listech filol. 1891, 58—63).
Tu všude jest v- nebo za- za bývalé v5-, a jest rozeznávati dva

případy.
a) Slabika, která po va- následovala, neb yla jel-ová.
v(al-

v stč. z pravidla změněno v u—,řidčeji je

Tu bývá.

za ně 1)-; za pův. 7:6

vodé je tedy u-vodě, řidčeji v-vodě. Pravidlo stč. časem se ruší, ale st0py
jeho poznávají se i v nč. Příklady:
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u--v0dč atp.: v pomocz t. j. u pomoc ŽWittb. 93, 22. v pifmye t. 86, 6,

někdo vlose nebvpolyu Ale.

2315 t. j. u-polin (verš leab.), w ony v po

koyne časy. t. 2243 t. j. u-pokojné (též), v pufczy DalC. 24, v polfczye
t. 33, u pokoru t. 24, v przyhodye t. 28, v pieti letech 01. 3. Reg. 22,
42 t. j. u-pěti, v poczeft Otc. 4775, v plnye Kruml. 359“ (odtud adj. úplný),
v prostřed Br. Gen. 2, 9, neupadl

by u vodu ŠtítMus.

1451) (V'L—pad-),

'což u vy uplulo Rúd. 9“ (vm-plu-), tu k nima dva lvy upuftichu Pass. 384
(V'B-pllSt—);— když v bagy juž budete Ale. 1069 t. j. u-boji (verš Sslab.)
"v boha ŽWittb. 29, 9 t. j. u-boha, v bozie t. 17, '30 t. j. u-bozě, v bogyu
DalC. 10 t. j. ubojiu, oni v tmu vbichli ChelčP. 88b (v'L-l)ég-), liška
vbieze do jedněch pústek Hrad. 1295; .— u wodu Hrad. 130“, u wltawye
DalC. 50, v wyeczuoíty Modl. 62b t. j. u-věčnosti, v weliký pátek ŠtítMus.
91“ t. j. u-veliký, v wlaítnye hrdlo ROIB. 98“ t. j. u-vlastnie, v wratech
-01. Dcut. 5, 14, w tom 11 wíezeny Otc. 393'“, u welíke světlosti t. 112'“,
u winie in culpa NRada 722, v wogfftě Br. Num. 2, 30, v wodách t. Ex.
20, 4, v wčzenj t. Gen. 42, 16, v widěnj t. Num. 12, 6, v wečer t. Num.

9, 3, uvinúti (vm-vim), uvésti (vm—ved), do které země já vás vwozugi
Br. Lev. 18, 3; — u Francij Pass. 373, u Fuldení'kem koftele Pulerat.
35b, v ňgurzie Kruml. 446“ t. j. u—figuřě, v frey zajíti ŠtítMus. 47b t. j.
n-frej, v Hregich ChelčP. 1615, v fflaffku Léklš. 2058; — v miefto ŽWittb.
4l, 5 t. j. u-miesto, v míru t. 28, 11 t. j. u-míru, v myrzye .DaIC. 33,
*v morawye t. 53, v mrzkolt Modl. 71“, v morzy AIXV. 4, v male Vít. 205
t. j. u málo, stč. ú-mluva: domluva (\"L-líllllV-)atd.; —
v-vodč atp.: w pylney kádi ApŠ. 5, w powietrsic LMar. 55, w pití
'Túl. 25b, wpufcuge t.. 312 w pokolenyu ŽWittb. 77, 4, w pokogi t. 4, 9.
w prawedlnofti t. 5, 9, w pokrrmie Hrad. 24', w proftrzyed DalC. 10,
w potupu ŠtítOp. 98" & ŠtítMus. 875, W przyetelech Pulk 35, w proftřed
Br. Gen. 3, 3; — v bol'tní zhowano Ostr. (verš pčtislab., tedy-:_v-božství),
*w bolení

Hrad.

30b, w Boleflawy

DalC.

úv. 3, w Igozie Otc. 72b; ——"

w wratech ŽWittb. 9, 15, aby se obilí do města newwažolo KolŘ 1677; —
w Handrzyech MastDrk. 33, w Faraonowi Br. Ex. 14, 4; — w metle
.ŽWittb. 2, 9, w myeltyo Rychn., w mem srdci Modl. 413, wmale Brig.
136, w matku

Kruml.

110b atd.

——

_.

Když tu po následovalo slovo, které se začínalo souhláskou v—,
na př. v-vodě, splývalo v-v- v jedině -v-, a tak bývá i psáno; na př. wyftiu
in exitu ŽWittb. 67. 78 m. v-výštíu, t. 1|3, 1, wyftyu t. 146, 13 m. téhož,
Darius vzmluvi welikey pokořě Ale. 4, 38-(verš 851ab.) m. v-velikéj,
»dyrsaw zwoy lud vierncy zchranye AleM. 8, 39 (též) m. v-věrnéj, ande
bradaticě-hrále I ve kwi jakžto vodye kalé Ale. 3,18 (též) m. v-vodě,tu
Veselém Půh. 2, 22 a j. m. v-Veselém, 'Wodierndech KolA. 1511 m. v-Vo
dčradech, Wídni'ČernHeím. 238 (r. 1644) atp.; domnění, že by to byly
]okaly bez předložky, je inylné.

Za staré v-vodě, e-vratech, e—Flandřiecb atp. je nč. vc-vodě, cc
vrzttech, vc-Flandřích atd., podle ve-dne (v'n._.-rlr„ne),ve-všem atd.; v. 5 146.

b) Slabika, která po vz- následovala, měla j er. Tu bývá podle pravidla.
jerového (v. š 58) ve za va, když toto byla slabika jerová počtem sudá, na
př. ve-vsi z \'m2-\'r>,si; když by to byla slabika jerová počtem lichá, bylo by"
náležité u-, na př. u-ves z va-vr>.,sr»„ ale pro případ tento nemám dokladu.
Příklady: webrachu Hrad. 5b (v'n2bs,ra-), we pfý bydlíš ()tcB. 6b (vm-pss),
we mzeny oka Vít. 355 (vrt.-maže), we mnohych Pass. 302 (vm-mmnog-L
we mfl'y Hrad. 1085, we wdowltwy Rožml). 122 (v'n-vndov-), we \vfy Vít.
99b (vm-vssi), we wl'íem Pass. 280 (V'L-\'I>ŠC-), we wfl'e písmo t. 304, we—
le'yey radě t. 328, we wfliech Pass. 279, we wffye myel'ta Vít. 25b, we—
wfelikem Kat. v. 111, we wnutrz ŽWittb. 108, 18 (vm-vam), we wzdichanych
ŽKlem. 30, 11 (vm-mzdych-) atd. —
__

V příkladech předcházejících měli jsme všude předložku vij-. Ale uká
zaně na ní hláskoslovné pravidlo platí o va- vůbec, zejména také o subst.
Mpa clamor: z nom. vmgp'n, je č. 'b'-(?]),
z vapufvzpéti

jest zipu, úpčti, xrep

clamor ŽWittb. 143, 13, (matery) hrozny vpy činiechu Pass. 76, upy wcliky
t. 574, vpyety ululare Pror. Isa. 16, 7; analogií pak inom. úpa gene—cpu
atd.; byl-li vp ODub. 10, má vp učiniti Řád. pz. 88, toho \veppu Kat. 68. —
Pravidla tohoto v době stě. přísně se šetří, zejména vyskytují se
velmi zřídka odchylky, kde by bylo u místo ve; na místě nenáležitém, na
př. v kletwu ŽWittb. 108, 18 (u-kletvu m. e-kletvu), v mnohe przietie Kat..
v. 462 (u—mnohé m. ve-mn.), v mdlobie Pass. 302 (u-mdlobě m. ve-mdl.,
\"B-mbdl-); v uč. vyskytují se odchylky takové jenom v jazyku knižném, ne
správnou analogií: u slavném průvodu Malý Amer. 6, 22, Pal. 2, 2, 4, teprv
u dospělém věku Pal. 4, 1, 41, sešli se tam 11hojném počtu t. 50.
2. v po sumohlásce na konci slabiky se mění v u; toto pak pojí se
s předcházející samohláskou ve dvojhlásku. Na př. pravda-prauda. Ta změna.
děje se v některých dialektech. Zejména v Čechách severovýchodních říká.
se kauka, kou, dousi, horuuka (borugaka), krcu, veusi, zcusi, poliuka (poliyka)
m. kavka, kov. do-vsi, borůvka, krev, ve-vsi atd.; tak také v Čechách
východních Šemh. 25; na Moravě v nářečí podhorském: láuka, Beranou
Šemh. 41, a horském; Řimařou, břiteu t. 44; a místy v nářečí slc.: dieuča
šcucouský, lcu, ousa, kriuda, prauda, pl. gen. Čechou, dukátou. rodičou,
tovaryšau, mužou, pl. gen. a adj. posses. Slovákau Hatt. slc. 22, Pastm...
114 a 140. Doklady, které touž dialektickou zvláštnost dosvědčují pro dobu
minulou: ppaudd Alb. 985, všeho zakouftwa PulkR. 29h, blaznouftwye Vít.
99b, rozmlúvá hauran s kaukú Čtv. 1, 13. — Za -0m'c- je dial. -ouc—m.
-ov'c-, na př. zedníkouc Šemh. 13 (záp.-česk), — poloucc chod. 40 m
polovice. —
Jiného druhu je změna v-u v laš. curknuť Bill'tD. 109 m. cvrknúti'..

3. o se mění v b (p). Změna ta jest v stě. Bzňata, anata

Kosan_
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II. 39, t. III, 50, Reg. 1. 1167 a jí vedle Wznata Kosm2. II. 39, t. III,
50; — kurby m. kurvy, curbizin Příp. sv.-jílu; — příbuzný z přívuzný; —
řeřebie, rzerzebye Zdik., vedle řeřevie; — sirobatka serum Nem. 70“ m.
syrovátka; — v_vsbob-m. vysvob-, wifbobodil ŽKlem. 33, 18, t. 90, 3,
wifbobodili t. 31, 5, wifbobod t. 24, 22, t. 30, 2, vlivem slabiky následující
-bod-; — žeřab v. žeřáv, zerzab Nom. 642 [erav MVerb.; -— z kl'vati vy

viuulo se kluvatí a dále klubati, klobati a téžklofati;

— v příponě

-tba z -tva, uč. kletba, modlitba & j. za stč. kletva atd., analogií podle

substantiv s příp. -ba, na př. svet-ba;—— v dialektických

slevích: jabor

m. javor, pabuza m. pavuza, hobor m.- hovor, zubak (zouvak), říba (hříva),
břed,_ bedle, brabenec, babouk (pavouk), braborat. pámbjička (pánvička)
Ketsm. 19; Babor, bedle, besta, brabenec, bidlo m. vidle, bablna, besta,
brabec, břasa. břeteno, břeštět, brstva chod. 47; pabouk, zoubak. břeteno1
břískat Šemb. 21 (středočesk.l; Bambeřice, kejbat, serbus podkrk. 51;
pabouk, Babor, braborat, brabec, brabenec, břískat, pobříslo, klubat mýt.
335; brabl'ec, brstva, břeščeť, klebeta, hab, 11áby,šabla, střízbé Stč. stříezvý
Btch. 431 a 434 (dbeč.); brablc, brstva, břéskat, břed, bi'eteno, přízbisko,
jabor, klebeta BartD. 13 (Zlín.), bidlice, ščáb (šťovík), koruba (korouhev),
bzdury (vzdory), oboc (fem., ovoce) BartD. (36 (val.), Babřinec t. 87
(stjick.), koščibal t. 109 (laš.); braný kůň Šemb. 54 (laš.); jabor, braný
kůň, břetýnko Suš. 304, 92 a j.; opav. napščivič m. navštíviti Šemb. 61;
hedbábí, herbábí, -bábný může býti z hedvab-, anebo z přesmyknutélm
hedbáv-, v. 5 466; o doudl. & zlin. fab, fabí péro lIl. pav-.v. 5 471. —
40 změně cizího v v b V. 5 351.

4. v se mění v f. Místo vous je dial. fous, zlin. fusa BartD. 13,
dal.-beč. fósa Btch. 434; — val. fak m. vak BartD. 63; — 'z vlas je
rozflasanej (kdo ma vlasy rozcuchané) Us. podkrk.; — ve frčeti v. vrčeti
,je napodobení onomatopojické tu s v-, tam 3 f-. — Oklofati v. nahoře
-č. 3, () úfati z upa-ati v. $ 344, o změně cizího v v f viz 5 351.
5. v se mění v m. Změnu tuto máme v koř. smend- m. Svend-.

z čehož je č. smoud, cmoud vedle stsl. prisvgnati a prismenzgti torrefieri,
pol. swad i smad (=(-mona), srbch. svud i smud Mikl. Et. Wtb. s. v.
svend-;.— dále v.dial. mňuk m. vnuk Šemb. 31 (podkrk.), srov. strus.
vnuk i mnukT. Ogon. Stud. 80; — mzdor m. vzdor, doudl. namzdory,
mzdorovat Kotsm. 18 a 19; — miklat .m. viklati, miklam, rozmiklanéj
chod. 47; — *namnaditi m. navnaditi, odtud namladiti (mylnou etymo
logií); — Škmor Us. m. Škvor; ——slc. ostrm v. ostrv, ostrev Mikl. I2
508; » —adverb. prám m. práv“, pravě, tepre-m Suš 461 v. teprv, vlivem
jiných adverbií na -m, -em; ——v mručeti Suš. 208 v. vručeti &bručeti je
napodobení onomatopojické s m-, v-, b .
6. v- změněno v l v dial. slobod- m. svobod-; Sloboda, slobodný
.Šemb. 17 (domažl.), Sloboda BartD. 13 (Zlín.) & Btch. 434 (dbečA, slc.
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slobode, slobodny'; slovo to je ze sem-, souvisí se svoj, slob- za svob
má' slovenština jižní &dialekticky ruština. & čeština Mikl. Et. Wtb. 332.
7. Předložka v;—mění se dialekticky v ha (před souhláskou jasnou
& indifferentní), ch- (před temnOu). Říká se na př. h-Bavořích, h-mněstě,
eh-Čechách, ch-poli atp. chod. 48; h-Libuni, h-Rovensku, Hrdonovicích
'(m. h-IIrdonovicích), (zh—Turnově
(sděl. dra. J. Jakubce, z krajiny libunecké);
h-JabIOnci, h-Vysokým, h-lůni, ch-Kopídně Šemb. 31 (podkrk.); srov. mrus.

dial. h-oseni (na podzim), h-vinku, h-vodu (: ve vodu), h-našich lbisoch.
ch-sobi, ch-poli Vercln'. _68_(lemk.). — Mimo to je v-h v dial. hlaštověnka
BartD. 63 (vel.), pohříslo t 27 (záhon-.), & v slově přejatém hastrman
z něm. Wassermann, stč. vastrman. — V dial giglat m. oiklati, giglat
Btch. 434 (dbeč.) je 'i'—ý.vlivem g- slabiky druhé — V diel. pl. gen.
'chlapůch atp. není změna hláskoval o-ch, nýbrž ch je tu podle gen. těch,
dobrých atp.
8. Místo větev říká se snětev, mylným spojením se snět Baum
stamm,'Ast.
_
9. V obm: & obuj, obugi (sg. gen.) KolU. 168“ (z r. 1715), jsou
různé kmenotvorné přípony, — adj. possess. Havlůi, tátůj, vedle Havlův,
.tátfw, jsou novotvary podle můj, — nejsou to tedy změny hláskové w-j.

Cizí o.
351. Cizí ?; v slovích přejatých dílem zůstává., např. váha ze sthnčm.
wagá Uhlenh., --—válka ze stněm wal bojiště Kluge 372, — mariti stsl..
variti antevertere z got. \varjan Uhlenb., — stč. vnrmužě pulmentum

ze střhněm. warmuos Metz. Cs. 364- (stněm. muos=breiartige
Speise
Kluge 240), — oéle fem. závoj ze střhněm. vaale fem. atoto z lat-. velum,
velemen, — vincéř ze střhněm. winzrere & toto z lat. vinitor, — víno
z germ. \vína-, got. wein Uhlenb. atd.; — dílem se mění v f, 6, p, m.
a) Vf.
Na př. troufati ze střhněm. trůwen, trouwen; -— coufeti
-střhnčm. zouwen; — kanafas franc. oanevas (přejato do češtiny 2 pro
středí německého a tedy podle výslovností německé); — fírkule, nástroj
na způsob úhelnit-e, z virgula instrumentum agri .Matz. Cs. 157 (též).
* I)) V I). .Na př. Benátky lat. Venetiae, —--Šebíř lat. Severus, —ochtáb
lat. octavn, — kabát ze stlměm. kmvůti (: oděv), — koberec stč. kobeřec
.a. kober Bozk. 2700, Veleš., z rom., srov. fr. 'couvert, angl. cover Matz.
Cs; 49, —. fabor z franc. faveur : přízeň, pak i stužka, kterou milenka
rytíře na, znamení přízně zdobila, přejato z franc. do němč., Faveurs ='
sclmíale Seidenbžtuder Metz. Ciz. sl. 153, — kebernaohrada ze stí-lat.
cnverna t. 187, — kabíč dřevěný kolík, na, němž barvíří přízi ždímají,
z něm. Kavitsche & toto z ital. caviccío t., — libček stč. Tubček, libšček
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(rostl.) z němé., sthnčm. lubestěcco, střhnčm. ]iibestecke, & toto z lat. levi
stieum; — obr odvozují z Avarus, lépe z got. adj. abrs silný.
a) V 10. Na př. kopert Jg. z franc. couvelte (srov. kobeřec z convert,
zde v I:).

d) V m. Na př. stě. mešpor- (vedle nešpor—) z lat. vesper-, na moři"
pomyey hodině Krist. 103-, meffporny hodinu Pass. 316, do meffporowe
hodiny 3. Esdr. 8, 73; — kment pol. kment, gment, gwent, ze střhnčm..
gewant Jg. & Linde.

v se přisouvá.
352. 1. v- přisouvá se ve mnohých případech, kde etymologická sla-

bika na začátku nebo také u prostřed slova se začíná některou samo
hláskou.
Začátky přisouvání toho jsou již v době psl.: ve 2 v-mn—
ven- (vendati atd.) místo Tan-, v-mp- stě. vep gen. úpu, stsl. V'Lpiti, m.
7.p-, — v-ydra m. ydra, — 'b'-me č. výmč m. yme, — zf-yknqti č. vyknouti
m. yknqti, — v-onja č. vóně. vůně m. Onja, — 'n-gzati č. vázati m. ezatí,

v. 5 246 a 251. V češtině
v- dále přisuto:
a) K -a ve
*ajee, proti stsl.
I)) K -č (z
0) K -z' ve

se v tomto přisouvánípokračuje

amúme

_
vajce přehlas. vejce, pl. gen. vajec, adj. vaječný atd., m.
aje (v. jaje), ř. c_bóv,z půý. ovjom. —

5) v rukovět, stsl. quojetn.
vískati Us. Jg. m. -ískati, dial. mor. ísknť BartI). 220,
vedle stč. jískoti, jčde každý giffchzic quaerens Fil. b; —- v dial. einovať
Bax-tI). 109 (laš.): za jinovatko je diol. inovať Btch. 441. a z toho dále
vinovat; — slc. 'vizba m. -izba, do jedné vízby Pastrn. 113.
d) K -0. Uvedu nejprvé některé příklady z doby starší (celkem obe-
cednč): wo to (m. o to) Lún. pam. 1573, wo fobie Háj. 472, wob (len.
Háj. hex-b. 1965, lid wnbecný Háj. 75, wobilee Lobk. 38% kázal wobogych
střieci PassKIem. 232'3 wobú dwú Ben. Gen. 31, 33, wobuw KolB. 1521.
woczas Blázn. 132“, wocas Háj. 4220, Br. Ex. 4, 4, wočekáwagijce Háj.
4593, \\'od wobilee, wod wína Lobk. 380, o wodiewu pracowati ŠtítOp. 334“,
wodtud \vodffedffe Lobk. 88“,'wodwolánij Hrub. 3945, wohledati Lún. pam.
1573, aby wohlech Háj. 90b, wohnyem Brig. 485, wohnowy (odj.) PassKlem.
1035, wohnifftie Ben. Ex. 8, 3, vedle vochotnosti Pís. XV. stol. (Fejfal.
LL. 715), voj (fem.) Us. vedle dbeč. oje (neutr.) Btch. 435, woko Hod.
(iP, Háj. 279% naděláš wok Br. Ex. 26, 4, woczy mog'i Brig. 25b, gedno
wokee 'Ben. Ex. 21, 26, z wokna Háj. 58% woknem Ben. Gen. 26, 8, wo
kolo t. Num. 23, 24, s wokolnijmi Háj. 422“ wokowanyeh Háj. 295, wokřik
t. 805, wolowo t. 745, womygijt Ben. Lev. 1, 13, nebudeš womilen NRada
333, won ille PassKlem. 224 a j., wony illi Brig. 73b, wopicy Háj. 4713,
woprawuge Háj. herb. 333% jednoho worače Háj. 45% neworali Ben. Deut.
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21, 4, \vorati t. Gen. 45, b', Háj. I“, Br. Gen. 45, 6, polí wornych I—Iúj.3a.
wol'el t. 1335, wofywali t. 22V, \voflika ŠtítMus. 1581', na wofnowie Ben.
Lev. 13, 48, těchto wofob Lún. pam. 1574, \voftry meč Haj. 2723, prze
woftrú Ben. Ex. 4 25, zwoflkliwili Háj. 205% wotawa KolA. 1514, wotecz

Brig. 60“, boha wotezie t. 186% uwotczye apud patrem PassKlem. 1425,
vwotcze TandZ. 1675 \votrapa Vocab. 176', \vowc'zieŽWittb. 949, 7, \von
czakowi KolA. 1518, voves Blah. 262, woznamte Háj. 15% vozd (n. hvozd)
stě. ozd arídarium, \vozere fe Háj. herb. 150% jako woZrali Haj. 469% Také
v některých slovích přejatých jsou příklady tohoto přisouvaní: stč. corhany
z lat. organum, w [trunaeh y \vorhaniech ŽGloss. 150, 4 in organo, \vuor
hany Pass. 595; pivoňka z lat. paeonia. Jsou tedy tomuto specificky
českému 230-m. o- doklady nejstarší v ŽGloss. a ŽWittb.; pak množí se
čím dále tím více; \“ Lact. (1511) je fuo- m. o- většinou; za Blahoslava
říká se na Moravě oběd, oves, okno, v Čechách eoběd, voves, vokno;
v Háj. herb. (1562) je 7:0- za 0- velmi často, ve VelKal. (1578) jen' asi
20krát, spisovatel zkušenější více se mu vyhýbal než méně zkušený;
Tomsa (1782) str. 17 učí mylně, že v- je právem a nemá se vynechávati
v slovích wohlaw, wokaun, \volffe, \vorati, \vos Aehse, wofyna Spitze an

den Áhren, wotčž, wotka. Úhrnný

výsledekjest tento:' jazyk spisovný

zachovává z pravidla o-; v nař. 01).je v Čechách
pravidlem vo-, kromě
slov 0! (interj.), otec, osud, orodovati; také v doudl. jest o-, oko, okno,
orat, olše, ondyno, osum atd. Kotsm. 9 a Šemb. 11, ale i tu bývalo trvám
TH)-,z čehož pak odsutím jest o-, měnění 1:0- v o—je tu oblíbeno a říká

se také ada, oják atp. Kotsm. 10; — ro- je také v nař. moravských
značně rozšířeno: voheň, vomdlel atd. Šemb. 39 (záp.-mor.), vokno, vostré.
vobarvil Neor. 8 (lian.-bohusl., bez výjimky c'0—),volše, voseke (osyky)
Šemb. 109 (han. od Vyškova), voko, vokno BartD. 56 (dal., místy), von,
vósmý a j. t. 41 (hroz.); v nař. han. je však o- a nikoli fra-, kde je to
za. u-, na př. otopil (utopil), obrus, ovorat (_u-orati), ohodit (u—uditi)
Neor. 8; — v slc. je 50—za 0—místy, vohIady Pastrn. 113.
a) K -u (původnímu i z q) v slovích: vous stsl. asi. i Vasa„ -— stč.

přívuzný, przywuzny Štít. uč. 52“ a j., vedle'uzel a stsl. aza i vazaajaza
vinculum; sem patří též motovúz, moton'uz zona ŽKlem. 108, 19 a j.,
pol. niotowaz, rus. motouz'L; v těchto slovích (vas-, vaz-) jest 0- velmi staré,
třeba nc psl.:, —
eúzký v. úzký, v przyewuzkem súdečku ROlB. 72“
(ale to může býti také : u-přě-v-úzkem, s předložkou opakovanou); pavúk
v. paúk, pawuk Boh. m. 22', pawuka ŽKlem. 38, 12, ŽWittb. t., pawuczyny
Pror. Isa. 59, 5 atd., ně. pavouk atd., vedle stě. pauk ŽWittb. 89, 9 aj.,
pauczyny RostlI). 873, dial. mor. paúk, stsl. paakfb; — vukrutn- m. ukrutn-,
Abraham jest vinovat hřiechem \vukrutnolty ROI. HP.
0 K -y v psl. vyknati v. nahoře. V staré složeninč ob-yk- nebylo v,
odtud i obykly' (Stč.), ob-yčqj atp. Ale analogie uvádí 1)také sem a je pak
Gebauer. Historická mluv. jaz. česk. ].
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za starší obykati také obvykati, obykati ŽWittb. 76, 13, obwykagicze
ChelčP. 36“; za oby/lmúti také obvyknúti, obyknu (3. pl.) NRada 1847,
obwykl Kruml. 384% za adj. oby/kly;také obvyklý, obykly assuetus Pror.
Jer. 2, 24 a obwykly expertus Veleš. atd.
2. Vedle stč. z'zkúzati, wvelati atp. je také zkázati, zvolati atd.
s odsutým v-, v. g 354 č 3; a podle toho jest analogií zvratnou také vz—
s přisutým », místo z :iz,
v příkladech: ezkus—m. zkus-, \vzkufyla fem
Kruml. 97", diabel \vzkufel Adama t. B*, wzkuffowaly ŽWittb. 945. 9;
vzpověd- m. zpověd-, vzpoviedati a rozhřešovati HusE. ], 180; vzvlášč
m. zvlášč-, adj. \vzwlafl'czzí K—rulnl.30012. adv. wzwlafltie Ol. Deut. 17, 16

atd.

Také býva psáno mvnk m. zvuk stsl. zvqkm, wzwuk Ol. Ex. 19, 19,

l-IvOl. 119“ atd.

3. 1: je přisuto v některých tvarech zájmena sen, ježto mívají se
místo s-. Na př. Kostns Kateřinu milováše fwu fylu, jakžto právem bylo
z čína Kat. 6 t. j. seú silú m. sú silú; což- kto najviec miluje, to má
jako za bnoh, neb to ctí [\vu milostí. jíž by měl ctíti samého boha ŠtítMus.
141') t. j. s'vú m. sú milostí; o fwych i oněch věcech ŠtítOp. 144, m.
o sich; za ně. podkrk. po-sou-dobu (:posnd) říká, se jinde po-svou-dobu
(v Náchodě & okolí, sdčl. dr. Kastnero) a po-srú-dobu (v Nov. Benátkách,
sděl. bibl. Vrtátka). Zájmeno sen. je již v době stč. zastaralé, tvarům jeho
se nerozumí, matou se s tvary swój, a tím vzniká toto přisouvání.
4. v je přisuto v part. -s-, jako je vede m. red atp., na- př. czetw
Štít.

i'. 725, ztahw

t.

87% dotkw

13. 85% \vzdwylnvffe t. 911), zawrhw

lůvOl. 9“, \rztahw Ben. Lev. 9, 22, upadw VelKal. 210, fwedw t.'227,
wtrhw t. 104, upadew Háj. 53b, nalezv, přinesv Háj. Šim. 203—204, svedv
bitvu Pal. 3, 2, 430, svedv plnomocníky t. 439, přivedv t. 4, 1, 308 a j.;
\' bibli Br. toho není. Toto zase přisouvání dělo se vlivem stejných parti
cipií dělat-, prosila), trpěe atd., která mají kmen zakončený samohláskou
a tedy -r právem; z toho bylo domnění, že také part. rad atp. koncovku
—z'míti má.

5. Kromě toho je přisuto '1; v slovích některých jednotlivých:

Azrlasto

vice dial. vlaštovka chod. 49, stsl. lastovica atd.; — v dial. kvapka m.
kapka, kvapat m. kapati chod. 49.

'b'se odsouvá.
353. 1. V době dávné odsulo se 1:- ze subst. ros, vosa; podle lit.
\'apsa je tu v- náležité, ale v slovenštině je rozšířeno os-: osa stsl., sln.,
pol., srbch. os i osa atd.; osa BartD. 12 (Zlín.), Šemb. (50 (opav.); v če
štině spisovné je os, osa i vos, vosa, toto patrně s přisutjím 2:-. — Také
z doby dávné je odsuvka v uditz' atd., z koř. vend-, stsl. n-ve(d)-nati
marcescere, č. vadnúti, stupň. vond- v sln. povoditi, povójeno meso, mrus.

_
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'vudyty, vudženyua Mikl. Et. Wtb. 380; podle toho žádáme č. vuditi, vuzený,
ale jest -u-.
2. Z koncovky -óv, moc, 477; a) pl. gen. chlapót' atp. a b) adjekt.
possess. niasc. chlapóv atp.
a) V pl. gen. chlapče, moc, 427) zachovává jazyk spisovný -v velikou
měrou; ale nářečí obecná odsouvají je většinou, zejména v Čechách, chlapů,
a namnoze také na Moravě, chlapů BartD. 17 (zlin), 66 (val.), 82 (hran.),
Btch. 264 (dbeč.) atd. Odsouvání toto začalo se již v době staré a mno
žilo se pak během času. Doklady toho jsem mnoho nyemczo DalC. 93
t. j. Němcó m. Němcóv, od muczzedlnyeko EvOl. 322% těch hrziechuo
Kruml. 63b, těchto čafuo Konáč (1547) 745, mnychuo t. 20“, všech Stawuo
t. 43“; šest mužuo Háj. 169% fynv israhelských EvOl. Deut. 31 (str. 135“),
panv vašich t. Kolos. 3 (str. 1545), množství welbludu t. str. 993; dělniku
Lact. 34% pánu poruczniku KolA. 1511, od hříchů Háj. 93% mordů t. 33“
atd., v Háj. je vůbec koncovka pl. gen. -uow, —ůw,-úw, -uw a -uo, —ů,-ú;

v IIáj. herb. (1542) je -ů jen dvakrát, ve VelKal. (1567) -110,-ů jen asi
lOkrát; v bibli Br. zase -ův, -ů, -ú, na př. Hospodin záftupůw Isa. 59,
Hospodin záhupů t. 6, 5, Hospodina záftupú t. 5, 7 atd., ale většinou -ů;
kolísání dosáhlo v XVI stol. té míry, že tu patmč již libovůle písařův
rozhodovala; tu pak kolísají ovšem i theoretikove, Nudož. 1603 má pra
vidlem —ůu,Rosa 1672 (str. 444) -ů, a v grammatikách pozdějších -ůvi -ů
se uznává.
l)) V adj. possess. sing. masc. chlapóv, 41-01),-ův zachovává jazyk
spisovný -v přísně, ale v nářečích obecných opět bývá -ů místo -ův, na
př. bratrů dům Us. m. bi'atrův. A také zde jsou doklady též z doby
starší, třeba že ne tak stare, jako při pl. gen. Na př. hlas Jakubuo Ben.
Gen. 27, 22, kleštčnec l-loloťl'ernuo Konáč (1547) 763, pravnuk Koffalů
Háj. 565, .Sekerú syn t. 4185, syn Jozefu Br. NZák. (1593) 144% Symeonú
t. 114“ a j.
3. Ze složeniu s -vz-. Tu následuje po 7:5- někdy samohláska, na př.
uziti, usa-l, cchtati atp., častěji však souhláska jedna nebo více, na př.
vzbuditi, czkvísti. V obojích případech se v mnohdy odsouvá, v druhých
více než v prvých, a je patrno, že se tím výslovnost usnadňuje. Ve vzíti,
vzal zůstává o-, ale slc. dial. je též ziau fem. zala m. cz- Pastrn. 148. Místo
vzeptati se, vzorati atp. je zeptati se, zel-ati Us. Když pak po vz- násle
duje souhláska, je c- v ně. v jazyku obecném z pravidla, ve spisovném
často odsuto. ()dsutí lze tu často doložiti také doklady starými, a paral
lelní cz—a z—je mnohdy poučné o původu a významu složeniny. Tak
nalézáme 02- a z- vedle sebe v dokladech: (Alexander) \vzbludy Ale.' 6,
22 a moje slova zbludye Ale. 58, \vzboczil lie ŽWittb. Deut. 15 a zboczzil
se 01. 2. Par. 21, S, wzbohatiti Hod. 79ba zbohatil IIusPost. 52 wzboyo
wachu ŽWittb. 119, 7 & zbogugy (impt.) t. 34, ], wzbodu (3 pl.) Ale.
28“
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1800 & zbod (impt.) ŽPod. 118, 120, wzbran'yewal Hrad. 32" & zbrane
'waty Vít. 17“, wzbudyl Kat. 84 &zbudili ŽKlem. Dcut. 16, wzbuyalo BrigF.
116“ & zbugielo 01. 1. Mach. 1, 4, wzbytčziel gelt Ol. žalm 77,' 38 a ty
s, mnú zbyczen Táb. IV, 25, wzczyolowachu Pass. 293 &zczielowati Hrad.
535, wzdalili Túl. 25“ a. zdalili Ol. Ex. 32, 8, \Ýzdywiely Otc. 211“ &zdy
wicly Mill. 105 , na wzdoru Kat. 120 a na zduoru Hrub. 408", wzdmftychu
DalC. 85 & zdraltijt Io ChclčP. 68“, wzdrazdily ŽWittb. 105, 7 a. zdrazdyly
t. 105, 16, wzdraznyl ŽPod. 9, 13 (34) & zdraznyl PassKlem. 103“, ani
fie wzdrzieme ŽKlem. 120, 3 & zdrziemalo fe Kl'uml. 13% wzdrzal fcm
sustinui ŽKlem. 24, 21 & fu zdrzioli sustincrc t. 55, 7, wzdwyha ŽWittb.
145, 8 a zdwyhan Pulk. 133', wzdychaffe Hrad. 9" & zdychati Lact. 234“
wzebranye 01. 1. Reg. 30, 16 &zebranij Hrub. 381b, (hromové) wzehrfmieli
Ale. 2, 22 a'vzvuk zehrzmi Ol. Job. 37, 4, wzechce ŽKlem. 111, 1
& zechcze Mart. 318, wzeltkwicgij fie Ol. Sup. 3, 7 & zeftkwvielo fie t. 2.
Mach. 1, 22, wziewrzieti (sic) fervere Otc. 134b & zewrze Rhas 87, wze—
zpicwayu psallam ŽWittb. 107, 4 & zezpiewa (3.012)01. Ex. 15, 1, wze

zrziete Kruml. 321“ & zezrziel ŽWittb. 32; 14, wzhlcdn Kruml. 163“
a. zhloda Baw. 67, wzhny putrescat Ol. Num. 5, 22 a zhnylo Ale. 498,
wzhonyff gie ŽWittb. 82, 16 a hlad zhony od boje R01. 110“, wzhorziely
fie ŽWittb. 117, 12 3.In zhorzala UmR. 247, wzhrdal Comest. 45b a zhrdali
Hug. 348, wzhrozyfs Ol. žalm. Hab.' 12 & zhrozychu—Hod. 53% wzhrzioti
Mill. 110b & zhrzew Otc. 60“, wzchod ascensus Otc. 44b a po zchodijch
choditi Háj. 4331), wzchowal cducavit ŽWittb. 22, 2 & zchowal cducavit
Hug. 348, wzchwali (aor.) Hrad. 66“ & zchwaliti KolA. 1515, wzkazati Ol.
Deut. 1, 22 & zkazati mandare Lact. 21315 wzkrziéfil ŽWittb. 77, 5
a wzkrzefil Kruml. 72“. wzkwetnu ŽWittb. 89, 6 & zkwctlc fioly Kruml.
370“, wzkwieli (nar.) Jid. 5 a zkwieliti Lact. 213b, (kvas) ncwzkíl'fc Koř.

Luk. 13, 21 a nč. zkysati, ač wzlacznyegiu (1. sg.) ŽKlem. 49, 12 azlacz
nieyu ŽWittb. t., wzlage t. 140, 5 :: zlage ŠtítOp. 19h, wzlcwanije Lact.
51c & zlewanye ŽTom. 64, 8, wzmahati 01. 1. Mach. 9, 66 & zmahati Sal.
525, wzmluwichu Kat. 22 a zmluui (21012)01. Sir. 13, 28, wzmnozy (impt.) *
ŽWittb. 64, 11 & zmnozyl Modl. 65% wzmohu Ol. Joel. 3, 7 a zmohl Pror.

Isa. 38,9,

ncpokoj wzničc'ŠtítOp.

85" & ncpokoj znicze ŠtítMus. 138“,

wzpaczyl Kat. 74 a zpacila Baw. 36, v onéj wzpale AIXM. 5, 8 & zpaala
Lact. 259c, wzpanil MamB. 9n & zpanyl Ol. Est. 3, ], sě wzpyeczygy (3. pl.)
Pror. Isa-. 45, 25 a zpieczzouali fye 01. 5. Reg. 23, 9, vzpčt HusE. 1, 15
a zpět t. 161, wzpiewayu psallam ŽWittb. 9, .3 &zpiowayu cantabo t. 143, 9,
\vzplane-ŽKlem. 49, 3 :; zplane NRada 2051, wzplaňl Pulk. 124“ &Iplafyl

Ale. 987, wzplodyfs plantabis Ol. Deut. 28, 39 a zplodyl t. 20, 6, wzpo
leha t. 28, "54 & Zpolehagye Anon. I“, wzpomanuty Modl. 55b & pomanul
ŽGloss. _97,_3, WZpofobil 01; 1. Mach. 12, 38 & zpol'obyl Brig. 69, wzpichal

_ŽWi'ttb. 29, 2 a zpychal ŽPod. t., wzpytayu scrutabor ŽWittb. 118. 115
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& zpytayu t. 134, wzroft I-IusPost. 107b & zroftu svého Krist. 40b. wzroltlo
t. 48b a zroftl'l'c Koř. Mat. 13, 7, tak fe wzrotye Štít. uč. 112“ a zrotiwffe
fe Troj. 14415 wzrozumil Ol. Ekkl. 4, 4 a zrozumyel t. Lev. 4, 14, (tělo)
wzfmrdi fie Kruml. .250" &(dušě) Ifmrdi sě Hug. 144, by wzl'trafňl exterreat
Ol. Lev. 26, 6 a zftrafyli sú nás Koř. Lůk. 24, 22, wztaze ruku oxbendit
t. Mark. ], 41 & ztahw ruku. Štít. ř. 873, wztekly Kat. 164 & ztekly Lact.
4d, spolu sč wztepu Pass. 643 & ztcpeff jč ŽWittb. 2, 9, wztrefkcze mě
ŽWittb. 140, 5 a. ztrefkczc Hrub. 2985, wztrha (non-.)Ale. 1706 a.'ztrha
(mms.) Ol. Prov. 20, 8, wztrudy (amu) DalC. 76 & ztrudi Baw. 31, wzu
fati Kruml. 32b & zuffati Modl. 35b, \vzwalwafe Kruml. 364“ a "což"na mě
zwale NRada 1007, wzwiediety ApD. b a zwiedyewffy Pass. 478, wzwelebil
ŽKlem. 77, 38 & zwelebyff NRada 550, wzwefelil ŽKlem 113, 6 & zwefely
(a01'.) ŽWittb. 15, 9, wzwyefychu Kat. 170 & zwiefycllu 0130.287'*, wzwefty
Modl. 6“ & zwefti Túl. 25b, wzwieltuge ŽWittb. 147, 19 a zwieftugyu (l. sg.)
t. 37, 19, wzwolach ŽWittb. 3, 5 & zwolach ŽGloss. 85, 7, wzwolil fem
elegi ŽKlem. 118, 173 & zwolil ŽWíttb. 46, 5, wzwrat Hod. 86b & zwra
czugo Vít. 9b, wzwrtra murmuravit Ol. Num. 16, 41 & zwrtrzem 'Modl. gb,
\yzwykli Comest. 137“ & zwyczenye Krist. 1133, wzwyfugefl' ŽWittb. 3, 4
a zwyffen NRada 1237, wzzada (vzžádá) Štít. uč. 133„ a zzada (zžádá)
ŠtítMus. 593, wzzehrze (vzžehře) Štít. uč. 68“ &zzzehrzicz (zžehříc) Kruml.
293b atd.
.
4. Z
vž—v odvozeninách od voš—omnis. Místo všecko, však atp.
říká se obecně šecko, šak atd. Us., chod. 43, Kotsm. 15 (doudl.), mýt.
339, Btcb. 434 (dbeč.), Pastrn. 149 (slc.); doklady toho z doby starší:
[fyckni Čechové Háj. 1825 den ffedni Beck. ], 107. Sem patří také ždycky,
ždyť m. vždy-, vzniklé z vnš-dy-; & také šembera m. všembera, Jan
Wffembora Háj. 384“. — Dále v Mikuláš za stč. Mikularš. — V nář. dbeč.
říká se též náščava, naščívit' m. návščcva atd. Btch. 434.
5. Z mé,-ství v dial. -oství. Na př. doudl. kralostfí, mistrostfí, bláz—

nostfí Kotsm. 15; dbeč. králostfí, sócostfí Btch. 434; králostvi, bláznostvi
Noor. 9; králoství, bláznoství BzutD. 16 (zlin.); na Moravě říkalo se tak
dialekticky již v XV stol.: nebeské kralefthwe OlMůllB. 619, kraleftwe
nebeské t., w kralel'twy t., kraloftwie Lvov. 77"._
6. Místo souhlásky s následujícím mě vyslovuje se místy podkrk.
jen souhláska (nezměkčena) & -ě; na př. sětlo m. světlo, mnoho zěře m.
zvěře, a podobně kčt, hězda, d-č kon-ě (s tvrdým d-, n-, dvě kouvě) atd.
7. Vynechává se v nářečích obecných + mezi dvěma souhláskami.
Tu pak bývá.: 
ač za ar,-ě.Na př. praěé BartD. 110- (MŠ.) m. právčti, pračl t.
ai, aj za avi. Na př. lajc m. lajce, z lavice, mýt. 331; rukaica, prail',
praim BartD. 110 (laš.) m. rukavica atd., prail Šemb. 56 (opav.). —- Tím

způsobem vznikletaké adverb. praj, prej, prý:

do věty vkládalo se beze
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spojitosti syntaktické sloveso os. praes. praví (nebo aor. pravi, jako se
vkládá trvám, tuším, inquit), to skleslo v adverbium, podlehlo změně zde
vytčené, tudy vzniklé pmj přehlásilo se v prej, a k tomu obému — podle
dobraj, -ej, -ý — přidělalo se pak také prý; v. 5 123.
ao za avo. Na př. pozdraovat BartD. 12 (Zlín.), vypraovať Btch. 434
(dbeč.), braove maso BartD. 110 (laš.). —
co za evo. Na př. navščeovať Btch. 434 (dbeč.), zjeovat BaltD. 12
(zlin.). —
oa za ova, ve zlin. piovar BartD. 12. —
oi, oj za oci, vpojdat mýt. 331, motoidl'o BartD. 110 (na); —v kon
covce dat. (lok.): chlapoj, mužoj, koňoj atd. Šemb. 20 (v nář. lužn. a
domažl.), t. 22 (v nář. středočesk), t. 25 (v Čechách sever. a vých.),
bratroi Bártl). 110 (las.), tatičkoi Šemb. 5G (opav.); doklad tomu stč.:
o jeho synu Boleflawoy Pnllfll. 27b; -- v koncovce -ovic-: Zedníkojc dům
Šemb. 13 (buděj.), učiteloic, Hořoice a Hořojce, Cerhoíce a Cerhojce t. 21
(středočesk.), J arkoice, Držkoice t. 56 (opav.), poloička BartD. 110 (laš.) atp.

8. Z vl-l ve slově lat, lať : klasy: vezmi oves za vlať, al. za lat,
oves má pěknou lat Jg. (od Marka); za lit. valtis RiSpe je náležité rns.
volotr, : klasy u snopu), pol. wloc' a srbch. vlat, tedy í č. vlat Mikl. Et.
Wtb. 394; z toho odsntím lať. — Sem patří též doudl. laský ořech Kotsm.
15 m. 'vlaský. —

9. Z vn-n: ve slově znieti m. zvuieti, zvbnéti, koř. zven-; — v Avg/míti
z kývnuti; — uším-míti m. uškrvnúti, lev vškrnuwšy se řekl Zrc. Múdr.
683, liška. pouškrnuwšy se řekla t., vedle toho: smilnč fie jimi (ústy)
uffkrwagicz ŠtítMus. 16“; ——v prní m. první, pmy neděli PassKlem. 2041),
prnie přikázanic Koř. Mark. 12, 28, podkrk. perní Koubl. 52. ——

10. Z vd-d: Wladek, \vdedek Brit., a dedka Ol. Deut. 14, 18; —
vdala/o, wdolek Otc. 3491), 01. Ex. 29, 2 a j., \vdolczek Otc. 3483, doudl.
vdolek Kotsm. 15, a dolek Us.
11. Z obo-ob: obal, obálkami CholčP. 1551) m. obval-; — maso
obarziwfle Mill. 82b m. obeař-; —-obáslo m. obvaz-slo; — oběsiti m. ol)včs-;
nč. obvěsiti je novotvar ustrojený pro zvláštní jiný význam; —-—
občt m.
obc—ět;— obinúti atd., mrakavú obinul lom je (moře 01.1Job. 38, 9, oby
nugy těla v plátno Oto. 615, m. oboin-, obwínut Otc. 347“ a j.; — oblak
m. obvlak; oblek m. obvlek; -—obléci, oblačiti, obláčěti, oblacZeti fe ChelčP.
161b, oblíct, obláčet Btch. 434 (dbeč.) & Us. m. ohol-; — obláščí, oblášční,
oblafftni Ol. Ex. 19, 5. m. obvlášč; — ]: oblazeni Comest. 8“ m. obvlážení;
— oblý m. obvl'L, podle Mikl. Lex.; —- obnaditi. obnadys Ale. 1946 m.
obvnad-; — obrv funiculus m. obvrv; — obrtnúti m. obvrt-, obrátiti m.
obvrát—; — obruba, obroubiti m. obvrub-. — Sem ovšem nepatří obyknúti,
obyčěj vedle vyk-; ve vyk—je e- přisuto, v. 5 předešlý č. 1.
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12. Z che-ch, v příkladech Ohrasten, Hrasten KosmA. I, 9 ze staršího
Chvrasten, Hurasten Kosml. t. a vedle stsl. chvrast'L sarmentum, rus.
chvorostn, z chvorst- Mikl. Et. Wtb.; — chorý Vel. Jg. atd., ze staršího
chvor-, chwory tenuis MamD. 301, človieček chwory Otc. 88b, chworoft
Pror. Isa. 10, 16; — chošč-, chol'ftil'ftě Háj. herb. 36“ a j., ně. koště,
z chvost-; ——doudl. chůie Kotsm. 15 m. chvůje, chcoj, rus. chvoja atd.

13. Ze sul, zvl—sl, zl v slovích sclěci, svléknouti, svlékati, svlačeti,
svlak, svlačec, za něž jevnářečích obecných zpravidla sl-z slíct, slíknout,
slíkat, slak, slačec Us, podkrk. 52, chod. 48 & Btch. 434 (dbeč.); — a
v adv. zvláště stě. z—vlaščě,obzwl'afítě Br. Gen. 43, 32, obecně:
žlašt, obzlášt, dbeč. zlašě, obzvlášť:Btch. 435.

zláště,

14. Ze svr-sr v slovícli srběti atp. m. svrběti, koř. sverb-, (osutost)

nebo

nebo nefrbí Rhas. 84, srbít, srbavka chod. 48, sr. sln. srbeti;

— srab Us. m. svrab, z téhož koř. sverb-; — *sraka, straka, stsl. sraka,
m. svi-aka, ze svorka, koř. sverk- svrčeti Mikl. Et. Wtb. 320.
15. Ze zajm. svoj- spojeného s předložkou 'z=-.Tu vznika skupina vase-.,

a z té ztrácí se druhé v a jest cs. Na př. hospodář když staví hosti
newfem domu Rožmb. 231 m. ne-v-svém (dóm ne-soój : cizí); měščěuě
nejmají práva staviti pána v jinej hospodě, newiem domu t. 235 a j.;
wffem manželství Oto. 451“ II]. v-svěm; wl'íem l'watyni wdowftwy t.; buďte
wffem gynol'l'twy snažni t. 4615; wffem jménu Rúd. :P; (buoh) veš tvor
w l'u mocz přivinul Vit. 14" m. v-soú; srov. stpol. wszem dludze, wszey
ohronye in seyne were Ortyle, Listy filol. 1884, 480. V Hod. je obtížná
skupina 030- v stejném případě změněna přesmyknutím: wífewm srdci (34b
a 655. Pro případy jiné, kde těž vzniká skupina v-sv-, mam doklady jen
pro sg. lok. ";-světě, za něž je v ROtcP. dvakráte v-sčcě: všickni mistři
w fyeczczye 2m a S kym mas czo czynyczy w ffyeczye 339.
16. Z cc)-. K začátečnému o- přisonva se v nářečích obecných většinou
10-a jest obecné vo- vedle náležitého 0-, voko v. oko atd., v. špředchazející
č. 1, d. Analogií zvratnou odsouvá se pak zase o z náležitého vo-. Tím
způsobem vzniklo č. ozher, ozhřivý atd. 2 vezli-, pol. wozgrza, rus. vozgrja
atd.; vzniklo 0- m. 110-v dial. oda, oly, ozy, ojak Kotsm. 10 (záp. od Budějovic)
m. voda atd.; oda, oják, ojanska šavliěka chod. 54 ; a v porůzných dokladech
_starších: toho oza Vít. ob (voza), Ok z Rožmberka 'Třeb. list. 11. 108,
1 z 1'. 1475 (m. Vok), l'wiecz ofkowaych Lobk. 35“, svíce ofkowě Haj. 334%
jsaut mnozí tomu olu i orlu podobní Papr. Ob. 111, na povahy olůi oslů
se ptati Varvaž. 2192 divokýho ola Drexelins Kříž. škola 16351. 215,
mezi olkem a oslem Beck. 1, 149. Děti niodlíce se Desatero říkavají:
ani ola ani osla. — Stč. k-cól—ině. k-vůli skleslo v adverbium a obecně
říká se k-ůlz'.
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BIZ
1. Souhláska f píše se literou ], na. př. ufal ŽKlem. 7, 2, falfowati
Hrad. 133b,'vfagicz Štít. ř. 775, dovfal Pror. Jer, 13, 25, vfanye 01. Est.
14, 12, vfagy NRada 43, yozefowi BrigF. 2; — častěji zdvojeným _ý', na
př. utfalŽKlem. 30, 2, vifayu ŽWittb. 10, 12, uffati Hrad. 48", dům Modl.
4', dovffam t. 802 dovffanye Pror. J er. 2, 37, Ruffona Marg. 391, ffaraomwi
BrigF. 30, fflaffku LěkB. 205"; daulfati Br. Isa, 12, 2, hauff t. 31, 4,
harlfa t. 16', 11, s řijku t. 34, 4, fformuge t. 44, 10, filaftr t. Jer. 46, 11;
ifallfowati VelKal. 45, protfesl'or t. 350, Adolfl't. 188 atd.; — nebo spřežkami
ph na pizyozeph ŽKlem. 104, 17, vphal b_vchAle. 6, 15, uýhaltaAleM.
1, 7, douphayu t. 3, 37, rozfl'aphnolt Štít. uč. 1523, rozlaphnolt ŠtítOp.
1385, ——nebo pf, na př. vpfagy KatBrn. 454 (p později vyškrabáno). —

Rosa 1672 str. 9 chce rozeznávatitvrdějfa měkké f, např. hauffa fjk. —
2. f není hlaska l_n'aslovanská; kdekoliv v slovenštině jest, tu všude
buď je v slově přejatěm. buď vyvinula se podružně. V češtině jest f :
v slovích přejatých
za cizí 32, v. g 335; — za cizí v, v. $ 351;
— za cizí ch, v. g 388; — & obyčejně za cizí _f (pf), na př. fík, fara,
Josef, ti-ej'iti, flaška atd. Ale ne každé cizí f (ny) má v slovích do češtiny
přejatých střídnici f, nýbrž v češtině bývá za cizí f často 19, b, v, viz5355.

V slovích domácích

mámef :

a) V úfatz' a jeho odvozeninách. Slovo to pochází z keř. pzv- (odtud
i adj. pevný : pusu-), stsl. p'nvati, upfnvati atd.; z u-p'xšva-ti bylo č.
upeati, & z toho dále úfati; změna paf stala. se trvá-ni tak: úpva—spode—
bene v úpfa7 (srov. pol. obfity m. opfity, z Op'wity, a toto ze stpol.
oplwity abundans), a to dále změněno v fifa-. Tak lze také vysvětliti
drof—adj. drofí z býv. dropva: droptwa Boh. 21b a j., dropfa olor Bozk.
387, dmflie krev ApatFr. 84b.
_
b) Místo v, dílem spodobou v sousedství souhlásek temných, na př.
kajka m. kavka, fčela m. včela. atp., (lialekticky také k-fám, kralostfí atp.,
— dílem a porůznu v slovích jednotlivých, na př. fous m. vous, rozjiasaný
m. -elas-; frčeti vedle vrčeti & j., —--v. g 254 a 350.
c) Porůznu a. dial. také jindy, na př. doudl. a zlin. fab m. páv, val.
flekotat m. blekotati BartD. 63 a j.
—_
d) V interjekcích a slovích onomatopojicky utvořených, na př. fi, fuk,

fúk, foukati, fučeti, fíčeti, fňukati, frk, frkati, hafati, blafati atp. —
Když pak ]“ je v češtihě hláska dílem cizí, dílem nová, nemohly se
při ní vyvinouti změny tolikeré a takové, jako při retnicích ostatních, jež

máme z doby psl. Zejména strany měkčení

vf

máme svědectví jen

v dial. rafiika Kotsm. 5 (doudl.), 3. plur. tref'a BartD. 77 (val.) atp. Tomsa
(1782) str. 9 míní, že v haufg/ zní f jinak než ve jak a fěrtoch; rozdíl,
který tu lze postíhnonti, jest od následující samohlásky. —
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Cizí/.
355. Cizí f v slovích do češtiny přejatých dilem zůstává, na př.faleš,

fík, trefiti, flastr, flaška, f lauze z nhnčm. Flause, flek, fiinta (ze švéd.
Hinta: křesací kámen na zbrani střelné Kluge 89) atd., v. 5 354 č. 2,
— dílem mění se v 19, b, v.

_

a) Cizí / (pf) změněno v 19. Tak bývá i v jiných jazycích slovanských.
V č. jsou toho příklady: biskup ze sthnčm. biscof (a toto z lat. episcopus);
— čep., je-li správně odvozeno ze stnčm. zapfo, zapfe (sr. Mikl. Etym.
Wtb. 32); —- Jept, Jepte z Jefte, gept zabil svú dceru Hod. 60“, dcery
gepte'Ol. Súdc. 11, 40; — Jozepus m. Josephus, mistr Jozepus Pass. 244,
srov. doleji Ozěp; — kncjp z dolnoněm. kníf Brugm. I. 470; — kopla
Bai-tl). 109 (laš.) v. koflík; — stč. koperstvie hra v kostky, ze střhnčm.
koifern hráti v kostky Matz. Ciz. si. 213; — litkup stidmčm. litkouf Mikl.
Fremdw. 105 — luciper NRada 1227 a j. z lat. Lucifer; — Ozčp z Jose/',
svatý Oziep Krist. 25% oziep Einmn. 5 a j., srov. výše Jozepus; —
Pabian m. Fabian, Pabian Lún. ks. 1361, pabyanowi byskupowi Pass. 371,
Pabian HusOrth. 179 aj.; — slc. pampúch kobliha z něm. Pfannkuchen;
_—pánev sthnčm. pfanná; — pantazija, pantazirovat BartD. 63 (val.)
7-.fantaZ-; — páv ze sthnčm. pfawo Mikl. Et. Wtb. 234; ——
pazole BartD.
109 (laš.)z fazole; — peniez sthnčm. pfenninc; — pihva ze sthněm fíga,
lat. íicus, pihva ŽWittb. Hab. 17 a j.; — pila. sthnčm. fila Mikl. Fremdw.
117; — pilíř ze sthnčm. philári (toto pak z lat. pilare) Mikl. Fremdw. 87
a Et. Wtb.; — pípa sthnčm. pfífa, Pfeife; — plocha, plochý ze sthnčm.
Hah, nněin. Hach Uhlenb.; — pluh stsl. plug'n, z germ., sthnčm. pfluog,
stnor. plogr Uhlenb., — pluk sthnčm. folc Mikl. Fremdw. 118; — 1301)

ze sthnčm. phajo;

„—póst, postiti ze sthněm.fasta, fastén; — prha alíita

z lat. frigere Mikl. Fremd. 120; —- púzdro sti-lat. fodrum pochva Matz.
Ciz. sl. 286; — spera ze Sphaera, nad osmú fperu Kruml. 3933: — stúpa,
stúpiti, stan-, sthnčm. stampfón Uhlenb.; — Ščepán ze Stephan-; — škopek
ze sthnčm. scaf ; — stč. šňupa rheuma ze střhn. snupfe; — tipec pol. pypeó
ze sthnčm. pfimz Mikl. Et. Wtb. 347; — žumpa ze střhnčm. sumpf.
b) V. 6. Na př. barva ze střhněm. varwe, Farbe; — bažant ze sthnčm.
fasant; — stč. bčlpuch pergamen, daj Čechám byelpucha a czernydla do
vóle DalC. 99, ze střhněm. v'el kůže, buoch-věl pergamen; — biřmovati
lat. firmare; — bluma (blúma) střhněm. pflfuue ; — stč. břčskev sthněm.
pfersich, a toto z lat. persica Uhlenb.; ——stě. břítov sthnčm. frithof
„eingefriedigter Raum uni eine Kirche“ (Kluge 95), brzytow Pass. 398,
Lact. 36b a j., dosud dial. břítov chod. 49, ostatně přesmyknuto a přetvořeno
ve řbitov a hřbitov, mylným odvozováním od sloves hřebu, hřbieti; — stě.
drbiti museti ze stněm. diirfen (hluž. dyrbječ, dluž. derbiš Mucke 201);
— hrabě stč. hrabie sthnčm. grávio; — 'stč. obnieř kamnář, topič, Mikeš
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Obnyers UrbE. 33. ze střhněm. ovenmre; — Olbram z Wolfram; — dial,
šibra z něm. Schiefer BartD. 109 (laš.); -- žebrák ze střlměm. 's'efer,
seffer toulavý žebrák (Brůckner v Jag. Arch. 15, 320); — Žibřid ze Sifríd.
c) V stč. ovnieř, kamnař ownierzy Hrad. 1135, ze střhněm. ovenzere,
je za něm. 1: (f) české r. Né. kruchta není ze stněm. kruft, nýbrž ze
střlat. gructa, v. g 370.
r

0", na.
356. Souhlásky m, m píší

se bez rozdílu měkkosti literou m, na př.

moy ŽKlem. 5, 3, memu t. 5, 2, welmi t. 6, 4. atd., — někdy zdvojeným

mm, we mmnohem Ale.

6, 22. — V KřížB. je měkkost naznačovana psaným

m : lhllOft 765, naar'm 85“ a j. V Ben. psáno mc m. mě, íyeme Gen. 1, 11

(v. fyemie t. 1, 12), \vezn'lete Num. 31, 26, a také Rosa str. 62 píše Shima
dat. Sláma m. -mč, a toto m má na mysli, když na str. 1 a 2 rozeznává
na tvrdé a měkké.
Subst. man psáno někdy jm-, gmanowe Pulk. 51b a 146b; říkalo se

způsobem starším jmieti, jmám. jméno atp., a způsobem novějším mieti,
mam, méno atd.. a podle toho zdálo se, žei místo man- může býti jinan-.

mj se mění v mí-, m.

357. Změna tato se stala v době české předhistorické,
se v slabikách

a stala

mia, mýtu žádané mja, mju změnilo se v mia, min, a

oslabením jotace změněno mí- dale v m, srov.
zemja, —mia,stč. před přehlaskou zemu. přehlas.
česk. předhist. zemin., -m"-u, stě. před přehlaskou
Měkkost v slabikách těchto pamatuje se v

% 329. Na př. sg. nom.
zeměr; sg. akk. psl. zemja,
zen'm, přehlas. zemi; atd.
češtině vůbec až do pře

hlasky a-ě a u-i ; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé zema, zemu nebylo by
se mohlo přehlasiti v země, zemi.
Dialekticky pamatuje se táž měkkost dosud, na př. krma BartD. 16
(Zlín.), instr. zen'aú t. 6 (též).



Máme pak tuto změnu v případech
obsažených ve výčtu v g 262
a j. (při změně rj a j.), totiž:
v některých tvarech jmenných kmene -j-, na př. sg. nom. země, krmě
ze zema, krma, psl. -1nja, -—akk. zemi, krmí ze zemu, kr-n'zu.,psl. anjel; —

v subst. s příp. -jan-, na př. zeměnín pl. akk. zemany ze zeman
psl. -mjan-; —
v praes. ]. sg. tř. IV, na př. stě. lon'zu z psl. 101an atp.; — '
v tvarech praesentních (krom. imperf.) tř. V. 2, na př. praes. 1. sg.
stě. dřien'zu z drémja, 3. pl. dřiemú z drémjatn, stč. part. (před přehláskou)
driema z drémje, drien'zúc- z dremjat'-. —
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Odchylkou

bývá také místo žádané slabiky

me (z psl. mie)

psáno mie, mye, zejména v part. -n a odvozeném odtud subst. verb. třídy IV,
'na př. zlomyene Brig. 1643, \v zlomyenem zrcadle Krnml. 447% k krmiení
Ol. Num. 11, 22, wykrmieny Lact. 645; o tom v. 5 329.
'
mi— mi- se mění

v "'n'-, ma'-.

358. 1. Když následuje -i, -í, mění se m v některých nářečích v n'z.
Na př. mjilost' Kotsm. 5 (doudL), mjilý Bartl). 6 (Zlín.), vem (vezmi) t. 98
(laš.). Že tu dialekticky bývalo n': také v době starší, dosvědčují doklady
v KřižB.: w zemi 75", inekoliko zemíj 755, w zemíjch 913, 1'níloft76b a. j.,
i'mly 75“ a j., jsem—lit já vám rhíjl budiž i ona vám míjla 82b, nn 77%
wehín 783 a j., [vkromíj Slb, wzpomínala 905, s [wyriu Paníjmí 79b a j.,
bofylin nohami 93“, s [wylin dietnn 985, mezi gmyml dlewkalin 955 wezrinz
935 atd.

2. Když následuje samohláska praejotovaná, zejména v slabikách:
a) mě, mie. Tu mame jotacizachovann, město vysl. miesto, dat. slámč
vysl. slámie atd. Dialekticky bývá však kromě jotace ještě také změkčení
retníce, tedy slamě vysl. sla-n'zíeatp. (Bartoš); a tato dialektická. zvláštnost
byla také v době starší, jak svědčí psaní v KřížB.: iinel 75'“ a j., lineh
79“ a j., lilleel' 84%, mlefíecz 83b, nepromleinl 86“ a j., na iinef'tíe fwém 98b,
zmíenkn vězn'nla 87b, kroxine 955. V Ben. psána slabika mě někdy mie,
někdy llle, na př. fyemic Gen. 1, 12 a [yeme t. 1, 11, wezniete Num.
31, 26; znaménko (tečka), které v témž textě jinde znamena měkkost,
"znamená zde jotaci.
b) mia, mid, miú. Tu bylo změkčení, při němž jotace zanikala; tedy
na př. n'zatu z miatu jako přáhnn 7. pricignu, smál sě ze smíál sě jako
přál z priál atp. Měkkost drží se do stol. XIV, svědectvím tomu jsou pře—
lilásky oímtn-měteš, part. lomč z lon'za, lomiec- z lon'zác-, sg. gen. svědomí
svědomic, dat. svědomí, svědomiú-svědomí atd.; někdy proniká v jotaci,
na př. pamiatny den List Poř. 1465. Potom měkkost dílem zaniká a jest
nč. matu, smál se atd., — dílem drží se a proniká'v jotaci, v dial. sn'zat
sa BartD. 98 (lnš.), Makky L. 29 (pomor.), mjakký, najaso, mjata t. 40

(hroz ), hlavu zmíatenú Herb. 618, slc. smiat sa, pamiatka atd.
Srov.

% 332

a j. ——

me, mb.

359. Od následujícího -c, -b souhláska m- se neměkčí. Rkp. KřižB.,
bedlivý na označovaní měkkých retnic, ma psáno: mez: 953, kamením 80“,
gmeenem 75“ a j. A rovněž tak tak je z pravidla v textech jiných. 0 od
chylce mie, mye m. me- v. g 130.
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Za bývalé -m0 je psáno -1n ve dvou dokladech KřižB.: gra chudym
(sg. instr.). 76“ & gmenenl 78“; v nářečíchnmějších není tomu nikde'pří
kladu a bez živé této opory nelze ze samotných těchto dvou příkladů nic
bezpečného usuzovati.

Změny souhlásky m mimo měkčení.
360. 1. m je několikráte změněno v n. 97. Tak v ncdvčd m. medvěd,
nedwied NRadá 579, IIáj. 86b, ncdvčd Us., chod. 47, o.medwyed Kat. 176,
stsl. medvědí), pol. niedžwiedž atd.; — snčdý m. smědý, snědý Vel. Jg.,
Bártl). 12 (Zlín.), Us., & smyody fuscus Brit., stsl.s1néd1„ pol. šmiady
i, šniady; — žemína m. ženima, na př. Zeniná ApatFř. 251“ & Zenimá HusŠál.
2“ atd., matením přípon; — nmvisko m. mravisko, ijodnoho nřawyfká Pass.
352, zvratnou analogií podle wmv-mrav; — dial. vcznu, vczneš. . ., cezni atd.
Šemb. 17 (domažl) a 53 (hornobečevsk), BartD. 13 (Zlín.) á Pástrn. 142 a
143 (vých.-slo.), m. vezmu, vezmi atd.; —dial. sedu, osn. BurtD. 13 (Zlín.)
á j. m. sedm, osm; — diál. kan, tan-Šomb. 17 (domažl.) m. kam, tám;
— v přejatóm nešpor z mešpor, w nefpor Alb. G4=la j., w mefpori Pass.
299 a j. — Dialekticky říká se také nimo m. mimo BářtD. 63 (val.) & 82
(ln-nn.), norák, norka m. mor- t. 109 (láš.), & v nář. drienčanském (slo.)
zní koncové -m jako nosovka -n. na př. 0 ednon chudobnon mlinárevi
Pastl'n. 142.
.
'
2. O změně me"-mňa atp. v. 5 172.

3. m je změněno ve v: č-rm- m. čro-, na př. črmák nč. čermák, & čw
nč. červ (nejsou-li to různé přípony), — vráska, stsl. maska, slc. sm-a-štit'
č. smraštiti čelo, je-li to z koř. memk- Mikl. Et. Wtb. 192 (srb. mrská ::
vráska); —- dial. šm-L:BartD. 87 (stjick.) a Šomb. 59 (opav.), slc. svrčina,
m. smrk, stsl. smréča, pol. smřok, smerek a šwierk Mikl. Et. Wtb.. 310;
— skromý v. skromný, s významem rozlišeným, pol. skromny a skrowity,
rus. skromnyj Mikl. Et. Wtb. 304; — dial. laskovina Jg. (bez dokl.) m.
laskOmina.

.

4. m je změněno v b, a to mn v bn v příkladech: písebný Jandi't
153, písebně Kotsm. 14 (doudl.), pisebný BartD. 13 (zlin.); upřílmý, tebný
Kouble 51 (krk.); tak změnilo se trvám také daremný (z darmo) v darobný,
k čemuž pák přídčláno i subst. darebá; — mr v br ve slovích: brabenec
Us., chod. 47, brablenec BartD. 13 (Zlín.), brawenecz Boh. min. 22& atd.;
m. mravenec, & dial. bramor Bártl). t. a j. m. mramor.

Cizí m.
361. V slovích přejatých cizí m z pravidla zůstává.—;na př. meč stsl.

mněl, á meči, z got. méki Uhlenb., — mísa z lat. mensa Mikl. Frede.
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110, — mnich stsl. inmnichm ze sthněm. munih Uhlenh., —_mozol &mozel,
střhněm.1nasolo Geschwiir t., —-mrcha sthněm. mal-ha t., — mrkev stlměm.
morha, moraha t., — mýto sthněm. můta a stř-lat. muta (souvisí s mutare)
Mikl. Fremdw. 111, '— trám něm. Tram Mikl. Etym. th). 360.
Z lat. mespilus je mišpnle a nyšpule, oboje prostředím německým,
sthnčm. měspila a něspil, nov. Mispel & Nispcl Mikl. ]. c. 113.

m se přisouvá &odsouvá.
362. a) m je přisuto

v dial. -mn lll. qi, & to v 3. plur. radujmn

se, chodžum, .klečum, pijum Šomb. 56 (opava), & sg. instr. za tum našum
stodolum, s túm pěknúm růžúm, před nemocúm, za peeúm BartD. SS
(stjick.), t. 136, 115, 118 a 119, vlivem polštiny, která tu má konc. -q.; —
stjick. je podle toho tož sg. lok. v-dulíúm (v doubí) a dat. k-zelúm (k zelí)
Bartl). t. — V ob. čmert, čmárati m. čert atd. Zlinsky říká se kolembat
Bíll'tD. 16 m. kolobat, lašsky-čempel t. 110 m. čepel.

b) m jest odsuto:
v dial. sedna'ct-, osnáct-, m. sedm-náct-, osm
náct-, Sednaczty rozdiel 01. 2. Par. 17 (nápis), léta fednacteho Beck. 1,
214, za ol'nadczte let 01. Súdc. 10, 18; — v dial. ňa, ně BartD. 23 (Zlín.)
a, 27 (záhon) m. mňa (sg. ekk) & mně; — v slovese II. tř. ochrnútí m.

ochrm-núti, stsl. cllernati, z chrom-, Lesk. Handb. 13, a snad istrmitž m.
strmnúti, z koř. strem- (strměti), most (podrubený) ledva strnieše DalJ.
89 z rkpů Z. a P. (rkpy jiné mají stromieše); — v slovíeh přejatých
kafr ze střhněm. galfer, lat. camphom Mikl. Fremdw. 94, kapusta z lat.
composita t. 96, fafrnoch v. famfrnoch (ozdoba na přílbíci), bavlna z Baum
wolle, Norbm'k v. Normberk, do Norberka VelKal. 282.

D) Souhlásky k, 9, ch, h a, jejich proměny.
363. Souhlásky k, g, ch jsou v češtině pravidelné střídnice stejných
hlásek praslovanských, v. %247; na př. oko psl. oko, jgo psl. jtgo. múcha
nč. moucha psl. mnoha. Durativa h je mladší střídnicc za starší cxplosivu
y; na př. jho, noha, hlava je za starší jgo, noga, glam.
V mluvnici hlásí tyto souhlásky do třídy společné podobným článko
váním (srov. % 7), a dále hláskoslovnými změnami na mnoze stejnými.
Obzvláště jsou tu důležity:
&) změna Zai, gj, chj v č, ;“ (dž, ž), š;

b) měkčení k-, g-, 071—
v č-, ž-,
c) změna L', g v 0, :; (dz, z) a
d) změna kt, gi v c.

před samohláskou

c, i ;
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k.
364. 1. Souhlaska k píše se z pravidla literou k, na př. koliuek t. j.
kolivěk HomOp.; mirkev, banki, kamen, korab, klazz t. j. klas MVerh.
atd.; — často bývá v textech starých psána litem c v případech, kde
podle čtení latinského (: je = 1: (před souhláskami, před samohl. a, o, u
a na konci), na př. cteriz HomOp.; canie, comaar, cuchine, cruchta MVerb.;
caiucih, decugemi Kunh. (častěji v Kunh.); zacona ŽGloss. (tu 7krát tak);
copie Ale. 8, 19, corona t. 6, 5; rfca Ale. 8, 14, nepoffcody t. 2, 40;
fcodu AleM. 2, 3, poffcodyl t. 5, 41, placala t. 8, 19 a j.; sbor sacow—
zztwa ApŠ. 130. cozztelu t. 34; taco MastDrk. 64 a j.; Smutec VstúpDrk.
& j.; doticaty ŽKlem. 104, 15. criiie t. Ambr. 14; placaty AnsOp. 4,
coronu t. 5, bifcupowi t., proclal t. 10 a j.; po ffcolach Krist. 44b; capufta
Vít. 93“, curoptwa t. 94“ a j.; — krom toho bývá k psáno někdy spřež
kámi ch, na př. pufcha t. j. puška MVerb., [matchu t. j. 5 matku
Kunh.; — lck, na př. bukk MVerh., wiekky BrigF. 49; — ck, na př.
chmeck MVerb., pracky A1xH.8, 32 (tým: všaký); — kc, kclada MVerb.
Skupení souhlásek kv píše se v textech starších 7m, na př. kwas
I\'om. 685, ale často také způsobem latinským qu, na př. quazz t. j. kvas
MVerb., quas Kruml.118“, na quaffyech Pror. Isa. 5, 22, quafu t. j. kvašu
MYerb., quafity Krist. (son, quafte ŽWittb. 67, 4, quafnice ŽGloss. 74, 9
atd.; -— quielbu planetu MamV., quilenye ŽWitth. 29, 12, quiluczy t. 34,
13; — quiet CisMnich. 97“ (2), Rostl. wzquetl qwiet Krist. 8", quílly Mast.
131, quiete t. j. kvietie 'Kunll. 151“ atd.; — zlquarki ŽGloss.; — fquo
řecc MVerb.: — przyquaczeno Krist. 48b a j.

0 skupení

psaném a: v. g 439.

Místo I.:-k bývá psáno k; tu vlastně splývá u výslovnosti k-I.:v jediné
I.“. o čemž viz 5 369.

2. O znění 7: je připomenouti že se v nářečí lašskem poněkud
aspiruje; na př. l'hitždý m. každý BartD. 98.

l:.j mění

se v č.

365. Změna tato je z doby psl., v. g 247 č. 3;

tu jsou vyčteny

i případy, kde se vyskytuje. Na př. pláč z plakjn, ——péče stč. péče,
péča z pekja, — adj. človčč—(člověčí) z -Včkjb, — stč. Lúčěnín z lak-jana

— praes. pláču z plaly'a, — part. pláče stč. pláčč, plača z plakje atd.
sk-j- mění se v a toto dialekticky dále v šf. Na př. plášč nč.
plášť z plasle Mikl. Et Wtb. 248 (z plask'b, pol. plaski plochy); —
ohnišče nč. ohniště z ogňislcje; ——inf. -skati praes. -šču, part. -ščč atd.,
-šč- ze -sl.j-, na př. (hlyfkota) fie blyffczze Kruml. 3265, trudně plefczes

Hod. 86a (pleskati), ztlefczy plaudent ŽWittb. 97, 8 (ztleskati), tlefczte
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rukama plaudite t. 46, 2, což zyfl'czel'f Vít. 33“ (získati), by byl ziil'chzie
AleM. 5, 26 t. j. zíščč nč. získaje.

k změněno
366. 7. doby p raslovanské

v č v psl. ke, ki atd.
pochází také změna k v č, když ná

sledovalo (psh) a, g, 5, 71,I). Na př. česati z koř. kos-; praes. peče- z poho-;
vok. vlče z vslke; subst. nom. v]če stč. vlčě gen. vlčěte z vslke; mlčeti

stě. mlčěti, mlčati z mul/setí; ímpf. pečíech z pekčachn; paučina z paakina;
léčiti z lékiti; řeč stč. řěč z rčks; ručka z rakska, pl. gen. ruček z rakbk'r,
atd. Více viz 0 tOm v š 247 č. 1.

V češtině

jsou od tohoto pravidla některé odchylky.

Místo matčin atd. říká. se slc. matkin Hatt. 52; odchylka způsobená
analogií podle matka atd.
Odchylka zdá se býti také v part. mase. a neutr. peka, telca atp.;
ale tvary tyto nejsou z pův. Jag, nýbrž jsou to novotvary (třeba že původu
velmi starého), jsou utvořeny v době předhistorické podle palt. (nepře
hlasovaných) mlča, teša atp., odtud přejata jen koncovka -a vznikla z pův.
-_c,a nepřejato spolu změkčení.

\
Odchylkou není české ke, kde 0 jest původu jiného než z psl. e neb &;
na př. v kal z 75517),tykcv z tyka-, v sing. instr. člověkem z -k5mr., vpl.
gen. sulren ze suk-nv. (c vloženo), v impt. sekej ze sčkaj, — v keser z dol.
něm. kesser Matz. Ciz. sl. 201 a j.
Některá slova s Jce- jsou temná. Na př. škcříti vedle štířiti, *ščieřiti

:: rozvírati ústa, ceníti zuby na koho; Mikl. I“ 514 a Et. Wtb. 299 od
vozuje to od koř. sker- a uvodí slc. skerit a iter. vyskierat; odchylné škeř
mohlo by se vykladatí vlivem subst. škara, poehodíeího z téhož koř. sker
a známého v sln. škara Ritze.
Skupené
sk, šla, (pro ck není příkladu), či; změněno v případech
sem patřících v šč, šč, čč. Na př. tisknúti-tiščen;
vosk-voščěný (-sk-ěno-);
polský—polščina; dska (d1,ska)- deščka (dm—Iowa); hruška- hruščička;
kočka— adj. stč. koččí, budeš-li se mýti koczczym ftrzyebrem in nitro
Pror. Jer. 2, 22. Z šč, je pak št', čť, o čemž v. g 444, b.

7: mění se v a.

367. Také tato změna je z doby 1)raslovan
dvou případech.
]. k změněno v a, když následovalo
žádané koncové —ě,vzniklé z indoevr. -0;i, je
něno 7.:v 0. Na př. cena z kéna; sg. lok.
rucč z fake; pl. lok. člověcicch z -kéch1>;

ské a vyskytuje se ve

(psh) é, jakkoli vzniklé; za
psl. -ž, a také před ním změ
člověcé z Jcé; sg. dat. lok.
impt. pl. račte z rnkéte; pl.
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nom. ptáci z -I;i (-z' místo -ě, z -031); impt. sg. rei z rnici (též) atd.
viz o tom v € 247 č. 2.

V češtině

vyvinuly"se během času některé odchylky;

Více

zejména

v ob. pl. nom. mase. velký (vlastně velkí) atp-. místo velicí atd., — a v slc.
dat. lokřsg. ruke atp. Hatt. slc. 52 místo ruce atd., — oboje analogií
podle tvarů příbuzných, kde -k- je právem. — Jiná odchylka je impt.
peč, tluč atp., kde je 6 místo 0 podle praes. peče- atd.

Dále jsou některé zvláštnosti, když před I; je sykavka, tedy ve sku
peném sk, ssk, zsh, šsk, žsk, čsk.
sk je dílem původní t.. j. 2 psl. sk, dilem-podružné t. j. vzniklé vy
necháním samohlásky z psl. -3hk- nebo -sak-. Původní sk mění se ná
ležitě v šč (& toto dále v šť). Na př. vojska sg. dat. lok. vojščě, když by
bylo woyíchzie vstáti Ale. 8, 5, w tey woyfftie Ol. Súdc. 21, 8; — dska
sg. dat. lok. a. du. nom. akk. dščě, na jednej dfczie Hmd. 93b, dvě dféie
Koř. Ex. 24, 12, na dftye Pass. 24 atd.; — Pražsko sg. 10k. Pražščě,
\v prazíczie Rožmb. 17, w tirfczie ŽKlem. 82, 7, na turn-ye ])alC. 19; —
aský atd., sg. dat. lok. & du. nom; akk. fem. -ščiej atd., dvě nebeffczye
perle Modl. 1471'; pl. nom. masc. -ščí, synové yzmhelffczyy Pror. 19“,

duchové andielífcm Krist. 32“ (v Krist. je cz před samohláskou =č),
zidowffezy duchovní t. 655, dial. nebeščí, Malenovščí Btch. 437 (dbeč.),
vojenščí páni Suš. 572, Slavkovščí myslivci t. Sl atd., nč. nebeští, kněžští

atd. — V po družném

-sk- mění se jen k způsobem náležitým, &nemění

se spolu s, na př. piesk-, piesek z pesa/n, sg. lok. piesoě, v onom pyefcze
Ale. 2185, Véska z vnsbka sg. dat. lok. véscě, v jedné wefcye OtcB. 334.

——Časem proniká odchylkou
stejný způsob také při původním sk:
podle ruka-ruce je nč. deska-desce, Polska- v Polsce atd., a podle
veliký-velicí je _dial. nebcscí, .zemscí, uherscí, rakúscí atp. Baí'tD. 41
(liljozenk.); zo —scíje v nářečí slc. místy -stí: slovenstí Hatt. Ml. 153.
Jako sk, tak mění se také ssl; (ze —sosl.:-),zsh (ze -;:bsk-), šsl; (ze
-šbsk-), žsk (ze —žbsl.;-)& čsk (z -čbsk-), jen že tu přistupuje většinou ještě

míšení sykavek. Na př. ruský m. rusosk- pl. nom. ruští; milobuzský-milo
buzští; českým. čošbsk- -čcští, vlaský a vlašský-vlašti; božský-božští,
kněžský-kněžští, Stč. -žščí, rtové knyeszczij Ol. Mal. 2, 7; řěčský-řěčščí,
rzecszczij mistři Krist. 64% řččští, Rziecsztij jsú'kmmáři tvoji Ol. Ezoch.
17, 13, nč. řečtí; — -čsk—mísí se v rok—',za stč. hřěčský, němečský atp.

je nč. řecký, německý atd.;
v nářečích, kde podle veliký-velicí je
nebeský-nebescí, je týmže způsobem -cký—-ccí : tureccí, němeccí Bartl).
41 (hrozenk.), & místy v nář. slc. -ctí m. -ccí : nemectí Hatt. Ml. 153;
Při skupeném šk, žk, ck (vlastním, nikoli z čsk vzniklém), čb— z šok,
\žbk atd. -—_zvláštnosti'není, k mění se jako v ruka-meč atd. Na př.
hruška sg, dat. lok._hrušcě, w hruffczie LMar. 40.(-ščč bylo by tu psáno
-ffc11zio); a rovněž tak tovařišcě, k towarzyffczye Pass. 473, lišcě, w liffcye
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OtcB. 321, nč. -šce; — rohožcě, na rohozcye t. 24, 3, nč. ůže-e; —
pecka-pecce Us., — komořičcě, \v komorziczcye OtcB. 204, babičce,
kočce 'Us. —

'

2. k změněno v o ve věnec Stsl. vénwm z pův. voiniko-, — v ovcě
stsl. ovnca. z oviká., — v makati stě. macěti atp.;-. 'o tom v. 5 247 č. 4.

kt'zmčněno v c.
368. Za psl. kt jsou v jazycích slovanských střídnice stejně, jako za
tj, v. 5247 č. 5.
V češtině jest tedy kt změněno v e, a to v případech následujících:

\; infinitivech

510vestř. I. 4, na př. péct, vedle stsl. pešti, rus.

])ečb, sln. peči, srbchorv. peči, pol. piec, hluž. pjee, dluž. pjac, z *pekti,
— řéci z_rekti atd.; —
v supine ch týchže sloves, např. stč. pec, vedle stsl. peštn, z *pek-t'L,
na př. vyjda Iecz sěna CisMus.; —
'
.
v subst.
s příp. -t(_.: pec stsl. peštn atd., z *pektr., — noc stsl.
noštn, latf nocti-, lit. naktis, z *noktn, ——
věc stSl. \'CŠtb, got. vaihts, sthněm.
wíht.,_z *véktn; —

krom toho v slově locika, sln. ločika, srb. loéika, lit. laktukai
(plur.), lat. lactuca, z *lokt-.
Srov. také změnu yt v (: v 5 377.

Jiné změny souhlásky k.
369. 1. I.:-Í.:splývá v k.

Na př. měkký zní

u výslovnosti

obecné.

většinou jako měký; v textech starých se tak někdy píše, ačkoli jen velmi
zřídka, na př. sladkých věcí neb myekych All). 97& a 97b. Poměrně nej
častěji bývá psáno k- místo k-k-, když předložka k- se připojuje k slovu,

které se začíná souhláskou k-; na př. ktereys koli přídu škodě AleM.
4, 11, knyezy náhle přibčžechu Hrad. 27“, vedú jej kayphaffowy Vít. 50“,
každému“je přívětiva Beck. ], 32, kteremu (úřadu) jsme povolani KolA.
1511 a j., místo k-kteréj, k-knězi, k-Kajfašovi atd. Příkladytakové bývají
pokládány za dativy bez předložky, neprávem. Naopak — analogií zvratnou
— býva psáno k-k- místo k-; na př. k k temuZ knězi KolA. .1514, k k nij
(smlúvě) KolB. 1524. —
2. Za stě. kto, kte je později gdo (psáno většinou kdo). Na př. kto
Túl. 24b, ChelčP. 2“, kte (pl. nom.) NRada 1959, nikte nemo Hrad. 56“ atd.;
gdo Alb. 21, niekdo Kruml. 135% nykde nemo Rožmb. 298, ŽWittb. 138,
16 atd.; ve stol. XIV vyskytuje se gd—(ká-) zřídka, v XV je převahou
ještě kt, v ChelčP. je v I. části pravidlem kto, v II. stejnou měrou'kto
i kdo (ktož 1465, kdož 146“ atd.), v Háj. je kto 2“ kdo 193atd., anč. gdo
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.

29
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psané kdo je od 2. pol. stol. XVI pravidlem. Podnět ke změně te'to za.—
vdala. slova příbuzná kdy, kde atp.
Když bylo vedle sebe stejnOplatne kto & gdo, kdo, vzniklo snadnou

analogií také gderů \'e kderý, Merak místo který atd.

Doklady: kderyz

Otc. 365", kdera t. 105*', niekdere t. 108', kdorzy s ním budú List.
z r 1455 Perw. 50, kdeíyzkolí GestaKl. 47, slepice kderá kokrhá Třeb.
orig. fam. Lobkovic (poč. XVI stol.), žena kderá se na muže potrhá t.,
někderé Puch. 3541), kderak se chorati máte Třeb. orig. fam. Švamberk
22 z r. 1560, kdere miefto Lún. list. z r. 1562, kderey jej stvořil Čern.
(Jest. (v Slov. Bibl. II, 248), kdeří škodu dělali t.
3. Místo krejcar říká se \“ některých nářečích g-rejcar, I.: změněno
v g. Změna tato má trvám začátek 7. doby, kdy se počítalo na groše &
krejcary; tu vyslovovaly se velmi často groše & krejcary vedle sebe, a za
čátek slova krejcar změněn \; grejcar. podle slova sdruženého groš. Jinde
mohlo se změniti stejnou příčinou, ale naopak groš podle lrrejcar ve kroš
Šemb. 31 (krkon.); to ovšem neplatí o stč. kroš.
4. Krom toho bývá I: změněno v g dialektický v slovích některých
domácích i přejatých. Na př. ryga BartD. 65 (val.) místo vil.-er ar podle
něm.Wicl-e,— magať t. m. mak- (mačkati), gaňa m. káně t. 30 (pomor.),
gula m. kule t., guzý m. kusý t. 212 (MŠ.), lygnť- č. polýlaati t. 229 Goš,),
logat č. lolzati t. 228 (val.), mlaga č. mlaka (ballnisko) t. 231, giglať Ill.

viklati Btch. 43:3 (dbeč.), gróžka č. kroužek t., muziga BartD. 65 (val.),
gronyga Btch. 435, gl'ó t. stě. klí, gfvat t. č. klovati, gál (l.-al) Bartl). 65

(val.), galužu t., gajdý Btch. 435, guráž t., legrace t., legruta t., regruta
US.; ob. degret, legrace (recreatio), leguř v. rekurs, pangrot, Pangrác.,
žengle, puget, fagule, vagaCe, ligór & j.; bugoun Us. ze stí-lat. baconus
porcus saginatus Matz. Cir.. 51. 101. ingoust z lat. incaustum t. 181, atd.
5. Někdy bývá 1; změněno v ch. Vedle č. krásta scabies, stsl. krasto'
pol. krosta rus. korosta atd. je též okrásta, chrastm'ý, chrafta Apatlí'r. 1091'.,
chraítowecz LěkA. 81'3, chraftawy Lact. 77“'atd.; — vedle l'řástel je také
CllřáStCI, chrzaftel Nom. 655 srov. stsl. krastóh. (fom.) & pol. chrošciel,
podle Mikl. Etym. Wtb. z korst-, trvám že onomatopojicky utvořeno &
proto lc- i ch- oprávněno; — ze stě. kutrčě je ně. chatrč; — místo oplák
nouti, oplákati pol. plokaó mrus. polokaty říká se obecně Oplácknout; —
místo žvýkati, hazuka je zlin. žvýchat, hazucho BartD. 16; — místo vnře/ca
demin. vařečka je dial. vařecha dem. vářeška Btch. 437 (dbeč.); — vedle
lalok říká 'sei laloch, _ místo Polák říká se diol. Polach Šemb. 40
(han. & vých.-mor.), Btch. 437 (dbeč.), -—a za sklopitije schlopit t.437. ——

Jiné příklady mají kt změněno v cht; jsou to dílem slova domácí:

chto,

m. kto, chtorý m. který Pastrn. 146 (Sk., místy—yaŠemb. 69 (dol.'-trenč.);
chetebe, ch-temu m. k-tobě, k-tomu BartD. 41 (hroz.); klechtať, Btch. 437
(dbeč.) m. kloktati, aklochtat, klochtudlo Us. m. klokt-; jechtat chod. 50 m.
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jektati; —. dílem cizí: \Benedieht Alb. G2“a j., ochtáb Háj. 445“ m. oktáv;
kruchta ze střlat. glucta; lochtuše z něm. Laekentuch, prachtykant Š'emb.
31 (podla-k.), dochtor, prachtykant, rechtor Kotsm. 18 (doudl.), BartD. 16
(Zlín.), kontracht, prachtyka, inšpechtor, Vichtor, Vichtorin Btch. 437 (dbeč.).
Cizímlc.

370. V slovích přejatých cizí k dílem 'zůstává, na př. v slovích rek
ze stí-lměm. recke sthněm. reckjo Mikl. Fromdw. 121, — l-aldoun ze střhnčm.
kaldůne vnitřnosti, a to ze střlat. caldůmen : teplé (calidus) vnitřnosti
zvířete čerstvě bitého Kluge 157, -—
- kapoun ze střhněm. kappím, &to ital.
cappone t. 160, — karas ze sthněm. kamz, &to ze střlat. caracinus t. 161,
— karabáč z tur. kerbač t. 161, — I.lí % stněm. klei Uhlenb., —' kmín
z lat. cuminum ř. zima.-ovMikl. Fremdw. 98, — koliba (slo.) tuguriuní
z ř; zalňpq t. 99, ——kotel stsl. kotbl'r, z got. katils

Uhlenb., — kule a

koule ze středončm. cůl Mikl. medw.
103, — kusiti (okusiti atp.) stsl.
-kusiti got. kausjan Uhlenb., -— sok v. got. sakan t. atd., — dílem je
změněno \; hlásky jine, zejména:
v ch, “na př. ve slovícll valcha z něm. Walke, chvost střdolnoněm.
quast Knorren,'dan. kost Laubbilschel Uhlenb., —- chrtal, chi-tal, -álek
z lat. cartilago křupka., — chalupa, ?. ř. zalóBq Mikl. Fremdw. 99, — arch
z lat. arcus, — laš. tabach BartD. -110 m. tabák; —- o změně cizího kt
v cht viz na konci 5 předcházejícího; —
v g(h), na př. ingoust, bagoun, ref/mta 11. legruta, legrace, vagace,
_r/ronyya atp., v. % 369, 5 & „$379, —--a dále vhnčtu,
zmčnčno ,v gui-, v. 5 298).

V ocel stč. ocěl stsl.

hnus n. kňus (cizí kn

_

océlb, sthněm.

ecchil & lat-. acuale,

acíarium

Mikl. Fremdw. 114, je celá slabika -cé- podle hláskosloví slovanského
přeměněna.

k se přisouvú.
371. l. k je přisuto \; několika slovích k souhlásce t, ť, skupené
s jinými. Zejména ve stlm'eti sč, stkvost, stkvúcí atp. místo stvieti sč
atd.; —- ve -šťknúti (ze staršího -ščnúti), ušťknúti atp. m. ušínúti atd.;
— v -mčstknati, smčstknati, zaměstknatim.-1nčstn-; — ve -ctknúti, octknúti
sě, m. octnúti sě; — tu vzniká. skupení :tk-, -ťk-, z něho pak vynechává
se (, ť & je: skvieti sč, skvost, skvúci, ušknúti, zamčslcnati, ocknúti se, v.
314 č. 7 Tak vyložiti je také vrtkavý & \'yvrknouti m. vyvrtknouti, vy
vrknouti si nohu chod 47, Šemb. 22, Us.
' '
2. Dialekticky říká se kdosih, cosik, kdysi/l, tudyk, tadyk, koliksik,
přecék, zasék atp. BmD. 16 (Zlín.), Btch. 438 (dbeč.). Toto 4; je eukli
29*
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tieký přívěsek původu zajmenného, o němž v. Mikl. IV, 120 sl Jiná jeho
podoba je -ka, ch, -ke' v adv. semka, henka, včilka, hnedka, dneska,
linedky, dnesky, semke, včilkó, dneské, henké atd. Bteh. 438 a Us. V dial.
dneskak, lieukak, semkék, včilkék, lienkek t. je přívěsek ten dvojnásobný.
\.,

k se odsouvá.
372. 1. Ze skupení s]m: adj. tčskný nč. těsný, w tiefkneem domě
HrubPetr. 183l', tyel'knymy cěstami Pulk. 75b a j.; — subst. tieskn, tieskň
& tiesn, tiesň, wtyel'kny Ale. 1677, IIod. 69b, veliká tyel'ken Pulk. 106“,
tijefn Štít. ř. ega, nč. tíseň; _ tisknúti a dial. zaeisnút Pastrn. 14s (slc.);
— splasknúti a dial. splasnút t.; —
2. Ze skupení slet v tresktati atd., nč. trestati, na př. trefktal ŽWittb.
104, 14, trefktaníe HusPost. I“, tresktač IIusE. 1, 383, řeč trefktawa
HusPost. 35“ atd.; treskt- trvá až do XVI stol.; vedle toho proniká trest-,
a Blahoslav chce míti tresceš m. treskeeš Blah. 266; -k- bylo zde po

právu, tresktatijeztl'Lskatati;
trešču, treščeš atd.

kdyby bylo původní trestati, bylo by praes.

3. Ze skupení kž a kšč, kšť. Z kž v stč. jaž, kaž m. jal-ž, kakž: yaz
wam lybuffye powyedyela DalC. 5, kaz gyeh koly mnoho bylo Ale. 1735,
i kaz gye bóh ustavil t. 2378, aby toho nykaz neopúštal Pulk. 26b, věc.
dokonati sě nykaz nemohla t. 59', nykaz t. 1835 kazzkolywyek najmlazší
bieše 01. Tel). 1, 4, otpustíš lidu svému kazzkoli hřiešnómu t. 2. Par. 6,
39, a kazkoli mnozí sú čtenie popisovali Koř. 15. — Z kšč. kšt' ve ščíeě
šticč m. kščieč, kštieě (a toto m. kčieě, v. € 438), ssezycze Diefenb., [ltijce
Háj. herb. 354% 510. štica.

4. Místo kdo, kde, kdy atp. říká se dialektieky da, de, dy, neda, m'do
atd. Baťa). 30 a j., vola-de Pastrn. 49 (sle.); dež Pass. 528. Tu jest odSuto
7:-, jen když to srovnáváme se spisovným led-, vlastně je však odsuto ,a
nebo h-, poněvadž kd- u výslovnosti obecné změněno v gd- a lcd-.
5. Ze substantiv cizích, která se končí -k (-_q), jsou adjektiva 47.13)
dílem náležitá -čský, na. př. Žamberk-žambereeký (z -čský), dílem je v nich
k vynecháno: žamberský, rožmberský, kumburský atp.
6. V I-Iáj. herb. psáno: (lék) proti řečy 7“ m. křeči, a v EvOl. 335“:
(abatyše) klenuezy mŽ kleknúei; omylem.

g.
373. Hláska g píše se literou g, na: př. Dlugomil KosmA. III, 51;
— od XVI stol. je pro 9 obyčejem litera g „s vrškem“, t. j. se znaménkem
diakritickým, které mívá podobu tečky, nebo apostrofu, nebo háčku, tedy
_q',gl (u Optata), ;? (u Blahoslava aNudožerského);

——litery diakritizované

bylo potřebí, poněvadž litera prostá g v té době znamenala j; když pak
pro hlásku j zvolena při poslední opravě pravopisně (1842) litera j, uvol
nila se tím litcra g a obrána jest opět pro hlásku g; na př. synagoga
psáno stě. -goga, potom -ýog'a atp., a ně. opět -goga.

gj mění se v ž(g').
374. Změna tato je z doby psl., v. g 247 č. 3; tu jsou vyětcny
i případy, kde se vyskytuje. Tu mění se vlastně gj v ž : dž, ale toto
mění se záhy v ž, oslabením a konečně zaniknutím prvního členu d-,
který v assibilatě této původně byl, sr. % 433. Na př. stě. stráž (mase.)
custos stsl. stráže, ze sorgjb, — stráže (fem.) custodia, stč. stráže, stráža,
stsl. straža, ze sorgia, — lože z logje, — lžu, lžeš atd. 7. lng/ja, l'bgješb
atd., — part. lžě, lžúc-, z lagje, l'hgjatj- atd. — Za ě. ž je v nářečích
slovenských podružné (Zžv těch případech, kde slovo základní má g, na př.
flágať sg. 1. ňádžu BartD. 65 (vak).
Odchylky jako drahší Bártl). 16 (Zlín.), 1.08 (laš.) m. dražší atp.
vznikly analogií podle drahý atd.
zý-„i- mění se v žž a toto dále v žď. Na př. Drážďany z drgzg-jau-,
— omieždějúcí z miezg—,jědovatcě omiezdiegiucieho veneíici incantantis
ŽKlem. 57, 6. V nářečích slovenských je v případech nahoře vytknutých
opět žďž; na př. drúzgať (drtiti) praes. drúžďžu BartD. 65 (val.), združďžu
t'a na. škařupiny t. 208, z -ž_r/j-; — brýzgat (tlachati) pracs. brýžďžn t. 201.

;] změněno

v ž (š) v psl. ge, _r/iatd.

375. Z doby praslovanskó

pochází také změna g v ž — vlastně

v ž : dž a odtud'dále v ž —, když následovalo (psi.) e, g, 5, i, 1).Na př.
žena z yena; sg. vok. bože z boge; praes. móže- z moge-; inf. žieti (žnu)
z yeti, lit. ginti; žár z gěr-, koř. ger- (stupň. v goróti, hořeti); držeti stě.
drž-čti, držati z dnrgěti; ímpf. možicch z mogčachfs; živ z giv-, lit. gyvas;
blažiti z bolgiti; lež psl. l'Bžb z l'Lf/L; božský z bogbsk-; drnžec z drugncn
atd. Změna. v ďž je v nářečích slovenských (podružné) tam, kde Slovo zá
kladní má 9, na př. s_triga-stridža, stridžit IIatt. s]c. 51, vyga. (in. vikev)
vyďžisko BartD. 65 (ml.). Více viz o tom v 5 247 č. 1.

V češtině

jsou odtud některé odchylky,

když bývá h (střídnice

za starší „) místo náležitého ž.
Z gclža vzniklo pravidelně želza a z toho dále stsl. žlěza a č. žléza,
žláza. Vedle toho je však také hlíza, kdež změna žádaná g-ž není. Myslím,
že odchylku jest takto vyložiti: vedle geL- bylo stupňované goZž-;__zonoho
„AM

bylo č. žláz-, z tohoto _qláz-, hláz-; odchylné hlíza vzniklo analogií podle
hláza (o jiné změně, která tu jest ve žláza-žláza, v. 5 157).
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Jiná odchylka je v

hříbě stč. hřicbě, griobč, hřebec atd., stsl;

žrébg atd., z koř. gerb-, -— a dále ve hřebí, stř. hřěbí, stsl. Žl'Čbbj, tedy
též z gerb-; — výklad toho viz v g 441. —
Odchylky jsou dále slc. strigin Hatt. slc. 52 m. strižin, druh dmhczi
tak přeje NRada 212 m. družci, kníže Břehíké VelKal. 133 a j. m. Břežské
atp.; vznikly vesměs analogií podle striga,_ druk, Břeh atd. —
Odchylka je též v impt. přisěž, pomož, střěž atp., na př. przil'iezz
01. 1. Reg. 30, 15, pomůž mně bože Suš. 14, stí'ez se Baw. 43 atd.; tu
je -ž místo 'Z podle praes. sahu-sěžeš atd.
"
_
Odchylka zdá se býti v part. moha, střčha atp.; ale tvary tyto nejsou
z původního -gg, nýbrž jsou to novotvary (třeba že původu velmi starého)
utvořené podle pait. (nepřehlasovaných) běža., teša atd., z nichž přijata
koncovka -a, vzniklá z pův. -g atd., a nepřijato spolu změkčení.
Odchylkon také není česke ge (hc), kde e jest původu jiného než
z psl. e neb I,. Na př. v hebký z _qabnk'n, hemzati z gammzati, nehet
z nogatb, instr. bohem z bogamn, bahno pl. gen. bahen (e vloženo), impt.
běhej z běhaj atd.; — hekati není z pův. ge-, nýbrž jest utvořeno onomato
pojicky ; — heslo, pol. goslo a haslo, rus. gaslo, má -e- vzniklé nějakým

oslabením; _Izezký vykládá Mikl. Et. Wtb. 61 z godjnska, tedy -e- z -o-;
Jg. má doklady jen ně.; dokladů starých se nedostává, znám jenom příjm.
Přibec Hezký Poer. 22; — hedvábí atd. je z germ., sthněm. gotawebbi Ge
webe zu gottesdienstlichen

Zwecken Mikl. Etym. Wtb. 69; ——z němč. je

také nádhera, nádherný sthněm. iiber-hére (subst. fem.) :

liber-herziiberaus

vornehm, hel-:herrlich,

Úbermut. adj.

stolz; odtud snad i dial.

hel-ský, sr. g 275; — herka ze střhnčm. gurre equa vilis Matz. Ciz. sl. 166.
Skupene
eg změněno v případech sem patřících v „M, vlastně
v že“: žďž, z čehož pak dále jest žcl', srov. $ 451. Na př. wzbrziezdenye
(sic) ŽWittb. 56, 9 m. v zabřčžďenie z hrůzy-; -— zabřčžděnie, zabrziez
dieuie ŽGloss. 138, 9 z brézy-é-nbje; — roždie z rozybje, róžďka z rozgnka;
—- droždie z drozg- střlat. drascus Mikl. I—ltym.Wtb. 51; -—ježdík pol.
jaždž z jagg-, lit. ežgys, Mikl. 1. c. 101; — miežditi, mížditi, čert móž lidi
miežditi HusE. ], 72, čarodějnici myzdiechu oči při hledajíciem deludebant
oculos Comest 575, čáry byl omížďen HusE. 3, 207, z miez„q-; —- vedle
dial. vrzgat je také vrždět zlin. 32, sníh \'rždí pod nohama. V nové češtině
je zk, slrža býv. eg, a změna v žd' drží se jen v dokladech dialektických:
slc. zabrieždit sa svítati, zabreždjévá svítá BaítD. 201 (Uh.-slov. na
Moravě).

„ mění se v z (z).
376. Také tato změna je z doby praslovanské.
vlastně v z :

Jí mění se (]

dz; toto změnilo se záhy v ;, oslabením a konečně i za
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niknutíln prvního členu d-, který v assibilatě této původně byl, srov. 396
5. Vyskytuje se pak změna g-z (z) ve dvou případech:
dané
něno
boze
nom.

]. _q změněno v z, když následovalo (psl.) &,jakkoli vzniklé; za žá
koncové -é, vzniklé z indoevr. -og', je psl. -z', a. také před ním změ
g v 2. Na př. stč. zielo valde, stsl. zcl'r, vehemens, z geh-; sg. lok.
z bOgé; sg. dat. 10k. nozě z nogé; pl. lok. boziech z bogéclm; pl.
bozi z bogi (42 m. -č, z 00; impt. sg. pomezí z -gi (těž) atd. Změna

v dz:

; je podružně v nářečích slovenských v těch případech, kde slovo

základní má _r/(místo k); na př. striga dat. lok. stridze Hatt. slc. 52 a. 72,
vy!/3, (vikcv)-vydze BartD. 65 (val.), muziya-muzídze t. Více viz o tom
v 5 247 č. 2.

V češtině

vyvinuly se během času některé odtud odchylky;

zejména. v ob. pl. nom. masc. dlouhýr (vlastně dlouhí) atp. místo dlouzí atd., —
a v slc. dat. lok. sg. stn'ge, nohe atp. Hatt. slc. 52 m. -ze, oboje analogií
podle tvarů příbuzných, kde -_r/-,-h- je právem.

Skupené zg mělo by se v případech sem patřících měniti v 53;
ale za to je žď, to jest: žádané zz změnilo se v .žž, & toto dále v žď,
srov. 5 431. Na př. zábřězg-na záhřěžďě, na zabrzezdye diluculo Ol. Num.
9, 21 (k tomu přidělán potom novotvar-ý sg. nom. zábřěžda, zabrziezda
antelucanum Dicfenb., zabrzezda id. Veleš.); — miezga sg. dat. 10k. mieždě,
w míezdie HusPost. ]35b; — rázy/a sg. dat. lok. róždě, \v olywowey rofdye
PassKlem. 54“.
2. y změněno v z v kně; stsl. lanem„

kfrynezn z kuningo-, — ve

stzě (stezka.) stsl. stsza, stuze. ze stigi—, — v tázati stsl. tezati vedle
táhati stsl. teyati atp.; o tom v. g 247 4.'

yt změněno v a.
377. Za psl. gt jsou v slovanštínč historické střídnicc stejně, jako
za tj, V. % 247, 5.

V češtině je tedy yt změněno v \e, a to v případech následujících:

v inf initivech

sloves tř. I. 4, na př. moci, vedle stsl. mošti atd.,

z *mOyti, „spodobeného v mokti; ——léci z *leyti atd.;

—

\; snpinech
týchže sloves, na př. lec, vedle ]GŠtb,z *legtfs; —
v subst. s příponou -tb : moc stsl. mošth, z *mogtn; —
kromě to ho ještě v slavích: dci, dcera, stsl. dfnšti, lit. dukté, got.
daúhtar, ř. avydzqg skr. dubitar, z *dfngter, *dugtč, z dhugh- : dojití.
Srovnej také změnu kt v (: v. 5 368; yt změnilo se spodobou v M,
proto je z pův. yt střídnice táž, jako z pův. kt.

g se změnilo
378.

v lo.

1. PSI. 51 dochovalo se také do stě., za psl. _r/ora, noga, ho!/1,

atp. jest i stč. _qom, noga, bóý atd. Na půdě české“ změnilo se toto g v h.
V bolicmikách v kronice Kosmově je vždycky g, na př. Dlygomil -Kos1nl.
III, 51, Dlugomil KosmA. t., Dragomir Kosml. I, 15, KosmA. t.; Spitignev
Kosml. I, 15 a, j.; — v Grog. je vždy .(lš — taktéž v bohemikách v list.
Litoměř.: bogu, glava, grrdoft; —' v Reg. čte se koselug v list. kladené
do .r. 1088, na kací gorc, granicie 1214, za goru 1228, de'gor 1228, na;
gradisci 1228, camcna gora 1241, iolcnye gora 1241; a vedle toho: Bn
kowa hora 1241, Lypova hora 1241; ——
v ABoh. je 9 i h: grivny, ze
kenilramy; — k dokladům nejmladším s (; patří duos ogarzie Deskl)l'l.
z 1'. 1322 vedle oharz t. 1323; — \' HomOp., MVcrl) a jinde od sklonku

XIII je vždy k; — v textech pozdějších vyskytuje se tu i tam g v-nčkteu
rém jménu vlastním, na př. Drmomyrz' Pass. 513, Spitygnow DalJ. 25
z rkp. V. atp., ale to je napodobením starších předloh & pramenů latin
ských. — V dokladech tuto uvedených vystupuje nové h na místě starého
g v polqyici stol. XIII; ve \ýslovnosti skutečné vyskytovalo sc h. za _r/
zajisté-yo něco dříve.

2. 9 Se změnilo v h také V slovích přejatých;

v. € 381.

Také _r/- vzniklé spodobou z Zr- mění se časem v l:.
spodobené ve gbcl je dbeč. label Btch. 436, — za kdo, kde, kdy
dobené vc gd—jc dial. Izdo, kde, kdy, něhdo, nikdo atd. chod.“44
nikdy (jd-), Kotsm. 18 a 19, Šemb. 48 (mor.) a 60 (hornotronč.)

Za, label
atp. spo—
(v chod.
atd.
zg měnilo se pravidelně v zla; tedy zábřězh z hrůzy-, zabrzezhuge fe
lucescit anD.
314“, -— mezh z mnam), kóň a mezh ŽKlem. 31, 9 a j.,
mzhow patset Ale. 1277, — miezlm ze stsl. a psl. mézga., myezha šncus
Anon. Gb, — ráz/za z rozga stsl. razí/a, — vozln-i z vozgr-, stsl. vozgrja
lnucus,„wozhri MVeí'b. & j.; — ale záhy proniká. & dostává převahu změna
v zk, sk: zábřčzk, zabrziezk ŽGloss. 107, 3 a j., ŽPod. 77, 34, zabrzczek
Exod. 14, 27 atd., .nč. bříská se, I'OZbÍ'OSlthse atd, — mez/u, kóň & mozk
ŽWittb. 31, 9, lneíck Boh. m. 225, uč. mezek, -—-'mica/ca, mieska, myezka
Svnon., myel'ka Nom. 69“ nč. mískan. míza, — mozk ze stsl. & psl.moz_gf5,

nlozk Pror. Isa. 25, o, Lact. 103b atd., _ rózlca, (Scth)sa.dilruozkú Adam.
'205b, těch ruozk Gesta. K1. 29 a j., — vozkry wozkri plcgma Boh. 27'. —
Změně \: lz uniklo g jenom dialokticky & jen porůznu v slovích
jednotlivých.
Sem patří mor. _r/řích,_qřešit Šemb. 43 (horsk, v Hostími);
zgcbnút BartD. 298; druga kolík t. 208 stsl. drag/1. trabs; mizya Btch. 436
(dbeč.); mozg Bartl). 62 (val.) & 86 (stjick.), muzg (mozek) Šcmb._ (30
(opav.); gloh (hloh) t.; slc. gríb, gyzdzwý (ohyzdný), miazga., rozga i razya,
mozgy I-Iatt. Zvukosl. 98 a 99, Pastrn. 143.

Nové dialektické g.
379. Původní g. změnou v I! atd. zaniklo.

Naproti tomu rozšířilo

se v nářečích východních g nově, vzniklé dílem změnou z I.:, na. př. guzý—

Ill. kusý BartD. 212 (laš.), v. 5 369, — dílem 'změnami jinými, na př.
žgáruť BartD. 203 ze ščárati, šťárntí, — dílem tvořením onomatopojickým,

na př. gry/ať: krkati, grgá semi:

říhá.se BartD. 211, glgotať :

klo

kotati_,t_., gagnť : kejhnti t. 210 & Pastrn. 143, — dílem přojímáním & nn—
podobcním slov cizích, na př. yotoviť, zgorcln. tego, pcknego _atd. Pastm.
144 (sev. gemor. slc.) vlivem polským, bagn močk'a v (lýmce BartD. 198
(val.), spodní vrstva tabáku v dýmco Btch. 435, z maď. hugo“atd. — Po
dávám malou sbírku slov takových: baga Bai'tD. 198, Btčh. 435; bagošiť
mámiti Bartl). 198; blazg, blazgo, blazgačka deštivé počasí t. 200; brozg
n. brozd zárodek pupenco na stromích t. 201; brýzgať tlachati praes.
brýžďžu t.; cingať cinkatí, cingot Btch. 435; čagan hůl s ohnutým opě
radlem t. a Hartl). 203, 810..čnkan, maď. csákány; čaragať kojhati BartD.
204; drolínzg drobotina t. 208; džgať cpáti t. 209, Btch. 435; džignóť
bodnouti Btch. 435; fagan t.; gabať omnkávati BartD. 210, čistiti Loos
(slc.); gafor kafr Loos (slc.); .gágať kejhati t. 210 & Past-m. 143; gagor
hrdlo Pastrn. 143; gagotať t.; gujdy dudy BartD. 2l0, Btch. 434, Pastrn.
143; galbavý plump Loos (slc.); g_agnba huba Btch. 435, Pastrn. 143;
gumašlo Btch. 435; garazda překážka t., Unfug Loos (slc.); gatč t.; gaval
kus“ BartD. 211, Btch. 435 2 pol. kawal; gazda. Pastrn. 143; .góbiť sn
brečcti BartD. 211; gcbnúť Loos (slc.\, zgcbnúť zhebnouti Bartl). 298;
gec Btch. 435, gocňúť udeřiti Loos (slc.); giglať viklati Btch. 4351 giglo
tať t.; gl'é t. stč. klí, glcjiť t. k—lížiti;glg Schluck Loos (slo.), glgať hltati
BartD. 211; glgotať klokotnti t. 211; gl'ocok klacek Btch. 435 z něm.
Klotz; glvať klovati t.; gl'ubat klubat-i t.; gořal'ka t.; gmbať sa po dvořoch
šmatrati BartD. 211; grnml'a nemotorná ruka Btch. 435; gramec t. z něm.
Kranz (nn kmnuoch); grgá se mi (kl-ká) BartD. 211; gronyga Btch. 435;
gróžka kroužek t.; gruml'c dmkačka. t.; grzno krzno Pastrn. 143; gulo
kule t.;' gunár houscr t.; guráž Btch. 435; gygl- v. gigl-; hojgať houpati
Bartl). 215; kumigať přožvykovati L 225; mlazgavý chléb lepavý t. 321;
-un'zg_-, znmrzglé ovoce zakrsalé t. 294; ožgar nezdaru t. 244 (laš.);
šmignuť švihnouti t. 275; žgřňať skrbiti t. 303; žgárať ze šéfa-, šťárati
t. 203 atd.

Jiné změny souhlásky g.
380. 1. g se mění v" l:.. 0 změně zg v zk v. g 378. Kromě toho
bývá g změněno v k v slovích přejatých: cikán Us. &Šemb. 40 (záp.-mor.),
cigan t. (vých.—mor.), Btch. 135 (dbeč.) & j., cZigan Lact. 57“; '— tra/vař
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z něm. tragen Matz. Cs. 350; — Krekor, krauatýr, kroš, krunt, telekraf
atd. chod. 49 m. Gregor atd.; — o kroš a krejcar viz také 5 369; —
lzfer Btch. 436 (dbeč.) z něm. Gewehr; — kalup, kalupovati, kór t. a US.;
— folkovati, purkmistr, perkmistr, krumfešt atd. z něm. folgen atd.; —
kamzík ze střhněm. gamz; ——Kadrhel, Kedmta, pakatel, kamaše & j.
2. g změněno v d v mor. pudmistr z pu(r)_qmistr, dále v dronyga
z dial. gronyga BartD. 87 (stjick.), dbel v. 9110! t. 109 (las.) &j. Změnou
_q-d, nebo naopak d—g,bývá, vykládáno také slc. driečny urostlý, mor. dryčný
Šemb. 45 (dol) a pol. grzeezuy způsobný; ale slova ta nejsou původu
příbuzného: pol. grzeczuy je utvořeno z výrazu k-rzeezy, k'L-I'ČČÍ Mikl.
Etym.'Wtb. 274, a slc. (lriečnýje ze subst. driek, dřík truneus, driečný :
stámmig (srov. Zubatý v Bezzeub. Beim—.17, 324).

Cizí

g. —

381. V slovích přejatých je v češtině za cizí g dílem opět g (h),
na, př. ve slovíeh slc. striga z lap, striga, — hus, husa stsl. gqsn z gel-m.
guns-', jak svědčí lit. žazsis miígc lož'qiodle lit. mělo by býti slovanské
zqsa), — húně pol. gunia ze střlat. guuna ř. yet-va kožich Mikl. Fremdw. 91,
— hrabě stč. hrabie ze sthněm. grňvoo t;. 90, — hovčti got. gaveihau
benedicere t., — hýl n. hejl pol. gil rus. geh, z něm. Gehl (souvislého
s gelb) t. 89, — stč. kobezný příjm. Hohza z got. gabeigs (lives t. 90
a, Uhlenli., — hotov z got. *gataws, gataujan' Uhleub.,— láhev pol. lagiow
z něm. dial. láge a toto z lat. lagena Mikl. Fremdw. 104, — Pelhřim ze
střlmčm. pilgrím t;. 118, — hradál z lat. gradualo, v starých hradalech
Comest. 241'*, — stě. Hřehoř nč. Řehoř z Gregorius. — ][řčk nč. Řek
z Graecus, — Mahdaleua z Magd-, maria mahdalena AnsOp. 4, _ pohan
z pagauus, ——varhany z organu (plur.), — řehole z regula, — Kunhuta
z Ku-nigund, -— krahuj z tur. karagu Mikl. Etym. Wtb. 130 atd.; — také
šlehati, šlohati je přejato z němč., ale tu je proti nlmčmeckému schlagen
střlměmecké slahen; — dílem je za 'cizí g souhláska jiná, zejména:
l:, na př. v kamzík, Marketa, purkrabí atp., ob; kvalt z něm. Gewalt,
lrrumfešt z Grundfoste, Aver ?. Gewehr atd., v. 5 380, 1; okurka ze střlat.
zmgurium Mikl: Frede.
134, potkan z ital. pantegann mus amphibius t.
118, kořalka z pol. gorzalka; —
j v lat. a j. slabikách ge-, gi(gy)-, čtených podle bývalé výslovnosti

je-, ji- na př. anjel, jmeral,

Jenovefa, Jenofa Bteh. 441, rejistřík, Ejipt

(Aegypt), orloj z horologium atp.; také ,-gt, -_(/dzměnilo se v -jt, -jd :
fojt Vel. Jg. ze střhučm. vogt a toto z lat. vocatus, advocatus Kluge 370,
— Majdburk &Majtburk, Maidburg Baw. 137, z Magdeburg, [ maytburczauy
Pulk. 170“, — Magdalena z magd-.

9 se přisouvá a odsouvá.
382. 1. (; je přísuto
v stč. _qúsěnica, húsčnicě, stsl. asénica a ga—
sčnica eruca, pol. wasíenica a gasienica, z ons-; — v stč. _qúža, húžč,
z kOř._'an Mikl. Etym. Wtb. 56, tedy *g-ouz-ja, sr. stsl. aže a važe provaz,
sln. věže a góže, mrus. 'dial. nžov a hužov Vol-chr. 609. — Dále zdá se
(; přisuto v dial. švrglat Bar—tI).1l0 (las.) v. šm'lati Jg.; jsou to slova
původu onomatopojického, základem jim je zvuk jednak s -g-, jednak
bez něho.
2. Odsnto je 9 v slovích: raíije z lat. _r/raphium ř. ygaqzsíovMatž.
Ciz. sl. 287; — Anežka stč. Agnéžka, agnezka Pulk. 985, Agneežka VšehK.
46% — Auspurk, w Auffpureo VeiKal. 56 a j., vedle Augšpurk; — 0 od
sutí 5 (k) v adj. rožmberský atp. v. 5 372.

ch .
383. 1. Hláska ch 'píše se v textech starých literou k, na př.
dichah Greg., abihom IIomOp., hleb t., pokazahom GlossJer., zauiltiuih
t., hrah MVerb., pilh t. (jen dvakrát v MVerb., ČČMus. 1877, 374), gih,
wfioh, caiucih Kunh. (jen třikrát v Kunh., ČČMus.-1882, 113), \v fwatih
modlitwah Túl. 255, w lekcyh t., w almufnah t. (v Túl. vždy k), — a záhy
také literou ch, na př. dichah Greg., zchouano vedle zhouano t. j. scho
váno Ostr.,_ v MVorb. ch z pravidla, v ŽGloss. a AlxII. vždycky a taktéž
od poč. stol. XIV dále.

2. ch vzniklo

na půdě slovanské ze staršího 3, viz 5 241;

krom

toho je v starých slovich přejatých střídnicí za cizí k, v. & 247.
V češtině pak vzniká z hlásek ještě jiných, což na svých místech je
vyloženo.

aby'se mění v
384. Změna tato je z doby psl., v. 5 247 č. 3; tu jsou vyčtcny i při
pady, kde se vyskytuje. Na př. duše stč. duše, duša z duchja, _—pěš,
pěší, z péchjb, — praes. dýšu stsl. dyša z dychja, part. dýše stč. (lýšě,

dýša z dycth atd.
'
Komparativy tichši, ])lachší BartD. 108 (laš.) jsou novotvary (m.
-š'ejší), jejich -ch- jest analogií podle positivu, nikoli z -chj-.

ch změněno

385. Z doby praslovanské

v v psl. che, cln"atd.

pochází také změna ch v š, když'ná

sledovalo (psl.) c, g, 5, 17,I). Na př. šest z ckestb;

sg. vok. masc. duše
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z duche;

subst. Češě pl. Češata z "Čech;

tišiti z tichiti;

šed psl.šnd1,

z chndfs; myš psl. myši, 2 mychn; hííešný z gřéchnn'n atd. Více viz o tom
v s 247 (:. 1. Sem patří také liší.-a z *lielinka; slovo to je v slovanštině
západní, (:. a luž. liška, pol. líszka, nelze ho tedy odvozovati z *liska
změnou sk—šh;v stč. bylo též lis-: lisa, lis-č atd.; odtud je lísatz', lísate' sč
blandiri, sr. Mikl. Etym. Wtb. 170, a z toho dale lichotitz', změnou s-ch
atd.; touže změnou myslím vzniklo z l/ís- nějaké nomen Zich-, a z toho je
záp.—Slov. liška.

V češtině

jsou odtud některé odchylky.

Slc. říká se macochin

Hatt. slc. 52 m. macošin, a v textech některých čte se: antiochfke 01. 2.
Mach. 4, 9, weywoda \valachfký VelKal. 188, knijžete Julichfkeho is. 83,
v jinochskěin Sajfr. ], 13, macochfký Beck. 3, 104., pati'yarchfky t. 379
atd., -chský m. -šský; vše to patrně vlivem slov příbuzných, která mají
ch právem: macocha, Antiochie, jinoch atd. Tak vysvětluje se také domažl.
strachno Šemb. 19 m. strašne, podle strach. K Mach, Vach atp. jsou
zdrobnělá Mašek, Vašek atd., a také Machek, Vachek atd.; -chek mohlo
by se vykladati ze starého -ch'nk'n, ale spíše se podobá, že jsou to novo
tvary: Mach-Machek atd. beze změny souhlásky, jako strom-stromek atd.
Odchylka není, kde v českém che jest c původu jiného než z psl. c
neb I). Na př. Cheb gen. stč. Chba, ZChób'L, instr. strachem ze strachcinn,
impt. nechcj z nechaj atd.; — chcchtati v. chochtati je onomatopojické; —
chcbdie marelínnm, ebulus, chcbule Fischmondsamen jsou slova přejatá,
jako jich je mezi výrazy botanickými mnoho; -— chclč- Chelčice, původu

nejasného.

ch mění se v s, v psl. ché (chi-).
386. Když následovalo (psl.) &, jakkoli vzniklé, měnilo se ch v &.
Taž změna je před koncovým -z', když toto je z pův. -03Í a tedy za žá,
dané &. Viz g 247 2. V češtině vyskytuje se náležité 3 jen v nářečích
slovenských; nářečí ostatní a čeština spisovna mají za ně Na př. múcha
sg. dat. 10k. musě BartD. 41 (hrozenk.), slc. muse Hatt. 52, č. múšě,
mouše; a podobně trocha-po trosě BartD. t., pančucha-pančusě t.; —
Čech, lenoch, ženich, pl. noni. Česi, lenesi, ženisi BartD. t. a Hatt. t., č. Češi,
lenoši, ženiši.
Časem vyvinuly se od chylky s ch m. s; na př. sg. dat. lok. slc.
muche Hatt. 52 v. muse, — Stč. patriarchě, k svatému patriarchye ML.
77“ a j. v. patriaršě, — ob. pl. nom. mase. suchý, tichý atp. m. suší atd.,
—- všecko analogií podle tvarů příbuzných, kde ch bylo pravem.
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Jiné změny souhlásky ch.
387. 1. ch je změněno v k dílem obecně, dílem dialektický, \'e
mnohých slovích domácích i přejatých. Na, př. za cho je ke v koštč z cho'št
(& toto z chvošt—),chofftifftě ku meteuij Háj. l'lel'b- 36“ a j.; doudl. kocholouš,
kocholka Kotsm. 18; — za scho je sko v 01). skovati m. schovati, zloděj
kotlík fkowal Beck. ], 532, meč do pochwy [kowawal t. 1, 387, skoval Us.,
BartD. 16 (Zlín.), skovat Pastm. 14.6 (slc.); — za ahl, schl je kl, skl ve
vypouklý stsl. puchlm.eevus; v doudl. klaeholit Kotsm. 18, sklostivý t. 11 (ze
z-chulostiv-); v slc. zcskla Pastrn. 146 m. zeschla; —za chr, chřje kr, kř
\“[krana Lvov. 9“; křapati US.; 0 křáštel Btch. 438 č. chřástal v. str. 4-50;
ně. křen za stč. chřěn, chren MVerh.. chrzen ApatFr. 76", stsl. chróm.
(přejato ze slov. do nčmč.); křesťan, Kristus; doudl. křestět Kotsm. 18;
dbeč. škrobák m. krohák č. chrobák Btch. 438; ob. křtzín, Křtím Háj. herb.
79“ m. ehřtáu; stč. krúst, krul't Nom. 71“, v. Chl'l'lSt; -— za clw, sclw je
kv. skv v dbeč. pokválit Btch. 4.38 m. chvá1-; skválnč, naskvál t. &BartD.
30 (pomor.) m. schvál-; kvil'a, kvil'ka Btch. 4-38, kvilka BartD 30 (pomor.)
m. chvil-; — za cha je ke v stč. kci, kczy povědčti Ale. 394, slc. kceš,

kcete Pastrn. 146; — za cht je kt v stč. lektati v. lechtati (toto pak je
z lehtati, mrus. Iehot'ity Mikl. Etym. Wtb. 163, srov. % 254); — za ckd
je kd v Sukdol v. Suchdól; — za. tak je tk ve vetký m. vetchý BartD. 16
(Zlín.), nátka m. náteha (mtdcha) t., zatknóť se, zatkl se Btch. 428 m. zadch-
— O změně cizího (:h v I: V. 5 388.

2. che je změněno v .se v praes. scu, sceš atd. m. chcu atd., \“ ná
řečích některých východních; podle praes. scu je pak i part. scet. Na př
seu, sceš, scel thrtD. 30 (pomor.), 109 (laš.); nesco Suš. 685 nesce t. 512;
(já) zcu Šemh. 4-2(mor. podhor.), (oni) zcou t.; sceš, see, seel, scela Pastrn.
146 (slc., místy).
3. ch je změněno v š ve chmatati (m. hmatati)-šmatati.
— K plul—.
svrchky je 10k. svrchciech VšehJ. 312, a také svršciech t. 214 aj.; mohlo
by se zdáti, že ve svršcieeh je celá skupina chk- změněna v šc, kdežto ve
svrchciech by bylo změněno jenom k v 0, ale podobnější je výklad, že vedle
sg. svrchck vyvinul se také záhy nom. svršek. ——Vedle pochva je také
pošvzt, taktéž v pol. pochwa a poszwa; slovo je původu temného Mikl.
Etym. Wth. 254, domněnka, že k nom. pochva byl dat. 10k. pošvě &odtud
že vniklo š také do nom., nemá opory.

Cizí ch.
388. V slovích přejatých cizí alt dílem zůstává, na př.jircha ze střhnčm.
írch & toto z lat. hil-cus Mikl. Fremdw. 93, — mrcha pecus_ & cadaver ze

sthnčm. march t. 112, —

lejchéř ze střlmčm. leicher deceptor atd.;
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— sem náleží také sthněm. hh (: ch) : kuchati z chohhon, kuchyněz chuhhina;
— dílem je změněno v souhlásku jinou, na př.:
v h, v pohár mrus. pohar, mad. pohár, sthněm. behhar nov. Becher,
ze stř-lat. bimrium Kluge 22, Mikl. Fremdw. 117; —
v k, v kalich ze sthněm. *cllalih, chelich Uhlenb., — škola z lat.
schola, — katehismus Herb. 632, — hronika Us., — horúhev stsl. choragy
z got. hrunga tyč Mikl. Etym. Wtb. 89, — holera Btch. 438 (dbeč.), —
stč. hór nč. kůr z chorus, — stě. melanholí, z melankolij Háj. herb. 2488,
— Bahus US. 2 Ba(c)cbus,_ — ředhev zo stněm. retich retih a toto z lat.
radix Mikl. ]. c. 122, — rohle z něm. Rachel Jg., rochle Lact. 31d, —
šuhati pol. szukaé z něm. suchen; —
v f, ve fofr, fofrovati ze střhněm. focher a toto z lat. focaríus Kluge 75.

ch se přisouvá. &odsouvá.
389. ]. ch je přisuto v dial. vochstře, bychsti'e podkrk. 51 m. ostře
atd., — v podrichmat m. podřímati Pastrn. 150 (slc.), — v sg. nom. bratrch,
vítrch, putrch (máslo) Šemb. 13 (česk. záp.), bratrch, včtrch, cukrch Bartl).
65 (ml.). — V prachnic, prachmálo Us., Kotsm. 14, prachděd, prachbaba
Kotsm. t., prachstarý Us., Neor. 8 je prach- místo pra-, mylným spojením
se subst. prach: říká se „něco na prach rozbití" atp., odtud vzato stupňo
vací prach- a kladeno místo pra-. — V pl. gen. jelonuch, rakuch, mužuch,
uších, lidích Šemb. 13 (záp.-česk), synůch, cblapůch, kostícb, uších BartD.
87 (stjick.), stádo husích, pět groších, u súsedůcb t. 65 (vaL), dnich, dětich,
husich t. 117 (las.) atp. je —chpřidáno podle pl. gen. těch, dobrých atp.

2. ch je odsuto v ob. noži, nešt z nech-ž-t, nechzt HnsPost. 10:39;
-—dále v stjick. šleta m. šlechta Barth 88'; — v dial. nasvál m. naschvál.
_— Ye chřbet spodob. hřbet ob. řbet je odsuto vlastně h.

h.
390. 1. Hláska h píše se literou h; někdy hh: hhrozw Kremsm. 92b.
2. V slovích domácích — & namnoze i v přejatých + je h střídnící
za starší g, nč. hora, noha, bůh je ze starého gora, noya, bóy, v. 5 378.
g je hláska doby staré a h jest její pokračování v době nové; hláskoslovnó

změny, které se při hrdelnicích vykonalyv doběstaré, předhistorické,
dály se při 9, nikoli při I:, na př. sg. dat. stč. nozě, vok. bože, adj. boží
atd. vznikly z nogé, boge, bogbjn atd., nikoli z nohě, hohe, bohí atd.

3. V době české historické

změněno h v ch v chmatati v. hmatati,

—- chramostejl v. hranostaj pol. gronostaj, — chřtán v. hrtan stsl. gntanb,
— pachrb v. pahrb, Lit. (výklad slov ("-), na pachrbu PassKlem. 2001)a j.
— Dialekticky mění se hh (chh) ve ch (jh) v slovích: lehl—ý,le-vhý Šemh.
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17 (domažl.), BartD. 15 (nm.), Neor. 10, Šemb. 44 (mor.-hor.). levké.1e_/7:é
' Btch. 437 (dbeč., odtud pak levóčké, levónké : č. lehoučlq'y lehounký);
— křehký, křevký BartD. 15 (Zlín);

— vlhlm', vlvký Šemb. 17 (domaž1.)

& 4-4 (mor. hor.).

Cizí

71.

391. V slovích přejatých cizí h dílem zůstává, na př. šilhati ze střhněm.
schilhen, — kamižný z něm. hžimischMikl. Frede
92, — harca harcovati
z maďar. hal-cz pugna t„ ——husar z maďar. huszár t. a to z ř. xovgďágqg,

toto pak z tur. gursán pirata t., — but, Ilut ze sthněm. hutta Uhlenb.; —
dílem je změněno:
v ch, to zvláště ve slovích ze staré němčiny přejatých, staroněmecké h
přejímala slovenština v době staré jako ch; na př. chlast—,pastýř vlka cepem
schlasti Baw. 103, sthněm. hlast uzda Uhlenb., — chleb stsl. chléb'bz germ.
hlaíba-, got. hlaifs t., — chlév stsl. chléva, srov. got. hlija Zelt t., —
chlum, chlum-, z germ. helma-, stnor. holma malý ostrov t., — chmel
ze stnor. humli & to z lat. humulus t., — chopiti stup. (zdlouž.) chápati
?. *ha.p-, nizoz. happen t., — chrust z gerln., srov. got. thramstei kobylka,
t., —- chvíle z got. hweila t., — cln/rast m. chvorst- ze sthněm. horst t.,
— chyše got & sthněm. hůs t. — punčocha z Bundschuh atd.; —
v l;, v mrkev ze střhněm. mórhe sthnčm. morha. Mikl. 1. c. 112; —
ve vochle mor. hachle ze střhněm hachel je 00- za cizí ha- Matz. Cs.
370; trvám takto: (h)a- změněno v o—a toto ve vo-.

k se přisouvi
392. h je přísuto
]. v lza- m. a- (t. j. k a-, když jest na začátku slabiky): v stč.
Hahraham Reg. III. 1322; — v 01). hapatyka; — v dial. harest, halmara,
Hanka (Anka) Kotsm. 9 (doudl.); hale, Hana chod. 50; haby Erb. čít. 34
(domaž1.), hai t., hale t. 36; harest, harman-a Šemb. 21 (středočesk.);
bano, habe (aby), haž Šemb. 39 (záp.-mor.); habe Suš. 368 (ok. Brna), haž
t. 370; I-Iapolena, Hanča BartD. 56 (dol.); Hanča, Hanička, hanéza (anýz)
15.65 (val.); Hana., harmara Bteh. 436 (dbeč.); Hana, Hanzelm, hanyz,
harešt, harenda (hospoda panská. najaté) BartD. 110 (laš.); —
2. v he—m. c-: v stě. Hemma, hemma žena Boleslavovova PulkL. 90;
Hélizens, helízeus Pass. 308; hel-b, komuž král herb dá VšehJir. 174, herbu
užívati t. 176; -hel, od yfmahele slovú yfmaheliczti Maud. 373, yfrahel
ŽWittb. 52, 7, Johele Alb. 44“ atp.; — v ob. Kabrhel (z Gabriel), španihelka;
— v djal. Heva chod. 50, herteple BartD. 59 (dal.), Španihel, Izrahel Kotsm.
9 (doudl.), Dauihel' Btch. 436 (dbeč.); — tu připomínáme také ob. hejcuk
z něm. Auszug; —
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v hi—m. z'-: v stč. hi ct, tobě hi všěm ApŠ. 17, hi plakáuím hi
pak tščiciu t. 155, hory hy skály Pil. c, tú řččiu hi tiom zámutkem LMar.
35, čest hi chvála AleM. 3, 11, hi zziem hi tam JidDrk. 74, hy. kaká
radost Alb. 213 atd., srov. stpol.: pannye mario hy wfzy(c)kym fchwantim
hy thobie (Zpověď XV stol., v Jag. Arch. 3, 634); hillnod, my hyhned neumřom
I—Iod.64b; hiný z dial. iný (m. jiný), aby i hini bazeň měli Koř. 1. Tim.
5, 20; liyzmahel Pror. Jcr. 41. 10, hyfmathole l:. 40, 15; — v diol. híva

chod. 50 (z iva, & toto m. jíva); hiného Suš. 628; hi, hinó Šemb. 39
(záp.-mor.); a. bezpochyby také v chod. himolí z *imclí m. jmelí, jbmelq —
4. v ho- m. o-: v stě. sde i honady Pil. b; hohen (oheň) ŽKlem. 82,
15 (11-později škrabáno), hohnycm ROI. 1385, na hohen ChirB. 47b; holtawcn
Ale. 817; llopyczo Boh. m. 22“; holomucz Vít. 383, w holomuczy Pulk.
52“, fholomuczom t.“ (v. olomch t. 655), hohyfdno Fagif. 30% hohlafowany
zvuk t. 33b; mauchy a howadowo (ovad) Háj. 1003; — v ob. Holomúc,
Holomóuc; — v dial. mor. hoficír, černohoký; hovado (m. ovad) Btch. 436;
hofěm BartD. 110 (laš.); o hanáckém 110- místo hu- viz násl.; ——
5. v Im—(han. lea-) m. u-: v stč. huhibuyucieho declinantom ŽGloss.
100, 4, hunor Mčs. 73b, huhorz Boh. m. 22% huher (Uher) Peer.
34,
humu animi Fagif. 43b; v húsčnicě & húžč, ze staršího gúsěnica, gúža,
z Ons- & Onz- (cuz-), je přisuto gv dobč předhistorické, v. g 382; — v dial.
hucho, hučedník chod. 50; hudělá Erb. čít. 34 '(domažl), huvidíš t. 35,
hupekly l:. 36; huzda Šomb. 13 (záp.-česk), sr. mrus. (lial. huzdá Verchr.
609; hudit (uditi), huzcnej Kotsm. 9; Hudlice (m. Údlice), huzol Šomb. 21
(stř.-čosk.); hulim t. 39 (záp.-mor.); hulica, húterý, húzký BartD. 56 ((lol.);
hulica l;. 65 (val.), 88 (stjick.), hustina (ústí) t. 110 (laš.); v hanáčtinč
jest 0 za u, tedy také ho- Za Ím-z holoco (ulice), hozda, hojec (ujoc),
hocho (ucho), hójezd, hól (úl), hodit (uditi), hozenář, hozel, hózké (úzký)
Neor. 8; — v nář. hran. jest akk. 7m m. ju, viděl hu cam Bartl). 82, a rovněž
tak v stjick. t. 10: x'náležitélio ju odsuto _j- (srov. potkál som 11m. ju
Bartl). 65 val.) & přisuto h-;-—
6. v hr- m. 7- : v stč. hrzati m. rzáti, komoíi hyrzal (žslab) Ale.
1, 33, srov. sln. hrzati (Chl'ZíItl); hroh m. roh, (buran) jmčl dva. hrohy
.Ale. 6, 41; hrdcson m. rdesen, hrdeffen Ma.mP._14b;' -— vo hroutiti Jg.
m. routiti & v. řititi, řútiti, z rut- & 1"ut-, stsl. rutiti & rjutiti werfen Mikl.
íldtym. Wtb. 279; v hrdousiti Jg. v. rdousiti; — v dial. hrys Šemh. 15
(domažl.) m. rys; hrojší l:. 41 (čoskomor.) m. rejší (radší); hróchat (ruchati)
Neor. 8; hrvat (2slab.) m. rváti Bai-tl). 30 (pomor.); slc. hrdza_v. rtlza.
(rez) Mikl. I2 511; — v hř- m. 'ř-z v stč. (oděn) w hrzyzu Koř. Zjěv. ],
13 m. v řízu; hrzyolu'ab Vít. 80“ var. m. řeřáb; v (lial. břemen, hřemesník,
hřobřík Šomb. 21 (stř.-česk), hřebř (řebřík) t. 172'(laš.), hřešeto BartD. 65
(val.), jahřabina Šemb. 59 a. Bartl). 110 (laš.); hrídlo vedle řiodlo v.š441;
— v žhr- m. „čr-: ožhmlý Dolež. 245; žhrať, ožhrať se, ožln'ala, žhrót
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(žrout), rozežhi'ance (rozpustilec) Btcli. 436 (dbeč.); žhratBartI).

65, žhraé

't. 110'(laš.); — síni-, zhř—,žhř- m. sř-, zř—,žr'-: hrdla jim shřezachu DalJ.
37 rkp. Z m. sřezachu, (kost) pozhřjti nemoha Beck. 2, 427 (m. _požříti), (já)

tebe pozhřím RZvíř. (1814) str. 107, co nejrychleji jej (poknn) pozhřjm t.;
srov. pol. dial. zgrzebie Malin. wyr. 72 m. žřeb-; — vslovích přejatých:
hroch m,1'0(:h (v šachu) Zíbl't Hry 179 (XVI stol.), Ilroch (Rochus)Neor. S,
hrozinky v. 'rozinky z něm. Rosine, mylným spojením s hrozen-; —
7. v hl- 111.l-: v ob. hlomoz m. lomoz. z koř. lem- Mikl. Etym. Wtb.
164, — v dial. hlasička chod. 50 m. lasička (oporou 0 hlas-), ——
a v hl'ška,
lil'pa, hl“de z diel. l'ška atd m. liška atd. Šemb. 43 (mor. hon-.); — stě,
hlahoditi, hlahodiefe MamV. m. lahod-; ——
8. v 7m- m. n- v nč. zkřehuouti m." zkřenouti, stč. zkřčnúti obri

geseere, zkrzienul Otc. 423“ atd., stsl. is-krep-nati; ze zkřehnouti je dále
i zkřehnutí, zkřehlý atd.; doklady pro zkřek- jsou teprv od XVI stol.,
a změna stala se mylným spojením s adj. křehký; — v dial. hnízko, hníže
Šemb. 15 (domažl.); hnít in. nit, hníž m. níže Neor. 8; lmit', hnízký BartD.
56 (dol.), _ a hnlc z dial. n'c m. nic Šemb. 43 (mor. hor.); _
_
9. v 7119-m. 17—v stč. dokladech:

jáz hi jiní

hpauy

AleM.

6, 19,

hpaný (sg. vok. paní) Jid. 163, pojal sobě ženě hpannu LMar. 16; v Coniest.
G4“ psáno pilám-, rady phanowy; — k tomu podobá se přisutí
10. v hb— m. b- ve hbratr Růž. 122, ale ojedinělý tento příklad
může býti také jen odchylkou piseekou; —
11. v hm- m. m—v dial. hmoždíř m. moždíř, ze střhněm morsaere,
oporou o hmožditi; —
12. v Iw- m. v- ve hvozd: bylo ste. ozd aridan'um, z toho stalo se
přisutím vozd a dále hvozd; — mohvitý KolČČ. 216“ (1554) —
Přisouvané h- je pro některá nářečí známkou více méně význačnou,
zejména pro domažl. (chod.) a částečně pro han. V chod. nebývá k—přisuto,
když jiné -h- v slově následuje, říká se tedy na př. uhel a nikoliv huhel
chod. 55 ; vůbec pak zaniká tato zvláštnost chodská, vlivem jazyka spisovného.
— Některé z vytčenýeh případů přisutého h- dostaly podnět zvratnou
analogií: místo a vedle náležitého hřebík atp. říká se obecně řebík atd.,
proto utvořeno vedle náležitého řemen atp. také břemen atd.

k se odsouvá.
393. 1. h—(začátcčnD je odsuto v slovích cizích: královi Erodovi Pass.
87, k Erodeffowi Koř. Mat. 2, 12, el'lll0l1 ŽWittb. 88, 13, na el'kuleffe

SlovKlem. B“, Efyonye (sic) Ale. 783, Elena VšehJ. 58, Oracins t. 458
m. Herod-, Hermon atd., avstč. mm)-dl z lat humerale, orloj z horologi'um,
ficrarchie z hierarchie a j.; k- v středověké výslovnosti latinské znčlo
slabě, proto se snadno odsouvalo. Odsutím h- vzniklo také nč. utrqíclz ze
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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stě. hutrajcll, hutraycb ApatFr. 65“ a j., z něm. l—liíttenmucht. j. saze
(jedovaté), které se tvoří v tavírnách.
2. Dále jest h- odsuto z ho-, 0- v dial. dokladech: lidé & owada
honnines et iumenta EvOl. 127n (Jon. 3, 7 a 3, 8) m. hovada, owadu země
bestias terrae t. 134“ (Gen. 1, 24); oříkat Hartl). 88 (stjick.) m. hořekať;
hořekovnti; vzom'u t. 53 (dol.) m. vz-hůru. Podnětem tomu bylo přisouvané h
v ho-z říká se dial. hoko v. oko atp., analogií zvratnou. vzniklo tedy také
ovado'v. hovado atd.
_
3. Z -ohu—:Pan-Bau-faham vysl. pán-bou-sahám t. j. pánu-bohu-při
sahám Prostom. 8%; — Bouflawa (sg. nom. fem.) Lún. ks. 1356 z Bohu
slava; — sem patří také příjm. Bonše (psané Bau-še)ze stě. Bohu-še, &jména
místní Boušovice vedle Bohušovice atp.
*

4. Z -ahu-, v praes. sau ze saku (přísahu, přísahám: Valento sau
bohu Pam. 3, 131, přisau já. Valento tobě t. 119 (verš Sslab., tedy přísun
2slab.), i přisau věř mi t. 121 a j.; 2 přisau. stalo se dále přísám, kterážto
změna tím byla způSobena, že místo zastamlého sahu, přísahu se říkalo
snhám, přísahám; tomuto pak přisám nerozumčno, bralo se za „při sám“,
& chybné toto pojetí má za následek chybne výklady, že prý má se psáti
při sám (odděleně) a při sám bůh, a že- prý se má rozumčti při (mněl
sám, bůh (stůj), nebo při (sg. ekk., mou.) sám bůh (podporuj), nebo při
(: suď, ilnpt.) sám bůh atd., v. v Kottovu 81. I. 1.07.
.
5. Z kouce slov: pámbu m. pán-Bůh Us., BartD. 17 (Zlín.) a j.;
laš. puu, duu, uu m. pluh, dluh, luh t. 111; opav. sně, bře m. snčh, břeh
t. 135; mor.-slov. sně, hre, plu m. snieh atd. t. 34.
'
6. Z hr-: v mm BrigF. 159 m. hrtan; v diel. vrdlouhat m. v-hrdlo
lháti US.; pámbomč pozdravit Us. m. pán-Bůh-rač; rožeň vína mýt. 338
a j. m. hrozen (matením se subst. rožen, rožeň vel-u); rozen, rana, ronda
chod. 5.0 m. hrozen atd.; nich 111.hrách Šemb. 41 (_českomor.); — z hř
na začátku slov, mnohdy také na. začátku slabik vnitřních, odsouváno h .
častov jazyku spisovném & ještě častěji v nářečích obecných; na př.
Řehoř stč. Hřehoř, — Řek, řecký stě. _Hřčk, hřěčský, — ot hlasu l'ZimOty
tvé ŽKlem. 103, 7 m. hřímoty, — řmot Huslč. 1, 306 m. hřmot, — 'po
rziechu PulkLit. 1241)m. pohí'iechu, — kporzyebu EvOl. 2651)m. pohřeb-.
_ rzeben Veleš. m. hřeben, _ řeblo, řešit, řmot Šemb. 11 (ob. česk.l,
— řeben, řích chod. 50, — řebec, řebice, říbč, řebík, řejt (hříti), vořát
(ohříti,'ohřáti), řib, řbet, řích, říva, řivnáč, hní, řmot mýt. 338 (a. taktéž
vých.-česk), Kotsm. 15, Noor. 8, —vpořeb Ban-tl). 88 (stjick.) atd.
7. Z hl: v stč. příshl m. přisáhl, prl'ifnl ZKlem. 84, 4, t. 86, 36,
t. 88, 50, przyfalOl. Num. 32, 10, — v dial. tenle, tamle atp. v. ten-hle
Us. & mýt. 338, doudl. lele, lelejte m. hle-hle Kotsm. 15, hrgzenk. loh
BartD. 41 &doudl. loch Kotsm. 15 m. hloh, laš. zlavek poduška ze vz-hlav-,
a oplídač m. obhlídati BaltD. 111, němu! m. nemohl t.
.
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8. Z -ht v stě. sg.'nom. paznot ApatFr. 131% plur. paznoty weprzowe
t-f 91& _m. paznoht-.

_
-

9. Z hd : v tedy, onedy z tehdy, onehdy Us., bodejť US. 2 boh-daj,
v dial. dOpak, depak atp. z dial. kdo- (m. gdo,. kdo) atd.
10. Z ha)-: v stě. lawiczku lagunculam Pror. Isa. 10, 33 m. lahvičku,
lawiczi vína Lit. 1. Reg. 16, 20, lauícži vody ntrem aquze 01. Gen. 21, _14,
— v dial. včzda m. hvězda, vízdat l_n.hvízdati chod. 50, Kotsm. 15, Btch.
436, BartD. 50 (doL) a. j., koróvička Btch. 436 m. korúhvička.
11. Z hm- v možditi m. hmožditi, [srbcln 'gniežditi kneten, z gmozg
Mikl. Etym. Wtb. 67 (Mikl. t. '207 spojuje možditi se stsl.'m1>žditi debi

litare z ian-:

neprávem, z inngi- bylo by č. mždíti); — z mh v 'ob.

zamouřit oči m. zamkouřiti.
12. Z hn, 7m v ob. rožnout m. rozežhnouti, Ounošt m. Unhošť.
13. Ze zh, žh, v míza ze stě. miezha; — zezule proti stč. pravi
delnému žezhule, zezhule M\"erb., Hod. 85“ a j.; — žúha slc. záha. ze stč.
zháha a. žháha (strany z-ž srov. % 416).

E) Souhlásky s, z, c, :; (dz) &jejich proměny.
394. Sykavky jsou několikeré & vyvíjely se, jak ukazuje následující

přehled.
a) V době praslovanské

byly sykavky prosté s, z, a assibilaty

(assibilovaně zubnice) e, a (M); v assibilité :; eslabuje se a. časem úplně
mizí člen první (zubné d-), a je pak za ni :.
Sykavky prosté:
na. př. psl. lésm; vo.-m,; srov. % 248.
Assibilaty
o, a (nebo z vzniklé ze a) byly obměny hrdelnic Z:,_(/,
způsobené sousedními hláskami měkkými; na př. psl. vénncn z voinib,
kmnegn (n. kamen.)

z kanec-,

dat. lok. roce, 11036 (11. nozě) z rak-, llO_(]-,

v. š 2472-

.

Hlásky tyto dochovaly se také do češtiny,
praslovanské :

a máme tedy z doby

proste s, z, na př. les psl. lén), vóz ple vozm;
a assihilovane a, ;; místo z; je záhy a z pravidla 2; na př. věnec psl.
vénbcb, kněz psl. lvbngzn (n. k'rmgzb), dat. lok. rucě nč. ruce psl. rqcé;
nozé

nč. noze psl. 11046 (11. noze). —

Sykavky prosté s, :; jsou tvrdé.
Assibilaty o, ;, jakož i vzniklé ze .7.jsou měkké. Ukazuje k tomu
jejich původ, a hlavně je toho svědectvím přehlasovací moc, která se při
hláskách těchto jeví v češtině. O přehlásce vůbec & zvláštčo přehlásce
české -a, -u v -ě, -z' víme, že se děje jenom v slabikách měkkých, na př.
gen. oráča-oráčč, dat. oráču-oráčž atp.; nalézáme ji také v slabikách sem.
30*
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patřících,

na př. v gen. stč. věnca—věncě, kňaza-knězč,

dat. věncu-věnci,

kňazu-knězi atp.; byly tedy také tyto slabiky ca, za, cu, za a tudíž i jejich
souhlásky c-, z- měkké. Měkkost tuto zvláště znamenati není potřebí při
0, poněvadž každé 0 je měkké. Potřebí je toho při 2- (z _(1-),aby se lišilo
na př. stč. (před přehláskou) měkké gen. kňaza a dat. kňazu od tvrdého
gen. vozu a dat. vozu.. Proto psavame ;: křiaza, kňazu*).

b) K tomu přibyly v době předhistorické

(nikoli praslovanskě)

opět assibilaty a, :; ((lz). Assibilaty tyto jsou znění stejného s předešlými,
ale původu jsou rozdílného; ony jsou z lirdelnic, tyto pak vyvinuly se:
0 z psl. kt, gt, tj, na př. 'noc z noktn, moc z mogti., svieca ně. svíce ze
svétja, — a z z psl. dj, na př. stě. (před přehláskou) míza z nadja, sázati
ze sadjati. Srov. 55 303, 368 a 377. Žadané ; udrželo se v slc. dz, na př.
núdza, sádzať; v češtině ostatní je z něho z, na př. nouze, sázeti.
Také tyto hlasky jsou měkké. Svědčí tomu opět dílem jejich původ,
a hlavně moc přehlasovaeí, která se při nich jeví v češtině: přehláska -a,
-u v -ě, -z' děje se jenom v slabikách měkkých, na př. sg. nom. duša-dušč,
akk. duše:-duši, instr. myšú-myši atp.; nalézáme ji také v slabikách sem
patřících ca, cu, za, za, na př. v stč. nom. svieca—sviecč, núga-núzč, akk.
svioc-u-svieci, núzu-núzi, instr. nouzi-nocí atp.; byly tedy také tyto slabiky
měkké. Abychom náležitě ocenili váhu svědectví, plynoucího z české přehlasky,
uvažme ještě příklady následující. Koncovka sinrr. akk. za ně. nouzi psala
se staročesky'-zu, muzu (twírzu ŽGloss. 88, 41), a koncovka akk. nč. hrůzu

psala se rovněž tak, pro hrom Ale.

4, 5; píší se tedy koncovky ty stejně;

ale' akk. psaný nuzu mění časem koncovku

v miz—iu.a núzž nč. nouzi,

kdežto v akk. psaném hrom koncovka zůstáva a nikterak se nemění, stě.
hrózu nč. hrůzu; zjev ten byl by nepochopitelný, kdyby stejně psané
koncovky stě. nuzu, a 11mm také stejně byly zněly, a. nutno tedy před
pokládatí, že tu bylo znění rozdílné: koncovka akk. hrózu zněla jako dosud
t. j. tvrdě (není příčiny domnívati se, že bylo znění jiné), naproti tomu
koncovka akk. nímu zněla Stč. měkce. — Totéž lze ukázati na stč. pani
cipiích (plur. mase.) súmli a kazali atp. Vytčeně jejich slabiky píší se
*) Kromě toho jest nám litera ; označením, že příslušná její hláska je svým
původem assibilata: dz, jejíž člen první d- časem se oslabuje a konečně mizí: kua;
kněz. (Totéž platí mutatis mutandis o liteře ž: dž, kterou také psaváme, v. g 433
a j.) ——
S assihilatami :, ;, vyloženými zde nahoře v a), jsou stejny assibilatyvyloženě
tutéž dále v I)). a píšeme je Ovšem stejně. — Píšíce c, ; nemáme potřebí, měkkost
těchto hlásek zvláště označovati, poněvadž každé c, ; je měkké. ——
Jindy psúvají se
tyto hlasky (po příkladu'Šafaí-ikovu, Počátky str. 11 a j.) 6, ž, týmiž literami, jako
se píší hlásky dialektické'č,

ž (.—..—.
pol. c', 15). Ale v mluvnici historické je třeba lišiti

:, ; od vytčených hlásek dialektických, poněvadž jsou původu nestejnéhó a kvality ne
stejně, a mají také proměny další nestejné, — a je třeba lišiti dvoje tyto hlásky také
v písmě. Proto volil jsem literu ;; pro c není třeba litery nové podle toho, co o hlásce
té pravě pověděno & ještě bude vyloženo doleji v š" 396 č. 4.
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kdysi stejně; ale během času mění se sázali v sázčli atd., kdežto \“ kázal'i
atd. změna se nestala žádná; abychom zjev ten pochOpili, předpokládáme
opět, že tu bylo znění rozdílné: v kázali znělo za jako dosud t. j. tvrdě,
naproti tomu znělo Sázali měkce. Totéž lze ukázati při vracali-vracčli atd.
A ze všeho vyplývá, že slabiky c-, z-, *o kterých se zde jedná, byly měkké.
Srov. Listy iilol. 1883, 107—108 a nahoře % 328.
Označovati a vytýkati měkkost při 0- (7, kt, yt, tj), tedy v slabikách
ca, cu není třeba, poněvadž každé staré ca, cu je měkké. Potřebí však
jest označování toho při (z vij-), aby se lišilo na př. stě. (nepřehlasované)
měkké míza a núz'u od tvrdého nom. hrůza a akk. hrůzu; a tu opět psá,
váme ;: nom. núza, akk. núzu, srov. nahoře a). —
Assibilaty c, ; v případech a) a b) jsou prvotně, naproti podružným,
o kterých

v. doleji e). -—

.

c) Dále přibyly ještě hlásky š, Jsou měkké. Vznikají z tvrdého
s, z (: psl. s, z), když následuje samohláska -i (4), nebo samohláska
praejotovaná (dvojhláska) "'a, ic atp., nebo -c (původní) neb -b. Jsou v ně.
v nářečí laš. a j. (na přechodu k polšt), na př. 3. sg. ,noší, voží, 3. pl. nošá.
z nosiá, \'oz'á z voziá, 3. sg. neše, veže, nom. veš atd. A byly také v jazyku
starém. Důkaz toho jest opět v přehlásce -a, -u v -č, -i. Přehláska tato
děje se jenom v slabikách měkkých a vede i nutí nás k tomu, abychom
také pro starou češtinu měkké š, z' předpokládali. Na př. přehláska jest
v gen. húsěte, dat. húsěti, instr. za-vsí ; koncovky těchto slov byly v době
starší -atc, -ati, 42; kdyby souhláska před nimi byla bývala tvrdé 3, bylo by
jejich -a., -zí zůstalo beze změny, jako se nezměnilo ve stejných slabikách a
koncovkách kosatec, tesati, kosú; ale v době po přehlasovaní není tvarů
húsate, húsati, za-vsú, nýbrž je přehlasované húsěte, húsčti, za—vsí; byla
tu tedy souhláska měkká : š, a tvary ty zněly tedy před přehláskou gúšate,
gúšati, za-všú. Rovněž tak lze z přehlasovaného gen. rákos-ie a dat. rákOsí,
z adjekt. fcm. sg. nom. kozic brada a akk. kozí bradu ukázati, že tu před
přehláskou bylo š, ž: rákošá, rákošú, koz'á, koz'ú.
Ve výkladech grammatických píšeme hlasky měkké š, z' tam, kde
je máme positivně dosvědčeny, tedy v dokladechz nářečí živých; jindy a
zejména. v staročeských příkladech grammatických píšeme s', z' jen tam,
kde je bezpečně předpokládáme a kde o to jde, aby měkkost byla vytčena,
neboť na př. ne každé stč. si znělo Ši, nastalot a rozmohlo se tvrdnutí
š v s atd. již v době staré.
Mimo češtinu vzniká s', z' měkčením z 8, 2 také v polštině a ruštině. —
V jiných nářečích českých měnilo se si, zi naopak v sy, „eg/,víz g 166;
zase jako v srbštině lužické.

d) Dále přibyly v češtině dialektické

assibilaty c',dz',změnou z ná

ležitého t', ď. Na př. čieho m. ticho, džedžina m. ďeďina (dědina) atd.
Doklady jich jsou v některých textech starých a v některých nářečích
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nynějších, v. %; 308 a 321. V textech starých býva za 6, dz' psano c (t. j.
litera nebo spřežka, která znamená. c) a dz, a v nářečích slyší se vedle
c', dá také a, dz, a také č, dž, tedy vedle čicho, dz'edz'inataké cicho, dzedzina,
a také čieho, džedžiua; hledě k základnímu t', ď myslím, že střídnice pů- 
vodní — stč. i dial. nč. — tu jsou c', dá, a z těch že se vyvinulo dále
také jednak c, (72,jednak č, dž. Hlásky tyto jsou ovšem vesměs měkké.
e) Porůznu a v případech jednotlivých přibyly ještě také assibilaty

podružné a, ;.
Podružné c vzniklo dílem z 3, na př. stč. dcka m. dska (deska), —

dílem smíšením, na

v bohactví z bohatství, dvanact z dvanadst, nic

z ničs atp., — dílem přibylo v slovích onomatopojických, na př. cupati,
capati atd., — a v slovích přejatých, na př, tanec, palac, plac, tucet, cou

vati atd.
Podružné :; je v nářečích slovenských tam, kde jinde je pravidlem
z proti h a kde slovo zakladní má 9; na př. proti dat. noha-noze je
stríga-stridze, muziga-muzidze atd. Nikoli za staré, nýbrž za podružné
pokládám toto ;, poněvadž i slova, ve kterých se vyskytuje, jsou původu
vesměs pozdějšího. A vznik jeho vysvětlují si z analogie: k musika je
dat. musice atd., k temnému -k- je assibilata temná -c-, a to vede k tomu,
aby k jasnému -g- byla příslušná assibilata jasná, a to jest -z-. tedy mu
ziga-muzidze. — Jiné podružné z máme na př. v nic-déle, když prove
deme Spodobu a vySIOvíme nidz-déle,
dz'edz'ina (dědina) atp. -—

——a dále. v dial.

rlzedzina

místo

Proti podružnému c, : jsou tytéž assibiluty v případech a) a b)
prvotně. -—

395. Vývojem vyloženým v š předešlém vyvinuly se a jsou v češtině

historické úhrnem
prosté:

tyto sykavky:

temné s, š,
jasné ;, ž; ——

assibilaty:
temné a, 6 (z ť) a

jasné z (ds), dz' (z'ďj.
O původu těchto hlásek ukázali jsme v témž %toto:
1) s je každé z doby psi., na př. les psl. lés's. —
2) z je původu dvojího a vlastně trojího, totiž:
'
a) z doby psl., na př. vóz psl. vozu,;
b) ze staršího z, kteréž zase jest
jednak z psl. :; (z 11), na př. kněz ze staršího kila; pslý
k'sngzh, —
jednak z psl. dj, na př. nouze stč. (před přehlúskou) núzu psl.
nadja. —

471

3) š, z' vznikly změkčením z tvrdých (psl.) s a z, na př. dial. noší
vedlenesu, voží vedle vezu, stě. (před přehláskou) sg. dat. gúšati vedle
inf. kúsati, adj. kožá brada vedle subst. koza. ——

4) c je prvotné a podružné, a' původem ětvero:
a) z I:, z doby praslovanské, např. věnec, ruka dat. rucě;
b) z kt, _qt, z doby předhistorické (nikoli psl.), na př. subst. noc,
moc, inf. péci, moci;
a) z tj, z doby předhiston'cké (nikoli psl.), na př. svíce stč. (před
přehláskou) svieca;
d) podružné, na př. hohactví (z -t.s-), nic (z -čs), dcka (z -s-), ca
pati, cupati (onomatop.), tanec, palac (cizí) atp.
5) z je prvotně a podružné, a původem troje:
.
a) z psl. :; (z pův. g), na př. stě. (před přehláskou) kňaz gen.
kňaga ně. kněze;
b) z psl. dj, z doby předhistorické, na př. stě. (před přehláskou)
míza ně. nouze.
'
c) podružné, na př. dial. muziga dat. muzidze, nidz-déle (spodo
bou z nic-déle), deedzina in. džedz'ina.
6) č, dz' vznikly dialekticky

z i, (I', na př. c'icho, džedéina.

396. Jest dále otázka 0 znění těchto hlásek. Odpovídáme týmž
pořádkem, v jakém hlásky tyto jsou seřazeny v š předešlém.
1. 0 3 není pochybnosti, že znělo vždycky celkem tak, jako je vy
slovujeme dosud; není potřebí, t. j. nenutí k tomu nijaké okolnosti hlásko
slovné, abychom pro některou dobu starší hledali znění jiného. Tedy na
př. ě. les : psl. lésm.
2. a) Totéž platí o .z, které je z psl. .:, na př. vůz :. stě. voz : psl.
von. — 6) Také z vzniklé ze staršího ; zní novoěesky jako z původní,
na př. v slabice -zu- v uvozuji : jako v dat. k-vozn; ale v době staré
bylo tu znění jiné, v. doleji ě.
3. Jak zni s', z' v nářečích nynějších,
pokud kde ty hlásky jsou,
poučují nás znalci. Znění to jest nestejné. Někde vyslovuje se si, jako
Si, zí, prý „jako by (po sykavce) rychle vyslovil" BartD. 98 (laš.), na př.
v leše jako v-lesje : v-lesě, koše jako kozje : kozě, něs'e: ňesě, veže
vezě atd. t.; — jinde „měkce“, ale „nešeplavě“, na př. šeno, v-leše, koše,
žima t. 135 (sev.—oprav); — jinde šeplaVě (způsobem polským), na př.
šeno, na-voz'e t. 106 (laš.); -— jinde až š za š atd., na př. šeno, na-vože
BartD. 107. Vůbec tedy vyslovují se hlásky tyto v nářečích nynějších
měkce, ale při tom přece rozmanitě. — Podobně nějak — určitěji nelze

tu nic tvrditi — zněly tytéž hlásky v češtině staré,

pokud kde byly;

t. j. znění jejich bylo asi si-, zí- (=laš. sti-.,511), a někde snad i šeplavé.
4. Assibilata c je skoro vesměs prvotna. a to buď a) 2 k, na př.
9
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věnec. ruce stě. rucč; nebo b) z kt, gt, na př. subst. noc, moc, inf. péci,
moci; nebo a) z tj, -na př. svíce stě. (před přehláskou) svieca. Ve všech
těchto případech je na témž místě také v nynějších českých nářečích

jednostejné c, a je také v srbštině lužické a v
jako ně. 6. Není tedy pochybnosti. že také ve
znělo, jako v ně. Hláska tato měla přehlasovací
nom. svieca, gen. věu'ca, dat. věncu, akk. sviecu,

polštině c, stejně znící
výslovnosti stč. totéž c
moc, na př. ze staršího
instr. nocú, mocú atp. je

pozdější nom. sviecě ně. svíce, gen. věncě ně. věnce, dat. věnci, akk. svieci
nč. svíci, instr. nocí, mocí atd.; přehláska a-ě a Au-z'děje se jenom v sla
bikách měkkých, proto pokládáme také slabiky zde vytěeně ca, cu za měkké.
a tedy i souhlásku (: za měkkou. Měkká byla a jest souhláska a svou
kvalitou jakožto assibilovaná zubnice (sr. % 245), tedy iouž kvalitou, jaka
je v nč. (: ve výslovnosti nynější, neboť v ně. znění (; jest, jak svědčí

polština a lužická srbština, zachováno znění staré; přihlas nějaký jotový
nebo jiný, kterým by se měkkost zvláště byla jevila, při stč. (: nebyl, jako
není při novočeskěm a jako není při lužickěm a polském.
Jest dále ještě (1) c podružné, na př. v slovích bohactví (z -ts-), nic
(z -čs), dcka (z -s-), cupati, tanec, palác atd. Slov těch je. proti slovům
s jiným, prvotným 0 velmi málo. Jejich c dílem míšeuím vzniklo, dílem
onomatopojicky, dílem je přejato ze znění cizího. Ve všech pak případech
je znění téhož, jako 6 prvotně ve věnec, moc, svíce atp.; tedy též c měkké.
Přibylo v jazyce v době poměrně pozdní, a výslovnost dala mu totéž znění,
které mělo c staré, prvotně. V tanec je -c jako ve věnec; proto i gen.
stě. tancě jak věncč atd. Taktéž v zájmeně nic. Zájmeno toto pojato za
substantivum a je z něho nč. gen, z-nicn Us. atd., a též stě. dat." k-nicu,
k nyczu ad nihiluin ŽKap. 72, 22 a j., t. j. -ca nepřehlasováno, proti
přehlasovanému dat. věnci ; mohlo by se zdáti, že dat. nim) je proto ne
přehlasován, poněvadž má jiné o, než bylo v dat. věncu, a mohlo by se to
bráti za svědectví, že vedle měkkého 0 bylo jiné tvrdé 0; ale věc má se
tu jinak: když novotvar nicu vznikl, byla přehláska u-ž již prošla, proto
zůstalo nicu nepřehlasováno. Podobně vysvětliti jest gen. palácu vedle
-cě, okolo palaczu Lobk. (P, s palaczie Pulk. 112b; slovo přejaté později
(po přehláscc prošlé) kolísá se' mezi vzorem přehlasujícím a nepřehlasu
jícíin, jeho c je však i přes to téže kvality, jako c domácí a prvotně.
5. Assibilata .; je skoro vesměs prvotně, a to buď a) 2 g, na př.-stě.
(před přehláskou) kňar; gen. kňaza (nč. kněze) dat. kírazu (ně. knězi); nebo
b) z psl. dj, na př. stě. (pi-ed přehlaskou) nom. núza (ně. nouze) akk.
núzu' (ně. nouzi). Toto oboje .: znělo v době staré jinak, než jeho ně.
střídnice v slovích kněz, nouze. V ně.- kněz', nouze zní a“stejně jakotvrdé
:; ve vůz, Zii-vozem; v stě. kůag, kňaza, kňazu, núza, núzu atp." bylo 3“
souhláska měkká, poněvadž způsobovala přehlásku, v. 5 394 a) a b).
Jest otazka, v čem tato měkkost záležela. Odpověď podává se z ana

logického c (v. zde č. 4): ; bylo měkké. svou kvalitou jakožto assibilovaná

-'zuhnice, znělo tedy původně asi :dz.

Toto původní znění zachováno

v polštině v obojích případech, na př. a) ksiadz, b) nedza; zachováno
v nářečí slovenském v případech b). na př. núdza; 'a změněno v obou
případech v češtině ostatní jakož i v srbštině lužické v z,'na př. ně.
a) kněz, b) nouze.
"

Změna bývalého : v ně. z vyvíjela se časem, a vyvíjela se znenáhla.
Doba staročeská leží v čáře tohoto vývoje. V její výslovnosti byl zubný

člen bývalého zzdz

již oslaben. ale nebyl ještě setřen úplně; mohli

bychom toto stč. znění naznačiti spřežkou dz, a můžeme to rozuměti
literou :, psanou v příkladech staročeských. Tímto zněním vysvětluje se.
(1- (-d'v), pronikající v jistých obměnách a proměnách žádaného z: v_v
světluje se zejména psaní dz místo obyčejného z v případech porůzných,
na př. przyrodzenye Catol). 3“, svého zrodzeni Lún. ]. 1666; vysvětluje
se dále změna zdi v žž (psané zdz : žďž), na př. hyzdíti-hyzdzenye
ŽKap. 68, 20, t. 68, 21, drážditi-drazdzowany ŽKap. 94 9, \vzdrazdzu
ŽMus. Deut. 20; a souvisí s tím také -d'- v roždie z roždžie (rosy-), za
břěždčnie ze -brěždž- (break) atp.
Oslabení a zaniknutí členu zubného v (lz-dz-z má analogii v české
dialektické změně c v s a 6- v š, v. 5 425 a 446, — a dále v dolnoluž.
střídnicích za (I' a t', na př. za psl. deseti, je hluž. džesac' a dluž. žaseš,
za hadete je dluž. bužeše atp.- Mucke 439 a j. -—


Jest dále ještě 0) ; podružné, na př. v dial. striga dat stridze, mu
ziga-muzidz'e, v nidz-déle (spodobou z nic-déle), dzedz'ina místo dial.'
dz'edz'ina. Zní, jak psaná spřežka dz ukazuje. Tak nebo skoro tak znělo
také z v případech a) a b); ale tu oslabil se a konečně zanikl'ělen znbný

d-, kdežto v podružném ; :

(lz je zachován.

6. Jak zní (3,dz' (střídnice za náležité t', (I') v nářečích nynějších,
'poučují nás opět znalci. Je tu celkem táž rozmanitost, jako při &, ž.
Někde totiž vyslovuje se &, dz' jako ci,. dai (před samohl), na př. čicho
jako cjicho BartD. 98 (laš.), quac (utíti) t. 42 (hroz.), ludzja. vedzěcč
t. 40; — jinde „měkce“. ale „nešeplavěř, „jemhounce“ <?,dz' t. 135 (sev.
opav.); — jinde šeplavě (jako v polštině), na př. čicho, žedz'ina t. 106
(raš.) a Pastrn. 133 (slo., místy); — krom toho vyslovuje se někde c, dz,
na př. múcic. (mútiti) BartD. 40 (hrozenk.), trecí (třetí) Pastrn. 131 (slo.,
místy), dzedzrina Šemb 67 (slo., místy), — a jinde č, dž, na př. čicho
BartD. 107 (laš.), trec'í (třetí) Pastrn. 132, džedžina t. 133 atd. Vůbec
tedy vyslovují se hlásky tyto v nářečích nynějších měkce ale při tom
rezmanitě. ——Jakvzněly tytéž hlásky v' češtině staré,
pokud kde byly,
o tom poučuje nás jednak forma psaná, jednak obdobné znění v nářečích
novočeských a jednak původ; podle toho všeho můžeme psané na př.
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dzyecze (dietě) Boh. 42 vyslovovati džieče, \vyedzyeczi DialBoh. 337 vysi.
vědžěc'i atd. -—

397. V češtině

nové spisovné bývalé tvrdé s, z a měkké š, ž

splynuly a je za ně jednostejně s, z; hlásky tyto zní nám stejně v sla
bikách měkkých i tvrdých, na př. nom. běsi, vozi a akk. běsy, vozy, a proto

se pokládají za obojetné.

V obojetném ;: utonulo také bývalé ;, na př.

kněz, nouze. Assibilaty pak é (za ť) a dz' (za (I') v češtině spisovné ne
pronikly. Má tedy nová čeština spisovná jen sykavky s, z, c; sykavky

jiné vyskytují se jenom dialektický, zejména (v nář. lašském), ž, é, dz'
(v laš. a místy slo.), a ; podružnézdz
(zvláště v nářečích slovenských).
V mluvnici historické nemůžeme přestávati na vytčených těch sykav
kách nynějšího jazyka spisovného, nýbrž jednáme také o sykavkách nyněj
ších dialektických, & ovšem také o sykavkách bývalých. Číuíme tak nejen
z důslednosti theoretické, ale i z potřeby praktické. Ukážeme to na pří
kladě. V 5 394 a 395 ukázali jsme, že v češtině jest a) z původní tvrdé,
dochované z praslovanštiny; — B) ž měkké, vzniklé změkčením z pře
dešlého; — a y) z, jednak ]. z původního g, jednak 2. z pův. dj. V nově
češtině a zejména v jazyku spisovném je za čtveru tuto hlásku jednostcjné
z, na př. v s10vích: o:) vůz (psl. von,), B) vez (impt., ze staršího vež),
7) 1. kněz (z pův. k'1»Dg(/-)a 2. jez (impt., z pův. éry-). Mluvnice praktická

jazyka novočeského muže přestávati na jediném z; mluvnice historiCká
musí však čtverý druh této hlásky rozeznávati, poněvadž rozdíly odtud
plynoucí a setřené v češtině spisovné i mnohých nářečích, jednak ve
změnách hláskoslovných se projevují, jednak v nářečích některých dosud
se obrážejí. Ukazuji to následující příklady: a) z původní tvrdé zacho
váno v češtině veškeré vůz, vóz, psl. vozu,; — 5) z' měkkě je v nářečí
lašském, impt. vež za č. vez, psl. vezi; — y) zoboje (1. z gi 2. z dj) bylo
měkké, jeví se to přehlasováním; ale toto měkké ; bylo jiné než lašské z',
v nář. lašském je z' z tvrdého z, ale nikoli ze ;; kromě toho liší se
1. z 2 9 od 2. z z (Zj stříduicemi dialektickými: za první z (2 9) je stříd
nice z pravidlem všude, na př. kňaz ě. kněz ]aš. kniz slc. kňaz. za druhé
z (z (Zj) je však slc. dz, na př. núza ě. nouze" slc. núdza. Úhrnem: 'roz
dílů je tolik a tak se projevují a dialektickyr i v jazyku nynějším pronikají,

že je nezbytné třeba všecky tuto vyčtené dluhy hlásky .? míti na paměti.
Totéž lze ukázati také o sykavce s vzniklé Splynutím bývalého s á š.
a vyplývá pak ze všeho, že \: historicky daném počtu hlásek těchto nelze
nic redukovati. —
O sykavkách jednotlivých jednáme dále v gg následujících, tímto po
řádkem: nejprvě o temném s, š; pak o-jasném Z, á; pak o assibilatě
temné a, a jasné z; a na konec 0 dialektickém

6 (za 13)& dz' (za d').

Všeobecně jest ještě připomenouti, že změny některé se dějí, budiž

475

sykavka původu kteréhokoliv, na př. vbej-scbe místo bez-sebe (z původní)
a mlajší místo mlazší (z ze z) je z původní a z vzniklé ze z stejně pro
měněno v j; naproti tomu jsou změny jiné, které jen při sykavce původu
toho neb onoho se objevují, na př. vo voziti (z původní) part. vožen :! nú
sítí (2 ze z) part. núzen jest z původní změněno v zá, ale z vzniklé ze z
nikoliv. V jaké míře která. změna vládne, vysvítá z výkladů těchto změn.

s, š.
398. Ze souhlásek těchto jest s původní tvrdé, dochované z pra—
slovanštiny, & Š měkké, vzniklé změkčením z předešlého. Časem setřel
se rozdíl tvrdosti a měkkosti, sykavky tyto zněním kdysi rozdílné sply
nuly. a v nynější češtině spisovné jakož i u většině nářečí je za ně jedno
stejné t. zv. obojetné s. —

Sykavkys, s' píší se zpravidla bez rozdílu

měkkosti literami

a spřežkami ;, na př. zuzed, t. j. súsěd Greg.: zlozti HomOp.; blizkota,
ozika, zozna t. j. sosna MVerb.; zpazenie, do zveta ztworene, na zuet
pozlano Ostr. t. j. spasenie atd.; zlauni Kunh. l47“, zie t. 151“; \vlazt

Ale. 1, ] a j. (všeho 386krat v Ale.), zkyta prlied zie waz t. j. skyta
před sě vás Ale. 1, 20 a j. (178krát), zedy zam zie zobu radě AleM.
7, 27 aj. (230krát), zpalyll AlxŠ. 4, 15 (jen to); czaz ŽKlem. 101, 14,
zrdcich t. 27, 3, hlas zwoyg EvOl. 149“; — zz, na př. klazz, zzochor t. j.

klas, sochor MVerb.; nezzty t. j. nésti Ale. 4, 23, zzebra t. j. sebra t.
1, 22 a j. (7k1'at), znezzty Ale.
3, 4 a j. (Bil-krat), zzuict t. j. svět
„\leM. 1, 26 a j. (35), a zpravidla v ApD., ApS., Jid., Pil., svl)., LMar.-,
— [, s (toto většinou jen na konci slov), na př. nccil'ta Greg.; kofa MVerb.;
clieíty t. j. cěsty HomOp.; fuietlofty Kuuh. 146“, lie t. 151", nas t. 147",
dnes t. 149b aj.;
k fobye Ale. 6, 7 a j. (11krát), syna t. 5. 16, geft
Ale. 1, 13 a j. (70krát), was t. 8, 15 (2krat), fpoítele AleM. 1, 14 a j.
(lerát), chzas t. 2, 32 a j. (4krát), [\\-u blyl'kotu AlxŠ. 4, 9; íelt ŽKlem.
'4. 2, prfiel' t. 12, 2, hlas t. 5, 4, smc t. 32, 21; hlas EvOl. 149“ atd.; —
[?a, na př. fzito MVerb., cieízarzowítwo ŽGloss.; -— fzz, tizafzzl Ale.
2, 1; — [% gifszra MVcrb.; — „a'/,na př. lzfti HomOp., ziszem ŽGloss.,
dáš jemu zítrawu dabis ei viaticum Lit. Deut. 15, 14, z nebezi Lvov. 72h,
blezl'kem t. 91*; — ff, na př. naff nos HomOp., Hmi sumus t., czaffa
ŽGloss.; vfí'lil'íaw Ale. 10, 40, z loffa Ale. 4, 41 a j. (7krát), chzaífa
AleM. 5, 29 a j. (3krát), czaffu AleM. 3, 17, gffa AlxŠ. 3, 13; czaffmv
Hrad. 31', czafl'u ŽKlem. 10, 5, zlol'fti t. 93, 20, mailo Ben. Ex. 12, 8; —
sf, na př. masfo Ben. Ex. 29, 31, ChelčP. 16813 Háj. 1“ aj. (často v Máj.),
masfa VelKal. 39, Masfopuft t., Wesfelij t. 303, zasfe t. 44 a j.; —

v pravopise Husovu a bratrském je pravidlem II a s, v ně. pak s. —
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Místo žádaného měkkého
Doklady tohojsou dvoje:

s' bývá někdy psána litera, která znamená

a) HusOrth. 181 uvozuje impt. has extinguc, nos porta,- dus suffoca,
a uvozuje je výslovně jako příklady pro znění V nářečí doudlebském,
jehož Hus nebyl dalek, skutečně se říká noš (impt.), myšli atd. Kotsm. 16.
Není tedy pochybnosti, že i Husovy příklady has atd. dlužno čísti has
atd. Theorie žádá zde -š, haš m. basa) atd., a bylo by tu tedy š psáno š,
nebo s' změněno v š (jako v s'ahatí-šahati), a v tom bylo by svědectví, že
v doudlebštině bylo š. Ale docela bezpečný tento výklad není, poněvadž
tu nebývá za s' také jinde, na př. v impt. nes (: neš), a poněvadžjest
možná, že jsou uvedené impt., Husovy i doudlebské, utvořeny t'ouž od
chylkou od pravidla obecného t. j. obecně slovanského, jako hlnž. noš, vož
atd. Mikl. 1112 498.

b) Druhá řada dokladů zdá se býti ve psaní \vzkříeíil HusPost. I“,
\vzkřiefll t. 163“, wzkřieÍ'í t. 65b, pokuí'il t. 1“, kvas těsto zakvaíí t. 94“,
od prÍ'í (prs) t. 51“ (2krát), připozdiewá fie t. 65b, proííece t. 1805,
w í'edlach t. son, leczikdeš t. 811, vy myí'li t. 33“ a 42s, naipoí'le t. 1435
ílepeho t. 40“, člověk ztluí'tiel t. 177" atd. V dokladech těchto jest [,
(: š) psano místo žádaného nebo možného s', a byly by tedy opět svě
dectvím, že v stč. nářečí Husovy Postilly 31bylo. Ale toto“ svědectví po
zbývá hodnověrnosti, „když dále nalézáme, že písař touž literou píše také
tvrdé s, na př. los vkáže 81% aby vbruíi prodával t. 208" atd., 'a když
poznáváme, že týž písař také místo z (tvrdého) & a velmi často .z', a?píše
(srov.-gg 409 a 420).
Dokladů bezpečných, že by se v stč. písmě bylo měkké š různilo od
tvrdého 3, tedy nemáme; ale z toho ovšem nevyplývá, že by š v době stč.
nebylo bývalo.. —
.

Ve mnohých textech starších psáno s a S-jednostejně

a čtenář

měl se dovtipovati, kdy má čísti s a kdy š. Později liší se s a š tím,
že ono se píše [, toto /'/'. Ale také vněkterých starších rukopisích je rozdíl
dostatečné naznačován, když totiž s psáno literami z, zz, a š literami [[
atp.; na př. mýzzliff Jid. 133 t. j. myslíš, dozzlyfhety t. 108 t. j. dosly
ščti, \vffie \vlazzty t. 37 t. j. všč vlasti atd.
Místo s bývá psáno gf, zvratnou analogií: říkalo ipsalo se jsem, jsi,
jsme,.jste, jsú, a říkalo i psalo se také sem, si, smc, ste, sú; podle toho
domníval se ten onen písař, že také jindy (mimo jsem atd) smí psáti gf
místo s, a tak i psáno. Příklady: kamž gfie (m. sě) jim- bude zdáti Mill.
45% kak gl'ey (m. sč j') stalo BrigF. 90, navrátím gfe (m. se) k tomu
Hád. 25, cožkoligfe přihodilo Hořek. 68% rozpukni gfe Lactwělim wrtieti
gfe t. 2353, czo gfe mluwij ChelčP. 142“ a j., paycha gfe začala Háj. 458",
mulil gle oběsiti t. 38b a. j. (často u Hájka), — skrze krumfešta glte
ftrany (m. s-té-střany) podkOpánie BrigF. 663; — král glam (m. sám)
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Mill. 49b; — z země Englickě gfem (m. sam) sme přišli Háj. 3635 gfem
y tam t. 15', t. 141& a j. (často u Hájka); — to maso na jiné místo
negfu (m. nesú) Mill. 33%
za 3-3—bývá psáno s-, vlastně s-s splynulo v s-; v. 5 4.04.
2. O znění s je píípomenouti, že se v některých nářečích morav
ských mezi samohláskami vyslovuje jako 88: do lessa BartD. 27 (záhon),
masso l:. 34 (mor.-slov.) a 51 (doL), prassa. t. 63 (val.), kysselý t.

s původní., tvrdé.
399. Toto s je z doby' praslovanské;

na př. nesu psl. nose, les

psl. lěs'b.
Mění se: ve spojení s -j v š; v slabikách si, sí- v s'-, a táž změna

v š- bývá také v slabikách se, Sh. Krom toho podléhá s jistým'změnám,
když se spojuje se sykavkou, a jsou porůznu ještě některé změny jiné.
O tom v. v gg následujících.

sj se mění v š.
400. Změna tato je psl.; v.
se ta změna vyskytuje; — študy
češtiny. Na př. nos-ja, nóša ně.
]. nosjaj stě. nošu, tesil! ě. tešu

V nářečích

východních

v slc. z pravidla zrušena,

€ 248, kdež jsou \'yčtěny i případy, kdy
Vzniklé dochováno z doby psl. také do
nůše; part. nosjen'r. ě. nošen; praes. sg.
atd., iter. nasiati stě. nášati, nášěti atd.

je změna tato v part. nošenatp. často,

vlivem tvarů příbuzných, které mají 3- po

právu. Na, př. nošené, prošeně Btch. 439 (dbeě.), ale pokosený, vypro
sený BartD. 15 (Zlín.), vyprosený, oběsený, zkusený, t. 30 (pomor.), zku
sený, brúsený t. 64 (val.), nosený, vyprosený t. 87 (stjick.), slc. nosoný.
V č. spasen není odchylka, part. toto je od spástz', spasu (1. tř.), nikoli
od Spas-ití.

si, sf- se mění v ši, šil.
401. To jest: původní tvrdé s měkčí se v š, když následuje samo
hláska i, i nebo některá. ze souhlásek praejotovaných (dvojhlásek) &, ic,
ia, íá, ní, buďtež samohlásky tyto původu jakéhokoliv.- Žádané š bývá.

změněno- dále v
si-šá,

Doklady toho jsou některé dialektické. Na př.

inf. nosič m. nositi, prosič m. prositi BartD. 106 (laš.), nošič

t. 107 (las.), noším BartD. t. 111.nosím; impt. nos, pros, pas, něs m. noši
atd. t. 106 (laš.n); kos pl. nom. koši, sg. lok. ve Staré Vši t.; gdosi t.;
šikorka (ze sik-) t., ošika (ze sílí-) Pastrn. 135 (slo., místy), ošika t. (těž);
— sě-šc, še a sic—šita(zúž. ší), šic: sekaé (sěkati), seno, semeno, .súscd,
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beseda, Síň (stč. sien, sieň), sednuč, šedač, šedzeé1 v lese, visel BartD.
106 (MŠ.), zas (in. zasě) t.; šekač (sěkati), šeno, šeineno, v leše BartD.
107 (las., místy), šeno, v leše Šemb.. 55 (opav.); v lese, Še Pastrn. 135
(slo., místy), v leše, še t. (též); — sía-s'a, ša a síá-s'á, šá; šaha (Sigg-),
sahaé, č. sahati, ob. šahat Us., dosáhnouti ob. došáhnout Us. &Tomsa 3l7 ;
3. pl. noSa, prosa BartD. 106 (las., zkrác. m. —šá,-setn), (oni) noša t. 107;
— síú-šú: za. Stam Všu t. 106 (zkrác. ze všú). — Pro některé případy

nemám dokladu. — Srov. pol. nosičznošič

atd.

Slabika, si—v jiných nářečích měnila se naopak v sy, na př. nosyti
m._ nositi, sýla m. síla; v. 5 166.

Také ve skupení sn- atp. mění se s v těchto případech dialekticky
v š—,na př. sníh laš. s'nih Bartl). 106, šéena t. a j.
() doudl. impt. noš, myšli & HusOrth. has, nos, duS jakož i o ruko
pisném f místo žádaného š v. © 398.
S tím se vším srov. změnu zi-z'i atd. v 5 412.

se, Sb.

402. l. V se, když 0 je původní (pro 0 z !) nemám dokladu), mění

se s v si jenom v nářečí lašském:
praes. nčšeš, něše, něšemy, něšeée
%artl). 106, 't. j. nese-; part. nošeny t. (není z nošen-, nýbrž z nosen-);
adverb. letos t. z léto-se. —
Sem patří také stč. dial. siebn Sequ. 366, kdežto pro psané fyem
atp. m. sem výklad jiný jest, v. 5 130.
2. V témž nářečí je také za 35: hus, oš, košba BartD. '106;
o doudl. prožba Kotsm. 16 v. g 292.
Srov. pol. niesie- t. j. ňes'e- & ggš, prožbu (z prošba) atd., & doloji
měkčení v slabikách ze, za v 5 413.
'
Místo part. nesen bývá ncšcn: wynoffen VelKal. 111, nešen Us. ob.;
odtud adj. vznešený. To však není změna hlásková se v še, nýbrž ana
logická, podle příbuzného part. nošen. Kde takového příbuzného vzoru
nebylo, zůstalo se; na př. říká, se třescn & nikde třešcn.

š měkké.
403. 1. Toto š vzniklo změkčením z tvrdého původního s v slabikách
si, sí—, se, sn, v. gg 401 a 402.

.

'

.

2. š máme dialektickyy češtině nové, zejména v nářečích východ-_
ních (las., sev.-opav. a místy slo.), na přechódu k polštině; místo a vedle
š bývá tu často š ; doklady viz v gg právě uvedených.

s' bylotaké v jazyku starém. Svědectvím tomu jest přehláska -a,
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-u v -ě, -z'; na př. gen. húsěte předpokládá tvar“ starší gúšate, gen.—rá

kosíe starší rákošá, dat. rákosí starši rákošú atd., v. g 394.
4. V nč. spisovné a u většině nářečí nynějších si není. Pokud tu
kde ve fasích starších bylo, zaniklo: splynulo totiž většinou s tvrdým s,
na př. v nč. 'gen. housete, pl. housata zní 3 jako v husa, v plur. nosí
jako v nesu a nesou, v impt. nos (z nosu) jako v subst. nos (z nose) atd.;
jenom v ob. šabati Us., došáhnout Tomsa 317 m. šah- je s' změněno v š
(jako v dial. šeno, v leše BartD. 107).

s & sykavka.
404. Když po 3, budiž toto původu kteréhokoliv, následuje opět sykavka,
tu bývají — mimo obyčejnou spodobu (5 254) — změny následující:
1. 3-5-splývá vs. Na př. nebeský, ruský atp. m. nebes-ský atd.
Sem patří také příklady stě., „kdebývá psáno 3- za žádané (začáteční) s-s-z
(Bracislav) jě sě ftryczenu bratrzyu vaditi DalC. 23 m. s-strýčenú; nevieš
že mi fwyeta sníti Vít. 35“ II]. s-světa, král Filip fwyeta snide Ale. 114;
některá (ovčicč) [kaly spadne t. 1118 m. s-skály; král swym sč rytieřstvem
potieže t. 323 m. s-Svým; chtě sč skl'uditi zim, králem Ale. 7, 8 m.
s-sím; (měsiec) jakž sč l'lunczem sejme Ale. 2412 m. s-slunceln atd.
Domnční, že by to byly pády bez předložky, je nesprávné. Tak vzniklo
také sob-á m. s-sobú: pojal bě zobu i syna Ale. 4, 16, gdež 'sám zobu
vzímal radu Ale.\'[. 7, 24, běžeti ť jim káza fobn Vít. 385, nč. vezmi mě
sebou Us. m. s-sebon; nč. s-sebou sklesle v adverbium a klade se bez
kongruence grammatické osoby, na př. půjdu sebou Us., m. spolu, zaroveň.
V textech starých bývají tak psány také složeniny s-s-, na př. pýcha s nebe
jest ftrczena Vít. 4211m. sstrčena, Vladislav Bořivojě s kněžstvie fady
DalC. 63 m. ssadi, Syede s koně Ale. 1787 m. ssěde, v ňemž sě ftaray
veterasce Ol. Sir. 2, (i, ltupi descende ŽWittb. 143, 5 m. sstúpi atp.;
tím způsobem vzniklo i nč. stálý, stálost ze sstál- (=s-stál-, podle lat.
con—stans): nic fftaleho Štít. ř. 425, jsúc sftale viery Brig. 119, sftaalol't
Štít. ř. 1301, StítMus. sob a j.
Rovněž tak Splýva s-s vzniklé spodobou ze 5-8, v. 5416.

2. s-č mění se v

Na př. sčítati zlin. ščítat BartD. 12. V

bylo

srč- také ve sčastný, sčěstie, ze STrČQStn Dokud se sč- u výslovnosti drželo, .
dávali si písaři někteří záležeti, aby se čtenář nemátl a nečetl snad šč-,
i psali tedy na př. przienezczaftny Pass. 158, przezczaftna matko ML. 12'*,
zezaltna bráno Hod. 18% já tak zczal'tni Krist. 25h, vy nezczieftny Trist.
114, zczyeltnye Pulk. 86“, zehzezztye Jid. 124, zczieftye Brig. 130 atd.;
náležité sč- zachovalo se dosud dialekticky (mon-.): sčesti svýmo (dat.)
Šemb. 103 (v nař. horském), s'česti svymo t. 110 (hair.) atd.; jinde změ

nilo se sč- v

a toto dále v šť: Sfczal'tni NRada 2004, [[czaítnye 01. 3.
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Reg. 22, 12, ffczeltnyegie Štít. ř. 40", íl'czellijczko Štít. ř. 123“; fftyal'tny
Štít. uč. 60“ a j.; kombinací obojího tohoto způsobu vzniklo pak psaní:
zl'l'czal'tnoy tváři KristB. 5*», k zfíczol'tij Štít. ř; 29b. Rovněž tak-bylo a.
měnilo so stě. s—ččd'ie
z iz-čgdbjc posteri:

sč-, zchzedye Pil. c; šč—,Ifczyedyo

Pror. Dan. 11, 4, jim i ffczyedi jich 01. Lev. 17, 7.
'
3. Když jest mezi samohláskou a souhláskou sykavou, mění se s v j.
Srov. změny stejné, sykavek jiných v %$ 417 č. 4, 437 č. 4, 440 č. 2 a,
444. Při s mám však doklady jenom pro případy sz-jz & ss-js: přes-zimu
doudl. přcj-zimu Kotsm. 18, pros-za nás doudl. & laš. proj—za nás t. &
BartD. 108; přes-sebe doudl. vem něco přej-scbe Kotsm. 18, budeš zas—
s náma doudl. zaj-s-náma t., stč. chtieše Ježíše gfieny Stl'ČÍtÍ ML. 50b t. j.
Ježíše-j-sioni m. -s-sieni. Srov. pol. wiejski m. wiešski.

Jiné změny souhlásky s.
405. 1. Předložkn s- se mění dialekticky v 2 před hláskami indiffo
rentními; viz % 254. Dále bývá změněno
2. s v o, zejména:
&) sk v ck. To bývá porůznu v příkladech jednotlivých, jako sketn,
okem: czketa NRada 1422; -ský, -cký: vévoda faczky Pulk. 495, sacký
podkrk. 51, Sacko t., zicknej t. Častěji to bývá, když před -sk je souhláska,
tedy ve skupinách o-sk (řsk)= na př. doudl. mořckej Kotsm. 14; -lsla, na
př. doudl. selckej, polckej Kotsm. 14; — nsk. na př. konczkych kostí
LékB. 223“; vojanckej, plzencký pjívo Kotsm. 14; plzencký, berouncký
Šemb. 22 (středočesk.); loncký, koncký, slovcncký, pohancký BartD. 65
(val.); koňcký, žencká. t. 87 (stjick.); — tsk, na př. l'lcariotc'lkee vlasti
Jid. 9, fwietczke mdlobě PulkLobk. 435, fwietczkych Brig. 17“, na ulici
mieftczkc civitatis Ol. Súdc. IS), 5, v mieftczke bráně t. Gen. 19, 1, ostatky
myel'tczkc Ol. Num. 24, 9; kontaminací tsk & tel.; vzniká pak psaní tcskí
fwietcsza vuole PulkLobk. 434, mezě miel'tczl'kc ()l. Num. 35, 26; ——dsk:
dczky Řád pz.- 10, Nlmda 679, Apoll. 1375 dczku Pulk. l46', ChelčP.
271% na dczkach Koř. Act. 27, 44 a j.; kontaminací dsk :! dok vzniká;
opět psaní desk: dczl'ky Ol. Ex. 26, 15, tu dczl'ku t. 25, 20, dczlkami t.
32, 19 a j.; -—'fusk, msk, na př. cerhovcká věž Šemb. 22 (stř.-česk),
morafcká 'zom Kotsm. 14 (doudl.), kouřimckoj t.; -— čsk, žslc, .čs'lcna př.
lowechzckym rozdielem Pil. b, hožcký Us. stř.-česk., damafczkych EvOl. 1055.
h) si v ct. To bývá v dial. inf. vect, plect, ukract BartD. 5G (dol)
m. vésti atd., véct, kvéct, plóct, hňéct, mňá'ct (másti, u'aásti) 13.14 (Zlín.)

a j., vlivem zubnic kmenových: místo vésti je vect : ved-sti podle 'vedu
atd. Častěji to bývá v stě. ve skupení čst: trojic chzcty ApD. d'(m. čsti),
s velikú chzctyu ApŠ'. 117, v hojnéj chzcty Pil. b, všie chzctý LMar. -17,
we chzcty Jid. 125, adj. chzctny AleM. 2, 18 adv. chzctn'yo ApD.- 0,
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zzwiedechzcztwem

SVD. 43, chzlowiechzetweem

dcztie Pass. 1l.

t._ 102, — a dsť:

na

.

c) ds, ts V do, to: ve dva-ná-dcěte atp. místo -na-dsěte, na, př. patha

dcziete dní Pass. 9, fedm na dczete let t. 219, dwanadciet Krist. 57",
dwanadczet Ale. 1222, patnadczte ML. 14“, patnadczt Alb. 21“ atd.,
nč. dvanáct atd ; — ve dva-dočte: atp. m. -dsěti, na př. dwadcziety LMar.
15, dwadcet Háj. 4.3“ a j., Br. Num 11, 19, Čztjřidcet Háj. 27b, třidceti
VelKal. 2G a j., ně. usus starší dvadcet, novější dvacet atd.; — v přědcě
m.přěd-sě (:. před sebe, ku předu), na př. plavili sme se předce Pref. S, '
král běžal przedce Mart. B“, předce Br. Num. 13, 31 aj., vedlo: Alexander
táhl vždy przedfe Mart., 11, nestúpaj za fie ani przied l'ie Brig. 124; nč.

usus starší předce, novější přece; — v patcet m. patset (:
patczet mzhóv Ale. 4, 12 v. mzhóv patfet Ale. 1277.

pět set):

.d) Krom toho je změněno s v 0 ještě v příkladech: cloniti m. slonití;
— clota, nehod a czlot Hrub. 325% czloty HrubPetr. 4“, czlotám t. 445.
m. s_lota, stsl. slotu. hiems, rus. Slota deštivé počasí; — stjick. hucle Bart-D.
88 m. húsle; — cucati, cecek, cecík, czeczik ApatFr. 168» m. ssáti ze
snsati, *ssek gen. sesku adj. seskový ze usuals-, srbch. sasak; — capoueh.
copouch, czopuffy Lact. 155d, m. sopouch, ze s0p- (soptati) Mik-l. .Etym.
Wtb. 316; — val. cuk BartD. 64 in. suk; -— kapce Us., mýt. 335, Šemb.
26 (vých.-č.), Kotsm. 14 (doudl.), Bartl).

14 (zlin.); —f cvrčeti, cvrček 111.

svrčeti, svrček, fvircek MVerb., fwrczek EvOl. 55', swrczala Rozk. 381,
swrcžcla Lact. 2830, ze sverk- Mikl. Etym. Wtb. 330; — cmoud & čmoud
m. smoud, pol. smud, srbch. smud t. 329; a j.
S těmito změnami sýc srovnej změny š-č v g. 438.
3. s v (á). V několika příkladech starých je 5-v slovanštině zá—
padní proti 3 slovanštiny jihovýchodní, tedy změna s-š z doby předhisto
rické; zejména vše- stsl. vase, stč. šedivý, & šěrý stsl. sedm. a sem„ ščě
stsl. seté-. O tom v. 5 248 č. 6. — Kromě „toho změnilo se s v š villojných
slovích domácích (o podobných změnách v slovích cizích v. 5 násl.).
a) V slově šočom'ce m. sočovicě atp., ffoczowicze Otc. 162“ atd. Podle
stsl. sočivo lens, legumen, pol. soczewica & soczka, luž. sok lens, rus..
sočevica- atd. hylo zajisté i v češtině 30- a možná že psané [oazowyczye
Vít. 95al a j. tak čísti jest; ale většinou psáno fl'- a š-, bývalé so-'se
změnilo v šo-, vlivem následujícího č-. Ze šo- pak je změnou další čo-,
nč. čočka, čočovice Jg.
b) Vdial. šršeň BartD. 14 (Zlín.), Btch. 439. m. sršeň, stsl. sr'nšenn,
srov. pol: szerszeú v._sierszeú, luž. šeršeú, rus. šeršeň, s- změněno v š
vlivem následujícího -š—.
c) Ve skupení št z sl. Podle _stsl. slépati, sléplja salire, slap'b
íluetus, sin. slap vodopád bylo také č. Slap-, slep-; dochováno je v-doudl.
slápnout, slapat, slapak chodidlo Kotsm. 17, a dosvědčeno pro dobu starší
Gebauer, Historická mluv. jaz. českl I.
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v Laet: llapati 213% pol'lapati 1875, nal'lapek 85“; z pravidla však je- tu
sl- změněno v šl-: .šlapati, šlépčje atd. Soullláska ! je tu ovšem měkká,
žádá toho původ těchto slov ze slép-, a dosvědčuje se to psaním v bibli
Br.: l'flapati Sir. 9, 3, nafflapánvati Žalm 44, (i, nafflapugeš Job. 13, 27.
K šlapati, šlápnout-i atd. druží se také ob. šloupnout'i, šlupcň, m. stoupf
nouti, stupeň, vzniklé kontaminací slov šlap- a stup-. -'— Dále sem patří
šlup- m. a v. slam-, šlupina, slupka. — Také v paprslek-papršlek Jg. je
změna sl-šl; snad podle okršlek, o kterémž viz doleji v 5 406.
(1) Ve skupení št 2 st. Sem patří koncovky aor. a impf. 2. os. du.
-šta a pl. -šte místo -sta a -ste. Na př. když pí'igedeRa ŠtítOp. 351, oba
modlifta fe t. 352, jeliž l'gidelÍa fe t., ješto prawiefte t. 301; dvě ženě
flowiefta Ada a Sella Kruml. 4-72 ucziniffta Ol. Ex. 7, 10, veczeffta. t.
Num. 16, 22, plakalfte t. Deut. 1, 45, pofpiechaffte t. 1, 41; poczeflta
Troj. 133% hnallta t. 1311', zbodefl'ta t., boyowal'l'ta t. 13017,zuagieffta t. a j.

(v Troj. je rr vždy : s); byflte ApS. 137, ChelčP. 14o= & j. (vždy tak),
Háj. 392“ a j. (též), Br. (tež), Nudož. 56b (též) atd.; -šta dlužno čísti
bezpochyby také v J id. býl'fta 53 a zzliubilla 54, -sta bylo by tu psáno -zzta.
V ně. je jenom spojkové byste, neboť aorist a impf. zanikly; v tomto
pak byste je -stc místo předtím oblíbeného -štc, koncovka na pohled staro
žitná, v skutku však novotvarů: místo by, bychom vznikly novotvary by-s,
by-sme, dílem také by-(j)sem m. bych, t. j. by- kleslo v kondicionalní
spojku, k níž se přívěšovalo praes. (j)smn atd.; tím způsobem vzniklo
také nové by-stc, kterým staré byste zatlačeno. — Dále sem patří šíopka
m. stopka; -—z'laštovz'ce, \vlafltowicze Br. J er. 8, 7, a ob. lašťovka z lastov-,
stsl. lastovica. — Dale štčm'ce m. stěnice, od subst. stěna, srov. něm. Wanze
od Wand, stněm. wantlůs Kluge 375. — Ve c/uuoščefščc,clwošt'išťe m. chvo
stište, vymetu jě ehwol'fezil'l'czem in scopo Prov. Isa. 14, 23, chwofftífltiem
ŠtítMus. 1258, jest sť změněno v šč a toto pak v št', vlivem následujícího
šč-, šť—;— týmže způsobem vzniklo mčštišťc, na miefftil'fti Háj. pp."',
z městište; — v puščina, puštžna v. pustina je vliv substantiva púšče,
poušť, na puffczynye EvOl. 47b, nčkaká puftina HusPost. 154“, přeširoké
pultyny Ol. Jos. 5, 6; —' dial. námčští m. a v. náměstí.
0) Ve skupení št, šm (žm), z sr, sm. Sem patří příklady: onomato
pojické švrčeti atp., švrček, švrčeť, švrdlikať Bteh. 440, švrček, švrčela
BartD. 15 (zlin), ze svrčeti, cvrčeti, z koř. sverk- evrčet-iMikl. Etym. Wtb.
330; — dial. šrrl.: Šemb. 59 (opava) a BartD. 87 (stjiek.) m. *svrk, sic.
svrčina, ze smrk, srov. pol. smrek a šwierk Mikl. t. 310; — zlin. žmola m.
smola BartD. 14; — pošmúmý z posmur—, rus. pasmurnyj Mikl. I3 511,
Sobol. Fon. 108; — šmyk- m. smyk-, subst. smyk Us. a Sfmyk Laet. 169“
t. j. šmyk; smýkati a šmejkati Us., slc. šmýkat; šmytec Us. m. smyčee
(gen. smyčce, šmyčcc změněn ve šmytcc, z toho pak utvořen nový nom.
šmytec).
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f) Ve skupení ši; z sk. Příklady jsou četné v jazyku spisovném, &
četnější v nářečích. K nim patří: oskeruše v. oskeruše & oskoruše (jeřa
biny), stsl. oskoruša; -—oškrd Spitzhammel'stsl. oskr'nd'ninstrumentumlapi
_cidac, pol. oskard atd.; — dial. škála Šemb. 22 (zbir.), chod. 51, škalník
chod. 51 m. skála atd.; — škařčd- atd., ffkaredu mrchu NRada 680, fkarzc
dol'tij tvých Ol. Ezech. 16, 13 a j., nč. škarcd- Us., místo a vedle sl.-.ařěd-,
zkarzyedy diabel Admont. '1, 51:51.skargd'n foedus atd.; - šklcbz'ti sc s]c,
š/Jlabit' sa, stsl. sklabiti sg; — dial. šlrlo, šklenka BartD. 107 (laš.) & 14
(Zlín.) m. sklo atd.; — šklub- v. škub—; — škoblc, ffkoble est fcrrum quo
ligna planantm' Lact. 146“, Sl'koble kowarsza ktoru ftružíj kopita koníka
t. aid, v. skoblo Us., stsl. skobln radula; — škop Bax—tl).92 (hal.), Btch.
439, škopový Neor. 10, Btch. 429, škopec, ffkopczow EvOl. 128“, m. skop

atd.; — škořep-, ffkorzijpka Háj. herb. 79“, škořepina, škořápka Us., chod.
51, škořupa BartD. 107 (las.), m. skořup-, sl.:eřup-, Ikerzupina E\f-Víd. Luk.
11, 12, l'kerzipina testa ŽWittb. 21, 16; — dial. škořz'ccchod. 5.1, škořica
BartI). 107 (las.) m. skořica; — škornč hluž. škorú, dluž. škon'la, m. skor-,
pol. skornia, sln. skomja bota, ze shora pcllis; ——škrabati, škrábati Us.
m. skrab-, Stsl. oskrcbq, rus. skrcbu, z koř. skreb- Mikl. Et. Wtb. 303; -—
škraloup Us., škralóp Btch. 439, m. skralúp, pol. skorlupa, rus. skorlupa,
stsl. skralupa kům, ze skorlupa Mikl. t. 302; —- škránč Jg. & Btch. 430
m. skránč Jg., ujemši ho za fkranye Pass. 321; — škravad- v. škrov-; -—
š/crček (trpaslík, skrčený) Btch. 439 m. síně-; — -š7.:rd- v. nahoře mšice—d;
— skřek—,šla—lb,ffkrzehotChclčP. 2485, žába ffkrzehczc BrigF. 1435, (křivo—
mluvný) ffkrzcchcze Ol. Job. 16, 10, škrhati, škrhotati Jg., m. &v.—skřeh-,
fkrzehot Koř. Mat. 8, 11, fkrfeht Štít. ř. 73b ; — škřěk-, Íkí'ckagi (3. pl.-)
ŠtítOp. 177, po ptačiem ffkrzicku Mill. 114“, ffkrzokliwímy hlasy EvOl. 9',
škřékat Hartl). 14 (Zlín.), 111.a v. skřěk , fkrzekanye Štít. uč. 1335; —
škřcmcn, naflkrzemcny Ol. Job. 19, 24, ffkřcmen Br. Isa. 5, 28, škřemen
Vel. Jg., 111.sléřcmen; — škřídl-, ostrú ffkrzidlu Ol. Ex. 4, 25, ffkrzidlicze
01. 3. Reg. 6, 21, Sl'kí'idlicy Háj. 1275, krov kaí'zidličný Háj. 4593, m. a
v. slařidl-, l'krzydlyczy Pror. Isa. 30, 22; — škříet-, ffkrzietek MnmA. 29%
škřítck BartD. 14 (Zlín.), m. skřict-, fcrzyetkcm Must. 146, skřítek Rosa
487; — šlořip, ffkrzypicczc Otc. S“, [Tkrzipenie NImda 1590, lfkřypieli
zubami Háj. 3(i5“, škřípčti Chlád. 38 a 92, m. a v. skřip-, zuby I'krzipicczc
Krist. 693, l'krzypy'cnyc zubóm ML. 20“, uč. skřípěti, skřípati Jg.; —
škřz'van Tomsa 55, ])olcž. 206, škřivanek Bartl). 14 (Zlín.) m. skřivan US.;
— škrob, ffkrob SlovKlmn. 61“, škrob Us., m. skrob Jg., scrob Bozk. 1837,
pol. skrob; — škrovad—, škrat;ad-, ffkrowada obiurgatio 01. Sir. 21, 5,
flkmwada MamA. 31% o to fye ffkmwadyecz PassKlem. 93% m. a v.-sin-,
l'krowada Anon. 5% w fkrowudniczicch in cymbalis ŽWittb. 150, 5, [krawada

i\IamV. atd., %koř. skver- (: škvrčcti, pak : šk'vaí'iti se stč. skvřieti),
stupňovaného ve skvor-, skvor-da stsl. sku-ada sartago (pekáč), v stskjc
31*
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vedle skvrad- také skovrad-, skovrada pol. skowroda sartago, SkOVl'ítdhanb
alauda pol. skovrouck; ze stejného skovrad- vzniklo přesmyknutím také č.

skrovad- a z toho dále skravad-; —

v. škvr-; — škubat-í,šklubati Us.,

stě. též šklúst'i, vlasy ffklulty PassKlem. 2351', m. skub-, stč. skústi, skubu,
stsl. skuba atd.; 4 škulina Us., škoula chod. 51, m. a v. skill—,Skulina, skoula
Us., fkulamy Ol. Am. 4, 3; — škvar- v. š/m--; — Škvorec sturnus Jg.
m. skvořec, fquorecc MVerb., fkworzecz Rozk. 317 a Bob. 22“; — škor
(z koř. skver-), škro- n. škřv- (přesmyknutím), škvar- (stupň. a zdlouž.),
ffkwrzieti fe ferverc Lact. 2005, part. fl'krzwa lie OtcA. 163“l vosk ffkrwiczy
cera liquesccns ŽPod. 21, 15, rochfkrwyela t. 74, 4, flkwarzyl frixit Pror.
Jer. 29, 22, škvarek Us., m. a v. skvr- atd., vosk rozfquirlý ŽWittb. 21,
15, fkwarki t. 101, 4, fquarczi ŽKap. t., stsl. -skvrěti; — škm-čěti Jg. m.
slcvrč—,part. fkwrcze EvOl. 32b; —š7wm-, poflkwmil Haj. 2645, pofl'kwrn
vašich Br. Ezech. 36, 25, m. a v. skvrn-, mrtvý čistých nel'kwrny Ilrad.
395, pofkwrnili Br. Lev. 18, 28; ně. skvrn—Us. spisovný, škvrn- Us. obecný;
— ob. tříšlca m. tříska. — Sem nepatří liška vedle stě. li.—a& stsl. liS'B;
o tom v. g 385. —
4) s v ch. Změna tato vykonána v době psl., v. 5 241. Tam je také
připomenuto, že z *ns je slovanské s a nikoli ak, a tím vysvětlen pl. lok.
stě. -ás z *-an—su, na př. doleaff list. Litoměř., Wirbcaz, Brcsaz, Comoraz,
Ugoscas v list. Vyšehr., v polas DalC. 57 atd. — V češtině jsou kromě

toho porůznu ještě některé příklady nové změny s-ch. Zejména dial. cheat
Us., cheat BartD. 87 (stjick.) atd. m. scáti stsl. sscati; — dial. chcípat
atp. Us. vedle scípati, ze s-cčp- Mikl. Etym. Wtb. 299; — dial. pochcení
v. poscení, z posvícení: — chvístati vedle svístati, pol. chwist v. šwist, rus.
chvistétr'. v. svistets t. 331; svíst- je původu Onomatopojického, a tu mohlo
snadno proniknouti cla-. vedle s—; srov. změny podobné zvizd- & lwizd
v g 417, a dále šč & še v chč a chov 5438; — rus. smurnyj temně šedý,
pasmurnyj & č. chmura, chmurný, rus. chmura, pochmuryj Mikl. ]. c. 311.
—_Místo ďasa. je (lolnobcě. ďacha, kerýho ďacha Btch. 440; ale to není
změnou s v ah, nýbrž oboje je zkrácený tvar z ďábel.
5) ts, ds mísí se v 0; o tom v. 55 311 a 234.

Cizí s (z.
406. V slovích přejatých cizí s (z)
dílem zůstává, na př. samet z něm. Samt; — soumar ze sthněm.
soumári střhněm. soumzere, a toto ze střlat. sagmarius=ose1 nebo kůň,
jenž nosí břemena, střlat. sauma z ř. a'áyyazsedlo, do něhož se břemena
nakládala Mikl. Fremdw. 124 a Kluge 292; — sak ze střhněm. sac a toto
z lat. saccus Mikl. t.; .— stodola ze sthněm. stadal t. 124; —- .stoupa
pol. stepa z něm. Stampfe stněm. stampf t. 127, Kluge 337; — slc. striga
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z lat. striga Mikl. t. 128; — musiti z něm. miissen sthněm. muogan t. 112;
— rusý z lat. russus t. 123; — Josef (vyslý -z-), musika; — Zyguiund
VelKal. 1, Zeland t. 311, Tunýz t. 289 a j.; ——
dílem změněno v š nebo š, a to v š, když psané s slova původního
znělo temně (s), a v ž. když znělo jasně (z), na př. Jesus, vysl. Jezus,
změněno v Ježúš. Příklady změny v š, ž jsou hojné; podáván) jich sbírku,

sestavenou podle toho, vjakém sousedství se z cizího s vzniklé české
š, ž nalézá. — ša-, ža-z šafrán střhněm. šafrán střlat. safranum; — laš. šalat
BartD. 107 _ze Salat; — žalm sthněm. salm, žaltář sthněm. saltari z lat.
psal-; — stč. šalšě z lat. salsa omáčka; — šalvěj střhučm. salveie z lat.
salvia; — la'š. šatan BartD. 107 lat. Satanas; — Šavel ze Saul; — šavle ze
střhněm. sabel; — šc, že: Šehestian ze Sebastian; — žchnati ze sthněm.
sčganón a. toto z lat. signal-e; — žejbrovati z nnčm. sáubern; ——
žemle ze
střhněm. sčmele :! to ze střlat. semella; — žengle tkanice ze střhnčm.
sčnkel Matz. Cs. 378; — ženkle jehlice ze střlměm. sěnkel t.; — žentour

z něm. Senkkorb instrumentum aquae e fodinis extrahendae t.; — stč. halže
ze střhuěm. halse lIalsband; — činže 7. něm. Zins a to z lat. census; —
dial. mušeti ze stněm. muozen; — mše stč. mšč ze sthněm. mčssa a toto
z lat. missa; — róžě, růže z lat. rosa Mikl. Frede. 123; — rýže ze střhnčm.
rís & toto z lat. risium, oryza t. 115; — varmuže (kaše) ze stněm.
warmuos Matz. Cs. 364; — Enže, Kremže; — konšel z lat. consul; —
ši, ši: Šimon z něm. Simon lat. Simeon; ——Žibřid ze Sifrid; — židle ze

sthněm.sidi1a a toto z lat. sedile; — žíž (v kostkaeh) ze stněm. sčs
a toto ze stfranc. seix, lat. sex; — možieř ze stnčm. morszerc; — Mojžíš
z Moyses; — žo-z žok ze st-řhnčm. sack a toto z lat. saccus; — žold
z něm. Sold, žoldnéř střhnčm. soldenaere; — žoldán střhnčm. soldán
Sultan; — žoléř ze střhněm. soller Flur im ersten Stockwerk Lex., & to
z lat. solarium; ——šu-, éru-: šufeň, žufeň ze střhněm. sůfen (subst. neutr.)
omáčka, polévka; žufnouti sorbere ze střhněm. sůfen nnčm. saufen Matz.
Cs. 381; — košule nč. košile z lat. casula Mikl. Fremdw. 111; — žula
z něm. Sohle : Boden der Erzgmbe, odtud i žula Granit Matz. Cs. 381;
— žumpa z něm. Sumpf ; —, Uršula, Voršula z Ursula; — stč. Ježúš
z Jesus; — šl-z šlechta ze sthučm. slahta Matz. Cs. 82; — okršlek1 stsl.
OkI'ÍŠI'b,ze sthněm. chrei7„ střhněm. krei'1„ kreizelín; přejato dílem s -šl-,
dílem s -sl—,odtud č. okrsl- a č. i stsl. okršl-, okrišl'L: okryl'l země orbis
terrarum ŽWittb. 97, 9, okirzl t. 88, 12, okirl'l ŽGloss. t. & ŽWittb. 89,
2, okrflek Hod. 3m, MamV. &j., &okrny ŽWíttb. 49, 12, Okl'fflck 01. Num.
6, 11, VelKal. 214, po okrl'lku Kruml. 29b; — žn: almužna ze sthněm.
almiosena a toto ze ř. členyoaóvrl;— št: angrešt stč. agrest z lat. agresta';
— apoštol, epištola z lat. -st-: — h'anfešt, hamfešt z něm. Handfest
úpis; — stč. hynšt, na hynfftu ChelčP. 10413 střhněm. hengst; — kaštan
z lat. eastanea; — kaštcl, kalftely Pulk. 1055, z lat. castellum; — klášter
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stněm. klóster z lat. claustrum; — koštovati, košteř, ze střhněm. kosten,
kost, a toto z kiesen; — koštovati něm. kosten z lat. constare; —
krišt-, Křifftan, Kryfftoff VelKal. 155, z lat. Christ-, & do Zakřifl'ty Háj.
2555, w zakřyl'ftie t. 390b ze střhněm. sacrístíe; — křištál TomP. ], 15,
křifftálowá VelKal. 339, ze střhnčm. kristal a toto z lat. crystallus; —
krumfešt z něm. Grundfeste; — kunšt, kumšt, kumfftty ChelčP. 2613 ze
stněm. kunst; —-lišta z sthněm. lista Mikl. Frede.
106; — mošt ze
stněm. most, a toto z lat. mustum; — paštika z něm. Pastote & toto
z franc.; -- pošta z něm. Post a. toto z franc. poste; —-probošt ze sthněm.
probost a toto z lat. praopositus, propositus (Kluge); —- rošt z nhnčm.
Rest & toto z franc. reste; — rošt z stněm. růst, nněm. Rost; - štrus,
štros, stněm. strůg, stsl. Stl'llS'b; — trošt, troštovati, trofftugi Br. Ezech.
13, 6, z něm. Trost; -- šp: A'ugšpurk, z Augffpm'ku VelKal. 21, Prešpurk,
Kyšperk z Geiersborg atp.; — hišpan-, špan-, Hyffpanye 'VelKal. 181 (šp
bývalo tu i ve výslovnosti cizO; — nišpule, nyffpule Háj. herb. 71“, ze
střhněm. nespel, mespel ital. nespola, všeto ze ř. „591mm (Kluge); — pušpan
ze sthněm.buhsboum, lat. buxus; —rešpekt lat. respectus; — špačok střhněm.
spatz; ——špáda ensis oblongus ze stř-lat. spada gladius Matz. Cs. 330;—
špalda ze střhnčm. spělt t.; — špehovati sthněm. spčhón nněm. spáhon;
„— špice ze střlmčm. spitze a toto ze střlat. spica t. 332; — stč. špíle
v. spíle ze stněm. spil žert, zábava; odtud i špilman & špilajt Us. (z plu
ralu); — špíže, ffpijže VclKal. 155, ze střhněm. spíše; ——
ob. špořit, dbeč.

špořit Btch. 439 v. spořiti ze střhnčm. spam nněm. sparen; — žb:
Alžběta z Alsb-, Elisabeth; — šv, žv: švastati i žvastati Jg., ze střhněm.
swaz Geschwíttz; _— švestka z lat. sebastica; — š-m, žm: šmakovati ze
střhněm. smackcn; — pižmo ze sthněm. biszuno; ——křižmo ze střhněm.
chrismo a toto z lat řeck. ehrisma; — šk: auškult- z lat. auscult ; ——
bazilišk—z lat. basiliscus; — Damašk z lat. Dumascus; — diškant z ital.

discanto; — flaška ze sthněm. Hasca fem. a toto ze střlat. tlasco; —

Františk--z

lat. Franciscus; — muškát z lat. muscatum; —»muškul,

w muffkulech Háj. herb. 2212 z lat. musculus; ——
paškvíl z něm. Pasquill;
— Priška, po svaté Pryffce VclKal. 19, z lat. Prisca; — škála Us.

zlat. aital. scala; — škamna z lat. scamnum; _ škandál z něm. Skandal
& toto z lat. scandalum; — škapulíř z lat. scapulare; — škariotský vedle
skariotský,- z lat.; — škarpa z franc. escarpe; — škarpál, škrbál 7. ital.
scarpa střevíc; —-škatule z lat. scatula Mikl. Fremdw. 129; — škoda ze
sthuěm. schado, scado Mikl. Fremdw. 129 a Matz. Cs. 325; — škola
z lat. schola; '— škop, škopek ze sthnčm. scaf nněmi Schaff, a toto ze
střlat. scapha člun, scaphium nádoba Matz. Cs. 325 a Kluge 297; — Škot,
král kaotfký VelKal. 2, 7 z lat. Scotus; — škříně, ffcrzinye area ŽWittb.
131, 8, škříně Dolež._206, ffkřinka Háj. herb. 585, vedle Skřínka Us., ze
Stllněm. scríne a-toto z lat. scrinium ; — škřípina (rostl.) Jg. z lat. scir
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pina; — škudla, deku neb ffkudlu Mand. 6', m. a v. skudla Jg., z lat.
scan'dula Mikl. 1"remdw. 1-25; — -s', už (koncové): Ježíš; Mojžíš; Mikuláš,
mykolawff Štít. uč. 74b; Paříž atp.; -— anýž střhněm. aniz ?. lat. anisum;
— fermcž ze střhněin. včrnis a. toto z francfvernis (Kluge); — gl'oš
z lat. grossus; — konvrš z lat. conversus; — kříž ze sthnčm. chruzi,
střhněm. kriuz, a toto z lat. crux; — krleš z kyrie eleison; — papež ze
sti-lat. babes Kluge 255; — touš z něm. Daus, střhnčm. dns, a toto ze
stfranc. dous; — verš z lat. versus; ——žíž ze stněm. ses (v. nahoře);
atd. ——V nářečích obecných je toho více, na př. inštrument, konštituce,

reštaurace, škrupul, konskripce, konspirace atd. — Také němčina mění
st-, slu-, sp-, šl- (na začátku slabik kořenných) v št- atd., a mnohé české š
je tu z německého prostředí.
V cekrýt sigillum z lat. secretum, střhněm. secrčte Matz. Cs. 385 je
cizí s změněno v 0, a rovněž tak v 01). cekretář.

s se přisouvá.
407. s je přisuto:
.
1. _V hst místo bt. Jako byl k nesu inf. nás-ti, tak bylo také „roku
greb-ti. Ale v greb-ti vyvinulo se na přechodu od I) k t mimovolné
a bylo tedy greb-s-ti; z toho odsouvá se 1) a je stě. hřňsti, zalu'Sezzty
ApŠ. 38, kúpichu pole pútníkóm hrzefti Hrad. 89b, pohrzefti t. 92b, po
hrzel'ty DalC. 31, AnsOp. 13 atd.; později přijímá se vlivem tvarů jiných
!) opět a je tedy inf. hřébsti, pohrzehfti mrtvé Lact. 182“1a 220b, pohrzicbsti
t. 2095, slc. hriebst'. Rovněž tak byl ke skubu inf. Skúst'i m. skúb-s-ti,
a toto m. skúb-ti, vlasy l'knfty Pass. 326, vlasy ffklufty PassKlem. 235“,
a později opět skúbsti, vlasy skúbsti v Pass. tišt. Jg., slc. skúhsť. Tak
vysvětliti je také nč. zábsti, slc. ziabsť. V slc. je také 'inf. clÍbsť Hatt.
49. Pro sup. křest atp., z greb-t'f., není dokladu. Srov. ;: vsutě do sku
piny jasné bd v 5418, 2. Přísuté zde -s- vyvinulo se mechanikou mluvidel
jako hláska mimovolná, v. ČČMus. 283—284 & srov. lat. sustineo m. suh
s-tineo, ostendo m. ob-s-tondo a lit. inf. gilb-s-tu sich erholen, lob-s-tn
reich werden Schleicher Limu. Gramm. 248»-—
249. Stejným způsobem lze
vyložiti také chlemstati z chlemtati.
2. V kst m. kt & tsch m. tela. V stč. je Iektati a Íesktati atp.: z lekt
pííisutým t. j. při mechanice mluvidel mimovolně vznikým s stalo se *lek-s-t—,
a z tohoto přesmylmutím leskt-. Pro lekst- nemám dokladu starého, ale je
llosvědčeno doudlebským lokstati Kotsm. 14. — Podobně vysvětliti jest
trvám dial. sako-ř Us. & BartD. 64 (val.) ze tchoř, t. j. přisutím s a pak

vynecháním první souhlásky, (t)-s-choř.
_3. K začátečnému

kř-, ler—.Místo náležitého

skif—,skřidlice, skřivan,

skřípati atd. říká se obecně kř-, křidlice atd., v.

408, 1; jsou tedy
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slova stejná se skř—a kř- vedle sebe, a podle toho přidělává zvratná ana
logie k slovům s náležitým kř- také duplikaty se síc—ř-.Na pohled je to
přísutí s-, vskutku však postup jiný. Že tím způsobem vzniklé skř- může
se dále měniti \? škř-, rozumí se samo sebou. Na př. podle stsl. kremy,
křemenb atd. je také č. náležité křemen, krcmen MVerb., krzemen IIod.
31, krfemene ŽKlem. l45“, kremenice MVerb., krzemenyczie saxum Ol.
Prov. 27, 3, hora krzemenata Otc. 436& atd.; a vedle toho skřemen,
škřcmcn: na ffkrzemeny in silice Ol. Job. 19, 24, ffkrzeinenym t. 1. Par.
12, 2, skřemen Jg.; — křepelka, dolnobeč. sl.-řcpíllca Btch. 439. — Podle
toho je také Skravařovo v. Kravařovo BartD. 110 (jméno místní na území
lašském).
4. K začátečnéxnu tř-, ta'-. Místo náležitého stř-, střiebro nč. stříbro,
stříleti atp. říká se a dílem říkalo se obcane tř-, tříbro, třiehro atd.
v. % 408, 2; jsou tedy slova stejná se stř- a tř—vedle sebe, a podle toho
přidělává zvratná analogie k slovům s náležitým tř- také duplikaty se stř-,
neboli 3- se přisouvá. Na př. za pův. červo stsl. črevo slc. črevo bylo
stč. třčvo atp., trziewa Pass. 392, kuřie trzewcze RostlF. 12“, tržewnie
dna colica t. 132 ApatFr. 56“ atd., a jest později stř-, ftrzewa Comest.
47b, nč. střevo, střevní atd. Jg.; -— za pův. červ- stsl. črévsj (slc. črie
více) bylo stě. třčví atp., trliewi mój ŽKlem. 107, 10, trzieuicz Ol. žalm
107, 10, tmewiczky Hug. 109 atd., a je stř-, ftriewycz Chir. 85b, nč. střevíc,
ob. také třevíc, doudl. jen střevíc Kotsm. 15; — za pův. čerm- rus.
čerěmcha je stč. třěmcha, trzyemcha Rozk. 1108, Třemešná, Třemšín atd.,

a jest nč. střemcha Jg.; — za pův. čern- stsl. čren'r, manubriumslc.
črenka je třenka & střcnka Jg.; — za pův. čerp- stsl. črepfr. testa slc.
črep je stč. třěp, trzyep Rozk. 2950 a j., nč. střep, doudl. jenom třep
Kotsm. 15; — za pův. čers- stsl. črešnja je stč. třešně, trzyeffnye Vít. 95%
nč. také střešně Jg. a Kotsm. 15; ——za pův. čerda stsl. čreda vices slc.
črieda je stč. třieda, trzieda Cath. 179“, NRada 836 a j., ně. také střída
Jg., sirotek chodí po střídč chod. 51 (t. j. dům od domu), střídati se
atd.; Blahoslav čítal ve „mnohých velmi starých“ knihách ta'-ída, ale za
jeho doby se říká. střídat Blah. 263; ——místo a vedle náležitého třicska,
třieščka, pův. tl'ČSk-, je také střieščka, aby Sftržifftiek neužívali (k sví
cení) KolG. 66“ (1703), mnozí sousedé Stržill'tkama a dracžkama
fwitiegij t. 79“ (1703); — za pův. čersla stsl. čresla (p1u1'.) slc.
čriesla je stč. třiesla, prokla trzyefla jeho DalC. 50, pod trziel'li Pass.
160, žlaz tříflnijch Háj. herb. 295“ atd. a je později střiesla, w ltrzieflech
MamB. 63b; — za pův. ČOI'SIOslc. črieslo je stě. t_řieslo, trzyel'lo Vocal).

1753 atd., nč. také stříslo Jg. a Kotsm. 15 (doudl.); — za pův. čertí.
sln. črét sumpiige Waldung, mrus. očeret Schilf im Wasser je stč. jm.
míst. Třictcž, Trzietez Poř. 1358 (14), UrbR. 397 a j., a vedle toho také
Střietež, Strzyetez UrbE. 130, nč. Střítež; — za Třeboň, Třebová, z koř.
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terb- : mýtiti, jc dial. Střevoň Kotsm. 15 (doudl.) &Střebová BartD. 110
(laš.)'; — za Třanoviee je dial. Střanovíce BartD. 110 (laš.); — vedle
trnož je dial. strnož t. — Některé případy nejsou dosti jaSné. Na. př.
v stě. střiezvgý, střízlivý proti

stsl. trčet—5sobrius může býti s- přisuto;

ale jest i sln. stréziv, proto klade Mikl. Etym. Wtb. 355 jako původní
terzv- i sterzv-; — podle Mikl. t. 325 je také střapec, střcpitz' vedle pol.
strzepok, wystrzgpič náležité; ale v dokladech stč. bývá pravidlem tř-,
trzapcze HusPost. 59b, trzepccz Nom. 65“, trzepenyc Rozk. 2804 atd.,
proto podobá se, že je tu s- přisuto v ně. i v pol. ; — vedlo č. třásně,
třásně je slc. st-rasno; které je náležité, není zřejmo, Mikl. 1. c. 325 před
pokládá strensnja.
5. Ve psaném čst, est, csk m. čt, ct, ck, v naczftrzyoti m. načtřieti
Rúd. 30b, nigdč nechzftem m. nečtem Ale. 5, 41; oczftem m. octem
Žlilem. 88, 22. — O psaném slezský. němecský m. slcský (ze sležský),
německý v. doleji 5 440 a 444. — Jinak vysvětliti jest psané dczlka atp.,
v. % 40ř. —

6. Porůžnu jinde, na př. stjick. skos m. kos BartD. 88.

s se odsouvá.
408. 1. Ze začátečného skř—,skr-: místo a vedle náležitého skřivan
z koř. skver- je dial. křivau Us., mýt. 399 a j.; — místo skřidla, skřidliee,
skřidlica Btch. 439, ze skry- Mikl. Et. Wtb. 304, je ob. břidlice; — m.
skřečck BartD. 16 (Zlín.) a j., Btch. 439. pol. skrzeczék, je křeček US.;
— m. skřápatz' je ob. křípat; — m. ski-inka ob. křinka; — m. skřítek
chod. křítek, chytil ho křítck; — místo skrze, stsl. skvozé a skrozé, je
místy krz, slc. kroz.
2. Ze začátečného stř-: místo a \ele náležitého střmen, na Itrzmeni
GestaKl. 296, stsl. strmnenn, srb. strmen, rus. stremja, stremeno, pol.
strzemig Mikl. Et. Wtb. 325, je také třmen, trzmeny Pref. 16; — m. a v.
stlřz'eln—o
je také třiebro, třébro, trzebro

Gesta Kl. 43, — m. a v. st-řeeka,

stříletí, střz'katžatp.je také dial. třecha Us., třílet, tříkat, tříkačka chod. 51
atp. —
3. Porůznu jinde.: za stim stsl. stém. je také tien, mě honie mé
tyony (rým: stěny) Rúd. 18% dial. tín, tínit BartD. 17 (Zlín.), tin Šemb.
48 (han.); — za skora, skóra., odkudž i skořice, z koř. sker- Mikl. Etym.
Wtb. 302, opav. skura Šemb. 60, je kara, kům; dvojí tvary tohoto slova,
sk- & k-, jsou t'aké'jindc v slovanštině, stsl. skora a kora, pol. též atd.;
-— za žádané skorozře (ze skoro &.zrátz', : rychlo uzrávající) je korozřc;
korozrzyc Bozk. 1228 (druh hrušek), srov. & 272; — za 'slza je opav. Zza
Šelnb. 60.
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409. Ze souhlásek těchto je z několikeré, totiž: z původní, docho
vané z doby praslovanské, na př. vůz stč._vóz psl. vozu,; — a a ze star
šího ;, kteréž opět jest buď z 9, na př. kněz z býv. kňaz pův. humny-,
buď z psl. dj, na př. nouze z býv. núza psl. nadja.
vzniklo změkčením z původního z, na př. vožiti z voz-.
z původní bylo tvrdé. Naproti tomu bylo z' měkké, a také z vzniklé
ze :; bylo střídnicí sykavky měkké. Časem setřel se rozdíl tvrdosti a měk
kosti, sykavky tyto zněním kdysi rozdílné splynuly, a v nynější češtině
Spisovné jakož i u většině nářečí jest za ně jednostejné t. zv. obojetné z.
Víc o tom v. v gg 394- 397.

Souhlásky tyto píší se z pravidla bez rozdílu

literami a spřež

kami z, na př. mezi Greg., z zeme HomOp., nazuano Ostr., zbauitelu Knnh.
1473 atd.; — [, např. predfreti Greg., porofenie Kunh. 1503, zawal'aw
Ale. 2, 9, rozkafa AleM. 4, 9, hrol'ny ŽKlem. 46, 3, newfal t. 14, 5,
\vfaczny MastDrk. 2, vkafaty 'VstúpDrk. 57, ucl'mu t. 52, kola \vofow EvOl.
134h, wfemHye t. 2478 a j. (často v ]ůvOl.); — s, na př. samiffh'w t. j.
zamysliv Alxll. 6, 26, sa tyem t. 4, 25, ias AleM. 3, 15, t. 3, 42, wies
t. j. věz t. 3, G; — z/, (kosti) se zltrolkotagy Lvov. B“; — ff, na př.
hriffenym t. j. hryzením ŽKlem. Deut. 24; — v pravopise Husovu, bratrském
& ně. je pravidlem litera z.
'
Někdy zdá se, že dílem měkké ž a dílem ;: vzniklé ze z je písařem
starým zvláště označeno. Bývají totiž hlásky tyto psány způsobem, jakým
se jindy-znamena hláska ž, totiž literami a spřežkami z', ž, ž, zz. Na př;
l'krže HusPost. 4“, množí multi t. B“, to viež t. 181 kniež t. 768, fkrzze
Štít. ř. 205", mnozzy neviděli ML. 110", kniezz Kruml. 327b, \vyzz ML.
1045, wžyeti Ben. Deut. 25 a j. Některé okolnosti vedou a takořka svádějí
k tomu, abychom v tomto psaní spatřovali úmyslné označovaní měkkosti
a tedy svědectví, že v stč. výslovnosti byla měkkost hlásek žádaných ž
& z vzniklého ze ; zjevné. Zejména činí se nam toto zdání pravdě podobno,
když nalézáme: že doklady textů různých se shodují, na př. wyzz Štít. ř.
545, ML. 104b, a wiz Baw. 127, \vižte t. 94; desět penyezz Kruml. 79“
a peníez lIusPost. 1773; kniezz Kruml. 327„ a kniež HusPost 206%“
innozzy ML. 110“ a nemnoží IIusPost »33; kompt. 'rzijezze Štít. ř. 743 a
fn'ažé Alxp. 101 atd.; — aže také nč. dialekticka výslovnost“mívá ž shodné
s některými těmito doklady staročeskými, na př. kompt. rziezze Štít. ř.
745, fnaže Alxp. 101 a doudl. snaž Kotsm. l7; w-Pražie HusPost. .7“ a
laš. na-vože i na-vože BartD..106 a 107; sg. instr. žímv HusPost. 103b
a dial. Zima BartD. 135 (Opava), a také žima Pastrn. 135 (slo., místy);
— ale zdání toto je přece jenzdání a nikoli svědectví bezpečné, poněvadž
stejným způsobem bývá psáno také tvrdé z: mám před sebou úplný seznam
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dokladů sem patřících z HusPost. (psané 1414; písař, prý Zikmund z Do
mažlic, praví na str. 25: včz, žet sem psal tak, jakož obyčejně mluv-ím),
jest jich asi 450, a mezi nimi asi 180, kde litera z', ž psána za tvrdé z,
na př. Zavil'ti lll', Zákonníci 21l', žákonníky 495, žaltupowe 523, bež viny
153, bez' fedla 595, bez'_své potřeby 100*, kažati 619, vkažati 69b, vkážal
65% ukažuge 80b. ukažuge 100“, obraž 106b, ráž neb obraz boží 1235,
nažywa 83“, iažyku _115“, rožkofny 111", bržo 1375, že wfeho 153% že
wfech t. atd. Stejná nepravidelnost je také jinde, na př. v 01. psáno Jaž
ego Ex. 8, 28, yazz 3. Esdr. 8, 11, v Kruml. yazz 187b atd. Dokud se
nenalezne starý text, který by v této příčině byl pravidelnější, nebude
lze na staropísmém ž, zz atp. nic zakládati. —.

Ve mnohých textech starších psáno z a ž jednostejně

a čtenář

měl se dovtipovati, kdy psaná litera nebo spřežka znamená z a kdy ž.
Později liší se z a ž tím, že ono psáno z, toto literou známkovanou.
Ale také v některých staršíchmkopisích je rozdíl dostatečně naznačován,
když totiž z psáno z, a literou s, na př. w tuse zemin t. j. v tuže zemin
Jid. 34, — 'nebo ž psáno zz, na př. zzydee t. j. židé Štít. ř. 78b, zname
nati gelt kazzdemu fbozzuemu czzlowieku Kruml. 219b a j.
Za z-z- bývá psáno z-, vlastně z-z- splynulo v z-; v. š 415.

z původní, tvrdé.
410. Toto z je z doby praslovanské;
psl. voz'b.

.

.

na př. vezu psl. vezt, vóz

'

.

Mění se: ve spojení s -j v š; v slabikách. zi, zí- v ž-; a táž změna
v á- bývá také v slabikách ze, zs. Krom toho podléhá, ; jistým změnám,
když se pojí se sykavkou, a jsou porůznu ještě některé změny jiné._ O tom
v, v 55 následujících.

zj se mění

V Z".

411. Změna tato je psl., v. g 248, kdež jsou \'yčteny také případy
ve kterých se vyskytuje; ž tudy vzniklé dochovalo se z doby psl. také do
češtiny. Na př. subst. nozjn č. nóš, nůž; kompt. bsrzjes- č. br.-že; part.
vozjen'n č. vožen; praes. sg. 1. vozja stč. vožu, kazja č. kážu; iter. va!
ziati stč. -vážati, -vážěti atd.
'

.V nářečích

východních

je změna tato v part. vožen atp. často,

v slc. z pravidla zrušena, analOgií tvarů jiných, jež mají z po právu, Na př
vožené, zkažené Btch. 439 (dbeč.), ale pohruzený Bartl). 15 (Zlín.), Zara
zený t.. 30 (pomor.), pokazený t. G4 (val.), zkazený t. 87 (stjiek.),' slc.
vbzený.- —
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ze, zi- se mění

v z'z',ŽÍ'.

412. To jest: původní tvrdé ; měkčí se v a', když následuje samo
hláska %,i nebo některá ze samohlásek praejotovaných (dvojhlasek) č, že,
ia., iá, iú, buďtež samohlásky tyto původu jakéhokoliv. Žádané ž býva
změněno dále v ž; v slc., pokud toto měkčení proniklo, bývá jen ž,
nikdy ž Pastm. 135. Doklady toho jsou nč. dialektické. Na př. zž-z'z',ží:
zima m. zima Bartl).135 (sev.—opav.),podle Šemb. 55 (opav.) zima, žima
Pastrn. 135 (slo., místy), zivač a živač m. zívati BartD. 106 a 107 (laš.);
vozič m. voziti t. 106, preražic Pastrn. 135 (slo., míst-y), impt. vez, lez,
voz (z vezi atd.) BartD. 106 (las.), — zid-ža., ža, pak zč-z'e, že a zie-žie:
voza '(3.plur. m. vozá) BartD. 106 (las.), zač (zet stč. zěť) t.; vzač (vzíti)
t., vžal Pastrn. 135 (slc., místy); 0 koz'e, na voz'e, na obraze BartD.
106 (las.), psáno též kozě t. 98 (las.), na voze t. 107 (1aš.). Pro některé
případy nemam dokladu.
.
Imperatívy doudlebské vož, kaž (kaziti), neblažni atp. Kotsm. 16
neklademe sem t. j. nevysvětlujeme změnou z' v ě z příčiny, . vyložené při
stejných tvarech téhož nářečí noš, myšli v 5 398. —
Bezpochyby také ve skupenóm zn- atp. měkčí se z v případech sem
patřících dialekticky v (jako s—v š-, v. g 401); ale dokladu z jazyka
živého pro to nemám, a na staropísmé doklady pí'iwuZní HusPost. 170b,
adv. zle t. 111“, pohyždil t. 150a atp. podle 5 409 není spolehnutí.
V jiných nářečích měnila se slabika zi v zy, na př. zyma m. zima
atd., v. g 166.
S tím se vším srov. změnu si-ši atd. v 5 401.
ze, za.

413. 1. V ze, když —eje původní (pro a z b nemam dokladu), mění
se z v a' (ž); na př. lašské praes. vezeš, veze, vezemy, vezeée BartD. 106,
vezěš t., part. voženy (z dial. vozenír , slc. zelený Pasti-n. 135.
'
2. Pro ž ze za nemam dokladu; o doudl. řežba Kotsm. 16 viz 5292. —
Srov. pol. wezie- t. j. wez'e- a rzežba, rzežbiarz atd., a nahoře
měkčení v slabikách se, se v 5 402.
'
_
Místo part. vez'en říká se obecně vežen; to však není změna hláskové,
ze v že, nýbrž analogická, podle příbuzného part. vožcn. Kde takového
příbuzného vzoru nebylo, zůstalo ze; na př. říká se nalezen a nikde
naležen.

z"měkké.
414. Toto a' vzniklo změkčením z tvrdého původního z v slabikách
zi, zi, zc, Zb, v. 55 412 a 413.

"

2. ažmáme 'dialekticky v češtině nové, zejména v nářečích východ
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nich, na přechodu k polštině; místoa vedle a' bývá tu často ž; doklady
viz na místech právě uvedených.
3. z' bylo také v jazyku starém. Důkazem tomu jest přehlaska -a., -u
v -č. -i; na př. 3. plur. vozie předpokládá tvar starší voz'á, part. vozě
starší voz'a, adjekt. fem. sg. nom. kozic brada 'akk. kozí bradu starší kožá
a koáú atd., v. 5 394.
_

4. V nč. spisovné a u většině nářečí nynějších z' není.

ve fasích starších bylo, zaniklo:

Pokud

kde

změnilo se totiž většinou v tvrdé z,

na př. v nč. tvaru 3. pl. vozí je z tvrdé jako ve vezou, v part. voze jako
v 1. sg. vezu atd.
5. V impt. přisěž, pomož, střež atp., na př. pržifiezz 01. 1. Reg.
30, 15, pomozz hOSpodine Štít. ř. 53", pomůž mně bože Suš. 14, sti'ež se
Baw. 45 atd., není ž že z', nýbrž podle praes.: sahu-sěžeš atd.

z a sykavka.
415. Když po-z (budiž toto původu kteréhokoliv) následuje opět
sykavka,

tu

bývají

— mimo obyčejnou

spodobu

(% 254) —- změny ná—

sledující:
1. z se sykavkou následující splývá nebo se mísí. Zejména:
z-z splývá v 2. Na př. rozlobit Us., rozlobené Btch. 438 a j.,1n. roz
zlobiti, atp. Sem patří také příklady stč., kde bývá. psáno 2- za žádané
z-z-z byl to zrady zvčděl Ale. 1, 29 m. z-zrady, korunu zlata světlého
a z kamene přědrahého Ale. 895 m. z-zlata (jako je tu dále: z-Icamene)
atp. Domnění, že by to byly pady bez předložky, je nesprávné.
Rovněž tak splývá z-s (spodobené v 3-3) v s. Na př. onomu krev
frdcze teče Ale. 1759 m. z-srdce; ——ana jeho tvář [ynala, oči a rty
opuchly jsú Hod. 44:„ m. zsinala, smv. zfynal geft 01. 1 Reg. 25, 37; —
obracím řeky v \paušt až l'e fmrazugj ryby jejich Br. Isa.. 50, 2 m. zsmra
zují, srov. když se voda žfmradieffe Otc. 198% — Israhel sč roful 01. 3,
Reg. 22, 17 t. j. rosul m. rozsul, srov. rozful t. Prov. 24, 31; odtud
i příjm. Rosulek (mylně Rosůlek); — rofipal 01. 2. Par. 34, 4, rofypa t.
Job. 38, 24 rofypal IIusPost 2095 Kruml. 355, rol'ypané Br. Isa. 27,9
atd., rosypat BartD. 13 (Zlín.), rósypat Btch. 438 atd., 111.l'ozsyp-, srov.
rozfypa Sal. 756; — rosudek, rosocha, rostříhnót Bteh. t. m. mas-; — besebc
Us. ob., BartD. 13 (Zlín.), rn. bez-sebe; — vstati surgere m. vzstáti; —
vstúpiti ascenderc m. vzstúpiti; — stč. vskučěti, pes wfkuczy Mast. 69,
in. vzskučěti; — stč. vslaviti, wl'lawiu jmění tvému psallam ŽKlem. 9, 3,
m. vzslaviti, srov. wzflawy glorificabo ŽWittb. Moys. 2; — vstonati, ciesař
wl'tona Kat. 126, Pilat sě zamútiv \vltona Nikod. 1053, m. vzstonati; —
vsvietiti, některý fe wfwyety milosti k bohu Štít. uč. 68b, m. vzsvie—

titi atd.
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Dále sem patří míšení
„'a-žv ze?,na př. rožíhat', rožít, rožaté Btch. 438, rn. rozžíhati atd.; —
z-š v š, na př. stč. šlechtilý, przeffleehtila dievka Tkadl. 91', tak
zjapně & fl'lechtile Jeron. 90', zjapně a [lechtyle ROIB. 90b, m. zšlechtil—;
— stč. všel ascendit, hněv boží wffel na Israhele ŽWittb. '77, 21, wfl'el
ŽPod. t., wffel dým ascendit ŽWittb. 17, 9, ŽPod. t., ŽKap. 1., (Šalomoun)
smyslem wl'yelnawfyelydi Ale. 26 atd., m. vzšel (fem. vzešla atd.); — stč.
všed, wffed oriens ŽWittb. Zach. 78, m. vzšed; — stě. vščekati,newf11ieka
non latrnbit Ol. Jnd. 11, 15, m. vzščekati; —- rošaf—, roffaphenl'twie pru
dentiam ŽWittb. 48, 4, rošafné Btcll. 438, m. rozšaf—,srov. roszafenftwye
ŽPod. 4.8, 4; — dbeč. roščípat m. rozščíp-, roškrabat m. rozškrab
Btch. 438.
2. V několika složeninách máme sykavku druhou změněna v přísluš

nou zubnou. Zejména změněno 2-5 v
slc. rozdavil hubu Past-rn. 49
m. roz-zev- (č. subst. rozděv a verb. rozděviti Jg. jsou slova nově utvo
řená podle pol.) ; —
v .ěd':Žďár, jm. místní, m. z-žár, vlastně 111.z-žár,
v. 0'tom % 451; — z-š v žč, & toto dále jednak v žť, jednak v žšč, žšt':
doslovným přeložením lat. dis-suo vzniklo č. roz-šití, & z toho jest pak
rožčiti, rožtiti, rožščiti atd., na př. rgztynjnm dissuo Anon. ?, (nakažený)

bude mieti rúcho rozfczyte \'estimenta dissuta Ol. Lev. 13, 45, (kožené
lahvicč) sú sč zedraly i rozfl'tíly soluti sunt Ol. Jos. 9, 13, rúcho šitč
roletywati & opět v hromadu šíti Ote. 153b (jinýr rkp. má na témže místě
roszywati udělané z rozfl'tiwati, & opět jiný rozftziwati).
'
3. Pojíc se s následujícím -ž, -š, -č mění se z- v ž-. Doklady toho
staropísmé jsou podporovány dialektickou výslovností novočeskou. Na př.
wiež že klesne Hug. 297 t. j. věž-že m. vez-že; (diabel) zzieňl jest lidí
01. Hal). 3, (i t. j. žžčsíl m. zžěsil; sem patří také jméno místní
Žár (u Protivína), vzniklé ze z-žár, z čehož se stalo žžár & pak Žár (viz
zde také č. 2 a 4); — kompt. slažší, mlažší, chužší, tvržší m. slazší
atd., nayflažl'l'i Hug. 326, [lafoi Kruml. 14b, sla'zsi Baw. 71, syn mlažffy
01. Jos. 15, 17, mlažffymi ŠtítOp. 94, mlazrn ŠtítBud. 4, tento chužfll
Hug. 157, ktož má vlasy twržffie Hug. 4-38, twrzzfl'i Kruml. 41“; part. na
ležší m. nalezši atp., (dcera Faraonova) to dietě naleszi *Kruml. 268, na
lesze fe Háj. herb. sv, vwasze ŠtítBud. 103; _ ž czrwu Hug. 219 t j.
ž-črvu ln. z—črvu;střiebro žcziffczeno jest t. 248 t. j. žčiščeno m. zčiščeno;
Iwaičzek yfopa Ol Ex. 12, 22 t. j. svažček m. svazček (odtud vniklo pak
ž také do pádů jiných, dwn fwaZeczky hroznového vína 01. 1 Reg. 30, 12),
vsed na_wožček Háj. 158b m. vózček; v dial. ščeho Bartl). 13 (Zlín.) m.
z-čeho je krom toho provedena také spodoba; ——totéž bylo také v stč.
zčúti : pocítiti, Změněném ve ščúti a dále ve štíti, ktož své věci nemiluje
strastné škody na ní sstige Baw.43,—-a ve z-čísti dinumerare, změněném
ve žčísti &dále šiísti, &obnovením předložky ve zšiísti, zftilti ŽKlem. 89, 12.
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4. Když jest mezi samohláskou a souhláskou sykavou, mění se z vj
(srov.-5 404, 3). Mám doklady pro případy následující: zz změněno v jz,
V'doudl. hejzlosti Kotsm. 11 m. bez-zlosti; — zs v js: jdete zeyfpanye
Mast. 230111. ze-zspanio =z.vyspání),
vyjíti y fmiery Oto. 345“'m.
z-smiery; — až v jž: roiZeha žena světlo HusPost. 123% roizhla by světlo
t., roizhucz t., m. rozžeh-, I'OZŽh-; dále ve výrazích dojžára, zejžára,
stč. vejžieřě m. do-Zžára atd. (Žďár je ze z-žár, v. g 451, veSnice toho jména
jest u Protivína., dialektický nom. jotu Žár m. z-žár, a ve výrazích do-zžára
atp. vzniklo -_7'ž-i říká se tu dojžára atd., v Listy íilol.- 1877, 307); —
zš v jš: v kompt. slajší, mlajší (přehláskOu též mlejší), chujší, přější m.
slazší (nč. sladší) atd., na př. nayilayfl'y Modl. 743, mlajší & mlejší
Kotsm. 11 (doudl ), mlejší Šemb. 41 (mor. podhor.), chuyffyemu ROto. v.
250 (rkp. Roudn.), przyeyffych Modl. 1191, mých przeissich ListPoř. 1484,
(modlitbu) za své przeissij t. (kompt. rejší mýt. 330 & Šemb. 41 je novo

ťvan jeho

není ze -zš-); totéž je také v slc. adj. terajší m. terazší.

Jiné změny souhlásky :.
416. l. -z změnilo se v -s v předložce přes 2 býv. prča, v. € 254;
bývalé -z- zachovalo se dosud u výslovnosti přeze-všecko atp.
2. Místo vazba, vazba je laš. vacl'ba BartD. 107, zvratnou analogií,
v. g 321.

'3. z mění se v ž (mimo případy patřící do 55 412 a 413). Zejména:
272v žň. Tím vzniklo: žíežň- z býv. žiezň-, zyeZny Ol. Deut. 28, 48,
jest-li zijeZniw člověk Alxp. 103, zizznyela 'dušě má. ŽKlem. 14453 odtud
pak i nom. akk. Žiežen Hug. 281. zieZen Alxp. 103, ZijZeň Háj. 14" a nč.
ob. žížcň Us., Btch. 439; — podle toho mohlo vzniknouti také p?“žň
z prní-, paniti Baw. 49, neopržnim t. 50; kážň- z kám-, w twe kažni
Baw._ 65; věžň- ;: vězň-, wieZniow mnoho Baw. 163 atp.; na jisto toho
tvrditi nelze, poněvadž na _staropísmé .? není spolehnutí (v. g 409).
zďň v žďň: stč. prázdnějí-prážďnějí, prazzdnyogij Štít. ř. 2225, je-li
tu na psané zz spolehnutí; doudl. brá(ž)ďní kůň m. brázdní Kotsm. 15.
V šešule ze žezhule je změněno z \; ž vlivem začátečnóho ž—; podle
lit. geguže bylo psl. žegmz- v češtině přesmyknutím žezh-.»
V dial. žářa, žář m. záře BaitD. 04 (val.), Btch. 439, a žáří m.
září .Btch. t. je ž za, 2 mylným spojením se žár, žcřavy'.

Za stsl. izgaga „cholera sicca, rus. izgaga orexis, dluž. zgaga id. je
stč. zháha, zhaha orexis Kom. 67b, ApatFr. 968, Bozk. 2316 atd ; to'pak
mění se později ve žháha, zzhaha MamP. 152 zzhahu Chir. 1495; změna
z-ž stala se tu spojením se slovesem ším. Odsutím -h- změnilo se žháha

496

i zháha dále v šáha a záha, žaha LékA. 23“ &Us., záha _slc.,zaha BartD.
109 (laš.). —
..
4. z změněno v k v klouzati-klouhati US. 3. v onomatopojickém
hvízdati za stsl. zvizdati sibilare (srov. změnu podobnou ve svístati-chví—
stati v. € 405). —

Cizí z.
417. V slovích přejatých cizí z (psáno z a častěji 's) zůstává někdy
uezměnčno, na př. zázvor z ital. zenzuvero Kluge 152, musika vysl. muzika,
Jerusalem & Jeruzalem, Zeland VelKal. 311 atp., — mnohdy však je změ
něno v ž; — o obem v. 5 406.
Sem patří také žák, vzniklé z lat. ziaeonus v. diaconus Mat'z. Cs. 27.

z se přisouvá.
418. z je přisuto:
1. v zd m. (l v slovíchr hyzditi, ohyzda m. hyd—.hydnýzohyzdný
zlin. 14, hluž. liida nenávist, pol. & mrus. hyd, ohyda., rus. dial. gidkij
Mikl. Etym. Wtb. 83; — hrazditi místo a. vedle hraditi, když brány
hrazdieffe Comelt. 160"1 městečko nehraždčné Pref. 8; odtud pak také
ohražďovati, zahražd'ovati, (lidé přátely) se ohražďují Zrc. Múdr.-692, voko
se (víčkem) oln'ažd'uje t.; —' hromucliti m. a v. hromaditi, abychom hro
mazdili Štít. ř. 191%,ty hromazdis tliesaurizas Koř. Řím. 2, 5, impt. lu'o
mazd sobě poklady NRada 1444, střiebro bude hromazzdieno Ol. Job. 22,
25; z toho pak hromažditi, ktož hromaZdy eougregat Ol. Prov. 28, 8, aby
hromazdil HusPost. 103&atd.; ——
bronzdati v. broditi;—Vm. drozd je chod.
zdrozda; -— púzdro z lat. fodrum Matz. Cs. 286. — V DalC. 5 je: (kóň)

jat w uzdyczy, v rkpech jiných: v udici; tu není z přisuto, nýbrž ono je
demin. z uzdu stsl. uzda atd., toto z (gala stsl. ada hamus, avdicauneinus.
— V jízda, jezditi stsl. jazd- je -zzl- psl.
2. V slc. chabzda vedle chabda, č. ehebdí, je z vsuto do skupiny bd;
srov. s vsuté do pt (bt) v g 407.
Ve VelKal. 117 psáno no. Zřijpé; z- patrně uměle přidáno
podle etymologie Dalimilovy: S te hory na zemi zrzyeehu, proto
hořě
rzyp přčvzděchu.

z se odsouvá.
419. 1. Ze zájm. stě. jáz, nč. já. Nove já má nejstarší doklady na
zač. XIV. a staré jáz vyskytuje se jako archaismus ještě na sklonku
XV stol. V době mezi tím je jde i já, onoho ovšem čím dále tím méně,
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tohoto

naopak.

Na př. v Dell-I. Je 13vědě 31 a iaz .tě zbavu života 40;

v DalG. yaz úv. I a ya 3 atd., častěji jáz než já; v ŽKlem. iaz 16", 21;
atd., ia 2.5, 7b atd.;, v Mast. yaf k tobě běžu 1 & ya chcu řěci 295;
v Hrad. je častěji jáz'než já; v Pass. v částech starších rovněž tak,
v mladších pak je z pravidla já; v All). je zřídka jáz, yaz 10', a %pra
vidla já; taktéž v Modl.. yaz 193, vedle obyčejného já; ve Štít. uč.
& Štít. ř. z pravidla já; na počátku stol. XV libuje si písař Hod. v archa
ismu jáz, yaz zahynu 82h, yaz přistupují 783 atd., ovšem vedle já; v Ale.,
opsanóm z předlohy staré, je Iaz 63, yaz 1075, vedle ya 1077 atd.; ——
v Kruml. je psáno yazz 1871', a podobně v 01. Jaz ego Ex. 8, 28, Jazt

Gen. 23, 4, yazz gieffítny 3. Esd. 8, 11; má.-li to býti :jáž,
tedy je to
svědectvím, že písaři Kruml. & Oli znali archaistícké jáz ze svých předloh,
ale. nikoli ze živé výslovnosti; — k nejmladším dokladům pro jáz patří
yaz l'em Otc. 512

,
2. Místo vezmu atd. říká se dial. vemu, impt. vem atd. Us. chod.
51, vem kde vem Dač. 2, 209; z je vynecháno.
3. z je také vynecháno v macítma m..mezcít1na., mezcietma, z -1nezi
d(e)sietma, na př. dwamecýtma tifýců Br. Num. 3, 9 a j. vedle dwa
mezcýtma t. 26, 14- atd.
4. V ŽKlem. je několikráte 70- místo roz-: rolíucenye furor 57, 5,
roliucenym Deut. 24, w rowíewunyu in velamento 60, 5, ropraffeny budú
67, 2, rohnyewali 123, 3. Nelze tu vykládati r.o- omylem, když je dokladů
tolik-; nabízí se tedy výklad mylnou etymologii; bylo rozsaditi atp., vyslo
veno rosaditi, to rozkládáno mylně v ro— n saditi, & podle toho mohlo
pali býti také o-o-liútiti atd.
5. Doudl. je řctclně Kotsm. 15 m. zřetelně.

c.
420. Píše

se literamia spřežkamí c, na př. lícemcí'ca Greg., brada

vice MVerb., kurencom t., othce (sg. gen.) HomOp., l'lunce Kunh. 148",
ciele t. 147“, ztraceuye Túl., vfecko t., bahnicie ŽGloss., chcu Ale. 11, 16,
wifecka AleM. 4, 31, obrancie ŽKlem 17, 3, chodiece Hrad. S“, wiece
Pass. 286, cieíta Krist. 280; — ch, na př. othech HomOp., k otchu
Knnh. 1495, sě obrachu Túl. 30b, nemochi budeš t. 241), [i_ch(sýc) ŽGloss.;
— cc, na př. mrauenecc MVCl'b., wilchvecc t._; — cz, na př. Ikríuanecz
MVerh., czo ŽGloss., nocz Ale.
1, 9, zemíczu t. 1, 5, wiecz amplius
ŽKlem. 73, 9, wieczczoma t. 131, 4 atd.; dzyeeze (m. dietě) Boh. 42 ; — zc,
chzcme' t. j. chcme Ale. 10, 39, chzce t. 10, 25; — cf, cs, na př. mocs
Hrad. 12b a 81“, nocs t. 87h, rucfye t. 7817; -— if, např. potít-íwy ŽKlem.
138, 17; —_tc, na př. owotcze Ol. žalm. 77, 46, Háj. 1", nietco Háj. 181h
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. 1.
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a j., uětco Br. Isa, 40, 13 a j.; — tz (způsobem německ), na př. v Dohali
tzych Vamb. 1619; — v pravopise Husově, bratrském a ně. je pravidlem
litera c.
V některých textech starých psáno 0 před samohláskami úzkými
líterou c, když litera tato také podle středověkého čtení latinského zněla
c; v případech ostatních, kde litera :: ve čtení latinském zněla 1., znamená
totéž i v textč českém, a hláska česká (: vyjadřována tu spřežkou cz. Na
př. \“ŽKlem. obraciugiuce 103, 29; wiecž amplius 77, 9, wieczczoma t. j.
vicčcoma palpehris 131. 4; doticaty t. j. dotýkat-i 104, 15; -— v Pass.
cztnce 285, pomoci t., frdcem 287; chodiecž 286, ezna žena 287, czo 289,
otczow 285; pro yezucrifta 285; — v Krist. sluhy centurionowy 42b, ciel'ta
201, cyel'arzowa rúcha 67%- otecz 235, aby newraczowali 25% predicatorzi
25% svaty lucas t., po ffcolach 44b, iezucriňon'a 235.

V jiných textech starých psáno c a č 'ednostejnč

a čtenář měl

se dovtipovati, kdy psanou literu nebo spřežku čísti jest c a kdy č.
Později liší se c a č tím., že ono psáno a, toto litcrou známkovanou. Ale
také v některých starších rukopisich je rozdíl dostatečně naznačován, když
totiž o psáno cz, a č spřežkou cim/, na př. nocz Ale. 1, 9, a rzechz t. 2,
16, -— nebo č psáno czz, na př. sedmera wiccl. zamczzena byla czzlowieku,
ale moczi božieho vmnczzcnie otemczzeny jsú Kruml. 231.
V textech, o kterých v odstavci předposledním je řeč, rozeznává se
c a č aspoň před samohláskami úzkými: c tu psáno c, a č spřežkou cz,
na př. kagiuciemi ŽKlem, 39b a czynil t. 395, syny czlowieczie t., — wiece
Pass. 286, jedné noci t. 287 a s poczelinu czeledy t. 287, vczyty t. ,atd.
Místo c bývá psána litcra nebo spřežka, která jinde znamená- č. Na
př. Mohan rsiechzie dějů Pil. a m. řěcč (ehz znamená v tomto rkpe č):

: — nevie kak rfechzi komu m. řéci
6, 36 (též); — k jich wiěTci
:_QtyC-y
m. čtici
301a;— nal'ycgníc HusPost. 13.,nafyčeu t. 706, déer
: (pl. gen.) t 103% part. okogieče't. 1183, zníomicgíco t. 190“. aby byl wzačen
, IlusPost. 11l'v', tenf. jest wzaéen t. 325, „božípomocí t. S“, poddaóích t. 1395,
i Cíl veliký t. 110", čieftu \'iam t. 181b, litkwucie t. 591),w tlumocíech t. 103%
l_iiíaeonjuíci t. B“, \_')'O_|JČO_\'£1ĚÍ
t. 935, wmcugi

t. 187% hližneé t. 733, .w (:tnoftech

t. 4“, pocžtiwie t. 158, malomocžny t. 21“ a j.; — odrche kóži detracta
pelle ()l. Lei-'. 1, 6, (Abraham) pade nycže t. Gen. 17,17, lanicžiaahyici)
vody t. Gen. 21, 14, _czzyzy t. 2. Reg. 2-2,46 (czzzč),
aby wzacžna'hyla
t. Lev. 23, 11 a j. (často \' om; — chée ŽKlem. úvod (xv stol.), obs.
žalmu 38, t. 53, boha otc-e t. 44, močen L 59, wračenie t. 74, Trefkče 81,
moc tn 74: otec t. 71, proroůkym t. 44, érkvi t., ctnofti t. 57 a j.; ——
w uborce ŠtítMus. 98, woleče t. 675, což chůe t. 92“, myI'ICesvětské t. 57b,
wzačen t. 79“, čelu myslí t. 53', \“ také cztyéi t. 49b; — nemoc Comest.
143b, „llunče t. 1085; — rkuc Baw. 32; —- \'eče dixit Troj. 23', mocy
svú t. S“, zywucie paměti t. I“, slovo haniečie t. 742 boyugič t. 1D a j.;
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— \v cželée .duši Ben. Deut. 30, 6, w cželěm srdci t., gdúcžym t. Gen.
10, 30; — wltřjě Černý Nem. 82, Beck. ], 55, t. 93. -— Jest otázka, co
toto psaní znamená.. Jsou to dílem omyly, dílem zvláštnosti grafické. Za
omyly pokládám v příkladech uvedených rsiechzie Pil. a (m. řěcě), rfechzi
AleM. 6, 36 (m. řéci) & czzyzy Ol. Reg. 22, 46 (m. cizí); příkladů tedy
jen málo. Všecky ostatní doklady vysvětlují si zvláštním způsobem, jak se
psávala litera c*), znění nějakého zvláštního psané toto c', č, cz?a až

neznamena.

"_''''''''''

'“““

'

' “ “""

Vznik a změny souhlásky c.
421. 1. České c je dílem z doby praslovanskě a tu vyvinulo se z pů
vodního k, na př. věnec psl. VčlleL z pův. valník-, sg. dat. lok. rucě psl.
race z rak-, — dílem z doby předhistorické pozdější, kdež vzniklo z psl.
ij, kt, _qt, na př. stě. (před přéhláskou) svieca nč. svíce ze světja, adj.
telací nč. telecí z temy-, itér. vracan' ně. vraceti z vortjati, inf. péci
z pekti, moci z mogti atd. Srov. 5394 a) a h),.
2. c je souhláska měkká.
Ukazují k tomu jeho původ a střídnice
jinoslomnské, a hlavně je toho svědectvím přehlasovací moc, kterou při
něm vidíme v češtině: stě. gen. věnca-věncč, dat. věncu-věnci, nom. svieca
sviecč, akk. sviecu-svieci atd. 0 přehlásce víme, že se děje jen po sou
hláskach měkkých; bylo tedy 4: měkké, v. 5394 a) a b). Měkkostc zaležela
v jeho znění jakožto zubnice assibilované, v. g 396, 4.
3. Proti c vzniklému z ]; býva č v těch případech, kde i 'l.:se mění
v č. Na př. k subst otec je vok. otče, adj. otečský, odvoz. otčina atd. Na
pohled je to změna a v č, ale tvary tyto dlužno odvozovati od kmenového
ctí,/.=: OtbÍíC, OtLÁ'bSk'B,ots/sina atd., je tu tedy změna l.:—v č-. Změna tato

je z doby psl., v. g 248, l. ——
Odchylky jako např. psané němécský, krajiny
Niemecfké Háj. 13“ atp., vysvětlují se mylným odvozováním, v. g 444.
4. Také za a vzniklé z fj bývá 6 v některých slovích odvozených.
Na př. Olomúc (z olomat-ib) — Olomúčěníu, s Olomúčany list. z r. 1454
ČČMus. 1887, 117; olomúčský, biskup olomuczl'ky Pulk. 885; svieca (ze
svět.-ja), svíce-svíčka; *koca (z kot-ja, podle stsl. kOt'h alit. kate-) — kočka;
atd. Také tu není změna qi nebo cb v č, nýbrž měkčení je zde analogií:
v Olomúčěnín, olomúčský je 6 podle Lúčěnín, lúčský atp., ve svíčka podle
hlavička atp. Za nč. noční bylo stě. nocní, tmy nocznye AleM. l, 27
(rým: nepomocně; -č- bylo by tu psano -chz-), smv. stsl. noštnn'b a adj. ně.
mocný, pomoz—nýatd.;

analogické

měkčení c—čse tedy časem množí.

*) PSÉVRIDse \' písmč latinském mnohdy tak, že hořejší zahnutý konec její
zvláště se pí'idčlával, a z toho vyvinula. se tečka nebo i jiné znaménko přímo nebo po
straně nad líterou. V písmč švabachovém neb kurrentnfm psáno c jako i, ale s obloul
čkem “ místo tečky. Grafické způsoby tyto napodobm'ány pak také v tisku.
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5. Též analogií vysvětliti jest odchylné č a (2místo náležitého (: v pří
padech následujících: v impt. peč, pečte atp. místo pec, pecte atd.-, podle
praes. peče-; — v subst. dědič, biřič. královič místo a vedle dědic, biřic,
královic; v dědič Tomsa 95 a 'biíič Pelzel2 280 je místo -c podle palič,
buřič atp., a kralovič je chybná novota jazyka knižného; — -v BartD. 107
(ms, z Polanky uKlimkovic) čte se gen. do-kopča a lok. ua-kopéu; je to
podle soukromého sdělení p. Bartošova osamělá zvláštnost; vznikla zajisté
nějakou analogií, ale nevím jakou; podle p. Praska mluví se lašsky obecně
„s kopea do kopca“.

c podružné.
422. c vznika také podružné, až na půdě české a v době historické
z hlásek jiných. Zejména vzniká a) z 3, na př. deka ze dska, čt,-tize
čsti; b) smíšením z'čs, ts, dc, na př. prorocký z proročský, co ze čso,
něco z něčso, nic z ničso, bohactvo (pro bohacztwo Ale. 2, 36) z bohatstvo,
děcko Us. z dětsko, dvanact z -nádst atd. Srov. % 394, e). 0 změnách
dska-dcka atp. viz také g 405, o míšení čs-c 544,4, ts-c g 311, (Is-c &324.
Zněním bylo (: podružné stejné s původním, v. g 396, 4.

c a sykavka.
423. Když po 0, budiž toto původu jakéhokoliv, následuje opět
sykavka, tu bývají — mimo obyčejnou spodobu (& 254) — změny ná
sledující:
'
1. 0-0 a c-s splývá _va; na př. pecka dat. peace—pece (u výslovnosti

ob., méně dbalé), Vácslav-Václav.
"
2. cš splývá. v č (tu možno předpokládati, že se cš dříve změnilo v čš,
tedy postupem cš-čš-č). Na př. věcší-věčí, ani -jsi uiechi ani jsi menší
Kunh. 148% uaywyeczeho Ale. 127, co wyeczeho třěba trudu t. 1164,
nejvěčí Šemb. 94 (domažl.) a Us.
3. Pojíc se s následujícím -š, -č (pro -ž nemám dokladu) mění se
0- v č-. Na př. věcší, věčší, Uwiechzfl'i t. j. věčší ApD. d; pro tvar Věcší
není jistého dokladu, ale žádá, ho etymologie (z vent-jns-); -- lecčemu,
leččemu, k leczzczemu Kruml. 292b; — necky demin. stč. necčicě, neččieč
& z toho dále nečtieě, neezticzie 01. Ex. 29, 3.
'
4. Pro změnu 0- v_i-, jako je v pol. ojezyzna z očezyzna, srbeh.
nojca (Vuk pís. II. 1841 str. 630) z noéca atd., neznám v češtině příkladu.

5. cs (rovnajíc se skoro=tss)
mění se v ts, na př. do Frantfke
země Háj. 433'3 byl křižovníkem Strakonitl'k'ym t. 440', (Háj, psáva jinde
-cs_ký). —- O změně cš-čš-tš atp. viz při č (5 444). —

6. Když sykavka je před

a, mění se toto v t'. Assibilata c je- skoro

5011

=ts, tedy na př. sc :: sts; je tu skupení souhlásky sykavé se zubnou a'
opět ' sykavou, a ze skupení takového vynechává se sykavka poslední,
v našem příkladě je st.za sts 11.se,. v. Lesk. Handb. 46 a zde 55 431
(zz změněno vzď), 445 (šč-šť) a 452 (ží-že?); samohláska následující je tu
vždy měkká &je tedy si! za sc. Příklady: sc-sf, deska sg. dat. lok.'desce,
slo. (místy) deste vysl. desťe, slovenský plur. dial. slovenscí, z toho slc.
slovenstí ; —. cc-cť, německý plur. dial. němeccí, z toho slc. nemectí; —
šc-šť, liška sg. dat. lok. lišce, z toho dial. liště, povězte téj lifltie vulpi
čbňiést. 23%; poduška, podušcě, z toho dial. poduště, na podufftie t. 2291;
čieška du. čiešcě, z toho dial. čieště, dvě cziefftie duos cyphos Comest. 695;
měšec, plur. měšcě, z toho (lial. měště, (Jidáš) micíítie Ježíšovy měl t. 2415;
hruška, hrušcě, z toho slc. hrušte vysl. hrušťe; — žc-žť (spodobou št),
porážka, porážce, ztoho dial. porážtě, o poraztie Taterských Mill. 40 —
čc-čt', slc. mačká (kočka) sg. dat. lok. mačce a z toho mačte vysl. mačt'e
(příklady slc. jsou z Ilatt. Mluvn. 153). — Srov. stsl. 'dmté m. desce,
istéliti m. izcéliti atp.
7. Podle ruka-ruce, veliky-velicí, platiti—placen atp. žádáme také dska—
dscě, nebeský-nebescí, pustiti-pusccn atd. Ale místo se, které tu býti mělo
z sk a stj, jest šč (Stč.), št (nč.): dska sg. dat. lok. stě. dščě, nebeský pl.
nebeščí, pustiti-puščen atd. Žádané se je již v nejstarších dokladech změ
něno v šč. Srov. stejnou změnu zg vžď místo žádaného zď v % 376 a431.
Odchylky nč. desce m. dščě, (lial. nebesa-í, nebes-tí m. uebeščí atp. vznikly
analogií a jsou původu pozdního, v. 5 367.

'c se měnív ť.
424. 1. Obecné pronikla tato změna ve jménech Břetislav a Fran
tišek, za starši Břěcislav a Francišek: brzieczil'law Hrad. 143, blzyeczyflaw
DalC. 41 atd. a Brzyetyflaw Pass. 314, 316 a j., francyffek Pass. 538
a frantifíek t. 539.
2. ;Dialekti cky vzniká t"za c — zvratnou analogií — tam, kde ť se
mění v o' (o, č): místo ťichý, dát'i říká se dial. c'ichý, dác'i, n. cichý atd.
(v. g 308), náležité tichý, dáťi zůstává však v povědomí též (jako archa—
ismus, nebo vlivem nářečí sousedních nebo jazyka spisovného), jest tedy
vedle sebe stejnoplatné tichý, dát'i a čichý, 'dáči, a podle toho vzniká na
opak také k náležitému cihla, řéci analogické tíhla a řéťi atp. Doklady
toho jsou v dialektických textech starých a v nářečích novočeských. Na

př. na tyoítye a na poli AdmontB.

135“ m. na-cěstě; — tiel'arz Kat..

verš 1263 m. ciesař, t. 1271, t. 1281, t. 1313, t. 1389, t. 1471, 'zlý tie
faízy t. 1217, tobě tiefarzy t. 1434, věz tiefarzu t. 1232, .za tiefarze t.
236, k tyefarzowy t. 1476, tiel'arzowo rozkázanie t. 214, za tyofarzowu
t.- 3194, na tiefarftwye 1429 (ve vydání 1860 bývá tu místo rukopisného
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t- neprávem tištěno c- nebo cz-); — jeho tiel'ařftwie Pror. Ol. Isa, 9, 7;
— od tyefarze EV 01. Luk. 2, 1, daň dáti tyefarzowy t. 2593, meče tyfarzowa
t. 1043, tyl'arzl'twa tyberie tyefarzie t. 2093; ——po známé tiel'tie Tkadl. 53
m. cěstě, na,kniezetiem dvoře t. 4“ m. kniežeciem, protitime t. 7“ m. procítíme,
czinieti t. 13“ m. činieci, lechtie t. 14“ m. lehcě, mrtwitie t.. 26“ m.
mrtvicč, milowniti t. 33“ m. milovnicí a j. (často v Tkadl.); —- že nemóž
duše trpieti tu muku tak sě rozpačiti Štít.Mus.
50a 111.trpieci (na,
stejném místě ve ŠtítSáz. 119“ je trpieczy, ve ŠtítOp. 304“ je trpiec),
žádosti zwierzetie t. 71“ m. zvieřecie, leticzos t. 855, 1le a j. m. lccicos,
s toho nechtěl bych po lcticzies hlavě postůpiti t. 151b m. lecičies (v.,K.

Černý v List. fil. 1888, 120); — paniti m. panici ŠtítJ es.,

rzetý

t. m. řéci (v. tamtéž); — (I—Iagar)uteče chtieti fe wratiti do \vlalti
Comest.
26“ m. chtiecí, tihlu t. 183“ m. cihlu, tihcl t. 56% tiel'arz t.
215b (dvakrát) a 216“ (třikrát) m. ciesař & j., Barlaam pocze oflyti bíti
t. 98“ m. oslici atd.; — tyel'l'arz Lvov. 81% SP, 82% k tyeflarzowy
t. 81b, za_Ad1'ianowa tyefarltwa t. 80b, Trzydtyety m. třidcěti t., svatú
trogyty t. 19& m. trojici, sk'rze keř horzyty t. 28b m. hořící, wífemohuty
t. 33“ m. všemohúcí, náděje zaduty t. 30.1)m. žádúcí, znamenagyty rány
jeho t. 281)m. znamenající; — chtie raději umříti než živa ostati Mand.
55“ m. chce; — chtie-li kto Mill. 94“ m. chce-li, zawrti t. 9b m. zavrci;

— máti tyfarzowa GestaKl.
20, milá tyfarzowa t. 111. — Že tu ťtaké
znělo, dosvědčuje Blahoslav, jenž praví výslovně, že se na Moravě místy
(u Evančic) říkalo těsta m. cesta, tíhla. m. cihla, tísař m. císař, všemo
hautí m. všemohoucí Blah. 274, & dosvědčují nářečí nč.. kde se dosud
říká: -tísař m. císař Bartl). 64 (val.), tisař. t. 39 (súcln) & 107 (las.),
tisařovn dceru Suš. 39, tíhla, tihlička m. cihl- BartD. 15 (zlin.) a 107
(las.), Neor. 10, tíhla Btch. 432 (dboč.), Šemb. 45 (dol.), těhla t. 64 (slo.),
potini BartD. 107 (los.) 'm. pocini smíš. z podsíní, stipnuc t. 111.zcípnouti
tpať t. in. cpáti.
O stejné změně č-i' v. 5 445.

Jiné změny souhlásky c.
425.

1. c změněno v č.

»

K nom. Křinec, Žatec je gen. Křinče, Žatče, dat. -či Us. ob. Y rkp.
Mikulovsk. II. 89 je přípisek: mistře Jene z Husinče, v. Listy filol. 1890, 40;
je to buď -če jako v uvedených právě gen. Křinče, . Žatče, anebo Spíše
litera 6 v platnosti hlásky c.
.
Dial. změněno cm, co v čm, čo. Místo cmoud (ze smond, pol. Small,
srbch. smud, koř. smend- vedle svend- Mikl. Etym. Wtb. 329) je/ ob.
čmoud. V nářečí chodském mění se cv- v čv-, když následuje ještě další
-c' a patrně působením tohoto; místo cvičiti atp. je tedy čvičit, na čvičenou
[
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nečvičenče !, místo cvrček je čvrček, a místo cvoček-čvoček (ale ovšem
cvok') chod. 51.
2; c změněno v s (srov. změnu č—šv ; 446).

Za co, ocelka je dial. so Šemb. 79 (slc. v krajině lmmenské, obyva
telům tamním říkají proto „Sotdci“) oselka BartD. 64 (val.), 109 (laš.).
Důležitější -je tato změna ve skupeních dc, tc, cc, ct, &je tu známkou
nářečí východního (mor.), mění se tu totiž:
dc v ds, na př. milá ley Kat. 20 a 36 m. dci, radňe věrný t. 34
m. rádcě, ]; radl'y t. 48, adv. fladl'ic t. 62 m. sladcč, hladl'e t. 111.hladce;
— dsy Boh. 42, zradsye t. 51; — l'udffye své ROtcPetr. 489 m. súdcě,
Srdffye tvého t., svému frdl'y t. 528; — radIyo lůvOl. 152b1n.rádcě, fudl'e
t. 289b m. súdcc, dl'ory tvé t. 99“ m. dcery; — pověděl fndffy Lvov.

71h; — o porzadfle Mill. 4“ m. pořádcě aj.; —
to v ts, na př. w fmutfye Kat. 188 m. snmtcě; -— na poczatsye
Sequ. 359 m. počátcě; -— na kratfye ROtcPetr. 19 m. krátcč, ot otfye
t. 7 a 38 m. otcě, u otl'ye t. 627, na fkutl'ych t. 67 m. skutcích, (w) [mut
fych t. 68; — na. poczntfye EvOl. 97., přihěžechu skrze wratl'ye t. 121“
m. \'rátcě, ve všech przybitfich t. 1513 m. příbytcích; — w fmutfych Lvov.
185, -w nedol'tatfych t.; —- matfye hožicj PassNitr. 2“; —
co v cs, na př. wffeczfy omnes EvOl. 136“ m. všecci, wffeczfy náro
dové t. 314“, wfl'eczl'y učenníci t. 147“; -—
někdy bývá. cs místo tc; tu změněno nejprve to v cc, & toto dále
v as, a jest tedy např. Ocsě m. oicě, macsě m. mntcč: oczsye Sequ. 356,
oc-zl'e& matku PassNitr. 23, s jeho occzficm Kat 52, oczfe patrem EvOl.
2063, oczfowe vaši t. 110“; —
ať v st', \“ ínf. lašských pest, utist BartD. 108, z dial. pecť ln. péci atd.

Cizí c.
426. V slovích přejatých cizí r::
dílem zůstává, na př. cedule z něm. Zettel a toto z lat. schedula
Mikl. Fremdw. 82, — stč. cekcovati harcovoti ze střhněm. zeketzen, —
(:iccr z lat. cicer, střhnčm. ziscr t. 97, — cihla ze střhněm. Ziegel &toto
% lat. tegula t. 81; — cíl ze stněm. zi_l nov. Ziel, got. tils, gatils aptus
Kluge 397, — cín z něm. Zinn Mikl. Fremdw. 81, — clo ze stněm. zol
nov. Zoll, & toto z lat. telonium t., — couvati, coufati ze střhném. zouwen.
— cukr ze střhněm. zucker a toto ze střlat. zucharum 'Mikl. 1. c. 82, —_
cvok z něm. Zweck clavus t. 82, — cícha střhněm. zieche, —.'cifra střhn.
zifer, z arab. gofar nicka Kluge 397, —. coul střhn zol, — cop stněm.
zopf, _“—kacioř ze střhnčm. kctzcr diol. katzer, — pancíeř _ze střhněm'
panzier n toto ze střlat. pancerea t. 116, — špice stč. špicě ze střhněm.

adj; spitzc, — stč. Mgzlat.

Moguntium. —tanec ze střhněm.tanz atd. ; -—
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dílem mění se v hlásku jinou, zejména častěji v 6, na př. ve slovích
čber stsl. Čbl)l"l'>m. čtbbrr., ze sthněm. zubar, zwibafr Mikl. Etym. Wtb.
38; — Čeněk z lat. Vincentius; — čep, czep Bozk. 2889 a j., ze sthněm.
zapfo, Zapfen (Kluge 393, nejisto podle Mikl. Etym. Wtb. 32), — čibr, ..
čubr (rostl.) z lat. ciperus, czibr ciperus Rostl. II“; — činže ze stněm.
zins, Zins, a toto z lat. census; — čišeti z něm. zischen; — stě. čisterna
z lat. cisterna, z cžifterny Kruml. 365W, 01. Gen. 37, 28, czzifternu Ol.
Ekkl. 12, 6, cžifterny ChelčP. 1138, čifterný Br. Isa. 36, 16, t. Jer. 2,
13 atd.; změněno v ně. cisterna vlivem lat.; —-čuba ze střhněm. zůpe
Hiindin; — stě. lančě, rozedmú lanczze své v srpy EvOl. 2033, jeden
(rytíř) lanczzy bok jeho otevřel t. 2655, ze střhněm. lanze, a toto z stfranc.
lanee, lat. lancea; — stč. Mečě jm. míst. Metz, (tělo svaté) do meczye
(nesli) Pass. 332 (psané tu -czye je: -čč), k mieftu Meczy t. a j.; ——
pomoranč něm. Pomeranze, střlat. pomarantia (z ital. pomo :! arancia,

aranciazfranc.

orange, Kluge 265). — Také subst. číž, čížek odvozováno

z němčiny Mikl. Fremdw. 82; ale Kluge 395 vykládá něm. Zcisz'g střhněm.
.eíscc, gis-c naopak z polštiny a češtiny. — Knižné g_inek není z ně1n.Zink

Kluge 397, nýbrž z lat. zincum. —

V slovich přejatých starších

je po cizím c přehláska jako po do

mácím; na př. tanec gen. tance“, verb. tancčvati, taneziewaty Hrad. 96b,
špicč, [fpyczie Pulk. 57, Nem. 69“ atd. Naproti tomu přehláska nebývá v slo

vích, jež jsou přejata v době mladší,

když totiž pravidlo o přehlásce již

nevládlo, na př. plac gen. plac-u lak. na place Us., kloc gen. klocu Us. atd.
V některém pak slovu přejatém usus kolísá, a jest na př. palác gen. pa
lácč i palácu, [ palaczie Pulk. 112'5 okolo toho palaezu Lobk. (S“.—
Změnám dalším podrobuje se 0 v slovíeh přejatých, jako v domácích.
Na př. Mohuc, mohucz město Pil. a t. j. mohuc (-č bylo by tu psáno -chz),
do Mohuce Háj. 148“, sjezdiv Mohucy t. 149& (lem.), a mohučský, Petr
mohucszy Hod. 845; tanec a tanečník, tančiti; špicč a špička, špi
čatý; atd.


(: se přisouvá.
427. ]. Dialekticky říká se jednúc m. jedná, jednou, po-druhúc, po
inúc (jindy), nekerúc (někdy) BartD. 16 (Zlín); po-druhúc Kulda 1.38;
— pěknějc, hloupějc, dálejc, vícejc atp. m. pčkuějl, p'ěkněji atd. .Us.
a Kotsm. 15, mýt. 333 a 335; — zasejc z dial. zasej m. zase. — Při
dávané tu -c je stejně se srbeh. -c', jednoč jednou, rus. -či, troiči třikrát
mrus. tryčy, tedy z pův. -tje', v. Mikl. II. 204—205. V češtině od číslo

vek násobných přešlo take jinam, zejména k adverbiím, zvláštělv kom
parativč.
'
2. Doudlebsky a j. 'říká se neškulic Kotsm. 15 m. neřku-li; buď
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podle part. vyjmouc, soudíc, byla-li tu známa, anebo podle hojných ndv.
ščasnějc atd.

: (d=)»
428. Pokud není změněna v z, píše se hláska tato spřežkou dz;
na př. stě. przyřodzenye CatoP. 33, svého zrodzeni Lún. ]. 1466, dial.. slc.
núdza, sádzat atd.
Většinou je však žádané a. bývalé .; změněno \“ z a tu píše se touž
literon, jako z původní ; na př. knhiez DalH. 30 t. j. kněz (-z z -_q)&giez

Pass. 348 t.j. je: (-z z -dj) psáno jako bez Vít. 95a (snbst., -z původní).
Někdy je tu psána litera nebo spřežka, která jindy znamená ž, na př.
kniež HusPost. 76% kniezz Kruml. 327", to viez HnsPost. 76b, wyzz ML.
104b atd. Že tak bývá psáno také původní tvrdé z a že tedy ze psaní
kniež, knyezz atp. nelze nic usuzovati o výslovnosti, je pověděno v g 409. —

Vznik a proměny souhlásky z.
429. 1. Hláska z je dílem z doby pi'aslovanské a tu vyvinula se
z.původního g, kněz stč. (před přehláskou) kila; z pův kmen—, sg. dat.
lok. noze stč. nozě z img-, — dílem z doby předhistorické pozdější, kdež
vznikla z psl. dj, na př. stč. (před přehláskou) núza nč. nouze z nqclja,
adjekt. goviazí nč. hovězí z govedj-, iterat. sázati ně. sázeti ze sadjati
atd. Srov. %. 394 a) a b).

2. Znění m svým bylo z: dz. Časem oslabil se & zanikl v (lz člen
zuhný a znění jest pak: z. Srov. & 396 č. 6. Změnilo se tedy z v z.
Při změně této jest výsledek jiný při 3 vzniklém z původního g, a při z
z psl. dj.
.
a) z vzniklé z pův. g změnilo se v z v češtině veškeré, na př.
k'nneg- stč. kňaz nč. kněz slc. kiias, noga-stč. dat. lok. nozě ně. noze
slc. noze atd. Výjimkou je :; (dz) jenom v nářečích slovenských v těch
případech, kde slovo základní má 9 (místo obyčejného h). Na př. k nom.
striga (: čarodějnice, z lat.), vyga (val., m. vikev), mnziga (z musika)
je dat. 10k. stridze Hatt. slo. 52, vydze BartD. 65, mnzidze t. Ale to
není dzz doby starožitné, nýbrž je původu novějšího, jako i slova jsou
nová, ve kterých se vyskytuje: k nom. musika je dat. musice; když se
\' nominativě temné Jca změnilo dialektický v jasné -ga, změnilo se sou
hlasně s tím i v dativě temné 000 v jasné -dze. Viz % 394, e. V týchže
případech bývá. í č za obyčejné ž, v. s 449. — O dat. lok. slc. rázde,
lniazde (vysl. zde) k nom. rázga, miazga (se starým -_(/-)v. g 431.
b) ;; vzniklé z psl. dj změnilo se v z v češtině většinou, ale ne
všude, v nářečích slovenských dochovalo se totiž staré dz. Na př. psl.
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nadia stč. núza nč. nouze, ale slc. núdza; adjekt. psl. gavecli- Stč. goviazí'
nč. hovězí, ale slc. hovžidzi; iterativum psl. sadjati stč. sázati nč. sazeti,
ale slc. sádzat; impt. psl. ve,ij stč. věz nč. věz, ale slc. vcdz: tak bývá
i v nářečích slc. na Moravě: medza BartD. 40 (hrozcnlc), impt. jedy., povčdz
t. 38 (velick.), 39 (súch.) a j.
V češtině ostatní vyskytuje se příklad s dz: z místo obyčejného z“
velmi zřídka; povědomy mi jsou jen příklady nahoře již uvedene: przy
rodzenye CatoP. B“, svého zrodzeni Lún. l. 1666.
3. z je souhláska měkká..
Ukazují k _tomu jeho původ a střídnice
jihoslovanské, a hlavně je toho svědectvím přehlasovací moc, kterou při
něm vidíme v češtině: stč. gen. kňaza uč. kněze, dat. kňazu nč. knězi,
nom. núga nč. nouze, akk. núzu nč. nouzi atd. 0 přehlásce víme, že se
děje jenom po souhláskách měkkých; bylo tedy z měkké, v. g 394, a)
a b). Měkkost hlásky ; záležcla v jejím znění jakožto zubnice assibilo
vané, v. g 396, 4.
4. Proti ; vzniklému z „ bývá ž. Je to zdánlivá změna ; v š,
v skutku však změna g v z. Bývá v těch případech, kde i „ vůbec se
mění v z'. Na př. k subst. kněz stě. kňaz je vok. kněže, koll. kněžie, adj.
kněžský atd. Tvary tyto dlužno odvozovati od kmenového kmngy-z kreny/e,.
k'Banbja, kanegbskm, je tu tedy změna 9- v z'-. Změna tato je z doby psl., viz
5 248. Tudy vysvětluje se také odvozené knize, knížek sacerdotulus
vedle kněz, penížek vedle peniez, Penijžek Háj. herb., ně. penízek je od
chylný novotvar; adj. peněžný; dial. (vých.-česk. a mor.) stezka Suš. 401
a j. ze stbgska, vedle odchyl. spisovného stezka; možná že také v HusPost.
83“ (cierkev) fviticžilá je -ži- tohoto původu m. nč. zvítěziti, srov. pol.
zwyeigžyé, stsl. vitežiti.
Podle toho mělo by se také psátí slezský (z pův. Sling-, Silíngae,
Šafař. Starož. 337 a Mikl. Etym. Wtb. 306); za to ujalo se mechanickým
přívěšením koncovky -sky', —skovzniklé slezský, Slezsko, podle nom. Slcze.
Stejnou odchylkou je také Slezan m. Slezan.
— z z dj nemění se dále spojením s —jnebo -i atd. Aby se změ
nilo zj v z', jako se stalo při původním z, k tomu nebylo vlastně příleži
tosti, neboť změna zj-z' je praslovanska; české ; nemohlo jí podlehnouti,
poněvadž je samo z doby až pozdější. Proto je k nuziti (z núza) part.
nuzen: ínuzeny jsú vexatí ŽPod. 106, 39, přijde čas fnuzenye Štít. uč.
155b atd.; nužen bylo by možno jen analogickým novotvořením, podle vo
ziti-vožen, v. doleji č. 6. — Také se neměnilo zi atp. v z'z'atd., jako
se tu měnilo původní z v z'; byloť z hlaska kvality jine, nežlfz, z něhož
měkčením z. vznikalo. Pozoruhodna je tato věc v nářečí lašském. Tu'jcst
3. pl. voz'a (vozí) BartD. 106 a přaza (stě. priáza), impt. voz', vez' t. 106
(za -zi) _a jez, -věz, -viz t. 131 (za míň), a rovněž tak kniz gen. kněza pl.
kimzove t. 100, pyniz t., něco peníz Šemb. 172, k penizam t. 171 atd.;
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starožitný rozdíl mezi a a z, v češtině spisovné a j. již neznámý, reflek
tujese tu ještě z výslovnosti živé: od následujícího -z', —imění se pů
vodní (psl.) z- v ž-, ale z- vzniklé ze z- změně té se nepodrobuje. Podle
sdělení pp. Baltoše a Praska říká se ovšem sg. 10k. na-meáe, na-hraée
jako na-koz'e atp.; ale to jsou novotvary: substantiva -za, přehlas. nč.
-ze, vzala se v tomto nářečí v některých pádech do vzoru ryba, a pak je
tu tedy lok. na-hraz'e atd. jako na-koz'e.
6. —V
jazyku nynějším je 5 (Je) jenom dialekticky, jak udáno nahoře
v č. 2. Všude jinde, kde bývalo, zaniklo,
t. j. změnilo se'v z, na př.
v nč. kněz, hráz atp. zní z jako ve vůz, v nouze, kněze jako v instr.
vozem atd. Tudy vzniklé ně. z 'je střídnicí za bývalou hlásku měkkou,
& v tom smyslu je také samo měkké. — Odchylkou
bývá tu někdy ž.
Zejmena je to v impt. střež, pomož atp., plur. střežte atd., místo střez,
střezte atd.; tu přijato —žna místo -z z praes. střeše-, móže- atd. V impt.
psaném pověž m. pověz, pověž ty mně má milá Suš. 334, jest omyl
(Bartoš). Vedle hrazen, -lu'azovati, z psl. geny-, je také ln'ažen, -hražo—
vati, ohražen Us., nahražowati Kold. 2162 přehražovánj t. 164“; substan
tivum hráz zbuzuje domněnku, že je i sloveso hraziti (v. hmdz'ti), &k tomu
novotvořením hražen atd. Nyní říká se trvám všude -hlížeti atp. za býv.
glázatí psl. glgdjati; ale ještě Rosa 1672 má náležitě -hlízeti, hlýzým 212,
nahlýzým t., \vyhlijzeti 484, odchylné -hlíž- vyvinulo se tedy teprve časem.

:; podružné.
430. a vzniká také podružné. & to v nářečích slovenských změnou
z g v slovích původu vesměs pozdějšího, na př. striga dat. stridze, mn
ziga dat. muzidze, v. $ 394, c) a 429, 2; — dialekticky z dz' místo ď,
na př. dzedzina z džedz'ina a místo dědina, v. 5 321; ——a spodobou z -c
před následující souhláskou jasnou, na př. nic-déle vyslov. m'dz-děleý

:; a sykavka.
431. Tu je důležito jenom skupení zz.
1. K noga, noha je sg. dat. 10k. nozě, k bóg, bóh je sg. 10k. bozě
atd. Podle toho žádáme k nom. miezga, miezha dat. lok. miezzě, a k nom.
zábrězg, zábřězh lok. zabřězzě. Tu však žádané zz se změnilo v žž, a z toho
je podle %452
Na př. miezga, miezha dat. lok mieždě, w míezdie
HusPost. 54b. — rózga, rózha dat. 10k. róždě, w olywowey rofdye PassKlem.
54b, — zabrězg 10k. na zábžěždě, na zabrzezdye diluculo Ol. Num. 9, 21
(k tomu přidělán potom novotvarý sg. nom. zábřěžda. zabrziezda Diefenb.,
zabrzezda Veles), Sróv. stejnou změnu sc-šč v 5 423.

Proti českému zy-žď, jež jest v právě ukázaném miezga—míež'dě,
rózga-róšdě. je slc. zg-zd': rázga dat. lok. ra.de (vysl. -zďe), miazga-mia'zde
I-Iatt. i\íluv. 153. Na pohled zdá. se tu býti zd" starožitnější nežli žď,
v skutku je však zd“původu novějšího; analogie s sk-šč, na př. dska dat.
lok. stě. dščě, a doklady stě. mieždě atp. svědčí, že slc. zdf není z prvot
něho zz, nýbrž že se vyvinulo podružné: k striga je dnt. lok. stridze,
podle toho utvořeno také rázga-razdze a z toho razďe atd.; zď vstoupilo
tu tedy na místo staršího žd' rovněž tak, jako sc, sf vstoupilo na místo
staršího šč, št' v sg. dat. lok. desce dial. dest'e (slo., místy) za stě.
dščě, dšiě, srov. % 423.

2. Skupení ze je skoro =zdz.

Je v něm tedy skupena souhláska

sykavá se znlmou & opět sykavou, a ze Skupení takového vynechává se

sykavý člen poslední: z:: : zdz mění se v zd (zd'), podobně jako sc : sts
se mění v st (si), v. 5 423 a j. Příklady tomu jsou právě uvedené slc.
dat. lok. rázde, miazde : k nom. striga je dat. lok. slc. stridze, má tedy
býti k nom. rázga, miazga dat. a lok. rázdze, miazdze, ale změnou právě
vyloženou je z toho rázde, miazde.

Assibilnty dialektické ó, dá.
432. Hlásky tyto jsou dialektickě střídnice za náležitě !, d';- na př.
óícho BartD. 106 (las.) m. ticho, džedz'iua t. 111. dědina vyslov. ďedina.
Jsou to tedy hlásky a střídnice shodné 5 pol. (2a dá: české ťicho, dědina

vysl. ďedinazdial.

áicho, džedz'inazpol.

cicho vysl. čicho, dziedzina

vysl. džedžina.
Nyní jsou hlásky tyto v nářečích některých východních, zejména
lašském. hrozenkovském a místy na Slovensku; v době staré bylý rozší
řeny více, v'. gg 308 a 321.

0 znění jejich v. v 5 396, 7. Tam jest i pověděno, že výslovnost
se kolísá: někde vyslovuje se 6, dz' s přihlasem jotovým : ci, dzi, jinde
šeplavě způsobem polským, jinde měkce ale nešeplavě, a krom toho vyslo
vuje se někdo o, dz, tedy cicho, dzedzina, a jinde č,.dž, tedy čicho, dže
džina. Zvláště tedy kolísání: č, dz' —-c, dz — č, dž. Hledě k základnímu
ť, d' myslím, že-střídnice původní tu jsou 6, dz', a z těch že se pak vyvinulo
dále jednak o, dz, jednak č, dz'.

V textech starých, kde se tyto střídnice vyskytují,. píší

se cz a dz;

na př. dzyecze Boh. 42, wyedzyeczi Dial. Boh. 337 atd.
*
Z dialektického měnění t, (I' v &, dz' vzniká pak zvratnou analogií
měnění-č, dz' v t', d'. Místo tin (stín), choditi říká se lašsky čin, chodz'ič
atd.; povědomí, že je tu 6 a dz' místo ť a d', proniká; ztoho vznika do
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mnění, že také jindy a. vůbec vedle c', dz' může bývati ť, d', a v tom
domnění mění se pak ináležité ó, dz' v ť, d'; na př. za náležité t. j.

dialekticky oprávněné počini (: podsíní) říká se poťini, a podobně poďim
za náležité podžim (: podzim) BartD. 108.
V témž nářečí je také vaďbu. m. vazba .(na střeše) t. 107 a také

tuto změnu je vysvětliti mylnou analogií, souvisící s dial.
O'statek o č v. v 5 308 (při změně :! v č), o dz' v g 321 (při
změně d' v dz').

F) Souhlásky š, ž; č, % (d.—')a jejich proměny.
433. Souhlásky tyto jsou podnebné střídnice sykavek s, .a, (', ; ((lz).

Jsou jako tyto:
prosté š, ž, &

assibilované č, ž (dž). —

Původ hlásek těchto jest několikerý:
1) V době praslovanskó vzniklo š, ž ze staršího sj, aj, na př. part.
psl. nošen'n, vožen'n., č. nošen, vožen, z pův. nosjen-, vozjen-; v. 55 400 a 411.
2) Též vdobě psl. vzniklo č, ž (ž), š ze souhlásek hrdelných k, g, ch.,
& to ve dvojích případech:
.
_
a) když následovala. některá ze samohlásek -e, 13, -ě, -z', -b, na. př.
vok. č. člověče psl. čblovéče z Ja,-, bože n. bože z bor/e, duše z ducha;

srov. 55 366, 375, 385; —
b) když následovalo -j 5 některou samohláskou. na př. pláč psl.
plačb z plakjb, lože n. lože z logje, duše psl. duša z duahja; srov. 55 365,

374,.384.
Sem patří také.č, ž (5) ve vok. otče, kněže, praes. stč. mýču atp.,
vedle nom. otec, kněz, inf. mýcěti atd.; na pohled zdá se to býti č, ž
z e, z, ale vlastně je tu změna Lu, g- v č—,ž-: otče z pův. otske, kněže
z k'nnege, mýču z myqu atd. Srov. gg 421 a 429.
z"v případech zde vytčenýeh je prvotně. Vedle toho 'jest také 5“po
družné, v. doleji č. -5. —

'

3) K tomu přibylo později západoslovanské za 3 slovanštiny východní
a jižní v slovích: č. veš omnis, pol. wszy, wszytek, hluž. všon, dluž. šon,
proti stsl. V535, srbehorv. sav, sva (přesmyknutím), sln. ves, rus. vesn; —
stě. šědz'vy',šěry', pol. Szedziwy, szary, hluž. šědáiwy, šěry, proti stsl. sedm,
séra atd. Srov. % 248, 6. —
4) V češtině (& polštině) vyvinulo se kromě toho ještě také šč a 222"

místo se a z; v případech, jako jsou na př.: nebeský plur. nebeščí (proti
veliký-velicí), pustiti part. puščen (proti platiti—placen), hyzditi part. hyžžen
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(proti roditi-rozeu), ty Vieš hyzdzeuie mé ŽKap. 68, 20, hyzdzenye čakan
srdce mé t. 68, 21. —
'
5) Konečně jest ž podružné, v případech stejných jako je podružné
z v g 394, e), a také původu jako toto pozdějšího & podobného, na př.
slc. striga-stridžisko, dial. džedžina, džgat (cpati), spodob. prodá-bych atd.,
v. g 450.

a č:

Strany znění jest jen o prvotném ž třeba výkladu. Jako c asi=ts
tš a jako jsme položili z : dz, tak jest i znění ;":. dž. Výklad

ten má podporu v tom, že také podružnou změnou z _l/vznika hlaska

dialektická téhož znění dž (: podružné ž), na př. striga-stridžisko, flágat
fláďžu atp. (v. doleji % 450), a dále v tom, že se jím dobře vysvětluje -ď
pronikající v jistých obměnách této hlásky, na př. v roždie z *rožžie
(: roždžie, odsutíin druhé sykavky je roždie) z mag-, zabřěžděnie z -břěžž
(: břěždž-) z brézgo, atd. Srov. % 396 č. 5. Časem oslabuje se a zaniká
v prvotněm 5"člen zubný a znění je pak : ž, na př. vok. kfnngže pův.

:: dže, potom: že.
0 hláskácli těchto jednotlivých v. šš násl.

434. České š je dílem dochováno z praslovanštiny, na př. nošen
psl. nošena, z nosjen-, vok. duše psl. duše z ducha atd., — dílem vyvinulo
se později, na př. veš omnis stsl. ves:., pl. nom. nebeščí vedle sg. nebeský
atd.;

--—srov. & 433.

Píše

se literami a Spřežkami: [, s (toto zvláště ,na konci slova),

na př. ntil'i Greg.; lidlo, crabofca, olfe MVerb.; uufeho Kunh. 147-1,eynis
t. 147"; fcodna proměna Túl. 28'1; cinif, das ŽGloss.; woyfchze Ale.
1, 12; budes AleM. 3, 6, zbudes t. 3, 7; uflil'yte Hrad. 13, bydlís t. Ga;
rozkoí UmR. 153, tepes t. 144; dul'iu ŽKlem. 7, 6, uílis t. 5, 4; — z
(velmi zřídka), na př. mzicze ŽGloss., zamyzlen(ie) Ale. 9, 6, \vziczkni
Žchm. 71, 17, rozkozne t. 108, 21; — ff, na př. kaffel, vl'l'ati, welT
MVerb.; nafl'e ()str., HomOp., uurozkofli Kunh. 1513; byeíl'e ŽGloss. ; wffu

vlast Ale. 1, 1, \vfl'iczi t. 2, 7, wíl'eczko t. 2, 23 a. j. (v/Ale, 115krát,
pravidlem); prol'l'iu ApŠ. 136; mil ŽKlem. 11, 5, duIlie t. 11, 5; drziefl'e

Hrad. Ib; atd., tak většinou a pravidlem až do uč. š; — ss, ssezt Ale.
7, 38 (mám jen tento příklad), —-fs (na konci slov), na př. zwíefs NRada
1681, mafs t. 1364, kazijís Ben. Gen. 18, 18; — sf, slanin sl'kwarzenych
Vít. 105b; zvláště pro Š začáteční, na př. Si'at Optat, hraběte Sfpil'keho
VelKal. 193: — [z, na př. z pozlul'zenztwim Ale. 3, 18, kurfzitem't. 3, 31;
po \vl'zem AIXM. 5, 7 ; fzefty GalDl. I', wlfze t., \vafze t. lb,- nafz t.; — ích,

na př. fchal 'Ale.

1, 3l; tyel'chczie AleM.

7, 39; Slifchte to \vl'cbiczkn)r
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narodowe vfehima ŽTom. 48, 2, dnfchie jeho t. 48, 19, \vl'cheho t. 48, 18,

vczinyfch t. 48, 19, wfchieczkna zvieřatat. 49, 10 a j. (často v ŽTom.);
\vfchechny Kat. 124;-tu jsú Confchele nalezliLíin. ks. 1403, confchelfkemu
nálezu t.; — ssch (tak v otisku; v orig. bezpochyby //?:h); nezrusschyty
ListV rat. 1406, zrusscheno t., Allessch t.; — sff: sfltit BrigF. 68, hladasfl'ye
MastDrk. 53; ——l, tupaš Hrad. 140a (tečka přidělána později, v. Hrad.
úvod, XXII), aryltotyleš ŠtítOp. 399; -— ff : bohatec giedal'fe a oblaczieffe
fe Jeron. 13b a j.; — litery f a š (toto pro konec slabiky) jsou pravidlem
v pravopise Husovu. na př. Íach, wÍ'echno, máš, piš, l'uš HusOrth

z toho pak
BrigF. 44,
LekB. 24.,
přetvořeno

181; -—

uděláno f, pifeme Lit. Praef. Hieron. in Pentateuch., fypi
puftieti LékB. 42b, gefto t. 202“; lukaš Comest. 227b, tocžiš
tocziš t. 313, totiš t. 352 vdieláš Ben. Ex. 27, 1; a koncové -š
také v š, gežiš (v trakt. o šesti bludiech, tišt. 1510, v. me

Příspěvky k histerii česk. pravop. 129 a 181), I'laužiš t., weš Optat & j.,
v knihách tištěných švabaehem dosud tak Slav. Bibl. 2, 187 ; — nč. š je
pravidlem v písmč latinském, počnouc od Jungmannovy Slovesnosti 1820.
\“ textech starších píše se š někdy stejně jako s, někde se liší;
() tom v. % 398.

a sykavka.
435. Když po š následuje opět sykavka, tu bývají — mimo obyčej
nou spodobu (% 254) —- zmeny následující:
1-.
splývá výš. Na př. vyší m. vyšší, nawifli ŽKlem. 66", nay
\vyfl'yeho ŽWitth. 90, ], nawiflij Mat. 344, když bude \vyfl'y Ale. 327,
vvyfyeh \vafl'ych EvOl. 1571), dial. vyší Btch. 440 a Us. Ale při výslovnosti

bedlivější drží se šš v dobe staré a dosud, na př. naywyšffý VelKal. 302,
nebylo tiffflieho OtcB. 36“ atd. Snaha, aby
nesplývalo, vnukla písa
řům i psaní žš místo
na př. v wyžfliem ŠtítOp. 3173, miesto \vyžífie t.
314“, wyzfl'leho ŠtítMus. 1'), ŠtítSázav. 201", OpMus. 1491), \vyzfl'ij Chelčl'.
1065, naykraszieho t. 38“, zakonové mnisztij t. 37b, wyžl'l'y místo Háj.
sb a j. (u Háj. pravidlem wyžl'P), naykražlTy t. 3313 kražffy vlasy t. 2993,
nic kražffyho t. 16“, naywyžfl'y písař Konáč (1547) lon, naywyžffyho biskupa
t. 115, naywyžíl'ymu pánu Self. 44, wyžffj vel \vyšflj Drach. 62, vyžší
z pravidla v Pamětech Slavatových z konce stol. XVII (Listy 5101. 1888,
126—127), také psaní sš m. z téže snahy vyplynulo: fusl'fýhopřirozenie
Haj. herb. 70% S prvým srovnati jest pol. wyz'szy, s druhým rus. vyšší;.
Domnění, že by psaní vyšší bylo vzniklo. podle nižší, ježto obě tato slova
často spolu se vyskytují a tím jsou sdružena, nepodává výkladu dostateč
ného; píšeť se nejen vyšší, ale také kvažší, mnižští, & také susší, mnišský,
tovařižský atp. (v. č. násl.).
. _
2. 5-73mísí se v s. Na př. český 111.čes-ský, vlaský m. v-lašský; 'a
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rovněž tak rzyl'ký král Pulk. 78% rzyfkym králem DleC. 88, rzyftwye
imperii EvVíd Luk. 3, ], knížata Rzijlka Háj. l79“, město Rzijl'ke VelKal.
104, hraběte Sfpifkeho t. 193, lid walafky Háj. 4543, w tovařiltví HusPost.
let“, towaryftwa DalC. 10, t0\varyftwie ChelčP. 21", t. 27“ a j., milosti
towaryfke t. 2102 mnyský d\vor ambitus Diefenb. atp., místo říšský,
říšstvie, tovnřišský. mnišský atd. Ale i tu bývá výslovnost šs naznačena.
písmem, na př. adv. towarzyl'fky BrigF. 1195,- towarzimuie Ol. 3. Esdr
6, 3 atd., a někdy bývá, k tomu konci psáno ží n. zí (: žs), na př.
Mnižfka hlava Háj. herb. 128“, pochlebenstvie mnizl'ke ChelčP. 234“ (t. j.
-žské m. -šské), náboženstvím n'miszym t. 295 towarzizlka milost ŠtítMus.
96', towarzizftwi t. -——
Jinak, totiž v smísilo se š-s v stč. subst. -štie
ze -štst5je, stsl. šsstsje iter, z koř. ched- stupň. chod-, choditi. Substan
tivum toto máme ve složeninách stč. příštíe, náštie, výštie, záštie, veštie,
vzeštíe, nč. příští. Příčina, proč výsledek míšení byl zde š a nikoli 3
(jako v český z češský atp.), byla v měkkosu' —stie: —s'[ie.Vedle příštv'c
atd. je stč. také příščz'e atd., pi'zil'fczie Krist. 84“, przyffczye Pror. Jer.
8, 7 atd.; to se vyvinulo zvratnou analogií: za št je z pravidla starší šč,
na př. ščít-štít, tedy také ke —štieutvořeno domněle starší -ščie. V ŽGloss.
je náležité šč ještě pravidlem, na př. přes pnl'czu 135, 16, zprol'czuges
145, 7 a j., a vedle toho je tu psáno: u wiftu 104, 38 t. j. výšťú, wort-ie
120, 8 t.j. -štie, uzelřie 83, 6; vtom je svědectví, že -štie není ze -ščie.
Srov. Listy filol. 1883, 115.

3.

mísí se v

Na př. dešč gen. dščě n. deščě atd., a vedle

toho bývá také (leč gen. dočě, decz ZWittb. 71, (s, t. 134, 7, t. 68, 10,
ZTom. 67, 10, polóžil deczíe pluvias ŽWittb. 104, 32; odtud také dščíti
& dčíti, dfczil ŽWittb. 10, 7, dczil t. 77, 24 a 27; — ščkáti ze ščbk-,
sczkage Hrub. 463". ffczkawka singultus Vít. 93b, Bozk. 2035, & (lial.
čkat, čkavka škytavka Btch. 440 (dol.—beč.); — ščniel, fczmel NOm. 64b
a j., a vedle toho čmol, czmel Veleš., czmelowe Roh. 1825; — ščpav-, ščpieti,
ze ščnp- (odtud ščípati, štípati), lúh ítpawy ŠtítOp. 305b Ze ščpavý, fl'tpý
Štít. uč. 156“ ze ščpí, a vedle toho ně. čpavý, čpíti n. čpěti; — ščváti
pol. szczwač nč. štváti, & dial. čvat BnrtD. 15 (Zlín.), čvat Btch. 440; —
tščicč, tffchzicziu ApŠ. 155, & tčicě, tcziczie ŽWittb. 118, 143; — tudy
vysvětluje se také dial. koncovka pl. nom. -čz' m. -ščí, (sg. —ský),moravčí,
malenovčí, bochořčí BartD. 15 (Zlín.) a Btch. 440, po v- & ř-, — & slc.
koncovka -čina m. -ščina, slovenčina, polčina atp. m. slovenščina atd. —
Sem patří také part. -ččen k inf. čstíti ; tvar náležitý je —čščen,poczfczena
Hrad. 5417,ale za to bývá ččen, povýšen & poczcmn Alb. 54b, k božiemu.
poczczeny Alb. 1023, poezczen EvOl. 135% aby czceni byli Koř. Mat. 6, 2,
aby pocceu byl t. 1. Petr 4, 11. — Dále sem patří čirý proti ščir- v dial.

ščirý, poluszczyry rus. ščiryj atd. Mikl. Etym. Wtb. 343, & číplý schlank,
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číplé tělo Jg. proti šč—v pol. szczuply

rus. dial. ščuplyj Mikl. t. — Ve

změně šč-č může však býti také pouhé odsutí š-. —
O změně roz-ši- v rož-či- atd. v. 5 415, 2.
4. Když jest mezi samohláskou & souhláskou sykavou, mění se š v j:
Srov. změny stejné sykavok jiných v 55 404 a j. Při s“mám doklady pro
případ šs-js a šš—js: učej-si vlásky Suš. 727 m. učeš-si, syuačka nay
krayííieho UmR. 182 (měučno pak tečkou opravnou) m. najkraššieho, slc.
krajší Hatt. 51.

Jiné změny souhlásky š.
436. 1. š se mění v

Zejména:

V několika příkladech před samohláskou. Na př. čamrda Us.
stč. šamrha, ffamrhu Vit. 61“ var.; čachr & čachrovat Us. a Btch. 440
z cizího šachl'-; čuba m. a v. šuba ze střhuěm. schůbe, \veites Úberkleid
Lex., oporou o čuba canícula.
.
' V uš, v menčí m. menší Us., krajík menci Reg. 1088 (XIII stol.).,
odtud menčina a příjm. Meučík; tenčí Us. m. tenší ; jínčí Us. m. jinší;
v slovích přejatých: končol Puch. 238'), viňč, puňč Us.
V dš, tš. Na př. nadčen ln. nadšen, nadczenye EvOl. 12b; konta
minací obojího psaní dš- a dč—psáno pak dčš, nadczl'fen EvOl. 14“;
-vctčal m. vetšal, rúcho nezwetczzalo 01. 2. Esd. 9, 21; — sem patří
také dšč-, dšt- měněné v dčť, my nevládnem dcztyem Hod. 635, dczty,
pluit Main(). llób; kontaminací psaní dš- a dč- psáno opět dčš-, čáka
dczfítie Comest. 87', po dczfty ML. 49b, dczftiem 01. 2. Reg. 23, 4,
dczflliow Comest. 64b.

_

V pš, bš, v lepčí m. lepší Kotsm. 14, chod. 52 a Us., slabčí chod. 52.
V a vzniklém z toho iš. Na př. viecžczie Ol. Gen. 19, 31 m.
věčšie, wietczy rodem 01. Num. 11, 30, wietczy čest Ale. 2146, wyetczym
ski-úšením Modl. 93", oči vietcuie Ol. Sir. 23 28, uárodóv vietčzych Ol.
Dent 7, 1, vwiotcziti SlovKlem. 165 w hufftczy (: huštčí m. huščší, t. straně
oblakův) Comest. 201).

V šp, v dial. čpaček, čpalek, čpulít, čpuut podkrk. 51 aj., m. špačekl
atd.; — šl, člapat m. šlapati chod. 52; — št, v přejatém počta Btch. 440

szs.

m. pošta.
So změnami

srov. měnění s-c v 5 405.
2. š je změněno v s v brslen proti mor. bršlen Jg., stsl. bršljanfb,
srb. .bršljan atd. Mikl. Etym. Wtb. 21. V sršeň proti pol. sierszeú
a szerszeú & stsl. SITŠOIILa šr'bšenb atd. není změněno š v s, nýbrž s je
původní, koř. sei'ch- Mikl. 1. u. 293.
3. je změněno v ř v dial. ořklivý m. ošklivý, vořklivéj chod. 45,
ořklivý BartD. 14 (Zlín.), ořklivé Btch. 440, zořklivit si t.; sem patří
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I'.
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také křtalt m. kštalt z něm. Gostnlt, a \'řotečný m. všetečný, wrzeteczna
opice Hod. 843, 'není—li to omyl;

— srm'. změnu 'ř-š v 5 271 & ž—řvůli/11.

4. š je změněno v ok, a to
v ckč v dial. chčestí, nechčestí,
chčasnéj Šomb. 17 (domažl) a chod. 51, chčebetat t;; — v cln; vo
chvastatl v. šyastati, žrastati; — srov. změny se a sv v chc & (;Íw
\“ Š 405

č. 4., .

5. tš, ((š mísí se v

v. gg 311 a 324.

Cizí š.
437. V slovích přejatých cizí š z pravidla zůstává, na př. šafář,
šanovati z něm. schonon, šindel z něm. Schindel & to z lat. scindula (vedle
scandula) Kluge 302, šum : pěna na víně, ze střlměm. schům, schaum,
a odtud i šum : zvuk (při pěnční), šuměti atd.; — v slovích z franc.
bývá š často změněno v ž, na př. žampion. brožura, manžety, branže; —
někdy je změněno v 6, na př. čabraka něm. Schabracke franc. chabraque,
čachr v. g 436, ], čaloun z fr. chalon vlněná látka, čokoláda franc. cho
colat, čuba vedlo šuba Jg. střhněm. schůbe, čub demin. čubek a čuka
chochol atp. Jg. z něm. Schopf.

š se přisouvá &odsouvá.
438. 1. Přisuto jest š v ško'- m. Iar- v stě. škraboška, škravoška,
skrawol'ka Nam. 673, proti staršímu & hojnějšímu kraboška., crabol'ka
MVerb., krabofka SlovKlom. 585, kraboffka Lact. SMCatd., a v dial. škřída
BaJtD. 65 (ml.), škručeť (kručoti) Btch. 440; o stě. škřemen v. skřemen
a m. křemcn v. g 407, 3; — dále v dbeč. škobrtať m. kobrtati Btch.
440; — v stč. ščmýra, krev [Tczmyry Comest. 143“ a j., vedlo obyčejného
čmýra. — Přísuvky tyto mají proti sobě někdy opak \“ odsouvaném š,
vznikly tedy zvratnon analogií: říkalo se škřidlice (m. skřidlice) a vedle
toho i křidlice, utvořeno tedy také škřemen (v. skřemen) ke křemon atp.,
říkalo se ščpieti a vedle toho i čpieti, přiděláno tedy ke čmýra také
ščmýra atd. —
Stč. kčicě cacsarics, cnpilli vzniklo z kmk—ica,srov. stsl. kmk'r. coma,
a byl to tedy tvar náležitý, kczycie comao Ol. Cant. 5, 11 atd. Vedle
toho bývá I:.šticě, kflticze Alxp. 5, kflticzi Ol. Jud. 13, 9 atd., a to před
pokládá, že bylo kščicě, se vsutým
— Místo plaččivýje plačščivý,
placzfcziwu Hrad. 33“. — O š v stč. čščicč m. ččicč, cffcziczie Alx. Víd.
2060, v. g 311.
\
2. Odsuto jest š v lcapléř m. š/capléř, kaplerz Comest. 2663. —
0

č— 111. šč- v. 5 435.

'

"c

439. Česke :? je dílem dechováno z praslovanštiny, na př. vožen psl.
\'OŽCII'I)z rozjeli-, vok. bože psl. bože z bože atd., — dílem vyvinulo se
později, na př. stč. dat. lok. mieždě z *mézzé; — srov. 5433.

Píše se literami "& spřežkami z, na př. znazil t. j.-snaži1 Greg.,
ziuotem HomOp., ziuot Kunh. 1465, zaloline t. 150a (v—Kunh. jen toto),

zíuota ŽGloss., zen _messis Ale. 11, '34 a j. (v Ale. devětkrát), zadal
Ale. 7. 4 a j., ziwa AleM. ], 4.2 a j., boze ŽKlem. 5, 3 aj. atd., literu
z je pak pravidlem až do liter známkovaných pravopisu Husova a bratr
ského; — [, na př. prilol'l fe Greg., bafant MVerb., ot nehofe Ostr.,
l'iuot. HomOp., bol'e Kunh. l50b, yel'e t. 147b (často v Kunh.), lefala Ale.

2, 9 a j. (v Ale. 15krát), zbolie Ale. 1, 8 a j. (v Ale. pět
apadesátkrát); bore AleM. 7, 38 a j. (v AlkBM. pětapadesátkrát),
v textech pozdějších jsou příklady řídká, ponylil ŽKlem. 43, 20, wfenu
MastDrk. 37, pod krzylem Vít. 5313 mufycze Virago t. 921, atd.; — /'/', na
př. yeff MVorb., fferuehá' t., kaffdy Ale. 9, 27 a j., AleM. 7, 23 a j.,
ponj'l'fen ŽKlem. 88, 16, pohrziuffen t. 68, 3; — s, velmi často a dílem
z pravidla v některých textech ze sklonku XIII & poč. XIV stol., na př.
kase. t. j. káže Ale. 5, 3, drnse t. 5, 4 a j. (v ALxH. 185krát mezi 226
případy), senucz Ale. '1, 25 a j. (tu 113krát, & nikdy 'uprostřed slova),
siuot AleM. 8, 32- a j. (tn lólkrát a nikdy uprostřed slova), siwot ApŠ.
141, saba ApD. d, sena Jid. 105 atd., a podobně \; Pil., svD. a LMar.;
jinde bývá tak psáno sporadicky: iehos Ostr., cdis Kunh. 1475, gens Vít.
100“1atd.; — zz, na př. mozzem Štít. ř. 78b, gyzz t., proti nyemuzz t.
a j. (často ve Štít. ř.), kdyzz Vít. 106“, bozze t., yakozz Kruml. 231%
zzadal t. 255" a. j. (často \' prostřední části Kruml.), kdyzz Ol. Gen. 7, 6,
yamzzto t. 2. Reg. 15, 20 a j. (často v Ol.) atd.; — z', podle pravopisu
Husova, na př. Zena, zák, lez atd. HusOrth. 182, kdy?. Comest. 1911', oble
žechu t. 28') atd.; ve Z\rati Hrad. 1271)je tečka přidělána později (Hrad.
úvod str. XXIV); — z' a ž, pozdější obměnou za z', žediecz fie ŠtítMus.
99“ a j., žakowftwa BrigF. 19, žiezon t. 35, žadol'tí t. 20, leže t. 43,
kuože Comest. 34b, leže t., že LékB. 1717,když t. a j. (často v LókB.);
známkovaná literu je v tiscích Troj., Ben., Háj., Br. atd. a dochovala se
v podobě ž do písma novočeského; — od XV stol. psána také spřežka
zi, zvláště pro literu velkou, na př. zie geft Lit. l. Reg. 18, 15, t. 28, 23,
přielbici zieleznu t. 17, 38, zieny [\re t. 30, 30 a j. (jotace v slabice bý
valé z'ě již není, du. twogi noze t. 2. Reg. 3, 34), zie t. j. že NRada 41,
Háj. 1213, Konáč (1547) 783 a j., zienich Optat (vedle zč : že 83, 29“
a j.), Zia-tecký Háj. 67% Ziateč VelKal. 269, Zioffie t. 47,'»Ziofigi Háj.

l22 atd.
\„

,

33“
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V Hymn. psáno buohzí 2])m. buoží, bnohzye 211)m. buožie atp.; písař
domníval se,- že -h z Zmak zde má býti také vyjádřeno.
Místo kz" psáno km n. a: v iakx t. j. jakž Rožmb. 129, t. 138 a j.,
yakx t. 124, iaxto KlemK. 74 a j.

V textech starých píše se ž někde stejnějako

z, někde se liší

o tom v. 5 409.

ž &sykavka.
440. Když po ž následuje opět sykavka, tu bývají — mimo obyčej
non spodobu (% 254) — změny následující:
1. ž-s mísí se někdy v s. Na př. božský, hozl'ki Krist. 33% aboský,
o bol'kych (věcech) Kruml. 4485, adv. bol'ki Osm-.; — božstvie, bozftwie
ŽWittb. 225% Krist. 71', & bostvie, vboftuí Ostr., bol'twij deitas Nom. 62h;
— množstv-, mnozftwie ŽWittb. 146, 4, nnložftwie Ol. Ex. 9, 18, ot mnozftwa
ŽKap. 63, 3, a mnost\-'-, mnoltwie Kruml. 424b, mnozítwo lida Ev. Scitst.
Luk. 7, 11; — mužský, muszeho panstva Alb. 19b, adv. muzzl'ki viriliter
01. 1. Mach. 2, 64, & musk-, začež bývá muzk-, mul'keho Lvov. Bb, bez
muzkeho pozuánie KristB. 5“, ktož muzky bojije Ale. (na stejném
místě s muszy Alb. 90“). —
Tak mělo by také býti adj. slezký, Slezko, m. sležsk- Mikl. Et.
Wtb. 306, z nár. jména Silingův (Šafařík); ale analogií vyvinulo se
zde a jest ode dávna v obyčeji psaní slezsk-, v. 5 429, 4.
2. Když jest mezi samohláskou & souhláskoú sykavou, mění se ;?
v ý. Srov. změny stejné sykavek jiných v 59 401 a ]. Sem patří změny
„čz-jz: lid bohatý vgzy ML. 60“ t. j. ujzi m. užzí; —- žs-js: veš kraj moy
fie tiem pronésti NRada 762 m. móž sě, doudl. ujsom tu Kotsm. 18 m.
už-sem, bojský podkrk. 52 m. božský, tři sta ptáčku štěbetalo „aj se hory
zelenaly Suš. 749 m. až-se, (pták) dyj své vole nazobal Suš. m. když-své,
srov. hluž. bojski, kúojski Mikl. II, 280; — žž-jž: oheň zaizzon jest ŽKlem.
77, 21 t_j. zajžen m. zažžen, zaizze sě hněv t. 78, 5 aj. pukléře feize
ohňem t. 34b m. sežže, diábel rozeyze žádost Štít. uč. 45b m. rozežže,
když sě jístba zayze ŠtítMus. 59(. m. zažže, ohňem zayziefe He t. 34& m.
zažžieše sě, jsúci zayzena Otc. 25“ m. zažžena, dóm neza'yze sě Alb. 58h,
duom nezaízze se Kruml. 1842 tělo vyzzeme ML. 23b t. j. ujžeme m.
užžeme, Saul chudé vgze Alb. 91b a.ML. 60“ m. užže (aor.), oyženie adustionem
MamVod. 25 m. ožženíe atd.; feyzzy vše Štít. ř. 189“ t. j. sejži (1n.sežži,
a toto ze sežzi, impt.); — žš-jš: naydrayl'li poklad Kruml. 456a m. naj
dražší, sbožienaydrayl'lie t. 354% spadáš v tieysi bydlo Baw. 79 m. těžší;
— žč—jčv pójčiti nč. půjčiti m. póžčiti (a to 'z požitčítí zku
požitku
dáti, slc. iter. požičat), iter. pójčěti, budeš poyczietí národóm mnohým Ol.
Dent. 28, 12 atp., všeobecně -jč—; bývalé -žč—zachováno dialektický: požčaj
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mně šátka Suš. 130, požčaj t.- 220 a j. — j tudy vzniklé vniká pak do
příbuzných tvarů jiných, kde mu býti nenáleží, & jest podle zaiže atp.
také 1. sg. za'jžhu m. zažhu Pass. 503, DalJ . 89 rkp. Z, part. zajžhli m.
zažhli Pass. 135, zaizzhli Krulnl. 2375.

Jiné změny souhlásky ž.
441. 1. ž změněno v z v zezule m. žezule; podle lit. gegužé je
slov. žeg'r.z-, stč. žezhule, ž- změněno v z-, vlivem z- slabiky druhé; —
dialekticky říká,se zelezo BartD. 41 (hm.), drůbez t. 30 (pomor.), petrzelé
t. 37 (stjick.) m. železo atd.; — v ně. vezdejší za stě. veždajší je -z
mylnou etymologii: adjektivum toto jest utvořeno z adv. veždy, vežda
semper: vnšn-d-, zní stč. veždajší spodobou z vešd-, chléb náš wezz
dayffy Štít. uč. 28b, chleba wezzdayffyeho t. 295, k wezzdayl'fy oběti t.
117'), wezdayfl'íemu obětování Kruml. 19b atd., ale mylnou etymologií spo
juje se s významem & výrazem zde, tedy jakoby : ve-zdc, a proto změ
něno í znění vežd- ve \'ezd-; — žř změněno v z'ř v pozříti m. požříti
stč. požřieti, koř. žer-, pozřít Bartl). 254 (laš.), pozrec t. (slov.), já tebe
pozhíjm (vsuto ještě k) RZvíř. (1814) 107, kost pozhříti Beck. 2, 427;
a roŠ'něž tak ve zřídlo Jg. m. a v. žřídlo stč. žříedlo, stsl. žrélo.
2. V Žmosěky-Černoscky změněno ž v č, mylným spojením s adjekt.
(Erno-,černo-; Vlastní slovo základní subst. žrn, srov. žernov, bylo málo známo
a upadalo v zapomenutí.

3. ž změněno v ř, r. Tak jest v koncovce -cř m. -ež \' ob. mládeř,
drůbeř, krádeř chod. 52, mýt. 337, BartD. 15 (zlín), Bteh. 440 (dbeč.)
a j.; příklady toho z doby starší jsou: lgagerz LékB. 38“, t. 403, jisté
kraderze KolN. 74" (1703), o svatokrádeří Beck. 3, 27, mladerže _KolG.
20“ (1703). — Dále je ta změna v slovích jednotlivých: bařina v. bažina,
pochází-li to od bah- (bahno; Mikl. Etym. Wtb. 7 spojuje to slovo se srb.
hara kaluž, nřec. Widex ital. barol; — Bořcna m. Božena, bude B_9_r_zena
má. žena DalC. 41, knieni

borzienhie

DalH. 41; — dai-bůh volání Tit—)?

nickó vedle dažbóh Kott s. v., oporou o daříti; — ncborák m. nebožák,
neborák BartD. 235 (val.), slo. neborák, neborák v listě nedatovaném
(XVII stol.) v Komenského Korrespondenci (vyd. Paterova 1892 str. 281);
sg. akk. fem.: smutnou neboráci Sajfr. 18, 24; — rohořč, rolaořka, rohorze
Boh. 599, rohořka mýt. 337, BartD. 15 (zlin), Btch. 440 m. rohož-; —
scmřiti oči m. semžítí stsl. smntžiti, jáz femrzyw oči clausis oculís Otc.
28% — těř- m. těž-, oni před tiem pryč tierzie ŠtítPař. 104“, když (oni)
za ním potyerzie illis persequentibus 01. Jos. 8, 7 a Lit tamt., (Abimelech)
jeho wtierzy persecutus est Ol. Súdc. 9, 39; — téřměř m. téžměř, tef
mieí' ŠtítOp.

38, termieí'

(sic) t. 62; — uřas- m;_1_1_ž;a_s:,
Pilat vrzel'e sě

(aor.) Hod. 45“, kak sú sě vrzel'ly t. 535, strážní velmi sě vrzeí'ly t., Jura
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se toho uřísnul Kulda 1, 64, uřísnút sa BartD. 64 (val.), srov. pol. prze
rzaanó sie, przerznsly; — řádný m. žádný, žádné neštěstie žádná příhoda
rzadne protiwenftwie jakož rzadna \viecz nemóž býti příhodná (: nahodilé)
Kruml. 407“. — V následujících příkladech je vedle změny ž-řještě změna
další v j: žeřáb, zerzab Nom. 64“, Boh. m. 215; řeřáb, rzerzab Nom. 63b,
a nč. jeřáb;

lit. gervé, ř. ys'gmog, z koř. ger—, \RVUI'e'ň'o onomatopojicky

Mikl. Etym. Wtb. 410; — žeřavý & žeřěvie, zerziewie cnrbones ŽKap.
17, 9, horúcí zerziewie Ote. 135";_řeřavý, fřeřěvie,rzerzawe uhlé Comest.
1801', rzerzieuie Ol. Prov. 25, 22, řiřlnvý BartD. 87 (Stjick.); jeřavý
a jeřčvie, jeřavý Jg., gierzeuie de prunis Ol. Lev. 16, 12, gierzeuye Lit.
ib.; z koř. ger-, stupň. v gor- hořeti; —-—žeřuehu, fferncha MVerb.,
zerzycha Rhas. 156, řeřneha, rz'erziuchy Restl.; & nč. jeřicha Jg. ——
Srov.
změnu ř-ž v g 271 & š-ř v Š 436, 3.

4. ž je změněno v k. Na pohled je tato změna ve žláza-Múza; ale
tu má se věc jinak: vedle gelz- bylo i stupňované golz-, žláza stě. žleza
stsl. žleza je z gelz-, a hláza pol. dial. těšín. _qlózaMalin. wyr. 33 je z golzq
srov. š375. — Dále je k za náležité š v slovíeh stč. hřěbí sors sle. žreb
stsl. žrébtjt, & stě. hřicbč nč. hříbě, hřebec atp., slc. žriebá, žrebec, Stsl.
žrébe; v obou případech tu bylo pův. yerb-„v č. mělo by za to býti
žřěb—,a jest odchylkou hřčb-; odchylka dosud nevysvětlenú; výklad, že by
tu bylo zachováno původní _(/-__(=č. Ia.-), neuspokojuje, neboť změně v že
podlehlo každé psl. (je-, a změna tcrt v trčí, která by byla geí'b- v greb
změnila & tudíž od změny v žerb- zachránila, přišla teprve později, po
změně ge-že; mám tedy za to, že bylo i v češtině kdysi náležité žrěb-;
z toho se mohlo vyvinouti krěb-, hřěb-, buď změnOu ž-h, srov. změny
poněkud podobné ščestí-chčestí atd. v 5 437 (v jazyku vyskytují se změny,
které si jsou více méně podobny, také v dobách různých) —-anebo změnou
žr-žgr (War)-hr t. j. vsutím h (a) do skupiny žr—(srov. zkrátí m. žráti,
pozhříti m. požříti atp. v 5 392) a pak odsutím ž-; tvar přechodní žhř
má oporu v pol. dial, zgrzebie Malin. \wyr. 72 &kašubském zgrzebie Mikl.
Etym. Wtb. 410. Vedle hřdbí sors je také stě. hřěb, křčbí, hřěbík ně. hřeb
sle. hreb elavus; Mikl. I2 5,10 má to za přejaté sthněm. grebil; je-li to
domnění správné, tedy je cizí greb- elavus přeměněno podle domácího
hřěb- sors; ale hřěb, hřěbz' elavus může býti & trvám je' slovo domácí,
identické se hřčb- sors, a tedy také sem náleží. — Stejným Způsobem
jest vykládati také žřiedlo-hřiedlo, zrziedlo kalichOvé labium calicis 01. 3.
Reg. 7, 26, hřiedlo orificíum Smil. přísl. 842, hřídlo umyvadla Ben. Jg.,
hřídlo Mundloch, Ofenloch Jg., vedle toho jest iřiedlo, rzyedlo Rozk.
3170, ot riedla & labio MamV. (3. Reg. 7, 23), s odsutým h jako nč. říbě
m'. hříbě atp.

K subst.

utvořeno sloveso špižovati, & také špihovati, na př.

(král) hrady sve ffpyhowal pokrmy Gesta Kl..16, (město Jerusalem) těžké
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prihowati by bylo Lobk. 126"; za -ž- dano sem -h- analogií podle stráže
strahovati atp.
5. rž mísí se v ř; o tom v. 5 268.

ž se odsouvá.
442. Příklad toho jest ve vždy, vždycky, začež býva vcly, wdy Brio.
17, 55, 65 a j., Bl'igF. 39% NRada 731 atd., ob. dycky. V ob. dycky je
vlastně jen přípona -dy a přívěsek why, jádro slova vž—(: coš-) se od
souváním ztratilo; ale významem je dycky tolikéž jako vždycky, a v tom
je vzácný příklad, kterak slovo a zvláště adverbium změnami hláskovými
může se rušiti a třeba nejpodstatnější část svou ztráceti, a přece význam
náležitý podržovati.
Odsuto ž—zda se býti také v řiedlo m. žřiedlo;
ale o tom v. 5 předešlý č. 3.
č.

443. České 6 je dochováno dílem z doby praslovanské, na př. part.
pečen psl. pečenfb z lichen-, vok. člověče pšl. čnlovéče atd., ——dílem vy
vinulo se později, na př. nebeský pl. nom. nebeščí vedle veliký-velicí; ——
srov. g 433.

Píše se literami &spřežkami: a, na př. nccifta Greg., cechol MVerb.,
sluneck t., crfcení t. krščení HomOp., dcvcie t j. děvčie Ostr., cynis t. j.
činíš Kunh. 147h, fcedrol'ti t. 1501), ac t. j. ač ŽGloss., yefceroue t., bez
pecenltwie Túl. 30b, lacnoll: t., ciel't pars ŽKlem. 10, 7, opufceni t. 21, 2;
do t. j. čso Alx-M. ], 8 a j., Hrad. 10b a j., nicí t. j. ničs (nic) AlxŠ.
4, 5, city t. 3, 14; aby czceni byli t. j. ččeni Koř. Mat. 6, 2, aby poct-.en
byl t. 1. Petr 4, 11; — cc, na př. lucc MVerb., ozladicc t.; — [, s, na
př. zefen t. j. sěčen Greg., ufenim studio HomOp. (ČČMus. 1880, 119), ni
zaf by nejměl t.j. ni za-č byTúl. 33% slunek MVerb.; —-cf, na př. klokocf
MVerb., dynyucimy ŽKlem. 140, 4; ——fc, na př. fceled HomOp. (ČČMus.
1880. 119), — zf, na př. zfed zabitých t. j. čěd Ale. 4, 29; — [z, na
př. obafz Ale. 7, 11, za malefzkem t. j. 5, 12, vtefze t. j. uteče t. 7, 24

aj. (v Ale. 7krat), tol'zus Alxlš. ], 34, w tey zziefzi t. j. sěči t. 2, 3,
zzicfzeny t 4, 23; -— ch, např. chubr t. j. čubr MVerb., chinithi IlomOp.,
newchenychayu ŽGloss., ochiltiti Kunh. 1505, uuiechnie t. 151a a. j.,
(v Kunh. skoro vždy tak), w chii'lc Túl. 24b a j., bryeolitan Rostl., fchiewik
t.; —. chz, na př. chzakagie AlXI'I. 1, 8, chzezt t. 1, 24 a j. (62krát
mezi, 72 případy), gefchze AleM. 1, 4“ a j. (93krát mezi 97), achz
AME., ], l a j. (29krat mezi 76) atd., pravidlem v ApD., ApŠ.,
Pil., Jid.. svD., LMar.; — chs, chsryewcze Rostl.; — fch, lilufchnimi
Ale. 2, 27, bezpochyby omylem, nebot ích je tu: š; — cz, na př: lecz

520

Ale. 4, 41 (v Abd-l..,an to), zyrdecznye AleM. 1, 21, czeft Ale. 1, 15
(tu 26krát mezi 76 případy); acz ŽGloss., czini t. a j., z pravidla v ŽGloss.,
& rovněž tak pravidlem v Dalll., DalHr., DalC., ŽKlem. (v ŽKlem. jsou
i korrektury rzeczi má 55, 5, Neuczinyl 147, 20), ŽWitth., Hrad., Krist.
atd.;" — 6 v pravopise Husovu, na př. čakai, lúč atd. HusOrth. 177; —
č, pozdější obměnou za 6, na př. rzeči prawe'e LékB. 225 očy Ben. Gen.
3, 5 atd.; 6 je potom a dosud pravidlem; -— cez, na př. czzlowiek Kruml.
231, vmuczzeníe t. a j. (často v lil—umi.), zpíewaczzow 01. ]. Esd. 7, 7
a j_. (často v Ol.), oweczznyk EvOl. Jan. 10, 1, tlukaczzowy t. Luk. 11, 8
a j.; — až, na. př. necZadfkee Ol. Sir. 27, 33 aj.; — až, na př. tocžíš
LékB. 24“, pocžeftnym BrígF. 8, przijcžyna Ben. Gen. 8, 9; — t/f, tfftweru
věc Ale. 5; — tc, nčtčeho Br. Dan. 6. 11 a j., VelKal. 325, žiwotčich
VelKal. 141; — cm'-,na př. \v czicle geho Lit. 1. Reg. 17, 49, d\va cziebri
wins. t. 25, 18, nycziehuoz t. 25, 21 a j. (jotace v slabice bývalé cč tu
již nebývá: \v rucze t. 1. Reg. 28, 21, v mracze t. 2. Reg. 2, 32).
V textech starých píše se č někde stejně jako c, někde se liší;
o tom v. 5 420.

c"& sykavka.
444. Když po 6 následuje. opět sykavka, tu bývají —mimo obyčejnou
spodobu (v. € 254) — změny následující:
&) č se sykavkou následující splývá. nebo se mísí. Zejména:

1.

splývá v

Na př. babiččin, tetiččin vyslovuje se ob. -ičin,

dbeč. Bystřičí m. -iččí Btch. 437 atp. Výslovnost bedlivčjší zachovává. však
-čč-. V jazyku starém zachovává se čč pravidelně, na př. proti czczy five
Ol. Mich. 7, 6 t. j. čči (ze tšči) adversus socrum, hoře a czczyczy Alb.
73 t. j. ččici (ze tščici), dušiu czczywu ŽWittb. 106, 9 t. j. ččivú (ze
tščivú) animam inanem, koczczym l'trzyebrem Pror. Jer. 2, 22 t. j. koččím
(nč. kočičím).
2. (5-3 mísí se v 0. Na př. czo t. j._ co ze čso ŽGloss. 38, 2, AlxlI.

1, 31, Jid.74 atd.;.czty Rožmb.129 t. j. cti ze čsti, fe czty Vít. 80% ve
czti H_usPost. 6“ atd.; cztnoft NRada 1681, cztny Amon. 73, cznoft Hrad.
115', czny Most., 204 atd. ze čstn-, čsn-; prorocký atp. z'proročský atd.,

slova proroczka Kruml. 643; rovněž tak púšcký z púščský, trniepuffczke
solitudinis Ol. Súdo. 8, 16, s hložím puffczkym t. S, 7; proroctví atp.
z proročstvie, po diedicztuí HusPost. 385, ptacztwo Bozk. 2088 atd.
V textech starých bývá čs velmi často zachováno, mnohdy 'z pravidla;
na př. proroczl'kym úřadem Pass. 279, diediczftwic ŽWittb. 134, 4, pro
roczl'twie Hrad. 19b, ptaczltuie Ol. Lev; 7, 27, ptačftwo ŠtítOp. 57% nad
ptaczzftwem Kruml. 1952 ptaczftwu Pass. 305 atd. — Odchylkou psáno:
krajiny Niemecfké Háj. 135, v Libicfkem kohele t. 90b, kníže Lehnicfké
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VelKal. 133, král Francíky t. 85 atd., t. j. psano -cfk- místo náležitého
-clc-,vvzniklého smíšením ze staršího -čsk-; to se děje mylným odvozováníin
těchto adjektiv: slovo základní má kmenovou souhlásku -c, k té se při
věšuje mechanicky -sky', a tak vzniká. psané _němecský .m. -cký.
_
3. č-š mísí se v č. Příkladem jest kompt. čišči gen. čiščieho m.
ěiščší a čiščšieho, nayczyfftieo zlata Comest. 69“ t. j. čištieho z čiščieho
a toto z čiščšielio (číst-jbs-j-). — Sem náleží také míšení č-šč v čě. Na
př. part. poččen z počščen, inf. počstiti, k božiemu poczczeny Alb. 102&
a j.; pl. nom. proročščí a z toho proročští a nč. pí'oročtí, rzečfltij kněží

Pref. 10, Hradečfítij VelKal. 83. Ale

drží se také nesmíšeno, na př.

part. počščen, poczfl'czeno ŽWittb. 71, 14, czfczenye Hrad. 56“, pl. nom.

řečščí. rzecszczij mistři Krist. 64“. — \iísto

psáno -cští: Hradecfftij

VelKal. (index H), Něinecíltij t 133 a j.; podle koncovky -c slova základ
ního utvořeno adj. -cský, a podle toho ustrojen i plur. -cští, srov. číslo
předcházející.
4. 6-0 mísí se v 0, na př. sg. dat. babičce, totičce, vyslovováno ob.
-ice; kočka dat. kočce ívysl. koce BartD. 13 (Zlín.) a Btch. 441 (dbeě.),
máčka (omáčka) lok. v-ináčce vysl. mace Btch. t.; panáček (kněz) pl. nom.
panaěcí vysl. panáci BortD. 13 (zlin), andělíěci vysl. andělíci t. Ale lašsky
říká. se panaěci, na-pavlaěce t. 108, a při bedlivější výslovnosti slyší se
nesmíšené -čc- také jinde. Tak bylo i stě., na př. nebožiěka dat. nebo
žičcě: k nebozyczczye Vít. 25“, neboziezcie HusPost. 46" atd.
b) č vedle „sykavky mění se vt, ť. Assibilata o“-je skoro : iš ([š), ve
skupení 6 se sykavkou je tedy tš a ještě sykavka jiná, tu vynechává se
assibilace z č : ts' a zbývá t; srov. změnu podobnou sc : sts, v si v g 423.
Sem patří případy a změny:
'
'1. šč se mění v šť. Za starší lučišče, puščen,

ščastný,

tščě SOCl'uS

atp. je později luěišťe, pušťeu, šťastný, tště atd., v příkladech velice

hojných. Sykavú skupina

může býti původu rozličného, změna její

další je vždycky jednóstejna

v šť; na př. v lučišče je -šč- z -sk—,v puščen

z -stj-, ve ščastný z sč—atd. Tudy vzniklo také štíti : pocítiti, 'totiž ze
z-čiti, z—ěúti,ktož (své) věci nemiluje strastné škody na ní sstige Baw.
43; ——a dále štísti dinumerare, ze z-čísti, v ŽKlem. 89, 12 zitifti (5 před
ložkou z—opakovanou). Srov. stsl. ištisti z iz-ěisti, išteznqti z iz-čeznziti,
beštedn z bez-čed-, bEŠtÍSlbII'Iiz bez-ěisl- atp. V češtině jsou pro šť nej

starší doklady dva Greg., pl. inst. greblifti remis a adj. pouítatelnymi
vel-bis persnasoriis; ale tu třeba nového ohledání, nebot staropísmě ['c a
ft těžko se rozeznává. Jisté doklady pro 5—5
jsou až ze XIV stol. ŽKlein.
ina i šť, na př. fczcnci 103, 21 a ftenye 16, 12, dfczalo 77, 24 a
dl'tyuge 10, 7, ftanowifcze lIab. 7 a w ftanowiftich 117, 27 atd.; taktéž
DalC:. w tom hufczyu 24 s. w huftyu 15, yefczye 5 a yeftye 20, ofczyepem
19 a ol'tyepein 15 atd.; vůbec\je v tex-tech západočeských v XIV stol.
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šč i ší, v XV šč ubývá, od XVI je .šť pravidlem. — Vedle toho drží se

staré

dialektick

y: v Čechách je zachovánojen v doudl. v slovích

ščestí & ščasnej Kotsm. 12 a v domažl._ščestí,
ščastněj, dešč Šemb. 17
a chod. 51, proti tomu neboštík chod. 51, eště t. 54, koštištč t. atd.
Mnohem více zachovalo se šč v nářečích východních,
kdož někde vedle
ší se drží, někde šč samo vládne. V Šemb. 99 sl. je pohádka o slunci

& stromech v nářečíchmoravských

a slezských,

stč. zvláščě & sing. dat. svému štěstí

v ní je adv. zvláště

stč. ščěstú (ze staršího sčěstú), &

v 'těchto slovích střídá se & ší takto: \' nářečí podhorskěm jo zvlášče,
ščesti 99, jinde vobzvlášič, štěstí 100; v nář. horském je zlášče, ščesti
100 (někde sčesti

103, zachováno

i staré

sč—111.šč-);

v nář. dolském

zlašče, ščestí 106 a. 107, jinde obzlášť, štěstí 108; v nář. hanáckém zlášče,
ščesti 109 (sčesti 110); v nář. dolnobečevském zlášče, ščestí 111, jinde
obzláštně 111, štěstí 112; v nář. hornobečevském obzláštně a ščestí 113,
jinde zvlášče 113 & štěstu 114; v nář. oderském zlášč a ščestu 115;
v nář. opavsko-ostravickěm ščešču n. ščešču 118; k tomu dodati jest
z popisů nářečí těchto doklady: ščekat, ščavlik, ščasně Neor. 8 (ham-bohusll),
ščasné, póščať (pouštěti) atd. Btch. 432 (dbeč.), ščáva, ščekat, ščít, šči—ba
atd. zlin. 22, olínišče, ješče, ščípat Šemb. 35 (obecně mor.), ščúr t. 60

(opov.). Tak je také v nářečích slovenských.

Slovenština spisovná má

šť: lučište (vysl. -šfe), ešte, štástný atd.; ale v nářečích obecných je vedle
št' hojně také šč, na př. v nářečí bělohorském zlášče, svojimu ščesíu
Šemb. 124, v trnavském šťastú svému & ščasču svojému t. 126, v horno
trenčanskěm svojemu ščasču a šťastu svojemu t 133, v dolnotrenčanském
ščasťu t.

129 & šťastu 131, v hornovážskem

ščesťu svojmu t. 134 &

štěstú svojmu t. 135, v pohronském štěstu neb šťastu t. 137, v honfanskěm
& novohradskem šťastú t. 138 a 139, v gemcrském ščestú & štěstu t. 140,
ve východním ščescu svojemu t. 141 a násl.
'
'
2. žč se mění v ží. Příkladem je tu nebožčík (z nebožec), změněné
v nebožtík: nebozczyk Hod. 79% já nebozczik Tkadl. 25“ atd., & neboztik
Veleš., hoře mně nebozztiku Kruml. 341“, ha. neboztíku HusW. 88". Z toho
bývá spodobou šč, šť: běda mně nebofftiku Alxp. 149, běda tobě nebofl'
tiku t. 101.
čč se mění v čl. Ze subst. kočka je adj. stě., koččí, & z toho
kočťí, na př. budeš-li se mýti koczczym í'trzyebrem in nitro Pror. Jer. 2,
22, mozk psí & mozk koczty LókB. 46b, kocztye sádlo t.; — k necky je
demin. stě. neččicě, & z toho nečticě, vkladu na. neczticzie in canistro Ol.
Ex. 19, 3, w ncczticzkach _t. 29, 32; — z adv. placky je adj. stč. plaččivý,
a z toho plačtivý, placzczywie kvielíš Krist. 1135, na. tohoto světa. placz
czywem moři ROIB. 4“, placztywy hlas Kreml. 417b, placztywyma očima.
Modl. 52“; — k Adlička je adj. possess. Adliččin, & z toho Adličtin, Symon
Adlycztyn UrbHrád. 12; — k inf. počstiti je part počščen, ztoho poččen,
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a z toho počt'en, poczczen Alb. 54b, aby poceen byl Koř. 1. Petr. 4, 11,

slavně pocztíen jest Ol. Ex. 15, 21, den pocztieny venerabilis t. 12, 16;
— za, řečána (vlastně řěčščina) je řečtina US.; — ze tščě stsl. tašta. socrus
stalo se ččě & z toho čtě. (vstane) zelva proti czczy fwe adversus socrmn
01. Mich. 7, 6, cztye socrus MamC. 1395, Comest. 127% ctye Šimonova
Koř. Luk. 4, 38; — ze tščicě stalo se ččicč a, z toho čticě, plakáním hi
tffchzicziu ApŠ. 155, hoře & czczyczy Alb. 73, bolest/a cztyczy Štít. uč.
1535; — ze tščivý je ččivý & dále čtivý, nasytil duši tfcziwu animam
inanem ŽKap. 106, 9, czczywn ŽWittb. t., srdce poče cztiwo býti BrigF.
46"; — z akk. na-tščútrobu je na-ččútrobu &dále na-čťútrobu, na cztytrobu
píti GestaKl. 55“.
4. és je změněno v ts ve pmčstvie-ptatstvie, rozličnóho národa
ptatftwij Ev. Ol. 56b, & Mohutský m. Mohučský, Mohutl'ký VelKal.
208 a j.; pokud tu je ts : c, je to změna. čs-c.
5. (30v tc. K nom. smyčec je gen. smyčce atd., a to změněno ve
šmytce; odtud pak vzato t i do nom a. je nč. ob. šmytec Suš. 671. K sg.
dčvečk'a je du. děvečce, z toho je dčvotcě, dwie diewetcze Comest. 491.
6. čš v tš. Příkladem toho je větší 7. věčší; původně bylo věcší,
z vent-jbs-,-a.le dokladu bezpečného pro stč. včcší není; přešlo záhy ve
věčší (srov. 5 423 č. 3), a z toho tedy vyvozujeme větší: naywyeczfye
šlechta Ale. 242, wyetffy hřiech Štít. uč. 1351), wyetffye chvála t.—104",

wietfl'le úsilé Ale. 4, 12 atd., dosud tak.
7. Sem klademe také změnu čř-t-ř, neboť ř je

sykavka. Za pů

vodní čel-vo stsl. črévo slc. črevo bylo stě. čřčvo, žabie chsryewcze Rostl.\
393, z toho je třěvo, trziewa Pass. 392, kuřie trzewcze RostlF. 12“
atd., & přisutím (v. 5 407 č. 4) střevo; — rovněž tak bylo z pův. červ
stč. črčví, čřčvíe, lehké czrziewiczie Hrad. 23b, a. dále třěví, třěvíc,
trňewi mój calceamentum ŽKlem. 107, 10, trziewicie Pass. 456, &střevíc;
-— z pův. čerm- stě. čřčmcha (nedoloženo, ale dlužno předpokládati, že
bylo), a z toho třemcha, trzyemcha Rozk. 1108, Třěmešná, Třěmšín, &
střemcha Jg.; — způv. čern- stč. čřčn (ncdoloženo), slc. črenka. Messer
schale, & z toho třenka. a. střenka; — z pův. čerp- stč. č-řěp(ncdoloženo),
slc. črep, & z toho třčp, trzyep Rozk. 2950, střep; — z pův. čerbulja
stě. čřěbule (nedolož., ze sthněm. kěrvola, a. toto z lat. cmrifolium Kluge
166), a z toho třěbule; — z "pův. čers- stč. čřčšnč (nedoloženo), &z toho
t—řěšně,trzyel'fnye Vít. 95% střešnč;

— z pův. čerda. stč. čr'ieda., credica

t. j. čriedica viculus Gloss. Jer., blato czrl'ledne lutum platearum ŽKlem.
17, 43, a z toho třieda, trzyeda Guth. 1793, střída; — z pův. Č(-!1'Sl£).(pllll'.),
stě. čřiesla, cerezla MVerb., slc. čríeslo, & z toho třicsla, prokla trzyefla,
jeho ])alC. 50, střiesla; — z pův. čerslo stč. čřieslo (nedolož.) slc. črieslo,
a z toho třieslo, trzyeflo Vocab. 1755, stříslo Jg.; — z pův. čert-, sln.

črét sumpňge Waldung, je stě. čřict- (nedolož.), & z toho jméno místní
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Třictež, Trzietez Poř. 1358 (14), UrbR. 397 a j., Střítež; — z pův. čerp
čerpati stě. čřieti, nemáš čím vody naczrziety Krist. 52b, praes. naczrzeís
Ol. Ex. 4, 9, naczrze t. Lev. 4, 5, naczrzete haurietis ŽWittb. Isa. 3,
impt. naczrzy Modl. 1751',part. naczrzieli Einmn. 10 atd., a z toho třieti,
natrzel nápoj z kamene Ele. 485, žbel v ňemžto natřelo človččiepřirozenie
vody živé Kar. 126.
0) Když jest mezi samohláskou a souhláskou sykavou, mění se—sykavka
v ,i; srov. šš 11-04-a j. Při č mám toho doklady jenom pro změnu čc-jc:
kočka dat. kojce m. kočce Kotsm. 18 (doudl.); stoji tyčka prostřed dvoře na
tej tyjce chmóli roste Suš. 749 m. tyčce; stojí tyčička, na tej tyčijce chme
líček obrůstú t. 750 m. tyčičce; jedno (jablko) jest dal svej inatijce, druhé
jest dal svej sesti-ijce t. 752 m. matičce & sestřičce.

č se mění v £.
445. Změna tato jest podobna ke změně c v t' (v. g 424).
_ 1.v Obecně pronikla tato změna v adv. točúš, točíš—totíš
totiž.
Slovo to je složeno 7, to- a c'úš staž. z čuješ (2. os. sg. slovesa čútz', čuju,
v. 5 477 č. 19); čujcšzsentís,
audis vkládalo se nespojitč do věty,
skleslo u význam adverbialní, a tu pak podléhalo proměnám dalším: sta
ženo v čúš, složeno s to- a změněno také v tolíš a totiž, srov. Listy ňlol.
1880, 295. Změna č v t' byla zbuzena interjekcí totz' nunc; slovce podobně
znící tuti nunc a točíš scilicet ztotožněna, kontaminací-obou vzniklo totiž,
v němž zvítězilo znění prvého a zůstal význam druhého. Příklady: chzns
Ale. 9, 4, tochzul'to Pil. a, to nenie z dluhu by czyíf bylo přikázáno
Štít. uč. 1355 toczijíí Štít. ř. 136", toczil'í Krist. 41b, točis Kruml aa,
točií's ŠtítOp.
točís Hug. 114, tocziz Mand. 19“atd.; tocžiš LókB. 24%
totiš t. 35b, a totyfí Vít. 992 totiís Hug. 105, totiff ŠtítMus. 275, totiz
t. 59b, totyz Otc. 24b, totiz Mand. 25h, totiž t. 11& atd.

2. Dialokticky

mění se č v £ zvratnou analogií tam, kde t' se

mění v č: místo tichý říká. se dialekticky čichý, náležité tichý zůstává
však u povědomí též (jako archaismus, nebo vlivem nářečí sousedních nebo
jazyka Spisovného), jest tedy vedle sebe stejnoplatné tichý a čichý, a podle
toho vzniká. naopak také k náležitému číž, čížek analogické ťíž, ťížek.
Příklady z nářečí nynějších: řítice mor. m. říčice, řídčice : řídké síto
Jg.,
(zkrác. m. tíž), iižek BartD. 107 (laš.), papuťe t. m; papuče, žluť
t. G4 (val.) a 52 (dol.)"—,
m. žluč; z doby staré;
víno z zzluty smíšené
EvOl. 2485 t. j. z-žlutí 'm. s-žlučí, dietčcím íwitiegem Kat. 42 t. j. svy
tčjem m. svyčějem, polyň &zlut Lvov. 84b1n. žluč, octa fe zluty t. 25b, (ten) tč
obklyty t. 27“ in. obklíčí, vtynyczy t. 681) a 69“ m."učiniti; 3. plm'. pytí
ŠtítJos. (Listy íilol. 1888, 120) t. j. pytí m. pyčí, pro svú tieít reveren
tíam Comest. 154" t. j. ťest ni. čest, blahoslavený kterýž tieka t. 191'.
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t. j. ťeká m. čeká, tyemu t. 211“ t. j. ťemu m. čemu, obleiltiena allcviata.
t. 228“ t. j. obleht'ena m. oblehčena.

Jiné změny souhlásky č.
446. 1. 6 se mění v š (srov. změnu c-s v š 425).
Tak je změněno č nespojené se souhláskou jinou v dial. šekal,
vkrošil, skoší Pastrn. 144 (gemer.) m. čekal atd.
Hojněji vyskytuje se táž změna ve skupeních čt, tě, dě, čč, pě, bč, kč,
měněných v št, tš atd. Změna tč, dě, čč, kč v iš atd. je známkou nářečí

východního únor.). Příklady:
či změněno v št v ob. štyry m. čtyři Us., chod. 62, Kotsm. 15,
Btch. 44.1, BartD. 15 (Zlín.), we fftyrech KolJ. 55“ (1604); s'trnq'ct, šty
rycet US.; — štvrty', štm—t, štw-tek, štzfcry', štvcrák m. čtv- Us., štvrtej
chod. 52, štfrtej, štfrtek Kotsm. 15, Stwrtu neděli EvOl. 102b, jsú Sňwr
cení Háj. 157h atd.; — štcník, šienář m. čten- mýt. 337, Kotsm. 15,
štenář BartD. 15 (zlin.); -— dial. m'št z ničí.-to Pastrn. 14.8 (slo.), BártD.
4-2 (hrozenk.); —- stč. -štřieti m. -čtřieti (ze čřieti), impt. nafftrzi vody
Hug. 80, 'nafftři t.; — stč. šticě m. čticě (&toto ze tšticě), cztycie Kruml.
3415, s ffticzij &žalostí Trist. 57“; — štítroba (z akk. na-štítmbu) m. čtí

(ze tští-), na cztytrobu píti Gesta Klom. 553, čtitrobazlačný

žaludek

Šemb. 20 (lužnick.), na l'l'titrobu píti Gesta Mus. 55'*, štítroba US.; —
tč změněno v tš v dial. (mor.) olše m. otče, otffe mój EvOl. 245%
tudy vzniklé tš změněno dále v čš: oczse (sg. vok.) Sequ. 363, dobicsze
EvOl. 291"; —
dě změněno v dš v dial. (mor.) svědšitz' m. svědčiti, fwycdffy má.
včhlasa Kat. 144, fwiedňe moji umi t. 122, fwyedffyly EvOI. 1138; nedo
chódšě m. -dčč, jako nedochodffycty EvOl. 161% příchodší m. -dčí, nejste
hosté a, przychodffy t. 192“; —
66 v čš \“ dial. (mor.) v egg/pěší m. egypččí (& toto m. egyptščí),
egipcszy EvOl. 1341'; bcčšžcč m. beččícě (demin. z bečka), beczmcze EvOl.
329= & t. Mat. 25, 4; —

])č v pš, v dial. vok. chlapše m. chlapče chod. 46 a 52; —
M V bš, ve jménech místních nč. Libšz'ce, Libšovžce, Sobšice atp. m.
Libčic'e, Libčovice, Sobčice, de Libiczicz Lún. ks. 1415, de Lubfczowicz
t. 1357; —
'
ks“ v kš, ve kšicě m. kčicě caesaries, kcziczie 01. Num. 6, 5, vy
strachy zdrastíte kšici Podk. .v. 281, opavsk. kšica. dlouhé vlasy Šemb. 60.
2. č změněno v o: cesnek BartD. 41, strace—nuškakrk. m. straší-.

č se přisouvá. a odsouvá.
447. 1. Z lat. spica je střhněm. spitze, a z tohoto české špice; za
to však bývá stč. šťpicč, l'tpyczie Nem. 69“ atd., a to předpokládá starší
ščpicě;. ve ščpicě (št'picě) je přisuto
č (t') zvratnou analogií podle
ščpieti-špieti: bylo náležité ščpieti (šťpietí) a vedle toho i špieti, & podle
toho vzniklo vedle náležitého špicě také ščpicě (špicě).
.
2. Odsuto
je 6 (i) v s'k m. ščk (šťk) & šp m. ščp (šíp) Bývalé
ščk, ščp změnilo se v jazyku spisovném & češtině západní v šťk a šíp,
odsutí stihlo tu tedy hlásku ť; ale že tato je zde střídnicí za starší a též
díalektické č, klademe věc tuto sem, do výkladů o hlásce č. Sem patří:
ob. tlouška, deška Us.1 Kotsm. 15, m. -ščka (-št7.—a);— Hradiškom. -ščk.o
(-šfl.=o),k Hradilftku KolA. 1514, k IIradil'fku t. 1513; — škavka' m. ščk
(šťk-), l'llškawka Háj. herb. 2265, Slkawka t. 2225; — ušknouti m. ušc'lm
(ušima-); slovo toto pochází ze ščbp- (štípnouti), z u-ščhp-nzjti stalo se
uščuúti, ušťnúti, had ufltnul jej Štít. uč. 5', vltnut Comest. 80“ atd., srov.
$ 337; do šťn (m. ščn) vsuto k a bylo šíkn (m. šc'kn), každý vl'l't'knutý
Br. Num. 21, S, když vl'fťkl had někoho t. 21, 9 atd.; a ze šiku. (ščlm)
vynecháno t' (6), ušknut Jel. Jg.; — špieti, špavý atp. m. ščp- (šíp-),
z téhož koř. ml)-;
--na př. fl'tpý Štít. uč. 156—a (voda do oka puštěné)
bude l'piety Chir. 281b, ffpčnij Háj. herb. 1425; lúh [\'tpawy ŠtítOp. 305b
& věci [fpawe Háj. herb. X"; Í'tpawolt ŠtítOp. 391 a 392 & fl'pawoft- Háj.
herb.

1471x

:: (dá).
448. Hláska tato zněla původně:

dž. V prvotném ž se člen zubný

časem oslabuje & zaniká, ž tedy se mění v š, na př. vok. kmneže-kněže;
srov. % 433. V podružnem ž jest d—zjevné, & vyslovuje se podle popisů
dialektologův tu dž, tu ďž, na př." strídža Hatt. slc. 51, Háďžu Bai-tl).
65 (ml.).
'

Vznik &proměny souhlásky ž.'
449. z" je dílem z doby praslovanské a tu vyvinulo se z původního
g, na př. sg. vok. kněže z býv. kmeže pův. kůn'ínge, lože z lože pův.
logje; — dílem z doby předhistorické pozdější, kdež vzniklo ve skupení
žž z původního fdj, na př. v stě. hyžženie, hyzdzenie mé ŽKap. 68, 20,
hyzdzenye t. 68, 21, (beží-, drazdzowany t. 94, 9, wzdrazdzu ŽMus.Deut.v
20; _- srov. g 433.
z"z je prvotné, a také ;" ve skupení žž za prvotně bráti chceme;
vedle toho -qut i _ž'podružné, v. 5 násl.
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:! podružné.
450. :; podružné je v případech stejných, jako podružné ; v g 394,

e); totiž:
v nářečích slovenských tam, kde jinde je pravidlem ž proti h a kde
slovo základní má g, na př. striga-stridžisko Ilatt. slc. 51, vyga (vikev)
vyďžisko BartD. 65 (val.), flágat (ňákati) praes. 1. sg. ňád'žu t., drúzgat
(drtiti)-drúžďžu t., brýzgať (tlachati)-b1ýžďžu t. 201 (val.); slova sem pa
ti'ící jsou vesměs původu pozdějšího, jest tedy také jejich ž (dž, ďž) pozdní,
a vyvinulo se analogií: k temnému k je assibilata temná č, plakati-pláču,
tleskati-tlešču, a tovede k tomu, aby k jasnému g byla příslušná assibilata
jasná, a to je ž, tedy striga-stridžisko, Hágat-liáďžu, dri'izgat-drůžďžu'
atd.: —
,
jiné podružné 5“(až) je v proč-bych, když provedeme spodobu a vy
slovíme prodž-bych, — a podobně ve džbán v. čbán, czban Krist. 885,
džbanař KorMan. 785, — džber v. čber, czber Vít 93% džber Us. Jg.; —
dále je podružné dá v dial. džedžína m. dzedžina (dědina), viz
g 321; — a
v slovích dial. původu nOvého džgat (cpáti), džignót (bodnouti) Btch.
415 (dbeč.), džgat, džignút BartD. 209 (val.) atp.

;“a sykavkn.
451. 'I'u je důležito zejména spojení žž. Spojení to je : ždž (žďž), je
v něm tedy skupena souhláska sykavá se zubnou a opět sykavou; ze sku
peuí'pak takového vynechává se sykavý člen poslední: žž : žrlž mění se

v .žď, podobně jako

štš se mění v št', nebo zz : zda v zď, nebo

sc: sis \“ sf, v. g 423 a j. Příklady tomu jsou: part. hyžd'en ze star—
šího gyžžen; hromažd'en m. -žžen; zabřěžďenie m. -žženie; roždie místo
rožžie; sg. dat. 10k. stč. mieždě, mieždie HusPost. 135), m. miežžč (a to
m. miez'zě, v. $ 431). Tím způsobem vzniklo také jméno místní Žďár ze
žžár & toto ze z-žárzz-žár,
t. j. osada vzniklá na místě vypáleném
(les, který tu byl, jest vypálen; srov. jména místní Seč, Paseka, Mýto,
Třebová : osady vzniklé na místě lesa posekaného, na místě vymýceném,
vytříbeném t. j. vyčištěném, v. Listy íilol. 1877, 306—309 a Jag. Arch.
3, 76; žár a starší žár je z gíír-, koř. get-, stupňovaného v gor- hořeti).
— Srov. změny podobné v šš 423 a j. a stsl. iždena, išdimati, beždeléza
atp. m. ip:-žena (z iz-žena) atd.

G) Souhláska ] a jeji proměny.
452. Souhláska j je v češtině pravidelná střídniCe za praslovanské
j, na př. jho psl. jngo, zájm. je— psl. je-, v. 5 250.
Píše s e literami a spřežkami: i, na př. rozmil'laia Greg., iako HomOp.,
Kunh., ŽGloss., ŽKlem. 5, 13, Hrad. 2“ a j., naiat MVerb., iuh t., ielt

Ostr., ienzto Ale. 1, 24, ius AleM. 3, 1, boiowaffe Hrad. 4h atd.; —
y, na př. yako HomOp., yavor MVerb., yezero t., hnoy t., boyuyuci ŽGloss
(tu většinou y), yaks Ale. 1, 10, boy t. 7, 16, ydyeffe t. 2, 34. dayte
Ale. 1, 14, yala AleM. 1, 9, poyduíe t. 15, fwoy AlxM. 1, 13, yeft
Kunh., ya ŽKlem. 5, S, moy t. 4, 3, lay ŽWittb. 37, 2, yfu t. 37, 17,
yeho Hrad. 3“, b'woy t. I“, yinagycz Vít. 205 ymyela t. 21&atd., v textech
stčeských většinou tak; — g, na př. dogiti lIomOp., gohoze t., gfmi t.,
gfu t., gill MVerb., gilcc t., gifzkra t., decugemi, gegie t., gli t., gedifto

przigidu Ale.,

1, 6, geft Ale.

1, 13, gmu t. 1, 23, gefchze AleM. ], 4,

gho t. 1, 9, glte Alth. 1, 3, hoiugu Túl. 30% bog (boj) t., gmaiu t., gez
ŽKlem. 4, 5, gfi t. 4, 2, genz ŽWittb. 1, 1, geho t. 1, 2, gizto vfl'agy
t. 2, 13, gaz Hrad. 10, geft t. atd., velmi často, zvláště před samohláskami
a, z“a praejotovanými, t. j. tam, kde se i ve čtení latinském podle výslov
nosti středověké vyslovovalo g = j; v jiných případech, aby se podle téhož

způsobu latinského nevyslovovalo psané 9:

g (gamma), psavají písaři y ,

na př. boyg Vít. 79b, obyczyeyg t. 88b, velikú [ti-alt ygmyegyechu t. 302
jižto (radol't) jest od boha ygmyela t. 20b, miluyg llrigF . 16, neygfein t.
45, pofuzuyg Otc. 23l', przioboygník t. 127“ atd.; nebo ig, na př. loig
LékB. 465, waruig fie t. 207b, fpicíg paterz t. 38“, listic ffalwieigne t. 46“
atd.; nebo gy, gi, na př. gymyety PassKlem. 249*),t. j. jmieti, gymyegyel'fe
t. 1823 t. j. jmějieše, gydyeffo t. 1811)t j. jdioše, konfkych lagin Comest.
5“ t. j. lajn, lagyn t. 183, chyfl'ky laginowe t., obyčegiowe Háj. \“ a j.;
pravidlem však stává se a zůstává litera ý, zvláště když se byla pro
hlásku g (gamma) přijala litera ;; „s vrškem“ (v. 5 373), — gh, glifw t. j..
jsú Kreinsm. 92b a 94“; —»psaní literou j má. v textech starších dokladů
velmi málo; litera tato je původu pozdějšího, vznikla prodloužením litery
qi,vyskytuje se v českých textech nejprvé ve spřežkách, jimiž se píše
dlouhé i a že, na př. clij MVerb. t. j. klí, nepatrfij ŽKlem. 1375, w frdczijch
Štít. ř. 9“, bratrfije t. 208 atd.; s významem hlásky j nalézáme tuto literu
v době starší zřídka, a k nejstarším toho příkladům patří jazyk RostlF.
10b, t. 113, jabko t., jahody t. 11b a l2=, 'jawor t. 123, 5. Jana chleb

t. 118; pravidlem jest jen v slovích přejatých, která mají j také v jazyku
cizím, na př. Jan, Jakub, Job, Josef, Juda atp.; v slovích domácích je,
jak výše řečeno, pravidlem litera g; způsob nynější, psáti'i tu všude j,
jest pravidlem od poslední opravy pravopisné (1842).
Když ze dvou k sobě náležících slov prvé se končí samohláskou
\
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a druhé se začíná soulilaskou j- skupenou se souhláskou ještě další, splý
vají. slova tato u výslovnosti a j— přitahuje se v písmě ke koncovce slova
prvniho, na př. zziey zzu zbyli Jid. 15 t. j. sčj sú m. sě-jsú, A zzbosíey
de jako z vody t. 1281-t. j. sbožie-j de m. sbožie-jde, — anebo se píše
dvojnásobně, na svém místě _naležitém a krom toho na. konci slova před
cházejícího, na př. Netascy ginu řéci Jíd. 81 t. j. netažej-jmu m. netaže
jmu, Sey ginu nenáhlo Alxll. 4, 20 t. j. žej-jmu m. že-jinu, toy ginu sě
zdá Ale. 8, 14 m. to-jmu, Toy gmu bě i\lXB. 5, 30, ktoy gho co vině
t. 8, 12. potaknuy gmu AleM'. G, 33, andey gho každý pobiehá t. 7, 23,
k ňemuž prawoy gmamy t. 6, 23, neygmagie t. 6, 13, neygmagycze čaky
AlxŠ. 7, 15, wei gmenyn tvém ŽKlem. 62, 5, weigmenyu t. 104, 3, wey
gmeny tvého syna Modl. 15% ai gra v rozkoší Kruml. 1328.

Změny souhlásky j.
453. 1. j spojuje-se s předcházejícími souhláskami jinými a z toho
vznikají potom různé hlásky jiné, na př. nj mění se v ň, sj v š atd.;
o tom viz při soúhláskach těchto jednotlivých.
2. j změněno v d' r anděl z anjel, andiel Hrad. 17b, Janu ewandie
liltio t.. 59“ atd; -ď [znjklorliyem_p_ředghazejícíh9__n-. Kromě toho vy
skytují se jenom zřídka příklady jednotlivé: Tidefto m. ti-ješto Túl. 24“
a 25b, ydednoho m. i-jednoho t. 2411,(Alexander) musi wen dyety na pole
m. ven-jčtí Ale. 7, 41, Deftu bliz Eufrates řěka Ale. 1188 m. jest,
die Mart. 21“ m. jie; někde to je snad omylem.
3. )“je změněno v l v stč. ledno rn. jedno :jen;
na př.: má ledno
dědinu & statku nejma Rožmb. 128; hospodař- nemóž hosta staviti u véčši
ledno pod pétí hřiven t. 235; když komorník potká paní i se pánem jedúc
na cestě, nejma práva. pohoniti, ledno \'ešda u dvora t. 39 a j.; — dále
v dial. len (mor. a slo.) m. jen; srov. mrus. dial. leno z jeno Verchr. 59.
— V jedva v. ledva, Gedwa DalC. 30, ledwa Dalli. 30, gedwa i ledwa
Pulk. 14“, nč. ledva Us., ledvá Btch. 441, pol. jedwa i ledwo, rus. jedva
i ledva, stsl. jedva a ledre atd. není změna hlásková, nýbrž le- je tu vedle
je- z doby předhistorické; srov. lit. advos a ledvai Mikl. Et. Wtb. 102.
_ Rovněž tak jest rozdíl od původu a nikoli změna hlásková v stsl.jeda
si. jede v jede-kyj quidam, jede-čnto, a českém leda. -— V krahujec Us.
a krahulec, krahulec Btch. 441, krahuláček Suš. 317, srb. krang a kra
guljac, stsl. kraguj, pol. krogulec ',atd., z tur. karagu Mikl. Etym. \W).
130, je slovo cizí přejaté ve dvojí formě různé, -jec a -lec.
_
4. j je změněno v 4“ v jeřábek stsl. jarebb i jerebr, pel-dix, pol.
jarqu atd., a řeřábek Jg. (mor.), —jeřáb (rostl.), jeřabina a řeřabina Jg.;
— podnětem ke změně té byla slova zněním příbuzná řeřáb (m. žeřáb)
Gebauer, Historická. mluv. jaz. česk. I.
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a jeřáb: jako tu bylo vedle řeřáb také jeřáb, tak přiděláno k náležitému
jeřáb- také analogické 7"eřáh-.
5. V dial. idu, idem, idoš atd. 111.jdu jest na pohled změna j- v 72;
rovněž tak v 510. z'mauie v. ě. jmění, slc. 'ihra a hrozenk. ihrác BartD. 40
v. stě. jhra, jhráti. Ale věc má se poněkud jinak: tu bylo původně jb-,
tedy jod-, jbm-, jbgr-g z toho je v češtině podle pravidla jerového jdu,
jmění, jhra, pOzději j- se odsouvá a jest jen du., mění, 'hra; v jiných
jazycích slovanských jb- též dílem zaniklo, dílem však je změněno v i-,
na př. v pol. ide (jdu), imieé (stě. jmieti) a mam (stě. jinám), igra (stě.
jhra) a gra, rus. 'idu, iméti., igi—a,igratr, a gratn atd.; česká nářečí, která
tu mají z'- za náležité j-, nemají toho změnou z j-, nýbrž taktéž z ji.-,
jako je to jinde ve slovanštině. Při idu mohl by býti výklad, že jest
přidáno vlivem infinitivu dial. ít, žst, ist atp.; ale výklad ten nepostačuje
pro z'- v žmaníe, z'gra a j., nelze ho tedy držeti. Někde vyskytuje se jdu
(du) a idu vedle sebe, na př. v nář. dbeč. Btch. 441. — Rovněž tak není
jr- změněno v -i- v dial. ihla BartD. 220 (slov.), ihla (slo.) za (=.jehla,
nýbrž h_vlotu pův. jbgmla, z toho je jednak jehla (v. š 137). jednak
z'hla, ihla.
6. Ve s-ním vysl. s-ňím, m. s-jím, sníti in. sjíti, z-ňeho m. z -jeho
atp. zdá se býti j změněno v 72; ale tu vzniklo ji z n-j, sením : je
snu—jimi, atd., v. g 289. — Rovněž tak

není změněno j ve 1; v ě. .xejce,

zfajce proti stsl. jaje, pol. jaje rus. jajce atd., nýbrž tu bylo psl. aje, a
k tomu přisuto v č. e-, jinde j- (srov. černo-v—oký Us. vedle čemo-j-oké
Suš. 101).
7. Vedle pijavka říká se místy pihavka (vých.-česk. a j.);
postupem piiav-pzÍav—píhav-, tedy h hiatové.

trvám že

'8. Cizí j zůstává, na př. Jan, Ježíš atd., obecné přitakovací adver
hium jo : ano z něm. ja (též litevština přejala něm. ja Kluge 150), —
v anděl z lat. angelus vyslovovaného anjelus je změněno v ď, v. č. 2, —
v žid pak za lat. Judzeus je stará. změna v ž, přijata do slovanštiny
z prostředí romanského.

j se přisouvá.
454. 1. K a- (na začátku) v slovích: jablko, stsl. jablmko a abl'Lko,
všude jinde v slovanštině ja.-, vedle sthněm. apful, Apfel, lit. obůlas, tedy
psl. "abl'nko Mikl. Et. Wtb. 1; přisuti z doby předhistorické; —„ slc. jahňa
č. jehně.,. stsl. jagne a ague, vedle lat. agnus, tedy psl. agli-, Mikl. t.,
přisutí z doby předhistorické; — stč. java, slc. javit, ě. jeviti, stě. zjčviti

:iz-javiti;

bez j- je toto slovo ve složeném 'zěvitžzz-čviti, iz-aviti;

st-sl. jav- i av-; — dial. jalmnžrm m. aim-, yalmuzna\PassKlem.
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k yalmuzznye EvOl. 183', — japoštol m ap-, svatý Pavel gapofftol
PaSsKlem. 641, apostolus esto yapoftol Prešp. 961, — jancik-rist BaitD.
110 (las.) m. anc-, — jala BartD. 34 (slov.) m. ale, —ja/:0'ra'-t Us. m. ala-.
'2. K e-z jes-, jest, jsem ?. jes-mi. atd., z koř. es- (přisutí z doby
psl.); —- jelen v. ř. šlacpog Brugm. I. 529 (též); — dial. Java. BartD. oz
(val.), 100 (1aš.) ?. Eva.
3. K č—:já psl. jan % pův. j-čzm.
4. K č—,že. To je zejména v jedl stč. jedl, jím. stč. jíem atd. \'e

složeninách stsl. s'miésti, izésti, oběda, obédovati atd.:

ob-éd- jest -ésti

a -éd- bez j-. A rovněž tak v oběd, občáovati atd. a v stč. i nč. diol.
zz'csh': stč. (cln'úst) zzie \'ešken plodaemě coinedit ŽWittb. 104, 35 t. j. zie
(aor.), zzie ŽGloss. ib., (chrúst) zzie(dl) vše sěno comedit ŽWittb. ib. (-dl
připsáno později) t. j. zčdl, inf. zzyeity Alb. 955, některý inni sě zzefty
všecko EvOl. 172 (Jin), David chleby obětní zzedl t. 2855, nč. dial. zest,
zim, zedl, impt; zez BartD. 16 (Zlín.), zest, zim, zed t. 65 (val.), žedli
t. 110 (laš.); a zieduti: stč. trúp zzieda cuzé úsilé Hrad. 1073, kak kniežě
svú mísu zzieda t. 1061'; bylo tedy kdysi-čd, & k tomu jest v českém jěd
(jědl atd.) a jied- (jiem atd.) _7'-v době předhistorické přisuto. — Dale
patří sem jedu stč. jědn, jčl stč. jěl, jczditz' stč. jězditi, jízda stč. jiezda
atp.; také tu bylo dříve čti-,
ded-, jak patrno %rus. edu, ézda atd..
v č. _ičdu atd. je tedy j- přisuto. — Srov. % 97. —
5. K 72-je přisuto _7'-: \“ jíti aor. jid n. jid; bez j—jest ítz' ve slož.

svítí, zmítá,jak je patrno na stsl. s'rmiti, v'nniti; tu bylo by smňiti, vmiiti ze
smz-j- a vmz-j-, kdyby před složením bylo bývalo -jiti; — \' jikra pl. g.
jiker, stsl. ikra, pol. ikra atd.; -—,ííl stsl. ih, pol. il atd., ř. ilčg; — jílce
plur. lat. ilia, 'střhněin. hilže Mikl. Fremdw. 86; -—jileni, jilm pol. ilin,
rus. ilem, sthněm. člun; — jimati, přijímati atp.; bez _7'-jest toto _slovo
\“ slož. vzímati, wzymati accipere Ol. Ex. 22, 17, dobré příklady wzymayte
l-lrad. 110"; — jinio stsl. innje, lit. inis pruina; — jiný stsl. im„ pol.
iny atd.; — jircha pol. ircha, irzcha atd., střhněm. irch weissgegerbtos
Leder, z lat. hircus;
jiskati hlodati, part. jíščě, gil'fchzie Pil. b, slož.
z-jislfatí, 'zgyl'katy Rožmb. 282; bez ;j- jest toto slovo ve slož. získati,
zyffczefs Vít. 33", v subst. zisk, a ve vis/satí ; srov. stsl. iskati, smniskati
: smn-iskati (ze sm-jiskati bylo by s'sňiskati), a dále lit. jěškoti a sthněm,
ciscón; j—přisuto v době předhistorické, ale nikoli všeobecně; — jiskra,
stsl. iskra, pol. iskra atd.; — jistý stsl. istm, pol. isty atd.; — jíva stsl.
iva, pol. iwa, hluž. jiva, lit. iva a jišva, sthněm. Na, střlat. irus; j- při
snto v době předhistorické, ale nikoli všeobecně; — jizba stsl. iSt'Bbtl,
'izba, pol. izba atd., 7. *istuba (srov. franc. étnve a. špan. estufa) & toto
ze sthněm. stuba; — srov. Mikl. Et. Wtb. 94—97. V slovícli těchto atp.
není j- kořenné, poněvadž v složeninách a v stejných slovích nářečí a
jazyků jiných někdy ovšem bývá., ale většinou nebývá; je to tedy j— při
345“
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sutě. Je v češtině přisuto v jazyku spisovném, & kromě toho v některých
nářečích; naproti tomu jsou nářečí jiná, ve kterých tu j—přisuto není,
jako je nepřisuto jinde ve slovanštině; např. vedle č. spisovného a dialektic
kého jíti je v jiných nářečích ít neb ist BartD. 34 (zlin), přiit t. l05
(laš.), při-iť, na,-it, do-it Btch. 441 atd.. jako stpol. žá npol. išč, jihosl. a
rus. žtž, — vedle jikra jest H.:-ra chod. 53. íkra Kotsm. 10, jako v pol.
a j., — a rovněž tak je vedle sebe jíl & il, — jihu a ilm BartD. 65
(val.), ——
jíní a inovat/ra Bteh. 441, — jiný a ing/', inej chod. 53, Kotsm.
10, BartD. 12 (Zlín.) a j., Pastrn. 113 atd., doklad z doby starší: yni m.
jiný Třeb. 1486, II. 85, 1, a, — jircha a irchář Kotsm. 10, — jiskra &
isk-ra chod. 53, Bartl). 12 (Zlín.), Btch. 44, Pastrn. 113 a j., ískm Kotsm.
10, — jistý & istý, istcj, istom Kotsm. 10, BartD. 12 (Zlín.), Btch. 441,
— jíva a iva Kotsm. 10, BartD. 12 (Zlín.), doklady z doby starší: kořenie
jwy Chir. 74b, ywa Haj. herb. 12b a j., s ywau t. 3485, \vodý y\vowe
t. 7“, — jizba & izba BartD. 12 (Zlín.), Bteh. 441 atd. Je tu tedy čeština
rozpolcena: &)jazyk spisovný a některá nářečí mají ji-, jí-, b) ostatní
pak nářečí mají z', í-; srov. totéž rozpolcení při odsuvce j- vš násl. č. 3.
6. K 0- je přisuto j- v příkladech dialektických: černě—joči BartD.
12 (Zlín.), jošidila si mňa, jošidí ta Pámbů t., že ty mňa joklamáš t. 34
(slov.), abych ti joprala šáteček t., černojokě děvča Suš. 101, sivojoké
děvče t. 113, sivě joči Pastrn. 114 (slc., místy), jostrožky t.
7. K u- je přisuto j- v době stare v jutro nč. jitro, stsl. jutro
í ntro; srov. dial. zaut-ra (2slab.) BartI). 105 (laš.); — dále v dial. ju
m. u: ju studénky stála BartD. 12 (Zlín.), ju našeho t., ju studničky ju
studenej t. 34 (slov/.).
8. K 6- je přisuto j- .v „ji-da, z čehož je podle pravidla jerového
č. jdu; bez j- je slovo toto ve složenináoh stsl.v'1.nbda, s'nnsda, č. vendu,

sendu, :

van-r,sz

atd.; z vnu-jnda bylo by stsl. v'bňbda č. veňdu atd.;

— v psl. jng'nla, srov. stprus. aýeulo Nadel Mikl. Et. Wtb. 95, z čehož
__iestsl. igla, v č. pak podle pravidla jerového jehla; — v jngra, z čehož
je stsl. igm a č. jin-a, ke yhrzye Alb. 955, ghrati Kreml. 384% ghranye
Hrad. 66“, ghrzecz Hrad. 95% do ghrzyfcie Koř. Act. 19, 31, nč. hr- m.
jkr-; — v jsm-, z čehož je stsl. íme, 'iměti atd. a č. jmu, jmz'eiz'atd.;
bez j- jest toto bm- v složeninách v'nz-nma č. vezmu, otnma č. oimu,
otme ŠtítMus. 63b (: odejme); —_—
v jsme (z pův. bn-měn-, srov. Brugm.
I. 189 a II. 556, Wiedem. 73 a Bartholomze vBezzenbergerových Beitráge
17, 132), z čehož je stsl. img a č. jmč, jméno; —jn1nel-, z čehož je stsl.
imala a č. jmelé, jmelí viscum; — v jnz'b, lit. iš m. iž; z toho je Stsl.
iza; v češtině není slovo toto samostatně, nýbrž jen v složeninách *jnz-;
tu pak žádáme za ně jz-, *jsz-byti stsl. izbýti č. *jzby'ti atd.; j—záhy

odpadlo a jest zbýti, srov. hm m. jhra, du m. jdu, mám m. jmám atd.
(v. š násl., č. 6, 7 a S); dokladů psaných
jest několik v Greg., ty
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však jsou pro mluvnici českou nespolehlivy; v Kosml. III. 16 je psáno
Ižbigncu, & taktéž v Kosm2.; jc-li tu slovo napsáno podle znění českého,
měli bychom je čísti jzbygněv; totéž platí o dokladech villa stobin Reg.
IV. r. 1267, castrum ngorelik Kosm. pokr. r. 1131, Yzoorelik t. 1126.
—Vcdle stsl. jména měsíce Jizak-5(: červen) máme dva doklady stě., ysok
(:. květen) v breviáři ČMus. XIV stol., v. Rozbor 190 poznam., a žoka
(: května) mefecie CisMnich. 97% tu není jasno, je-li původní i—,či jm.
9. K g-, cy. Tu je přisuto j- v jezyk'n jazyk, vedle stprus.
insuwis, —jgti, jeli, č. jieti, jal vedle v'Lz-gti, \"BZ-Ql'batd. č. vzieti,
vzal atd.; — také pro české míntř, vnitř dlužno předpokládati starší
v'hn-j-fjtrb, se \'sutým j, kdežto stsl. V'Iall-Qtl'batd. je bez j.
10. _7'bývá. vsuto, když slabiku so'končí samohláskou a následuje
slabika -— buď téhož slova, hud slova. jiného těsně připojeného —-, která
se začíná. též samohláskou. Na př. Marija, Marijč m. Mari-a, z marigye
matky Pass. 415, marigy Mandalcnu t. 335, k svatým marigyem ML.
121'-*, marygino výštie Kruml. S“; Maryganek Háj. 453'; — Floriján,
grobiján Us., -ija.n Btch. 4-43, z -z'án; — štátuja BartD. 12 (Zlill.); —
dial. lutrija Btcli. 443, oh. lutrijc, lutriji atp. Us.; — petrolejum chod.
55, kymnázijum t.; — ob. fijala; — kqu, dial. gen. kafeja, dat. 10k.
kafeju BartD. 136 (sev.-oprav); — dial. uji Btch. 443 7,a-i, haji t. 7.ba-z';
— má,-ji to? BartD. 16 (zlin) z má-z' (a toto m. iná-li, srov. víš-i m.
vis-li t., byl-y tam in. byl-li t.), daleko-ji? t. z daleko-i.
11. j je vsuto v dial. ijdu, ijděš atd. BartD. 91 (stjick., místy);
tutéž je také idu, iděš & idu, žděš atd.; není to změna i v ij, neboť i
se tu jinde tak nemění; ijd- vzniklo nejspíše kontaminací tvarů id- a jd-,
z iirl- pak stalo se dále žel-. — V nář. lašském jest místy ij za i v im
porativech, na, př. utřij, utřijmy, utřijéc, začnij, -ij1:iiy, -ijčo, lehnij, -ij1ny,
-ij('c Bal'tD. 122, pnij, -ijmy, -ijtč t. 125, padnij, -ijmy, -ijtě t. 126 atd.,
jako v polštině: pnij, pnijmy, pnijcie, mrzyj, -yjmy, -yjcic, džwignij, -ijmy,
-ijcio atd.; tu jest j přidáno analogií podle imporativů jiných, které je
mají právem, na př. uměj, uměth atd.
12. _7'je přisuto ve mnohých advorbiích. Především v komparativcch
ol). vícej, dálej, výšej atd. Us., věcej, móněj, dálej, p0nížcj Bartl). 88
(stjick.); vedle vícoj atp. je také více)“z'
; tuto pak jest nebo -jz' podle
miležitých komparativů delších hohatčj n, bohatčji stč. bohatějie. Odtud,
totiž od adverbinlních komparativů vícoj atp., myslím že se šířilo při
dávané -j také k adverbiím jiným, & tak vzniklo na př. zasoj Us. a
BartD. 88 (stjick.) ze zase, — přecej Us. z přece, dinl. přecaj BartD. 65
(ml), 85 (stjick.), 110 (laš.), — podlej, vedlt—jt. 30 (pomor.) & 60 (dol.)
z podle, radic, — dneskaj t. 65 (val.) z dneska, ——včeraj t. 40 (Zlín.),
88 (stjiek.), 110 (MŠ.) ze včera, — včilkaj t. 88 (stjick.) ze tušili.-a, —
včilqi t. 110 (las.) ze včile, — henkaj Šomb. 54 (las.) z hanka (tam), _
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takéj BartD. 65 (val), takej t. 88 (stjick.) ?. také, — tolij Šemb. 52 (dbeč.)
?. tolz' (tolik), — nieej (nic) Bartl). 100 (laš.), mocej (moc) t. atp.

13. j je přisuto v superlativním naj- z mr. Toto na- pokládám za
stejné v adverb. (předložk'.) na super, na př. posilňeni jsú na mye super
me ŽWittb. 37, 20, ne-nawefelyute sě ne supergaudea'nt t. 34, 19; z na
je dále utvořeno nad. Toto na- spřabnje se s komparativem & spřežení
to má význam superlativní, na př. návyšší altissimns, nawiffi ŽKlem. 665,
77“, a j. To jest i jinde ve slovenštině, na př. stpol. nawiszszi ŽFlor.
(Jag. Arch. 5, 221), nawyszszy (Kalina v Jag. Arch. 3, 29), rus. dial.
nábolsšij (= hlava rodiny, Barsov, severus. slov.). Vedle toho jest hojnější
& obyčejný superlativ 5 ma'-. Obojí tvar, aza- i naj-, je starý, praslovanský,
v. Jag. Arch. 12, 189, ale na- je přece starší. Přisute -j v naj- má bez
pochyby původ nějaký hlubší, ale nevíme, jaký.
14. j bývá dialekticky vsuto do slabiky před—ť,-ď, -ň. Na př. ímpt.
plajť, svijt, krojů chod. 52 m. plať atd.; chojť Us. (místy) m. choť; maje
Šemb. 78 (vých. slo.) m. máti, majceri-t. m. mateři; — impt. bujď, vejď
chod. 52 m. bud' atd.; podle toho jest i chojď plur. chojďte, z toho vy
necháno d' a je ahojte, chojcě atd., a k tomu pak i sing. clzoj BaltD. 4.1
(hrozenk.); odtud i příjmení Nechojcloma ; — dokajd, potajď t. m. -u.cl';
votkujď, votsujd, potsujď Šemb. 22 (středočesk) m. -uď; tejd' Us. 111.teď,
tak již stč.: teydie hic MamF. 895; — nejní nebo nejni m. není, nebude
& negnj Chelč. Síť. 5“, to nic negni Rosa 307, negni Beck. ], 273 (nónj
t. 1, 520); tu přispívalo také -j—v nejsem, nejsi atd.; — dolejní m. dolení,
doleyni [trani Comest. 745 dolejní, hořejní Us. dial., snad podle kempt.
dolty'ie, dolejší atd.

15. Porůznu v slovích jednotlivých. Na př. letojšek, letojší BartD.
36 (zlin) m. letošek atd., švajdlena t. 30 (pomer) a 65 (val.) m. švadlena.
16. j bývá pí-isuto zvratnou analogií k ("z-,m-, s-, na př; ve psaném
gdiechu Kruml. 146“ m. diechu dicebant, gnmnowe Pulk. 51b m. manové,
gram Mill. 49b m. sám; o tom v. šš 315, 356, 398 a v % následujícím
č. 6, 8 a 9. —

17. V dial. nalejt, nalejvat, rozsejvat atp. jest -j- analogií podle
pmes. lqiu, seju atd.

j se odsouvá.
455. 1. Z ja- jest odsuto j- v dial. ako 111.jako, neb ak. sějest stal
hlas EvOl. 2085, inhed akzz učil vonnost t. ]]6b, pane akzz vidím t. 2333,
vím vědy. ak ty=více
jak ty BartD. 65 (val., po souhláskách), slc. ako,
ak Pastm. 113; j- je zde tak náležité, jako t-. v tak, jsou to adverhía
% demonstrativ je- a (0-, jako : jí:-ko, tako : tG-ko, v ak—je tedy j- od—

snto. — Dále sem patří dial. pídit, pitavica

Bai-tl). 12 (Zlín.) ?. pija—,

& atcli-na t. 28 (bání.) %jatel-._

2. Z je-: v ob. eště Us., Tomsa 373 (zavrhuje), Kotsm. 10, Pasti-n.
113 (slc.), ešče BartD. 12 (Zlín.), Btcli. 441; podle výkladu J. Zubatého
(v KZ. 1889) z pův. eske, j- v době psl. přisuto, stě. ješče, nč. ještě,

v češtině obecne opět odsuto; — v dial. cdan :jeden,

do edné izby

Pasti-n. 113 (slc.); -— enom B_artD. 12 (Zlín.) atd. z jenom; — cčmcň
je _j- (hraní.) 2 ječmen; — esli Us. ob., csi Btch. 441, 7. jest—li; v jest
t. 8% v době psl. přisuto, v ob. esli, csi opět odsuto.
3. Z ji-, jí— (v tom je také jí— vzniklé z býv. jia-).

V _8,předcháze

jícím č. 5. jest ukázáno, že se j- k začátečnómu i-, í—a) v jazyku spi
sovném a některých nářečích přisouvá, a naproti tomu b) v nářečích
jiných že se nepřisouvá, Totéž rozpolcení nalézáme také zde: z nále
žitého ji-, jí- se j v stejných případech a) neodsouvá a b) odsouvá.

A úhrnem

má tedy čeština dvoje nářečí:

a) jedna, mezi nimi také

jazyk spisovný, mají za, pravidlo znění ji—,jí—, a b) ostatní mají za pra
vidlo znění i-, 13; v a) etymologicky oprávněné _i- se neodsouvá & etymo
logicky neOpráírněné se přisonvá, v l)) děje se naopak. () přisouvaném

j- viz na místě udaném 5 předešlého. Zde jde o odsouvané

Toho

jsou příklady: zájmenné tvary i m. jí (sg. dat. 10k. fem.), ích 111.jich, ím
m. jim, ím m. jím (sg. instr.) atp., na př. í. ich, im, ím atd. Bartl). 24
(Zlín.) a j., (ukmtný milý) tam í na krk stúpil hlavičku jí skri'itil Bart.
"l)ís. 7 (po souhlásce jest í., po samohlásce jí), ich. im, imi, ím Pastrn.
113 (slo.), místo jí, jich, jim, jím atd.; _7'-je tu náležité, patří ke kmenu
tohoto zájmena jez-, jsa-; — totéž odsutí je v ježek m. jejich Pastrn. 113
(_slc.),moich m. mojich BartD. 105 (las.), —- tež náležité j- jest odsuto
v dial. na-lcm-ví BartD.

12 (Zlín.), mapa-ím sa t., bo-zfía sa t., hra—ie t.

105 (las.) místo na-kraji, napojím, bojíja, krajíc; — v Máš t. & Btch.
441 m. Jidáš z lat. Judas; — v íst Kotsm. 10 m. jisti, praes. ím, iš,
3. plnr. 'íja., BartD. 16 (Zlín.), ola-ím sa t. 12, m, iš, img, itě t. 131
(las., zkrác. z ím atd.). a podle toho též impt. iz, izmy t.; — v ítracíl
i(otsm. 10 m. jitrocel; — žktwec BartD. l2'(zlin.) m. jíkavec.
4. Z jo jest j- odsuto v stč. ()zčp, oziep Einmn. 5, svatý ()ziep
Krist. 25% s Uozěpem Poer. 5 (1391) atd., dial. 0sz Bai—tl).12 (Zlín.)
in. Josef.

5. Z jít-Z v dial. u eam, potká! sem u BartD. 65 (val., po souhl.),

lll. ju psl. je atd.; — v zítra ze staršího z-jitra, jdi k ňemu zgitra mane
Ol. Ex. 7, 15, když by zgytra Otc. 161“, zgytra All). 64“ atd., přehlas.
ze z-jutra; — v adv. už iam, už Chelč. Síť. 24.3, ně. už Us., Pastrn. 113
(SRL); Stč. z pravidla _iuž, doklad už z Clielč. je, pokud vím, nejstarší bez
.i-; s_tč. _iuž znamená velmi často nunc, je tedy utvořeno ze zájmena ji:—,
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jako střídné adv. tu. ibi z to-, a. je tedy j- v něm etymologicky oprávněno;
témuž svědčí také lit. jan; \' stsl. u v. ju, slu. a. rus. cožeje _7'-odsuto.

, 6. Z jd- slovesa jdu: místo a vedle náležitého praes. jdu, impf.
jdiech, impt. jdi, part. jda a slož. příjdu atd., kdež jd je ze'stai'šího jhd—,
jest ode dávna také praes. du: bóh de před tebú BrigF. 7, má, slova dn
do srdce t. 34, (hvězdy) du na nebi Kat. 56, nč.'ob. du, deš atd.; impf.
dice/e: když dyeffe s hradu DalC. 21, dievky u boj dyechu t. 15, diechu spqu
Ale. 3, 24; impt. di, podi atp.: di kvapně BrigF. 32. pody EvOl. 3143,
podyz za mnú Pass. 282, pod a opatř Utc. 80%, pod Br. Gen. 31, 44,
podwa domóv Koř. Dan. 13, 13, \\“idme egrediamur Coinest. 1455 dyete
Pass. 354, podte Hrad. 137“, nč. di, pod atd. US.; part da atd.: král da.
na vojnu DalC. 98. Yo ;id—z jad- jest _7'-v době psl. přisuto, v. 5 454. 8,
\' dohě—české \' tvarech dn atp. jest opět odsnto. Odsuto není _7've venda
atp., kteréž je z pův. \"bll-bdq. — Bývalo tedy \' hojných případech vedle
sebe stejnoplatné jdu-a (111atd., a podle toho psano pak jd také za nale
žité d, d', na př. bugde inotzi Lún. reg. 1648 in. bude, gdywim fye Pís.
taj. l. 9 111.divím sě, v. š 315. —

7. Z jh- Slov Stč. j/rra, jhráiz', j/lřcc, jln'iíšče & jejich jiných odvo

zenin,

hra., hráti atd. Na př. stč jest: na yhru Ale.

1506,weyhl'ze

Maud. 13", we ghraeh ChelčP. 32", „ghranye Hrad 66'*, ghrati t. 1263.
gin-ay t. 125'), lvové ghragyechu—ML. 52% ghragyezych Proi'. Jan 30, 19.
;:hrzecz Hrad. 95', yherezom Pulk. 1725, do ghrifcie (sic) Koř. Act. 19,
29, do ghrzyície t. 19, 31 atd.; —- vedle toho bývají již v textech starýCh
slova táž bez j—z hragy Hrad. 96b, srdce hragiefe Kat. 60, hragyczych
Pror. Jei'. 15, 1.7, hraff-li Ol. Jer. 15, 17, hrala ()tc. 455% hrzecz Rozk.,
herezi Mill. 02b, herczow Ale. 5, 33, herczom Hrad. 973, hei'com Mart.
G?), a nč. není tu _7'-nikdy.

'

.

8. Z jm- slov stč. jmelé. jmč, jméno, jm'z'etz'a jejich odvozenin. Jest
na př. stč. dub0vé gmele Synon., gmelee Chir. 1001, gméno Br. Isa. 7,14,
jméno nč. jmenovati ně., jmenovitý ně., našemu gmyeczkn PassKlem. 107b
(jmiecko : onomax), k dřevníem gmietelom Comest. 865, jmíti Břez. 1,
jmají t. 11, jmelí t. ], jměvše t., za nic nebude gmyen Koř. Act. 19, 27:
uč. jniín jsem haheor, jmění nč. atd.; — a vedle toho táž slova bez 7'-:
melij viseuiu Laet. 1733, meno (někteří řiekají jmě, druzí jmeno a třetí
meno) Husí-J. ], 320, meno EvOl. 211b, menowanye Pil. &, menuge Ol.
Sap. 2, 13, part. sg. mase. menowany DalC. 100, Ale. 1548, pl. mase.
menowany Ale. 6, 17, k'menowytym ]lOdóll'l Štít. uč. 1223, myeczko
PulkR. 31% inieczko Veleš., budu myeti ŽWittb. 12, 6, magie part. Jid.
39. Píl. l), inaal'í' Štít. ř. 158“, ktož ma A1b.15?, mayů JidDrk. 37, mye
gyefe BMC. 17, mijewa Štít. i'. 625, pop miewal oiTěryAle. 2, 11,1nowit
ApD. d (2 jem-, stsl. ÍmOVÍt'Ldives), ll'lOVitPil. b, mowitym neb chudým
Krist. 81b (jmovit nedoloženo)'atd.
Bývalo tedy v hojných případech
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a dílem dosud jest vedle sebe stejnoplatné jméno a meno atp., & podle
toho psáno jm- také za náležité m-, subst. mtm, gmanowe Pulk. 51b a j.
m. manové. v. 5 356.
'
9. Ze slovesa jsem, jsi atd. Na př. yay—fem chudí Žlálem 68, 39,
gfem Pass. 220, gfi vezvan HomOp. 15242, yli—ades ŽGloss. 138, 8, yfi

Knnh. 1481, doitihl yfy ŽWittb. 138, 3, tigf buoh Bríg. 73 t. j. ty ,st wa
gl'ma ve tmě GestaM. 67b,_gfma měla GestaK. 3, (oči) yfta viděle ŽWittb.
Sim. 30, zei-fme prach ŽKlem. 102, 14, gfmi pofuuaceni llomOp. 152“,
pozdvižení yfmy ŽWittb. 19, 9, napilneny _vfmy _vkochany yfmy t. 89, 1.4,
gl'w zauirfeni Túl. 92h, gfu otpověděli t. 255, zziey-zzu zzbýli Jid. 15, yfut

ŽWittb. 13,3, part. gffa Ale.

550, zzmutnay-zzuczi t. j. smutna jsúci'

LMar. 22 atd., v jazyku spisovném dosud js-; a vedle toho od dob nej
starších také tvary bez _7'-: což zzem myslila I.)-far. 75, přemohl fem"
ŽWitb. 12. 5, otvořil zzi Jid. 135, pokqu Ii ŽKlem. 16, 3, vwedl s ny
ŽWittb. 65, 12, zaslúžila l'wa. toho ML. 1055, již fíwie propila Hrad. 125",
meč uczinile ita ŽKlem. 118, 73, nebili fmí HomOp. 15215.cineni (cěňeni)
flni ŽGloss. 43, 22, !me živi ŽKlem. 113, 28, bohowe l'te t. 81, 6, pusty
zzů ucjedny země Jid. 24, plna fu ul'ta ŽKlem 7, 28, part. mlád zza
LMar. 13, ezlowiek l'a ŽKlem. Athan, 32, živi ruce t. 54, 16 atd., dosud
a v jazyku obecném všude tak. — V složeném nejsem atd. j většinou
zůstává: neyfeln zapornannl ŽWíttb. 118, 83, neyfu zemdlely t. 17, 37,
nequ Túl. 92“ atd. Blah. 31 praví výslovně, že se říká negfem a nikoli
ncl'em; tak dosud v nářečích obecných: nejsem Us., néjsu (sg. l.) Bar-tl).
26 (Zlín.), 37 (stráň.), 80 (val.); zřídka tu bývá j vynecháno, podle
nesloženóho sem: něsem, něsi, 3. plur. něsn BartD. 91 (stjick. místy, vedle
nejs-), něsem, něsy, něsmy, něsče, něsu t. 132 (laš.). ňosem, nosi, ňosmy,
ňosčo, ňosu t. 137 (sev.-opav.); starší toho doklad je v Mill. 51“ nel'I'u

zákonníci non sunt. není-li to omyl. — Časem vyvíjí se pravopisný
zvyk, aby jsem atd. bylo sloveso samostatné, na př. jsem zdráv, jsem
chválen, jsem doma atp., ——a sem atd. aby bylo sloveso pomocné při
part. —l,na př. nesl sem. Pravidlo toto provedeno ve Štít. uč. (z '1'.1376,
viz o tom rozpravu K. Černého v Listech filol. 1889, 445 sl.), a. drží se

od té doby tu více tu méně. Odporoučel je Erythraeus

(br. Červenka)

podle Blah. 32, a drží se ho ještě Palacký & píše na. př. dal sem 3, 2,
410 a jsme povoláni t. V bibli Br. je mnoho dokladů shodných, ale jsou
také odchylné. na př. oni fau lid tvůj Deut. 9, 29. zpozdilých \'l't- l'em
Ex. 4, 10, wywedl gfy lid Num. 14. 13 a j ; v ChelčP. psáno tu js- a 3
bez rozdílu a kolísavč; Háj. píše bez rozdílu: kdo l'em 19% oblein fu
1033 atd.; tak také Čel. 1830: půdu sme orali 129, němí zpěvové sou
moji 125, souce náchylni 129 atd. Pelzel2 (1798) str. 98 odporoučí vůbec

jsem atd., ježto jest „besser und vollstándiger“ než sem atd., a to psaní
— jsem zda-dv i nesl jsem — stalo se pravidlem
uč. — Bývalo tedy

v hojných případech vedle sebe stejnoplutne jsem atd.

a sem atd.,

a podle toho psáno mnohdy také js za náležité s, na př. gfem Háj. 15,. a,j.
m. sem (adverb.), gie ChelčP. 142“ a j. m. se (zájm), gram Mill. 4-91'm.
sám, negfu t. 33“ m. nes-ú, v. g 398.
10. Z postjovaného aj, ej, či, ij, oj, uj, g_i. Samohláska, která po

odsutí -j zbývá, je většinou dlouhá, jak svědčí diel. de' z dej atp., mor.
tróník vedle č. troník z trojník atd. — '.l'o bývá zejména.:

v imperativech

-a_-j, na př. vffa speret ŽWittb. 129, 6 t. j,

ufá m. ufaj, vffate sperate t. 4, 6, zpiewate cantate t. 95, 1 a 46, 8,
daz věděti Rožml). 68 t. j. dáž m. (lajž, daz Pulk. 74“ (V PulkL.
166 je na témže místě dayz), znamenaz Pulk. 42b, t. 157“ a j.,
zeymaz lid bohatý Alb. 91b t. j. zejmáž m. zejmajž (zjímej), vbieraz tolle
Lit. 4. Reg. 4, 4 m. ubierajž, utiekaj člověče a. zpowyeda dobrú zpověd
EvOl. 1701', ktož se chce zpoviedati, rozpomynaz & rozgymaz v svém
srdci MijllD. 716, zaezpaz ji (sklenici) Lék. 621, llemefkaz synftčku Baw.
287, odpoozywaz PassKlem. 157“, protož pochowaz jeho u mne t. 91'*; —
—ej,na, př. dé, nedivé se, nedá atp. Btch. 441 %dej atd.; nesmeké synečku
Suš. 223, posnídé t. 120, povídá t. 384; ob. deštopámbů m. dejž-to-; —
-ěj, na př. rozomyez tomu Hod. 82b t. j. rozomiež m. rozomějž, Snabdyezz
toho 01. Sir. ], 38, myewa tento mlýn spolu Pass 536 t. j. micva m.
mčjva, gmyemy All). 100% piete psallite ŽWittb. 32, 3, t. 104, 2, rozuniyete
'intelligite t. 93, 8; — .uj a přehlus. -z'j, na př. nafleduz krále nebeského
MastDrk. 89 t. j. následúž m. následujž, (on) bogiuz proti mně pugnet
ŽKlem. 156“ t. j. bojiúž m. bojiujž, bogizz ()1. Ex. 17, 9 t. j. bojíž m.
bojijž (přehlas. z bojujž), neotwmczyu obličějč tvého ŽWittb. 101, 3, ducha
tvého neotwraezyu ote mne t. 50, 13, nezatraczyu mne t. 27, 3, uezatra
czyu dušě mé t. 25, 9, ni sě ukroczyu neque compescaris t. 82, 2, obklyu
ezynmy obličěj jeho praeoccupemus t. 945, 2 t. j. obkliúčiúmy m. ol)
kliúčiujmy, nawraeiute ŽKlem. 75, 12 t. j. navraciúte m. navraciujte, ne
nawefelyute sě ŽWittb. 34, 19, Hospodin řekl: vzdrawyte nemocné, ki'čste
mrtvé, oczyl'czyte málomonné Alb. 50“ t. j. uzdravíte & očiščíte m. uzdra
vijte & očiščijte (přehlas. z uzdravujte, očíščujte), ofňeruz tu svuoj dar
Lit. Mat. 5, 24; ——-yj,

na. př. toho sě kry Krist.. 39b t. j. krý Dl. kryj,

l'ki'i mě ŽKlem. 155b, pane obmy mě ML. 1()“, vmy mě Modl. 25“, neryte
na sě ŠtítMus. 32b t. j. nerýte m. neryjte, w'yi'ý to Br. Isa. 30; 8, krý,
mý, rý Pelzel 99; tudy vzniklé -y' mění se dále podle náležitého pravidla
(v. 5 217) v aj & ej & jest tedy: wymayz tu ránu Chir. 19“, vmayz tu
bolest (bolavé místo) t. 137% krayte fe v horách Comest. 1123, vždy
rád mey NRada 1636, fkreyte fe Br. Jer. 49, 30 atd.; —
jindy,
& to nejčastěji při ej, za něž bývá v nářečích (i, na. př. ne
miléši Šemb. 42 a 45 (záp.-mor. a ham) a Btch. 441 m. nejmilejší, né
dražši, néhorši, nédál Šem. 47 (hm.), včeréší Btch. 431, ole Šemb. 47111.
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olej atd.; na ňó., (oni) sháňé t. místo nat-něj, sháněj* (-něj : ňej); to děje
se také při ej, které vzniklo z ý, tedy v péeha., sér, sekera, bek, méto,
rozróvať, zakrévať, dobre člověk, dobróch lidí, kém, nekém, vémluva, véklad,
\'éhra, vérostek Btch. 426 a 427; č z ej v nédál atp. je „hodně hrubé,
z hrdla vyslovené é“ & zní právě tak jako é z 3) (Fr. Daneš), — při čj
& vzniklém z něho ej (sklesnutím jotace), na př. ve zřejmý stč. zřčimý,
začež bývá zmenu-, zřém-: zrziemie Tkadl. 123, zrzyemo MamD. 295, zře
mych znamení ŠtítOp. 11; podobně homczieffym Pass. 67, hod uynieffy
Comest. 78", gylřieífy smysl t. 101“, k ezarodieniku t. 97b, srov. doudl.
čarodeník Kotsm. 14; -— při oj, na př. dol'tonieyl'fy Comest. 8" m. dostoj
nější, naydol'tonieyfly t. 8*, (dcery Lotovy) diewonie byle t. 29b m. dčvojně,
(sestra,) byla cti zbavena díewonie l:. 42“ m. děvojnie, onyczye Boh. 723
m. ojnicě, dial. hnonik m. hnojník (hořov.), tróník BartD. 16 (Zlín.) m.
trojník, Neor. 9, troník Us., Kotsm. 15, zbóník Ban-tl). 16 (Zlín.), Neor. 9,
m. zbojník; — při -ůj (z -ój), na př. dial. zbunik Bteh. 441 m. zbůjník,.
zbojník, a, ob. půčit Us., BartD. 16 (Zlín.), Neor. 9, Btch. 440, pučených
peněz KolCC. 132“ (1576), aby mu tón obraz zapučil Beck. 1, 168, od
boha nám jest pučeno t. 192, m. půjč-; —

v slovích

přejatých,

na př. vánoce stč. vánoeě ze střhnčm.

winahten, weinahten, — stč. plejvas, pleywas Rhas. 75, a né. plcmjs
z Bleiweis, — _fišpan z Fischbein, — žedlz'k, žedlijk

Háj. herb. 13“ a. j.,

nč. žetlík Us. místy, z něm. Seidel (& toto z lat. situla), — pácomti
z beizen, — ob. háklivý z heikel, — cáu podlouhlý kus litého kovu,
na př. can železa, z něm. Zain Metz. Cs. 128, střhnčm. zein Metallstab
(LexeP, — ctí-satí, cá37zouiiněčím, trhati atp., ze střhněm. zeisen : nnčm.
zausen (Lexer), — štráfze Streif, velký štráff Čemlleřm. 249, — erbanuňl.:
ze střhněm. el'b—einunge,Erbeinigung Brandl Glossarium 45, — alcštén ze
střhněm. aget—stein, agestein, — štamproch KolAA. ze Steinbruch, —
Štampach ze Steinbach (Bílek, Reformace katol. 1892, 204) — Adléta
z Adelheid, — Možíš Us., Možiš Btch. 441 m. Mojžíš, Možíšek t. a j.
11. j—jest odsuto ze stč. gen. fho a dat. j'mu, ktož ghe hanie Mast.
63, donho t. j. do ň'ho Štít. ř. 141“, počč gmu děkovati DalH. 30. Tvary
tyto zněly plně jeho (3 přízvukem na slabice poslední), jeme (též); za,-.
niklo v nich nejprve -e-, v. % 136 č. 3, pak odsuto j- & ža j'ho, „jlnm
jest ho, mu.

_„,'/»J/avx „- ,.

Část druhá.
I. Přesmykováni.
456. Při přesmykování vidíme zřetelně výsledek,
any totiž hlásky
a někdy i slabiky a hláskové skupiny v pořádku jiném jsou spojeny, než
býti mají; na př. podle něm. 'l'haler má býti tolar a bývá také. toral,
místo stredoplovúci je plovostrcdúcí ROIB. 60“ atd.
Příčinou přesmykování bývá často takové skupení hlásek, které
je mlnvidlům neSnadné; na př. mělo by býti praes. kvtu (květu), ale v kot—
je durativa -v- mezi dvěma explosivami, a obtížně toto skupení učinil si
stě. jazyk snadnější přesmykuutím ve kte-, praes. html.atd. Obtížnost n vy
slovování je relativní a může býti v této příčině míra rozdílná podle roz
dílnosti času a místa; nám bylo by nyní na př. skupení z-země obtížné
a. v stě. nebylo, nám na českém území západním je mhla většinou obtížné
& příslušníkům nářečí chod., doudl. a některých moravských není. Vedle
nesnadnosti jeví se někdy býti příčinou přesmykování jakási nejistota,
vjakém pořádku hlásky spojeny býti mají; tak na př. v slovích pře
jatých (a také v některých domácích), ve kterých jest zároveň r a Z.,
usus stále se kolísá a hlásky řečené tu v pravém pořádku nechává, tu
přesmyknje, jako když se říká tolao- vedle tora/, Tyroly v. Tylory atd.
Někdy přesmyknje se přeřeknutím nebo podobným tomu omylem, na př.
jedenádcět deniel Pass. 555 místo neděl. Mnohdy je příčinou a moci pře
smykovací mylná analogie; na př. místo majoránka (z lat. majorana) říká
se malijánka n. maryjánek BartI). 17 (Zlín.), patrně mylným odvozováním
od jména Marie. Někdy může příčin těchto působiti několik zároveň,
a naproti tomu ovšem často nepoznáváme, proč se přesmyknutí stalo.
Co do stáří jsou některé ze změn sem patřících z doby prastaré,
na př. břeh stč. břěh, brát/5 vyvinulo se z původního bcrg- v době před

historické; jiné jsou mladší nebo z doby nové, na př. korovlat Šemb. 26
(vých.-česk) m. kolovrat.
Co do p ravi d elnosti pak pronikly některé z těchto změn důsledně
& bez výjimky, kdekoli jim byla příležitost, na př. změna právě dotčená
berg- v Drag-, břeh, vůbec a všeobecně změna skupení tcrt v trét; —

]

!
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jiné ovládly & staly se pravidlem v užších mezích případů jednotlivých,
na př. za bývalé inhed je nyní veskrze hned; — jiné konečně jen porůznu
se vyskytují. na př. šmice m. mšice chod. 53. —
Přehledný výčet změn českých, které sem patří, podáváme v gg nás!.

457. Přesmykuje
& tort, tolt.

se er

el & or, ol ve vzorcích tel't, telt
,

Přesmykování toto je z doby předhistorické. Dúlo a vykonalo se
pravidelně, když nějaká souhláska další následovala, a při er, el když také
předcházela; tedy ve skupeních, jež naznačujeme vzorci tert, tell & (Dort
(Holt. Tu s přesmyknutim zároveň dloužilo se o v E.,F, a o v 6, a. Na př.
z původního berg- stalo se brig-, brég- stč. břěh, — z pův. velk- pak je
vlek-, vlék- č. vle'ci, vleku, — z pův. bord- je brod-, brad- č. brada, —
z pův. volg- je Vlog-, vlag— vláhu. Původní skupení tcrt, tell & tori,
folt bylo v době praslovanské. V slovenštině historické jsou tu prove
deny změny nestejné, a to: A) v slovenštině jižní a české změněno tert,
tclt n lort, tall způsobem právě vyloženým &výsledek jest trét, tlět a trat,
tlat; B) v slovenštině ruské je výsledek terel. telat & tarot, tolot; a C)
v slovenštině lužické & polské trct, tlet & trot, llot. Vic o tom víz
v 55 29—30 (tert, tell), 35—36 (tori, lolt) & 37 (ort, oll na .za
čz'itku slova).

458. Přesmykují

se r a l, jsouce v slově témže.

To bývá zvláště v slovích přejatých.
Na př. vedle talar z něm.
'l'haler říká se v nářečích obecných často také toral, — a podobne vedle
Tyroly také Tylory, — vedle Lorenc take .Rolenc Šemb. 26 (vých.-česk),

_. vedle Rudolf také Ímclorf Btch. 442 (dolnobeč), — vedle Florian
také Frolzján t., — a rovněž tak jest Kral'ka. t. 111.Klárka, — Vlnkrálck
t. 111.Vin/dárek (příjmení, z něm. Winkler), — Barcal (přijm.) vedle
Balcar, — corel Us., cerél BartD. 18 (zlin) vedle celer, něm. Zeller, Sel
lerie, — lebcr-ia BartD. 63 (val.) vedle rebcllz'e, -— korále/„- (na krk) vedle
kolárelí, —- koláry KolN. 8/1-a(l703) m. korale, — f'crčal m. fclčar Kott
s. v., — pžrz'ál v. piliár, — chorcla Us. Mlázov. v. cholera, — leoórr'er
Btch. 442 v. revolver, — pal'azor t. v. parasol, -—lcgmmá t. z reglement,
— zaligroval t. v. zarlglooat z něm. -1'iegeln, — kerl'ub z něm. Koklrilbc.

Odtud přechází tato změna poněkud také do slov domácích
a říká se ná př. místy koroolat Šemb. 26 (vých.-česk) m. kolovrat, —
parýlňa Btch. 442 palírna. Také bylo přesmyknuté verlyba m._velryba,
z čehož změnou další je díal. vedlibu Šemb. 32 (středoč), srov. 5 273.
Zde nvoznjeme také přesmyknuti v letorostl, letorasl, letorast a rato

lcsl, ratolest. Tvar český náležitý jest letorostl:

léto-rostla; odchylkou

je také rast- m. rast-, & další rozdíly jsou odtud, že z koncovky druhého

542
členu -.s-lljest vynecháno někdy i a nekdy !; tedy na př. letorol'tli své
ŽKap. 79, 12, lotoraI'ly své ŽGloss. t., letorafti své ŽWittb. tamt. Přesmyk
nutím je pak ratolesl, ratolest; na př. tři ratolefl'ly Pulk. 4b, ratoleft
ŽKlem. 91, 13,.1'atole1'tmy Ol. Ezech. 31, 3 atd. Krom toho jest kombinací
tvarů předešlých také miorcsl &ratorasl, na. př. ratorefl Koř. Mark. 13, 28,
na ratorellech t. Mat. 13, 22, ratorel'le (pl. akk.) EvOI. Mat. 21; 8,
ratoraflemy JiřBrn. 425.

459. Přesm ykujo se r \' po-vréz-, zao-vraza posral-.
V slovích sen) patřících je slabika první po- (předložka), a v druhé
jest obsaženo r (f); toto pak přesmyknutím dostává se do slabiky první,
která se tím mění v pro-; když pak jsou oboje slova starší 5 1m- a no
vější s 1710- vedle sebe, vzniká kontaminací znění nové, kde jest 1- v sla
bikách obou. —
'
'
K po-w-éz- patří subst. po-vříslo ob. pobříslo stč. poz.—Heslo_slc. po

vrieslo, z po-vréz-slo, z koř. verz- ligaro (o změně vem-, vréz- viz zde
nahoře € 457). Př/esmyknutím zde vyloženým vzniklo dial. pro-víslo BartD.
93 (kol.) a pro-viž-lo t. 111 (laš.). Když pak vedle nového pro-císlo bylo
také staré po-oříslo, vzniklo kontaminací obého pro-ořísío, provříslo Reš_
Jg., probříslo Us. Jg.
'
Z téhož koř.. cc-rz- stupňOvanóho ve 7:0-rz—
je subst. ])o-xorza a z toho

podle š 457 (:. po-vmz, na př. povraz funis MVerb., powraž Hod. 393,1)0
wrazek Lact. 69“ atd. Přesmykuutím je z toho pro-w:, prowaž Hrad.
95b, ML. llob, prowazek ŽGloss. 138, 3, ŽWittb. t. a j.; a kontaminací
pro-tma, prowraz BrigF. 73 a Boh. m. 22% prowražek lígamen SlovKlem.
6()“. V 1111).72“ je powrazy a prowazy na téže strance, v Lact. je po
wrazek 69“ a prowazek 74“ atd., obojí tvary byly dlouho vedle sebe V oby
čeji; vrchn dosáhlo p.k znění provaz. poněvadž mělo oporu ve zdánlivé
souvislosti tohoto slova. 5 pro- a vázati.
K po-srčd- pak patří (5.prosčd, prosřčcl a prostí-čd. Byl adverbialní
výraz po-srí'dé, zachovaný v stsl. po-srédé, rus. po-sredi, pol. po-šmod.
Z toho vzniklo přesmyknutím stč. pro-sál, profícd moře Hrad. 1303, pro
l'yed hořč Rúd. 15% profyed mé dušč t. II“, z profíedka ŽKlom. 83%
n profiodcio t. 81“ aj.
Kontaminací původního ])O-Sréd- a podružného

pro-sál je stč. pro-sráz a pro-sřěd, profrícd žaláře UmR. 359, profried
nepokojč t. 174, profrzyed stáda Ale. 1570, profržyed noci t. 2438, na
prozrziedku Ale. 2, 34, profmyednyeho moře Ale. 605 atd. Z tohoto
pak je přisutým t (g 313) adverb. prostřčd uč. prostřed, proztrzyed jistby
Mast. 291, prol'trzied duóv ŽWittb. Ezech. 10, na proftrziod Betlemě Hrad.
68“ atd.

460. Přesmyknntí

\'e mhla, mlha, lmzla.

Původní mbgla (d\'ojslab) bylo snadno vysloviti. Ale když + za
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níklo a explosive ;; se změnila \' durativu I:, byla tu skupina tří durativ
mld-,- a ta je mluvidlům obtížná. Obtížně mhl- se drželo &.drží, na. př.
mhla Ale.
1383, mhli Koř. 2. Petr. 2, 17, 11111111
Pror. Isa. 44, 22, dial.
mhla, mhlivoj Kotsm. 13, mhla chod. 53, Dobrovsk. Slovanka II, 26 (mor.),
mhlíčka Kulda 1, 72 atd. Ale vedle toho vzniklo a došlo obliby pře
smykuuté Willi-, mlha ŽWittb. 18, 10 a j., 01. 3. Reg. 8, 10 a j., mlhu
ŽWittb. 146, 16, ŽKlem. t., IIod. 18“, w ty mlzy (m. mlzě) Kat. 162, uč.
mlha Us. a nejčastěji lnha, mží atd. Také přesmyknutí 7sz— se vyvinulo,
hmla (vedlemhla) chod. 53, hmla Hatt. slc. 48. Když bylo mhla a mlha
vedle Sebe, vzniklo kontaminací mlhla, we mlhle 01. 3. Reg. 8, 32, mlth
Clu'r. 277“.

461. J ine případy
Pro r:

s 1', I vyskytují se porůznu. Příklady jsou:

Subst. kuju“ m. *krap; podle rus. korop, srbch. krap, dále podle lat.
carpio a sthněm. charpho bylo slovanské korp- :: mělo by býti i české
lamp; za to je přesmyknutím kapr. — Stejné přesmylmutí je v habr
proti dial. In-ab Šemb. 51 (vých.-mor.), krabí :habří t. 58 (opav.), slc.
lla-ab. -——
Místo

čcrjmt'i je

\'31. čebmt

BartD.

66, ——místo červ podkrk.

ČGL'GTKouble 33, t. j. gen. červa přesmyknut \“ čem atd. a podle toho
pak i nom. v če'ver, — vedle kamarád je
obyčejné karamád, — a po—
dobnč je hampaa'ádí v. hm—mnjn'ulí, — dial. orstev BartD. 111 (laš.) 111.
ash-cv. — škarlúp t. 17 (Zlín.) 111.ška'alúp, — skravada a ska-ovada, n.
šla-, obiurgatio,
ze slova“-, tedy místo skrar— n. skla,-0%, — mao—kotný
(truchlivý) t. 66 (val.) m. „malebný/', ——netmnorný Šemb. 31 (podkrk.) m.

nmnotorny', — ham-an BartD. 66 (val.) m. ham-mz, odtud i příjm. Harvánek
v. IIcwránek, — trut Kouble 53 (podkrk.) a podle Jg. též dial. slc., m.
rtuť, — stč. škohrtati m. a vedle skrhotati, stsl. skr'ngmtati, — hřbitov
m. stč. břzítov ze stněm. frithof. — V stč. kokodril vedle km]:od'íl, ko
kodryl Ol. Lev. 11, 29 a j., nemusí býti přesmyknutí, nýbrž oboje může
býti ze- střlat. crocodrillus.
Příklady pro !:
Vedle stč. koblúk, kobluk DalC. 87, Lact. 159% slc. koblúk, mor.
hor. koblók Šemb. 44 atd., je klobúk nč. klobouk, klobuk AIM". 400, Lact.
159% oboje přesmyknutím z tur. qalpňq Mikl. 11. 253. — Vedle klobásu,
klobaffa Boh. 261, klobafa Lact. 66% pol. kielbasa je koblasa, koblaffa
Non). 67b, koblafa Lact. 1438, koblás uzených Puch. 4295, koblasa Šemb.
44 (mor.-hor.) — Místo hltati, hltáč, hltargí bývá dial. Zlata-; h-lt- bylo

z grat-, tedy ] souhláska a skupení Lal-fí-těžké, proto hledáno usnadnění
přesníyknutím. Na př. země lhta bydlitele své 01. Num. 13, 32 a Lit.
tamt., aby felhtali Ratky ChelčP. 2001', (Cerberus) všecko [elhtaa Hrub.
2743, lhtagíj a obžierají se t. 2895; (ten) lhtaacz jest Hrub. 266b; lhtawý
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Minotaur-us H'rub. 2761 l_úpežníky lhtawcze t. 312", pták naylhtawieyffij
t. 3671). — Misto lhář, mm,-ý je dinl. hill-, ty hlaři hlavyj chod. 53. —

Jiné příklady: kololali a kofuliti, koláleti, kutáleti, — lsknútz' sč přesmyk.
skin-, ne vše jest zlato co se fklne Tkadl. 13b, — lžíce dial. žlice (podkrk.),
— pavlač podkrk. palvač Kouble 53, — kalhoty podkrk. kahlouty, —
moldúnky, natahuje mudlánky chod. 53; — jestli diol. esli přesmyk. lesi,
lesi ja fa nedostanu Suš. 320, — olše slo. jelša, přesmyk. lejša Šemb. 70
(trenč.), — živly val. žili,-y Bai-tl). 66, — mlok z něm. Molch Matz. Cs.
256, — rumpa'l z něm. Rollbaum t. 299; — příp. -lcdlný, přesmyk.
-teldný, smrteldný, mstiteldný Dač. 1, 85 a j.

462. Přesmykují

se 1, r a n.

7. příkladů sem náležících jest nejdůležitější subst. manžel z malžen,
mal'bžerlfs. Slovanské doklady nejstarší ukazují k mulňženň. Toto jest slo
ženina. Její člen první je bezpochyby z němčiny, sthněm. mahal : smlouva,
zvl.. smlouva svatební, a zachován ve sthněm. mase. gi-mahalo, fem.
gi—mahala nebo gimůla, střhnčm. mase. i fem. ge-mahele a nhněm. mase.
Ge-mahl Kluge 109. Člen druhý téže složeniny je subst. -žena, a byla
složenina původní *mala-žcna fem. K tomu přidělalo se masc. malo-žena,
jako na př. v stsl. je k fem. vodova přidělano mase. vodovo. Srov. Mikl.
Fremdw. 109 a Etym. Wtb. 182. Toto nuzlňžcna je zachováno v stsl., a
z něho jest i stč. malžen-z ta svatá malz'eny (du.) R01. 13l", bych dala
příklad malzenkam Marg. 2299, Kateřina malženka Benešova Půh. 1, 244,
malženka v list. z XV stol. Perw. 5, ty delto malfenftwa jsú otpověděly
sě coniugio abrenuntiato 'l'úl. 25% malz(enftwa) mého DalH. 41, pokorné
malzenltwye ROI. 395; a odtud jest také nč. dial. malžen Bartl). 66
(ml.). Také v dokladech staropolskýeh známých z doby před stol. XVI
jest jenom mal'žcn-, v. Semenovič v Jag. Arch. 6, 26 sl. — Časem mění
se malžcn- přesmyknntim v manžel-, dvěma manzeloma Štít. uč. Sb, man
zelkn Pass. 329, manzelltwie t., manzell'two Hrad. lb, manzell'twa DalC.
2 atd. Přesmyknute manžel- jest již v stčeštině pravidlem, vedle něhož
malžen- již jen jako řídký archaismus se vyskytuje
Jiné příklady přesníyknutého l a 1: jsou v brsnil, brsniel Jg. vedle
brslen stsl. brfsšljan'r., ——v dial. klofnik Kotsm. 13, klofňék Bteh. 442
Bteh. t. 111.kalafana. ——

m. knoflík, — konofolija

n-r je přesmyknuto v ))aerant

463. Přesmyknji

v. panchart něm. Bankhart.

se a a—souhláska relací.

a) n a m.
K inf. psl. soneti bylo praes. sfbnbma, t. j. ve složení sen-mna bylo

sloveso tma bez hiatového

V stč. je za.to náležité snicli praes. sen-nm,

a ovšem také impt. sen-mi, part. semna atd., na př. at fenme tvé poskvrny
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Štít. uč. 153% zda-li maso l'enmv s tebe auferent Pror. 11. 15. Pře
smylinutím je tu pak semn- místo soma-: bóh femne 5 110110(telesnú.
libost) Štít. uč. 78b, "femniete helmy BligF. 79.
Stejného původu je stě. sne-m:smaln-nginmr Náležitý gen. je senma n.
semnu, dat. semnu atd.; na př. do senma Půh. 1, 201, ku panskému
semnu t. 1, 178, po semnu t. 1. 200, na ffenmyech EvVíd. Mat. 10,17
atd. Ale přesmyknutím je z toho semn-z od femna velikého ŽPod. 39, 11,
do semnu Půh. 2, 251, k semnu panskému t. 2, 216, na tom semnu t.
1, 263 atd. V ně. je za to sněm t. j. sňem, se změkčeným ň, přejatým
7, inf. sniet'i, part. sňal atp.
Týmže přesmyknutim jako semnu ze son-mu atd.“ vzniklo také vymnu
m. vynmu (vyjmu), wymniete bratry I' chramu Comest. 82“, — &přimmo
m. přinmu (přijmu), přimnout chod. 5.3, přimnút Šemb. 17 (domažl.). —
Naopak je směn/ca přesmyknuto ve sněmka., tá sněmka Herb. 620.
b) n a v. Toho příklady jsou:
'
pinm'cč m. pivnžcč; na př. pywnyczie ŽWittb. 104, 13 a j., a ve
všech pinwicoch Haj. 340“, pinvice chod. 53 a Šemb. 17 ((lomažl.); jinak
uz ř. mimo" zásoba) Matz. Cs. 402; —

pen-rý m. pevný; slovo to je z koř. pm:-, odkudž iii-fatizu-pfbv-ati,
bylo tedy pmnn— a z toho je náležité č. pevný; vedle toho je však v ná
řečích rozšířeno také přesmyknuté nene-, penvej podkrk. Kouble 53,
penvý Šemb. 17 (domažl.); —


Kurvenal m. Cbrnuull, v Tristr. častěji.
(5)n a u, v qu'zmcí m. qunucí, na př. svatého pafvncye ()tcB. 252,
svatému pafuncyemu t. 392.
Také ve znobiti m. *zonbííi mohlo by býti přesmyknuti, jestliže
kořenné slabiky ng-zzvmb- a. snah-, souvisi, srov. Mikl. Etym. Wtb. 4101;
stupňOvý poměr mezi oběma jest jako v ti'cns- a trans-; žádáme tedy
zcnb- & zonb- u. zemb- & zomb-, jako je v nga a qum, a ve mob
bylo by přesmyknuti; ale výklad tento je nejistý, sr. š 47, a.

464. Přesmýknutí

v fin/zed,nhed — lil/ned, hned.

žnhed je složeno z Žil-, srov. stsl. im. unus, z pův. Oju-, a Wed-,
které patrně souvisí se stsl. -_r/d- v inm—gdoja, inogdojzy, in'bgda statim

atp. ()dsutím jest n-Ílctl za in-hcd, srov. g 175. V obojím přesmykuje se
časem -7zh- v -hn-, a jest pak ihned a hned. Na př. inhed Jid. 110,
NRada 905, ynhed DalC. 5 a j., nth LM. a, yhned DalC. 10, NRada
752, hned Hrad. 711)atd. Nepřesmyknuté inhed vyskytuje se dosti 'často
ještě v XV stol.; přesmylmutó ihned bývá již ve XIV a drží se v knihách
dosud; nhed je zřídka; a hned je pravidlem od stol. XVI. Když bylo inhed
a zároveň ihned, vzniklo kontaminaci inhned, na př. ynhned PulkLit.
k r. 1248, ynhned t. 1265 inhned t., Iuhned Kruml. 83b. Jiné ještě ob
Gcbauer, Hlatorická mluv. jaz. česk. I.
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měny téhož slova jsou: inchch All). 25 a j.; inhedc, jest to ynhede lost
Štít. uč. as", ynhede skonče Oto. 3703, _vnhede t. 211“; ihcnd, yhend
czhy (: chci) přijíti Mastlh-k. 150; hilmcd, my hyhned noumřem Hod. 64“'.

465. Přesmykuje
.swf-., „won-, skou-,

se v; ve skupcních vzniklých z bývalého Iwbt.,

d?:b7'-.

V těchto slabikách kmenových jest -'l,-'I)-mezi dvěma souhláskami.
Pokud tu samohláska !) zněla., bylo vyslovení snadné, na př. praes. kvbtu..
Také bylo vyslovení snadná když podle pravidla jerového na místo :.
přišla střídnice a, na př. part.

pravidlá
hláskové
obtížné,
vkládaje

kvr»._.t11>l
— kvetl.

Ale kde podle

téhož

!) zaniklo a náhrada za ně nepřišla žádná, tu vznikly samo
skupiny [cut-, set-, zrn-, skor-, dur-. Skupiny tyto jsou mluvidlům
proto nenechává jich jazyk a pomáhá si od nich všelijak, někdy
do nich samohlásku z tvarů příbuzných vzatou, a nejčastěji pře

smykováním

ve kit-_, sto-, min—,slam-, (hv-.
]. ["I'bf—(stsl. ovat-). Tu mělo by býti praes. kotu, impt. krti, impf.

In'íiech, part. praes. kuta, z kvbtu atd. Za. to je však přesmyknutím:
prales. Ml.-u, \vžektwe eftlorehit ŽWittb. 131, 18, království České ktwe
Háj. 2698, když jako ktwem \“ své mladosti ŠtítMus. 126% Ščepové ktwu
Maud. 18“ a j.; — iinpt. kto-i, ktwi iioreat Žlílem. 85), (i, Kruml. 466%
— impf. kíiriech, jež ktwiofe Kat. 12, kdežto vína, ktwyechu Ale . 687 ;
— part. Hua, ktwa ílorens Pror. Dan. 4, 1, ktuuci florens Kunh. 146%
panna ktwuczye Kat. 178 atd.; — sem patří také suhst. verb. ktvcmíc,
té suché otky wzektwyonye DalC. (3, vzektvenie DalJ. t. 2 rkp. h'f. a P.
— Partie-ipm -l a -s jsou náležitá ler-etl z kvngtlm, a Ímcf fem. kvetši
ž kvn.,t1„-: nekwetl ŠtítMus. 80b, \vžkwet Krnml. lOlib. K mase. krotí
mělo býti fem. kvtlay (z kvaltla), ueutr. In,-tlv (z kYblth) atd.; za to je
kvetla, kvatlo aid., -c- přejato ž masc. kvetl: otká \vzkwetla DalC. G.
Jindy bývá. In,-ět!atp. podle subst. květ: \vzkwyetl květ KrístB. lb, žkwietlá
Ote. 415“, Hory kwietly Háj. 299“ atd. Odtud přejalo se pak Met-, květ
také do tvarů praesentuích nahoře vytčeuýoh a přesmyknuté "latv- tu za
uiklo: za náležité praes. Ict-iu,impt. km'i, impf. krtiech &part. kua a za bývalé
Hru, Ivt-ui.latviech, křtil jest nč. spisovné lovci-uatd., dial. také květu atd.
\' přosmyknutém Istv- následuje přesmyknutí druhé ve Nav-: kvítí
tkwe Iti-ač. Jg., ženy tkwaucj Eus. Jg., tkwauvj hrách Kouble Jg'. Nč.
spisovné tkvíti haerere je přejato nedávno z polštiny. —
2. sem:-. Za stsl. inf. svbféti žádáme č. svíietí; stím shoduje se
zuteti že enitesccre Greg. V HomOp. 154“ je psáno: (lidé) Inoti fe budu
fulgobunt; ve fueti jest omyl. Jinde máme za žádané svt- přesmyknuté
stu-, & s přisutýni ]; (v. š 371) .at/m. Na př. inf. sam:-i, hudú Ie ftkwyety
Štít. uč. 775; praes. stzíu, stkóu n. stz'čju, stklftšiu, t_v sč ftwyfl' Pass.. 461,
.slunce Itkwi Ol. Súdc. 5, 31, (oci) sč ftkwyeta Modl. 54b; iinpt. stkvěj,
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tak sě l'tkwíeyte

Ol. Súde.

5, 31;

inipf.

St'l'ÍCClI, st./.“riach a sf/n'čjz'cc/z,

(tvář) sč ftwieffc Pass. 426, ovoce [tkwiegiffe se 'l'roj. 91h; part. strě atd.,
adj. smíc- atd., světu 'a [tkivyczy marnosti jeho Štít. uč. 1392 [twuczyo
světlosti Kat. 144, nč. adjekt. stkrmwí a shvoucí; part. stvčl atd., brada
l'tluviela fie BrigF. 61'; adj. stki'čly', skvělý; subst. verb. sivčnic atd.,
Stvienye jeho ŽKlem. Hab. 4; subst. stín,-ost, sl.-east atd. Sem patří také.
jméno místní plur. *Neosvtli z ne-o-svbt-li, gon. Kausa-cil, ortos in Neosuetl
list. z r. 1130; přesmyknutím a jinými změnami je z toho Námi-, lok.
Noztulech list. 12 1088 t. j. Nostvlécli, nom. Násilí, villa Nostli 1'. 1250.
Neosli a Nósli, Nuosli, Neosli r. 1402, gen. i\"osl 1'. 1392, Nuosl r. 1463
akk. nč. Nůsle (v. Flajšhans, List)r íilol. 1893, 114 sl.).
Také stínu, které zde místo náležitého sz-I- vzniklo, přesmykuje Se
opět a jest za ně Lustr-: nebude l_"ekfhvieti Pror. Ol. Isa. 13, 10, ten
fe kl'twyefe Marg. 339, kstvúcí rúclio Hanuš Osterspiele 80 (z rkp.
XV stol.), té ciesařové kstwucie Baw. 139; — nebo skinu-: (ctnost) krásné
i'ktwye iye Alb. 1062 by se fktwiele moji rucč ()l. Job. 9., 1-10, (ctnost)
\vifktwiela fe geft EvOl. 4.20, spravedliví budú se sktwietij Feifalik
Studien VI, 243. —
.
3. zum-. Z koř. .at-cn- sonarc, jenž je ve stupň. zvon, jest oslabením

zum-. Když následuje samohláska, jako v slovese :rmzétz', je tu pro češtinu
konsonance náležitá zen-. Ta zachovala se v impt. změte. vy_křesťané
zwnyete točíš vzdávajte chválu Sequ. 360. Ale z pravidla bývá zde pře
smyknute ran-; na př. hlafy \vznyegy Modl. 168% wzni tvój hlas sonet
()]. Cant.. 2, 14, hlas wznycífe ML. 57“, ve zvonečkách \vznieczich ŽWittl).
150, 5, \vznecich ŽGloss. t., wznyucich ŽKlem. t. atd. Původ tohoto tzn
je v jazyku zatomnčn; na pohled se zdá, že je tu složení s předložkou
na, a poněvadž v takovýchto složeninách pravidelně v- se časem odsouvá
(% 353), vynechává, se také zde a jest pak .en-: znějí Br. Jg., znějící
\'cl. .lg'. atd.
4. slevu-. Z koř. s/crer- : skvrčeti, stupňovaneho ve skror- a dále
zdlouženého ve Sli'-1.'((l'-,
ski-'uř'ifi, jest oslabením skutr-.

Když z toho podle
pravidla jerového iná býti Sher-, tedy dílem tak bývá, na př. v inf.
3kt'-)"icti,ffkwrzieti le fervere Lact. 2003, jako vosk rozfquirly cem lique
scens ŽWittb. 21, 15 t. j. roz-skvr-lý, — většinou však bývá. přesmyknuté
skate-, na př. l'fkrzwa fie (part.) (MC-.163% ffknva fie OtcB. (namístě
stejném), ffkizwioffe fe ()tcC. (též), rozeflkrwyela sč liquefacta est ten'a
ŽPod. 74, 4, rozefkrzwela ŽWittb. t., duše má rozel'l'krzuiela se 01. Cant.
5, 6, subst. verb. fkrzwenie stridor Comest. 80% adjekt. vosk l'I'krwiczy

cel-a liqucscens ŽPod. 21,
Ke Siren-, skvr- přesmyk. sl.-r-r-patří také suhst. s/cřit'mz &skrat'aá'u,
skrovada: — ski-ivan je ze skž'z'an a toto ze sl.-manu,: skvor-nm, kdež
sl.-fuor-je stupi'iováno ze sl.'_i'cr- (poněkud jinak Mikl. Etym. Wil). 305); ——
35;
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skravada, skromda, škr-, obiuvgatio. je z téhož koř. slayer-, stupňovanóho
ve skvor—,a přípony -da; ze slmor-da je náležité stsl.'ska:rada sartago,
v češtině je za to přesmyknutím a změnami ještě jinými sk)-(wade &sk)-ovodu,
nebo škr- m. Sier-; srov. Mikl. t. a zde 5 405 č. 3, f.

5. dobr-. Po -r
(li.-m'a. Když z toho
smyknute dít-, dřv-.
podívoy klásti DalC.

'

následovala vždycky samohláska měkčící a bylo tedy
podle pravidla jerového má býti deň-, je za to pře
Na př. pl. nom. akk. (lřvi, neí'od' prsta mezi drzwy a
85; gen. dřví, u jedněch (lízniPass. 317; dat. dřvem

(z dvs„rs,_,m1„'), ke drzwem

Krist.

96“; lok. (b'-vech (z (1\'b„1'52clí'5,) \ve

drzwech Hrad. 26'. V instr. je náležité dveřmi (z (l\'b_„rt,mi). Odtud a
z odvozenin dvuércě (dvsgrs,c-), dcerky (dvn,rt,k-), (It-erný n. (h'eřný
(dv521'5,n-) přijímá a šíří se doar-, (h?cř- také na místo dřn- a v ně. je
pravidlem nom. d'véře gen. dveří atd.
'

466. Jiné příklady

přesmyknutýchretnic.

V některých příkladech je s retnicí zároveň přesmyknuta nekterá
souhláska jiná, n, k atd.; o těch viz v gg zde předcházejících i následu
jících. Mimo to patří sem:
mh přesmyknuté v hm v slově ')nhúhÍh', koř. msg-, dial. Imzouřiti,
oči zamhouřila Rus. knihovna XIV, 39, slc. očima hmm-at Mikl. lůtym.
Wtb. 208; —
a dále přesmyknutí v dial. zadvanek m. zavdanek litknp Lact. 183;
— hedbáví, hedbavný m. kedváb-, na př. hedwabym Pass. 456, hod
\vabne rucho t. 322, hedbawie Maud. 65b, hedbawnikom cocco MamVíd.;
— slc. debnář za č. bednář z něm. Bittner střhnčm. bůtenaere; — ma ]
lije Selsk. 1736 m. familie, — hamala m. halama Kott s. v.

467. Přesmykuje

se retnice a sykavka.

Častější toho příklady jsou při slově

omnis: [\\-'emsvatým rkp.

XV stol. ČČMus. 1885, 271, mých ffwech hrzychuw t., [wiczky hrzochy
t.; »— l'wem l'watyln Lvov. 21", y fweczky

gyne t. IF;-“, nade fweezko t.

585; — fe fweliku chwalu cum omni gloria Lit. Mat. 5, 24; — fwady
Ote. 157“ 1n.'všady, wffady, jak psáno na stejném místě v Otclš. — Tudy
přichází matení veš a s'vój, na př. fe wfl'eho l'rdcze Otc. 173, a v OtcB.
je na stejném místě z l'weho frdcye. Kombinací obeho jest wfwe, ty wl'we
wyeczy byla si podle me vuole BrigF. 71, m. ršic rčci. — Srov. stpol. przeze
swytky dni ŽFlor. 144, 2 a swszytczy omnes t. 134, 28, swszytky t. ]]8,

99. — Naopak

psáváno někdy cs za žádané se: na wfem milém synu

Lvov. 55“ m. na svém, (knihy) nebefke y \vfyetczke t. 21& m. světské,
& v Hod. psáno dokonce wl'fewm srdci 64b a 65“ m. v-svém; jsou to bez—
pochyby jen omyly, ale zajisté souvisí s přesmykováním zde vykládaným,
od něho dostalo se jim podnětu.
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Dále přesmyknuto bývú'často zv ve rz v adv. zvláště. Slovo toto
je vlastně předložkový gen. : z-vlúščě, je v něm tedy zv- náležité. Ale
původ tento je zateniněn, vzniká domnění, že je to složeninws předložkou
taz-, jako na př. ve vz-hóru nč. zfz-hůi'u, & místo zvláště praví se vzláště,
wzlafl'tie ChelčP. 50b, \vzláll'tč Beck. ], 579. Na pohled je to mechanické

přesmyknutí zv- ve mh, ale postup byl, jak ukázáno, jiný.

Mylné do

mnění, kterým se sem dostala předložka cz:-, mělo oporu v tom, že místo
zvláště se říkalo zláště a že i ve složeninách s předložkou v.:—místo vz

bývalo

říkalo se na př. vedle .elačněti správněji vzlačněti atp. (viz

% 353), a podle toho změnilo se i .a'láštč vo ?:Zláště. —

Podobným přesmyknutím no-li omylem je v ChelčP. 115“ psané:
(to) děje se newznuknutij ducha, t. j. ne-vznuknutí m. ne-s-vnuknutí.
V gemer. .at-el, .at-cla, zvau Pastrn. 146 místo vzal atd. je naopak
.e'r- m. taz-.

Příklady jiné: (710111Bai-tl). 111 (las.) m. pčela, včela, — šmice chod
53 in. mšice.

468. Přesmka

jí se syku-vky (podnebné i nepodnebné) & 1“(r).

Na. př. díal. řáza BnrtD. lll (latě.) lll. zářa, záře, — říček t. 17
(Zlín.) 111.zítřek, spolu se zvláštní smíšeninou č, — řížit, kamna jen říží
Kotsm. 20, m. .žz'řz'ti,srov. žeřěvíe, ——
Kroměříž m. Kroměžíř, něm. Kromsier.
stsl. žil-1, pascuuin, — špiříž, chlobní fpirzizi Comest. 1571', m. špižz'ř, —

doudl. po:-žít, poržu, poržel Kotsm. 13, porl- m. pořž-, za stč. pož'řieti. —
prosecí chod. 53 a j., m. proces/í, mylným spojením s prositi, — slc. ml)-ú
žiť a žmúriť Hatt. Skup. 68, č. mliouřiti. — Sem patří také stč. lesktati
m. lekstati :loktati
(v. s 407), lefktanye Nom. G7", Vocab. 175b a j.

469. Přesmykuje

se l:, ch, I.:.

Podle. lit. geguže byl tvar slovanský náležitý kym-, dochovaný v rus.
žegozulja Mikl. Etym Wtb. 407. Za to mělo by býti č. želmule, ale je
stě. žezlmlc. zezlmlo MVei—b.,Hod. 85“ atd.
.:ezhule, zezalc & žcž-.

Dalšími

změnami je z toho

Z Mafhvildastalo se přesmyknutím &spodobením Mach-tíhla, Mechtylda
Pulk. 132". Také č. Pel-chra-je identické s něm. BerthaPal. 4, 1, 197;
ale tu nevyvinulo se české eln' z něm. th, nýbrž souvisí se starším zněním
Perahtít Waekcrn. Wtb. 28.
Místo Roprachtice říká se podkrk. Rochpratice Kouble 53.
Místo

rat—hang; je dial. hai-vany BartD. 30 (pomor.) & 66 (val.), —

místo uherský je dial. [mask-, krala mathyaffa huerfkeho MiillB. 618,
mathiaffa huerfkeho t.
Místo pazneht je. díal. paknozt Bal'tD. -17 (zlin.l, Neor. 8; srov.
mrus. paznyhtn & pahnysntb Ogon. Stud. 95.
Q

QA

Cl O

Za hejno je dial, _ichno Dal—tl). 60 (val.)

Za stč. mkytatí, běh onoho světa jako by mi fe mkytal před očima
Štít. uč. 1542 jako by mi lic mkytal před očima Kruml. 3455, liška \'elmi
hladovitá po poli se sem i tam mkyta atby mohla mrchu nadjíti Baw. 55,
— je také tkymati. po uliciech sěmo tamo tkymaty fye ROIB. 1205, po
ulicioch fkymati

fe (sic) Jeron.

1215, ——& nč. lmzitati.

Vo Škýtdti m. ští/tati, ščikatl, ščkáti, srbch. štukati se Mikl. Etym.
Wtb. 300, je přosmyknnto ]; a't. Taktéž v dial. vystykla so BartD. 111
(las.) m. vyskytla.
V přejatém puška, sthnčm. bnhsn nhném. Bíicbso (7. lat. ř. muší; :—
Búchse aus Buchsbanmholz, Arzncibílchse, míša; : pušpan Klugo 45), je
přesmyknutó šk.
Zu Zoktušc, z něm. Lakentuch1 je přesmyknuté lotkušo, tu lotknši
Log. o sv. Veronice z XV stol. (Polívka, Drobné příspěvky 1891 str. 43),
na té lotkuši t., utřel se lotknší t.

Ze střhněm. zeketzon : sclmrmiitzeln (Lexer) je stč. ceZ'cozratiatd..,
w czekczowany Ale. 2, 1; z toho je cektovati, czektowanye neb powyk
PulkR. 182% & přesmyknutím cetkovati, na př. (vojsko) tu před městem
cetkowachu Baw. 175, (oblohatolé) ondet šturmem k městu tckú ondet'
cetkngi t. 161, na každý den cetkowachu t. 162.
Jiné příklady: příkopu dial, křipopa BartD. 111 (laš.); — kopřiva
stsl. kopl-iva atd., podle Mikl. II. 226 ze sn'bst. kopl—n & přípony -iva,
dial. pokřisz BartD. 66 (val.) & 111 (lnš ), srov. pol. pokrzywa &jm. míst.
Koprzywnica.

470. Přcsm yku jí se samohlásky/.
Příklady toho jsou Majolcna z Magelona vyslovovaného Majcloam, -—
Jezof BartD. 66 (vol.) 2 Josef, — žažula t. ze žúžala. žížala., — nč. le
vandule za starší ltwcndule, při Lawendnli Háj. herb. 6“ a j., z lat.
lavendula.

471. Přesmykování částečné.
Tím rozumím změnu poněkud podobnou k řecké v subst. 0915 gen.
zgazóg atd., kde kvalita hlásek jenom částečně se vyměňuje. Způsobem
tím trvám vzniklo dial. fáb m. páv, fáb Kotsm., fáb, fábí pero Bart'D. 87

(stjick.). V páv jest souhláska první retná temná, druhá retozubná jasná;
\“ přesmyknutém fáb jest také první temná &druhá. jasná, ale přosmylmutč
je tu retná druhá a rotozubná. první.
Podobně mohlo by se vykládati stč. probifučen, kto nomóž býti pro
bifuéen ŠtítOp. 229, kdybychom měli jistotu, že to není omyl písecký a že
se má čísti probysúčen, m. probyšúcen.

472. Přesmykují

se sim-a, slabiky a skupiny hláskem.

'Příklady toho jsou:
jenž proti j*mu l'myety hyeíe Ale.

\

505), t. j. smicti bieše místo býti
.s'micšc, přesmyknuty vlastně. pojmy být-í a smieti, a příslušná pak jejich
slova vpravena jsou do tvaru -ti (inf.) & -še (imperf.) opáčně, než jak by

náleželo; —
tak fie rzecz hniewem roznietí Nliadalš. 1080, t j. řeč Imčvmn místo
hněv řečí, jak má tutéž rkp. A; v tvaru nominativním má býti hněv, v tvaru
pak instrumentálním řeč. & přesmyknutim pojmů a slov je to naopak: —
k milování hozieho a blizniemu Comest. 1813, t. j. k mil. božieho
a. bližniemn, místo božiemn a bližnieho, přesmyknnty Hexivní kon
covky; —
sladkými a plowol't ítreduezymy (sic) hlasy ItOlB. 601, t. j. plovo
stredúcími místo stredoplovúcími.
Tím způsobem tvoří se také úmyslně směšná rčení, jako na př. šiípí
dřív,-atm. dříví štípat, srítičko sluní m. sluníčko srítí, študý clmtlent m.
chudý študent atd.

11.Slabiky, jejich šklad a rhythmus.
473. Sleva a věty jsou pro mluvidla řady hlásek, které Se bez
přestávek a jako jedním proudem vyslovují: na př. slovo chudoba a věta
chudoba cti netratí.
Ale třeba to byl proud jeden a uetržitý, přece není jednostejný;
naopak pozorujeme v něm, že se takořka vlní, že v něm od samohlásky
do' samohlásky vždycky jedna vlna jest, jedna část, která se od ostatních
rozeznává; např. chu—do-ba—cti—ne-tra—tí. Tyto jednotlivé části nazý

majíse slabikamí.
Slova skládají se ze slabik, slabiky z hlásek.
Slabiky, které se končí samohláskou, jmenují se otevřené,
na př.
chu-, do-, ba; zavřené pak slovou ty, které se končí souhláskou, na př.
roz-um. Rozdělení toto platí ovšem jen v tom smyslu, jak slabiky dělíme
anulysí grummatickou (v. % násl.).
V jazyku praslovanskem bylo slabik otevřených mnohem více, než
jich jest ve slovenštině nynější; bylo na př. o—th-cl,za č. otec, psa-tb za
č. pět, kra-ib za č. kraj, sa-na za (3. sen atd. Ale nebyly všecky otevřené,
bylo na př. zajisté také psl. sglv-na-ti a j.

Dělení slabik.
474. Každá, slabika má nějakou hlásku, na které úkol slabiko
tvorný zvláště spočívá; bývá to nejčastěji samohláska nebo dvojhláska,
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v češtině často také slabikotvorné g', (, někdy též QI, 7,1,až, na př. clíu—do-ba,
\'čr-nou, sr-nn., vl-na, sc-d-n, dial. se-dn, kit—že (kníže, v. 5 235). Hlásky

slabikotvorné ;- atd. bývají pro tuto svou vlastnost- také nazývány samo
hlaskami.
- Souhlásky patří k slabikám samohlásek (ucbo dvojhlásek, nebo jiných
hlásek slabikotvorných, — tento přídavek k samohláskam rozumějme zde
vždycky) sousedních dílem předcházejících, dílem následujících.
Souhlásky na začátku slova patří ovšem vždycky k slabice samo
't

'

'I I

v A

A

A

.

!

hlasky nasledující, na pr. nesu, sli-ana, vlna, — souhlasky pak koncove

'

A A A

zase vždycky k slabice samohlásky předcházející na př. rod, kost, pousť.
— Souhlásek středoslovních v řeči mluvené nepřirážíme zvláště ani k sla
bice předcházející, ani k následujích nýbrž necháváme .je býti takořka
přechodem od oné k této;

na př. nevyslovujeme ani roz-um, ani ro—zum,

nýbrž rŠŠ'ujn,-— nevysl. ani nŽŠ—i, ani nZs—Ti,ani né-gi., nýbrž 11293 atd.

Na tom můžeme přestati, pokud jde o jazyk mluvený.

Tu stačí

věděti, že v proslovené větě nebo ve vyrčenem slově je slabik tolik, kolik
rhythmických vln uchem znamenáme a kolik jest ve větě nebo slově
samohlásek,- ——a dále že okolo každé samohlásky jedna vlna se kupí a
že vlna tato ve své samohlásce vrcholí. Kde se jednotlivá vlna v řeči
plynně začíná a kde se končí, o tom nelze pátrati, neboť tu vskutku
žádných k0nců a začátků není, rovněž tak jako při vlnité čáře nebo při
jakýchkoli vlnách skutečných; mluvíme-li přece o začátku a konci vlny,
tedy není tenzačátek. a konec ve vlně, nýbrž _myjej tam v'mysli vklá
dáme. Hranice mezi souvislými vlnami jsou jenom myšlené, a rovněž tak
hranice mezi souvislými slabikami; hranice tyto nejsou pevně a můžeme
je v jistých mezích přešinowiti; a činíme tak skutečně, když na př. píšeme
někdy ici-ska a někdy lás-ka atp.

V jazyku psaném,
dílem také ve výkladech grammatických, vy
skytává se potřeba slabiky děliti.
Pravidla o tomto dělení, veskrze
platného a důsledneho, nelze hledati podle toho, co bylo právě vyloženo.
Za to však máme pravidla, která vypěstoval 'usus, většinou na dobrém

základěanalyse grammatickě.

Pravidla ta jsou:

a) Dělíme-li slovo složené
na švu složeniny t. j. na tom místě,
kde dva členové složeniny se stýkají, dělíme souhlásky tak, jak by kam
patřily, kdyby se složenina rozložila. Na př. po-doba apod-obojí; na-duřiti
a nad-užíti; pod-rohiti & po-drobiti, na-drobiti; roz-drobiti a po-zdraviti;

noc-leha za-clona atd.
b) Dělíme—lislovo nesložene

a je-li tu
1. mezi dvěma samohláskami souhláska jediná,
k slabice následující ; na př. ne-dě-le, ve-le-bi-ti atd.

tedy patří vždy
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2. Je-li však mezi dvěma samohláskami souhlásek někollik, tedy
skupina souhlásková, a vidíme-li, jak skupina ta z částí jednotlivých
vznikla, dělíme ji podle tohoto jejího původu; na př.' dělíme pan-ský,
poněvadž slovo to je patrně ze subst. pán- a přípony -ský, a podobně
dělíme hož-ský, moc-ný, škol-ní, ten—]:.ý(patrně příp. Jsý), kost-mi, sed-lo,
seď-te, nás-tí, pás-ti, pas-tra atp. Jest-li že však nepoznáváme, jak sku
pina je složena, připojujeme někdy souhlásky všecky k slabice následující
a někdy je dělíme; na př. my-slím, my-šlc-ní, St:-sira., lá-ska n. Iás-ka,
vla-sti n. vlas-ti atd.
Pravidla tato někdy nepostačují, když slabiky děliti chceme, ob
zvláště v písmě. To bývá zejména tam, kde souhlásky k různým slabikám
patřící se smísily, na př. český m. češ-ský, nebo kde souhláska patřící
k slabice druhé se odsnla, na př. oblek m. oly-vlek. V těchto příkladech
někdy přirážíme celou skupinu souhláskovou k slabice následující, někdy
ji dělíme; na př. o-blck, če-skgj n. čes-ký, afri-cky' n'. afric-ký atp.

Tak to bývá také v textech

starých,

tištěných a psaných. Tutéž

však bývá často "také dělení čistě mechanické, píše se totiž' až, na. konec
řádku, a co se z liter posledního slova do řádku nevešlo, oddělí se a píše
se na začátek řádku následujícího; tak rozděleno na př v Bibllš. vvi-Hel
Mark. 7, 31, hlu-cheho t. 1-32, \vz-lozy t. 33, dot-cze. t., clileb-ów S, (i,
k-(lyzto t. 220, z-gewnýe t. 32, duíli f—wút. 35 atd., -— v lšibll). 1. Par.

str-zyelnycze il, 5, tr-zie t. j. třie. t. 15, d-ruhi t. 21, proti m-nye 12,
17,'b-1'atr0\\' t. 29, kewf-íemu 13, 2, ywí—feho t. 14 atp.

Počet slabik se mění.
475. Slovo mění se na stránce hláskové také tím, že se mění počet
jeho slabik. Slabik někdy ubývá, někdy přlbýVá.
Slabik ubývá nejvíce odsouváním samohlásek; na př. 7, trojslabič
neho veliký je dvojslabičné celky/', z badéti (leab.) je bdíti, z vbšemu je
z'šmnu, z lóžb (2slab.) je (až, z nésti je nést atd.
Mnohdy přímo slabika jest odsuta, na př. v slovích přejatých Háta.
m. A-ha-ta, Brož m. Am-brož, Kodym lll. Ni-ko-dým atp.; někdy i více
slabik jest tím způsobem odvrženo, na př. Siusa m. Anastasie.
Odsutí je také v těch případech, které nazýváme obyčejně stahová
ním; na př. v dobré 7. dohraje.
Někdy ubývá slabika synizesí ; na př. v doyfati (3slab.) m. dg-ít-fati
(4slab.).
'
Někdy je vedle sebe způsobů několikero, jimiž slabika ubývá; na př.

místo -oc-ícříká se v Prachensku wg a -óc, Zedníkouc dům, Blažkóc
Šemb. 13, a u Budějovic je za to -0žc, řezníkoic t.

Případy, kde slabik přibý vá, jsou mnohem řidší, a bývá to zejména,
kde souhláska T, I, n, m skupena se souhláskami jinými změnila se
v slabikotvorné

33“l, 132,a nebo er, cl atd.

'l'u všude změněna jest blásková stránka slova nejen tím, že ubyla
nebo přibyla hláska (nebo i hlásek několik), ale také tím, že slovo ná
sledkem toho jest () slabiku ehndší nebo bohatší a. má tedy slabikový

sklad a rhythmus

jiný, než mělo předtím.

O odsouvání byla řeč při hláskách jednotlivých v $ 110 atd.; jest
tedy preinlnviti ještě o stahování. o synizesi a o změně souhlásek-r. ].
m, u. v slabíčnó

1', g., 135. u.

Stahování.
76. Dvě-slabiky sousední se stahují tím, že samohláska jedné, se
vynechává, tudíž slabika tato zaniká a místo bývalých dvou jest pak jen
jedna; na př. ne-umělý staž. númělý. Spolu se samohláskou vynechává. se
také vnitřní souhláska, která tu mezi samohláskami obou slabik bývala;
na př. z dobrojn (leab.) je stažením dobré (Ečslab.),z (lva-háky je dváky.

Slabika, která při stahování zanikla, byla bez přízvuku,

když se

stahování dálo; nebylat by zanikla, kdyby byla měla přízvuk. Byl-li tn přízvuk
nějaký, tedy byl slabší než při slabice sousední, která při stahování zví
tězila. Na př. mo—jastáhlo se v má, samohláska -0- slabiky prvé zanikla,
byla tedy bez přízvuku, nestažené moja mělo tedy přízvuk na slabice
druhé: moja; rovněž tak nsuzujeme, že v nestaženém stojati :: staž. stát/J
byl přízvuk na -á-, v dobrojc Staž. dobré na -č, v stč. čuješ stáž. čúš
na -ů- atd.
Dále zanikává. často slabika vnitřní, když má začátek podobný se
slabikou následující; tak vzniklo lat. debilitare z *debilitatare, nutrix
z *nut-rz't-rix, střlat. idolatría z idololatria, lit. sg. lok. fem. gerQic-je :
dobré z *gerojcý'oje atd., v. Brugm. ]. 483—485. V slovanštině lze tím
vysvětliti některé tvary sklonění složeného, na př. sg. (lat. lok. fem. stsl.
dobreií stě. dobřiéj z *dobre—jqií.V češtině je toho příkladem take subst.
koště, vzniklé z býv. chvostiščc, postupem tímto: ehvostžšče změněno ve
elmoščišče, chvoštišťc a vysutím chošť-, chwol'fezyl'l'czein in seopo Pror.
Isa. 14, 23, clnvofftifl'tem umětá pí'iebytek Hug. 18, chofftyl'tiem Štít-les.
2931', a z toho nč. koštišlě a koště.

Slabika stažením vzniklá bývá většinou také zdloužena;

např.

moja (v v) a má (——),dobrojc (“ v v) a dobré (“ —) atd. Dloužení toto
z mechaniky řeči se vysvětluje, na př. při moja — má: tradice dochovala
do jisté doby znění moja, kde hlásky m-o-j-a se vyslovují v slabičném
.
I
A
0 ' '
rhythmu “ v; pak vynechalo se -0_]-a zbyvalo m a; rhythmlcky cit vede

gi ;.

_,l

k tomu, aby nově vzniklé jednoslabičuě "TTLrovněž tolik času vyplňovalo,

jako dosavadní dvojslahičné moja; tomu se vyhovuje, když v novém
samohláska se prodlouží, má (-—): moja (v v). Rovněž tak vyvinula se
grammatická délka v dobrej/,' (v v v) dobré (v —) atd., v pojedeme (v v v 0)
doudl. pédeme (—v v) Kotsm. 16, v copak (v v) ob. cák (—) atd. Ve smyslu
zde vyloženém je toto dlonžcní stejného druhu s tak zvaným dloužením
náhradným (sr. & 505). Někdy ovšem se ztrátou slabiky ztrácí se t. j.
rhythmickým citem nezachovává se čas, jejž slabika ztracena vyplňovala,
a tu bývá odsutí & stažení, ale nikoli spolu zdloužcní; na př. an z n-on.
Nejčastěji stáhly se slabiky, s vnitřním 171, t. j. kde bývalo -j- mezi
dvěma samohláskami; toto stahování provedeno ve svých mezích s jistou
pravidelností. Krom toho je stahování porůznu také v případech jiných.
() obojím v. v šš následujících. —

Stahování slabik sc vnitřním -j—.
477. Slabiky, kde bývalo -j- mezi dvěma samohláskami a nastalo

stažení, jsou:
1) aja, staženo v á.
Příklady toho jsou: v adjektivcch sklonění složeného sg. nom. fem.,
dn nom. akk. mase. a plur. nom. akk. neutr. dobra-ja, pČŠa-ja, staž.
dobr—či,
pěšci; z pěšá je změnami dalšími pěšie (přehlas.) a pěší (zúz.); -—

v imperf. *slyšafiaclrb, staž. slyšách stě. slyšiech (přehlas.); — v sloves
ných kmenech tř. V. 4 lajati, ltqial'h, lnjanbje atd. láti, lál, lánie
atd., a rovněž tak v báti (bajati) fabulari, káti se, kázn ně. kázeň, plátí,

táti, tráti.
Dobmia, tqiati atd. je staženo v dobrá, táti atd., a subst. staja stě.
stáje ně. stáj, iterat. napájati atd. je nestaženo; příčinou byl rozdílný
přízvuk, zejména v dobraja, tajati atd. přízvuk ajd-, proti ů-ja- vc
staja. _atd.
2) aje staž. á.

Příklady toho jsou: v pracs. délajcšn, délajctb atd., staž. děláš,
dělá atd.; sazaješn atd. staž. sázáš atd., a dalšími změnami stě. sazíeš,
ně. sazíš; — v part. praes. pass. znajcm'r. staž. znám.
.
Dělaješb atd. je staženo v děláš, a na pohled stejné laješb nikoliv;
příčinou byl rozdílný přízvuk: déldicšn a lajčšb.
3) (je Staž. lic.

Příkladem tomu jest adjekt sg. neutr. péšejc staž. stě. pěšie, ně.
zúžené pěší.
Výsledek změny je zde stejný, jako při (gie (v. č. 27), na př. péšcje
staž. pěšie jako božbjc-božic, list,/,ie-list'ic; možná tedy, že se tu qie změ

o:)G

nilo dříve \“ bjc a toto pak v ic.

Totéž platí o ej- v případech násle

dujících.
4) ejé staž. ic.
Za stsl. ejg v sg. gen. fem. jejg, našejg atp. předpokladáme západo
sloranské a ruské v_j/?,v. 5 51. Toto pak cjé je v češtině staženo v ic.
Příklady tomu jsou genitivy sg. fem. zajinenných kmenů měkkých, tedy

jia, našic, všie, sie atd., z býv. jejé atd. a proti stsl. jcjg atd.
Výsledek je zde stejný jako při nic“(v. č. 28), možná že byl postup
qiérbjé-ie.
5) oje" staž.

%.

Příklady tomu jsou dativy a lokaly sing. fem. zájnienných kmenů
měkkých, tedy stč. jí, naší, vší,
Vedle jí, naší atd. vyskytují se také
stč. tvary jiqi, našicj atd., ale to jsou novotvary podle sklonění složeného
dohřiej; stč. tvary jí., naší atd. vyskytují se v textech nejstarších, v textech
a v době, kde úžcní ještě neproniká, na př. gi (ženě) Jid. 1.55 a j., nelze
jich tedy vykladati z novotvarého jiej, našiej atd. Vykladame je z pův.
její, našej-i atd. Tvary tyto souhlasí s tvary parallelních kmenů tvrdých
toji atp., dochovány jsou do stsl., a byly zajisté v době praslovanské.
Z nich vzniklo stč. jí, naší atd., tedy stažením aji v i.
Výsledek je zde stejný jako při bjz' (v. č. 29); možná, že byl postup
cji-bjí-í.
6) ejn-, ejú staž. zí.

Příklady toho jsou du. gen. lok. zajmenných kmenů měkkých našú
atp. z našeju atd., a sg. instr. fem. našú atp. ze staršího našejú, psl.
našejq.. Podle stejných tvarů ve vzoru parallclním toju a ton. bylo za
jisté také našqju, našqjq; toto dochováno do stsl.; v češtině proniklo
sta-žení.

Výsledek je zde stejný jako při bju (v. č. ac); možná že byl postup
ejn-Igiu-ú.,

7) ája staž. á.
Příklady toho jsou: \: kmenech slovesných V. 4 dí'jal'n č. dál, sčjal'n
stč. sál, —- v impf. *nesó-jach'r, staž. nešdch stč. ncsz'cch (přehlas.) atd.;
——
v nějaký staž. ňáký, nyaky obraz GestaKl. 38, ňáký ČernZuz. (z pravidla),
Pelzel2 74, Nejedlý 318; nůaký staženo \“ době pozdní, kdy znění bylo již

nejaký, a staženo tedy vlastně cia v
8) éjc staž. 'ic.

Příklady toho jsou: v praes. I. 7. smčješn, smčjetn atd. (smetí
audcre) Staž. smieš, smic atd; rovněž tak déješt atd. (děti dicere) staž.
dieš atd.; — v pracs. III. ]. uniějcšb, umčjctn atd. staž. umžcš, umie
atd.; — \“ sg. lok. masc. neutr. sklonění složeného dobré-jch. staž. stč.
dobřiem, na př. 0 gynycm DalC. 100, w taciem peří ŠtítBud. 43.
Smržicšb audes, déješr. dicis, uměješn atd. je staženo v -ieš, a na
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pohled stejné smčjcšb se rides, déješb facis atd. nikoliv; příčinou byl roz
dílný přízvuk: směješr. oudes, děješr. facis, uměješr. atd., proti smějěšb se;,
rides, déjěšr, facis.
9) ějé staž. ze.

Za stsl. sg. 'gen. fem., plnr. nom. akk. fem. a plur. akk. masc.
sklonění složeného péšg-jg atp. předpokládáme západoslovanské a ruské
péšé-jé, v. š 51. Toto pak je v češtině staženo v ie, pěšie.
10) ?jz' staž. dej.

Příkladem tomu jest sg. dat. 10k. fem. & du. nom. akk. fem. neutr.
sklonění složeného dobré-ji stč. dobříej ; na př. k druzyey bráně Pass.
366, ke kterzieí vicřě t. 372, dvč ftrzyebrnyey truhle Pass. 401, vaši
czyltyey rucě Alb. 64b a j.
11) ');/jestaž.

ie.

Příkladem jest sg. dat. lok. mase. sklonční složeného pěší-jemi, č.
pěšicm.
Sing. vok. šíje je nestažen, poněvadž přízvuk byl rozdílný: pěši
jčmr, a šřje.
12) ája“ staž. í.

'

Příklady tomu jsou: sg. dat. lok. fenr. a du. nom. akk. fem. neutr.
sklonění složeného péšiji stuž. pěší, na př. \v czlowieczy tváři Pass. 184.
dvě přikázaní naywyetffy Štít. uč. 295; — pl. nom. maso. téhož sklonění
dobri-ji, pěší-ji, staž. dobří, pěšz'; — pl. instr. mase. noutr. téhož sklonění
pěší-jimi staž. pěšími; — složeniny při-jíti staž. přiti, móž k tomu przyty
Štít. uč. 72“, aby ráčil prziti Hrad. 49“ atd.; při-jímati, przymay často
počištenie života Chir. 173b, srov. Š 162.
13) ijb staž. í.
Příklad: pri-jbdn, staž. postupem zjb-ij—ž:průjmu-přijdu-přídu.
14) oja staž. á.
Příklady tomu jsou: sg. nom. fem., du. nom. akk. maso. &plur. nom.
akk. ncutr. moja, tvoja, svoju, stáž. má, tvá, svá; — kmeny slovesné
stoja-, boja-, inf. stojati, hojuti se, part. stojal'n. bojnl'b se atd., snbst.
bojaznn, stož. státi, báti sě, stál, bál sč, bázn nč. bázeň; - snbst. paja-Sq,
staž. pás.
Moja, tvoja, svoja staženo v -á, n. na. pohled stejné dvoja, troja,
oboja nestažeuo; příčinou jest bývalý rozdílný přízvuk: moja atd., proti
dvňja atd. Rozdíl tento dochován v ruštině: moja, tvoja, svojů, proti dvbz'
(dvojí) atd.; v ruštině zachován přízvuk bývalý také v stojan„ bojůthsja,
bojůznn.
15) oje staž. v ě.
Příklady: sing. nom. akkfneutr. moje, tvoja, svoje staž. mé, tvé,
své, — dvoje, troje, oboje staž dvě, trč, obé, — dobro-je staž. dobré; —
sg. mase. neutr. gen. mojeg'o atd. staž. mého, dvojego atd. staž. dvcho, —
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dat. mojemu atd. Staž. mému, dvojomu atd. staž. dvčmu, -— 10k. mojom.
staž. mém, dvojemb staž. dvém; — vojevoda Staž. vévoda.; — co—jc-tolilo
stnž. dial. cé-tohle Kotsm. 16 (\doudl.), to-je-clllap staž. té-chlap t, poje

deme staž. pédeme t.
Stažené vévoda úží se ve *vívoda, začež mylnou etymologii bývá
vývoda, & z toho dále vojvoda. n vojvoda, v. g 166. Vedle toho je také
dial, (mor.) vojvoda, \voywoda Přib. 21“, sg. gen. \voyn'odi t. a j., když

woywodiel t.. vojvoda úředník nad salaší Jg. z Dobr.. exc.: toto dial.
vojvod- vzniklo vlivem cizím.
16) ajvjn') Staž. či.
Příkladem tomu je sg. dat. lok. fem. máj 7. mojej, srov. luž. mojej,
pol. mojčj, rus mojej atd., psl. moje/T,- -oje- tu staženo v —(5jako v pří

padě předcházejícím.
_ 17) oj/ž staž.

[

l:.

Za Stsl. -ojg: v sg. gen. fem. tojg atp. a plur. nom. akk. fem. &akk.

inasc.1nqjg, tvojg, svojg předpokládáme západoslovanské & ruské -ojč,
v. % 51; tedy tojě, mojé atd. Toto pak ojr':je v češtině staženo v
sg.
gen. tě, plnr. mé, tvé, své.
18) oju, ojú stnž. zí.
Příklady: sg. akk. fem. moju, tvoju, svoju, z psl. -0j(_l,stnž.n1ú, tvá,
svá; — sg. instr. fem. tojú., z psl. tajq, Staž. tú.
19) 7le Staž. ú.
Příkladem toho je stč. čúš, vzniklé z čwješ; srov. % 193 a 445.
20) ujal, újú swž. ú.
Příklady: du. gon. 10k. dobrú-ja?, z *dobrzí—jejú, staž. dobrú; — sg.
akk. fem. sklonční složeného dobru-ju, z psl. dobu-qjq, staž. dobrú; —
instr. dobrú-jd, z *dobrcg-jvjq, staž. dobrú.
'
21) yié staž. é.
Za stsl. sg. gen. fem.. plur. nem. akk. fem. a plur. ekk. maso.
sklonění složeného dobry-jg předpokládáme Západoslovanské & ruské
dobry-jé, v. 9“ 51; toto pak je v češtině staženo v dobré.

22) yji. staž.
Příkladem jest pl. instr. maso. noutr. sklonění složeného dobry-jimi.
staž. dobrými, — a impt. stě. krý z kryjí.

23)ij staž.

Přiklady: subst. kyjb, staž. ký, & z toho změnami dalšími kaj a kwj,
kay Háj. 274“, veliký keg IJÍn. at. 1020; v gen. kyje atd. bylo -j- za—
chováno, & odtud uvedeno do spisovného nom. l.yj znova; — vy—jbdu,
z *vy-deq, staž. vzjdu, & z toho změnou další \'ajdu, na př. dušě waydncz
z těla Vít. 34b, a bezpochyby také vejdu (za ně. vyjdu, nedoloženo).
24) aji staž. ý.

Příkladem tomu jest pl. gen. sklonění složeného dobra-jích'i., staž.
dobrých.
25) ňjh staž. 3).

Příklad: sg. nom. akk. mase. téhož sklonění dobra-jb, staž. dobrý.
Podle pravidla jerového mělo by z dobru.,ji>, býti -cj; ale tu zaniklo
koncové -I; dříve, než pravidlo dotčené nastalo. Změna vyvíjela setu tedy
postupem: njh-zj—y'; mezi aj a ]) mohl býti stupeň přechodný yi, srov.
Lesk. Hand .'-' 38.
26) bja staž. ití.
Příklady: sg. nom. fein., du. nom. akk. 1nusc.nplur.
nom. akk.
neutr. božhja, staž. božiá, a z toho změnami dalšími (srov. 114) božá.
přehlasované božíc, zúžené boží ; — sing. nom. brutrm'a, k'bngžhja, staž.
bratriá, kňažiá, a. dále bratřá. kňažá, přehlas. bratříc, kněz-ic atd.; — sg.
:.ren. masc. *rebrqja, staž. l'Cbl'iiÍ, :! z toho dále řebí'á, řebřic; — sg. gen.
& plur. nom. akk. neutr. listnja, staž. listiá, a z toho dále listá, přehlas.
listin, zúž. listí; — part. pmes. paja, z psl. phjg, staž. pití, a z toho dále
pá. přehlas. pin, na př. ání pie ani jěda Pass. 127; nč. part. pije bibens
jo novotvar; -—ve kmenech prbjw, smbja- atp.: inf. prbja-ti, staž. priáti,
a z toho dále přáti, přícti ně. dial. příti (přáti); pult. pridali. Staž. priál
přál, přál; subst. prbjatel-, staž. pl'Íátel- atd.; inf. smojati se staž. smiáti
sě, su'Játi sč, smz'eti sě atd. Je tu řadu změn; její stupně jsou: 1. bja,
ici, 3. a', 4. že, 5. i, na. př. listbja-listíá-lisfá-listíe-listí.
Stupně

]. list/.ja & 2. listiá jsou předhistorické; stupeň listá je na. konci doby
předhistorické a na začátku historické; stupně 4. listin a -5. listí jsou
historické. Že byl stupeň ]. listhja, svědčí mluvnice; byl v praslovanštině
& je v stsl. dochovún do doby historické. Stupeň 2. listfá předpokládáme,
poněvadž ho potřebujeme, aby se nám vysvětlilo změkčení v stupni násle
dujícím list'á: změkčení to není od stupně -bja, nebot t- neměkne od -b;
také není změkčení od -á stupně následujícího, neboť -á samo neměkěí;
nezbývá tedy než mezi psl. dg'a & české historické -á vložiti české před
historické ící. Stupeň 3. lisťá sahá z doby předhistorické do historické a
je tu dosvědčen zřejmými doklady, na př. častégo pita Greg. t. j. pifá,
part. przal AIXM. 7, 1 t. j. přál, ueprzal Hrad. 77b. Stupně pak poslední
4. listie a 5. listí vyvinuly se až v době historické, hláskoslovnými změnami
českými, přehláskou a zúžením. Zde, ve výkladu o stahování, týkají se
nás ze stupňů ukázzmých vlastně jen první tři, listIU'a-listící-lisfá.
27) oje staž. že.
Příklady: sg. nom. akk. neutr. listuje staž. list-ic, božbjc staž. božzv;
— sg. vok. zmhje staž. zmíe; — plur. nom. gosthje StíLŽ. hostic, tito
hoftye Ale.
1323; — praes. phje—staž. pie-, pyeí Alb. 68“ t. j.. pieš
bibis, ktož sě napie té vody Krist. 52b, gíeme & píeme IIusPost. 112%
leč pyete leč jieste Alb. 68", ty mě zabyeff Pror. Jer. 38, 15, tělo fhnye
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GestaKl. 28, dievka počnúc powye syna ML. 43". — V nejstarších textech
býva psáno e za toto že, na př. kope MVcrb. m. kopie, perre t. 111.peřz'e,

a proto mohlo by se zdáti. že se bje stáhlo v a toto že se dále a po
družné změnilo v že. Proti tomu je však připomenouti, že tímto způsobem
vzniklé listc' (z listuje) bylo by tvrdé a že &jen v slabikách měkkých &
jenom v řídkých případech se mění v ie;"_ně. listí a stč. listie způsobem
zde míněuým vysvětliti nelze, psané v nejstalších textech e místo ie vy
světluje se nedosti vyvinutým pravopisem těch památek, kope v MVerb.
atp. dlužno čísti kopié :: kopie atd.
28) hjč staž. že.

Sing. gen. a pl. nom. akk. kmenův -bja apl. akk. mase. kmenův wjo
mají v stsl. koncovku -b_jg, na př. sad:,jg, čl'éV/qig; za to předpokládáme

západoslovanské a ruské míč, v. š 51; toto pak je staženo v že: sadbig,
sad/)je — stě. sndz'e; črevajg, črévbjé — stě. třěvie, řebřie.
29) bj-i staž. í.

Příklady: sg. 10k. *rebraji, list/,já, *panqií, sadbjž staž. řebří, listí,
paní, sudí; ——pl. nom. božnji staž._boží; — pl. gen. péšb-jich'b staž.
pěších; — subst. stě. lodícě stsl. ladojica, odtud ně. lodička; — impt.

stě. pí z pij'.
30) hju, bjú Staž. íú.
Příklady: sg. dat. *rehrbju, list/„ju staž. rebriú, listiú, & z toho změ—
nami dalšími vii. --íú-(sr0\'. 5206) a přehlas. --í; — sg. akk. *pánqiu, Sbju,
z -bj(g staž. 'iu', a dále -á atd.; -——
sg. instr. *panhjú, z mia, staž. paníú
atd.; — part. praes. pojde-, z ])bjťýtjq staž. piúc- atd., na př. nejědúe ani
pycz Pass. S, pijcz a jedúc Štít. uč. 96% Je tu opět řada proměn: její

stupně jsou ]. list/.ju, žádan pro praslovanštinu mluvnici theoretickou a
dochován v stsl.; 2. listíú v době české předhistorické, žávdán změklým
t'- stupně následujícího; 3.1istú, sahá z doby předhistorické do staro
české doby historické, kdež jest dosvědčen doklady zřejmými, na př.
k zabitu

ŽGloss.

43,

22 t. j. k-zabitú,

k [kouczenhu

303.111.42 t._j.

k-skončeňú; stupně 4.1isti-u a 5. listí vyvíjejíse v době historické. Zde, ve
výkladu o stahování, týkají se nás jenom stupně prvé tři: listrg'u—listíú
listú. Srov. nahoře 26.
31) bjb staž. í.
Příklady: sg. nom. akk. *l'ebl'bjh staž. řebří, božbjb staž. boží, Čbjb
staž. či ; — sg. instr. *rebrbjbmi. staž. řebřím atp.; ——pl. gen. *l'ebl'bjb,

listbjh, *panbjh, sahjdh, gosthjb, kosthjb staž. řebří, listí, paní, sudí, hostí,
kostí; stě. demin. kopíce, zelíce atp. z -l,jbce. — Podle pravidla jerověho
mělo by Z-listbjb atp. býti -ej ; ale tu zaniklo koncové -b dříve, než pra
vidlo dotčené nastalo. Změna vyvíjela se tu tedy postupem hjb—
bj-í ; mezi
hj a ž mohl býti stupeň přechodní ,'z'j, srov. Lesk. Handb.'-' 38. —
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Ve výčtu tomto prozatím nehléděno k některým tvarům vzoru zá
jménného mój, mojb.
Z těch jsou některé delší t. j. plné, jak jich theorie žádá, na př.
sg. neutr. nom. akk. moje, plur. nom. akk. fem. & akk. mase. mojě atd.
a jiné krátké, na př. sg. má m. moje, plur. mé m. mojč, pl. gon. mých
m. *mojich atd. Půjde nám o tvary krátké a proto je néjprvé vyčteme:

Jsou to:
sg. nom. fem., du. nom. akk._ maso. & plur. nom. akk. nentr. má,
na př. ruka mao. Pror. S“, 0 ma přěmilá syny Pass. 333, ústa mao, Pror.
mb,—místo plného moja, přehl. mojč. doloženého vsg. nom. fem. o, plnr.

neutr.: mogie rodina llmd. 825 moge slova Ale. 57 (du. nom. ztkk.
mase. doložen není); —
sg. nom. nkk. noutr. mě, na př. srdce moe Pror. 122 — místo
plného moje, na př. srdce moge Modl. I34"; —
sg. akk. fem. má, na př. muu duši Pass. 451, — místo plného moju,
na př. řěč lnoyu AleM. 2, 38; —
_
sg. gen. (akk) mase. neutr. mého, na př. méeho porozcnie Pror. 37%
—- místo plného mojeho (nedoložéného v jazyku starším); —
sg. gen. fém. rné, mee mysli Modl. 423, — místo (nedoloženého) tvaru
plného mojé, který by byl za stsl. mojqu nebo mojg (% m); —_
sg. dat. mase; ncutl'. mému, na př. holm méemu Pror. 5", —_místo
plného mojcmu (nedolož. v jaz. starším; ——
sg. lok. maso. neutr. mém, na př. v domě moom Pror. S“, — místo

plného mojom (nedolož. v jaz. starším; —
sgndat. lok. fém. měj, na. př. veéč mateři [\voéy I'leimn. 45, na
huořé meey Pror. 92 — místo (nedoloženéllo) tvaru plného, který by byl
za stsl. mojqu' n. mojí; —
,
sg. instr. maso. ncutr. mým, l'wym mistrovstvím Pass. 464, — místo

tvaru'plného mojim (nedolož. v jaz. starším; -—
sg. instr. fem. má, na př. chtieše ji [\vuu ruknn stíoti Pass. 20, —
místo (nédoložéného) tvaru plného, který by byl za. stsl. mojqiq. n. mon; —
dn. nom. akk. mase. má, na př. rty ma ŽKlem. 105", — místo tvaru
plného moja (nedolož.); —_
du. gen. 10k. má, na př. v mnv uší Ev'n'mn. 4, — místo plného

majú, na př. ()lihrius počě pláščom očí fwoyu zastiorati Pass. 320; —
du. (lat. ínstr. mýma, na př. myma 'očíma Pass. 406, —místo plného
mojima (nodolož.); —
pl. nom. maso., na př. mí synové ČernZuz. 109, mí Us. ob., —
místo .pluého moji, na př. mogy bohové Pass. 475; —
pl. akk. maso. a nom. akk. fem. mě, na př. bohy l'wee Pror. 270,
dětí moc 65, — místo plného mojč, na př. posly fwogyé Ale. 1965,
twogie chyšě „Hrad. l31='; —
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.
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pl. gen. lok. mých, na př. šččpóv mých Jid. 98, — místo plného
mojich, doloženého jen z textu dial.: mogych hřóchóv MůllB. 620; —
pl. dat. mým, na př. k zzwým liudem Pil. c, ——místo plného mojim

(nedolož. v jaz. starším); —
pl. instr. mými, na př.zzwý1ui šččpy Jid. 101, —- místo plného
moj-imví(nedolož. v jaz. starším).

Podobné tvary kratke vedle delších jsou také jinde ve slovanštině.
Zejména v horní lužičtině bývá v textech starších gen. meho, dat. memu.,
lok. mom, sg. akk; mu., pl. nom. akk. mo; v hluž. nynější 'a v dluž. tvarů
takových není Mucke 406. V polštině jest ode dávna nm vedle moja.,
mego v. mojcgo, mym, v. moím atd., a v ŽFlor. také mase. twy m. twói
Kalina Hist. jež. polsk. 253 sl. V maloruštině: moho v. mojeho, monm
v. mojomu, místy také ma, mc, mych, mym m. moja, moja, mojich, mojim
Mikl. III2 265. V slovinštině: místy nm 111.moja, nm 111.moju atd., a'již
památky frisinské mají mega m. mojega, memu m. mojemu. atd., Mikl.
t.. 150. Ale je přece ve věci této patrný rozdíl mezi češtinou a slovan—

štinou ostatní, rozdíl kvantitativní: v češtině jsou tvary krátké hojnější a
mnohé znich jsou od nepaměti pravidlem, od něhož jenom novotvaró od
chylky dialektické se vyskytují.
Jest otázka:
z čeho a jak vyvinuly se vytčené zde tvary krátké?
Odpověď není snadna, mohlyt' se tvary ty vyvinOutistažením, nebo ana
logickým novotvořením. neho dílem stažením dílem novotvořením. Před
kládáin výklad následující (nikoli ve všem nový):
'
a) Stažením vykládám ty tvary, pro které jest analogie v stahování
jiném. Tvary t)“ pojaty jsou také již ve výčtu nahoře položeném. Ze
jména vykladám má stažením z moja
č. 14), poněvadž stejne -ojů
je staženo v -á- také ve stojůti-státi atd.; — vykládám taktéž sg. neutr.
ma', gen. mého, dat. nič-mu.
gického dobrojc-dobro" atd.;
(v. č. 16), podle téže analogie
podle
gen. tqjč—té;— sg.

lok. mém z mojc- (v. č. 15), podle analo
— dále sg. dat. lok. fem. měj z *mojčj(i)
dobrqic-dobré; — p_lnr. má z majú (v. č. 17),
akk. má z moju (v. č. 18), podle instr.

tajit-tú.. V případech těchto jest v parnllelním stojáti-státi atd. svědectví
bezpečné, že jazyk stahoval ajd v á atd.; jazyk byl tedy schopen & na
kloněn takto stahovati; proto vysvětlují si také má stejnou změnou z moja;
výklad druhý; že totiž má vzniklo novotvořením podle dobrá, není ne
podobný, ale je. vzdálenější a není ho třeba, když postačuje výklad první,
který je bližší.
b) Kde je výkladu stahováním nějaká okolnost na odpor, tu dlužno
tvary krátké vykládati analogickým novotvořením. To platí zejména o tvarech
mý- vedle moji-; mých v. moj-ích atd.- Příkladu'bezpečného, že by se aji
stahovalo v y', nemáme; v 01). pl. nom. moji-iní je výsledek jiný než

\“ rnojic/r-mgích; výklad, který tu nenaráží

na odpor a který tn zbývá,

jest, že __
mých je novótvar podle dobrých, má podle dobří atd-.

„
c) Ostatní z vytčených tvarů krátkých mohly vzniknouti stahováním
i novotvořením, výklad při nich je tedy nejistý. Na př. sg. gen. fem. mé
může býti z *mojé (%51, : stsl. mojg .a—toto z mojojy), a" může také býti

podle gen. dobré ; sg. instr. fem. mi může býti z *moiú :

stsl. mon m.

mojqicg. a také podle instr. dobr-ú; atd.

Rozšíření a stáří této změny.
478. Mezi případy, kde slabiky s vnitřním Aj- se stáhly & jež jsou
\'yčteny v % předešlém, jsou některé sporadické a dialektické, na př. stč.
příti v. přijíti, čúš z čuješ, dondl. pédeme m. pojedeme; tu vykonalo se
stažení jenom v jednotlivých určitých příkladech nebo jenom v mezích
některého nářečí.
Vedle toho jsou případy jiné, kde stahovaní je pravidlem všeobecným,
t. j. kde stahování proniklo, kdekoli mu byla příležitost; na př. kdekoli
bylo jaké mju-, každé se stáhlo v M, á.
Toto všeobecné stahování má tu vlastnost další, že jest původu
velmi stareho. Na př. státi atd. staženo ze stojati před přehlaskou a-ě,
t. j. před stol. XII; nebot kdyby bylo stojati atd. zůstalo do přehlásky,
bylo by se změnilo ve stojěti, a ze stojčti bylo by státi & nikoli státi.
Se staženým českým dobré z dobrojr shoduje se také luž. a pol. dobre
(m. dobr—c); shodují se to tedy všecky jazyky západoslovanské, a toje
svědectvím. že změna tato počátkem svým hluboko do doby předhistorické

zasahuje.
)o se stahováním pravidelným se neshoduje, jsou odchylky, které
mají zase své příčiny. Na př. bylo part. stoja, pův. stojg; dejme tomu,
že byl i přízvuk stojů; to se nestáhlo, kdčžto stejné stojůti se stáhlo ve
státi; příčinu toho hledati jest ve praes. stoj-u, stojíš atd., dvouslabičný
rhythmns tvarů těchto způsobil, že také part. praes. stoja nč. stoje-zůstalo
dvouslabične. Jinde odchylky vysvětlují se analogickým novotvořením. Na
př. v jazyku starším nikde nenalézame gen. mojeho, dat. mojomu, lok.
mojom, nýbrž všude je za to stažené mého, mému, mém, odchylka moje
místo mé- není známa; naproti tomu nalézáme v nářečích východních
mojeho atd. Btch. 442, BartD. 120 (las.), Hatt. slc; 94, nebo mojého atd.
BartD. 24 (zlin.), 75 (val.) atd.; ale tyto tvary zajisté nejsou starožitné;
kdyby byly starožitné, nalézali bychom je v starých textech dialektických,
jichž jest přece několik; tu však příkladů takových není, a sám Blaho
slav pokládá i moje ruce, moja oči za polonísmus Blah. 265; nč. dial.
tvary mojeho atd. jsou tedy novotvary, podle našeho.,atd.; nOvotvarý původ
jejich dosvědčen jest také tím, že se místy říká mojého atd., ano také
36*
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mojí/io atd. BartD. 75 (val.), patrně podle dobré/m a pěšího atd.

Rovněž

tak jest novotvarem a nikoli zbytkem starožitným (Iial. tajat BartD, 10
(Zlín.) m. táti. Někdy může býti odchylka z vlivu cizího, na. př. slc. dial.
bojazlive Škult. 140 vedlo spisovného sl'c. bázlivý, zlin. bojazlivý Bartl)._„10,
srov. pol. bojazliwy.

Jiné případy stahování.
479. Jiné případy stahování, totiž kromě slabik so vnitřním -j-, jsou:
1) a-a staženo v á. Na př. d\'a háky (: dva prsty) — dwíky,
d\vaky na svých prsech položiti Rožmb. 138;

——
žahadlo—žádlo chod. 35;

— přísahám-přisám; slovu tomu nerozumí se-a píše se pak na př. přisúm
bůh Čel. Jg., přísám ďas Libuše 22, 1. 303.
2) a-i Staž. (1, v prám m. pravím, prál' z pravil, inf. prát z pravíti
atp. BartD. 80 (vol.). 0 změně jiné, praei-praj v. ;, 353.
3) a--0 staž. a. Příklady: an, ana, ano, ande z won—; — nan
z na-on-, nan svět Hrad. 70% nanom světě Štít. uč. 1111), nanu stranu

Pass. 131, 'naueý straně t. 313, nany 'vojě Ale.

150-1, uanyechleM.

3, 11; — nab- z na-ob—, straně nabie Ale. 1, 41, ani na srdci ani
nablyczegy Alb. 12b; — naheň z na-ohen, nahou Štít. uč. 4b, DčtJež. 2“;
— nač—z na-oč-, načitý;

—-zálš- ze zá-olš-, Zálší (jm. místní). — V ŽWittb.

psáno pbarana. 135, 15 m. faraona, omylem; stejný omyl jest opraven
tutéž: nowcze 99, 3. — V an atd. z a—on, načitý z na-oči-, je slabika
krátká, a podle toho bylo, trvám také krátké naheň, uabě atd.; délka
v Zálší není od stažení, nýbrž byla. již v nestaženém Zá—olší,srov. zá-lesí.
zá-hoří atp. Srov. těž Š 187.
4) a-u staž. au, přisaÍm-přísau, v. v g 480.
5) n—ystaž. až, v *kňagyni-*kňáni,

přohlas. stč. lmienzí.

6) e-a staž. a', v ob. kdák z kdepak Us._ podkrk.; — třeba-třá v.
v č. 8; — v nápnl-, napulfky Lobk. 305, není stažení české, nýbrž slovo
přejato již stažené.
'
7).-c-o staž. 6, v slovích složených z ne-o—: nómdlévati, nomdlewagye
Modl. 55b, — nóbřězán, již nobrsiezany (pl. nom.) svD. 53, — nótpočinúti,
nodpochzinn Ale. 8, 32, nodpochzinucze čas všaký t. 8, 34-(verš Sslab.),
—- nótvrátiti, aby sě notwratýl Alb. 7“ atp.; - sem patří také jméno
osobní Nástup, v list. Reg. I. z r. 1233 a násl. psané Nostup & Neostup,
odkuž i jm. místní Nástupov nč. Nůstupov (tak- vyslovují lidé domácí)
t. j. Nůstupov (z toho pak' „Neustupov“), -— a dále jméno místní Násli
nč; Nůsle ze staršího Neosli & pův. Ncosvntli; — srov. % 136 10.
8) e-u staž. až, _vslovích složených z ne-u-. Na př. númě- z neumě

nůmielý svD. 82, ktož nauměli pryč běžeti Pam. 3, 134; jméno místní
Númčtcly, Noumětely (tak říkají lidé domácí); — núdatný z neudatný,
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nudatny ARBM. 5, 19, Alel'

8, 28; — núčil z naučil, a z toho dále

naJčil, lež naučila se (: neučila se) Prostopr. 63“; -— núžil z neu-žil
jehož lepší bude nul'il Ale. 8, 4-3 (verš Sslah.),vsvé pokorné nuzil prosby
AleM. 8, 13 (též); odtud nč. příjmení Noužíl. Srov. g 136 č. 11.
9) ě-a staž. á, v ob. třá Us., BartD. 88 (stjick.), třa t. 111 (laš.,
: třá), potřá Kouble 55 (krk.), ze třeba stě. třéba; srov. mrus. treba
trea—tra Ogon. Stud. 95, treba—trja Vercln't. 600 (v nař. Lemkův).
10) i-a staž. a', v ďábel ze stč. diabel.
11) o—astaž. (2, v Jáchym z Joach-, stč. Ján, zkrác. nč. Jan z Joan-,
a ob. cák z copak, kdák z kdopak Us. podkrk.
'12) 0-0 staž. o, Jenofa z Jenovefa Btch. 441. Někdy bývá také
místo člověk psano člolc, ale to je zkrácení jen v písmě.
13) 0-0 staž. ó, () (délka v některých případech není zjištěna). Na
př. donoho dobrého Túl. 12b z do-onoho; — (lopata Anthonie Otc. 361“
zda-opata; -— plonu tvář Ale. 4, 37, slova prona AleM. 4, 30, prouu
pokoru, pronu „sladkost Mat. 101, z pro-onu, .pro-ona; — pobycdye Štít.
uč. 12513 Alb. 55b, (María) puobyedye přědieše Vít. 35a t. j. póbědě

z po-obědě; půbědní kázaní Háj. Jg.
14) o-u staž. ó neb ú. Obojího doklad je ve jméně Bohuslav .staž,
lšóslav, sluha jménem bol'law Pass. 25 (v jiném rkp. na stejném místě
buohuflaw), a Búslav, Buslaus Reg. II. Krom toho vzniká z hohu- synizesí
hou-, v. g 480.
15) u-o staž. v i? (psané 22), na př. duom nč. dům atd., v. 5 183;
- v (7,v (lr'ódomský Kouble 53 (krk.) z druhodomský.
16) 20-11staž. ú, v stč. 'akk. tščútrobu, na-tščútrobu, z čehož pře
hláskou a jinými změnami hláskovými tščí- atd., na cztytrobu slušie při——

jímati tělo božie Štít. uč. 123“ (= na lačný žaludek), na cztitrobu ApatFr.
20% na fl'titrobu pítí GestaMus. 55“ atd., pit pivo na ščutrovo BartD. 273.
Podle dial. nom. ščutroba t., štítroba Šemb. 20 (lužních) je možná, že
byl i stažený nom. tščútroba (ze tščic zítroba); ale také je možná a více
se mi podoba, že uvedený nč. dial. nominativ je k akkusativu nově při
(lčlán, v dokladech starších je dosvědčen jen akk. ve rčení na-tščútrobn atp.
17) y-a staž. (i, v ob. kda'k m. kdypak Us. podkrk.

Synizese.
480. Když "slabika samohláskou se končí a slabika následující opět
samohláskou so. začíná, bývá mnohdy vyslovení takové, že se zachovávají
samohlásky obě, ale dává, se jim splynouti v slabiku jednu místo bývalých
dvou. Např. dou-fati (leab.) m. dg-Lt-fati (4slab.). Jo to tedy změna
v počtu, skladu a rhytlnnu slabikovém a je známa pode jménem synizese.
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Někdy bývá spojena s vysutím souhlásky, ktera mezi samohláskami byla.,
na př. sa-u.
V m. sa—u„ v ze sahu (sahám, přísahám).

Slabika synizesi vzniklá je ?. pravidla dlouha, z téže příčiny, jako
slabika vznikla stažením (v. 5 476).

Synizese bývá ve verších,

když skladateli jde o to, aby ušetřil

slabiku a nepřekročil danou míru svého verše. Ve verších starších setká.

vame se častěji se synizesi dcl)-, milu-, pol)- t. j. v těch případech. kde
se i stahovalo v nó-, 1112-(v. 5 479 č. 6 a T); na př. (ve verších 8slab.):

své čeledi neoltawyly .kle.
1273 t. j neostavilii (srov. gedyne .mne
nokaway PassKlem. 22%). — tomu búřě nic neotgyma t. 1447 t. j.
nggtjíma (srov. ovoce .. notyato Jíd. 110),—ižadna těch neodpoczyne Vít-.
11" t. j. nggdpočine (srov. nodpochzinu šturmovanie Ale. 8, 32), --—že
ti l'udie nevmierayu Ale. 2, 19, že ti lidé neumyeragy Ale. 1227 t. j.
h_eíomierajú,— neumye sobě dáti rady Ale. 1331, jenž bychom neuměli
bráti Pain. 3, 128., t. j. neumé- (srov. níimielý svD. 82 t. j. númělý), —

ti což neuczynye múdrostí Ale. 347 t. j. neíičinie, — a tak druh druhu
nevffkody Vít 11“ t. j. ngnškodi, — poobiedie pec zapalichu Hrad. 1361',
a když již bude po obiedie .NBada 154, t. j. pri-Bbědě (srov. pobyedye
Štít. uč. 125% t. j. póbčdě, puobyedye Vít. 35“) atp. Řidčeji vyskytuje se
tu synizese v případech jiných, a to namnoze následovaníin příkladu

cizího. Tím způsobem vzato na př. na.-u-čoní za ešslabičné: mg.-čení ve
verši leab.: ví odkud naučení bráti Pam. 3, 104; — na—u-číza 2slabičné

: „gag-čí ve verši 7slab.: ať nás naučí božského (v písni Otče náš milý
pane); — na-u-ka za 2slabičné ve verších leab.: lidské nauky k pravdy
hlubinám (Svat. Čech v Adamitech, v Bibl. novějších spisů basn. 1, 1874,
str. 57), on se k nauce mojí nepovznesl (tamt.) a j.; — duši-i za 2slab.

:du-ši-j

ve verši 8slab.: tot jest duffy y tyelu zdrávo Vít. 60b; —

lúky-li za 2slab. : lúky-j, ohleduje luky y fady Nllada 983; —_čistě-zí
za čistě-j, řka měj sě vždy cziftie y krafnie t. 1872 atp. U skladatelův
umělých bývají někdy synizese takové, jakých jazyk skutečný zajisté ne

dopouštěl. Na př. Komenský má synizese: skvostnostzťz/atratné (začatek
hexametru, L _ | A _ ; L atd., vysloviti tu bylo: skvostnostjoutratné); —
máš-li děti-a k nim statku nemáš (též, L v „ [ L _ 14 „ atd., vysl. dětja
knim . . .) a p. j., V. J. Král v Listech 'filol. 1893., 81 sl. Zvláště často
praktikují veršovatelé tuto cizí synizesi v slovích přejatých. berouce ze
jména latinské dns, —ia,-z'um,-z'oatp. tu za jednoslabíčné, tu za dvojslabičné,
jak toho kdy potřebují. Příklady toho jsou v následujících verších Sslabič
ných: téjť panně maria dějí Kat. 34 t. j mag-.g; Maria jeho matka flowa
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t. 57 t. j. maria, maryu čistú pannu milú t. 110 t. j. maz-34; — (město)“
Antyochya slovicšc Marg.'486 t. j. auĚz'g-clu'fa; & do města antyochya

t. 75 t. j. anti-o-íliaj w antyochy žena kázaná t. 56 t. j. \' antio-chí; —
z města jemuž díechu azya Marg. 74 t. j. asia; — tehdy olibríus zbledě
Marg. 176 t. j. olib-ri-us; \: ňemž sě olybrius klauieše t. 149 t. j. olibiw,
knihy jenž

ouidyus

slovú Vít.

67& t. j. ovid—ius;——káza porfiria jieti

KatBrn. 350, Porfyr'yu jest vzkázúno 't. 325, jež porfn'iowi slúžiechu t. 344
t. j. ta'-g,

—1'*i--u.,
wigvi; — jménem svého galn'yela Vít. 37b, vecě poslu

gabryelowy t. 21“, t. j. gabri-a-la a gabržc-lovi; — jako lylyum bělúcí

Kat. 42 t. j. lil-ian atd., srov. & 165. Ve verších bývá také Sing-i,
zalomí-i: na tu horu fynay mčělí KatB. 423, na tu horu na fynay | zpieva
jíce: adonay Kat. 194; v prose se to bei-e synizesí za g;. V Kat. je
též synizese Emaily/cl: Emanuel to znamenáno 108 (verš Sslab.).

Mimo verše máme bezpečné příklady synizcse jenom některé:
1) ai z
v'praj zrpraes. praví nebo aor. pran (sr. % 123), uč.
prej, pray lIusW. 96" a j., — v dial. lajc mýt. 331 z lavice, — paimz'una
dial. Us. m. pan-imáma, sekaána BartD. 111 (MŠ.) atp.; ——aj, baj, mohla
bych aj (choditi Suš. 177, hej sem byl doma t. 222, m. a-i, ba-vi; -— sem
patří také přejaté stč. lajk z ludi—cus; nč. 2slab. laik je slovo nově pře
jaté, v. 5 120.
2) an z ((;-3, v sau & přisau. ze salou & přísahu (: přísahám),
Valento seu bohu Pam. 3, 116, přisau jít \"aleuto tobě t. 119, přísau
\'čř mi t. 120 a j., srov. š 39.3 4 & přisám \' g 479 č. l.; doklady
tyto jsou z veršů, ale slova sau, _př-isau byla vypadla ze své kategorie,
a tvar jejich synizesí porušený byl bezpochyby také v jazyku prosaic
kóm v obyčeji.

_

3) ja t. j. ia z Ča, v ob. Mania, Ježíšmarja,
z y-a, v podkrk. uavěkíámen z nit-\'ěky-amen.

atp. Sem patří také

4) je t. j. f_i/:z _í—e,v ob. Ninja.

5)

z 3-3, v dial. chlapaj m. chlapovi, o jeho synu Bolel'lawoy

PulkR. 27b, zedníkojc m. -0vic, Hořojce m. Hořovice atp., srov. g 353 č. 7.
6) ou. z g—u. Toho je příklad zvláště zřejmý v slovese Jacq/"atd. Je
složeno z do- &.úfatí & bylo tedy původně 4slabičné; takové jest ještě

(ve verších leab.) v .AleM. 3, 37: že k vám v_črné dovphayu, j.
dolít-fajn, & v Pís. z r. 1529: w geho gmenodoufagj Jgs, později však
je z toho synizesí doufají, nč. doufám. Jiné příklady: Bouslav z Bohuslav,
fem. Bouslava, Bouzlaus Reg. III V. 1322, Bouflawa Ll'm. ks. z r. 1356;—
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Bouchval z Bolmcln'al, llauehwal, \' Kapihorsk. H-ist. kláštera Sedleckého

r. 1630 str. 105; —'Pan-Bau-faham vysl. pán-bou-sahám:pánu

Boh-n

přísahám Prostopr1328; — motouz z moto-miz, motowuz ŽKlem. 108, 19,
motowz zona Boli. m. 22'*, a k tomu pak analogií zvratnou přiděláno také
mot'zí-z slc. —

Souhlásky r, 1,n, m změnily se v slabikotvorné

;, l.,n,

.
481. K nom. lrrcv byl stč. gen. krve, dat. krvi atd., a jest nč. gen.
kl'l'c, dat. krvi atd. Na pohled tvary stejné, ale ve výslovnosti rozdílné:
v stč. krve, krvi atd. bylo -7'- souhláskou, v uč. je za to [ slabikotvorné;
stč. [mv-, krvi atd. bylo jednoslabičné, v uč. je za to dvojslabičné kg--ve,
ani,-i atd.; \“ nč. lig—veatd. je znění rhythmicky jiné, než bylo v stč.
krav.:atd., je tu tedy změna slova na stránce hláskové. Že bylo stč. Ico-vc

V

V

atd. jednoslabičné, dosvědčují doklady: všady krwiu kropiece cěstu ApS.
(ČČMus. 1847. I. 229);_ verš je 8slabičný, psané krwiu je tu tedý lslabičné
: lcrviú; — svú krwin mnoho dúš pokúpi t. 100, taktéž; — a %jich

V

'

srdce krwe utočie Ale.

1517, t. j. krve,
\_/ taktéž; — svého vraha krWy

utočil t. 171, t. j. krvi,
V taktéž; — ve' krwi jakžto \'odě kalé Ale.

V

3,18,

vv

t. j. krrí, taktéž; atd. Dvojslabičné lay-1:0atd., jež je pravidlem v mě., má

starý doklad v AdmOnt. 2: vitaj, drahá kýrwy božie; jest to opět verš
Sslab., psané kyrwy tedy žslab. Rovněž tak bylo proti uč. Lg-ač-v- stč.
Stč. kral-fw,
na př. (ve verších Sslalm) tekl potok zemin krwauie
Alxlš.
V
_
4, 7 t. j. krvavé, — by jeho kóžč vše krrwawa Hrad. 8“ t. j. krvava, —

V

V

V

krrwawym pláčem oplačíci t. 59" t. j. krvavým, —- (rány) zekrwaweny a

V

ztrlláný t. 53“ t. j. zelcrvaveny, atd.

Místo slabičného ;“ atd. mohou bývati dialektické střídnico er, 'ir
atd., na př. kcrve Us. krk., drahá kyrwy Admont. 2 atd.
Jiné příklady (vesměs ve verších Sslab.): (pos) chtieše hlt-ati onu
vodu Baw. 43, t. j. hltati (ještě Nudožerský má pošli/cené: 3slab., v. Listy
tilol. 1893, 77), uč. hHa-ti; — a ty (bohyně) zlaté jablko jmiechu Ale.

V

741, t. j. jablko,
VV nč. ja-bl—ko;
V' — daj, který chceš, yablko toto t. 748,

taktéž; — řka tak, téj yablka dohodí t. 761, taktéž; — češeš yablka
nedospěla t. 973, taktéž; — aby s pláčem flzy prolila Hrad. 29% t. j.
slzy, nč. sl—zy;—1n_astí mažíc flzamy myla t. 32", t. j. slzami, uč.

v

v

.

V

íl-za-mi (doklady starší pro sj-za: a svým [lzam smieru ulož Hrad. 35b,
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t. j. StZáln; v Nliadé l043 psano s odchylkou od pravidla jerového: ktož
\ve flzach budú sieti, patrné tu vynechána slabika, opraviti lze čtením:
ktože we flzach budú sieti); — jakž latině mil'tr vypravil Vít. 58“ t. j.
mistr,
nč. mi-stg';
již v“ době stč.: . Kato miltr byl
V
V toto je dosvědčeno
.

veliký Vít. 58"; — Bratr Filotóv jenž boj bráše Ale.

V

1645 t. j. bratr.

nč. bra-ty; — proši bratr (laj mi pokánie Hrad. 1103, taktéž (nom. za .vok.);
— prošiu tebe bratr mój brecze DětJež. 35; — vztrže sě wyetr ovšem
časný Ale.
532 t. j. cích-, nč. ví-tg'; —--což hnáti wyetr nemožieše

V

“"

t. 573, taktéž; — vztrhna sě \vyetr jej ubudi t. 764, taktéž; — \vyetr
protivný vše rozvěje t. 1777, taktéž; ——která j' myfl té ženy jisté l_Irad.
45“ t. j. mysl, nč. my-sl ; -— druhá myfl ta ji trapioše Kat. 32, taktéž;

V

v

— čemu tvá. myzl tak otjata Jid. 136, taktéž; — račiž svú mifl na to
(lati Nl-lada 193, taktéž; — nejeden svú mym oslabí .Ale. 5, 35, taktéž ;'
— on jich mylil pokornú' vida t. 2139, taktéž, atd.; — mys; dosvědčeno již

v době staré:

tehdy mu na myil tanu Ale.

V

769; — yozef pro bazn

nefmyol \vzieti Hrad. 45& t. j. bázn, ně. bá-zcň., — proto pojde \v kazn

v

jich (lušě t. 114“ t. j. v Lázu-, nč. ká-feň;

v

— pro 'E'Lljsou také doklady

staré: však aby potom jměl bazn [ dachu jlmu osličí kazn t. 181 t. j. lla-zu,

ká-gy; - lnatko pro tvých fedm radostí t. 119“, a na druhéj (desce)
l'edm jich bieše t. 93“ t. j. sedm, a. jinde: fedln hodin v ráji byli Vít.
125, fedm let pi'ébývá v cnosti t. 10“ a j., t. j. .se-dm; — ofl'mdel'at let

1' cztyrzmy bieše llrad. 70b t. j. 0:23, a jinde:
Ale. 2, 6 t. 0-3731..

táhniechu vóz ozzm koní
'

Hiat.
482. Hiat jest, když se vyslovuje samohláska bez předcházející son
hlásky, tedy když _slabika, která se začíná samohláskou, jest na začátku
věty, nebo ve větě po přestávce (po interpunkci), nebo po slabice otevřené;
na př. do-ufati, nc-užil, oko, na-oko, černo-aký.
Iliat není na patrnou újmu blahozvuku, ale je mluvidlům poněkud
nesnadný; proto se dostavují a snadno pronikají různé změny hlásko
slovné, zejména:
sy nizese,

odso'nvání
v. š 479;

na př. v dog/lati ze stč. drtící-fam atp., v. 5 480; —_

a stahování,

na př. mižil, Noužil z ne-n-žil atp.,

„,t

\\ O

přisouvání

souhlásek. t. zv. hiatových.

Zejména bývají to

souhlásky :
"
t'-, v slovích na, př. vajec stsl. aje, -—-1'ukovět stsl. mkojgtn, —_
i—vískatiStč. jískati m. ískati, -—-ob. voko, čemovoký, — příeuzný m. při
uzny', srov. uzel, — na-vyknouti, srov. zak-, učili, —-atp., v. 5 352 č. 1;—
h-, na př. hapatyka, — herh m. erb, — hihned m. ihned, — ob.
IIolomúc, —- dial, kulica atp., v. „S,392 č. 1—5; —
_7'-,na př. stč. japoštol, — dial. Jeva m. Eva, — jiesti z esti, —

jíti ?. ití, — dial. černojoký, — „(lial. ju m. u, —jmvte

z jsmete

vedle

vezmete z v'sz-b-mete, v. 5 454 (5. 1—10.

Někdy souhlásky hiatové zase dále jsou změněny a jest na př. pří—
buzný m. pi'íeuzný, paluk BartD. 31 (power.) m. payuk z pami/„'atp.
V nářečích jeví se vzhledem k hiatu značná nestejnost, jednak tím,
že ve stejných případech hiat tu bývá tu nebývá, nebo tu hiatovon sou

hláskou ton jinde pak jinou je zrušen. Na př. za spisovné jiný, jistý atp.
je ve mnohých nářečích iný, istý. atd. (srov. ; 455 č. 3), — za spisovné
pavouk je dial. _paú/c Bin—tl). 12 (Zlín.) a j., — za spisovné ale, Eva je
dial. jale BartD. 34 (slov.), vaa t. 62 (val.) & hale chod. 50, Ilevat., —
za. spisovné černooký je dial. černovoký, černojoký, černohoký.
Jiná různost vzniká tím, že se případy hiatové vynecháváním sou
hlásek časem množí. Na př. za náležité jich, jim atd. jest dial. ích-, im.
atd. Pastrn. 113 (slc.) a j., — za jejich, mojich atp. jest ježek, moich t.
u Bai-LD. 105 (las.), — za. spisovné krajíc je diel. kraic BartD. t., — za
Josef je diel. stč. Oziep Krist. 25a & zlin. Ozef BartD. 12, — za starší
juž je později už, už ChelčSít. 104% ——ze spisovné pivovar, pozdravova'ti,
navštěvoeati atp. (t. j. kde jdou za sebou dvě slabiky s v-) je dial. piovár,
pozdraovat, navščco-vat, zjeoeat atp. BartD. 12 (Zlín.), Btch. 443 atd.

Sonhláskové skupeniny.
483. Sklad slabikový charakterisuje se také souhláskovými skupe
ninami.
V slovenštině původní končilo se každé slovo samohláskou; na př.
ryba, boga, nestí, kostb. Na konci slova nebylo tedy nikde souhlásky ani
souhláskové skupiny; skupiny takové byly jen na začátku a v nitru slova,
na př. stan., nesti, kostí, atd.
Bývalý tento stav vzal během času značné porušení, ato zaniknutím
Samohlásek dílem'v nitru a zvláště na konci slov; na př. z býv. róvati'
je č. reáti se skupinou začáteční rv:-, z býv. kosti, je č. kost se skupinou
koncovou -st, 2 býv. pombsta je pomsta atd. Tím stalo se, že slovanské
jazyky nynější mají také skupiny koncové & že mají skupiny začáteční
a. nitroslovné hojnější, než byly v jazýku praslovanském; ale dosud-vidí

571

se stopa stavu bývalého v tom, že skupin koncových jest mnohem méně
než Začátečních, a těchto zase méně než nitrolevních.
Srov. Hatt. de contiguaruin consonautium mutatioue in linguis slavicis
1867 a Počátečnc' skupeníuy souhlásek českosl. 1870. Tuto napočteno
českých skupenin začátečních dvoučlenných 243, trojčlenných 2—11,čtyr
členných 71 & pětičlenných 6. Skupiny vnitřní a koncové dosud nejsou
sečteny. Sečtení takového je potřebí pro popis jazyka se stranky této,
a pro mluvnici historickou je třeba, aby se při tom náležitě hledělo také
k stč.; je tedy ku práci té třeba stč. slovníka. —

Blahozvnk.
484. Sem kladu také zmínku o blahozvuku. Jím rozumí se při
jemnost pro sluch, ale více jde o snadnost pro inlnvidla.
Sluch žádá rozmanitosti. Ncblahozvnčná jest mu delší řada hlásek
nebo slabik stejných nebo nedosti rozmanitých. Ale není tu spekulativního
ani ustrnulého pravidla, které by předpisovalo a stanovilo, kterak a jakou
měrou hlasky a slabiky musejí býti rozmanité, nýbrž přestáváme na tom,
co a jak rozmanitého se v jazyku vyvinulo samo;
vývoj jazyka sám
sebou to přináší, že je v něm na vytčených zde stránkach rozmanitost
dostatečná, každému příslušníku jazyka blahozvučna.
Co býva mlnvidlům nesnadno, jest při několika příležitostech při
pomenuto na svém místě. Nesnadno jest vysloviti sknpení souhlásek
jasných a temných, proto se souhlásky spodohují, aby skupcní bylo bud
celé jasné, na př. sbožie-zboží, nebo celé temné, na př. lebka-lepka,
v. g 254; nesnadno jest vysloviti durativu -1:—mezi dvěma sonhláskami
jinými, proto se přesmykuje kvtu—ve ktcu atp., v. s 465; nesnadno jest
jednoslabičné mhla, proto se mění ve dvojslabíčné ml-ha, v. 3“4.60; atd.
Avšak ani tato snadnost a nesuadnost není omezena nijakým _pravidlcin
ustrnnlým a nehybným. Kdyby mluvidla byla stroj kovový, dobře dalo by
se vypočítati a stanoviti, co stroji tomu je snadného a možného; ale mlu—
vidla jsou část organismu živého, který se stále cvičí a práci'nové a
nové navyká. Přestavamc tedy také zde na tom, že pro mluvidla je snadné
a možné to, co kdy v jazyku jest a co se v něm samo vyvinulo.
Tím není řečeno, že by všecko bylo blahozvnčné, co v jazyku jest
a co lze theoreticky ospravedlniti. Na př. je psáno: cz s w koftelny jed
notě Štít. uč. 152“ t. j. ež-s-v-kostelní, výraz theoreticky správný, ale
skupení -žsek- zajisté nesnadné; náprava je na snadě: ež—sí-v-kostelní
atd. Jiné podobné příklady: (ty) yak hlas z fudu hlučíš Děthž. S“,
WawrzyneCZ z Swydnycze list. r. 1418 (ČČMus. 1892, 515), takž v středu
Břez. 10 atd.
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Často vyskytuje se neblahozvučnost a nesnadnost tím, že nešetřeno
theoretieké správnosti ani tou měrou, jaká v jazyku živém jest nebobyla;
na př. v Ben. psano—7,ftbla (žen. 4-1, 4 m. zc—stbla, przedcszú
Ex. 30,
6 m. přede-dekú, u Hrub. 259“ s městečky a s wl'mi m. s-vesmi, u Br.
\v gménu Ex. 6, 3 m. vc-jménu atp., srov. % 137 a 145.

Tvrdost a neblahozvučnost bývá nejčastěji pro nedostatek samo—
hlásky. Ale z toho nenásleduje, že by se mohlo vložením samohlásky kde
koliv blahozvuku pomáhati; chyba je s-esmi, z-Znu, ale rovněž tak bylo
by- chyba a uchu českému neblahozvučné ano odporné se-vesmi, ze-lenu
atp., srov. Š. 147. Někdy klade se pro blahozvuk a. místo předložky v,
na př. sešli se tam 11hojném počtu Pal. 4, 1, 50, teprv u dospělém věku
t. 41 a 258, u slavném průvodu Malý Amerika 6, 22 atd.; ale také zde
spíše odpor z' chyby grammatické než pocit blahOZvuku se v nás ozývá,
nebot za toto 1)- může býti u—jen, před retnicí, v. 5 350. Někteří odpo
roučejí pro případ potřeby jest-i místo jest; ono hodí se dobře v dikci
velebné, ale jinde položeno budí dojem směšuošti, na př. ve větě „kdo
jest-i předplacen“.

III. Přízvuk a výška hlasu.
485. Mluvíce vyslovujeme řady slov, a ježto slova skládají se ze
slabik. vyslovujeme řady slabik. Nevyslovujeme však slabik všech hlasem

veskrze stejným, nýbrž vyslovujeme některé hlasem mocnějšim'
než
jiné, anebo-hlasem vyšším.
Na př. ve větě „tráva roste“ vyslovujeme
slabiky trá- a ro- hlasem mocnějším než slabiky -va a -ste, —a v otázce
„roste nám?“ vyslovujeme slabiku poslední -va hlasem vyšším než
ostatní.

——

“

Hlas mocnější způsobujeme tím, že proud, jejž vytiskujeme z plic
a'pouštíme do mluvidel (:lzínkovacích, Sesilu jeme.
Hlasu pak vyššího

dosahujemevětším napětím

svazů hlasových.

Srov. 5 6.

Mocnější hlas, jimž slabiky jednotlivé vynikají, nazývá se pří zv n

kem (accentus).
Výška hlasu a její rozdíly bývají nazývány modulací,
zvukem

nebo při

to 11o v ý m.

Nějaké zvýšení hlasu bývá také při přízvuku, ale jen nepatrné:
hlavní známkou přizvnku je vždy hlas mocnější.

(,i \\ Ga

Pí'izvnkř')
486. Slabiky=které přízvuk mají, jsou přízvučné;
slabiky pak,
které hlasem jen obyčejně mocným vyslovujeme, jsou. nepřízvučnó.
Přízvuk jest na slabice celé a vyslovují se tedy hlasem mocnějším hlasky
její všecky; ale rezdíl síly hlasové nejeví se při souhláskach tak patrně
jako při samohláskách, přízvuk jeví se nam hlavně a takoi'ka jen na
samohláskách.

Chceme-li přízvuk slova českého označiti

také v písmo, činíme

to znaménkem “ (pro přízvuk silnější, hlavní) nebo “ (pro přízvuk slabší,
vedlejší); na př. růka, louka,.ráfna, měsíc, kůzatcl, užlohyčějný.

487. Přízvuk rozeznáváme slovný a včtný. Slovný jest ten, kterým
jistá slabika ve slově nad ostatni vyniká, jako na př. první slabiky ve
slevích lékař, lččiti, ůzdravovati. Přízvuk pak větný jest, kterým pří
zvučná slabika jistého slova ve větě nad přízvučné slabiky slov ostatních
vyniká, na př. lčkař Péčí, Bůh iizdravuje (slabiky s přízvukem větným
označeny písmem tučným).
Přízvuk slovný napomáhá tomu, aby slabiky v slovní; jednotu se
vázaly; a přízvuk větný váže zase slova do jednoty větné. .l-šez přízvuku
věta a slovo rozsýpají se ve směsici slabik bez souvislosti a bez významu.
O tom snadno jest se přesvědčiti. Slyšme na př. čtenáře, který čte něco,
čemu nerozumí; nerozuměje věci nerozdčluje přízvuk způsobem náležitým,
a my mu jen ztěžka anebo nic nerozumíme, nebot slyšíme jen řady slabik,
které sotva že do slov spojujeme a jejichžto spojení větné právě pro _ne
dostatek náležitého přízvuku je nám nesnadné nebo dokonce nemožné
Výklad zevrubnější o přízvuku včtném náleží do větosloví; zde
v 95 dalších jednáme o přízvuku slovném.

488. Přízvuk slovnýje ve slovanštinč

nynější nestejný: v češtině,

*) O pi'ízvuku slovanském jsou některé rozpravy monograflcké, zvláště o ruském
a jihoslovanském. Také o českém je několik rozprav, hlavně vzhledem ku přízvuč
nómu veršování. mimojiné od Dobrovského,
Prosodie 'v Pelzvlovč mluvniei 1795
_str. 209—246; Ot. Hostinského,
Několik slev o české prosodii v Květech 1870
č. 47-sl.; Jos. Truhlúře
O prosodii české v ČČMus. 1871, 141 sl.“a. O.pi'ízvuku

t. 187l, 402 sl.; J. Golla,

O česk. verši desítislab. t. 1871, 246 sl.; Jos. Durdíka,

() poměru obouprosodií českých t. 1878, 58 sl.-; azvláštč rozprava prof. K rd l e 0 pro
sodii české v Listech filol. 1893, 52 sl. — Mnohá. cizí a. vlastní mínění .sem hledící

vykládá llom. Brandt

v cenném Soustavném svém díle lla-lep'rauie cnanuuenoň

:mueu'ronorin (1880), kdež o slovanském přízvuku prvotném (str. 9 sl.), pak o přízvu—
kování slov. jazyků jednotlivých a tu také o českém jedná.; srov. též vozpravu F.
.loklovu
. „O pí'ízvuku slovanském, zvláště českém“ v Listech filol. 1885, 422—462.
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lužické srbštině a v jižní kašubštině je na slabice první, v polštině na
slabice předposlední, v jazycích slovanských ostatních je na místech
volných. Tento stav nemůže býti od prvopočátku, nebot nelze předpokla
dati nic' jiného, než že přízvuk praslovanský, t. j. přízvuk jazyka slovan
ského, dokud to byl jazyk jednotný, byl též jednotný. Nestejnost, kterou
v přízvuku slovanském vidíme nyní," vyvinula se tedy změnami pozdějšími
a během času.
V jazycích s přízvukem volným vidí se ve mnohých a důležitých

věcech shoda mezi r uštinou

a čakavštinou.

Na př. vedle rus. bobz

gen. bobá je čak. bób, g:. bobů (v příkladech ruských značí ' slabiku pří
zvučnou vůbec, v čakavských ' slabiku přízvučnou dlouhou, \ krátkou), —
a podobně jsou vedle sebe rus. koši; gen. koš-á a ček.
g. košů., —
rus. bagr. gr. bóya a čak. bog g. bog/1, — r. godz góda čak. gód gilda, —
r. mastí; mósta čak. most města., — r. rodě ráda čak. ród ráda, — r. cozň
váza čak. eóz com, — r. adj. gola gold _qoló čak. gól gold golů, ——r.

poč/. gen. péčí čak. páč g. péči, — r. adj. ljutz ljutá Ijutó čak. ljút ljíttá
ljůto,

— 1'. běh; bélá béló čak. bél bém bšló, — r. žclta želtá želtó čak.

žú't žůtá žito atd. (Lesk, Unters. I. B. 8 sl.). Shoda tato je zajisté od
prvopočátku. nebot nelze si mysliti, že by přízvuk ruský a čakavský
někdy byl býval rozdílný a že by potom byly přišly změny nějaké, jejichž
výsledkem by byla'nahodou stejnost přízvuku tohoto obojího, kterou nyní
vidíme._

Z toho zároveň vyplývá. že přízvuk praslovanský byl volný, jako
ruskočakavský, a že v přízvuku ruskočakavském, pokud je shodný, jest

dochovánobraz přízvukn

prvotného,

praslovanského.

Od

chylně odtud přízvukování v slovanských jazycích ostatních dlužno vy
kládati proměnami, kterým tu přízvuk slovanský podlehl. Proměny ty
poznáváme v jejich výsledcích. Jsou dvoje:
'
&) Jednak pošinut
přízvuk prvotný se slabiky své na sousední.
Příkladem toho poučným a nejvíce známým je přízvuk srbský, který proti
ruskočakavskemu a tedy proti prvotnému bývá pošinut o jednu slabiku
směrem k začátku slova. Na př. rus. baba gen. bobá a čakav. bob g. bobů
je srb. (bob) gen. bbba. (v příkladech srbských značí ' a \ slabiky pří
zvučné krátkó, ' a “ dlouhe; “ značí slabiku kratší než *; při slabice dlouhé
znamená ' přízvuk stoupavý, “ klesavý; na př. měl./„'a: č. muka a maila-a
: č. mouka, gen. mojcga staž. amigo, v. Mikl, I" 406), — a podobně
jsou proti sobě rus. koša g. košá, čak. koš g. košů a srb. (kčs) g.- koš-a,
—- r. adjekt. _qolň golá goló čak. gól gold *golo a srb. (go) gola gólo, ——

r. lizz-talíutá ljutó čak. ljút Ijňtáí'iůto

a srb. (liíit) ljúta 'Ijúto, — r.

„bála bélá bóló čak. bál bčld. belo a srb. (bio) bijčla biičlo, — r. žcltň .žclfá
žcltó čak. žút štítů. žúto a srb. (žůt) žúta žúto, — r. d'H-Šáčak. dňšd a
srb. (Zúša, — r. kry/(ó čak. Ici—Zlo
a srb. krílo, — r. cinó čak. víno a srb.
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rano, — l'. licó čak. líci: a 511). líce, —F v. mimi. čnk. cenit a srb. czjéna,
—. v. „zví-„zdá čak. zv'c'z-dá a srb. z'vzjčzcla, —, l'. cln-alá čak. falá a srb.
[ma'-la, — r. truc-ú čak. tráoá a srb. tráva., — 1'. lru-kcí čak. lít-ká & srb.

[úl.—a,— 1'. maká
hráči:) a srb.

čak. uniká- a'srb.

brádu,

-— 1'. golomž—čak.

máku
„lázní

(mouka), — 1'. borodá čak.
a srb.- _r/láoa, ——r. scrcďá

čak. srčdů. a srb. srijčda, — l'. inf. goes-tí. mastí., ností, cesti (zed-), vez/tí,
bostí, tajiastí, lnčí, moči a srb. gničsti, městz', nosti, vésti, (ved-), vésti (vez—),
bbsti, třást-i, léčí, moči atd. (Lesk. ib.).

b) Jednak

jednomístný

vyvinula a typicky se ustálila zásada, aby přízvuk byl

t. j. na jisté, několikáté slabice v slově. 'l'o stalo se ve

slovanštinč západní, ale nestejně, způsobem dvojím: v češtině a lužické
srbštině proniklo pravidlo, aby přízvuk slovný byl na slabice. první, v pol
štině pak, aby byl na slabice předposlední, na př. č. hospodahospitinm
(stč. těž dominns a domini, plun), hluž. hospoda, pol. goa—podn.,proti rus.
_t/ospoďá (domini), — č. dovodíti hlnž. (You.-odz'ié,pol. .dowbdzič, proti rus.

dovodítb atd. —
Nmnítá se otázka, jak se z prvotněho přízvuku volného vyvinul
jednomístný. Výklad velmi pravdě podobný podává se. ten, že se tak
stalo prostřednictvím přízvukn pošinutého: pošinutím přízvuku kdysi
volného stalo se, že některá slabika mívala přízvuk častěji než jiné, a
s toho vzat příklad a takořka vzor pro přízvukování vůbec, Dejme tomu,
že přízvuk prvotný byl celkem stejně často na slabice začátečné, vnitřní
a koncové, a inysleme si pak pošinutí přízvuku, o slabiku směrem k za
čátku slova, jaké je. dosvědčeno v srbštině. V tom případě“ z bývalých
dvojslabičných oxyton stala se paroxytona, na př. 2 býv. nom. dušá-stalo
se dúša, z gen. bobů stalo se boba atd., — z bývalých trojslabičných
paroxyton stala se proparoxytona, na př. z kolěno stalo se kom-no atd.,
— a poněvadž vedle toho bylo také drahně s10v dvojslabičných, která
odevždy byla paroxytona, na př. nom. rýba, gen. Doga atp., a slov tvoj-_
slabičných, která odevždy byla proparoxytona atd., byl z toho počet slov
s přízvukem na slabice prvé tak značný, že snadno mohla vzniknouti mí
chylnost a po ní pravidlo, aby slabika první vůbec mívala přízvuk. Tím
způsobem mohlo vzniknoutí zejména přízvukování české a lužické, —
a jiným zase polskě.
Že přízvuk jednomístný není ode vždy a že se tedy vyvinul až
časem z přízvnkování staršího, dosvědčují nám v jazycích s přízvukem
nyní jednomístným některé hláskoslovně zjevy, jichžto ze přízvukování
nynějšího nelze vysvětliti. Příkladem toho jsou č. gen. ho — stč. také ího

t. j. j“le —, a dat. mu -- stč. také jmu t. j. fam — vedle jeho ajmnu,
— a stejně tvary hluž. ho, mu Pfuhl 66, pol. go, mu atd. Enklitické tyto
tvary vyvinuly se. z příslušných tvarů plných )cgo, jemu: tvary tyto jsou
v č., lnž. a pol. paroxytona:

jřžgo (jčho), ,ičmu; kdyby tak bylo ode vždy,
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nebyly by tvary stč. flw. fam & ho (go), mu mohly vzuiknouti. neboť,
samohláska v slabice přízvučné uezaniká, slabika piízvučná se neodsouvá;
musíme tedy předpokládati, že v češtině, polštině atd. gen. Jaga a dat.
jemu měly kdysi přízvuk jiný, než mají nyní, tedy ——jinéhotu nezbývá —

přízvuk jegó, jemu; to však je právě přízvuk prvotný, jak ruske jegó,
jemi! svědčí; v západoslovanském Ito (go), mu je tedy účinek, je stopa
a svědectví přízvuku prvotného. — Jiný příklad je v stč. aoristu s kořen—
uou slabikou zdlouženou. Na. př. k praes. vede ducit je aor. včde duxit,
Ježíš \véde je BiblB. Mark. 9, 2; a podobně v dokladech: králi otgédechu
Ol. Gen. 14, 11 t. j. jédc- proti pi'aes. jede-, (Mojžieš) \vzníde na horu
t. Ex. 34, 4 t. j. vzníde, (panny) gijdecbu kupovat Štít. ř. 231" t. j.jíde-,
(Ježíš) przigijde i naléze Ben. Jan. ll, 17 t j. jíde, léze atp. V příkla
dech těchto je kořenná slabika zdloužena; vedle nich bývá praesens tvaru
ostatně stejného, ale nezdloužené, vede ducit vedle véde duxit, leze (praca)
vedle léze (amu) atd.; odkud tento rozdíl v kvantitč? vysvětlují si jej ze
starého přízvuku: praesens mělo přízvuk na slabice druhé, vědě-, jako
v ruštině dosud (cedčta, vysl. vcďót), aorist pak měl přízvuk na slabice
první, Vilde-, a tento přízvuk způsobil stč. zdloužeuí: včdc, léze, jíde,
číte, kvíte. -—

489. Jde dále o slovný přízvuk v češtin

č. Slyšme věty nahlas a

bez mimořádného důrazu vyslovované; věty ze řeči obyčejné, nikoli z veršů
t. zv. přízvučných, neboť ve verších jsou mnohe odchylky od přízvuku

skutečného; vyjímejme z vět takových slova jednotlivá; a pozorujme
jejich slabiky co do přízvučuosti. Nalézáme v nich zřetelně

a) tři druhy; totiž dvoje slabiky přízvučné,
z nichž jedny mají
přízvuk silnější (“) a druhé slabší (\), a vedle nich také slabiky bez
přízvuk u. Na př. ve slovích kil-za-tčl, kd-za—tě-le,kď-za-ti, kó-lo-vrňt,
kó-lo-vrď-tek atd. poznáváme, že slabiky první a třetí jsou příZvučne, že
přízvuk slabik prvních je silnější a třetích slabší, lže slabiky druhé a
Čtvrté jsou bez. přízvuku atd.; tedy že přízvukový rhythmus slova kazatel
jest : =**
v * (kdež v znamená slabiku vůbec bez ohledu na kvantitu),
kázatž : 3 .v \'fkazatele : =>* * v atd. —
Nalézáme dále, že
b) slovo jedno může míti slabiky nepřízvučné nebo slabiky s pří
zvukem slabším jednu, dvě nebo i více, ale slabiku s přízvukem silnějším
jen jednu, na př. věda (slabika nepřízvučná jedna), kůzatčl (slabika. nepří—
zvučná jedna a s přízvukem \ též jedna), průnáslčdocáti (slabiky s přízvu—
kem \ dvě, bez přízvuku tři), nžýjředmvda-něho(též)

"přízvuk silnější za hlavní,

a slabší za vedlejší.

atd.;

proto bóřeme

— A nalézáme

konečně, že
c) slabiky „s přízvukem vedlejším jakož i slabiky nepřízvučné vy

577

skytují se jenom ve skupení se slabikami přízvuku hlavního, že slabika.
s přízvukem hlavním je jádro, okolo něhož slabiky přízvuku vedlejšího a
nepřízvučné -—jednak slabiky slova téhož, jednak i slov přikloněných —
se kupí a v jednotku přízvukovou se skládají; "—
Přízvuk hlavní je nástupce přízvuku prvotného; jej máme na mysli,
když mluvíme o přízvuku vůbec a bez označení určitějšího. —
Ve výkladech následujících ukazujeme, které slabiky jaký přízvuk
mají. Vykládáme věc se dvojího stanoviště: nejprve podle přízvukových
druhů a takořka na otázku, kdy a kde jaký přízvuk bývá (5 490), a pak
podle jistých druhů slov, kdež rozeznáváme a ohledavame, jaký přízvuk
mají slova dvojslabična (% 491), slova o třech a více slabikách (% 492),
slova jednoslabičná

(& 493) a výrazy předložkové („S,494). —

490. a) Přízvuk hlavní je z pravidla na první

slabice

svého

slova; na př. věda, káfzati, kazatel, kólovratek, prilnásledovati atd.
Od chylky od tohoto pravidla jsou v některých nářečích východních,
kdež — takořka na přechodu k polštině — býva přízvuk hlavní na sla
bice předposlední, jako v polštině. Tak zejména v nářečí zlínském v hovoru
důvěrném praví se: „Kdo ste byli? ja ve stodole“ „Scdět na sluněčkn“_
BartD. 7. Podobně v nař. dolnobečevském ve větách vybízecích: „Šak mi
nechoď do hospódyl“ Btch. 4:13. V nářečí valašském je přízvuk na slabice
předposlední místy, v hranickém často, v starojickém a lašském z pra
vidla BartD. 66, 82, 88 a 97; a taktéž přízvukuje se Způsobem polským
ve východní slovenštině (na. Hrouě) Pastrn. 4 a 115—116. —

b) Přízvuk vedlejší

není nikdy samostatný, nýbrž vždy a jen

vedle přízvuku hlavního, dílem ve slově témže, dílem na jednoslabičněm
slově přikloněném ku přízvuku hlavnímu slova sousedního (v slovč pro
klitickém, enklitickěm); na př. kžlzatčl, kdlovrúftek, prbnásltklováti, pan
iičitel, pravil-mi,

něboj—srš,přišli—jistě,přišel-bých

atp.

Přízvuk vedlejší bývá nejčastěji (nikoli vždycky) na slabice počtem
lich é (třetí, páté . . ., od začátku slova počítajíc). Vyniká zřetelně, když na
sleduje slabika bez přízvuku; na př. póvozěme, nčomýlný, nčjmiliejší, vězení?:
si-sčno, vozili-se, há'dalž-se, platili-by atd.; a naopak oslabuje se a. zaniká.,
když následuje slabika přízvučná, což se stává, když by měl státi na
konci slova a slovo následující má přízvuk hlavní, na př. vezeme—seno,
včziti-dříví, vozili-kamení, nikdo-tu-něbyl, kdó-by-to—řčklatp.

0) Také slabika nepří zvučná

nevyskytuje se nikdy sama o sobě,

nýbrž jen vedle slabiky přízvučné, budiž to slabika s přízvukem hlavním
nebo vedlejším, a budiž to ve slově témže nebo v příklouění k slabice
přízvučné slova sousedního; na př. voda, kdlovratek, průnáslčdovati, —
něch—ho, děj m?l-pokoj, něbojtě-se, něškoďtě-si.

Bez přízvuku bývá nejčastěji (nikoli vždycky) slabika počtem sudá.
Gebauer, Historická, mluv. jaz. česk. I.
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(druha, čtu-ta...).

Nepřízvučnost je tu zvláště zřetelná. když slabika

následující je přízvučná;

na př. včda-tččo,

dějtc-pókoj, učjmžlější—sčstřa,

drahocenný-statek atd.

491. Přízvuk slov dvouslabičných

(mimo výrazy předložkové).

Slova dvouslabična mají pravidelně a“bez vý'imky na slabice první přízvuk
hlavní, a slabiku druhou bez přízvuku. Na př. věda, v'íno, město, krá'sa,
milý, stůl-]], ně.—m,
nosím atd. To jsou příklady d\'ouslabičných slov jedno

duchých. A touž pravidelnost nalézáme při dvouslabičných slovíoh jakkoli
složených; na př. roz-um, ulic-Zelí; zlo-syn, zlo-děj; zla-čin; půl-noci
při-was, of)-hoď, (ívá-act, dvůmict; Off-bor, Vá'clav (z Váce-slav), Vai-těch;
Piš-říci, Mid-háj, atd. Že slabika druhá v roz-um atd. je bez přízvuku a
že nemá ani přízvuku vedlejšího, znamename zřetelně, když vyslovu
jeme vedle sebe nom. roz-um a gen. roz-u-mu atd.: tn zajisté není slabika
-u- přízvukem nad mm; v obyčejné výslovnosti roz-u—můje -u- pod mul-;
a vyslovíme-li tu obě poslední slabiky stejně, tedy jsou obě bez přízvuku
: =>v v (nikoli snad obč s přízvukem vedlejším: =>* *); úhrnem, vc
dvouslabičnó složenině roz-um gen. roz-umu atd. je slabika druha nepří
zvučná, a rovněž tak v noc.-leh, zlo-syn atd. 0 přikloněném byste, důl-byste
atp. v. € 493.

492. Přízvuk slov o třech
předložkové).

a více

slabikách

(mimo vý'azy

Slova tato, jednoduchá. i jakkoli složená-, mají vždycky na

slabice první přízvuk hlavní; .na př. kazatel, kólovrátek, pronásledovati.
Slabiky další jsou dílem bez přízvuku, dílem mají přízvuk vedlejší; bez
přízvuku jsou nejčastěji slabiky sudé, přízvuk pak vedlejší mají nejčastěji
slabiky liché (v. € 490). Na př. napadal, učipadůla; přívozů, póvczčmc;
přines-ů, -z;_i)hodřnw,
rózložřtc, nůsázčli, přivážin', čpavďžiti-sc; zn'žináslčdovůti,
prónáelčdovůný, pronáslědomwl;
kůzatčl; _pž)z=ážž'me;rómnžlý, užijmilčjší;
clzžimnče, žimrlčc; prostředek, zármutek; vzdá'lcnóst, vzdělanost; půdobčn,
„řeči—(En,
aizilostiv; miidlitčb (pl. gen.), milostč-m (pl. dat.), nňlostčoh (pl.
lak.), milost—mi atp.; — sta-let?), dvou-nokii atp.; — j??danďct, ])?zdcsúft,

dřžvudi'sát; ze tri a dčsěti stalo se tri-(lesěti a z toho pak třicětž a dále
třicet,

a podle

toho

také

čtžjyii-cirt; ——óka-mžóní,

běhat-bájný;

_—172m—

tátů, pilní-mrknu; — při! dcsďtá, p?íl-(l'vamřctá, ])ižl-(Ivacďta; svě-volá, seč
t'olný; — žilirasů, ozdob/74.,
vydava-, náprava, přirodá;—rózmil;íý, roztomilý/',
nějroztbmilčjší; — průotěe, prů-rodiče, prší-starý; — Mizí-svět, výdři—důelz.
ližm—šelčz'o,dřžf-grcšlč; něma-běh.; — dřžrmo-dčj, kim-sobě (v pořekadle:
darmodcj umřel, Impsobě nas-tab; B&M-voj, Vršit-i-sláo; Mili-věda, Pž-vodá;
sol-sobě, Sl.“óč-do-pblc (příjmení); — spřežky s 716-2 nčpřítčl, nčpřátčlství,
nčkrasá, nčzbedá; něhczkg), učinili/', nřžstálšj, nčšfasmfí, 'nčomj/lngí, něma—(2m,
"čipřinčsm něm/hodím; nčpovčzemo, něžvyhbdímč atd., avšak vedle toho

(analogií podle kladného přivezeme atd.) takénčpovezčme, něvyhodž'nw atp.;
—'dóbr0-drů-h, Bě'lo-hrdd, Bstro-rtip, líčila-hláv; Sváťa-pluk; včtro-pláeh;
země-plaz;

zčmě—žlůč; maso-půst;

b-růtro-m—ůh; Udo-jed;

svůto-kz'qace, sa,—Zito

lcrá'dež; — kolo-hlúvý, zláto-ústý, černo-blaf; mřirno-trdtný, mžirno—trůtnost,
mmm-hdmag; krátko—zralý; tmůzo-Imčďý; snŽIw-bž7y'; hližeho-nčmý; niž
nebc—rzčtí,němců-vstoupení.
'
Přízvuk vedlejsi. jest na slabikách lichých jistější a pevnější, když
slabiky sudé jsou krátké a když slabiky liché jsou dlouhé nebo kořenné
a tedy významem vynikající; na př. bývalí/', bŠ'xfalčko,výslovi'tc, nepovím,
něpřcdvždanší, něpředvž'dančho, něpovčzu, nčwnfrsa atp. Když takové pře
vahy při slabice liché není nebo když naopak řečenými vlastnostmi vy
nika sousední slabika suda, tu přenáší se přízvuk vedlejší snadno na
slabiku tuto; na .př. říkáme nějsvědómitčjší a také nčjsvědomitčjší, —
dostal-dovolenou i diistal—dřivolenóu, — řekneme spíše neobyčejný (-cj—je
dlouhé), _nějbohatčiší, nejpí'iz'vdivčjší, nbjsln'ávedlivčjší, nasledující atp. než
nčobýčejnš, nčjbohútčjší, nějpravdivčjší, nějSpravčdlivější. n'asled-ňjící, —
říká se Čelakovský i Čelakovský/', ale jen Čělakovskčho atd.

Zvláštního povšimnutí zasluhují slova složen a, která sem patří.
Když jejich člen první je jeduoslabičný, neodchylují se od pravidla obec
ného. Na př. Pi-vodá (leab.) proti Kali-věda (4slab.); dřž-gí'ešlč, Skoč
-d0-pble; stii-letž/ proti sčdmi-lčtý; dvoj-nasbbný, 'trbj-násóbný atp. proti
Stčl'O-IIIÍSObllý;zlo-pověstný atd. — Když člen první má sudý počet slabik,

je rhytlimus jehoitrochejský a člen dluhy může v témže rhytlnnu po
kračovati, na př. hlůcho-němý, černo-oky, Kali-věda, Vratislav, děsatin'o
nďsobný atd. — Když však člen první ma slabiky tři nebo pět (pro více
slabik není trvam příkladu), je první slabika členu druhého přízvučná,
přízvuk pak vedlejší, který měl býti na poslední slabice členu prvního,
zaniká, člen první tudy pak jest celý nebo v konci svém rhytth daktyŠ
lického; na př. červeno-bily, zeleno—žlutý, naroda-pisný, zšllubo-nbsuý,
něbeso-vlddný, diileko—sďhlý,pšitero-nďsobnř, jědenš'tctero-mřsobný, uši-nebe
vzětí, nit-nelm-vstimpení atd.

493. Přízvuk slov jed noslabičn

ých (mimo výrazy předložkové).

Slova jednoslabičua jsou podle přízvuku trojí: dílem mají přízvuk hlavní “
na př. král-to-řčkl, pán-poručil, BĚŽh-stvřiřil-svět,pták-zpívá atd.; — dílem
přízvuk vedlejší *, na př. kru'l-Vá'clav, půn-ůčitizl, balí-Jupiter, ptsz-blmivřič,
nechoď-tam, zěůstaň-zdě, nechte-hb, řěkni-mů, pbvěz-mě, neboj-sš atd.; —
dílem jsou bez přízvuku, na př. nikdo-tam-nčchoďí, nikdo-ho-něchce,
panmm.-poručil, pan-mi—poručil, j'á-se-něbojím atd. Příklady zde uvedené
ukazují, *že slovo totéž má někdy přízvuk “ a jindy *, na př. krá'l-to-řěkl
a král-Vaclav; anebo že někdy má přízvuk * a jindy je bez přízvuku, na
př. nechod—Mma nikdo-tam-nčchodí, neboj-se a j'á-sc-nčbojím
—
37*
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Přízvuku “ nebo bez přízvuku jsou slova jednoslabičná v přiklonění (enklisi.'

proklisí); všude jinde jsou přízvuku —
Chceme ukázati a probrati jednotlivé případy přiklonění. Tu rozezná
váme především případy, kde slovo přikloněné předchází, a kde následuje.

a) Když slovo přiklončné předchází

a tedy slabika s přízvukem

hlavním následuje, má slovo přikloněné přízvuk *, nebo je bez přízvuku.
Na př. ve výraze „pan-učitel“ je přízvuk hlavní na první slabice slova
ůčitel; téhož slova slabika druhá je bez přízvuku, a třetí má přízvuk ve
dlejší: ů-či—těl; slovo přikloněné pan- stojí co do přízvuku zajisté a zře
telně níže než slabika ih, ale také zajisté a zřetelně výše než slabika další
-čz'-,a je patrně a zřetelně přízvuku stejného jako -tčl; je tu tedy přízvuk:
p'an-ůčitěl, a podobně v bůh-Jůpitěr, pter-Zihniváč, pcs-Cerberus atd. —
Ve výraZe „až etec přijede“ je přízvuk “ a *na místech naznačených, a
přikloněné až je tu trvám co do přízvuku níže, než slabika poslední -d?:,
tedy bez přízvuku.

,3) Když slovo přikloněné následuje,
tu má přízvuk vedlejší jen
tehdy, když'slabika předcházející je bez přízvuku a nenásleduje slabika
přízvučná; na př. nechte-he, pravil-mi„ něboj-sě, právil-mž-to, něboj—sč-ho
atd. Když však předcházející slabika má přízvuk (hlavní nebo vedlejší),
je' slovo k ní přikloněné bez přízvuku; na př. nech-ho, něškoďtč-si,
nebojte-se atd. A taktéž je slovo přikloněné bez přízvuku, když slabika

následující má přízvuk “, třeba že slabika předcházející je bez přízvuku;
na př. nikdo-ho-nčchce, něchte-ho-bš'vti, pršívil-mi-Btec, něboj-se-nikoho,
nlkdo-tam-nčchodí, nikdo-zde-něbyl atd. —
Dále jde o to, která slova jednoslabičná k hlavnímu přízvuku slov
sousedních se přikloiiují a tu buď přízvuk jen vedlejší mají anebo docela
bez přízvuku jsou. Tu upozorňuji předem na jisté obtíže při pozorování
přízvuku. Přízvuk * poznáváme, když v blízkém sousedství jsou také sla
biky s přízvukem “ a bez přízvuku. Kde toho není a kde tedy nelze
srovnávati slabiky přízvuku různého tak, jako se to stalo nahoře v pří
kladě pan-ůčitel, tu nelze poznati, je-li slovo jednoslabičné přízvuku \ či
bez přízvuku; na př. ve výraze „král-Jan“ je člen druhý zajisté pří
zvuku “, Jůn, a člen první je co do přízvuku zajisté pod ním, ale není
zřetelno, je-li přízvuku \ či dOCela bez přízvuku; teprv analogie s pán
iiěitel atp. svědčí, že také v křtil-Ján je přízvuk “. Ale někdy není po
můcka taková ku poznání přízvuku na snadč, anebo není dostatečná
k nabytí zřetelnosti. V těch případech je těžko rozhodovati; snad se to
podaří pozorovatelům, kteří pro exaktní měření přízvuku budou míti
přístroje jemnější a spolehlivější, než jest naše ucho. Z příčiny uvedené
nemůžeme v následujícím výčtu vyčerpati případy všecky, které sem
patří, a nemůžeme se odvažovati výkladu vždycky určitého. Neurěitě

581_

a nerozhodně vyslovujeme se o přízvuku v několika případech předcháze
jících, a častěji činíme taktéž v následujících.

]) Jednoslabičné přívlastky

jmenné,

když Se přikloňují k pří

zvučné slabice následující (“), mají přízvuk “. Na př. pan-ůčitěl, pan-M00,
pán-851681267,
pán-Niivotnjj; kněz-Jakouběk; krd Jůn;
rěk-Hřšrimž'r; kůň
ŠPmí/c; pěs-Cčrbcrús; vřch-Blůník; zlžj-důch, padlý-život; psč-hlava, lví
stůpa; atp. Že ve výraze pan-učitel slovo pan není tak [bez přízvuku
jako slabika -čz'-, nýbrž že je co do přízvuku na stejné výši se slabikou
42:7a že tedy má přízvuk f, pán-, bylo vyloženo nahóře; a totéž platí
o v_vtč'ených přívlastcíclr pan-Zitee, kněz-Jakoubek, král-Jan atd. — Při
slovosledu jiném jest ovšem i přízvuk .jiný, náležitý: Hórimírq'čk, stžlpa
lví atd.
'

2) Jednoslabičnó přívlastky

zal—jmenné, když se přikloňujík pří

zvučné slabice následující (“), mají přízvuk *. Na př. těn-nčzbedá, těn
nžymřú'dek, tri-krása; tri-město shůřeló; z-tč-vódy, k-tč—viidě; v-ťé-vůdě;
tim-bělcstí ; t_iy-zřžhmdjžj; tý-krc'ísné—zůlwadi ; z-těch-zůhrad,
c-iěch—lžsích;

— mžZi-brůtr, tvůj-brán, míš-brůtr, vďš-brůtr; and-sčstra, mř-sčstry, m?ž
sřsfřa. mím-sčstru; mým-brůtrem, tcóu—sčstrou; mých-brátří, tvých-sčster,
srších-ródičů; mým-bratřím, tošjm-sčstrám, svým-rodičům; ——mím-král,
sú'm-půpež; ——
všech-lidi, vščm-fždem atd. Srovnáváním slabik podle pří
zvuku podobným, jako ukázáno nahoře při výraze pán-ůčžtel, nalézúm
také v tčn-nězbeda, svům-ródičhm atd., že ten- má přízvuk jako poslední
slabika v -nězbcdd, svgím--jako poslední slabika v -1'Zidičžiinatd.., že ted)r
vytčené zde přívlastky mají přízvuk vedlejší: tim-, tri-, můj-, ma'-, svšjm
atd. — Při slovosledu jiném-: nězbedáTtžžn, brňtr-mž'čj, papež-svím, l'idí
všPch

atd.

_

_

.

Ve výrazích škčda-těc'h-pěněz, próti-těm—phmluvam, pokoj-všém-lidem
atp. vytčené jednoslabičné přívlastky trvám někdy s přízvukem \, někdy
bez přízvuku se vyslovují.

3) Taktéž kolísavý je, namnoze přízvuk všech ostatních jednoslabič
ných tvarů z aj m en ných. Říkáme neboj-se, _nčboj-sě-ho,a něboj-sc-nikoho,
podle výkladu zde nahoře podaného; rovněž tak je slovo sem patřící
v příkladech následujících bez přízvuku, poněvadž následuje slabika “:
dějte-mi-pókoj, něchte-ho-býti, nikdo-mne-něviděl, mžitka-tě—chvíílilhf,nikdo-
nás-něňděl, dějte-jim-phkoj, .něchte-jz'cb-býti atp. Ve výraze vy-nevžtc
může slabika první trvám býti bez přízvuku, jako slabika třetí -m'-,
anebo míti přízvuk \, jako slabika poslední„ tedy __vý-něvitčnebo vy.—nčvítč;
a podle toho může býti také jď-vim, tý-něvíš, on.-praví, mý-sami-něvímě,
vy)-tilké-něvíte atp.

_ 4)

vedle“ já-vi'm atd. _

.

kolísavostje při jednoslabičnýcllvýrazích kolikosti,

následuje výraz předmětu počítanóho.

.

* ,

když

Na p_ř.říká se trvám d\'á-shusedě,
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tři-poslové, pět-loket, sto-osadníkům (:o-peněz (o vaš omnis v. č. 2) atp.,
& také dva-sliusedě atd. — Ale při slovosledu jiném: sčuseďé-dvčl atd.

5) Nesnaan je poznati přízvuk jednoslabične'ho příslovce,

když

se přikloňuje ku přízvučné slabice příslovečného výrazu následujícího,
na př. dnes—ráno, hned-dnes, Imcd-v-nbci, [med—těd, teď-hned, již-loni,
tíž-zítra atp.; může tu trvám bývati dnčs- i dues- atd. — Ale při slovo
sledu jiném: přijdu-dnčs, přijdu-hnřždatd.; také při spojení jiném: hněd
př'ijdu atd.
6) Pomocné jsem atd. ina přízvuk *nebo je bez přízvuku podle okol
ností nahoře v a) a p) vyložených; na př. dal-jsem, (IM-jsi, dali-jsme,
pravil-jsž; pršivili-jstžz a pravili-jste; có-jsi—prlivil, co-jstc-pravili; nikdy—
jste-něpocliybovždi atd.
7) Totéž platí () bych, na př. dal-bych, důl-by, dali-bý, pravil-bých,
atd._ Dvojslabíčué bychom, byste má. ovšem přízvuk =>v; ale šli-bychom,
dal-byste atd., t. j. slova tato jsou bez přízvukn nebo mají přízvuk v *,
když jsou přikloněna ku přízvuku “ slova jednoslabičného.
_
8) Jeduoslabičné spojky jsou většinou bez přízvuku. Na př. matka
a-dcěra, čtec-i-sýn, inžitka-nab-ótec, otec-či-mhtka, zda-nčvítč, nevíte-li,
žc-něvíte, kde-bydlíte, kam—půjdete, kdy-čidpov'íš, když nčvítě atd. Někdy
mívají přízvuk \, na př. víte-li vedle nevíte-lí.
9) Když se slova taková sejdou dvě nebo několik, spřahují se
a první slabika takto vzniklé spřežky má. přízvuk “ nebo \. Na př. žil-bych,
kdý-bych, Elž-by, zdá-li, ůč-lí, kdý-pak, kdč-pak, kům-pak; vidéli-jstě-mě,
dáli-jstč-mi, řřžkli-jstč-ndfm;kům-pak-by-chčdili, deZ-li-pak-v'íte atd.; a po
dobně: iZ-byste-věděli, ktlý-bychom-inóhli atd.

494. Přízvukvýrazů předložkových.
Když předložka má dvě slabiky

nebo tři, je přízvuk obyčejný.

t. j. i předložka i Spojený s ní výraz padov'ý mají svůj přízvuk náležitý.
Na př. přěde-vsí, přřšse-všěcko,nůde-všěmi, mčzi-hbraml, proti-těm-pomluvám,
pódle-z'ákóná, mÉmo-nžidání, skřze-lěs, kí'řimě-striivy, strčiny-té-cěsty, bkolo
města, bkolo-nčžšeho-města atd.

Když předložkaje jednoslabičná,

dlužnorozeznávati,je-li prvotna

či podružná.
Předložka jednoslabična prvotná
splývá, se svým padem ve slovo
jedno a má přízvuk jako první slabika tohoto celku; když je příslušný
pád výraz složitý, spojuje se předložka způsobem řečeným se' členem
prvním této složeniny. Na př. nil-horů, dáš-domů1 věž-dne, věžsnách, zzz-tmy,
zlÉ-lnu, Zi-vánocích, kil-Praze, bliz-ducha, p?i-smrti, přčd-sebóu, při-sobě,
prd-sebe;
si?—synem, sč—svým-sýnem; něž-té louce, dil-těch lesů, zň—tčmi
lčsy; nii-uíou diiši, při—mésmřti; zil-naše hříchy, zčZ—hříchy
naše; dil-našeho

dómu, 'dó-domu nžišehó; lid-našem poli, nů-poli našem;

(lb-jeho dómu,
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dó-domu jčho; (ld-jejich domů, (li)-jejích domů, děl-domu jejich, (li)-domů
jějíčh; nil-jich rozkazy, něž-jejich rozkazy; SZŠ-zlýmímíysnm, zÉ-zlého
límyslů, něž-zelené louce, něž-louce-zčleně; nZž-vysókou horu, učí-horu

vysokou; atd. Odchylka bývá někdy vlivem výrazu prostého; na př. podle
gen. zbořeněho dómu je také dó-zbbřeněho dómu.

Předložkyjednoslabične podružné

jsonz

pravidla bez přízvuku

(nebo snad přízvuku *), na př. dle-všeho, kol-sóchy, skrz-les, stran-stravy,
krom toho; krám-toho jest odchylka podle (IB-toho atp. Ale když výraz
pádový se začíná jeduoslabičným přívlastkem, má předložka podružná.
přízvuk jako prvotua; na. př. kill-té sochy, skřz-náš lěs, stran-te stravy,
krom-te dilše.
\

495. Pří zvukov ý rhythm us českého jazyka je tedy většinou
trochejský. Slova dvojslabična jsou toho rhythmu veskrze, věda: * “
atd. Slova, která mají slabiky tři a více, jsou téhož rhytlunu nejčastěji,
na př. zčleny : *=?
v | * A (A znamená slabiku další nepřízvučnou), kúpe
váti : 5 V | > V, něpředvž'danší : 3 v ] * v [ * A, vižÉpředvž'danč'ko:
5 V | *"V | * “ atd.; ale částečně bývají také rhythmu daktylického, na př.
zžšlená-lčulm : 5 v v l 3 v, ččrvmw-bžlý : 9 v u | = v, ně;)ředvídangj-příparl
: 3 V | > * v | 3 V, jědenňcteronasobný : 3 v | = v v | 5 v | * A atd. Po
dobně výrazy předložkové, na př. cřÉ-dnc, „??-smích, zzz-tmy atd. : =>v;
nil-louce, kit-Praze, zač-smróž atd. : 3 “ | * A; 3-72ánóť3l'0h
: s “ | &'“;
děl-našeho dómu : 3 v | 5 v | 35v; niž-té lóuce, (li)-těch lřžsů, piš-mě snů—ti,

krom-té důše atp.=5
nů-jich—róz/gazý :

v i 3 v; dó-jc/m (li)-mu,(li)-(lomujře/zoatp. : &W | 3 “;
5 v | 3 v | * /\, niž-jejich, rozkazy) :

**“ V I *“N | :( A.

Rhythmu iambického lze dosahovati jenom předráženými slovy jedno
slabičnými, na př. v-tom—Židolž'
: v 5 ] v 3. Srov. Dobrovský,
v Pelzelově mluvnici 1795 str. 209 sl.

Prosodie,

49('. Nynější český, t. zv. jednomístný přízvuk není odevždy, v. 5488;

\'yvinul se časem, a jest otázka.,jak je star.
Tu nalézáme s jedné strany, že je mladší než pravidlo o jerovém e
(g 137). V řadě slabik jerových mění se jer v e na místech sudých a za
niká na místech

lichých, na př. šajvruucnl, S'Lň—ŠluVlmClrumbl
atp., stč. š'vecf,

s'-šev'cem' atd. (' znamena jer zaniklé);

kdyby přízvukování nynější bylo

bývalo před vznikem pravidla jerového, bylo by se říkalo šžvncb, SŽ-Šbvhtibmi;

atd., t. j. jer na místech vyznačených bylo by melo přízvuk a nebylo by
zaniklo.

_

S druhé pak strany mame svědectví, že přízvuk nynější byl již
v historické dobe staročeské, v sg. gen. ioh', jch' atp. m. toho, jeho, na př.
5 toh jejie hradu Pass. 627, techto mellicza nebo techto roku MiíllB. 619„'
mně geh vlastniej mateři Pass. 244, nad nebesa flawa geh KřižB. 102“
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a j.,

srov. nč. dial. do tohto

domu (slc.) Listy

6101. 1.883, 417 a 'hluž

obecně tall, job, Pfuhl 64 a 66: přízvuk původní byl zde togb, jegb;
ten se držel až do jisté doby staročeské, jak svědčíj'ho m. jako (v. str. 575);
kdyby byl trval ještě v XIV stol. a potom, nebylo by z toho, jeho vzniklo
toh', jeh'; stě. to/z', jeh' svědčí tedy, že nynější přízvukovaní třiho, jiri-ho
kdysi v době před stol. XIV nastalo; a peněvadž není pochyby, že pravidlo,
podle něhož prvotný přízvuk volný se v češtině změnil v jednomístný,
působilo všeobecně, proto můžeme bráti stč. toť, jak“ za svědectví, že
v době té změna. dotčená byla vykonána již vůbec, že přízvuk nynější byl

pravidlem již v historické době staročeské.

Totéž potvrzují slova česká, jmenovitě hojná jména vlastní pře
jatá do němčiny.
Při přejímání tom tvar český velmi často tím se
kazil, že ztrácel slabiku nebo i slabik několik; zpravidla však zachovává
se slabika, která tu ve výslovnosti novočeské má přízvuk hlavní, a to je
zajisté svědectvím, že přízvukování novočeskě, aspoň co se týče přízvuku
hlavního, bylo pravidlem již v těch dobách starších a dílem velmi starých,
kdy slova česká sem patřící do němčiny se přejímala. Na př. podle rus.
f/orndécz bylo i v češtině kdysi *_r/mdčc; ale v tvarech přejatých Gratzcn
(Nové Hrady), Kónig-Grú'tz (Králové Hradec,) atp. slabika ***-tlčcnení za
chována, zejména její samohláska je ztracena.; toho nelzc vysvětliti z pří
zvuku *,oradčc; a dlužno tedy předpokládati, že uvedené tvary německe se
zakládají na přízvuku *_qrůdec,t. j. že nynější slova toho přízvuk byl již
v té době staročeské, kdy slova tato do němčiny se přejímala, tedy jak tu
dále staré g místo pozdějšího h svědčí. zajisté před polovicí stol. XIII.
Taktéž je něm. Budweis, doložené listinou v Reg. II. z r. 1265, svědectvím,
že se již v té době přízvukovalo Bůdivojcrici n. Bůdijo-vicz'. — a rovněž
tak obráží se přízvuk shodný s novočeským v něm. Wicket-it,: Pal. pop. 419
č. Včjkovice, ve Wlfrztchaut. 421 č. Vělichov, ve Zwetbau t. 422 č. Svatobor,

v Reschwitz t. 423 č. Růdošovice, v ])rahenz t.. 424 č. Drůhonice (příklady
t_vto jsou vesměs z bývalého Loketska. tvary jejich německé jsou tedy
z doby staré) atd., ——a obráží se přízvuk shodný s přízvukem novočeským
výrazů předložkových v něm. Welhotten t. 82, l'Vcllhottcn t. 2, Welhota
t. 73, Ellhotta t. 69 atp. č. věž-Lhotě, — v něm. Weboschan t. 53 č. vě
Bžanech, — ve chlbina t. 53 č. víš-Lbíně, — v Elništ t. 311 č. vč
Lništi atd.

497. Přízvuk slov cizích.

Slova přejatá, která v jazyku svém mají

přízvuk odchylný od způsobu českého, přijímají přízvuk český tím více,
čím více v češtině domácnějí. Na př. za cizí commissio je kčmmissč,
a rovněž tak je kčmedže za comocdia, tragedie za tragócdia, kóledd
z calěndse, p?)han z pagůnus, óltař z altáre, kapusta z composita, průccss
z procčssus, kůbat z gawůti, pivoňka z paaonia, rčvír z něm. Revřcr a toto
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ze stfr. rivi'ere pobřeží a ital. riviera břeh, rózinká z Roslne, rósolká z ital.
rosoglio a to z lat. ros-solis, Josef z Josephus, František z Francžscus,
Můtouš z Matthůeus, Mčžričz Maria atd.

Výšku hlasu.
498. V řeči měníme rozmanité také výšku hlasu. Děje se tak v řeči
obyčejně ve větě oznamovací, ve větě tázací, v oslovování a volání, a krom
toho v deklainaci a řečnění.

Ve větě oznamovací

klesá hlas při slabice poslední, když my

šlenkový celek je tu ukOnčen a. kde by tedy v písmě byla tečka nebo jiná
silná interpunkce, a naopak hlas trochu se zvyšuje, když myšlenkový celek
ukončen není. Na př. ve větě „Náš soused prodal pole“ má v posledním
slově slabika prvá přízvuk a druhá hlas snížený, kleslý, což naznačujeme
psaním půle; ve výraze „Když nás soused prodal pole, zbyl mu ještě dům.“
má totéž slovo pole přízvuk týž 275., ale v druhé slabice hlas poněkud
zvýšený, což naznačujeme psaním póle.

Ye větě tázací je zvýšení podobné, ale značnější a proto zřetelnější:
„Náš soused prodal pólů“
V otázce „ Vidí-5.9“je slabika druhá. o kvintu vyšší než první, v od
povědi „VŽdímÍ“ o kvintu nižší, v. Hostinský, 0 české deklamaci hudební
(1886) str. 17.
,

Také při oslovování

a volání,

zvláště když patří osobě vzdá

leně, zvyšuje se hlas v slabice poslední; na př. Jůsef'e! pěna-sbusedel.
V nářečích obecných
je z tohoto výšení zvláštní a rozmanitá
modulace hlasu, která. dosud velmi málo je popsána; někde je z toho
zvláštní „řeč zpívavá“, jak se zdá uchu cizímu, modulaci tě nezvyklému.
V nářečí chodském modulace tato řídí se obsahem řeči a také citovou
náladou mluvícího, chod. 35 a 36. V Domažlicku a jinde v Čechách zá—
padních slabika poslední se zvyšuje a protahuje, předposlední pak, je-li
dlouhá, se krátí; na př. ,.mámó, zažiňte tu Ico-civil“ Šemb. 15. V krajině
Pražské protahuje se koncovka zpěvavě, t. 21. V nářečí ostravickém při
zvolání slabika poslední zvyšuje se asi o kvintu, jako při otázce,
a spolu se protahuje, jako v Domažlicku; na př. „Janě ! skoro budžeš
hotový?“ t. 57.
'

Y deklamaci

a řečnictví

vypěstovala se modulacehlasu ve

zvláštní umění. druhdy pak i jisté nezpůsoby se tu vyvinují; o tom jedná
spis Otak. Hostinského nahoře jmenovaný a Blahoslavův Vitia contio
natorum.
'
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IV. Kvantita.
499. Mluvíce vyslovujeme řady slabik (srov. 3“485), a jednotlivé
z nich jsou nestejné také délkou; na př. ve slově radí. trvá. -(tt déle než
rot-, ve slově rádi naopak rá- déle než dz', & ovšem rá- trvá déle než
m-, -sz' déle než ali. Vůbec naplňuje každá. slabika nějakou míru času,

a časoměrná hodnota jednotlivých slabik jmenuje se kvantitou.
Časomíra souvisí přirozeně s prací našich mluvidel. Každá hlaska
potřebuje nějakého času, aby se u'člankovala, a potřebují toho času nektere
hlasky více, jiné méně; čím více má tedy která slabika hlásek a čím více
času hlasky jednotlivé potřebují, tím déle trva cela slabika. Podle této
absolutní časomíry rovná se kvantita každé slabiky sečteným kvantitám
jejich hlásek a napočítali bychom mnoho stupňů kvantity, kdybychom po
čítali od slabiky nejkratší k nejdelší; nebot zajisté jest na př. a. (spojka)

kratší než ta (zájmeno), ta kratší nežli sta, sta kratší nežli msta, msta
kratší nežli mstám, jest ve slabikách těchto od a, do mstám stupňů kvan
titativních několik, a totéž potvrzují podobné příklady jiné*). Avšak
o kvantitu slabik podle této absolutní míry obyčejně se nejedná, nýbrž
jen buď o kvantitu grammatickou, buď o kvantitu ve verších metrických
čili o kvantitu metrickou; v obou případech přestává se na dvou stupních
kvantity a rozeznávají se slabiky krátké (v) a dlouhé (—). Nam zde

půjde jen o kvantitu grammatickou.

O té rozhodují jenom samohlásky

(nebo salnohláskové skupiny) slabik, souhlásky nic; a jsou slabiky se
samohláskou kratkou nebo s dvojhláskou krátkou krátké, na př. i, (o, sto,
msta, kost, ctnost, pomsta (W), ncctnost, město, napial, stě. zemin (ale)
atd., ostatní dlouhé, na př. mé, dál, soudí (——),moudrý, stě. miesto (místo,
—V), díábel,

zcmz'ú (instr.,

v —) atd.

500. Slabiky krátké a dlouhé byly již v jazyku p raslovanském.
V stsl. je k -čbna iterativum -ěinati, a podobně svitati ke svotéti, dychati
k doclmati, -tékati k taka, -našati k nositi atd., a stejna iterativa jsou
také ve veškeré slovanštině ostatní; iterativa tvoří se dloužením samo
hlásky v slabice kořenne, je tedy dloužení b-í, z-y, e-é, o-a obecně slo
vanské a tedy praslovanské, a byly tedy již v praslovanštině slabiky s l), a,
o, o krátké, a naproti „tomu slabiky s t, y, é, a dlouhé. Srov. Miklosich,
Úber die langen Vocale in den slavischen Sprachen 1879, 312 sl. Stejné
svědectví vyplývá z příkladů jiných, na př. dama subst. dym'f., tvoriti
tvari. atp. Také slabiky s u, ve, tj byly původně dlouhé podle toho, co
o těchto hláskach psl. vyloženo v %$ 39, 47 a 50, a podle Leskiena Unters.
*) O kvantitě absolutní srov. rozpravu proff. Krále
a slabik podle objektivně míry (v Listech ůlol. 1893, 257 sl.).

& Maršo

Trvání hlásek
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B. 530 byly vesměs dlouhé také slabiky 5 or, cl, or, ol, br, ar, ol, zl

s následující souhláskou, tedy ve skupeních vzoru tori, tort atd. (er atd.
jsou tu takořka dvojhlásky).
V této staré kvantitč nastaly záhy změny. Na př. bylo-li cy, jak
theorie předpokládá, původně vesměs dlouhé, tedy byly slabiky vytčeně
v psl. mfyka farina a maka cruciatus, v
1. "€ng a pl. nescgti. atd.
původně stejne, totiž vesměs dlouhé; ale za maka farina je č. múka nč.
mouka, za maka cruciatus pak je muka, a podobně je sg. 1. nesu a pl.
ncszz nč. nesou, kvantita bývalá se tedy změnila; a poněvadž rozdíl
zjevný v ě. matka a muka, nesa a nesú atd. se jeví také v srbch. matka
(č. mouka) a můka (č. muka), hoču (stč. chocu, chci) a nesů (č. nesou),
jakož iv pol. maka (mouka) a mgka (muka), niosg (č. nesu) a lliOSfL,
(č. nesou), vyplývá z toho, že ry, původně jednostejné a vesměs dlouhé,
záhy se roziišilo a bylo dílem dlouhé dílem krátké již v době prastaré.
A totéž stalo se s původně dlouhými samohláskami ostatními.
Změny kvantity časem se množí a výsledkem jejich jsou kvantita
tivní poměry, jež vidíme v slovanských jazycích nynějších. V některých
z těchto jazyků je rozdíl kvantitativní setřen; v jiných pak je zachován,
ale ne ve stavu svém původním. Zachován jest vůbec rozdíl (nikoli rozdíl
původní) mezi slabikou dlouhou a krátkou v slovinštině, srbskochorvatštině,
češtině & dílem kašubštině (v. Stef. Ramult, Siovvnik jezyka pomorskiego
czyli kaszubskiego 1893, XXVIII sl); v srbštině lužické, polštině & malo
ruštině jsou místo bývalých samohlásek dlouhých samohlásky t. zv. pochý
lené (stištěně, zžatě); v ruštině pak a v nové bulharštině (Mikl. I? 376)
rozdíl mezi slabikou dlouhou a krátkou vůbec zanikl, slabiky jsou tu
kvantitativně vesměs stejné.
501. Kvantita česka je dílem reflex kvantity praslovanskě, dílem
výsledek'změn během času vykonaných.. Na př. v nesu je krátké —e-od
prvopočátku; ."i- bylo původně vesměs dlouhe, tedy také ve viděti, ale
v českém viděti je krátké, proti dlouhému víd- ve vídati; totéž platí 0 y
ve slyšetí proti sly'chati, a totéž platí o každém prvotněm a', y, a, a
v češtině, tedy na př. v slovích čin, činiti, syn, syny, pustiti, duch, duchu,
kladu, had, hada atd.
Příkladů pro i, 3), ú, ní, ve kterých by délka byla proto, že i, y, a, a
byly samohlásky původně dlouhé, trvám že není; mohlo by se zdáti, že
na př. v iterativech dýchati, začínati atp. je v délce české zachována
délka původní, ale to zdání bylo by mylné: psl. dlouhé dych-, čín—atd.
postupem na půdu českou zkrátilo se v české (lých-, čin-_atd., a z toho
vzniklo (lých-, čin- atd. dloužením podružným, parallelně se slyšati-slýchati,
viděti-vídatí, kladu-nakládaju atd.
Naopak nalézáme, že všude, kde theorie předpokládá starou délku
nebo starou krátkost, v češtině je za to v obojích případech tu délku, tu
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krátkost; na př. za psl. krátké nes- máme jednak krátké nčsu a jednak
dlouhé nésti (:iičsti), za psl. dlouhé vid- máme rovněž tak jednak krátké
viděti a jednak dlouhé vídati atd.
Krom toho pak nalézáme v kvantitč také dialektické různosti, na
př. pl. dat. chlapóm & chlapčm, šestý a šéstý., od feeftee hodiny, mjeftee

(knihy) VšehK. 166% šístý BartD. 56 (dol) atd.; a různosti tčch nelze
pochopiti jinak, než nestejným měnčním kvantity bývalé a kdysi stejné.
Z toho pak ze všeho vyplývá, že kvantita česká je dílem prvotná,
a většinou původu podružného. P rvotná je kvantita jenom některých
slabik krátkých, jako v nesu, mohu atp., t. j. všude tam, kde jest e, 0

původní nebo za bývalé $, 5; všude jinde máme kvantitu podružnou.
Zejména pak je „kvantita slabik dlouhých,
které má čeština historická,
původu veskrze podružného, na př. něstí, můžeš, sly'chatí, dýchati, vídati,

začínati atd., — kdežto slabiky krátké

jsou dílem krátké odevždy, na

př. něsu psl. něsa, mčhu psl. mága, dílem střídnice—slabik původně dlou
hých. na př. důšá nč. důšč psl. důšá, pl. akk. s;?jngýpsl. sýný atd.

502. Je tedy kvantita česká původu většinou podružného. Ale tím
není řečeno, že by to byl původ pozdní a nedávný. Naopak, jednak změny
hláskoslovné, které jsou účinkem délky (úžení a rozšiřování), &.jednak

stará forma psaná dosvědčují bezpečně, že kvantita
novočeská je
celkem t. j. valnou většinou táž, jako v historické době staročeské.
Kromě toho pak jsou některé známky, že kvantita česká, ačkoli

podružná,některými začátkysvýmizajisté do hluboké sta rožitnosti,
do dobypředhistorické
zasahuje.Známkytyjsou shodas ruskýma jiho
slovanským přízvukem a shoda s polskými, lužickosrbskými a maloruskými
samohláskami pochýlenými.

a) Shoda nějaká české kvantity s ruským

přízvukem

jeví se

v případech několikerých, z nichž výtkneme některé.
1. „V češtině je kořcnná slabika krátká v praes. sg. l. mohu a pl.
3. mohú proti sg. 2 móžeš nč. můžeš atd., ——a podobně bylo nebo jest
kolu a kóleš nč. kůleš, pravda v oči kůle Přísl., — beru a hóřeš, deru
a déřeš atd., béře l'e Br. Isa. 19, 1, jenž hlavu dýřeiPam. 3, 112, zpéřetc
raucha fwá Br. Num. 31, 24, oheň sžjře zemi t. Dent. 32, 22, — zovu
a zóveš, řevu a řc'veš atd., nazůveš jméno jeho Br. NZák. 1165, I'luowe
Vít. 3" a 17b, lev rzyéwe Ben. Jg., říve Vel. Jg., an mijewe Blázn.
156a atd., — stč. chocn a _chóceš, ač wfchoczy jiesti ŽKap. 49, 12, když se
jim \vzchuce píti Mill. 44% nč. dial. zchůceš-h' peníze Us. Bosk. Jg., —
a shodně s tím je rus. praes. mogú móžešn, koljú kólešb, chočú chóčešn,
srov. Brandt, Ake. 209.

2. V češtině je sg. nom. hora a k tomu sg. akk. hóru nč. hůru
v adv. vzhóru, vzhůru. Možná., že je to zdloužení jen fonetické, jaké
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v adverbiích často bývá, na př. vzdélí m. vzdélzť, k-večerú uč. k-večerozt
m. kavečeru, večér ob. večír v. večcr atd.; ale možná je také, že je tu
příčinná shoda s rus. nom. gora akk. góru, srov. Fischer v Jag. Arch.
3, 525.
'

3. Nejpatrněji jeví se shoda jistá české kvantity s ruským přízvukem
ve slovích tvaru původního tert, te-lt a tort, tolt. Z toho"je české trét, tlét
a trat, tlat, a ruské teret, telat (tolot) a tarot, tolot, srov. šš 29, 30, 35,
36. Tu pak je pozoruhodno, že proti ruskému terét, telét, toró't, tolót
(t. j. když v těchto skupeních jo přízvuk na slabice druhé) je v češtině
dlouhé třiet nč. třít, tlét (tlít), trát, tlát, — a proti ruskému téret atd.
(t. j. když v těchto skupeních je' přízvuk na slabice první) je v češtině
krátké třčt (ti-ct) atd. Příklady:
za rus. terči, tclét je č. třiet (zúž. třít), tlét (zúž. tlít): rus. meréža
stč. mřiežě ně. mříž, rus. herémja stč. břiomě uč. břímě, rus. berěza stč.
břieza nč. bříza. rus. peléva a polóva č. pleva Jg. (vedle pleva); —
za rus. torót, tolót je č. trát, tlát: rus. doróga č. dráha, rus. goróch'r.
č. hrach, rus. goróža Brandt Akc. 266 č. hráze, rus. kOl'ólb č. král, rus.
koróva č. krava, rus. korósta č. krásta, rus. morózco č. mraz, rus. poróm'b
č. prám, rus. poróg'r. č. práh, rus. voróna č. vrána, rus. bolóto č. bláto,
rus. solóma č. slama, rus. vológa č. vláha; ——
za rus těret, télet je č. třět (třet), tlct: rus. béreg'b stč. břěh nč. břeh,
rus. čérep'r. č. střep, rus. derevo stč. dřěvo nč. dřevo, rus. žóloln, m. žéleb'n
stč. žleb nč. žlab; —

_
za rus. tórot, tólot je č. trat, tlat: 'rus. bórov'r. č. brav, rus. górod'b
č. hrad, rus. dial. mól'Ok'L č. mrak, rus. póI'OCh'b č. prach, rus. svórob'n
č. svrab, rus. vóron'b č. vran corvus, ms. gólod'L č. hlad, rus. gólos'b
č. hlas, rus. ChólOd'I: č. chlad, rus. póloz'r, č. plaz, rus. SólOd'B č. slad,
ms. vólos'r, č. vlas, rus. VólOk'L-č. vlak, rus. zóloto č. zlato atd.

Nestejnosti jsou tu častější jenom v případech, kde rus. tcret atd.
je bez přízvuku, přízvuk tedy je na slabice nasledující (pro přízvuk na
slabice předcházející vyskytuje se příklad velmi zřídka); na př. vcdle rus.
sereda č. středa rus. boroda č. brada, rus. vorota č. vrata, rus. storoná
č. strana, rus. porosjá č. prase, rus. golová č. hlava atp. jest rus. čereda
č. třída, rus. serebró č. stříbro, rus. žerebjú. č. hříbě, rus. molokó č. mléko,
rus. železa stč. žléza žláza, rus. borozda č. brázda, rus. borona č. plnr.
brány. Srov. Brandt Akc. 205 a Fortunatov v Jag. Arch. IV, 575 sl.
b) Z příbuznosti přízvuku ruského s jihoslovanským vyplývá, že kvan
tita česká,-shodná v jistých případech s přízvukem ruským, bude míti

také některé shody s přízvukem jihoslovanským.

Věc ta vidí se

na příkladech: proti č. muka cruciatus je srb. mžika, proti múka farina
pak je múka; proti č. sud plur. sudy je srb. sůd plur. sžidovi, proti soud
pl. soudy pak je sud, súdovi; atd.
'
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() Samohlák y pochýlené

jsou v srbštině lužické, polštině

a maloruštinč; zejména: hluž. 6 proti a, — pol. á (: či, u výslovnosti dial.
skoro : o, srov. lašské a za české (i, ja mom : já mám), (3(vysl. n),
é, (; proti a., o, c, _e, —- a mrns. i (za to vyslovuje

se dialekticky

n, na

atp., proto Miklosich volil psaní &, srov. Mikl. I'-' 430) proti 0. Jsou to
střídnice samohlásek předtím dlouhých; délka tu zanikla, ale účinek její
jeví se ve znění pochýleném. Shodu české kvantity a zejména česke délky
s tímto pochýlením ukazují příklady: č. bóh nč. bůh gen. boha a hluž.
hóh boha., pol. bóg boga. — č. stól uč. stůl gen. stolu a pol. stál stolu,
nirus. stz'l stolu, — č. sól nč. sůl gen soli a hluž. i pol. sól soli, — sám
fem. sama a pol. (stpol.) sám dial. som fem. Sama, — č. sníh stč. 'snz'ch
gen. sněhu a pol. sníág g. sm'egu, — č. soud stč. súd a sudí proti pol.
sqd a Sgdzia, — č. toužiti & tuhý proti pol. tqžyč a tggi,
č. zajíc stč.
zajžec a zaječí stč. zajččí proti pol. zajqc a zajgczy, — č. pět a pátý proti
pol. pz'gča piqty, — č. tele pl. gen. dial. tčlát Barti). 89 (stjick.) a demin.
telátko proti pol. cielg, cielqt, cielcgtko; atd. Vůbec nalézá se, že české
samohlásky dlouhé mívají proti tobě v_ polštině, mnohdy také v hluž.
a maloruštině samohlásky pochýlené. —

Výjimky a neshody jsou ve vyložených zde případech některé, a někdy
mnohé. Ale přece je tu také patrna shoda, z níž vysvítá, že česká kvan
tita v slovích sem patřících souvisí jednak s ruským a jihoslovanským
a tudíž i s praslovanským přízvukem, jednak s pochylováním, hlavně
polským, a tudíž s bývalými kvantitativními rozdíly v pelštině a jinde.
Shoda tato nemůže býti náhodou, nýbrž je zajisté účinkem jistých příčin;
a poněvadž je to účinek v slovanských jazycích různých,. proto nelze jinak
než předpokládati, že příčiny jeho působily v době prastaré, ——že tedy
nynější česká kvantita nejen celkem již v historické době staročeské byla,
nýbrž že v případech sem patřících je původu velmi starožitného.
'

503. Změny kvantitativní rozeznávají se etymologické a fonetické.
l-Itymologicke
dějí se za příčinami etymologickými a s jistou pravidel—
ností; sem patří na př. dloužení v kmenech rck-rččr., v iterativech dech
dýchati, kladu-nakládání atp. (srov. š 88), a dloužení, které vzniká staho—
váním v moje-mě, volajcšb-voláš, rebrqib-řebří, listníe-listie, neumělý—númělý

atp. (srov.

476—479). Naproti tomu jest dlouženía krácení f onctickč.,

při kterém není nebo nevidíme příčin etymologických a kde také pravi
delnosti nebývá; na př. v uč. kompt. čistčjž m. čistějí stč. čistčjz'n, plur.
nom.

tři,

čtyři m. tří,

čtyři stč. -1"-ic, v dial.

obcí dwi m. oba dva.,

nikdyí Háj. herb. 69", někd-y' t. 191“, nihdá Btch. 446, sotvá Bartl). 8
atp. m. -d_1/, -da. atd. Ale lišení toto je nesnadné, poněvadž velmi často-_

nepoznáváme, je-li v kterém zjevu kvantitativním příčina nějaká hlubší
a jaká.
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Důležitější je rozdíl mezi kvantitou starou

a novou.

V kvantitě

staré jest a vždycky krátké, a příslušná jeho délka jest é; v kvantitě nové
jest krátké (: a dlouhé 6, jest i za bývalé (? střídnice krátká č (e) idlouhá
ic (c', i), srov. Š 500. V době a kvantitě nové dlouží se (2 v á (psané á),
č v (? (č), 5 v ?- (í), (7 v J (6) atd., v doběakvantitě
staré dlouží se 5 v 31,
:. v i, e v č, o v a., sron gg 55, 88 a j. V době historické vidíme mezi
dloužením starým a novým rozdíl kvalitativní: (: změněno dloužením
starým v č, novým v č, a podobně a v a a 6 atd.; ale původně bylo

i dloužení staré takové, jako je nové, na př. 0 se dloužilo obékrát v ě (: é),
rozdíl kvalitativní, jejž vidíme, vyvinul se časem a tím, že psl. E se změ
nilo v (? (: č. č, ie), kdežto pozdější (? (: č. &) změně této nepodlehla.

a novém krácení.

Na př.

vedle úzký byl a jest kompt. užší, slabika kořenná je zkrácena;

Podobný-rozdílpostihujemev starém

shodně

s tím byl také kn positivu říedký kompt. řězší, řezší a řcdší, řežfl'ie
ŠtítOp. 386, ředffý Háj. herb. (Sk; ale později říká se řídký m. řiedký

(zúžením); povědomí, že se v kompt. má krátiti, v jazyku zůstává, ale
zapomíná se, že řídký vzniklo ze řicdký, a že tedy zkrácení náležité
bylo by v řczší n. řcdší, a krátí se krácením novým řídký-řidší Jg.; —
podobně je k říditi stě. říediti nomen agentis krácením starým ředitel
\'el. Jg. a Us., a vedle toho vzniká'z neznalosti pravidla krácením novým
také řiditel; — odtud i nově utvořené zasilatel vedle zasílati stě. -siela.ti,
— podle soudití-rozsuzovati mělo by také k říditi stě. řiediti býti na
řezovati, ale je krácením novým nařizovati; — k inf. svítiti stě. svietiti
je impt. krácením starým svět,'a novým svit; — k inf. navštíviti stě.
navščz'cviti mělo by býti rovněž tak impt. návštěv, ale jest v obyčeji jen
navštiv; -f—-atd. Nejčastěji vyskytuje se rozdíl mezi tímto dvojím kráce
ním při 77stě. ie. V nářečích jsou toho příklady také při samohláskách
jiných. Na př. v nářečí chodském bylo *stóh, *stónati, hnój, mój; to se
změnilo ve stůh, stům, hnůj, můj; a toto pak kráceno, ale nikoli kráce
ní—mstarým ó-o, nýbrž novým :? (: zi)-u: stuh, stu-nat chod. 41, hnuj,
nwj t. 56.

504. Po psati

českou kvantitu soustavně a zevrubně není dosud

možno.

Kvantítu no vo českou máme v jazyku živém positivně dosvědčena.
() kvantitě staročeské
svědectví nepřímé leží v původu slova.
a v některých proměnách hláskových. Na př. v dobré bylo -é dlouhé zajisté
již v češtině staré, nebot vzniklo stažením z -ojc; v stě. bóh bylo -ó
dlouhé, poněvadž se z něho vyvinulo pozdější. -u.o- a -ů-; jednostejně
psané -ic- čteme v nom. brzc'cmye dlouze :: břícmě, a v gen. brzz'cmene
krátce : brčmene, poněvadž v nom. vžniklo zúžením -ž-, břímě, v gen.
nikoliv. Naproti tomu je svědectvím přímým, když staročeský písař délku
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nějakým způsobem zřejmě naznačil. Odo kdy a jak se to děje, je vy
loženo v 5 9 a v prvních paragrafech výkladův o samohláskach a dvoj
hláskach jednotlivých. Ze svědectví těchto obojích, přímých i nepřímých,
vyplývá úhrnem, že kvantita staročeská s novočeskou celkem se shodovala.
V některých jednotlivostech jsou ovšem rozdíly; na př. za stě. dlouhe
nom. třie, čtyi'z'e, adv. silnějic atp. jest ně. krátké tři, čtyři, silněji, za
stč. krátké kazanie atp. jest nč. dlouhé kázání atd.
Známe tedy positivnč dosvědčenou kvantitu novou, a víme, že kvan
tita stara celkem se s ni shoduje. Alc to nestačí k popisu soustavnému
a zcvrubnému, poněvadž tu jsou i mnohé různosti, a poněvadž neznámo
příčin ani kvantity vůbec, ani vytčených různosti zvláště. Dokud základ
tento nebude nalezen, musíme přestavati na tom, aby slovník kvantitu
slov jednotlivých zaznamenával a aby mluvnice v příslušných částech
svých, zejména v kmenosloví a tvarosloví o proměnách kvantitativních
promlouvala. Zde ——v hláskosloví — můžeme z toho ze všeho jenom
případy některé vytknouti, připomínajíce napřed strany většiny jich, že
o nich budou výklady obšírnější v kmenosloví & tvarosloví. —
Případy, které sem patří, jsou dílem z hláskosloví, dílem z kmeno
sloví, dílem z tvarosloví.

505. Kvantitativní změny lilaskoslovné.
Sem patří:
1. Dloužení stahováním,
např. moja-má., čuješ-čúš,dobrojc-dobré,
žahadlo-žádlo chod. 35, třeba-třá, neotvrátil-nótvratil Alb. 75, neuměl
núměl, poabědě-póbědč atp., v. 5476—4179. V délce zachována je tu
kvantita slabik předtím dvou, slabika stažením vznikla vyplňuje touž nebo
skoro takovou dobu, jakou vyplňovaly slabiky předtím dvě,-a v tom smyslu

je dlouženítoto nahradné.
2. Dlouženísamohláskyzačátečnépo některých
na př. k-ápostolóm atp., v. š 94, — z-Égypta
atp., v. g 178, ——v-úši atp,.v.

atp.,

předložkách
v. € 126, — v-óčř

g 193.

3. Dloužení před —j:
aj v áj, na př. tágnych věcí Hrub. 85% przidaag t. 25“, nedaag'
t. 3395, nepoddawag t. 1155, polielaag t. 515 ptaag fe t. 63b, nežaadag
t. 85b, vzijwág t., trwág t. 2843; zaagde t. 350% zágde t. 321% nágdel's
t. 243, nagde t. 1111),275& atd.; diol. nájlepší, nájvěc, zajít, najit BartD.
85 (stjick.), najit, najíst t. 34 (slov.), najdu t. (il (val.); —
ej a či v éj a žej n. řeší, na př. fegde Hrub.

2031), olég t. 282%

neprzigijmég t. 505, zachowawég t. 3405, chtijeg t. 67a; dial. néjsu, léju,
směje sa BartD. 8 (zlin.); —
aj v (7', na př. dial. píju, pijeme, líju, hňíju, víju, víjadlo Kotsm.
(doudl.), bíju, šíju, píj BartD. 8 (Zlín.), —
'
aj v ój, na př. pójdu nč. půjdu, rozlišeno i významem od pojdu;
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dójdu= duogdefs Hrub. 225, duogde t. 375, 43b, důgdet Br. Ezecll. 32, 27,
důgde t. Gen. 18, 21, duogdemy Hrub. 462% důgdete Br. Dan. '2,' 6'

(vedledogdu Br. Gen. 33, 14); průgde Br. 'Jer. 25, 31; Bůlnodtiud
půgme tě t. Deut. 30, 4; dial. stójím, bójím sa BartD. 8 (Zlín.), d'ójit
(do-jíti), prójit BartD. 34 (slov.), dój'du, prójdu '“t. (val.), hnójiť, stóji,
bóji se t. 81 (hran., vedle honí, zvoní atp.). dójit, hnójit, stóji, bóji sa,
projit, nepójde, růj, lůj, pokůj t. 85 (stjick.); sem patří též impt. stój nč.
stůj vedle praes. stoju nč. stojím, Stóy přede dveřmi Ol. Súdc. 4, 20,
jdi & Ruoy v bráně Pror. 66b, Stuoyte mocně u vieřě Pass. 285, u vieřč
tvrdě ftuoyte t. 315, [tuoyte BiblA. Ex. 14, 13, [tůgte Br. t., nč. stůj;
impt. bój sě nč. díal. bůj sa vedle praes. bojím se stč. boju sě, (ty) sč
nebuoy Levšt. 150b, bůj se Suš. 89, matky se nic nebůj t. 22, nč. boj
se; — -ůj naopak se dial. krátí, na př. v nář. doudl. &chod. vyslovuje se
krátce muj, tfuj, svuj, hnuj, luj, stuj Kotsm. 9, chod. 56; —
uj v vij, na př. bvgnoft Hlub. 78b, 257a & j.; impt. neprzeftupvg
t. 11b, oblibvg t. 321), okazvg t. 36', mílvg t., milvgmy t. 454% naí'ledx'rg,
t. 38%, vfylí'g t. 36b; sem patří též impt. -ój, moj, -ůj, nebot tu 6, uo,
až je zvratnou analogií m. 12, na př. warov fye Alch. Ant. l'Oa &j., střevíce
své obůg Br. Ezech. 24, 17, milůgte t. Zach. 8, 19 a j., pamatuog GestaMus.
735, \varuog Ie Konáč (1547) 13“ atd.; -
30“v ýj, na př. wýgdu Br. Jer. 14, 18. wýgdeš t. 2, 37, wýgde t.
Isa. 51, 4 a 42, 13; zlin. mýjn, Hartl). 8; impt. zakrýj t. S; hr_zjj-krý
atp., a z toho kraj přehlas. kraj atd., na př. přikmj (vejce) Háj. hel-h.
(Zíbrt Listy 11), ki—aytefe Comest 112% vmayz tu bolest (bolavé místo)
Chir. 137% \vymayz jím (vínem) tu ránu t. 11V, í'krey fe Br. Isa. 2, 10,
vždy sč rád mey NRada 1636, nč. krej, rej, mej atp.; sem patří též
subst. kyj-ký, z čehož je dále kaj, kaj, vzav kay bil je Háj. 274*, že ste
mi dali ten kay abych se psuom bránil t. 306“.
V stsl. mění se v stejných okolnostech kvantita v aj-yj & oj-ij:
z dobra-js je dobryj(n), z listbje-listije atd.

506. Kvantitativní změny kmenoslovné.

Případy, které sem

patří, jsou mimo jiné:

1. Dloužení staré i nové, zvláště v íterativech.

Dlouženímstarým

měnilo se a v č, o v a atd., na př, tek-ták, útěk, mor-mar-, mořiti-mařiti,
gor-gar-ý hořeti—oharek atd., v. 55 500 a 503. To pronikalo zvláště

v íterativech, proti tek-, nositi atp. bylo tékati, našati atd. Tvoření iterativ
je v stálém proudu; bylo v době praslovanske za dloužení starého, a trvá
také, když nastalo dloužení nové, a v ě, a v 12atd. Odtud mají iterativa.
naše slabiku kořennou zpravidla zdlouženu, dílem zdloužením novým,
dílem starým i novým. Na př. a-á, kladu-nakládám; — e-ě, teku-utíkám
stč. utiekaju;

— c-é, na př. teku—vytékúm; — i—í, viděti-vídati;

Gebauer, Histoilckú mluv. jar.. česk. I.

— o-á
38
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(psl. o-a), nositi-snášcti, voziti-vyvážeti, voditi-provázeti, honiti-vyhánčti,
točiti-otačeti, choditi-vychazeti, moci-pomáhatí, robiti-vyráběti, hodíti
házetí. kotiti-skácetí, močiti-smáčeti, zvoniti-vyzváněti, otvořitiv- stč. otvá
řěti, vděčnost otwarzye božie milosrdenstvie Alb. 24% duchovně věci
otwarzyo a tělesné zakrývá t. 865; topiti-vytápěti, tonútí—tápati, s mlyná
řom' v pekle potoneš v ňomž tapati věčně budeš Hmd. 114", mnohokrát
tápala jest ta lodička a bude tápati,. ale nikdy je nepotonula ŠtítMus.
845, prositi - stě. zaprášěti, ktož bude mšě [zaprášěti PassKlem. 107“
(v. rkp. omylem zaproffyeti), dial. odprášat, doprašať se čeho Šemb. 45;
muožiti - Stč._dial. rozmnážětí, práva & volnosti rozmnazatt (inf.) List.
XVI stol. Pel-w. Otč. 13; roditi _-stč. narázčti, by se byl nenarazal Hrad.
76b; chromý-chrámati;“ -— o-ó, restů-vyrůstání; — u-aí, pustiti-pouštěti,
sušiti-vysoušeti, ostuditi—ostouzeti., chlubiti se - vychloubati se, poručiti
poroučeti; — y-yj, slyšeti-slýchati, skytu-skýtám, hryzu—hrýzám; .— 5-_1Í(_'Ij),
dum psl. (l'hlllžl'dýllllltí, dchnu m. d'Lchna-dýchati (% toho pak dychnu m.
dchnu). schnu m. smchna-vysýchati; — b-í(i-)., čnu psl. čbna-začínati,

*svbtnati- svítati (z toho pak svitnouti) atd.

2. Slabiky krátké v adjektivech

&;příponou

djb, na př. pták

ptačí, zajíc-zaječí atp.; dívčí je slovo nové m. děvčí.

Dlouženív kollektivech
dial. také:

list-listí,

hloh-hlóží,

-hje, na př. dub-doabí, buk-boučí;
bor-bóří, ln'abUíabr)-hrábí, \'rba-vřbí,

břcza-břézí, vyga (vikev)-\—'ýdží BartD.

(51 (ml.).

.

4. Dloužení (lialoktické koncovky
-cmÍ v -e'm'.v subst. kaméní,
lešční. choďéní, dovoléní atp. BartD. 8 (Zlín.) místo kamení atd.

5.. Dloužení slabiky kořennó v subst.

s příponou

ja.

Na -př._

píce z pit-ja, lace z lat-ja (srov. pol. latvy Mikl. Etym. Wtb. 161), kůže
stč. kóžč z kozja Mikl. II 78, péče 2 pekja, příze z prgdja, poušť stč.
púščč ! pustja, výše atp.; ale někdy zdloužení není, na př. meze.
6. Vedle přípony krátké -a-řjest i dlouhé -ář; slabika kořonná
se mnohdy krátí, _je-li dlouhá. Na př. kráva-kravař, víno-vinař, kůň
koňař; drát-drátař, lék-lékař. máslo-máslař; Sedlo-Sedlář.,ryba-rybář, kolo
kolávř, mýdlo-mydlář, mlýn-mlynář.

7. Substantiva

-dlo mívají slabiku kořennou zkrácenu; na př.

strouhatistruhadlo, vrátiti-vratidlo, a podobně přikrywadlo Br. Ex.25, 19,
t. Num. 4, 7, fpinadlo Br. Ex. 35, 22 a j.

8. Adjektiva possossiva

-in5 mají +, krátké, ale zpodstatnělá.

z nich mají dlouhé -ín; na př. teta-tetin &' jm. míst. Tetín, & podobně
Miletín, Hroznětín, Protivín. Kuba- příjln. Kubín atp. Srov. dolejí-óv
& —0Vv č. ll. — Ve jménech Husí-n, zcměnín atp. je koncovka —ín jiná

a vždy dlouhá.

9. Subst. s příponou
běhoun, křikloun a j.

mna mají koncovku dlouhou, na př. tahoun,
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10. N o mina agentis

-tel mají slabiku kořennouz pravidla krátkou,

proti'd-louhé, jež je v příslušném kmenu slovesném; na př. kázati—kavzatel,
a podobně hlasatel, tazatel, obyvatel, ředitel. ()dchylkou rouhatel, slovo
nověji utvořené. V přítel stč. přictel je délka vzniklá stažením z býv.
paja-.
O novém řiditel m. ředitel, zasilatel atp. v. nahoře v 5 503.

11. V subst.
př. kněz-kníže

-gt dlouží se slabika před touto příponou jdoucí. Na

stč. kn-iežě, dét—(dčti)-dítě, had-hádě,

mk—ráče, žid-židé,

holub-holoubě, hus-house, kozel-kůzle, srna- slc. sřňa, vlk-slc. vÍča atd.
Podle toho dílem bylo, dílem dialekticky jest iósle. Wůfle'Rosa 34, kúřě,
když kaurze- má tipet Hrub. 2025, kauře Haj. 199" a j. (nč. píše se kuře,
ale v jazyku obecném slyší se kúře), těle, týle Šemb. 45—(mor.-česk).
()dchylkou na př. prase, štěně. Sem patří také jména domácká dial. Kopále
: dceruška Kopalova, Kučířezde. Kučerova Šemb. 31 (krkon.).
12. Adjektiva possessiva
-ovr. mají _vsg. nom. (akk.) masc. dlouhé
-ó-: ale zpodstatnělá % nich mají -0v krátké. Srov. nahoře -in a -ín v č. 8.
Na př. bratr-m stř. bratróv, Benešóv fem. -ova atd., ale jm. místní Bene
šov, ŽižkOv atd.

13. Přípona -ík je z pravidla dlouhá, na př. mužík, chlapík, koník,
malík, bídm'k, denník, ročník atd.
14. Dloužení & krácení V kmenech jmenných
tvořených přípo
nami -hk-, -5k-. Material sem hledící probral J. Máchal (v programmi!
gymn. německobrodsluího 1888).
.

Podle toho v dcminutiveeh d vojslabičných
-ck (mase.) je slabika
kořenná zd lonžena,
na př. had-hádek, hlas—hlásek,hrad-hrádek, chlad
chládek. klas-klásek, mrak-mraček, prach-prášek, stav-stávek, šatešátek,
vlas-vlásek, hrách gen. hrachu-hrášek, mráz gen. mrazu—mrázek, pás gen.
pasu-pásek; čep-čípek, sklep-sklípek, vřed-vřídek, květ-kvítek, měch-míšek,
štep-štípek, sníh gen. sněhu-snížek; hřib-hříbek,list-lístek, žid-žídek; nos
nůsek, šos-šůsek, tvor-tvůrekz brus-brousek, dluh-dloužek, dub-doubek,
duch-doušek, chluj'n-cllloupek, kus-kousek, luh-loužek, pruh-proužek, sud
soudek, vnuk-vnouček, zub-zoubek; ln'b-hí'bek, vlk-vlček, vrch-vřšek
llartD. 8 (Zlín); — výjimkou bývá slabika kořenná nezdloužena;
a to
nejčastěji, když tu je samohláska 0, na př. bor-borek, chvost-chvostek,
škop-škopek, vzor-vzorek, zvon-zvonek, dům gen. domu-domek, dvůr gen.
dvoru-dvorek, stůl gen. stolu-stolek, vůl gen. vola—veleli;Jan-Janek, člun

člunek, děd—dědek,
jež-ježek, — nebo tvar zdloužený

i nezdlouž

ený

vedle sebe se vyskytují, na př. drob-drňbek i drobek, most-můstek i mostek
a j. —»V demiuutiveeli -ek, jež mají slabik více než dvě, bývá sla
bika. zdloužena, nebyla-li dlouha již ve slově základním; na př. beran
berzínek, kolovrat-kolm-nútek, občan-občánek, skřivan-Skřivánek, valach-va
lášek, buben-bubínek, jelen-jelínek, 'kořen-kořínek, lupen-lupínek, ořech
oříšek, prsten-prstýnek ob. pistýnek, stupeň—stupínek.večer-večírek, člověk
38;
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človíček, kalich-kalíšek, jazyk-jazýček, kantor—kantůrek, ostrov-osťrůvek,
potok-potůček, sochor-sochůrek, život-živůtek, holub—holoubek,ubrus-ubrou

sek a j.; — výjimkou bývá slabika řečená opět někdy nez dloužena

ancbo tvary se slabikouzdlouženou

i nezdlouženou

vedle sebe se

vyskytují, na př.- úhor—úhorek, laloch-lalošek ilalůšck, hrnec-hrneček;
tvar se slabikou nezdlouženou bývá zvláště tu, kde slabika předcházející
je. dlouhá. na př. úhor-úhorek, a při odvozeninácb od základního -ec (wan),
na př. kopec-kopeček atd.

_

Stejné zdloužení je v deminutivech dvouslabičných

-/„-o(mam.),

na př. vrata-vratka, dřevo-dřívko, tělo-tílko, ucho-úško, slovo-slůvko, lože
lůžko, dno-dýnko; výjimkou někdy nedlouženo, na př. oko-očko, plece

plecko, břicho-bříškovedle bříško aj.;

— podobně v tr ojslabičných,

na př. hovado-hovádko, jezero-jezírko, koleno-kolénko, polcno-polénko, ra—
meno-raménko, semeno-seménko, olovo-olůvko, kopyto-kopýtka, koryto-ko

rýtko, hrdlo-hrdélko, okno-okénko, prkno-prkénko, stehno-stehénko ob.
stehýnko; řebro-řebérko, vědro-vědérko; slunce-Slunéčko, srdce-srdéčko
vejce-vajíčko; dítě-děťátko, house-housátko, kuře-kuřátko, prase-prasátko.
vnouče-vnoučátko,

zvíře-zvířátko. ——'

Deminutiva -ka (fem.): dvojslabičná,

jejichž\slovo základní má

kořennou slabiku dlouhou, dílem ji zachovávají, na př. část-částka, hráze
hrázka, váhy-vážky, míra-mirka, mříže-mřížka, svíce-svíčka, výše-výška,
mouka-moučka, bouře-bouřka, hloub-bloubka, chůze-chůzka, 'nůše-uůška
atp., — dílem ji krátí, na př. brána-branka, jáma-jamka, kráva-kravka,
skálaéskalka, sláma-slamka, žába-žabka; hlína-hlinka, lžíce-lžička, mísa
miska, síra-sirka, bouda-budka, hrouda-hrudka, houba-hubka, koule-kulka,
moucha-muška, strouha-stružka, trouba-trubka a j.; — když slovo základní
má slabiku kořennou krátkou, tedy dílem se nedlouží, na př. pata—patka,
lauě-laňka, včela-včelka, leb-lebka, směs-směska, nit-nitka, svině-svinka,
myš-myska, tyč-tyčka, bota-botku, noha-nožka, socha-soška, spona-sponka,
škola-školka, voda-vodka, čnba-čubka, hruše-hmška, ruka-ručka a j., —
dílem se dlouží, na př. hlava-hlávka, chasa-cháska, strana-stránka, klec.
klícka, pec-pícka, řeka-říčka, střecha-stříška, ves-Véska zúž. víska, zeď
zídka, deva-dívka (lišeno od děvka), věž-Vížka, kniha—knížka, hus-houska,

chut-choutka, hora-hůrka a j.; -—když táž deminutiva mají více než
dvě slabiky,
bývá slabika předposlední dílem zdloužena, na př. čeleď
čeládka, pamět-památka, smetana-smetánku, beseda-besídka, koncv—konévka,
otep-otýpka, postel-postýlka, ratolest-ratolístka, chalupa-chaloupka. perut
peroutka, pokruta—pokroutka, pevnost-pevnůstka, tajnost-tajnůstka a j., —
dílem nezdloužcna & to zvláště tu, kde slabika předcházející je dlouhá,
na př. nádoba-nádobka a j., — u odvozenin z -z'mz, na př. novina-uovinka
a j., '— když je to slabika se samohláskou 0, na př. homole-homolka,
punčocha-punčoška a j., ale: komůrka, stodůlka, osůbka & j., — dále když
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je to slabika se samohláskou i, y, na př. košilka, kobylka a j., — a také
jindy, na př. kabelka, ovečka, panenka, tabulka, pilulka & j. .—
.

Z deminutiv odvozená deminutiva.

dálejší

většinou zachovávají

kvantitu deminutiv základních, na př. šat-šátek-šáteček, část-částka-částečka.
15. ,Subst. s_příÍp: -hCa mají slabiku kořennóu z pravidla'dlouhou,
na př. radni-rádce, zraditi-zrátlce, ves-věsce' stč. výseč, voditi-vůdce, zhu—
hiti-zhoubce atd.

_

16. Dlonžení v ndverbialníchkompa rative ch (superlativech)tvaru
kratšího.

s příp. -_7'bs,-7'cs. Na př. daleký kompt. dali. adverb. dále, .daale

Všehh'. 341; dmhý-dráže t. 1275; snadný-snáze t. 90“.;' udi. lcpý,
lepí. adv. lépe, leepe t. :?, nč. ob. líp; kompt. mcni, adv. méňe,
t. 642 nč. ob. míň; déle, deele t. 1615, nč. ob. dýl; široký-šíře,
t. 6517;hustý stč. húšče nč. houšt; hluboký stč. hlu'be nč. hloub;
stě. (li-éve uč. dříve; atd.

17. Nomina

agentis

kompt.
meenie
ffijrze
dřevní

s příp. -čz,mají slabiku kořenuouz pravidla

krátkou. Na př. roditi-i'odič, pálíti-palič, sázeti-sazeč, bouřiti—buřičatd.
Odchylkou ro-zthačJg., hlídač Us. V drtič, hráč atp. slabika dlouhá. není
kořenná.
'
1-9.Přípona 'JŠb je dlouhá; na př. slepýš, měkkýš.

19. Dloužení slabiky kořenné v některých adjektivech
tvaru
jmenného.
Na př. proti krátkému a ve zdravý, -á, -é, plur. zdraví,
-é, -á, gen. zdravého atd. jest dlouhé až ve zdráv, zdráva, zdrávo, plur.
zdrávi, dat. zdrávu býti atd.; _—n podobně mladý-mlád; — malý-mál, David
byl lnaal Štít-. i'. IT“, jsa maal t. 205, nč. málo, nat-málo, po-malu & po
málu chod. 56 a j.; — pravý—práv, donidž židé byli praawy Štít. ř. 78b

atd., subst. právo, adv. právě; — starý-stár, nevšickni (jsme) .l'taarzy
Štít. ř. 85b., k-stáru US.; _ nahý-nák, naah CE. 17, kdy jsmy tě vídali
nnaha t. 16; ——čistý stě. číst, buď czílt HusPost. 20% noha czijfta bude
Štít.. ř. 15%, již jste vy czijl'ty (mase.) t. s7a, kteráž (srdce) jsú czijfta
t. 2931'; tichý stč. tích, bóh tijch a klíden ukáže sč Štít. ř. 170“, učinil
tijcho t. 93b, 7. tijcha jdúce t. 121“, že j' potřebné tijchu býti t. 45, tijffc
kraloval t. 185; — křívý adv. křivě, krzijwie Hrub. 1795, Ben. Lev. 19, 12;
— jistý stč. jíst, já sem gilt Kruml. 149b; — milý stč. mil, bude jemu
mil 01. Prov. 15, 9, má nám pravda inith býti Štít. ř. 9m, mijlý jsme
jemu t. 465, nč. mílo (adv.); — pilný stč. pilen, jsúc pílna HusPost. 17b,
máme pijlny býti Štít. ř. 27% jsú pijlný panie a panny t. 4“; — dobrý

dóbr, múdrý bláznóm nemůže duobr býti Hrub. 4635; — tuhý adv. túzě,
tauze Dolež: 190, túze Us. a Kotsun. 7. Naproti tomu nedlouženo: svatý
svat, clmdý-clmd, slepý-slep. chytrý stč. chytr atd.; zvláště neutrum těchto
tvarů bývá v jistých výrazích nedlouženo, na př. na-čz'sto, z-čz'stu jasna,
clo-čista, čistě proti stč. číst, — do-naha proti stč. náh, z-hola, do-hola,
letos je draho, koupili draze atd. — V jazyku stalším bývá, zdloužena
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také slabíkapříponová; na př. dokonále, tak dokonaale VšehK. 82b, do
konálo t. 27', Hrub. 183, t.»373, Br. Ezoch. 27, 4 a j., — laskávč, lafkáwč
Br. Ezoch. 20, 41; t. Gen. 33, 10 a j., —- spravodlív, spravedlivě, dobro
tívě, vclícě atp.,: fprawodlíw HusPost.y154“, fprmvodlijwio Hrub. let“, t. 29b,
dobrotijwic t. 4165, miloltijwie t. 375, zdrželijwic t. 512 hnimvijwie t.. 265.
lftijwie t. 375, lžíjwie t. 336% takwclijcze Štít: ř. 163, t. 465 MS)-'wolijcze'
daroval t. 90b atd.

20. Spřežky

adjektivní s ná'-: hlady-nábledy', žlutý-udělený atp.

Na př. nábčlavý Háj. herb. 129, nábledý t. 483, listí náčcrnaló t. S“, ná
czcrný Ben. Lev. 13, 21, slunce náčorwoné VelKal. 249, náczerwoný Bon. Lov.
13, 19, náčerwenalá I—láj.hcrb. 492 pryskyřice námodralá Háj. herb, 265, náry
l'fawý t. 4“, náffediwý t. 12', názcloné barvy t.' 5“, barvy nážlntó t. B";
nithořklý Us., nárožní, náradlní atp. Odtud odvozená snbst.: Stč. náde
m'k Vít. 95 a j.
21. Stejné tvary s pří-: bledý-příbledy' atp., přijbledý Háj. hel—h.
3525, přijbrunátný t. 202", semeno příičerné t. 153", přijčerwcný t. 1552
přijhořký t. 1“, přijkadořawý t. 207% přijmorlry' t. XP, přijpcrný t. 175,
přijl'ladky' t„ 106b, přijffodiwý t. 248“ atp.

22. Předložka

je dále zdloužena ve mnohých složeninách, jako

jsou na př. nápad, nález, náprava, národ, důchod stč. dóchod, důmysl,
původ, příkrov, průchod,—průprava, přívoz stč. přievoz; Zálesí, záduší, pří
mořz',přístřeší, náměstí atd. Taktéž v_i/d východ, výprava, výsluní atd.
V jiném druhu složenin těchto krátí se samohláska. kmene jmenného:
chvála-pochvala, sláva-oslava, krása-okrasa, smích-posměch, víra-pověra,
míra-záměra, poměr, síla-posila atp.; podobně při nc—zvíra-nevěra, krása
nokrasa.


23. Slovesa
máti mívají \; nč; často slabiku kořennou dlouhou,
v jazyku starším pak krátkou. Na př. z adj. slabý, sláb je nč. slábnouti,
před tím slabnouti, prfy oflablé Háj. herb. 353“; podobně mladý, mlád
nouti & mladnúti, zmladne t. 136b; sladký, sládnouti & sladnúti, I'ladnc
t. 380% zfladnou t. 83% hustý, houstnouti a hustnúti, až zhuftno t. 4%;
tlustý, tloustnouti a tlustnúti, tluftno t. 925; Žlutý, žloutnouti & žlutnúti,
řásy zžlutnau t. 81", zžlutne t. 103“ a j.
'
24. Slovesa -ovatí mají slabiku kořennou z pravidla krátkou proti
dlouhé příbuzných slov jiných. Na př. pán-panovati, práce-pracovatí, král"
kralovati, kralowati Br. Gen. 37, 8 a. j. (v Br. vždy tak), házcti-vyha
zovatí, létati-polctovati, navštíviti stč. navščz'cviti-navštěvovatí, svítiti, Svíc
titi-rozsvčcovati, kříž-ukřižovati, síliti-posílovati, stůl-stolovati, koupiti-ku
povati, souditi- rozsuzovati, zvýšíti-zvyšovati atd. Krácením novým ř-íditi
stč. řieditiánařv'zovati, srov. & 503. Analogií vznikají však- odchylky, na
př., králowal-Háj. horb. 303, pánugc t. VIIIb, ofwijoczowati Lact; 181%
przimijeffowal t. 187“, díal. shromažďovat mýt. 335,*zmíňovat t. atp. —
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Některé jiné případy, které vlastně do kmenosloví patří, uvedeny
jsou mezi tvaroslovnými v ; následujícím.

507. Kvantitativní změny tvaroslovné.

—

Koncovkyflexivní mají

kvantítu ?. pravidla ustálenou, na př. sg. akk. tu rybu má krátké -u-, sg.

instr. tzí rybú dlouhé -ú, ]. os; sg. kupuji

kupuju má krátké -i, -u,

pl. kupují stč. kupujú dlouhé -í_,42.2atd. Jaké kvantity která koncovka
jest, učí na svých místech tvarosloví. Zde jest tedy vytknouti jen pří
pady, kde kvantita tato se kolísá, a dále jak se kde v tvarech Hektova'
ných anebo k flexi počítaných mění kvantita slabik vnitřních, kořenných
a příponových.
1. V du. dat. instr.
je dial. zdloužené očima, ušima. Bai—tl).
60 (ml.).
2. V pl. nom. maso. a neutr. dlouží se koncové -i a -a v dial,:

vojáci, hadí, holubí, vtací, formaní Bartl). (deli), hadí, chlapí, čápi,
chlapci, zajicíBtch. 447 (dbeč.) a j.; okná, tclatá t. 38 (javor.), 39 (súeb.)
a' j., slc. delá, polia Hatt. slc. 75. Naopak zkráceno bývalé -í zúžené z wie,
na př. stě. vleže-vlci nč. vlci (analogií podle ptáci a j.).

3. V plur.

gen. tvarův -óv a je tato koncovka vždy dlouha:

chlapóv nč. chlapův, kost-í, znamení. duší atd. Tvary, které koncovek
těchto nemají, mívají slabiku poslední dialekticky mnohdy zdlouženu, na
př. čás, do těch čás Kotsm. 8 (doudl.). čias Hatt. slc. 68, ——vrata vrát,
kolo kól atp., do wraat Pror. Isa. 38, 10, podle \'eštie wrát 01. 4. Reg.
]0, 8, u \vrát Br. Jcr. 19, 1, do našich vrát chod. 57, do vrat Kotsm. 8,
z těch kuol Kat. 156, t. 162. mých fluow BrigF. 132, falešných slův Suš.
344, z tijl (sic, nč. těl) Štít. ř. 60h; — Strana. strán atp., se všech ftrán
Pref. 10 a j.,-Háj.
302“ a j., se všech [tí—anchod. 57, Kotsm. 8, ze
šetkýeh stran Erb. čít. 70 slc., u hláv chod. 57, Kotsm. 8. strak
BartD. 39 (súchov.), od vrchu do paat Štít. ř. 132% od pupka do
pant Alxp. 138, vsech hiior IIod. lh, okolo huor List. .slez. XVI stol.
Perw. ()tl;. 10, hur BartD. 103 (las.), jeho noob Pror. 26% patnacziet
nuoh ML. 104-1, slc. s nuob Erb. čít. 70, nóh .IšartD. 39 (hro/,.),
kóp, t., podle stoky wuod Krist. 34b, množstvie \vuod Pror. Jer. 10, _13,
do židovských fkuol Pass. 127, škul BartD.,103 (|aš.), rúk t. 39 (sín-hn,
rýb Hatt. sle. 71 ;' —- duše-dáš atp., zbožnycb duuff Pass. 626, tel ale ne
dunff Štít. uč. 5S“, pracných dúff t. 152% svých duuff Štít. ř. 10()“, sva
tých dvvff t. 52b, všech zeem svD. 24; — býva tn zdloužení i v slabice
přípon-ové: .do voblák chod. 57; polán (polen), klepát (klepet), stebaíl,
světál, pobřesál, vědár t.; močide'l, jarém BartD. 39 (hrozenk.),'olufn, ja
bučék t. 38 a 39 (javor. a SÚCJL),okén, skél t. a 60 (val), děcék. vědér,
zrcadét t. 85 (stjick.), slc. suk'ien; řada hromád, málo votár chod. 57,
motýk BartI). 39 (hrozenk. a súchov.), rovin, hrušek t. (hm.), trn/ik,
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p_leték,handér t.; měrěk, jehél t. 60 (val.), metél t. 89 (stjick.); meríc,
zelín, rovin t. 39 (hrozenk. a súeh.); ovc'e t. 60 (val.), vovíc (ovée), vajíe
chod. 57; do kořán US.; mirka semán chod. 57; Kuijžát VelKal. 33, stádo
housát chod. 57, tělát BartD. 89 (stjick.), děvčát, kuřát t. 85 (tež), pra
sát t. a 61 (val.), koťát t.

_

4. Koncovka pl. da t. -óm je z pravidla dlouhá, na přýku pahorkóm
01. Jos. 22, 10 a j., k nebefuom Krist; 273, uč. -ům; ole dialektieky- se
krátí & jest -am-: chlapom, mužom -chod. 41, vojákom, synom, koňom,
drei-om, telatom Kotsm. 8 (doudl.), chlapem. koňom, telatom BartD. 9
(Zlín.) a j. (obecně mor.), slc. chlapom. Tak bylo dílem již v stě.
5. V plu r. 10k. je dial. krátké -ach m. -áck, na př. ve snaeh, na
lukach chod. 57, ——a jinde vedle dial. -och také -óch, zdloužením- podle
rybách, chlapžch atp., na. př. dubóch, koňóch, polóch, zahradóch, lukóch
Hartl). S4 (stjick.).

(5. \' plur. instr. bývá místo -y, -a-nn' diol zdloužene -y', -ámi;
na př. s tema ehlapý, pre'd svátký, aa vratý Bartl). 34 (sti—ún.) & 41
(břez.), zn-horámi, zuhámi, věcámi 't. 60 (val.), rodičámi, polámi, očámi,
ušámi t. 84 (stjick.), srov. stpol. dzedzynaami Listy íilol. 1879, 315..
7. Ve vzoru chlap (dub) bývá, proti kořenné slabice dlouhé „vnom.
(Midi.) sg. krátká v pádech ostatních. Na př. á-a, hrách gen. hrachu dat.
hrachu atd., práh-prahu, mráz-mrazu, pás-pasu, pán-pana; č, 5-0, č, chléb
chleba, sníhvsnčhu, vítr-větru; 1'i(ó)-0, bůh-boha„ stůl-stolu, kůl-kolu, důl
dolu, vůz-vozu, půst-postu, zrůst-zroftu Br. Isa. 44, 14, vůl-vola, dvůr
droru atp. Odchylky, způsobené většinou analogií: hrách-bráchu chod. 57,
práhu t.., mrázn t., kůlu ,t., pás-do pásu BartD. 9 (Zlín.), pán-pána (v pří
padeeh jistých vedle panu), zrůst-zrůstu Us., půst-v půstč Pal. 5, 2, 43!
& BartD. 9 (Zlin).. V přejatém trůn, kůr gen. trůnu, kůru atd. kvantita
se nemění..
.
8. Podobně v některých jménech vzoru oráč, meč; kůň gen. koně
atd.; déšť gen. deště Nejedlý Gram. 127, a. také děště, do déšča BartD..
9 (Zlín.), déffť. Br. Isa. 44, 14, défltě t. Jer. 3, 3 & defítě t. 'Ezech.
1, 28 a j.

9. Podobně ve vzoru

město: jádro jader;

jméno jmen, gméno Br.

Gen. 36. 40, zegmena t. 30, 28, gmen svých t. Gen. 36, 40; léto let,
dvě létě Br. Gen. 5, 20, devět let t. 5, 27, k sedmi letům t. 41, 36,
letóm VšehK. (vždy tak).

10. Ve vzoru

ryba zkracují se kmeny d\'ojslabičné, když mají

slabiku první dlouhou, \; jazyku nynějším v .sg. instr. & plur. gen., dat.,
10k. & instr., na př. hrána—branou, bran, branám, hranách, branami, —

strouha-struhou, struh, struhám, struháeh, struhami, — žíla-žilou, žil,
žílám, žilách, žilami Nejedlý Grnmm. 148, — kůra-korou, — míra-měrou,
měr atp. Z památek stč. nelze téhož měnění kvantity přímé dokázati
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to jest doklady rukopisnýlni dosvčdčiti, poněvadž kvantita v žádném ruko
pise starém není označována důsledně; mívají ovšem ve mnohých ruko
pisích slabiky dlonhé často délku označenu, ale nikde není označena
slabika dlouhá každá. a proto nelze z tvaru rukOpisného na př. branuu
Pass., 485 tvrditi, že slabika jeho "první byla krátká. K_ bezpečnějšímu
poznání vede nás v této příčině kvantita nevočeská. Krácení míra-měrou
nemůže býti původu novočeského, nebot novočesky zkrátili bychom míra
\“ mírou;- pochází tedy z doby staré, z doby před úžením 150v í. Je-li
však měnění kvantity v míra-měrou staré, tedy je zajisté staré také
\_'ln-áua-bra-nou atd. Krácení stejné bylo bezpochyby také v du. gen.-10k.
branú, .jsouť zde k tomu příčiny stejné, jako v sg. instr. a jako v plur.
dat. a 10k., a bylo pravdě podobně také v du. dat. instr. branama, jako
\' plur. instr. branami. — Novočesky říká se vedle branou také bránou,
vedle hrouda také hrudá atd., tak že někdy tvary dvojnásobné vedle sebe
jdou, na př. strouha gen, strouhy dat. 10k. stlrouze atd., a struha gen.
str-uhy dat. lok. struze atd. Dvojitost tato vznikla novotvořením: vedle
pádovýeh tvarů s kmenovou slabikou dlouhou sg. nom. strouha gen. strouhy
atd. byly v pádech jiných tvary s kmenovou samohláskou krátkou sg.
i_nstr. str-uhou, pl. gen. struh atd.; časem přidělaly se analogií k tvarům
s náležitým —ou-tvary dlouhe též pro pády ostatní, tedy podle sg. nom.
strouha atd. též sg. instr. strouhou atd., a přidělaly se naopak k tvarům
s náležitým .n- tvary krátké též pro pády ostatní, tedy podle sg. instr.
struhou atd. též sg. nom. struha atd. Byla-li tato dvojitost již v češtině
staré a jakou měrou, nevysvítá bezpečně z tradice jazyka; zajisté jí ne
bylo tolik jako v češtině nynější, ale začátky nějaké býti již mohly.
11. Stejně krácení je ve vzoru duše; na př. práce sg. instr. prací,
pl. gen. prací, dat. pracím, lok. pracích, instr. pracemi, sg. nom. tíže,
instr. s-těží atp. Ale pravidelnost a důslednost se tu nevyvinula anebo
nezachovala, říká a píše se vedle prací také prácí atd., a zejména nikdy
nekrátí se pl. dat. a lok., když mají koncovky -em a -ech: práocm, práccch.
12. Podobné krácení je dále v některých jménech vzoru kost,
zejména sůl gen. soli atd., hůl gen. holi atd.1 stč. též pz'ad gen. píedi a
pl. gen. pčdí. — V parallelním vzoru host je pl. nom. stč. -že, a podle
toho iřic, čtyř-ic; tu zkrácena koncovka“ v nč. tři, čtyři.

13. Ve sklonění souhlásko vém jsou ve vzoru rámč k nom. akk.
rám'ě, břímě, plémč atd._ pády ostatní krátké: ramene, břemene, plemene
atd., dat. rameni atd., pl. nom. akk. ramena atd., gen. ramen atd.; —
podobně je nom. máti, akk. ina'teř vedle gen. mateře atd.
14; Ve sklonění zájmennem—je dial. tá místo ta, tátoím. tato
Btch. 446 (dbeč.), há cam, ke? cam Bártl). 85 (stjick.); — mor. nom.
drá, oba' vedle akk. dva, oba; — za ně. náš, va'š fem. naše, vaše atd.
bývá \“ dokladech XV—XVIII stol. dlouhé
také ve dvouslabičných
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nominatívech a akkusativech sing. i plur., na př. utěšenie náře HusPost.
64“, dostatečnost nafe t. 107", (odplatu) naň t. 643, světlo wáffe Br.
NZák. 12b, odplata wáffe t. 12“, nafi doktorové HusPost. 155, mafie těla
t. 65"1 kniežata náře t. 65b, věci vále t. 945, name dufl'ie Ol. Jud. 8, 16,
synové wzifli Br. NZák. 301) a j., knížata náffe t. 1593, náfli Nudož.- 35,
naše, vaše Tomsa 234 atd

15. V časování jsou jisté proměny kvantity především v in fin itiv č.
Inňnitivy dvoj-slabičné
mají slabiku první z pravidla zdlonženu; na
př; nesu-nésti, vnésti, vodn-věsti, zvěsti, kladu-klásti, hraji-hráti., ki'yji-krýti,
chtěl-chtíti stč. clltz'eti. mřcl—mříti Stč. mřieti, ctil-otíti stč. čstíti atd.
Z pravidla toho vyjímají se jenom slovesa moci, vrci1 jcti, pěti (pěji)1
spěti (spěchati). Některá pak mívají slabiku někdy zdlouženou, někdy ne—
zdlouženou, na př. smíti a smčti, čníti a čněti, zejména -íti, -čti, pn-íti &pněti
a. j. Když infinitiv dvojslabičný je složen s předložkou nebo s ne- a tím

jest učiněn trojslabičný
nebo i čtyřslabičny, tedy je slabika kmenová.
někdy zdloužena, někdy nezdlonžena. Pravidlo jest toto:
a) Za dlouhé —átiinfinitivu dvojslabičného má infinitiv víceslabičny'

krátké —uti.Na př. dáti-vydati, podati, nedati atd.; znáti-poznati, uznati,
neznati atd.; lmáti-zahnuti, pollnati atd.; bráti-sebrati, nabrati, podcbmti,
rozebrati atd.; zváti'pozvati, vyzvati; stláti-ustlati, dbáti-nedbati, spáti
zaspati atd. Jenom tam zůstáva dlouhé -áti také v infinitive víceslabič
ném, kde -á- vzniklo stažením; tedy v slovesícli báti z hajati, státi ze
stojati a v slovesích vzoru třídy V. 4: láti z lajati, smál se-ze smbjal's
atd., na př. báti se-nebáti se., státi-postáti, vystáti, přesuiti, láti-vylati, káti
se-vykáti se, táti-roztziti, netáti, smátj-zasmáti se, hřáti-ohřáti atd. Shodné
s pravidlem tímto jest státi (stojím)-přestáti . . ., a naproti tomu státi
(siamo-přestaň atd.
*
b) Za dlouhé původní -íti (kde i stara čeština měla -íti) infinitivu
dvojslabičného má, inlinitiv víceslabičný krátké -iti. Na př. ctíti stč. čstíti
uctiti, poctžti, nectiti; _mstíti-pomstíti, křtíti-pokřtz'ti. píti-napz'ti, bití-zabiti,
žití-užití atd. \'yňato jest jíti-nejak najíti, přijíti atd.
0) Všude jinde jest v infinitive víceslabičném taž slabika zdloužena,
jako ve dvojslabičném. Na př. tžti stč. ticti-roztiti stč. roztieti atd., vzíti'
stč. vzicti-uevzíti, žíti (žnu) stč. žíeti—požíti, lnříti stč. mříeti-umříti, tříti
stč. třžcti-utřz'ti, příti stč. přieti-podepříti, rdíti se Stč. rdz'eti sě'zal'díti se,
ty'ti-i'oztýti, vy'ti-zavýti, krýti-přikryjti, mýti-umy'ti, r_ejti-vyrýti, býti-dobytí,
nabýti atd., zouti—obouti, sclmouti-nschnoutí, hnouti-pohnouti, plouti-vy
plouti, nésti-přiněsti, lézti-vylězti, klásti-naklásti,
růsti—vyrůsti, tlouci
roztlouci atd. Někde se usus jazyka a Spisovatelův kolísá; na př. vedle
zazníti jest i zazněti, a podobně zahřmíti a zahřměti, nechtíti a nechtčti,„
srov. č. 15; — vedle míti je pojmčti n. poměti; — místo dovésti atd., dowéftl
Br. Jer. 52, 11, vwéfti t. Num. 14, 6, přinéfti t. Dan.- 5, 2 nalézti t. Oz.
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2, 6 atd. píší jiní a někdy titíž spisovatelé dovesti, donesti atd., — Jg.
máivedle i'oztgjti, otýti, unýti krátké vytyti, nabytí, dobytí atd. a krátké
i dlouhé pokrytí-pokrýti, přikrytí-přikrýti atd. —
Za spisovné dvojslabičné infinitivy kvantity —v jsou v nářečích morav
ských infinitivy jednoslabičné krátké; na př. lhat č. lháti, dat, psat, mit,
šít, kryt, mét, chtět, vět, dut, kut, plnt, klast, krast, přast, nest, vezt,
plest, nyst, tyct, mřet, vřetatd. BartD. 9, 56, Neor. 7, brat, hnat, spat,
chtěť, kleť, mleť, hnít, mstít, kut, čnť, kryt, bytntd. Btch. 444 a. 445;
kde slabika dlouhá vznikla stažením, je délka zachována: stát, Init sa,
lát Hartl). 9 (Zlin).
16. Zdloužení fOnetické,které je v dvojslnbičném infinitivě, v supinu
není; na př. spáti-spat. žíti stč. ž-ieti (žnu) -žat.

17. Participium

-l mívá dialekticky zdloužení několikeré, jak

ukazují příklady: píi fem. piia atd., krýl-kryin, kůl—kun BartD. 61 (val.);
—'volál-volaka, volali t.; — voiái-volaia, hodil-hodila, seďél-seděla, kůl
kuia t. 9 a 26 (Zlín.), 91 (kol.), 85 (stjick.), Btch. 446; — vědíl vědíla.
vidí! \'idíli, pršílo, humíl, trpíl, volá!, mínoul, oboul. ohnoul, prásknoul
chod. & Šemb. 16 (domažl.); — nési, \'édi, pékiBartD. 9 a 26 (zlin.);
— pás, sík Us. podkrk., — nés (: nesl), véd, pék, pás BartD. 85 (stjick.),
muh fem. mohia t. 113 (13.9), — nespád, pribieg, utiek Pasti-n. 149 (slc.,
místy), — bódéi vedle bód fem. bodla, móhéi v. móh fen). mohla BartD.
78 (val.), néséi, páséi, vědě/1, pékéi t. 37 (strán. ) a44 (břez.); -—-z jazyka
stmšího patří sem příklady slúl, hníl, šél, vidiel, stál (stanu), vý! atp.:
flvl Hrnb. 260", aby shnijl t. 253", shnijlo t. 292“, ['hnijlí t. 4055, Heel
Ben. Gen. 37, 30, wfíeel t. 7, 13, wyl'fél t. Gen. 38, 29, nafíél t. 39, 4,
l'fyél t. Dont. 19, 5, przyffyél t. 32, 44, newidiél t. Dent. 28, 68, >zuol'tál
t. Gen. 7. 23, pes way! Háj. 161", (vlci) wayli t. 252b atp.

-c,

18. Participium
-n má v koncovce samohlásku dílem -a—, dílem
V případě prvém je koncovka vždy dlouhá: volán í'em. volána atd.,

kupován, (lržán atd. V případě druhém bývá místo -cn někdy —én.(zúž.
-_zín-. -ín-), na př. vpaléna Ben. Gen. 38. 13, byl obwinijn Háj. 294b,
tvář nebude I'pntřjna Br. Ex. 33, 23, fpatřijn VelKal. 321, fpatřijnn t.
3226, I'patřijno t. 84, fpatřjny t. 149, nakrmíno, pokropíno, namočíno,
podbjíno Kotsm. 8 (domu.), zametýno t., -— a místo -ěn často _-icn zúž.
-ín, na př. otewrzyno EvOl. 2745 aby pozzrzzyno bylo t. 1633, [liffyn
t. 129), widijen Ben. Ex. 34, 3, widijeno t. Lev. 23, 12, powiedijeno t.
Gen. 15, 13; widijn Háj. 283% widijna jest t. 312b, widijni t. 199',
swětla widijna gfu t. 3535; widijn VelKal. 105, widijna t. 68, widijno t.
169, widijni t. 304, widijny t. 335, zawí'ijno t. 78 a j.; by \vyházjni byli
Br. Jer. 22, 28, paul'l'tjn býwai t. 14120011;
32. 25, nebylo přenáfljno t. Num.
36, 7, přiwážjno t. Jer. 10, 9 a j.
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19. Substantivum

verbale

má slabiku předposlední někdy

krátkou, někdy dlouhou.
21)Když je tu samohláska jiná než -a-, je slabika z pravidla krátká;
na př. chtění, umění, lovení, házení, pití, pluti, hnutí, mytí atd. Odchylky
dial. chodéní, dovoléní atp. BartD. 8 (Zlín.) v. 5 506 č. 3.

b) Když je tu samohláska -a- a tvar je dvojslabičný,

tedy jest

dlouhé -ání jen tam, kde -á- vzniklo stažením, na př. stání ze stojanbje,
lání z laianbje atd.; jinde jest z pravidla krátké -aní, na př. braní, zvaní,
Stluní, psaní, spaní atd.; odchylky jsou řídké: dání, stání (stanu), z-mrtvých
vstáuí, lkání, v jazyku starším: braanije VšehK. 2145, 3003, řwánj Br.
Isa. '5. 29, t. Ezech. 19, 7 a j., pfánj t. Dan. 5, 7;_— když je slabik
více než dvě, bývá v nč. z pravidla dlouhé -ání, na př. pokání, volání,
koupání, rozmlouvání, povstání, pozvání, sepsání atd.; v češtině staré
proniká tu však pravidlo poněkud jiné, podle třetí slabiky od konce:
když tato je krátká, následuje dlouhé -ánie, a když je dlouhá, následuje
krátké mnie, tak že poslední tři slabiky těchto jmen mají rhythmus dílem
bacchijský V ——,na př. nadaanije Hrub. 2373, zwykánije t. 4613, „pano
\vánije t. 395“ atd., dílem amfimacerský —v—, na př. dijwanije Hrub.

1572 haadanije t. 4885, dobýwanije t. 4345, napomjjnanije t. 3535, opaa
l'anije t. 1715, kázanije t. 173“, przikaazunije t. 5075, okázanij Všth. 1',
przikázanij t. 53'3 očekaawanije t. 56b. odhadanije t. 14b a j., przylxázanije
Ben. Deut. 21, 18, zawázanije t. 24, 6, cln'ápanij a drápanij Haj. herb.
67“, zlámanj t. 61b a j., kázunj Br. Isa. 53, 1, rozkázanj t. 36, 31 a j.;
diulokticky drží se tento způsob dosud v dolnobočevském kázaní, vdávaní,
přimlóvaní atp. Btch. 446, _a porůznu jinde ve slově kázauí Kotsm. 8
(_doudl.), BartD. 8 (Zlín.) a j. —

20. Participia

pra es. nesúc- nč. neseno-, iešúc- přehlas. tešíc-,

trpiec- zúž. í/rpz'c- mají příponovou slabiku '-úc-, -žec- atd. z pravidla
dlouhou. Porůznu vyskytují se však odchylky a nepravidelnosti, jako na
př. žena gduc za ním Br. Gen. 19, 26, řkucy t. 18, 2 aj., weduc, wolagic,
milugic Rosa 134—135, buduc Dolež. 112, pigic t. 108, \volagic Tham
(1801) 100, profecz ChelčP. 8311,dcera l'lylfeczy t. 2b a j., mlčecz běžala
Háj. 468% žena bogecy fe t. 395 křičecy t. 101n a j., činic, činěcy Rosa
134—135, ležic, chodic, flyfl'ic Tham (1811) 57 a j., ano též milugoc,
wolagec Rosa 1. c., inilugecy, wolagecy Dolož. 100 a 102. Odchylky tyto
však většinou nevyvinuly se v jazyku samy, nýbrž vznikly z mylných theorií
svých původcův.
.

21. V praesens

je kvantita většinou ustálená: sg. 1. neszr, tešz',

kupuji? stě. tešu, kupuju, uměju, dělaju.- súzěju, lajz'c a pl. 3. nesá ně.
nesou, tešú nč. těší, umějú nč. umějí atd.; — sg. 2. umicš zúž. umíš
z umčješi., děláš z délaješb atd., sg. 3. umie zúž. umí atd.; — sg. 1.
trl'm. prošu, p. 3. trpíe, prosže, zúž. -í; — sg. 2. trpíš, prosíš, 3. trpí
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prosí atd.; — k tomu pak i 1. sg. trpím, prosím; — s 'odchylkami dial.:
sedim, sédiš, sédi . . ., léžim, běžim atp. BartD. 85 (stjick.) m. sedím,
sedíš atd. —-Vedle pravidelného vede- bývá někdy vedě-z budee Einmn.
6, t. 17, gdee t. 41, przygdee t. 2, nevmrzee t. 34, zetrzee t. 33 (2krátb,
pillee t. 5, netyezee t. 51, ale v Einmn. není toto psaní spolehlivé,
v. 5 508; ona lagě Jidl)rk. 61, an sě wezee 1; 70, I'lowee VšehK. 18“
a 2373, Howe VelKal. 128 a Haj. herb. 1355, Slowé pak spravedlnost
Kold.'-' I“, ten trhu vžiwé t. l28b. padnéte Ben. Lev. 26, 30; díal. vedeme,

vedéte, neseme, nesete Bartl). 61 (val.), něsémy, 'něséte, co chcétě,
dojďétě, umřény, zavřétě t. 85 (stjick.), slc. vediem, vedieš, vedie, vedieme,
vediete atd. (že z (2,jinak Pastrn. 11), srov. stpol. mozee potest, zisczeé
acquiret, skazuyeemy atp., Mikl. Lange Voc. 65. — K praví-ti jsou pro
1. sg. doklady s -á- a s -z'; (já) praawy Štít. ř. 143% t 2075, pravi (tak
\; rkp.) HusPost. 1625 (ja) prawij vám Krist. 83b; — podobně vízu
k viděti: již wijzy Štít. ř. 17b, wíjzy nebesa otevřena t. 27b, takt wijzy
psáno t. 87b a j., wízi BíblB. Mark. 7, 24.

22. Imperativ
v sg. jednoslabičný, — du. a pl. dvojslabičný.
— krátí z pravidla slabiku kořennou, je-li v tvarech ostatních dlouha,
totéž zkrácení je pak také v dvojslabičném tvaru sg. -z'-ž (t. j.
s enklitickým -ž) & ve složeninách. Na př. á-a, vrátiti-vrat pl. vratte,
vrati—ž, obrat,

navrat,

obratiž Br. Num. 6, 26, nawratiž t. NZák. 25%

ráčíti-rač, račiž, vážiti-važ, páliti-pal, vzdáliti-vzdal, hájiti-haj,braniti-braň,
chrániti-chraň, kázati-kaž, vázati-važ, tázati se - taž se stč. těž sč; -—
"že(í)-ě(e), svítiti stč. svietiti-svět, osvítiti-osvěť, zasvítiti-zasvěť. kvíliti-kvél,
křísiti stě. křiesiti—křes, wzkrňes mě ŽKlem 30b, mrtvé krzyefte Koř.
Mat. 10, 8, mrtvé křeste Br. NZák. 24b, navštíviti stč. navščieviti-uavštčv,
nawfl'těw mne Br. Jer. 15, 15, pospíšiti stč. pOSpiešiti-pospěš, říditi stč.
řiediti-řěď, veď & zřeď lid mój ŠtítV. 85, zřeď dům svůj Br. Isa. 38, 1;

krácením novým bývá tu místo í-ě(e), na př. říditi-řiď, navštíviti-navštiv
atp., srov. & 503; — i (původní) -z', nížiti-niž, ponižte se Br.'Jer. 13, 18,
sílití-sil; — zi-u, brousiti—brus, blonditi-bluď. souditi-suď, soužití-snž,
kouřiti-kuř, koupiti-lmp. vstoupiti-vstup, lúbiti-Iub, zalib se tobě Br. Dent.
33, 11; tak bylo i Stupi-ž, sftupiž jako déšť Br. Dcut. 32, 2, kupi-Ž atd.;
nč. koupiž, so-udiž, vstoupíž atp. jsou odchylné novotvary; — ý-y, výšiti
vyš, mýliti-myl. -— Někdy však bývá v týchže tvarech“ impt.

zdloužení.

naopak

Zejména sem patří: inf. voliti impt. vól, wuol ze dvého Kat.

152 a 180, neb wuol t. 180; praes. rostu, mohu impt. dial. růst, můž,
růst jablunko Suš. 435, pomůž mně bože t. 14; — inf. honiti, hoditi,
skočitl atp. impt. lašský huň, huňče, huď, skuč atd. BartD. 103 t. j. *hóň,
*hóňte atd.; —' o impt. stáj nč. stůj praes. stojím, bój sč uč. dial. bzžj
sa Š 505, 2. ——
Nezkracena
je slabika kořenná v dokladech fuvdte
Pror. 3b m. suďte,'otijezz skota a naučí tě Štít. ř. 246b m. otěž nč. otaž.
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23. V aoristu

nesech, neSc atp. jest -c krátké; odchylka ojedinělá

nalezec JidDrk. 69.

24.3" koncovce

_

]. plur. -chom bývá někdy'odchylkouždloužení:

syti bychnom Otc. 300'*, nadgidechuom t. 3403, nakochachuom sě t. 300%
dorazichnom rkp. XVI stol. (Hanuš, Osterspiele 96). Srov. odchylné %!0za
žádané o v Š 508.
'
25. Za spisovné tvary sloves trvacích cenitivccním, zvoniti-zvoním,
mluviti-mluvím. trkati, stojím atp. je dial. cénit, měnit, činit, zvónit, klónit,
hájit, mlúvit, mitit, pínit, křmit, třžit, třkat, sřkat, vřzat atp., praes.
céním atd. Bartl). 8 (zlin.; o bójím,-- stójím v. 5 505, 2); ale iterativa '
vozit, nosit, chodit t. se nedlouží. Jinde je k seděti, lcžeti atd. praes.
sčdim, sědiš. sědi atd.,'léži1n, létim, běžim atd. t. 85 (stjick.) a 61 (val.);
idu, ídeš, ídete atd. t.

_

_

26. V adverbiích
mění se kvantita rychle a n'lin'iořaidně.Na př.
za mnohem bývá mnohém, mnohém více Puch, 111%, mnohým krásnější
t. 23“; za kompt. -ějie, -ějí _je ně. -ěji, krásněji Us., lípegj Puch. 16“
a král'něgi t. 109';' za náležité prvé bývá nyní obyčejně prvn, a častěji
nejprwr než nejprvé.

508. Kromě nestejností, \'yčtených v gg předešlých, jSOu v kvantitě

české ještě mnohé různosti

jině, hlavně dialektické.

Zastihujeme

je'jednak v textech starých, jednak v nářečích nynějších. O textech
starých je však připomenouti, že na. jejich označení délky nelze vždycky
spoléhati; písaři chybovali tu zajisté jednak z nevědomosti, jednak z ma
rotty. Na př. Blah. 261 vytýká, že píší na konci slova rádi -j (zí)
místo -i: Janowj, Petrowj atp.; — v Lact. psáno skoro vždycky m'jc- za
náležité m'a, nijekdy 2403, nijekam 2401', nijecžijni 231_d, nijetcžij statek
2005, donijekud 2ňlb, odnijeknd 240“, ponijekud 78“ atd., ale nedůvěřu
jeme této psané délce, poněvadž bychom měli za ní také ll'í-, níkdy,
nikam atd., kdyby se byla skutečně také vyslovovala; — v Einmn. psáno
praes. budee 6 a 17, przygdee 2, nevmnee 34, kmen zetrzee sě . . zetrzee
jej 33, pil'fee sv. Matěj 5. ijeden netyezee mne 51 a j., a to by mohla
býti zdlouženú přípona kmene praesentního, v. g 507 č. 21; ale spíše se
podobá, že je tu v písmě reliektován řečnický nezpůsob, protahovati samo
hlásku koncovou, nebot tu psáno také sg. vok. Simonee 37, panee 40,
lidem dobré wolee 6, nebee i země přěmine 2, jednoho duee S), v noci
i ve dnee 8, že jste mnee hledali ]O, poydemee 48, viece mne neuzrzitee 7,
[přioděli gftee mne 17, przigmyetce 43, Iklidtec 12, pul'tee sieti mittite 48,
mylleffee 5, byel'fee 42, bieffee 45, wedee duxit 19, \'fly'f[e\\'ffee 9, když se
nedosta \vynaa 10, otevřel oezij 32, liber ftoo 45, ftoo mtuov 22, a j.; —
v Pror. jižto tě blazenaa řkú 33, ptakaa 35b (opraveno rasuron), bez bydly
telee 4“, wnolee mě (gen.) 35b, pornbám výborné gedlee 27h, pramenee
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(gen.) 136%lnúdrosti a roznmnv 1091', dar hofpodynnv 495, rukuv niú (ekk)
655, já vwednv na vy zlé 60“,_zvuk trubyy lllb, pi'ěnes dczeryy měj-32b;
-— v Mat. všeho ftrachnu 19. \vftrachun 43, svému brzichuu 50, zbavil jě
hrzioclmn 41, onoho duchuu 42, v tomto duchuu 42, noffiechuu 33, fedyechuu
5, nalezechuu 20 a j. (často -chuu v 3. plur. impf. a non), neb jsme viděli
lnvyczdun 20 atd. Když se tedy dovoláváme stě. délky, dlužno se varovati
dokladů těchto a jiných podobných, zvláště není-li _pro ně potvrzení od

jinud. — Naproti těmto zdánlivým nebo nejistým různostem jsou jiné sku
tečné & bezpečné.

]. Především patií'sem' doklady stč. s dlouhým na za ně. krátké a:
l'kuoda DalC. 50 t. j. Škuoda, své l'kuody t. 71, fkuodno t. 92; wewuodu
t. 99; pnod tisíc kop ListVrat. 1377, duogdeff Pass. 455, kryftuowi Kruml.
30b, miftruowftwie ApatFr. Glb; buorowa šiška PassKlem. 1825, buolel't
t. 2145, na buoczye korába. t. 82%,buogyecz fye t. 92_"„hlubuokoft t. 122'.
ncbuo t. 97“ a 155"; puo-rzyeczy t'. 192“, puoczet t. 1721), puoczc (aci—.)
t. 216% puoln'zymyclo t. 176“, v tom pnobyezeny t. 202", puofluch t. 1771),
puotrzyehyczy t.. 1141'; kuopym t. 795 na pokuogy t. 875, nyekuolykuo
ln'atróv t. 17Gb; hnorke 010va t. 1022 duoln'zye t. _119“; srov. % 183.
Doklady tyto mají podporu v nč. dial. nó, 17.,na př. puódkova, puódpora
BartD. 44 (břez.), p'ůrod, půvěra chod. 41, vuda (voda), vukno Šeinb. 43

(mor. hor.) a j., proto nelze jich pomíjeti.
2. Jiné kvantitativní odchylky původu dialektického jsou na př.
v Háj. herb. prách 249', llžáfa 52b, l'uchému Kál'l'li 115b, _ol'ládyč 268b,
\vrátyč 2103, kožka 77b, Imola 29b, zrol't- 34& a j.; — ve VelKal. do Žij
tawy 337, Radijínovi 111, kníže Mnijchowfké 330, pijhy 2"_, ffpjce 96“

a j.; _ šestý stč. šéstý, od feeftee hodiny Štít. ř. 155% SlijcftaIIl'ul).275",
[lijeftee (knihy) \'šth.
1663, srov. šéstý BartD. 8 (Zlín.), šístý t._56 (dol.);
srdmy' stč. sědmj'j, fcedme jest velchnost jeho Štít. ř. 202% srov. s_ídméj
chod. 36, sédmý Bm—tD. 8 (Zlín.), 85 (hran.) a 81 (stjíck.); & podobně
ósmgí BartD. 8 a 85, ůsmý t. S] (hran.) a 56 (dol.); šístlra, síďma, vůsma
Šemh. 21 (středočesk.).l
.

Další dialektické různosti kvantitativní vyskytují se nejčastěji
v ad ve rbií ch & výtazích adverbialních. Píše se včera a říká se včerá
Us. a lštch. 4.46, včerá. Br. Mich. 2, 8; — zejtra & dial. zajtrá 'BartD.
39 (ln'oz.); -— za spisovné soft—a,Zah-a je dial. sotvá. ledvá, & také stra
nivá., naprotivá, kroměwí, mimová, podlevá, vcdlevá, kolová, zvůliva'., blé
ževa'., indová t.. 8 (Zlín.), Noor. 7, Btch. 446; —„ vedle m'ch Jg. jest
i nikdá Us. a Br. Hill). 1, 4. tehdá Us. a Šemb. .11 (česk.); —-vedle po
něvadž Jg.,'dolm.7;ad Br. Deut. 12, !) atp. jest také -vád— Us. a ponie
wadž VšehK. 25., 865, 1893 a. j., dofawád Br. Ezech. 4, 14, t. Num. 14,
19, VelKnl. 218, pofawád Br. Ag. 2, 20, dokawádž Všean. 2375, VelKal.
104 a j.; — vedle odevšad atp. jest i -všú.d, odewffád Br. I'Izecll. 37, 21
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a j.; — vedle jinak, jednak, ginak VelKal. 77 a j., gednak t. 99, jest
i -ák, gínak t. 33, gednak t. 6, 36 a j.; — místo nil-(la, někdy je -d_z/',
nikdý Háj. 11011).69“ a j., 'někdý t. 191“ a j.; — vedle opětc, tuze, záhe
bývá i -0', opyetee Štít.. ř.' 116 a 2235, tume Chir. 2895, zahce VšehK.
293% přece a. přccé Btch. 446 (dol.-beč.); — vedle opět též opl'ct, opít,
opijet Štít. ř. 13“ a j., Alxp. 5 a j., opijt Lact. 2425; — slabika
vnitřní má dále kvantitu různou v adv. snad a dial. snáď Btch. 446, —'
z předu, ze zadu hran. z přédy, zády BartD. 85, ——dom-ů, dolů, lon/,' kel.
dómu, dólu t. 92. stjick. lóni t. 85 a j.; — advcrbialní výraz Awami/zrn.
vytržen ze spojitosti s dat. sg. chlapu atd. a v osamocení tmu podlehl
změně mimořádné ve k—večcrú, ou, nč. —ou, k weczerú ad \'espcrani Ol.
Ex. 12, (i, k wcczernv Pror. Jer. 5, 6. k \veczerau Prof. 7. k wečerau
Br. NZák. een, k-večerou US.; _- taktéž změnilo se [„“-poslala v Lou, žni
k posledou zejtra mne odvezou, Čelakovsk. Slov. pís. III. 21; -—a stejným

způsobem změnil se předložkový akk. (v):-výši atp. ve výraz adverbialní
psaný velmi často -í: dva lokte z wyl'fij Lobk. 1031), sedm loket z hlaubij
t. 191), z fíijřij čtyři (lokte) Prof. 37, čtyř (sáhův)

z dýlij l:. 32 atd. —
Stč. adverb. kompt. čistčjz'e atp. mělo by zníti nč. -ějí, ale je zkráceno
v -ěji, srov. g 503.
4. Jiné sem patřící různosti, když mi z příčiny nahoře vyložené nelze
vyložiti všech &soustavně. naznačují v následujících ukázkách. sestavených

podle nářečí. V Čechách
říká se vedle sova v mnohých krajinách také
sám, a podobně smola-smůla, kosa-kůsa, loj-lůj, hruda-hromla, žaludek
žaloudek, struha strouha, luh—louh;— podobně biéžet, léžet, bóže, hóři,
zěli, čára, Ján, nádějo, kniha Šemb. 10 a 11 m. běžeti, bože, Jan atd.; —
v nářečí chodském jc bůtka, brambůr, chvůje, knůt, k-ůs, půrod, půval,
půvěra, půnebí, stuh, vůje, vůlše, vzdůra, ski-útnout, stunat, půznčj (pozdní),
takůvéj, tůlik, kášel, náděje, rák za spisovné botka . . knot . . kašel . .,
a naopak ptačník, -krat, hnuj, tulec, muj, plaču, pomahat, klobuk, kovarna,
řezbař, místo spisovného ptáčník . . hnůj . . pláči . . klobouk . . řezbář chod.
41 a 56; — v nař. doudlebském řžpa, fčíla, ocz'lka, plíva, pína (pěna),
bích (běh) gen. bíhu, večer adv. na-večír, íkra, ískra, žtrocíl, žito, rejba
(ryba), douha (duha), siou-ze (slza), plouch (pluh) gen. plouhu za spisovné
řepa . . jikra . .- ryba . ., a naopak krátké desetkrat, stokrat, plaču, plačeš,
zapřahnout, zapřahnu, zapřahli, vězdař (hvězdář), řezbař 111. krát
atd. Kotsm. 8; vedle samostatného chvála je rčení chvala-Bohu t.

— V nář. moravských

a slezských

říká,se obecně blato, žaba za

Spisovné -á- Šemb. 36; — v nář. horském: voda za č. voda., vukno č.
okno, z-kupca č. z-kopce, busé č. bosý, pochuvat' č. pochovati; — v nař.
zlínském fára, pápež, vráta, céra., čérný, čért, večc'r, včéra, k-véčeru, důle,
'medůvka, stolůvka, žalúdek, slúnce BartD. 8 za. české fara atd., a naopak

jama, klada, kameň, para, rana, saně, skala, hrach, mak, pruh, blato,
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hlína, lípa, mísa, síla, síto, (lg/ha, lyko, tylo, koža, noša, hruda, husle,
mucha, puto, luh t. 9 za č. jáma atd.; — jinde_na Moravěje kvantita od
chylná od spisovué v slabikách vytčených ve slovích: fára, pápež Neor.
7, — hád, bób, bór, dííha, smřk Bártl). 39 (hroz.), — krava, trava, slama,
maslo, stado, sol, 111int. 40, — puódkova, puódpora atp. t. 44 (břez., ve
slož. s pod-), — kápla, čc'rt, čc'rný, pěvný t. 85 (stjick.), — baba, blato,
hrabě (nástroj hrabací), jama, hrach, kameň, kaňa (káně), klada, lavka,
mak, pamva (pánev), pasno, prah, rana, saně, saňky, ska/la, stranka, škraň
(skráně), vla-ha, žaha, s-nama, s—vamaBtch. 445 (dol.—beč) m. bába atd.,
císař, dítě, hlíněně t., — nádeník, řezník, řemesník atp. s konc. -ík m.
-ík t., ale zdrobnělá mají -ék (: —ík),vozék, stařék, Bednářék atp. t., —
koža, naša, mostek, kozle, lože, plotek atp. t.. — zkrácením novým buh,
dum, ku-ň t., — hruda, huba (honba), hííňa (houně), husl'o, mucha, pruh,
šrub t., — dyi'ia, kyta, lyko, mydlo, skyba, tylo t., — fára, pápež, régruta,

pívo, shínko t. 446. — V nářečích slovenských

kvantita celkem se

shoduje s českou. V nářečí spisovném zachovává se od dob Štúrových
pravidlo, aby ve slově nebyly za sebou dvě slabiky dlouhé; kde by tak

býti mělo, tu krátí se druhá, tedy na př.krásny :

č. krásný :

(v krásnou

atp. béřc se —ouza krátké). Spisovatelé starší pravidla toho nemají, no
vější se od něho mnohdy odchylují, Pastrn. 116—118.

509. Některá nářečí ruší

délku,

t. j. krátí slabiky, jež jazyk

spisovný tradicí historickou jako dlouhé přejal. To vidí se

. 1. v hojných příkladech sporadických,

obsaženýchv špředešlém,

na př. mor. blato, krava atp. za č. bláto, kráva atd., kde délka stará je
dosvědčena ruským přízvukem bolóto, koróva, — dol.-beč. s-nama, s-vama,
které podle dokladů s-naamy Pror. 69“ a j. zajisté ode dávna je dlouhé atd.

2. V některých nářečíchje krácení toto pravidlem
případech.

v jistých

Na př. v nářečí hanáckém zkráceno každé í v í, tedy bída,

cívka, císař, díl, dříví, říbě, míra, místo, mlíko, mříže, písek, smích, sníh,
stín, tříska, tříslo, víra, zvíře, dřímat, kolíbat, lítat, pospíchat, stříkat, na
sklepích, v hrncích, na polích, ke dveřím, ve dveřích, dobří ledí (dobří
lidé), hadí kořeň, hadího kořeně, hadím kořeněm, znamení, vo znameních,
nosím, nosíš . . ., omím (umím), omíš . . ., házím, házíš. ., hrnčíř, říšník,
měsíc, krajíc atp. Neor. 6—7 a Šemb. 46—47; — v nářečí starojickém
krátí se dlouhé samohlásky koncové, tedy zélí, v zélu, do zela, sg. instr.
za tu naša stodolu, kostu, vyslyš modlitbu mu, břézí, první, páty, šestí,
(oni) séďa., béža, léža, sbíříí (sbírají), su (jsou), ídu (jdou) BartD. 85 a 86;
— v slovenském spisovném krátí se druhá ze dvou sousedních dlouhých
slabik téhož slova, na př. sg. neutr. krásne za č. krásné z -0je, gen. krás
ného za č. krásného atd.

3. Někdepak je zkráceno
Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.

všecko

a slabikgrammaticky dlouhých
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vůbec není. To je místy \' slovenštině východní Pastrn. 4 a dále 115,
místy na Valašsku BartD. 59 (v Meziříčí, Krásně a N. Hrozenkově), a pra
videlně i všeobecně v nářečí lašském t. 96 a Šemb. 50. Že zkrácení to
je z doby pozdější, dosvědčují obměny samohlásek předtím dlouhých, na
př. laš. o (pochýlené) za á: krava, sloma, — a za 6 ně. ů: mnh fem.
mohla a j.

510. Některá slova stejného původu liší se ve znění jen kvantitou,
a s tím rozdílem bývá spojen zaroveň jistý rozdíl 11významu (diff eren
cování významu kvantitou). Na př. vedle „zimafrigus je zima hiems,
minulat zijma Štít. 13525, at' hijehanije vaše nebude zzijmye t. 232b, v zímč
hieme BartD. 9 (Zlín.), zéma hiems Neor. 7, zejma Us. podkrk.; — baba
vetula & bába avia; — běda iuterjekce a bída stč. bicda subst; — děcka
ancilla a nč. dívka puella, v stč. ještě nerozlišeno; — svatost sanctitas
a svátost sacramentum; — posvěcení a posvz'ecenienč. posvícení; — sedlo
a sídlo; — město cívitas a místo stč. miesto locus; — sluha servus slouha
pasák; — l/LOta a lhůta; — kostka cubus a kůstka malá kost; ——1Jřcsný
stč. přěsný a přísný; .— hrozný a hrůzný; — hlcdatž a hlídat stč. hlódatí;
— měřz'tz'a mířiti; — clomg/sl a důmysl; — pojďn a půjdu stč. pójdu; —

zahrada & záhrada; -— dial. kraj regio a kráj margo chod. 56, — mazání
lék a mazaní na kolačích t., — psaní suhst. verb. a psání dopis BartD..
!) (zlin.); — hora les a hůra půda nad světnici t., v Čechách hora mons
a hůra půda nad svčtuicí nebo některé. jistá. hora v okolí, na př. Kuně
tická hůra u Pardubic; v jazyku starším bez tohoto rozdílu: k Hoře Sinai
VelKal. 157 a na Huoře Sinai t. 162, na Hůře Tabor t. 208. Z doby psl.
je differencování v mqka cruciatus ((_l;krátké) a mcgka (q dlouhé) farina,
č. muka a mouka, pol. mgka a mrgka, srbch. maka a. múka, je-li obc z koř.
mcnlz- (měkký, mačkati, stč. měčiti : bití).
Differencovaní není, kde se kvantitou a významem liší slova původu
různého; na př. huba a houba, — hrabě ze sthněm. grave, grávio, a hrábě“
nástroj hrabací, dial. naopak hrábě Graf 3. hrabě nástroj luabací Bartl).
9 (zlin.).

Opravy a doplňky.
Na str. 19 ř. 4 místo dašan má býti daša. —-27 ř'.9 a 17: také psl. berg
je přejato z genu. — 28 ř. 10 přidej: třěbule, tře'bule, ze sthněm. kčl'VOla
a to z lat. cerifoliurn ř. ngšqwllov Kluge 166, tedy z býv. čerb-. —
32 ř. 14 přidej poznámku: Nejnověji dovozuje Torbiórnsson (srov. Listy
filol. 1894), že ruské tarot atd. se vyvinulo z tg—otatd.; tím (z tyot, tyrot

atd.) vysvětluje se pak i t ve storoža & sterečt, jehož ze stavu nynějšího
vysvětliti nelze. — t. ř. 26 m. zabradlo 111.b. zábradlo. — t. ř. 35 m.
chov—br,m. b. ckorb-. — 33 ř. 4 m. kragujec m. b. krahujec._— 45 na
konci % 47, b) přidej poznámku: -q, v 3. ])llll'. aor. & impf. zůstáva nevy
loženo. — 46 na konci % 48 přidej: V č. sobota proti stsl. sqbota není
o z (j; sobota je z lat. sabbatum ř. ďámga'ťm',kdežto stsl. sqbota rovněž

jako sthněm. sambaztac nněm. Samstag na tvaru orient. sambat- se za
kládá. Kluge 290. -— 49 ř. 23 k lehký přidej odkaz též doš 131. -'—
53 ř. 42 k lehký přidej odkaz do 5 131. — 59 ř. 3 taktéž. — 71 ř. 34
m. biu m. b. bz'ú. — 72 ř. 2 m. Imm m. b. Ímiú. -— t. ř. 20 m. pin m.
1). pžú. —' 73 ř. 3 m. vizi. m. b.
— 76 ř. 24 m. 2 m. b. 3. — 76
v 5 79 přidej odstavec: ]. čem—, zdlouž. čety/r, ve čtř (stč. pl. gen.),
čtrnáct a čtyři; 2. čctvcr, v četver-, čtver-; 3. čen—or,v stsl. četvor-. —
81 ř. 13 přidej: 2. jáma z jem-. — 81 ř. 20 v č. 2 přidej: lem, lémec
nč. límec. — 81 ř. 42 m. ruh- m. b. mh. — 82 ř. 30 m. žieti, ždieti
(nedoloženo) m. b. žieti (nedoloženo), ždioti. — 87 na konci 5 88 přidej:
Analogií podle nesu-nosím-vynáším atp. vznikly také novotvary dial.: vě—
siti-vjášet, povjášet ČČMus. 1874, 512 (zbirov.) atp. — 91 ř. 4 vynech:

klášter až klóster (viz zde doloji přídavek ke str. 265). — 124 ř. 1:
šlápnouti-šloupnouti vysvětluje prof. Zubatý zc slgp- stupň. slqp- (Listy
filol. 1893, 407). — 138 ř. 41 m. ščebt 111.b. ščbet. — 173 ř..25 m. mšiti
m. b. —mšiti. — 175 ř. 4 přidej: předložka. pod, pode, stsl. pod'n, má -0

ve spojení s bývalou slabikou jerovou, na př. pode-mnou, podcpsati. —
181 ř. 29 přidej: vzezvati praes. vzovu. — 187 ř. 37 přidej: nebo
čárka “, na př. wécy t. j. věci MudrB. 1!. a j. — 215 ř. 13 in. cýn m. b. cín
egjn. — 230 č. 8 přidej: Podle nežit a stsl. nežz'tovica mělo by býti neži
tovice, a jest neštovice, nefftowycze Otc. 2705, neztowicze v OtcB. na
stejném místě. — 246 po ř. 14 přidej: fw'a, odchylně fůra, z něm. Fuhre;
přejaté toto slovo družílo se zněním k domácímu kůra atp., podle kůra
korou atd. říkalo se také fara-farou atd., a proto přijato i psaní' fůra. —
39*
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248 ř. 33 a 34 vynech klášter & stněm. klóster (viz zde doleji přídavek
ke str. 265). — 246 ř. 12 m. b. bhrú m. bhrů-. — 251 ř. 23 přidej: někdy
cm, na př. proíbav opatowav List. z r. 1416. — 256 ř. 28 přidej: viz
5 201. — 258 ř. 32: O přejatém fara _sing. instr. farou atd. viz zde
nahoře přídavek ke str. 246. i— 260 r. 35 přidej: Porůznu vyskytuje se
ú ještě v pol. stol. XVII, na př. odslúžíš ČemZuz. 62, s pannú slečnu
t. 279 a j., padnúti 151. 30. — 264 ř. 19 přidej: frúcimor m. fra/ucimor,
zlého frúcimoru ČernZuz. 58., '— 265 ř. 4 přidej příklady: vorkáf z něm.
Verkauf, sám a sámka z něm. Scmm stněm. soum; tudy vysvětliti -lze
také "Mikuláš z lat. Nicolaus a klášter z claustrum. — 265 na, konci
5 201 připoj: cizí eu, změněno v c' v rheuma-rěma, zúž. rýma. — 266 ř. 12:
jako v Agustin m. Augustin, tak jest to také odsuto v příkladech, ke
kterým oba přídavky zde předcházející ukazují: rabovati z rauben, sám
a sámka obruba Us. podkrk. ze Saum, klášter z claustrum, réma z rheuma
atd. — 273 'i'. 34 přidej: lžšně stč. l'ušně, rus. ljušňa. — 278 ř. 32 m.
Ap. m. b. Ap., — 286 ř. 29 přidej : dial. jasan vcdle jasan stsl. jasenó. —
295 ř.'35 m. radins m. b. radius. — 297 5 230 přidej: or, požívání po—
kormu MudrA. 47b. - 300 ř. 19 vynech: křmit. — 305 ř. 34 přidej:
přejato z germ., v. 5 381. — 306 mezi ř. 22 a 23 přidej: pl. gen.
-ch'r., téchz, jiclrr., z pův. -som (Osthoff, Morphol. Untersuchungen 1, 207
& Leskien, Partikel -am 102). — 350 ř. 31 přidej: delektor Us. ob. m.
direktor. — 351.ř. 19 přidej: plcccktor (J. Černý, Příspěvky k etymol.

lid. 43) m. praeceptor, delektor m. direktor, Heralt z Gerhard, tahnark
m. tarmark (sr. Listy filol. 1893, 467). — t. ř. 34 přidej: lorejs m. rorejs;
v stč. vrtrati a vrtlati může býti rozdíl onomatopojický. — 361 .ř. 37
(na konci (3. 7) přidej: Slova. člunek z čem-, dh'ihý z dblg-, tluku z tblk—,

žluty' ze zbit-, žluč ze žslč- atp. jsou spolu novým svědectvím výkladu na
hoře podaného, že 2 vzniklo z ! assimilací k -u, a že se tu vyvinulo teprv
po změně „Ha, neboť na př. v původním Žblč- není ani možnosti, aby se
bylo vyvinulo !. —- 365 ř. 22 přidej: Při změnách kolovrátek—korovrátck
atp. působila patrně Zvratná. analogie: místo a vedle náležitého roura je
loura atd. (5 272), a podle toho změněno naopak také náležité kolovrat
v korovrat-. Změny velbloud-verbloud atp. staví se zase po bok změnám
dissimilačním pryskýř-pliskýř atp. (týž g 272): jako tu bylo dvoje r (7 a ř)
a jedno se změnilo v I, tak zde byla dvě l (velbloud atd.) a jedno se
změnilo v r. Změny pak té příklady další jsou ve výrazích ob. adial.
certle v. celtle, lazur z lapis lazuli, pirulka m. pilulka, slc. vrkolak m. vlkodlak,
Popelvár m. Popelvál (sr. Listy filol. 1893, 467). -— 372 ř. 4 m. svaaba
m. b. svadba. — 373 ř. 2 přidej: Srov. 5 257. — 375 ř 31 m. 294 m.
b. 295. — 382 ř. 6 přidej: terpety'n z terpentin Us., deli/Twentm. delinkvent.

Zanikává tedy „ zvláště, když jest ve slově témž ještě n druhé; srovnej
s tím stejnou změnu při 1- v 5 175 b) a při l (v. zde výše poznámku k str.
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365 a Listy filol. 1893, 466). — 392 ř. 5 přidej: Srov. & 301. — 394 na.
konci % 312 přidej: Za lat. koncovku -tio je -cí, -0(:, podle obyčejné vý

slovnosti latinské.

Někdy vyskytuje'se -tí:- o disposití války ČernHeřm.

239 (tu častěji), relatí o sv. Kateřině KolH. 935 (1721). — 398 ř. 18 m.
sllaní m. 1). sluní. — 405 ř. 35 přidej: Srov. 5 301. — 409 ř. 4 vedle
baldrian přidej polda-ian. ——409 ř. 5 a 6 vynech větu poslední & polož
za to doklad: Peldřimov z Pelřimov (m. Pelhřimov), do Peldřimovš ČernZuz.
305, z Peldíimova' t. — 431 ř. 35 m. fabor 111.b: fábor. — 432 ř. 4
přidej: paldrian v. baldrian z valeriana. '— 432 ř. 37 m. 23'm. b. 22; —
437 ř. 27 přidej: ale Mikuláš mohlo vzniknouti také přímo z Nicolaus, viz
zde nahoře přídavek ke str. 265. — 438 ř. 5, 7 a 9 přidej: Tu odsuto
1: z -zwov-„ -evov-, -o'vav-, tedy v těch případech, když slabika následující
měla též & šly tedy za sebou dvě slabiky s v-; srov. g 482. — t. I'.
32 přidej :. \'edle obařiti jest také opařiti, které přímo z oparu, ale též
z obař'iti mylným spojením s pára, 01mm odvoditi lze. — 445 ř. 18 m.
ochrnutí m. b. ochrnúti. — 453 ř. 14 m. fládžu m. b. ňáďžu. — t. ř. 18
m. omieždějúcí m. 1). oměždějúcí. — 456 ř. 27 m. vozhri m. b. vozhr. —
458 ř. 5 m.„_Kadrhel m. b. Kabrhel. — 464 ř. 25 přidej : huspenina stč.
uspenina. — 466 ř. 22 přidej: stč. buo EvVíd. Mat. 15, 3 a j. ——484
ř. 2 m. skovronek m. b. skowronek. — 485 ř. 8 m. šafrán 111.b. safrán.
— 494 ř. 42 přidej: z-čel'stva, z toho š-čerstva &ob. čerstva. — 500 ř. 30
m. není jistého dokladu atd. 111.b.: doklad jistý jest v EvVíd. Mat. 18, 1:
Kto sě zdá wyetszy t. j. věcšví.— 504 č. 15 přidej: .špačck něm. Spatz
Jg. — 514 ř. 1 přidej: doudl. křtít Kotsm. 30 m. štít (u domu). —
522 ř. 33 přidej: mrzký kompt. mrzčejší, mržčejší, mržťejší, nic mrztieg
filho MudrA. B“. — 539 ř. 29 přidej: rázovatz' něm. reisen, štrách něm.
Streich. — 543 ř. 23 m. mrakotny' m. b. mrákotny'. — 550 ř. 6 přidej:
Podobně souvisí snad také chmcr, chméří, chmýří se maker-, mcherzecz
Prešp. 738 (rostl.), SI'OV.m'Lchcsr'L,rus. mochor'b Zotte, Franse, Mikl. Et.
Wtb. 206. _—554 ř. 34 přidej: Jiné podobné příklady jsou: dbeč. Jenofa

Btch. 441 z mevqfa (sr. str. 458), zelenářka m. zeleninářka (Listy filol.
1893, 465). — 574 ř. 32 m. rus. m. b. proti rus.

.„'/',/aza NW
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Seznam slovní & věcní.
V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova a hlásky, o které
jde a na které se ukazuje, tištěny jsou kursivou, věci a výklady antikvou.
Pří hláskách bývá někdy třeba udávati, že se rozumějí na začátku slova
(neb slabiky), nebo v prostředku, nebo na konci; to naznačuje se malou
čárkou -, na“př. a- znamená hlásku a na začátku, -a- v prostředku, -a na
konci slova (n. slabiky). Čárka - znamenává také, že se uvozuje člen nějaké
složeniny, na př. pra-, -bíraii. Psaním a-e vyjadřuje se, že a se změnilo
v e, nebo že za a vyskytuje se e (nebo je psáno e). a totéž znamená m-n,
„sí-sy.jkr-hr, sr-str atd.; jindy bývá místo ležaté čárky psáno v, na př.
a- v lea-, rozuměj: Začátečné a se změnilo v ha (přisutím hlásky k)1
-aj v -á, rozuměj: koncové aj se“ změnilo v á (odsutím hlásky j), atd.;
někdy pak slova hláskOvěrůzná prostě vedle sebe jsou uvedena. V záhlavích
(heslech) uvozují se hlásky a slova ve své podobě novočeské, na př. císař,
při_čemž-r0zuměti jest i stč. ciesa-ř; v podobě stě. je záhlaví, když se
výklad týká jazyka jen starého nebo zvláště starého. Pořádek jest abecední;
hlásky zvláštní vřazeny jsou za svými příbuznými nebo na pohled podob

nými, na př.q, za ct,—€, g a :) za c,—ó za b, —á za c,—4gzazatd.;
— hlásky 5 a b jsou položeny na místo poslední.
Seznam je rozsáhlý, ale přece neobsahuje všech slov,“ kterých se
výklady dotýkají; jsou v něm pominuty zejména přemnohé výrazy dialektické,
jež nalézti lze dílem podle příslušných tvarů spisovných, dílem podle hlás
kových změn, které v nich jsou patrny, na př. dial; brabtat hledej podle
brebt-, dial. dat. matzjice m. matičce podle čc-jc atd.

a pův 22; a. psl. 24; a
č. 90 SI.; pohybné 186;
cizí a 124 a 231 sl.; a
.přisouváno 124, odsouváno 125; -a v part.
praes. mase. sg. 337,
386 a j.; a—áv iterat.

staž.a564;austaž.au|adverbia,

jich kvantita

564: a y staž. d 564.' 606, 607 sl.
(? pův. 22
;ae 115;cizí ze 150; srov.
až 91; arie, é (přehlas.)i
či (při a)
92 sl.
'affrikaty 11
(i. 52,89, 122.13051., 1391Agněžka 459
(; 43; jeho střídnice 46 sl. Agustin 266

593; á-a 599, 608; a- absolutní kvantita 586

www 406

v (i- 92; -a v- adverb. -ád v adverb., m. -a(l 607 'alm-au 406

a-á' 1221;a-č, „dcth
evláčků;
pře as.)_92s.;a-e
- -, 394

pl. lok., -ach 600
— , . -ách
ai 22;aj,a7'89-aiza'i

(mimo, přehlaSO) 122; adjektlva,_lišvant1ta
>
jmennyc
.)97 sl. tvarů _ .567
a-o 123, 231 sl.; a—u, „,
,
;aj 131, 133 sl; 3 plur.

!

aj' z -ají 229;

463; a 'a staž. á 564;'Adna, Anna 375

,

-a' v -á 53s; aj-ej

a z“staž. d 564;

123; a-y 123; a- v lla-„ Ať 'em 039

!

(přehlas.) 134 sl.; aj-ěj

a o Adonaž 567

impt.

(přehlas.) 99, 134 sl.;
cgi-ý 138; aj-a'j 592;
aj z a i 567
aj interj. 135
ája-á 555
aje-á 555

vodní) ztrácejí aspiraci Baa-cal 541
bařina 517
302, 303, 305

assibilaty 10.
Assuř 352
-áte' inf., -ati 602
-átko v. -tko
—ajna z -am'na 381
au 251 sl., 254. 260 sl.;
-ál.: adverb., m. -ak 608
aaa-ou260 sl.; au (on)-aj,
also 534
ej 256; au-ú, uo v. on;
akšte'n 539
cm z a u 567; cizí
alee'přešt 350

alkýř 350
almčř 150
almužnu 485
alveolares 9
Alžběta 486
-amz' pl. instr., -áme' 600
cm, ana, ano 91, 249, 555,
564; -án V 4; 320
-an subst., v. -ční-n
-án part 603
.
analogický pravopis 15
analogie zvratná. 137 (vý
klad), 225 (srovnání ně
kterých jejích účinkův).
ancžkrist 391, 394
ancipříšt 391
Aňčka 228
Anda 409
ande 249, 564
Anežka 322, 459
angrešt 338, 381, 485
ani-ai 381
anjel 406, 458

au—á 265

ay pův. 22
Augšpurk 486
auškult- 486
Aušpurl.: 459
dvě-ač 437
avi—ai 437

báli (bajatz') 22, 555
báli se 20, 71, 91, 102,
557. 593. 602, 605
Bauelwal 264

Bauslav 264
Bauše 466
bavili 21, 74
bavlna 265, 445
baz-llišk- 486
bázeň, bázn 161, 301, 557
569

ava-ao 438

bažant 441
bažinu 517

b pův. 303;

b psl. 311; bděli, baclieti 18, 21, 74

bč—bš 525

(1 č. 411 sl., 421 sl.; be 423; be—bč 146;
201; bě-(le 423
cizí ?) 423 sl.; b při

bě—be

souváno 424. odsouváno běda, bída 610
424 sl.; b-v 423, b-p beclle 430
423 Sl., b-m 423
b' 311, 411 sl., 421 S].

beelllvý 167,
bedlstm'e 167

bába, baba 609, 610
bablna 430

bedna 423, '-ář 458
Bedřich 353

Babor 430

beda-ní 166, míle 423
běh 40; beh 199
behno 122
bekyně 423
běl 40
bčlpuek 150, 441

babouk 419, 430
Babí-imo 430
bacoun 424

bádali 424

baga 457
bayošiť 457
-any jm. míst., v. -čm'n bagmm 450, 451
balmitn se 424
anýž 487
ao-a 91, 249
bachaty' 265
a-on v. an.
backor 265
aon'st, jeho kvantita 606 baj z ba i 567
a'nobř 349

Bajcar 365
apoštol 485
-ar, -ář 150; -ář, -ař bakalář 256, 265
Bakus 462
594, 608
Amp 423
Balcar 541, sr. palce'ř
baldrían 409
-á-ře 336
balíte“ 424
arch 451
-ár3/ 336

barva 441, wie/ř 423
bare-inak 150, 420
báseň, básn 151, 160,-1-61

Bambeřz'ce 430

bandor 353
—ás (pl. lok.) 484
aspiraty 10
-b'any, Dubany atp. 422
aspirované explosivy (pů bafran 122

Benátky 431
Beneclz'cht 451

i-běnín, -bany 422
iba-r g. bm 167

iberan 122
:bereě 342
!berdle 409
bere—,běře-, beru v. bráti

bernář, bednář 375
běs 40, 71
hesla 430
:
bez, beze- '159, 167 S].
bez g. bzu atd. 167
bezden 169
bezeclm'e 169,_-dný 169
bezesny' 176
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bezezvuké hlásky 9
bezezvuký v. proud

'blízatž 424
blíženec,

_

blížnec,

bráborat 430
—žnénec brada 32

162
'
bezmála, -ál._'-álem 122"
blloh 300
bezovy' 167
bezpřízvuké slabiky 11.ne lbloud 81
přízvučné
i blouditi- 46
bcz-s-, beze-s- 184
Iblouzniti 124
beesenný, bez sena 176 .blskct g. blesktn 62, 66,

bradatice 423
brah 77
bralo, brádlo 410
brambor _373

bramor 444

bra-ň 32
brána 32, bran- 600
: 71, 167
bra-ní, brání 604
bh pův. 303; bk proti 112.blšča'vy' 167
304
blščěti se, blščieti sě 66, braný, vran-ý 430

bez-grabu 257

In:-bi415, 422; bž-dy 42s
bí“ v b'“ 415, 422

bída 71, běda 610
bidle, bždlz'ce, vidle 430
bie- z bm'e- 559
bich g. běhu-, běh 608

bíliek 397
bílý 40
-bžrati 57, 77

biřz'o 500, -z'č 500

i

167



iblud 46, 81
blucha 295
blmna 295
ibl'uatz', bliii 67, 73, 273
|blysk-, blysk- 29, 364
bn-n 424
'bob, bób 609
bobonky 124
bobr 227

bžřmovati 352, 441
bobtati 424
biskup 154, 226, 248, 441 bodejť 467
bití, biú 71, 73
'
bodu v. bůsti
bj—b'311, 411 S]., 421 sl.' bohádka 419

bl, byl 288
bludu v. bléstz'

boj 20, 71

bla/ati 440
blahozvuk 571 sl.
blahy' 34 .

blamor 350
blana (pastviště) 34

bojsky' m. božský 516
bor, bór 609

borejt 406
Bořena 517

branže 514

břasa 148, 430
,
bráti, beru, béře- atd. 19,
70, 77, 167, 302, 303,
310, 327, 411, 588;
sebratž, sboru 167

bratr 22, 36, 59,288, 569;
břatr 346
bratřec 341

bratrský pravopis 14.
brav 32
brázdu 32

.

brázditi, brážďen 400
brážm', brázd-nž 411
brblat 352
*
břee, brzoe 349
brčí m. berčz' 153, 288
brdo 60. 63
brdu v. břístž

bořitz' 424
brebt-, brabt- 148
bos 306
Břěčz'slav 104, 501
Boslaxv, Bóslav 452, 565 brečetz', břčččtt 53, 104,
bláto 34, blato 609
botka 424
337
blázen, blázn 301
boubel 46
břcčta-n 388
blazg 457
bouda 264, 423
břed 430
blažz'tz' 453
Bouchml 264, 568
břeh 27, 77
boukati se 424
bledý/' 40
břejekah' 347
blecha 63, 167, 297, 298, bouře 332
břesk 40
306; srov. blaha &blucha bom-ati 86, 248
-břěsk 40
blesk g. blskn 40, 71, Bouslav 255, 264, 567'; břeskev 441
-va 466
167; blesk 364
brest 27
blesket, bleskt 167
Bouše 466
břeštčt 430
bléstz', bladu 53, 81, 104. Boušovžcc 466
břcteno 430
blaha 63, 295, 'pl. g. blech benzene maso 424
Břetislav 104, 501
170; sr. blecha
Božena 517
břcv g. bř'vž 66, 167, 340
br-bř 346
břevno 339
blíží 11. ble-ati
blin 28
-břězh 456; sr. zábřězh
;brabee 430 __
brabencc 430, 444, -blenec březí __27
blisk-, blysk- 211
blitz 73
-březk 456
| 346
blána

4

_
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brgaf 326

cedřiš -ryš 347

bul: 423 _

'brb, 77'

bul v. byl
Bu'slm) 565
bůstž, bodu 87
břicb, -0 273
bříla 410
buvol 124, 246, 257, 243;
břímě 27
srov. byval
bříská sc 456
byd- m. bud- 257, 281
břískat 430
_
bydlcc 162
břístž, brala 66, 83, 329 sl., bydliti, -etz' 219
339. 340
bych, by-sem, by-smc, by
stc 482
břítov 441, 543
bycbstřc 462
bříza 27
byl-bul 281
bysem v. bych
bysme, byste v. bych
býti 38, 73, 281, 303
brněti 66, 340
byval 257, 279; sr. buvol
Bruhard, -t 153, 288

brch 63

Brno 292
brod 61, 83
b-roclz'tz' 496

bzdz'etí, bzdz'na 174, 324
bzdů/re , vzdofry 430

sejna 213
beany/' 167

b-roag 457

Bzňata 429

brousz'ti 75
brouzdatž 248, 496

bb 423

brotan 125

brožura 514
Brozčnín 99, 400, 401
Brož 553
brslen 513, 544
brsníl 544
'
břsť 300

brstva' 430
bršlcn 513
brůna 246 .

brunatuý 264
brus 75

cedule 503
ccj— v. cí

eekcovatfl 503, 550
cclaretář 487
cckry't 487
cektouati 550, srov. cekc
celer 541
ccla', cělý 40, 313
cena, cčna 20, 40, 313,

447
candát 286

měním wang; 384, 385

cem, céra, dcera 411,
08
Cerel 541

certh 612
ces-nel.: 525

ccsta, cčsta 40, těsta 391
-cct, -cět 228, 407 .
ceta 53, cetba 104
cetko'vatz' 550

Cctomze 104
cév 40

c psl.
467

315

sl.;

c

212;
č. cž-cp/
213 sl.

cí—cgj,cm', ccj

\

Sl.; 470,
471
sl., 474; 497 sl.; psáno -cž adjekt., z -tj- 384
někdy jako č 498 sl.; cibule 423
cizí c 503; c přisou cicvar 394

váno

504;

0-7? 316, cz'dz'ti 272, 273

499, 503 sl.; c-s 503; cic- v. cí

afra 503
c-t' 389, 501 sl.
c'469 S]., 473, 474, 508 S]. cihla 503, tíhla 391
cvicka,
cejcha 213, 503
caj- v. cí
cikán 467
'
cák 91, 555, 565
cíl 503
cán 539

brca 63, 167, 249
brycbatz' 347
-cau, many, Rokycany atp. cín, cqiu 213, 215; 503
cz'ugat' 457
384, 385
brýzgať, brýžďžu 457, 527
cžnobř 352
candát 286
brzda. 63
'
cíp 213
brzgmit' 406
caugál. sandál 406
církev 161
capouch 481
brzy/' 64
císař 40, 352; tísař 391
bsl-St 424 sl.
cásatz', -snouti 539
bt-t 424; bt-bst 487
cc-c 500; cc-cs 503; cc-ct' cit 273, 384
cítiti, cejtil 76, 213, 215,
buben 46
501; cč-čč, &' 500
3, 384
"
bublal 532
ce 241; -cc neutr. pl. g.
bublina 46
_-ec 165; —cesubst. fem. cívka 40
budc- 46
z —tja 383 sl., neutr. cizí slova v. přejatá
budltl 21, 37, 74
cizí 214, 273, 384, 401
z -tje 384
bůh, bob 599; buo 613 cccek, 4:77: 481
cizích slov přízvuk 584
ccditi 40
cizoberce 342
'
bujčtz' 101

618
eizoložee 237
ele-etl.: 396

eketa 480

evrček 481
evrčetz' 34, 64, 79, 481
cypřiš, -r_1/š 347

ččen ze čščen 512
čče'- v. tšči

ččútrobu v. tščí
če-ča 148
-eko pl. g. -cék 599
-ekg'ze -čský 520; pl. nom. č psl. 318; (? č. 509 sl.; čebrat 543
dial. .ecí 448
čečatka,
519 sl.; z č 470; přif ečka—242čečetka 102, 148
ale 503

souváno 526, odsouváno
526; č-t' 521, 524; č-š -čck g. -eč7m 163, 342
čekatž 102, 148, 154
525
čeládka 93
em-čm 502
-č 2 -čb, na-č atp. 166
emóud 46, 47, 82, 430, čabraka 514
čeleď 77, 93, 100
481, 502
čelist 148, 274
čelo 148
en z e'sn 520; en z cin, čáda 53, 104
čstn 168
čempel 445
čadžtz' 312, 318
, Čeněk 504
cn-etn 396
čadský 53
' čenžeh- 273
enost 397
čagan. 457
—čěnín,-čany 314, 446
ca 520; co-ee 241
čaehr 513
5,7; 102, 148, 441, 504
čakati 148
eo-je- v 06- 558
čerepy
cop 503
čakavský přízvuk v. rusko čereslo 29
29
copak-edk 555
čakavsky'

čerešňa 29
eopoueh 481
čalo, čelo 148
čere-va
29
eaudny' 277
čaloun 514
čermák 289, 444
eoufatz' 264, 431, 503
čalust, čelust 148
čem- 289
coul 248, 503
čamrda 513
elom't-i 481

elota 481

53,407

I

i

eouratz' 123
couvatz' 264, 503
epáte', vecpatz' 167

es-c 500; es-ts 500
esk m. čsk 499, 520

500; eš-čš500

-cští m. -čští 521
eť-st' 503; ct ze čst 520

, —čan?/r ččnžn 314, černohoký V. Jacky/'

Čemohoree 341

446

ČernOSeky 517
_
čtn'uy' 64, če'rn- 609

čep, čep 148

čár 87
čaragať 457
černý 148
 čarodeník 406

čerpati 64, 77. 289
čerstvý 64, 289
čert 64, 289, čért 609
čertadlo 289
červ 64, 289. 543

čarmmte' 87

-eta, pocta 168

čart 148

etkmitž 396, 398, 451
ctn-etkn-ek-n 398, 451;

čas 93, 97; [')1.g. č 's 59
část 53, 104
.
Castalom'ce, Častol— 286

et-n- z čstn- 1.68

-ctnúti 230
eueati 277, 481

CD

částka 68
čestný 396
častevati 90

česala, -ch0 410

česatz' 83, 312, 447

česká kvantita v. kvantita

český z češbsk- 448
česnek 162

čěstějí v. častj
eúdi- V. cídi
eudmj 272, 277 ; sr. caud— častý/', kompt. ččstčjí 53, čest, ve čsti atd-. 167_
čestnost, čest-ný 168
' 104
eúfať 264

euehati 277
eukati 277
cukr 503

čber, čebr— 159, 167, 323, češs- 511

eut- V. eit

504, 527
če-čt' 501;

euz— v. ciz

če—te 523

ev—čv 502

evek- 150, 503
emllcéř 393, 394
cvok 150

Češe 460

čbán 323, 527

čeve-r 543

čc-je

166

čč-č 520: čč-čš 525; čč-čt'
522; čč z tšč 520; čšč
čč 512
_ ččč v. tščě

'

.

524 '-čež' z -čbžb, m-čež atp. ,.
*

m. -ščí (pl. nom. .adj .
-sk_fj) 512

či-ču, 215, či-čy 212
čibr 46, 227, 273, 504

6.19

čticě 523; sr. tščicč
čtivy' 523; sr. tščivy'

čias-t 104, sr. část
?čočka 242, 481
čilzati 273
čočovice 481
čich, čich- 272, 273, 277 čokoláda 514“
čouhati 123
-čina m. 'ŠČ'ÚM 512
-čí-nati 81
čout v. čiti, čiý'i
-činoziti 71
čpa- m. špa— 513
čpda 549
činže 485, 504
čipemy' 273
čpíti 512
čiply 512
čpu- m. špu- 513
čipr-ny' 273
čiry' 313, 352, .512
čislo 310

z čbst-208

čtitroba 394, 523, 525;

sr. tšči
čtr—611; ve čtrnácti atd.
168
(liver-, čctvcr- 23, 611; ve
čtveřč atd. 168
čtvrt-, ve čtvrtek atd. 168
čtvrtnč 5.17

čř—tř 523

čř- srov. tř
*čřěbule 523
*čřčmcha 523
črrm 523, *čřčnka 523

čistemw 504
čísti 72, 73, 168
ČT67). *čřčp 523
čistý 313, 318, kompt. čřčšnč 523
čiščí 521
čřčvi, čřčvi'c 523
čřěvo 523
čiša dial.- 119
číše 97

čuba canicula 277
čuba, šuba277, 504, 513,

čřicsla plur. 523

čišeti 504
čitati 57

čričelo, čřicslo 523
*čřiet subst. 523
čití, (Žiji 272, 273, 277
čřieti
311, 42 l, 524; čřicti
-čiti, -čnu 55, 81, 112,
čtřicti - štřieti - třicti—
125, 168, 313, 318;
střicti
395—396
pt. -čcn, -čem 373
č-r- srov. čer
-čiž z —čbžb 209
črm289
čiž 504, tiš 391
čížek 504
črn-, črn/ý 61, 64, 163,

či447

-čkati, -čckati 154
člának 103, 205
článkování hlásek 8
člapat 513
člen 103, 205
článek 205
čln- 60, 295; srov. člun
člnak 295
člověčí 446

'

člověk 77, 154, 428,17200,
201

_

289; čřný 348
črstv-, črstvy' 64,
2 89
0%- 289; čřt 348
črtu 64, 289
črtadlo 64, 289

D

čubek 514
čubr V. čibr
čuch- v. čich

čujcš 558; sr. čúš
čzipek 514

čiiš 255, 524, 554, 558,
563, 592

čút-i v. čiti, čifi
čvat 512
čvičit 502
čvoček 503
164, čvrček 503

črtati 289
črv 64

čs-c 520; čs—ts 523
čsc 241

čtyři, -řic, četyr-, čtyry,
ve čtyřech atd. 154,
168, 286, 305, 312,
337, 525, 611
čub 514

čřieda' 533,  dicě 52 3
čřiedný 523

čiščz' v. čisty'

čtvrt-ý 60, 64

,

čso, čsc 241, 520

čstiti, počstiti 167

člun 60, 65, 295; sr. čl-n
člimek 295

čš-č
521;
513;
523
; čš-čč
521

čmárati 445

čščen, po—512, 521, 522;

-čb,nom. agentis, kvantita,
597

d pův. 303; d psl. 309;
d, d' 0. 399 sl.; d psá—
no jako jd 399; cizí d'-„

407 ; d, d' přisouváno
408 S]., odsouváno 320,
410 sl.; d-d' 403; ď-cl.
382, 405; d, ď—y406;
(I'-i 406; ď-dz', dz, dá

403 sl., d-r 406; digi
407;

62-13407;

d-zrl

čščenie 521
činil 512
496; d'm. z"z dj 401
-čšc'i' (pl. nom. adj. —čsky')
čmart 445
sl.; d—2 kd- 452
-čti' 521
ďábel 90, 97, 131, 565;
čmoud 46, 47, 481, 502
sr. cmoeirl
sr. (liabel
čščicč 514; sr. tščicč
ďach 484
čtč 179, 523; sr.“tščč
čmýru 514
_
čmit', m. *čtnúti, čísti 397 čten- 525, čt'gn 523
daj v. -děj

620

Damašk 486
daň 21, 85
-ďan, Lombard'an 402
dání 603
dar 21, 85; dm" 346

dclegraf 392, 394

díl 40
díla 85
díra 57, 77, 219, d'oum

dela? 242

216
džškant 486
dítě, dát; 20, 40, 85; dial.
dzca 391
dítě, dé- 20, 39, 40, 85,

612

“

delikvcnt 612
délka 169'
délka se ruší 609. S].

dne"-bůh 517

dárce'342
darcba, -bný 444
ďas 484
dáseň 53, 405, 406
dásňové hlásky v. předo
patrové
datel 53, 126, 405

datelina 105

deminutiva 595 sl.
demů 242
den 57, 155; ze dne atd.
169
dénko 169
danný 169

dentales 9
dáti 21, 24, 85; za—n-dati dqm'vcj 326
atd. 380 si.
dcrcc 342
dativ plur., kvantita 600 sl. děrck 406
dazgfa- 261, 263
desátý 114
dážd', déšť 326
deset 19, 49, 55,93, 114,
dba— 324
304, 305, 316
dbel 458
deska 170, sr. dska
dc-c 407, 411; dc-ds 503; destament 392
dr: m. 6 409 sl.
désč, déšť 326, 600; g.
dcer-, zc dcer- atp. 168,
dščě, ve dšě'i atd. 169;
'5
dčšč- 513; deč 512
-dcet, -dcčii 151, 228,
deštivý
169
481
dešiopámbů 539
dci 18, 20, 455
dětcl 105
deka 480, sr. dska
devad- v. devatd
dč-ě 407, 411; dě m.
409 sl.; dč-dš 525
dčb- 323
dčbán 410
devět 55, 114
dčber 410
děvka, dívka 610
dc-dě 402
dh pův. 303
debnář 548
dchán 392
debř 168
doh-, dcch- 167
deč 512
dclmouti 86,169, 286
dedek 438
dchoř 323
dedyna, dědina 382
deky/ně 392 .
dědic, dědič 500
d-li v ď—z' 402
dí- v d'i- 402
deg;-et 450
($<

dílna 95, 105

—delen, -dlny' 164

ddektor

10 O

dívka, děvka 610
díže 40
dj-z 309; 400 sl.; dj- sic.
dz 505
-dko, -tka m. -dlko 367
dl—l 410; dl-ZZ406; dlagl

406
-dla pl. g. -dl, -del 165
dlabatfi 311
(Napa 326, 392
'dláto 34, 77, 311. 424
dláždit 409
_ '
tab-, dlbať 295. dlbst'65,
487; sr. (Rub-, dlaub
dle, dlé 169
edlm (ding/') 1.64
dlétz' 169

dgg- 295

dlh 60. 65, 295; thy' 65,
296

„dm-i 169

-dh'v. Jiu 409
dln-dn 366
dluží; -dnílc, učedlm'k atp.
266, 368, 375
-dlmí, -dlrm., -dclen 164;
-dlm/'. dny/' 410

-dlo, -lo subst. 410 ; kvan

tita těchto substantiv
594;

pl. g. —dl. -del

165, -dél 599;
'
dloubati 65, 77, 295
declm—169, 284; sr. dolm diách 131, 132; sr. ďábel: dlouhý 65, 295, 306
dčj (impt.) ďaj 137
dloužení 86 sl., 593 sl.;
dz'blík 132, 193
dejbřz' 145
(libri 208
v iterat. 86 SI.; ná
die- v. dz'
děkan 150, 407
hradné 554 sl.; staho
d'ieblí 182
děl'ovati 95, 105
váním 592 sl.; poinékt.
dělení slabik 551 sl.
diferencování významu
předložkách 592; před
kvantitou 610
' 592 S]
'
'
dělo subst. 169; kompt
dělí, déle 169
dlubah' 34,65, 77, 295
dík 53, 95, 105
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dluh 60. 65, 295
dmu V. dou-tí

'

dn-nn 406; dn-n 4,10
dna, otc dny atd..169
dnes, dnešní 155, 169

dska pl. g. desk atd. 170
dst-st 411
drhatí 63, slc. dřkdť 300 dš-č 407; dš-dč 513;

dřevny' 170
dřeva 27, 63

drhnoutí 64
drhtatí 63

držak, dříák 347
dno pl. g. den 169
-dny' adjekt. m. -nny', -ny' Dříč, Dríteč 163, 394
375
dříěny' 40
dobrodiní 193
dříe- v. dří
dobrojtro 266
d-ržeěny 40, 458
dríok
40
dogzan- 326
dřík 40
dojití 85
do-kna 250
dřímatí 41
dřín 27
dolcjní 534
dolek 438
Dříteč 133, 394
dolů, dóln 607
dřítí 28, 77, rozcd-řítí atd.
dom 265
170
domů, dómu 608
dřízha 42, 105, 327
domě-ek, -eček 163
dřízhatí 42
domů 265
dřížětí 291
domysl. důmysl 610
drkatí 326
dondu 379
drlavy' 64
donaha, do on- 565
drn 60, 64
do-o- v do- 232, 249
-dro pl. g. -dr, -der 165,
dopata, do op- 565
600
dost, dostí 286, 392
droňazg 457
došč, doštr 231
drobtek
g. —betka 163
(loubrava 46
dródomský 232, 565
doufa- 255, 261, 565, 567

drofí 440
doaha. duha 608
dronyga 458
ďoura 216
-drouh 46
doutí, dmu 46, 56, 85; drozd 406, 496
vzcdmu atd. 169
drozm 406
dr—yr 406
drozga 327
-dra. -dr0, pl. g. -dr, -der droždí 454
165, -dér 599
drstnaty', drstný 396
dráha 32
druga 456
drahý 32
drúzyať, drúždža 527
drajší, dražší 516
družec 453
drátí 77, 588; zedratí, drva. pl. 63, g. drev 170
zdem atd. 170
dřvz' 77, 548; ke dřvem
Drážďany 5, 105, 453 _ atd. 170
dráždití, dra'žžu, drážž-I drvo 63
400, 409, 526
dryěný 40
drbíti 67, 407. 441
drzý 64
(Zrcadlo 408

drdlat 352
dřetí, držetí 349
dřéve, dříve 143
dřevem/' 200

dš-dčš 513; dšč-dčč—
dčšě-dčšť 313
dšěítí, dščnm', dšěovatí,
dšc'ovy', dšť- 169

(lt-st 309, 406

'

du atd. m. jdu 535'
dá- v. dou
dub 46, Dubany 422
dudlat 352
dúfa— 264

-duh 46
duha 46
duch 86

'

důl, dol— 600

dům 303
důmysl domysl 610
dunovíetr 353
duofa— 264

duša 314,- 318, duše 459,
pl. g. du'š 599
dva 24; dvd 601; ze dvou
atd. 170
'
dváky 91. 564
dvérce 170, 342, 548
dvéřc 77, 548; dvěří 170
dvérky v. dvírka
dvořny' 170, 548

dvířka, dvířka, dvě)-ky
339, 343, 548
'
dvoj, ze dvého atd. 170
dvojhlásky 88 SI.
dvojslabičných slov pří
zvuk 587
dvorček 342, dvořce 341
dvořěnín 333
dvůr 77. 600
dvbr-

_548

-dy' adverb., III. -dy 607
dycky 519

dýchatí 57, 76, 86
dycknouti 284
dykva 392

dým 18, 38, 303
dřžať slc. 300
držet/£ 60, 64, 101, 348, -d-ýmati 57, 85, 86
dyňa, dýně 609
453
dýnko'169
ds-c 407; ds-dc 481
-dsět 228
_d'yšné souhlásky u
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colon, jeden 534
dyta, dítě 382
dz slc. 505; dz v. z (po 5) edem 382
dá 469 sl., 473 Sl., 508 81. Egypťan 385

co-ó 232, 564
epz'štola 485
er-g- 288; -c'ř m. -c.ž 517;

dzca, dítě 391

-ěř, 4507"144, 150
-07', -ero, 4377) 93

egg/123753; 398

dr?slc. 527; dz' v. dz' 470; až 19, 71, 89
ej 89, 131, 133, 134; či
dž v. :" (Po ž)
134; -qi', 43" z -ejí,
džb- 323; džb-žb 411
džbán 323, 527
\ -č;jz' v 3. os. plur. &
džber 323, 527
. kompt 229, v kompt.
džgať 457, 527
, 591.605, 007; ej-ej-zj,
džignóť 457, 527
77 (ý) 136; cj-é 134.
538; Qi-éi 592; ej-aj
daelmqtz' 306
db-d, d' 403
137; ej-ftí 138; ěj-z'c

538sl.; (žj-zj194;

e pův. 19; e psl. 25; e
č. 139 sl.; e jerové 58,
pravidlo 0 něm 59 SI.,
vývoj jeho 67; 0 po
hybné, vkladné &jerové
154 sl.; cizí (: 150; e
přisouváno 151, odsou
váno 151 sl.; e-a 147;
adverb. koncovka -e(č)

592

ája-á 556

erbammk 539 

137-ný, -ěrný m. -ený, -čn_1í

375
esli 398, 544
eště 534
-et, -ot subst. 231
-gt subst., kvantita 594;
pl. g. -át 600
-ětz', -ítz' inf. kvantita 602
etymologický pravopis 12,
322; etymolog. změny
kvantity 590

qieueh 256
aje-že 555; ája-že 555; (zu staž. ú 564
ája-ie 556; čjó-ie 557 cy pův. 19, 73
-čv part. v -((.v 204
aji-í 556; éji-z'ej 557

evo-00438
exeežrovat 353
eju, ejú-ú 556
wir., demin. mase., kvan (mplosivy 10
Ezdráš 408
tita
595
sl.
v -a 149; c- v č—141;
-cž v -eř 517; až' 152
c-ě 146, 150, 190; e-e'e gk 95
190;

c—e', (? v iterat.

Ejipt 458

-cl, 7101 463

503; c-é 149, e-ž(y) -ěl part. v -al 204; -ěl f 411 sl.; f,'f'440 sl.:
149; 0-0 149; e dial.z'
v -ul 206
] cizí f 441; f-f' 415,
0
608; e- v he— 463
_-em, -ém sg. instr. viz:
fáb 419, 440. 550
pův. 19
g -y'm
QI
(\\ 139, 140;
e-z'(y') úžení! -em part. m. -en 374
fábor 431
141 sl.; é-že 143; č Emanuel 567
fafrnoch 445
psáno že, 310 142: é-ej; -en, -eno subst., pl. g. -a'n fagan 457
599
145 sl.; v adv., m.l
fagule 450
-c 608
-ěn part., 4072, -z'7z 603
facht 420
(\. 89;
137 sl.; ě(e) od-i -en part. v -e-n, -z'en, -ín falář 350
144, 003
souváuo 206; é-a 204;'
faleš 441, faleštný 396
č v slabikách měkkých -eň subst., m. -cn 372
fara 91, 124, 440; fa'ra
609
(pravidlo) 195 sl.; ě-e -En v -g 320
197 sl., 202 S]., po ret cm:, (mem 410
fard 420
-emf
subst.
verb.,
nýcll 204; č-z' 193 sl.;
_fazul'a 248
59
č- dial. i 608
č— v. vě
psi. 39; *é za jihosl. -čm'n, jan-ina 314, 317,_fč—fe 201
333, 355, 369, 384, 5fcdrovatz' 353
—gv některých koncov
401, 417, 422, 420,; femln'eh 408
kách skloňovacích 49
442
g 43; jeho sti'ídnicc 49,
jclčar 407, 541
50 sl.
-emzy',-čngj m. eng/', -čný ferčal 541
374
:) 17, 23
fm'mež 374, 375, 487
ca 115; cca staž. (i 564 ma, enom 410, 534
fěrtoch 226 “
Enže 485
ča staž. a' 565
70 440

f
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g nové, díal. 457; cizí ' gn-hň 376
g 458; g přisouváno gořalka 457
& odsouváno 459; 9-41 grabať 457
458; 9-1: 456; g-j 458; graml'a 457
_q-k320, 457, 458; 9-2, ;grammatická kvantita 586
z 313 sl., 454 sl.; g-dz igmnadýr 286
díal. 505; _q-ě, ž 312 gramec 457
S]. 453 51: g-dž dial. 527 grcjca/r 450

_fíčetž 440

.fíjala 533
fígle 419
_fz'k 440, 441
Ifa—kule 431

_fišpan 423, 539

llugať,Mžu

527

_fřaktura 351
tr 441

.

flaška 440, 441, 486
fláter 351
jiauzc 441
1707: 441

fiekotat', blekotatz' 440

Flidržšck 350
flintu 441
flízér 351
finta. 228

Florian 541
fňulmti 440

_folír 350
folkofuati 458
fonetický pravopis 12,
322; fonetické změny
kvantity 590
fořt 349

foukati 440
fans 430, 440
fraj- ve frý- 139
Francišck 501
František 486, 501
frčctí 430, 440

g(ďuža 450
gamašlě 457
gamba 457
gmža, kám! 326, 450
!garazda překážka 457
| gatč 457

yard 457

gazda 457
gdzid 458
gda 324
gde 324; gdcr- 450
gdo 324, 327, 449
gdy 324
gébif sa, gebnúť, gecnúť
457
genitiv plur., kvantita 599,
600 sl.

gh, g'h pův. 305
gz'glať 450, 457

541

giv- 453
g_i-ž, ž, dá 314, 453

glajt 133

frý- zfraj- 139,frý-mar glbaňa 352
čití 139
_qlé, klí 450, 457
fták 419
glcjit, lol/(žití 457
fučeti 440

'fmu, fůra 611
_fm'ýr 350

grgaí 457
- gřešžt 450

galbcwy' 457

qur 462
fojt 458

frikativy 10
_frk, f-rkati 440
frňa'k 352
1'3'olzjíán, Florian
frúežmor 612

_ri pův. 305

gabať 457
gafor 457
gágať 457
gagotať 457
gagor 457
gaidy 450, 457
gál, kal 450

glejt 145
glý, glgať hltati 457
glgotať 457
glhý 406
gl'ocak 457

yloh, hloh 456
g pův. 30; g psl. 312 sl.; gl'ubať, klubati 457
9 č. 445 sl., 452 sl.; ylfvať, klovatz' 450, 457

gríb 456
gržcčný 41
gřích 456
gronyga 450, 1457
groš 248, 450, 487

gróžka, kroužek 450, 457

mumie 424, 457
grunt 407
yrzno 457
gt-e 315, 455; gt-jt 458
yula, kule 326, 450, 457
gunár, houser 457
garáž 450, 457
gusěnžea 459

gutturalcs 9
guzý, kusy' 327, 450, 457
_qúža 459

gyzdavy' 456

k 445 sl., 462 sl.; cizí h
463; h. přisouváno 463
sl., odsouváno 465 sl.;
74-071,461, 463;

-71-(kon

cové) v -eh 325;

41.za—

niká 325, 466; -h' m.
Jm v gcnit. 250
háb, báby, háv 430
habr 543
Habmham 463
baby 463
had, kód 609
\Hadamouc 228
II:-adváb 286

hafati 440

kachle 463
háj 133, 135
hajný 135

,hqutm- 256
fkajtman 133
ibáklívy' 539

624

hal' 152
halaparlna 150, 286
hale 463

halinara-463
hallýř 285
halže 485

hamala 584
hamba 373
hamfešl 485
hamižný 463
hampara'di 543
hana 91, 248
Hana 463
hanba 371
handra 381
hanfešt 485
Hanka 463
hana 463
hanýz 463
Hanzelm 463
hapalyka 463, 570
Hapolma 463
harampádí 543
hart: 463
-harek 80
harcnda 463
harest 463
harmara 463
harvan, Harvánek 543
harvaný 549
harvokál 406
haslrman 395
Hála 125, 553
hauf 254
haulman 254, 421
hauzrol 254
havěť 406



havran 543
hazucha, -ka 450
23 463

hbitý 75

hbmlr 465

hekati 454
hlen 41
-hcl z -el, Izrahel atp. hlcnúli, hlednúli 410
463
hlesnouli S4, 122
hlína, hlina 609
Hclizeus 463
Hemma463
hlinený, hliněný 328
hlíza 216, 453
hemzati 170, 454
-hlizeti, -hližeti 507
Hmdrieh 408
Heralt 612
hlk- 296
“
hloboký 287
herl) 463, 570
herec 171

hlomoz 465
hloab, hloubka 46

herka 454

hlpa 465

herbáb— 406

352, hcř-nuinck hlška 465
hll- 296
hlla- V lhta- 543
horský, -_zký 353, 454
hltali 61, 63, 170, 296,
heslo 454
568
hespoda 242
Heřman
352

*Hava 463

hevcr 423
hězda 437
hezký 242, 454

hi et 464
hiat 569 sl.
hihned 464, 570
;himeli 464
|hin 209, hiný 464
[Hismahal
:historický 464
pravopis 12
hišpau- 486
hiva 464
hk (chk)—vk(fk) 462

hl-l 466
hla- 544
hlad 34, 80
hládati 105, 53
hlahndili 465
hlahol 34
hlanný, kladný 406
hlas 34, hlasička 465
hláskosloví 1 sl.
hlava 34, pl. g. hláv 599
hlaveň, hlav-ně 34

hebký, 965— 75, 170. 284, fhlavní přízvuk 577

454
hedbáb- 430

hedbáv-'548
hedváb— 548, 554

heioak 256, 463

hano 550
hqilman 526

šhláza 2g5, 318
'hlbal, hlbka 300
lhlde 465
hle 411
hledali, hleděli 53, 105
hledi-, glzch- 170
nhlejbka 256

hlliti 170, 568
hluboký 46, 258
hluchý 75

\ hluk 60, 63, 156. 296

hl'úza 216

hrlýboký 258

hm-m 467

hmatali 462
hmla 543
hmol— Stč. homol- 250

hmouřiti. 548
hmožcliř 465
hn- V. gn
hncíli, žena, žéne—,svhnali,
sženu atd. 82, 85, 143,
170, 312

hn'c nic 465
hned 230, 545
hněv 41, 72
hnědý 41

hnělu v. hnisti
hnis 273. 376; sr. hnus,
hnus
hnisli, hnělu 376, 451

Ihnil,
465z gnbje- 72,
hniti, nil
hnie73, 559, part. hnil 603,
hnizda 41

hnizký

465

-_

hnój, hnojili 72; hnoj,
hnaj 591, 592, 608
hnonli, sehn- atd; 75, 170,
311, 424

.
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hrclousítí, rdousítí 353,

houžev 46, 82
hňup 377
. hra/us,..hňus 273, 376, 451, hovad, ovatl 464
íta 376
. hovado 55, 114, 4.04

464 '

ha- v o- 466; ha- m. hu- havěti 458
z 24—464

'

'

hrdza, rdga 464
hrdý 62

'

hřeb 518

hovězí 114, 400, 401

hobezny', Hobza 458

hpán, hpaní, hpauna 465 hřebce 454, 518

hobor 430

to“—,hř- v r-,

hod 84
hofíoír 464
hoheň 464

hr-hř 346
hra 536
hrab, habr 543

hohlas— 464

hohyzdny' 464

hoj, hojítí, hojný 73
hojgať, houpatí 457

thgj 464

Holomoue 464, 570
holub 46
homba 373
homot- nč. h-mot- 250
hon 82
honady 464
hoňba 371


hřěbí, hřebík 27, 454, 51
hřoblo 148
hřobř, hřebříh 464

ř- 466;

-hřébstí, -hřeba v. -hřésti

hrabatí 83
hřec 536
hrabě 441, 458. hraběnka IIřehoř 458
219; hrabě, hrábě 610 hřehrab, řeřáb 464
hrqjší, rcjší, radší 464
hrábě, hrabě 609, 610
Hřěl.: 41, 458
hrabíc 441, 458
hřomen 464
hrabla 366
hřmnosníh 464

hřablo 148
hrad 32
hrad- v hrazd- 407
hřada 53, 93, 105
hradcil 266, 458

—hřéstí, -hřébstz',

-hřeba

83, 311, 425, 487
hřešcto 464
hřešítí 41
hratlítí 496
hříbě 27, 454, 518
honoe 82
hrách 32, hraoh- 399, 608 hříbet 208
honítí 82, 85
hranostaj, -sty' 32, 139, hříbla, hříbě 366
hřídel 105
373, 402
hong/', hodný 410
hopícě 464
hřídlo, hříedlo 518
hráti 135, 536
hořčice, hořč- 343
*hřati 40, 100, 002; sr. hříelí 100 .
hříctí
hora, hůra 610,.akk. hóra
hřích 29, 41
hřímati 81
589 pl. g. hór 599
hrazditž 407, 496
hříšče 536
horo 337
hráze 401
1hříva 18
hoře 80
hrazen, hražon 507
íhříz- ze hryz- 348
-home 341
hřaz-nútí 53, 81, 105
hořec 80, 341
'-hrazovatí, -hražovatí 507 ?hříza 464
- _Iařízítí 273
]„ořejní 534
;hřázsky' 346

hořekovatž 80
hořeti 80

\

|hrhatí 62
i-hražďovatí 400, 496
ihražcn, hražovatí V.hraz hřmíti, grbmétí, vzohřm

23, 66, 81, 171, 339,
340
2 8
!hřbet 66, 323; sr. chřbet -hřnat 300
mai, grbbélí 66,83, 339, hrnec 62
Ilořojce 567
340
hrnoutí 62, 398
horší 80, 334
hrob 83
host 20
řhřbitov 441, 543
hroch, roch 465
hostav- 464
lhrčolí 62
hotov 458
hřdatí 300
hróohat, ruehati 464
houba 46, 609
hrdelné hlásky 9; hrdelné hrom 81
houně 458, 609
souhlásky velarní 304, hromad- v hromazd— 407
hromadítí 496
palatalm 305
housonha 46, 9613- .459
houser 46; houska 596 hrdoson, rdosrzn 464,
hromada pl. g. -ád 599
hromazdítí—žcl'en 400, 406,
houslí, hada 46
hrdlíoe 62
407
houšt' 46, 248
'hrcllo 61, 62
horh-, hořk- 80, 342, 343 hrb. 967-12660, 61, 62, 85,

hořlavý, horlívý 343

hormy' _344

Gobnuor, Hisíorloků mluv. jaz. česk. I.

40
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hu'tman 264
hromicc, hromn- 381,
hutrajch 256, 466
hromjm— 420
hrouda, hrud- 601, 608, huvidět 464
huzda 464
609
huzct 464
hroutiti 277, 464
hrouza, hrůza '248, 263 huzky' 464
húžč 459, 464
—hrouzz'ti 46, 81

hvězda 41, 313
hrazdu-, hrozu- 408
hvžzclatá 496
hroziuhy 465
hvozd 465
hrozný. hrůzný 610
hýbat-i 75
hrtan 62, 462
hybhy' 284
hrubý 46

hruď 46
hrvat 464

chj-š 314, 459
ahl-hl 461
chlad 34
chlap 34, fpčch 163

chlast- 463
chléb 41, 312. 463; chlcb
600
chlév 41, 312, 463

chlcjstuouti 256

chlomstatz' 487
. chlm 60, 63, 296;

chlum

St.

hyd- \“ hyzd- 407, 496

chlomch 258
hýl 458
chloud 46
hrst 60, 61, 62, 186, 398 hyuouti 75, 311, 424
chlp 63, 296; sr. chlup
hyušt 485
hrůzný, „hrozný 610
chlum, -cc 60, 63, 296,
'hyzd—407, hyzdíti, -žďcn
hrys 464
463
-žcl'cm'c 400, 496, 526, chhop 63, 296
hryz—hřiz 348
527

hrzata', rzátt 464
huba 46; huba, houba 609 hýždě, hýšč 409
hučedníl; 464
hud'ba 372
ch psl. 312 S] ; ch č. 445
hudčlat 464
S]., 459 sl.; cizí ch 461 ;
budit, udz'tgí464

IIudtíce, Udh'cc 464
hucrský 549
huhcr, uber 464
huhňati 46
húhoř 464
huhybujúct 464
hucho 464
hůl. hol- 601
buh'ca 464, 570
bum, um 464
huňa, houuč 609
hunor, únor 464
huuty'ř 285
hupclc— 464

chmat-šmat 462

—chmc.-chmy 1. os. plur.,
z -chom- 250

chmcl 463
ch/mura 262, 484

ch přisouváno 462, od— chmýří 613
souváno 462; ch-f 462; chod, chotl'itz' 84, 306;
ch-k 461, 462; ch—s chody/ty 382

313 S]., 460; ch-š 312 chojď. chojť, chojte' 406,
534
S]., 459, 460; -ch v pl.
462 -chom 1. plur., -chóm 606
chabda 496
chomáč 258
chomout .46
Chabry 353
g. 111. —1:a j. 431,

cbabztla 496
chopití 463
chalpa, chalupa 266, 451 chorcla 541
chápatz' 463
chorý 76, 439

charba 419

chasň'ls 228

chatrč 450

chošč—439, sr. koště
chr-chř 346; chr, chř—lcr,
hř 461

chrabr- 32, 299, 341
chřadnouti 53, 105
chrám 32
chčasnej, chčcstt m. šť—514 dzramostejl, =ng,367, 373,
husar 463
462
chčcbctat 111.št— 514
húsěm'cc 459, 464
chrániti, ochrana 32
chd-kd(gcl) 461
husli, haislmz' 298; husle Cheb, zc Chba, chebský chrásta, arg/' 32, 450
chřástal, -el 33, 346, 450,
atd. 171, 460
O'hrastcn 449
lmsttna, ústí 464
chebch' 460, 496
Chrasti 33
chcbule 460
hustý 46
chcchtati 460
Husův pravopis 13
chřbct, hřbet, -ebt—66, 171,
hut' 463
-chck 460
323,_339, 340, 462
chřěd- v. chřad
Chelčicc 460
hútcrý 464

hůra, hora 610

huřtéř 346
[ms, husa 46, 305, 458

cha-hc 461; cho-sc 461
chcát 484

chápat 484

627

chytiti 76

chřěn 461
(:hřest-chřast 148
chřib- z chrbb- 208
chrkat'i 62
'

47179qu 63, 85

ní) 190 sl.; ic-é, 'í 1'97

chytí-cc, -r_z/'76, 162, 341

sl., 202, 203 sl.; ic-á
204; že z -z'-c- 567;

i, z'pův. 17, 18; ipsl.

-z'eř 150, 285

29; i, 77 č. 207 sl.; žhcnd 546
__i(!l). i(ý) pohybné 186; Ulla 530
i. za 0 208; ž-, 6- za ihned 230, 545

chromý 31, 85, 306
chromnati 123, 248
chro-ust 46

chrstal- 349
chrt, 62
cln-tal, cílí-tai 346, 451
chrta-n, chřtán, křtán 346,
462
chrtmzsžti 353

chrup-, chřup-, křup- 346

ji'-, jí-, 531, 535; cizí 27cm 530
%,i 209, 226; i, ípři ii 89
souváno 227, odsouvá 27-25 592

no 227 sl.; z' \" dial; -iján z -ián 533 _
(: 214; i v dial. i 609; žjc- že, aji-í, žjb-í 557
z' 2 že kráceno v č 211; -z7.;subst., kvant. 595; v
dial. dek, -ék 223, 609 ;
v -c:7'k 213 sl.
sl., 218, 219 sl.; í-iej,

i,í\'e,óač,

že214

ici 213 sl.; í-í v iterat. ikra 532
593; i-u, m 215, 216 z'l-g 227, 287

0717113!46, 463
07171:th 62
-chsky' m. -$-sk_1í460

cht-kt 461
chtíti 85; chci diol. scu,
scel 461; vzechtčt'i atd.

Sl'i i) í'y,

(aj, ej)

211 Sl.; 'i-j 211; 'i- v
hi- 464; ž- ve vž- 432;
za -i psáno -ycu', -yw
171
225 sl.
chto. kto 450
-z' pl. nom. mase., v 4.
-rht04', Juta/r 451
598
chtorgj, který 450
-í pl. nom. mase., v -i 599
Chúb 44
-z' adjekt. z bjb, kvantita
chw'ší, chuzšz', chudší 495
594
cím-máš 258
-ž kollekt. z -bj(', kvan

chůmvý 246
chut 46
chuzšz' 401
char-751: 461 ;

chr-

439

sl.

_

-7'/l'v -ul, -iul', jal
281, 365
ilm 532
im, jilm 368

216,

-z'ma. du., m. -ima 599
fimuni/: 530

.

imperativ, jeho kvantita

05
-in, -ín 594
vina pl. g -žn 599
indoevropské samohlásky
tita 594
původní, v. samohlásky
indoevropské
souhlásky
-z' v-adverb. Výr. z—cýší
původní, v. souhlásky
atp.,
m.
-1'
608
\-' ch
žnchcd
545
í—dial.. m. 22, ji- 608
!? pův.

17, 23

-clwa 1. os. du., %Hmm? i et 212, 215
250

inůnitiv,jeho kvantita 602,
606

íz', iá 89, 125 sl.
inyoust 326, 450, 451
ia, žá 89 Sl.; m, ici-č, 'z'e 'ínked, inherit? 230, 545

chvastatí 514
cín,-at, chvátati, -ití 76
-c7nrč 1. os. du., z -chově

250
chvíle 226. 366, 463
cln—ístati 484

chvíti 40
chvllra 227
chvor- 76, 439
chvost 439, 451

(překlas) 132; ia. z ínhncd 545
dz'-a.567 ; ia slc. (: id) inovatlfa 532
131; cizí ža, žá 131 S]. instrumental du. nama,
ia staž. (i 565; —i—a,-z'a
vama, 609 ; instrumen
566 sl.
tal pl., jeho kvantita
600 sl.
177 pův. 23
ic, ié 89
—z'csubst., z -žtjb 384
-žce pl. g. —íc 600

žňšž 370
jing/' 532
lic, gfo 89,

250;

-z'-0, -z'()

chzroščžščc, chvoštišt'e 482, —íče7.=,mjčcl.: 213
566; psané io, 310210.
sr. koště
z'c 89, 187 sl., zachováno ir-g' 287
dialekticky 193; že v -z'9", -;úř 150
cím—ast 32, 463, Chom

stcn 439

cký/še 312, 463

'

slabikách měkkých (pra- *irch- m. jirch- 532
vidlo) 195 sl ;"má (úže liri za 3' 298
40*

628

irracionalní hláska nebo jako 543; jakorát
polohláska. př. r, 123 . jakoška 350

530; ijed- v. jisti

Jak—ab 249

iskra 532
Israhel, Izrahel 463

'jeden 164, 166
*jedno, eno, jene, ene, jen,

jakž-jaž 452
jale ale 530

!

žst 531. istý 532 '

_jaleň, jelen 148

3', ; 294 sl., 299

ít 531


jalmužna 530
iterativa, tvoř. dloužením jalov- 102, 116
593
jáma 97, 611 ; jama 608
-žtz', —žtz'inf. 602
Jan 93, 97, Ján 565,
-ítko z -z'cllho 368
\ 608
janez'hn'st 530
in, in 89, 266 SL
iu, žá 89; 268 sl.; iu-z', Janda 409
iú-í (přohlas.) 272 sl. japny', z nedojz'epz'e 97
japoštol 530, 570
-ž-um, dum 566
Jao-lock 150
-i-as, -z'us 566
íva 532
jařino 344; pl. g jare'm

ie 532 S].

izba 532
izdrahel- 408
izok 533

599

len 410

\jednom, jenom, jenem,
enom, eneml410
jednomístný přízvuk 575
jednoslabičných slov pří—
zvuk 579 sl.

jednušt'ka 396
jehene'í 166
jehla 103, 148, 171, 530,
pl. g. jehél 600
jehnč 97, 530; jehnee 162
jehnčcl55, 97, 114
jehno, hejno 550
jeho-j'ho 151, 539
jeeha-tz' 96, 102, 306

jeehtatá 450

jaro 97; z-jera 122

—mz'ř218, 334 jek 96, jekot 53, jektatž
451
jasan 286, 612
Jaroměr,

jelen 148, 319, 531
jawa 97
'jeloviea 122
j pův. 307; j psl. 319 jaseň 148
'jelša, olše 544
'sl.; j' č. 528 sl.; jpři jasna 406
souváuo 319, 530 sl., jasné souhlásky 10; mě '-jem 171, 172
ní se v temné 325 sl. jemnost pán 365
odsouváno 534 sl.; cizí
„Jenzpníee 420
j 530; 7-0!529; j-l 529, jasný 396
jemu-j'mn 151, 539
327311; j-ř 529;j ze jastřáb 53, 97
jen, jenž 166
sykavek 480, 495, 513, jetel 105, 406, 534
jen- m. jedn— 410
'516, 524
játra 53. 105, 319
jen, jene, jenom., snem
já, jde 20, 24, 25, 102, jatm'ť 105
496, 531 ; já g. ze-mne' jatrní, -nlee 53, 105, 166 | atp. 242, 662, 410
:Jenovqfa, Jena/a 458,
atp., d. Ice-mně, i. se. jatrušě 53
613
mnou atd. 174
jairvenžeě 53
Jenšoožee 228
-ja subst., kvantita 594 java 93, 98, 530
.Jepte 441
jabko v. jablko
ja'z v. já
jableč— 166
jazero, jezera 90, 103, 'jqatz'šl'a 97

jer v. a, b; zaniká 59 SI.;
148
jablko 61, 63, 165, 367,
' postup toho 67; pravi
530, 568
jazooec 98, 148
Í dlo jerové 59 SI.; jer
jabor 430
jazyčné souhlásky 9
jačmeň 105
jazyk; jezy/„'a 53, 319, I při 1, l v tzn-t, trot,
533
_tzlt, tlot, tzn-t, lTbt, tblt,
jacle'ree; jadree, jadrny'
tlbt 63 sl. (o a a !)
166, 342
jaž 452
zvláště viz doleji, na
jádro 53; pl. g. jadr, ja— jd psáno m. cl 534, 536
konci tohoto rejstříku)
"der 165, 600
jdu v. jíti
jáhen 406, 407
je id 21; o-ňem atd. 377 jeř 97
'jeřáh 53, 54, 108, 518;
Sl.; je, jest 399
jahla, jeli-la 90, 103,' 148
jahřablna 464
jeěetí 53, 105
' -bat3í 108; -bek 529
Jáchym 565
ječmen 53, 105
ljeřabz'na 108, 529
Jakeš 163
' jed 95, 102, 319
'jeřátko 97
i

629
jeřcwy' 100, 518

jhřišěe 171, 536

jeřeei 97
jeřevi 518
jeřieha 518
Jericho, ]eřieho 347

ji eum 209

jemi, -niti 97

Jidáš 273
jídlo 96, 319
jie- sr. ji
jiesli v. jčsli, jesle

Jerové (: 154 sl.; jerové jiestčjě 379
pravidlo 59 S].
jietm- v. jih-n
jertel 353
jíh 273

jes-, jsem, jsi, js, atd., jieha 273, 306
sem, si, s' atd. 18, 19, jikati 95

jiva„531
jizba 397, 531; sr. jistba.
jizda 96, 102, 531
jizva 98, 165, jízvimz 98
již 272, 273, 277, 535,
570

,

jížděti 400
jm psáno m. m 534, 536
jme, ve-jměatd. 49, 171,
199, 532, 536

jmelí 532, 536

jmění 181, 530
83, 151, 152, 229, 304, jih-ra, 531
306, 319, 530, 536
jíl 531
jm'enné tvary adj., V.
adjekt.
jescm 122; jesen 97; je jilee 531
seň 148
jilek 365
jméno 171, 532. 536, 600
'jilem, jilm 171, 531, 365 jmčtel 536
jeskyně 96, 97
jesle, jěsli 96, 97, 378 'jimat-i, mimati 57, 81, jmiecko 536
3jmieti 532, 536
, 380, 531
jesli, jestli 398

*jin- 273; jiněi 513
*jnmity' 536
Jindřich 408
jbnu v. jemu
jiní 531
_-jna pl. g. -jn, -jen 165
Josef 440
jestřáb 53, 97, 108; jě jinoek 273
jotace se ztrácí z č, ie 198
jiný 531
stre'bie 97
-ář
346
jireka
461,
531;
S]., 202 sl.; podružné.
jcščba 372
Jiří 273
, v slabikách měkkých
ješčer v. ješt'er
.jislxzti
531
:
(měkkost
proniká. v jo
ješit- 98. 274
tací) 210, 270 sl.;
!jiskra 531
Ješ-ov, Děšov 406
ijištba 397, sr. jizba
vzata za grafické zna
ješťer 98
ijistee 83
jetel 53, 105, 406
[ ménko mékkosti 128
pozn., 203, 210
jeh', jedu 23, 39, 42, 96, ljisti, jim, jedl, stě. jiesti,
102, 531'; in_ěti, 'zmčdu jiem, 2. pl. 'ieste, jědl lJozep 441
atd. 20, 42, 95, 102, :js psáno m. s 534, 537 sl.
atd. 380
310, 319, 531, 570; js', jsi 229
Jetřich 406
snisti, sniesti atd. 380 jůd- m. jud- 246
Jem 531, 570
jistina, -t0ta, -ty' 53, 83 jun- sr. jin- ; junee 277
jěviti 98, 530
jiti, jdu, idu, idem, ve jutr- v. jitr
jez 96, 102
jdu, du, mda, atd 19, jupka 277
jezditi 96, 531
72, 171, 379 sl, 530, juž v. již
jezera 103, 148, 319
531, 532, 533, 535 sl., jz- v. iz
jezevce, jen-ee 98, 148, 162
Izbg/gněv 533
570, 602
Jezof 550
.
jíti,
jieti, jimi, snieti, -jžár, do-jžára, ve-jžieřč
ježdík 98, 454
495
semnu atd. 55, 81, 112,
Ježiš, Ježúš 274, ' 485,
171, 319, 380, 532,
48

dásniti 97
jest, je 399
jestli 398, 544

533

k pův. 304, 305; k psl.
- 312 sl.; k č. 445, 446
sl.; cizí !; 451; k při,
souváno 451, odsouvá,
jhra, ze jin-y atd. 165, jitrni, -řni, jutř- 344
171. 530. 532, 536
jitrnice, jietmieě 53, 105, no 315, 452; 313 S].

jlm,

56, 57, 307, 312,

318; ve jhzi'atd. 171

filo v. jeho

jhráti 171, 536

jhřec 171, 341, 536

Jitka 273

jiiřiti 53, 105

193,

_
„ „...,

„7- r

jitro, jutro 273, 532

447

sl.;

I.:-č 312

S]..

447; k-g 326, dial. 450;

630
k-ch 450, 451;
446
k' pův. 305
I.; předložka splývá.
158, 183, 449; ke
168 sl., 172 sl.,

k-kh kapr 33, 543
kapradí 33, 326, 419

kapusta 445
s k karabáč 451

158, karamád— 543
182 karas 451
ka,-řez 419
sl.; ku 252 sl.
kurtozm 393
-k v kdo-sí-k atp. 451
kastrol
395
-ka subst., kvantita 596;

keř, ve kři atd. 172
kešer 447
kět 437
kfět 322
kfočna 322

314,446

klačit 393
,
kldda 34, klade:
-kládat2' 86

609 ;

kašel 306, kášel 60.7, 608 Kladruby 250
kašna 397
kldeholit 461
Jm v hnedka atp. 452
kašša, kaše 321
klaněti, -klánčtl 86
kabát 431
kaštan
485
klanicc 35
kabema 431
kaštel 485
klapcto 103, 148
kabič 431
kašubský přízvuk 574
klapo-uehy' 83
Kabrhel 227, 458, 463
klas 35
.
katekiz-mus 462
kabza 327
Kateřina
347
klášter
91, 352, 485, 611,
kacíř 503
612; -řce 341
ka'tz' se, impt. kaj se, kej
Káča, Káčč 94, 103
:klatba 321, 372
se 135, 555, 602
kadždlm'ce 410, -dlný 166
klátž, 35, 85, 588; ve
kutrčě 450
kadilnlee, kadilo 410
klati 172
kao-las 423
kadlb 295
kaz, kamil 83
' kldtitž 35
kadlec 398
klauč 262
kázam'e atp. 591, 604
Kadlík 351
kám, kázeň 161, 301. 555, klb 63, klbík 352
kadlub 65
klbása 297
569
kafe 533
klč 296, klčny' 228
'kxcž
m. kakž 452
kufr 445
_
klebeta 430
'kb-gb-hb 456
kahlouty, kalhoty 543
klec 41
kbel, zc kbela atd. 172,
kajkl- v. kejkl
klc'eeti53, 102, 106,
423
kukž—kaž 452 "
kleč 53, 106
kč-kš 525
kaldoun 4-51,
klečeti 53, 106
kčicč 514, 525
kalich 462
klechtať 450
kd-gd-hd-d
452,
456,
467
;
kalup 458
Kalivoda 228
kd-kt 406
, klgk- 95 .
4kleknoutž 53, 106
kam 249; kám 374, 375 kdák 91, 564
klcmba 373
kde
241
kamarád 286, 543
klenč 41
kder— 324
kamaše 458
klenouti
83. 311, 420
kde,
k0-,
kde
241,
304,
kameň 609
klepatž, klepatz' se 83
305, 324, 449
kampna 420
klepeta 103, 148, pl.
kamzík 458
kc v. k
:
klepát 599
kanafas 431
'Kedmta 353, 458
[
klepozwhy' 73
kcmeala'ř 286
kejbat 430
klcsatz', klesnoutz' 53, 95,
kančka 228
kel g. klu 172
106, 120
kanicc 398
kejklc, kctjkl- 256; -lí-ř
kanouti 311, 420
133, 256; kejklzoky klest 41
kleště 41
256
kapea 481 _
,
kletba'430
kapitola, -tula, Je 264 :kel'ko 242
kápla, kaple 608
!kcp g. kpa 172; h(mka kletka 41
klcveta 19
.
172
kaplan 366

pl. g. dial.

kápnoutž 311
kapoun 451

599

Íker- m. kter— 398

klz' 451

Ikerlub 541

klíč 172, 273
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' -kno subst , pl. o. -kén konejšz't'i 256
599
koncu 232, 375
konopě 124, 232
knoflík 544
-klz'7mti 81
kňonra-ti 277, 377
konšel 485, 513
konto-kace 227, 288
klas-, klžso,' kllsžcc, klisna knuč, klnoutl 368
.kňučotl 277
73
konvrš 153, 288, 487
'-ko, -ke, -k adv. 241
kopa pl. g. kóp 599
klítz','klz'jl 74
Kopále 594
klítz', klnu, vzeklnu 55, 67, knyka, k'nika 328, 382
kůže, křížky 228, 301
kopc-rstvz'o 441
81, 112, 126, 172
I-ko subst.. kvantita 596 kopert 432
klk-, klk 296, klka 73
\koboroc —ř(:c341, 431
kopla 441
klnu v. kllt'i
koblasa 543
kopidlansky' 125, 148
klubatz' 430
koblka 286, 288
kopřiva 550
klubko 46, 63, 297
kór v. kůr
koblúk 543
klwř, klučcm'na 296
kom 489
kočc'l 227, 520, 522
. kl'úč 262
koralo 541
kočičí 227
kl-učitl 296, klučny' 273 kočka 499
korálek 541
kluk 63, 293
kočtí 522
ko-řalka 458
klusty' 393
Kodym 553
kor-ček, kořeček 163. 342
klut 63, klutati 296, 326 kockolka 461
Xko-řcc
341
kluzký 296
kockolouš 461
.kořcček v. korček
kloat'l, kb)? 67, 74. 273 koj, kojlti 71
kořen, clo-kořán 149, 600
klzat 296, 300, klzký 296 kokoclrz'l 543
iko-rka 350
klobása 67, 297, 543
karma, kormidlo 67
koláry, korale 541
klobati 430
klíčitz' 172. klíčný 273

O“

klika' 273

klid, kliflitz' 273

kolébatví 41

kormch 350

klobouk 543, klolmk 608 kolccla 55, 120, 114, 124, koroteo 259, 287, 421
kloc 504
232
korouhev 46, 462
klofali 430
koróvžčka, koroukv- 467
koleno 77
klocktati, kloktati 450
korovlat 540, 541; koro
kolem 462
—klop, klopz't'l, klopot 83 kollandr 350
vrátek 365, 612
kloub 46, 63
korozře, 351, 489; Sl'.
kolika
124,
451
kloucl 393
kolo
kolo pl. g. kól 599
kloutlny' 277
*kolod'řo, koloře 351, 408 kortouč 353
kloukatl 496
kolotat'i 544
komba, korálem 430
klouzatž 296, 496
*kolovrat 541
koruna 248
kmcnt 432
koltra 248
kos 489
kmín 451
kameník 219
košéžbal 430
kfmfllat'l 550
komín 124
kosik, koscjk 213
kmotr 160
komnata, komňata 124, kostel 124, 232
kn-kň 377
376
kostřec 341
kněh-, km'ck- 219
komora 124, 232, 286
kostka, kůstka 610
kncjp, kny'p 139, 441
komparativ, kvantita 597 košík 485
kněz 55, 57, 114, 172, kon, na kona, m. -ň- 328, košile 124, 366
382
314 sl., 316, 455
koštéř 486
km'ck- V. Ímčk— :
koště 439, 461, 554
-kon, konali 81
knicml 564
koštčný 390
-kondqjšit 409
koštlště 554
km'ka, -ky 172, 219; konec 81, 312
km'ka 608
konec slova 319
koštovatž 248, 486'
končel 513
kotálotz', kotalz'tl 544“
knížacz' 119'
kotel 232, 451 —
kníže 114, 506, Šžok 506 kondraoa 419
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koudel 46, 202
koukal 46
koule 451
koupatz' 46
koupel 46, 199
koupě. 417 ; koupití
265
kom-ati 46
koustz'ček 396
koušček 163,

JA

!krbaňa, 352
skrbee 62

.krbík 352
Qkrč, -eti, -iti 62

krčma 62

37, křeč 62, 346
křeček 489
křehký 41

krejoar 450, 458
kouštíčck Kreer 458
krem, kromě 242
křemen 488

krišt- 486
křištál, -št'ál 348, 388,
486
křítek 489
kříti v. krýtz'
křivam 486

křívolaký v. Jaký
kříž 348, 487
křižmo 348, 352, 486
krk 60, 62
krkati, krkavec 62
krlcš 67, 487
krma 67
ekrmě 61, 62, 442; krmit

396
kout 47 '
Krcmeríž 242
kouzedln- 409
křemcha 392
km,-a-304; kou-ati, kuji 74 Kremže 485
300; křmz'tz' 348
kozdlcc 409. kozlcc 162
křen 41, 461
krnčti 62
[fozdroe 408
-křčnúti 420
kozlc, kůzle 609
kročeí 99
křepel, -ka 351, 419, 488 krofta- 322, 419
koža, kůže 608
křepký 41
kraj 72
každý, každý. 123
křcsatž 41
krok 36
kožešina -šm'k 219
křeslo 41
krokodz'l 543
Kožlany 355
krasný
419
krom 206
kr-kř 346, 348; kr, kř—
skr, skř 487 sl., 514 křest, kc-křtu. atd. 172, Kroměříž, -ž£7" 549
340; srov. krst
krabice 33
kronika- 462
kraboška 514
křesťan 131, 132, 140, kroš 450, 458
226, 461
krácení slabik 609 51.
kroutžti 46, 81
křesiět 461
krov 74
kruci, Kracík 384
k-rpatz'.krpec, krpč, krpiti
krahuj, —jee,-lec 33, 458, krestian 99, 131
229
křestný 172
62
.
jkřcšnč 392
krsatz' 63
kraz'c 570

hrst-, křst-, křt- 350
kraj 133, 135; kráj 610 ikrct 297
řkrec, krz'vb, ve-krm' 61, krstitz', krščcn, křčcn atd.
krejčí 133
63, 157, 172, 568 atd.
349
krajna 228
a
krajšví, kraššz' 51 O
křcvký 463
lkršnavý 62
král .33
krch 62
lkrt
Králka 541
křtal63,346172
.
krchov 227, 287, 326
křtalt 541
králo'vz'c, -ocz'č 500“
kri- cizí, v kři- 347
krmnol, -Za 33

krfmatýr 458
křapati 461
krásta 33, 450

křibet 208
Íkřida 348

[křidélko 161
' křídlícc 489

krás—tal, -el 33, 346, 450 -křz'etz' 100

křáštel 461
krašší psáno -žš- 511

krz'kopa 419
Křinec g. -čc 502

-krát 33. 388; -krat 608 -křžnka 489
krátký 33, krací 384, křípat 489

kratší 385

-křá.tc' 100
—křátnouti 53, 81

kráva 33; krava 609

křtán 346, 461
Křtčm'ce 393

krtice 172
křtít 613
kručeti 62
kruh 46
kruch 75
kruchta 442, 451
krumfešt, krnnfešt 458,
486
Krumlov, Kmmplov 375,

' křipopa 550
křísz'tž 41; křěs- 605
420 “
krást-, krást-, z krbst
krunt 458
208, 348, 352
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křupatž 346
kras-t 461

krušiti 75
krut 46
kruta 393
krutý 46, 81

kupa 46, 303
kupčck, -cčck 163
kúpčl 199

kupina 46
kupovali 265
kůr 458. 462; kor- 600
kružcl 353
kůra 489; kor- 600
krvavý 60, 62, 172, 288, kurby-sg/n 430
568

kuře 113, 262, 594

kurfřt 349
kry- v kři- 347
krýti, křítz', impt. krý, kurotva 421
kraj, kraj 74, 136, 280, Kun—vanul 545
281, 347
— kus 46, 310
kůsa, kosa 608
krz 489
]:rzno 67

kusz'ti 451

kůstka, kostka 610
kutáleti 544
'kúzdlcc 409
kšz'cč 525
kužalka 147
kštalt 514
kůže 594; koža 609“
kšticč v. kščz'cč
kt-c 315, 449; kt-gcl 327, kužel 262, kuželka 147
-kváliť, ckválžti 461
'
449; kt-cht 450; kt kvalt
458
kst 487
lkvantita 586 sl.; česká
ktc 241, 449
587 sl.; kvantita česká.
kter- ve gdcr- 450; za psl.
a ruský přízvuk 588
kotcr- 250; který 324
sl.; kvant. česká &jiho
kto, ktc 241, 324, 449
slov. přízvuk 589 ; kvan
ktv- 540
tita česká a samohlásky
ku, v. k
kubaňa 352
pochýlené luž.. pol. a
mms. 590; v kvantité
kubčna 226
české různosti dial. 606,
laubík 352
sl.; i, z'nedosti zřetean
knblatí se 46
207 ; kvant. slovenská
Kučířc 594
609.
'
kútlclc v. koudel
kudla 368
kvapka 434
kvas 76
kudy 48
kuchař, -ati, -ynč 248, kvaščnín 317
kver 458
4 62
kůl, kol- 600
květ 41, 72, 313, 437

-ky \; hned—ky atp. 452
ký v. kyj


kyj, ký, kaj, kqj 280
kýchatz' 57
kylz'sar 350

kynouti 420, 438
kysatz', kyselý 76; kysselý
477
Kyšpmk 486
kýta, kyta 609
kč 254

l pův. 302; l_ psl. 307;
psl. l' 307; české l, l, l'

353 sl.; tvrdé l a ne

k.s'tv- m. stk'u- 547

.tvrdé Z 355 sl.;

kščicč 514

& l'359;

kuli: 451

k-ůlí 439
kulír 350
kulžrovat 350
kmnigať,přežvykovati 457
kumšt, kunšt 374, 486
kůň, koň- 600

Kundrát 408
Kunhuta 458

kmzšt v. kumšt

kvžl'a, chvíle 461

kvílcti 72

513. l

úhrn 359; l

v bibli Kralická 360 sl.;
l-j 365; l-m 365; l-n
365; l-r 365; z.; 568
sl.; l-u (obalovám) 364

sl.; l-hl 465; lzdl 410;

cizí l 363 sl. a 365;
lpřisouváno 366, od
souváno 367

'

lpův. 17 23; 89; krátké
a dlouhé 287 sl., 300;
l-el 290; l-z'l 292 sl.;
„Má 290 sl.; l-lo 297;
_l-lu295, 612; l-ol 297;

l-ul 295.
-Za' pl. g'. -l,_-cl 165

Labe 36
labiales 9
labuť 36, 48, 406
lácc 594
laciný 227
lamy' 227
lačný 36
lado, lada 53
lah- 106
láhev 365, 458
lahký\53, 148

kvíz-, kvčl- 604
lahmítz' V. léci, laku
kvilkzz, clwil- 461
kmísti, kvetu stě. ktvu, laik," lajk 135, 567
arzcktvu atd. 72, 73, lajc 134, 567
lákat'i 36, 54
7172, 540
-kvíta-t'zí 57
lakomý 36

kvt- 540
kvbt- 546

Jaký, křivolaky' 49, 54,

'

106
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laloeh, -0k 450
laskomi-ny 366

laskovina 444
lančč 504

leje 134
lejchéř 461

leji 40
lej-nik 145

landibarl.: 350
;lejslra, Jik 350
laň, laně 36
řlejša 544
lejt 534
lanfaréř 351
lejlhar 350
Jany, -lenin 35'5
lék 41, 365
lat, lať 35. 438
láli 91, 555, 601 sl.
lgk— 95, 106
,
lavice, lahviee 467
leknoali se 49, 54, 106
lélmouli 54, 106
lávka, lavin 608
laz 87
Jenin, Jany 355
Lazař 352
leklali, lekslali, lcsktali
lázeň, lazna 102, 365,
461, 487, 549
371
leklvař 264

laziti 87
lazna sr. lázeň
lazuka 87
lazur 612

levy', léna 22, 39, 41

Lexa 125
lézli 41, 87
lež 59, 313, 453;
atd. 173

tie-lži

lež, než 374
leželi, léžel 608

lha- ve hla- 544
lháti 59, selhali 173
lhala, lhůta 58, 172, 610
llita— m. lilla- 543

líbček, -cček 163,
431
Mbošín 260
lele 466
libšm libč- 525
lem adv. 374; subst. lem
liceli 81, 106 \
611

365,

Hamburk 301

lde, lidé 228, 288
|lemeš 81
licoměmy' 237
leměz 55, 114
le m. lě 239
ličili na ptáky 54
le, lé m. lě, lie 196, 198; len, ze lnu atd. 172, 410 lid 273

lél(n0zúž.) 142, 192; jlen m. jen 529
lé-lie 143; lé— z lbje |léni 41
sr. bie

:lep 41, 72, 206, 302

*lie-le' 192, 196, 198

ligér 450
-li_()r07;al 541

lč-le 196, 198; 237, 239
lihol- 208
Ílepčí
lg-la, le 95
lepili 513
41
llcha 41, 306
leb, ze-lbi, lebka, lebný |lepý 41
licliolili 460
|les 41; lesa. lessa 477 lichlář 351
atd'. 172, 321, 571
lésa,
le'ska
41
lebarbora 350
lichva 365
lcsejk 213
lebeda 242
lilmouti 49, 54
lesi 544
leberija 541
lilek 27 3, 365
lesk- 172, 364
lebo 374
límec 611
liniár 365
léceli 49, 54, 81, 106, lesk-lati v. lelclali
est, ze lsli, lstivy' atd.
15
lc'ci, laka 54, 83, 106, 4.55 ? 173, 364
'aeta, letěli 315
léčili 447
-léli, leje“40, 100; sr. lili
leda-neda 365
ledna 529
:lélo 41, 600
liquida sonans 23, 89
!lelarasl, lelorasl, lelorosl, liquidae 11
ledva 529
letci-ole atp., 368, 398, lisa 41
leclvi, ledvina 53, 106
lisali lísati se 41, 460
!
5 1
legraee 350, 450, 451
líska 41
legramá 541
.
.se-lvem
atd. 57, 17 3_ list— z lbsl- 208
levandule
550
lem-ut, -ta 351, 450, 45! |le1),
lisli'u- 208
;levharl 419
leguř 349, 351, 450
leeir 351
liška 460, 484
lehký 148
'lišnč 612
leh'noali 54, 83, 95, 106 flem'li 41
lišta 486
lech 54, 106
|levky' 462

lechlali 322, 461

g-levorvcr 541

:lili 72, 73; sr. léli

litkup 441
Litoměřice 218

-liv,
-dlifv
-nli2: 381

409;

-liv,

lizati, liži 19, 72, 302,
305, 316, 327
Haiti 173
-lma_ pl. g. -lm, -lem 165
-ln- 2 —dln- 410

lnouti 72, 311, 420
loboda 242
locika 124, 449
lodí, loď 36, lodíeč 560
logať, lokati 326, 450
loh, hloh 466
-loha 83
lock 365; hloh 466
lochtuše 451; sr. lokt
loj, lojh 20, 72; sr. lůj
lo-ika 328

Lojza 125
lokaj 232
lokal plul-., kvantita 600,
601

malžen- 544'
lsknu-, lsknúti sč, 172, finalkrab- 351
364, 544
maličký 274
lsti- v. lest
main 536
lščaoý, lščělivy', lšč-ieti 173 -man, -mčnin 99, 442
Máňa atp. 276
lška, liška 228, 288
l'ub— v. lib
mansty'ř 248
lubrika 351
-manúti 106
manžel- 544
lucipcr 441
manžeta 514
Ludorf 541
luh 47, louh 608
mam-, zmar atd. 62
Mářa 103
lůj, Zuj 593, 608
J_[areš 163
luk 47, 81
Man“-i 133
lumero 374, 375
lutriie 248
Mawgič 533
Zuza-, lúza 246, 248, 262 mařiti 77
Marja 567 ,
lnžica, lžíce 254
lužickosrbský přízvuk 574 Marketa 353, 458
JIarkléta 351
lvl, lvice, lvovy' 173
ly-l 288
rznarkotny' 543
„máry 419, 424
l_f/gat' 326, 450
Ímaryjánck 540
-lyhovati 57, 62
-l_1/kati 62
imarnář 230
lýko 18, 38; Zyka 609 ,mášlo, maslo 609
nuísnice 368
lýno 139
lz'a, slza 489
"maso 49, 54, 106, 307;
lzáti 72
'macso 321, 477
lze 172
másti, matu 54, 81, 106,
lskavy' 172

Litomyšl 353
litost 273
litovati 273
litý 273

'

l

loket 36, 161; loktek 162 lžíce 544, so-lžioí atd. 173
lom 81

m pův. 304; m,
lomené samohlásky 9
311; m., 'Iíl č.
Lomico, Lompm'ce 381,
442 SL; cizím
420
m' přisouváno
souváno 445;
loni 36, lóni 608
lorejs 612
444 ; 717/411,
568 ; m psáno
lotkušc 550
jako jin 442, 536
louěiti 47
igi pův. 17; 89; 23, 301
louh 608
macecha 238, 384
-louk. oblouk 47
indoeti 315, 449
louka 45, 47
"!Q/llle 548
loura, lom'ní, lonrnik 351 n'uzgat 450
loutka 47
lMalulalena 458
lopúch 124

jmajoránka 540
!majstr- 228
;mák, mak 609

močonošě, mcčonošě 173

lonncjstr 351

lmáckati
306458
Majdalena
Mcquurk, Majtb- 458

loži! 83, 314, 453

[11Iajolena 550

lr-ldr 409

29, 304, 311, 339, 411,
601

mamina 382
mazání, mazam' 609
máalra 54 106, 408
mázym 406

mčieti 173
mdly', mall, mdel 75, 173
me 443; me-mě 146
mě 49; mě-me 199, 201;
vně-mňa 226, 381
-meoítma 151, 497
mcč 173, 444
l'lIečě, jm. m. Metz, 504

lozili 87

-ložiti 83
'
lpčti, lplti 17, 56

126

mastný 396
Máša atp. 276
u'i pS1.' naaširovat 353
411 S]., máta 54
444 sl.;
matení, turbace 3
a. od
m-n, $< máti, matoře 20, 22, 24,

loktuše 550; srov. lacht

636
mččiti 53, 54, 106

mčtež 107

mečo- v. meče-_; mecovy' metla pl. g. -tél 600
mmzez'etma 151
173
-

Mezdříčí 408
med, medň 303, 309
mčd'.41
meze 309, 400 sl., 594_
medencc 199
mazel-, mczk, mezh 162„
mediae 10
173, 249, 326, 456
medle 381
mězenec 41
medvěd 444, medvězí 401 Mezcříč 219
mech g. mohu. atd. 173, mez/1 v. mazel;
306
mezi 400
mezk v. mezek
mčeh 401
_ Díachtilda 549
mha, mhla, ze mth atd.,
mlha, mlhla 173, 305,
měchýř 285
měkké samohlásky 11,
368, 540, 542, 543, 571
souhlásky 11
| mhla v. mha

měkkost proniká v jotaci mhouřili 458
210, 270
71wllovatý, -ity' 173

mistr,

mistř, mist“ 352,

vizislrstvie, mistrm'c 399
Míšek 381
mišpule 445
míť, mit 374

miz- za mrz- 293
míza 456, 467
mízd-řz'ti 54, 106

mizeli 102, 105
mízha, miezha, miezga.,
miazga, mžzga, miezka,
miska, míza 41, 326,
455, 456, 507, 508
mízky', nízký 374
míšdltz' 454
mj—n'z 311, 411 S]., 442

mís/mítipt. mekl, mkla atd.
173
ma'-mi 415 sl.. 433
mí- v mí 415, 433; mi mkytati 550
melankolí 462
v má 226
ml-mpl 420
má?? 536
mládcněck, -eček 163
mia-mňa 226
mělký 41
mladý, mlazší , mlajší ,
nu'azga d. mžazd'e 456
měna 39, 41
mlejší. mladší 133, 134,
míazgm 406
401, 495
777077g. mm? 173
mie-mňa 226
menší. JIeně'ík, —či11a513 miecko 536
mlaga, mlaka 450
-měnín 99, 442
*wn'mšl, mnu 55, 112
mlajši v. mladý
mmo 536
miezya, miezha, miezka, mlat 35
-mcnoutz' 106
misi.-a, míza v. mízka mlatba, mlad'ba 372
menší 370, 373
mieždili v. mlád—.
mláto 35 _
-mě7' 41; -měř 332
mik- m. mlk- 293
mlazgat' 326, mlazgavý
měřili, mířili 610
4'7

mil.-lat 430
:)
mě?-Irapl. g.
599
Mikuláš 5248, 375, 437, mlazší v. mladý '
měsíc, mésgcb 39, 41,55,
mlčeti 60, 65, 101, 447
487, 612, 613
míle 366
mlejší v. mlady/'
-mčsknati 398
mléko 28
milistr- 374, 375
mimaehod 373
mlezivo 77
mčsky' 399
mesh-ec 228
mn'natž 81
mlha, mlkla 543, SI'OV.
měkký, měl—cl:53, 54,81,
95, 106, 164


mest g. msta atd. 173, mínžtz' 81
-mínouti, -mcnouti 219

26
městz'ště 482
omčstnati , -mě.stknati ,
-měsknat'l 398, 451
mesi/ník, mastný 173
město 41 ;městsky' v. -stsky'
město, místo 610

mešpor- 432
měštč- m. mčšč- 396
mčštišťe 482
.

met g. min atd. 173

mha

mlíě 366
mlíti, zemleti atd. 28, 77,
173
míra, mém, měr- 20, 39,
mir-mé)"

4l, 600

-mžrati 57
mířili, měřiti 610
mísa 444, 609
mísiti 41
miska 456
mist, mist-r 353
místo, město 41, 610.

7) k- 368

m kvy' 66

mlnář 286, 288
mlok 544
mlsati 66
mluva. dlí 296
mluzgnúť 326
mluvidla. 6
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mlo- 296
mouka 47, 81; mouka„ msta, ze-msty atd., mstivý
muka 610
59.
mlýn, ze-mly'na atd. 174
mn-mpn 420; mn-bn 444 moutev 47
mše 57, 226, 485; kc mši
atd. 174
min-, ze-mne, Ice-mně, se moutiti, mat-, mút- 45,
'47, 81, 352
mnou v. já 174
Mšeno, ze-Mš— 173
mšice 75
mně, mňa-mě 381
movitý 536
—
mnich 160, 174, 445
mozek, mozy, mozh, mozk mšíti- 173
(psáno-žsk-y')151, 160, 162, 248, lmt-mpt 420
'
326, 456
511, 512
—mu (dat. sg.) v -m* 265
mučedlník atd. v. —dlm'h
mniti, mbnéti 19, 23, 57, mozyy 456
mučenm'h 375
mazal, -oul 247, 445
81
mudín 75
mno/rý, lac-mnoze atd. 174 možděniee 312
moždiii,
hmožditi
467
mudlánky 544
mrzouti (*mictí), zemu/u
moždíř, možieř 353, 409, mudrc, mudřec 47, 162,
atd. 55, 112, 174
465, 485
339, 341
mňuk 372, 430
m]m- z mu, odc mpne, mucha, moucha 609
—mrzýve -bny' 444
přede-Mami 420
můj, muj 591, 592; sr.
ma, -me, -m adv. 241 sl.
mrak 33, 61, 77; mrákati
mój
moc 315, 455
se 77; mráhotny' 543 muka 47
moci 455, 458
mramor 33
muka, mouka 610
mocný, -ctny' 396, 499
močár 365
mulař 351
mraštiti 33, 78
*mumlat 352
madla 165
mrav 33, ,373
modlitba, -dlitva, -dltva mravenec 33, —7.'isk0444 <mundur 394
musiti, maš-cti 259, 485
mráz 33. 78, 600
165, 227, 288, 430
muškát 486
rm-havy', mlh— 365
modrace 124, 394.
liiiušlml
486
mrcha 64, '445, 461
modulace v řeči 572
mříti, zcmr'íti atd. 28, 70, Imai—, mút- v. mout—
mohoity' 465
Múza
216
77,
174
Mohuc 503, 504

moja-ma' 554 S]., mříže 27
mrkev 67, 445, 463
561 S].
Mojžíš, Možíš 485, 487 mrhnouti 33, 77; s-mrh
mol 77
nouti se 64, 77
-mrl, -mrly' 65. 174
molda'nky 544
_ mrmlat 352
molv- 297
mor 70
mrshnouti 33, 78; s-mrsk
nouti se 64, 78
Ilíoravěnín, man 130
mój,

moře 372
mořec 374

; -7rirštiti 64

i_muzg, mozek 456

imuziga
muž 47 326, 450
'my'dlo, mydlo 608
Imynář 368
-—m_i/kati 57

„mysl 59, 288, 569

mysliti-, -eti 219
-myslny' 368

myš 18, 306, 313, 460
imrtvy', mrtv 60, 64, 164 ,-myšlsk_ú 368
\mručcti 295, 430
lmýti impt. mý, maj, mej
mrzížit 549
. 280, 281
mrva 64
335, 343
mýto 264, 279, 445, 527
mosaz 114
Imrzáh 64, 78
mzda, mbzda 307, 316;
mositi 259
-mřzať 300
pl. g. mezd atd.>174
mošt 264, 486
mrzeti 64, 78
mzdor 430
moto-uz, motovúz, motúz mrzg-, zavnrzglc' 457
Mže 58
48, 433, 568
mrzhy' 64, 78; mržtější mb 443
613
motyka pl. g. dýh 599
moud, -i
„mrzuty' 64, 78
moudrý 47, 408
šmrznouti 33, 60, 64, 78 n pův. 320 sl.; % psl.
moucha 75, 306, 312
'ms-mps 420
307 sl.; " č. 368 sl.;

Marie, -řic 347
mořhy', -rský,

—řsk_t/'334,

638
sl.; 1: při—[na'heň. m. na-oheň 249,
5 4
souváno 308, 377 sl.;j
odsouváuo 381 sl.; -n náhradné dloužení 554 S].,
320; n-hn.465 ;n-l 374, 592
375; n-m 373 sl., 375; naj- v superl. 133, 534
17-17 568; n-nn 374; najdu-nejdu 135
n—dn 375; n (cizí) až naíprvo, -ve' 242
375 SI.
nejsem v. nejsem
1181. 307 sl.; 27. č. 368 najtám nadtím 406
sl.; 'přísouváno 377 sl., ňák 91
odsouváno 381 sl.: -ň náměstí, -ští 390, 482
z n-jb, na-n atp. 166, nánmzdny' 174
cxzí n 375

31

174;

97-77328, 372 sl. nanzladz'tz' 430

nazba 419
nazpátek 107
názvy změn hláskových 3

nbomb 373

na m. nie 228
nč m. nič 228
-ndatž 377, 379, sr. dáti
-ndlžv-, -nl'ife- 409

_

-ndu z -n-(j)da 377, 379 sl.
ne-Ze 374;
ne-ňe 370 SL; 720-(zájm)
?. n-je- 377
ne', mně 445

z na-on— 249, 564 ne-, kvantita složenin s ne
z; 17, 23; 89; 301; 568 na'nnandatž 380
"98
:)
89, 228, 301
nanda 380
nč- 41; ně-ne 373
na 21 ; na—,naj- v superl. -ňany v. měnín
neb 250
354; ová-,spřež. s adjekt. nao-na 91. 249
nebes- 19, 203, 306
8
neboo'ák 517
napaíadlo. -jedly 102
na m. mňa 445
neboštík v. nebožčík
72chqu 72
nab- m. na-ob— 564
nebozcz 522
napšim'e', navšť- 430
ncbožčžk, -žtík, —štík 522
na'bč, na'blíčči, na,-ob-249, nápul- 92, 248, 564_
nářek 154
564
něe 241, 249
nárt
265
neččicě,
nečtieě 500, 522
-na'et v. -mí-(lsčte
našitý 564
_nasales 10;nasa1ís sonans nedávné 212
23,
89,
301
nedojz'epie
97
načřict'i, načtřicti, natřz'etz';
natřena—ne' 336
489. 523; srov. čříeti' náspa 75
nedth
46
naskvál
461
aut-ččútrobu, na-čťúh'obu,
nalvčd 441
na-čtítrobu 394, 523, -ná-st— v. -ná-dsčte
něha 41
nástin 193
525; srov. tščí
nehet 84, 161, 240, 286,
nad-, nadc- 159, 174, 185; amstojte 122
454.
1 9 sl.
nástraha- 34, 79
náš 318
nadarme 242
nčlme' 378, 379
nášlík 150
-na-desetc v. -ná-dsčte
nehtek 162 .
Neehojdoma 534
mii-deer., -ná-deěte, -na'— mištz'e 512
det. v. -ná-dsčlc
na-štítrobn 394, sr. tščí nejní 145, 534
náš, nášc 602
nadčen, máš-en 513
nejm-vé 606
našč- z navšč— 437
naděje, náděie 608
nejm, nelze 365
nadenf'ln 380
naštř— m. načtř— 525
lnejse-m., najsam 137, 537
nádllm'- 454
nátěr 79
inom, nám 122
nádoba -teha 321
nátlm 461
[nauč—ina, ňmnečsky' z jem
natřieti v. načřietí
nadivajna 381
378, 379
nádor 77
na-tščútrobn 523, sr. tšči „'němec 41
7249017 378, 379
naučení, naučiti, nil/aka něnnj 41; stč. němý vysl.
(s jednoslab. nan-) 566 : ňiemy' 128 pozn.
-ná—dsčte, nzá-dset, -ná
mnie 284
dste, viní-ste, -ná-st, new 72
ná dečte, nad-dete, nui navčkg'ámen 567
měněn, nany, Plzněnín
det, -ná-ct- atp. 151, navščcovat 507
atp. 369
206, 406, 407, 411, 481, —naviti 74
neo-no, nó 153 ;neo—jedno
500
'
slab. 566
navštíviti 72, 591
1
v
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*Neos'vtlt-Nůsle, Nusle v. —mnu m. -(j)mu- 380
nuchatz', (gc-hatz? 45, 47,
Nůsle
277, 306, 309, 380
nn 321, 374; nn-n 374;
nn m. n 374; nn-dn mímělý 255. 564
numn'cc 375
375; nn.-rn 375
Nůsle, Nusle z Neosvtlt
-nna pl. g. men 165
vnm'l.: 375
153, 178, 232, 547,

nepřízvučné _slabiky 573,
576, 577
nes, dnes 411
nesbcduý v. nezb-.
nčslí, jčsli 378
něstz' pt. nešen 83, 478
nestojte, nastojte 122

Ncstmeh 395

nošen 478
neškul'ic 350, 504
neš—ní,dnešní

411

.)

nó-, neo— 592

nóbřčzán 564
noe 20, 30, 302, 308, 327,
449
nocni, noční 499
noh 230
noha pl. g. nóh 599

nešpor- 432, 444
nešt v. nežt'
neštovice 611
netáhun eo učiniti až 110

nómdlčwtt 564

slab. 566
Neustnpou 564

nosově souhlásky 10
nosovky 10; psl. 43

1703211) 65,

stupov
naša, nůšc 609
nót- ?. ne-ot- 564

Nůstupov 153, 232, 564
nůše 377, naša 609
nůšt'lry 396

máti, kvantita těch sloves
598

nntiti 47
nůž 316, 318, 491
núžil, neužil 565
nýbř, nýbrž 349
uýňčko 228
nyní, nynz'čk- 242, 284,
372
uyšpule, ntšpule 445, 486

Norberlr- 445
nořee, norca 78, 374
nořiti 33, 78, 374
máti, mědn z -n-jě— 380 No-rmbcrl.: 301, 445
-nos, nosttz' 83
netomorný 543
new-mi 153; nen- jedno nos 22, 306

nevěsta 41

79

nezbcdngí 323
něžný 41
nežt', nešt' 462

ng-ňg 375
nhed, nhneď 230, 545
nek-nek 376
u-i v ň-z' 370
ni—V 1% 370

nie, ntce' 241, 249, 384
ničs 241, 249
nícstčjč 378, 379
nik slc. 241, 249
ma'-nudí v. jtmati.
nístěj v. niestčjč
místí, -m'.cstt v. jíst??

nišpulc v. nyšpule

m'št z ní-čb-to 525
—nítt mieti (juan) 380
-níti ?. -n-7'ít7' 379 sl.

nítitž 41
nitro 47, 273
nízký 373
u_j-ň 369

nk-ňk 375 sl.

nou-,

mi— z ne—u— 153

Nomnč-říee 153

N0umětely153, 255, 564
Noutomice 153
nouze 47, 401
Noužlil 153, 565

nozdra 408, nozgry 406
nová. kvantita 591
nový, nova 19, 23, 31,

2, 304, 411
np-mp 373

nr-ndr 408

mm; 33, 373
nrantsko 444
-nř7'eti 28

-ns pův. 320
_-nský, ais/ný atp. 373

'nš-nč 513
-nts pův. 320

nů z ue—o 153

m2- z ne-u- 153, 591
núěz'l, neučil 565

midatm', neud- 564
-nlz'z'-,720-381, mdliv- 409 nuditi 47

771-9de 409

nýt-i 74

'nyty, niti 382
Nástup 232, 564; sr. Nů —nzmítt, ucnznúti atd. 23,
83, 174
|
. nb-n, až 371
*o pův. 20; () psl. 30; o
č. 230 sl.; o z z 231;

,
:
|

cizí o 248; o přisouváno
248 sl., odsouváno 249
sl.; ()pohybné 186, 249;
psl. 0-5, a 31; o-a'

viterat. 593; 0-6v iterat.
593; —5 pův. 21; —
o' 230 SL, 232 sl., 243;
— začátečnó 0- v 6
233 sl., v 770- 464, ve
7:0-432 sl.; — o-e (pře
hlas.) 21, 22, 26, 31,

236 sl.; o-e (mimo pře
hlas.) 240; o, ó-e', te,
238 sl.; — o-a 236;
o-u(_u) 247, 0 (cizí) -n

248;

ó-uo-ů 242 sl.;

() dial. v 6, na, 12606.

608; ó-ú, ou 247
oa staž. d 565
01), obe 174;

170 a S].

obá, oba 601
obajdn v. obejdu
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obal 438
obalování 464
obáslo 438

occl 41, 451;
ocilka 608

ocelka,iokřišlenio 291
|algo-sek 162

|okrsl-, okršl- 162, 485
okurka 232, 382, 458
ocknouli se, oclknouti se :okýňať, okouněli 257
8
iola, vola 439
octnouti se 76, 230, 398 žOlbram 442
ocuď 407
fOldra, Oldřich 409
ocún 272
'olk- m. oolk- 439
od, ol 326; Oil-, odo 159, Olomúc, Olomúčěnin, olo
obinúti 311, 438
174 a 168 sl., 182 sl.
múčský 348, 499
olše 544
oda, voda 439
objem 438
oblačili 438
odajdu, odciy'mu v. odej— oltář 91, 124, 232
fam-um laš. 247
oblak 35, 79, 311, 438; odqjdu-odajdu 137
í-om sg. instr. m. "er
odejmu-orlajmn 137
pl. g. oblák 59.9
odcndu 380
ohlášči 438
140, 231
odláb 351
oblaž- 438
g-óm pl. dat., -0m 600
odniti 308
obléci, oblek 438
' omelí 226
O(lpčm 78
obličej 99
\oměždějúoi 453
orlpočinouli, oclpočnouti omirá'l 264, 465
ohlny', obilný 227, 288
oblouk 47
71, 230
omlknúti 300
ofčr-, ofčr- 150, 201
oblý 438
omlooa 287
obnafliti 438
ohm-cl.: 80
onzrknúti 77, 300
oheb 171
obnieř 431
omšený 173
oba-řiti 438
oběd 42, 96, 531
obcjclu-obajclu 137
obendu 380
obor 163
oběsili 438
obě! 438

0500 f., ovoce 430

ocet 124, 394
ookn- z oclkn- 398

oheň, 151, 160

ohlarl 105
obora 79, 311
obojetné samohlásky 11, olzlechnouti 75, 170
ohniště 446
souhl. 11
Ohře/ilo 249
obr 163, 432
obrat, obrátili, obraceli oku-ou 466
0714/de 496
-och, -óch dial.

34, 385,438
obrtel 65, 80
obrtmiti 80, 438
obruba 438

-on v -5 320; -o'n v -y
320; -o-n, -ón (cizí) v
-oun 248; on—un laš.
247

onedy 467
onuoo 381

oo-ó 232, 565
pl. 10k. op- 124, 419

600
opařiti 613
|
! oohrnouli 63, 85, 445
opat 91, 232
. opatrný, '-třn-, -te-ren 164,
obrv, obrvy 167, 249, 438 *ookláb 431, 451
obřaz 346
oi pův. 20; 033,oj z -o-i
8,
567
ob-řt 349
opqiřili 145
oj-o, ó 539; oj-ój 592; opět 54, 107; aplet, opil
obuj, obuv 431
-oj dat. z '-ooi 438,
607
obo-ob 438
'
)
567
obval—, obcích, obočí-,
opice 124, 419
oboin-, obvlášč-, obvlaž-, oja-á 557: oje-é 557; _oplalck 423
obvnacl— 438
—

ojě-é 558; ojej(i)-éj
41 466
oplidac',oplin
obhlidati
558; aiu, ojú-ú 558 ioplm,

oboofl S4

obvrat-, obwt-,

oben-ub— oják, voják 439

obvyk— z abyk- 434

obyčej 99. 433
obykly' 433
obyk- v obvyk- 434
-60 z -ovic 553

-ojc z -ovic 438, 567
ojže- z ožžc- 516
, okamžité souhlásky 10
' ()]c m. Vok 439
oko 20
olařáli 100

_oplzly' 78

žopoka 83
;opomenouti 219
iopona 81
opuchng 75
oř 349

orati 22, .302

orcl 57, 343
.ořech 41
oříkať, hořekovati 466
o'řklioy' 513

orloj 465
orodov 259, 286;
orudoo
ortel 264
orudí 47
orudoo- 47, 259.
oruži 47
-os z -ost 399

oágar 457

I'ot 326;
ote-. 174
a . ožhrat se 464
68 s 1. ():-,
.

-ot, -et (subst.) 231
O"
otrav-_ 75; otaoa, pl. „.
p pův. 303; p psl. 310;
| Otá'v
p č. 411- S]., 417 sl.;
sr. Ýotázka 110
cizí ]) 419; ]) přisou-.
!otec 22
váno 311, 420, odsoum

osa 22, 31
osdob- 323
osedlatli 219
osak 41

otcstatí'sě 159, 184

váno 421 sl.; p-b 419;

;otcvřcnó slabiky 551
420; p-f 419, 420;
,otmu 532

p-k 419; p-t 420; 13-11
=ot-nímati 380
419
!otrap, -1)a, mm 34, 79, 15 311; 411 sl., 417 sl.
i
65
pro36; pa-po 236
.otra'm'tz' 75
Pabz'an 97, 441
_otrly' 65

otro'l.: 84

osem' 41

otruby 47
otstáti 184
ou staž. ó neb 11565;

oškludnúli 366
oškrd 62, 483
ošlojck, ošly'ch 139, 256

056205- 323

pabouk 430
pabuza 430

pricovatt 423, 539
os-idlati 219
padesát, padám-, patdes
<
osla-, oosk- 439
54, 68, 93, 107, 324,
ou 567
osker- v. askor
398
ou 251 S]., 255, 260, 261 padla 54, 81
oskom'iny 366
ou
pův.
21;
(Tu
pův.
21
oskeruše, oskeruše 483
padna,
panna 375
sou-au 263
osladič, osla'dyč 607
Pafnucí, Pafuncí 545
ou(au)-ú, uo 264
osla, ósle 595
palmozt 549
oslnouti ,67, 72, 311, 420 Í-ouc z -ovic 228, 553
pahrh, -bek 236, 462
osm, osn, osum, osem 151, -ouch du. gen. 10k. 248 pách 423
265, 301, 310; jedno— -oum du. dat. 248
pachrb 462
-oun z cizího -on 248
slab. 569
pajmáma, pajmatka 381,
Ozmošť 467
567
osmý, ósmy' 607
-ov, -óo 595
osnáct 445
' pakatol 4.58
ava oa 438
-ostfí v. -ostm'
pukostm'ce
123
ooado 466
ostraln'ti sč 79
palác 504
ostrov 63, 346, 395, 543 —ooati slovesa, kvantita, palagraf 351
jejich 598
ostraha, -uha 247
' palatalcs 9 ; palatalní
ovce, oobca 17, 20, 56,
ostrov 75, 395
hrdelnice v. hrdelnó
165, 304, 310, 449; ;\ . souhlásky
ostruh- v. ostroh
. pl. g. ovéc, ootc 600
ostrva 346
"p(tlžtzor 541
|0včář, -a'r 336
ostrý .395
palcéř 423; sr. Balcar
ostříš 326
—ovópl. nom. 304
]Jaldrz'an 613
-ovi v ot,-oj 438_
ostuda 76
.
paleta 423
-ostož, -ostfí z -oostoí 437 -ovic v -ouc 228, 429, palírna 541
553; v -otc 438; v -óc pálz'tz' 78
ostýchati se 306, 411
53
osum v. osm
palma 165
oofnieř 442
patu/c, pavouk 570
osylca 213, 279
-ovství V -oství 437
osypám'c 76
palvač 544
' ozcl 433; ozd-vozd-Iwozd pamáda 286
oščádati 54, 109
465
oškcrušc 483
památka, -tný 68, 93 __

pamatooati 54, 106, 123

'
0ch 0.361)441, 535, 570 Pambork 423
])á-mbj'ička', pánv- 430
ozhcr, ozkřioy' 439
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patcet v. patset
pámhorač 466
pámbů, pámbu 373, 466 patdes- v. pades
pamět 49, 54, 68, 81, 03, pátek 54, 57
pater 107
123, 236.
patnáct 54, 67, 68, 93.
pam-páter 363
107
pampúch 441
-patriarcha, patři- 347
pánwa 373

pemza 424
pen, pode-pněm atd. 174
pěna 41
peněžný 506
pěnice 41

pán, paní, panic, panna, patro 54

-pěnín, pany,

peltram, Petrám 351
pelýň, 4207; 150, 257

In'pa-ny

se pan- 183, 383; gen. patset, patcet 54, 93, 107, atp. 417, 418
48 I
peníz 41, 55, 114, 200,

pana, pána 600; srov.

pátuch 424
hpan—
pán-boa-sahám 466, 568 pátý, pet- 54, 107, 315
paučnza
258, 447
pancíř 503
paúk 47, 258 ; paník-ponk
pánev 375, 441
pák
264
Pangrác 450
pauz 82; pauz-pouz-púz
pangrot 450
64
panchart 544
paní, panic, panna v. pauza 48, 258
páv 41, 550
n
pavlač 554
panost 21
pavlaka 236
pant 407, 424
pavouk, -vúk 47, 433
pantazžja 441
pawa, -za 48, 82
panútz', padnúti 410
pazdn—
m. pazn- 408
pany, -pěnín 418
papež 487, pápež 608 si. paznehet, -neht 84, 161,
240, 549
papír, papier" 352, 419
paprslek 162, 236, 482; _paz'nohct 84, 161, 240
srov. po
paznot 467
pazole 441
papuče, papute 524
pažď-, paž- 409
pára 78, para 608
pč-pš 525
parasol 541
pe 418; pe-pě 146
paresa't, pacl- 406
'
pě—pe201; pě-te 419
parchant 544
pec 315, 449
parkamen 286
péci. 83, 449
parný 78
participium -l, jeho kvan pecncc 162
tita 603; — partici péče 314, 446, 594
pium -c, jeho kvantita pečet 100, 202
pédeme 555, 558
pedlz'k, perlík 351
páry 419, 424
pěchota 41
parýlňa 541
pás 91, 102, 557; g. pasu. pěchovat'i 41, 72
pejsek 145
600
'
pekař 424
Paseka 41, 527
60 4

441

penížek 506
pen-vý 545

pepř 352
-pěra 78
perdle 409
Perchta 549
peřina 78
pcrkmzfstr 424

perník, pcrný 336, 421
Pernštýn 424
perný v. perník
péro 78
peruť 78
pes, .se-psem atd. 174
pěst 54, 93, 107

pěstoun, pěstovatí 41, 72,
31

pestrý 175, 310, 395
Péšc' 94
pěší, pěš 41, 314, 459
pět, pgt- 49. 93, 107, 315
pěti, pát 40, 72
petržel, .-žal- 147
pěvec 40
pevný 174, 545, pěvný
609

pezd 324; g. pzda, bzda
174

ph pův. 303
- pchátz',pchnúti, vepclznúte'\
atd. 175, 230
pz'-pi 415 sl., 418 sl.
pi-pi- 415 sl., 418 sl.

pekelný, peklm', pkelný pí-tý 419
174
pták, piavica 534
ptal, plat 129
peklo 174
paštika 486
piatok 131
pěkný 95, 107
pata 54, 107; pl. g. pát pelest 424
píce- 72, 594
599
l'clhřžm 458
píď 54, 93, 107, 601

pasno 609
pastrec 162
paškvil- 486

643
pz'c- z phje- 559

pícs- v. pís
píeti v. pití
pilza 41
plna-vka 530
piln'a 441

pzjavka 530
pikle 419
pila 226
pílz'ár 541
pilíř '226, 441
pin-a, pěna 608
pínati 57, 81, 86
pz'nkl 394
pz'nm'ce 545

plamen 35, 78
pláně, planý 35
planzltz' 35

planý v. pláně
plany/'o" 351

plápol 35
plasa 35
plaskati 35
plašžti 35
plášť 314, 446

plát 424

pln- m. pz'ln- 228, 287,
294
plný 60, 62, 66, 164
ploch- 441


plosa 424
plosivní souhlásky 10
plat 83
plotek, plůtek 609
plouhatz' 277
plouch g. plonhu, pluk
608

plátz' 555

ploutz' plavu 19, 31,36,

plátno 35
plavltl 74

74, 303, 310, 411

plaoy' 35

ploutv— 258

plova v. plouti
plaz, plazltl se 35, 66, plovostredúcí 540, 551
78
'
pípa 441
plst 60, 66
pz'pcc 419
plech 424
plt 174
piríál 541
plecha'č, plechatý 41
pluh 441
píru-llca 612
plejtva 256
pluk 296, 441
plejvajs, plejvas, plevajs Plumlov 375
píselmy' 444
424, 539
písek, pz'esek, pěsaka 39,
plunýř 351
plen 28
plnzgz'er 326, 351
.
plena
41
plvatz', plžjz', zeplvati 67,
píseň, pz'esn 161
plenili 41
74, 174, 273, 311
píst, pista 41, 72
plcsatz', plěs- 54, 95, 107, ploe'ti 63, 74 ,
Píša 94, 103
120
píšččl 99, 312; sr. pišt
plynné souhlásky 11
píšz', píšcg 19; sr. psátz' pleskplasl; 148
plýtv- 258
plesnz'vý 41
píšťala 99, 312
plz-„ 296
pléstz', pletu, *plekt— 83, Plzeň 294
piti, pz'ú, piji 72, 73
315
pití, pletí, pnu 49, 55, 81,
plzsky', plznútz' 66, 78
112, 125, 174
pleš 41
plet g. pltz',: kůže 174,
;,pn-ptn 397
pivnice 545
298; : vor 63, 171, po 36; po-pa 236
pico, pivo 609
298
po- dial. pó-, pů- 608
pivonka 433
póbědě 232, 565, 591
píždřz't, pížgřžt 406
plena 28
pobříslo' 430, 542 '
plevajs, -jz 424, 539
pižmo 424, 486
pocedntk 407
pj-p 311, 411 S]., 417 S]. plch 66, 419
pocíň 407
pl'elny' 174
Pic/lla 227, 288
pocta 168
vpla 125
plíce 273
plíhati 273
plac 204 
poččcn v. ččen
počev 407
placka 419
plátna, plena 41
póčina 258
pláč 314, 446
pllSeň 41
pocítí 81
pláču, plačn 608
plískanice, —slcatl 273
pz'ovár 570

plaččlvý,

-c'tz'vy', —čščlvy'u
plžskýř,

5,14, 522
-pla'chnontl 450
plachý 35; plachš'l 459 '
plak-ati, -plá7monti 35,
450

-řžca 351

plíšt 273
plttz', plejž 74

počstle 167
počstz'tl v. čstítl
počččcn v. čščen.

pocta 513

plivu, plena 608
pllf- 296; sr. plul.:

počťcn v. čt'en

-plňať 300

pod- dial. puód- 609
41*

644
pod-, pode- 157, 159, 611 ; polský přízvuk 574
170 sl.
polunčk 257
podezřelý 408
polykatí 57

podím v. podzim
podkatí, potk- 383, 392
podmol 77
podnebné hlásky 9
podpora 78
podríchmať 462
podružná kvantita 588
podšev g. podešvu. počev
179, 322, 407

polyň 150

-p0—manútí 54, 93, 106
pomať 236
_
—pomenoutí V. pomaníltí

pouzdro 441, 496
povídnost 375
povlaku 79, 236

-po-mínatí 81
pomoranč 504

povraz 34, 542
po-vréz- 542

-pona 81

poví—íslo 28, 80, 542

padělek, -lí 154, 370

lpóz 258
pozdraovat 570
pandu 380
;pozhřítí 517, 465
ponocny' 499
pozní 40
po-o- v pó- 232, 566
|pozor 80
pop 124, 232, 441
poz-řítí 517, 549
popel 78
požár 80
póžčětí,
Popelvár
612
_ _ _ póžčítí 516
popis hlásek 6
Požifftěi 394
popel 286
fpozrvtí 80, 517
poprslek 162, 326; sr. pa- 'PT'PT 346, 348
popruh 47, 81
ímž- 36
1,0,- 243
prace 33; prac- 601
.pom 78
přadeno 107
pořád, porád 108, 337 přadlena, přath 107
poř- m. pohř- 466
praejotované samohlásky
89
porok 84
porvazek 406'
praesens; jého kvantita

' pondrava 33, 78, 408

podzim-podm 405, 509
pohan 91, 124, 232, 458

pohár 424, 462
poho-bek 236

pohřeb, pohřebu 83, 154
pohřéstí v. h-řéstí

pohřízílí v. -hřízítí

pohrouzílí v. Jíronzití

pohybné a, a 124, 186;
c 154 sl, 161; o 186,
248, 249; u 186, 265;
í, p 186 sl., 227, 285
poehcení, posvícení 484
poehroumatí 248
pochva, pošva 461
pochválem-lmď 373
-poj, nápoj, -ítív20, 72 poržít 549
poscení, posvícení 484
pójčítí v. p_ůjčíti
pójčětí 516

!pouštěli 86, 384

pout 47
|pouto 47, 81; pnto 609
pauz 264

»

pajda, půjdu 610
pojed- v péd- 558
pojem 171

pojtém, pod tím 406
pák, paúk 258
-poka," opoka 83
pokličku 259
p_oklízetí 273
pokoj 71

pokolení 77
pokostníce 123
pokříva 550
pol'a, podle 410
Polach 450

polbír 351
polle, podle 406
polohláska v. irracionalní
polouee, polovice 228,
429

posílali 38
poslal, k poslcdou 608

,

práh 33;prak 608 ; prah
600

'

—

—přah, přáhatí,
-p'řa'h
posléze 401
Poslušný 74
_noutí 54, 81, 107, 608
1,0-3,.éd- 542
práhnoutí 83
postjotované samohláskyl prach 33, 78, 306; prach

89

m. pra- 462; prách

posunoutí 75
| 607 '
posvěcení, posvícení 610 práehnívětí 78
poščíedítí 54, 109
praindoevropské hlásky 5
pošmon—rny' 482

praj 138, 437

_pošta 486

iprak 33

|pošva, pochva 461
'prál 91, 564
potíní, podsíní- 502, 509 prám 33, 124, 430, 564
potkan 382, 458
|pramen 33
_
potřá565
prapor. --řec33, 78, 341
potuehnoutí

pouk 264
-pouklý 461
poupě 47

v. luchn—

!prase 33
přaska 54, 108
p-řa'slo 54

|praslovanské

hlásky 5;
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samohl. 24; souhl. 507 prej 138, 437, 567
přímé, příjmč 210
sl.; př'ízvuk'573
přejatá slova (vůbec) 4, 5, příměřie, přz'mz'řie 219
'16
přímluva. 410
přěíší 495
přástva 54,-107, 310
přímnout 380, 545
prášz'ti 78
přímo, magi 41
přejafoz _213
prát, pram'tí- 564
přendati 380 ; přendu 380 přindu 379, 380 '
pratele 33
prepus 368
přimn- ve přimn- 380,
přátel- v. přícth
přes-, přesc- 159, 175, 326,
přísaha 54, 109
práti, sepratí atd. 78, 495
17'O
přisál 466
přeska 54, 108
přáti 40, 100, 559
přisám 254, 564; při
přeslicc 54, 107
sám-bůh 466
práv 206
přesmykování 539 sl.
prat-ití praes. 1. sg. právě přesný, přísný 401, 610 přísau 254, 466, 564, 567
605
p-řísežník, mý 109
přestaň, přestáti 602
přisk- 347
pravopis 11 sl.
Prešpurl: 486
prázdniti, —ždňcn,přázd převor 226
přísný, přesný 41, 610;
346. 369, 400 '
sr. přiestný
přou-všecko 495
přístí 54, 107
-přež 108
_ prázdný 33, 161, 411
Přiška
486 '
prha64,
441
prázngí 411
přeha- 300
příští 155, 179, 512
práždňon v. prázdnin
přítel- v. přo'etel
pražiti 83
prchly' 64, 78

prassa, prase 477

pražnm 83
pre 242
pře 27
přč—při 194

přec, přece 206, 481
přěcka 54, 108

prchnouti 64, 78
přáli, přeji v. přáti
při-, spřež. s adjekt. 598 přz'ti, přím 78
příbuzný 43, 48, 82, 430, přžti, pm 28, 78, 175
570; sr. přívuz
přítz', přijdu v. přžjítz'
přič 347
přívuzny' 82, 433, 570;
sr. příbuz
příč 27

příčiny změn hláskových 2 přízbisko 430
při/du, přijdu 210
příze, přz'ezě 107, 401,
594
přžeci, přahu 81, 107
přiekořizna 371
přízeň, příezn 161
přz'emluva 410
přízvučné slabiky 573
p-řiestny' 396
! přízvuk 572 sl.; při sta
přietel 99; -lec, Jávy/',? hování zachraňuje sla
biku 554; přízvuk to
přcdz'vo 54
-lkyně, -lm'cě, -lnžčka,
-lm', -stoie, -stvo 100
předlz' 54
nový 572
prk 64
předložky
vokalisované přžeti 100
prní 438
157, 166 sl., 182 sl.; přietiti 41
pro 20, 26;'přo 346
předložky v složeninách, přh-přz' 210
pro-pra 236
jich kvantita 597“ sl.; přdiem 172
probošt 486
předložkových výrazů přaíž-p-ří 210
přaiímati, přímati 557 probříslo 542
přízvuk 582
předopatrové & dásňové přejití-přítí 210, 557, 563 probyšúcný 317, 550
přikloněná slova, jich prodej 135
hlásky 9

preclík 424
preč, přeč 284, 346
před, přede- 27 ; 159;
175; 169 a násl.
přčclcě m. přědsě 481
přědempnú 420
předcno 107

p-řěd-sč 481

přízvuk 58,0
přehlasování a, á-ě, že 92 příkopa 550
SI.; ia,
že 132; p'říkoupck 247, 263
o-e 236 (změna o-é je příloha 83
při 0 udána); u, ú-i, i primas, při- 347
272 sl.
'
přím- z přijím- 210, 557

prodružžtí 46
profous 248
prona, pronu 232, 565
pro-o- v pro-, pró- 232,
249

praseci 549
\
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pstruh 48, 72

prosěd, -dek 395, 542“
prosžtz' 83

pstřy' 175, 310

pro-srěd-, prosřěd, dek pšano, pšeno 102, 147
pšenice, pšcnce, 102, 228;
se pšenici atd. 175
pšeno 102, 147
pšz'šera 350
pšítz' 72
prostřed, —dek395, 542 pštros 420
prouba 248
pt-t 421 ; pt—ft, u 419
proud 47, 81
_
pták 175
proud zvučný &. beze ptátz', vzqatatž atd. 175,
395, 542

'

prostěradlo 79
prostor 79
prostranky 353
prostranny' 34

zvuký 7_

'=

provaz 34, 80, 542
províslo 542
provříslo 542
provraz 542
prožba, prosba 372
prs 60, 64; přsí 348
prst digitus 60, 64, 387;
humus 64, 306,- 387;
přst 348
pršcti 33, 64, 78

prt' 64
pruba, prúba 246
pruditt 47
prudký 47, 81
pruh 47, 81
pruhlo 47
prusplech 424

pyť- ln. pyč- 543

pytel 424
pzdz'eti, pzdz'na 74, 324
pb 418

r pův. 302; r psl. 307;
r č. 328 sl.; cizír 352;
r přisouváno 352, od
souváno 320, 353; r
(souhl) —[, r-kr 464;

286
půbědm' 565
pučetz' 47

pučitz', půjčiti 539
pud, pudžti 47

půda 424
pudnu'str 458
puget 450
puck, puchnoutz' 75
puchýř 47
půjčiti 516, 539
pujdu, pojdu 610
puk, pavouk 264
puktice 259
puknoutž 47 _

pulkrábek 351
pulmz'st/r 351

puňč 513
prut 47

punčocha 463
průvodní hlásky při stříd puňtz'k 370
- nících za [, g 299 sl. pup, pupek 47

pružný 47

púz 264
pych, pýcha, -chati 75
pyšný 75

r-1350 sl.; r se sy

“I—

kavkou mísí se v ř 348
psl. 307; ř č 328 sl.;
331 sl.;
338 sl.

*(

.
9%

'ř-ř 331 sl.,

328 sl.; jeho stáří a
rozšíření 329; temné
ř (rs) & jasné ř (rz)
330; ř-hř 464; ř-ž,
350 ; ř se sykavkou 348
17, 23, 89; krátké i
dlouhé 287 sl.; r-f 300;
za; 300; p—er289 sl.;
pure 298; p-rz' 290 sl.;
p-ir 292 sl., r—z'ri298;
„Jr-ur 294 sl., p—ru 295;

p—ro297, por

612

-r v -ř 346
-řáb 54
rabovati 256, 265, 612
řád 54, 93, 108
rada 352, 407
řádití 108
rádlo 36
řádný, žádný 518
radvanec 286

purkmistr 424, 458.
prv m. -prvo 250“
purkrabí 458
prvé, nejprvé 152, 242. půst 441; post- 600
05
pustina 482 _
prvotná kvantita 588
pustiti impt. pust 392
prvý 60, 64; přvy' 348 pušččti 86
prý 138, 437, 438
rajje 459
puščina 482
pryč, přz'č 284, 347
ráj 133, 135
púščsky' 520 '
prysk-přz'sk 347
puška 424, 550
rajié, radžtz' 406
pryskýř 285'
puškvorec 353, 393
rajstr- v. rejstr
przdnz'tž 408
rak, rák 608
ps-s 421; ps-bz 327
pust- V. pusc—
?rakev 36, 352
psátz', píši 19, 72; psaní, pátku 75
!rákos 236
psání 604, 610; sepsatz' puto, pouto 609
; rakyta 36, 236
' atd.'175
původní samohlásky v. rámě 36, 601
psejk, psík 213
samohlásky; —původní zm, -řěnín 333
souhlásky v. souhlásky. rána, ran- 600, 608
psota, psovati, p'sóvy' 174

047

řap,
. řasa
řásť
-řát,

řápch 54
54
36, 236
vořa't, ohřátí 466

řejístřík 458
rejstr- v í-ajstr

137;
rejstřo 228
-řcit, "vořejt, ohřátí 466
ratai 36
řek 338, 352, 451
ratolest, ratolest, ratorasl, Řek, řecký 41, 466; srov.
ratorcsl 542; srov. leto Hřěh
rostl
řeka 41, 72
ráz 87
rmnesník 368
rcmzmda 248
1112—36, 236
řáza 549 '
-řěnín, -řan 333
rázovatí 613
řepa 41, 124
rázya 36, 236, 456, 508 řěpí, řepík 41
řažcň 36, 236
řepouch 122
ražené souhlásky 10
řethati, chtg g. .Rpct175
řbet 462, 466
řeřáb, -ábeh, -abína 350,
řbítov 441
518, 529
rc-řc 346
řeřavý 100, 518

-řce, -řcě, -rbca subst. řcřěhicě 100
fem. 342; řbce neutr. řeřč'vie 518
342
řcřícha 274, 518
-rček, -řbčbha subst. g. řešato, řešeto 103, 147
-řcčha 342
řešítí 41, 466
. řcšhunda 226
mší, -rbčbjb adj. 342
-řčíc, —rčíh, -řčín, —řčin řcšpckt 486
rešt 486
335- .
řdítz' se, „děti sg 21, 74, ret 338; ve rtu atd. 175
řetaz 392
303
rdou-sítí 353
řetěz 55, 114
ře-řc 338; vře sg. vok. retné hlásky 9
m. -ře 338
retozubné souhlásky 9
réva 423
řeb- m. hřeb- 466
řebro 350
řez 74, 401; ze rzc atd.
175
-řec subst. g. -rcě, -řce
339, 341
9132 m. řěz 337
řécí V. řící
řez, řezatí 41, 87
řeč 25, 83, 447
řež g. rží atd. 175
řčččína, řěčšc'ína, řěčščí řežáb 350
(řěčský) 448, 523
řežba, řezba 350
řečtína 523
řežny' 175
ředhev 162. 338, 352, 462 rhythmus slabikový 551
ředítel 211, 590
sl.; rhythmus přízvu
řcgmta 450, 451
kový 583
řch-řch 346
řehch 264, 352, 458

Řehoř 466
řehula 264

ře'ch v. říci

řejba, ryba 608
rejda 145
řcjchtat 213

zího ři 346 SL,—říz ní
347
říb, hřib 466
říba, hříva 430
říbě 466, 518
říci stč. řécí, praes. řhu,
aor. říech, řieste, řéch
70, 83, 143, 175, 202,
306, 315, 315, 449
říček 549
řičeti 347

řídíth 193, 590; řídítí
54, 108; impt. řěd, řiď
605
řídký 41. řidší 193, 590
říedlo 518
říech, řícste v. říci
řiech, pořícchu m. -hř
466
říhatí, říhnouti 280
řích, hřích 466
říje, říjen 273
řík- za. rbh- 58, 208

říhníiti 347
Řím 347
.
řím- m. hřím- 466
řípa 608; sr. řepa
řiřlcwý 518

řítí 273

řítíec, řídčz'ce 524

n'tíeř 285, 347, 352

řítítí 274

řiti- m. hřív- 466

Jízovatí 193, 590
říž 347
řížít 549
řj-ř-ř 332 S].

-řka,

-r'ka' subst.

3 43
řh za. řsh 348 S].

335,

-řhnoutí 83
řl-řdl 351, 409

rm z nm 344

řm- m. hřm- 466

—řchsg. nom. m. -ř 462 řmcní 352

ří, ří- v ří, ři- 337; cizí řmoutítí 47, 81, 352
řmut- 352
Ta'-ří 346 S].

rn z nm 344
-rna pl. g. -rn, -ren 165 ;
-ma, -řní 336
ří-řy 212; ří z ry a. z ci

' TŽ—Z'227,

347

288;

'

cizí ří—ři
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Iruský přízvuk 574

-rny' 344; rozflasaný 430, 440

-rn-í, -rnost,

.řn..
rózgu, ráz/za, rozka 36, Ě-růstatí 86
wro-slc. ra- 236; ro- m.
326, 455, 456, 507, 508 růst-ž, rostn 36
roz- 497
rnsy' 485
rozmaity' 382
rob, robžtz' 36
šrůzný 36
roznietřz'tz' 106
'růže 485
robotčz 55, 114
rozom 259, 286
roča'l 351
.
iroa'ti, rujž, se;-vali se atd..
rozskvrlý 65, 547
rohoře -řka 517
rozsejvat 534
;
74, 175
_
rohoz 327
roztřídění hlásek (;
; 'řrátz', řez-u, řéve 143, 333,
Rochpratiee 549
336, 588; 'vzeřoati atd.
rozumpny' 420
roj 72
rozundati 381
Í 175; řvam' 604
rojž- z rozž- 495
roždz'e 326, 454, 510, ryvr 288; ry-ři 346; -r_1í
rojžěez' m. rozžéez' 495
527
|
v —řz' 347
(I'
rok, -rok 70, 84
ryba, rejba 608; pl. =.,
rožat-ý, rozž- 494

rokle-462

roubz'tz' 47

roura

248

_

rousati 248, 263
rozeta, 352



rožeň 36, rožeň vína 466 rychlý 74
rykm 393. 394'
rožěny' 312
rožít 494
iryma 612
Rožmberk 310
'rymík, rybník 381, 423
1

rož-nout 467

Ryn

rožtz'ti 494
Rpety 175

rt—řt 346

rub, rabati 47
rubáš 47

rtuť 543 '

“

ruda 21, 37, 74

_

roz, roze- 36, 159, 175; gruk, ruhota 47, 81
170 sl.
'
iruch 74
roz-ž— \! rozež- 186
ruka 45, 47, 82; pl. g.

rozčitz' 494
rozděv, míti 494
rozdn- z rozn- 408
rozenděme se 380
rozeskvřieti 78
rozejže- z rozežže- 516

_

ryzí 57, 74, 214, 401
rs, řs—ř 348
rsk, řsk z rosk, -rsky', ry'ž, rýže 347, 485
-řsky' 334, 335, 344, 349 rz, řz-ř 349
rsto, řstvrkz rbstv, -rstvie, rzát-i, ve—rzaní atd. ,176
' '
'
—rstvo, -řstvo rzavý 175
rzč v. rez
335, 345
rž-ř 349
rstv v. He 349
rženy' 175
rš, fřš-ř 349
rb-řo-ř 338 sl.

ronža, růže 248, 263

Rozárka 365
rozbřesklo se 456

139

ry'tz' 74
-ry'1;atz' 57

rta/n 466
rtek z retku 175

rm; 74
rovny' 36

,

fryňščák 370

rožšč—iti 494

routi, V.-máti

routiti 277
ronžihat 248

rydati 74

róžcl'ka 454

rokyta 36
rolo, rolí 36
Rolenc 541
Roprachtice 549
rosul, Rosulek z rozs
493
rosypat, rozsyp- 493
rošafn- z rozšafn- 494
rošt 486
roští 326
rouhatz' se 81
rouna 74

ryb 599

rožčíp-, rozšěíp- 494

rokos- 236, 327
Rokycany, -eěnz'n 348

Mík 599
v'nkovčt 432, 570
v rula 351

Rulant 248
rumčn- 310
rumpál

544

rusko-čakavský
574

s pův. 306; s psl. 316;
s č. 467 sl., 471, 474,
475 sl.; cizí s(z)-484
sl. ; spřisouváno 487 sl.,
odsouváno 320 a. 489;
s-c 480 sl., s-eh 306,
484; s-š. 23317, 481.
sl.; s & sykavka,- 479;
s-ss(vys10\řováno zdvo
jené) 479 ;“s m. š z sj
477; s- v své 434; s
psáno jako__š 476, psá

no jako js 476
* s' 469 sl., 477 sl;

přízvuk s, se (předložka) 20; s-,
se- 176 a 167 sl.; ss.

649
splývá V s 184, měníi se, se! 49; se-sč 146
sc- if se' s- 158 sl.,183;| sebě, sobě 241
s š- mění se v- se š sebou,. s sebou, sobú 184,
159, 185; s z- mění se
241, 479
'
.
v se z- 158 Sl., 185; Seč 537 '
s ž v se -ž- 186
seděti, sédčti 201, 306
sčd- 44
s*, si 229
Sallee g. ze Sedlec,. ze
sud, Stuliti 87, 306
Selee 410
sadnútž, sednou-ti 108
Sedlčany, Selčany 410
sádra _54

sestfrhati 76
sešedivětz' 324
setina, setník 178
se'tlo, světlo 437“
setrvatz' 66

setva 242
sever 42
sfátek 322
sh -sch, zh 322
sch ze sh 322.
sehl-skl 461
schlastitz' 463

sedlka, sdka 410
sed/ský, selský 410
_
sáhati, sálmouti 54,- 93, sedlo, sídlo 87, 306, 609 schnout/a', _seehl, sekla, ze

sad-7.1, v. stesti
sále, Sába. 54, 109

108

'

-saj ze -sej 137
sajdu, sejdu 137
sajmu, sejmu. 137

sak 484

sáknouti 54, 109, 126“
sál v. síti
'
Sama-ří 133

sám, sámka 612
samet 484
samohlásky 8; původní
indoevropské 17 sl.
Sampson.. 420
sáně, saně 608
san 254, 466, 565, 567
saze 401
sásetz? 101, 401
sbetlny' 323
sběř 77, 219
sbor 70, 77, 176

sedm, sedmb 19, 151, 301,
306, 310, 311, 569;
* sčtlm- 607
sedn 301, seclnáct 445
sedu-m 265'
sekltati 157, 170

sej-saj (impt.) 137
sejdu-sajdu 137
sejmu-sajnm 137
sejto 213
-sejvat 534
sejže- ze sežžc 516

sekajna 381
sekati 41, 284

sekera 287
sekniee 392
sekrka 287, 294
sehym 41, 284
salát 122
Selč— V. Sedlč

sehnúti,
176

zseehmitz' 86,

scho— ve sko- 461

\sehoř 487
Tsehv- ve 37:11-461

(si si v st, ši- 477 S].
si—sy 212, 478
sibilantes 9, 11
\ -sícz', -sieci, -sahu 54, 108

sídla 250

usídlo, sedlo 609
stesti, sadu 54, 87, 108

stk-, sáh- 109
stk-,

sák— 109

;sžla, sila 609
E-sílati 38
lsíň 42
Sinai 567
sinale', zsz'n- 493

sim 40, 42

sít' sětb 22, 42
sbožie 176, 323; -žny' sale 178
síti, seji 40, 91, 100
selka, selský v. sedl
323; sr. zbož
síto
213, sito 609
sémč,
367775:
2
0,
39,
40
se-st' 501; sc-šč, št“ 501,
sj-š 317, 477
509; se m. elle, seu m. semi-ití, semžitz' 517
ehcu 461
sen 57, 76, 155, 166, _sk-zg 366; slo-el.; 480;
306, 311, 420; ze-sna , sk-stk 396; sk m. stk
seáti 102, 315, 484
atd." 176
, 397; sk-šč, št 312, 313,
seč 394
447 Sl.; sk-šk 483 S1.
sondu 379
setpati 484
sč—šč 479
semn- \! semn- 380, 544
I-sl—a
-sk, -sek
S].
skála pl.78,g.skala
608 165
sčastný 104, 176, 479
lska/red-, skařčd-- 337
sččdz'c 53, 176, 104, 480 seno 41
sesek
178
sčěstie'104, 176, 479
—skat7', seskatž 76, 17
seskati 76
sčístz', sečtu 168
skeřz'jn'na' 84
—
sde 323
:skj-šč, st 446
seskovy' 481
sestarat-t' se, sestárnouti sklad slabikOvý 551 S].
sďra/v- 324; sr. zdrav
324
se—še 478
skladný pravopis 15
80 V. 8

sestra 165, 395

sklb— 296
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skt-st 452
slémě 28
sktv, slkv 547
slqay' 29, 42, 61, 72
sk/ubati, skúbstz' 297. 366, slcz- 55, 114; Slezák 120,
425, 487
Slezan 506, Slcze 506,
sklo 397 ; ve skle atd. 178,
Skuč
V.
Skuteč
slezsk- 506, 516
pl. g. skél 599
sle'z 42
sklostžvý, z-ckulostlv- 461 skudla 47, 487
skul- 484
slezena, -zlna. 28
sklubati 297
slezsk-, sležsk- 516 & sr.
skn—sn 452
s. souhláskové 570 slez—
sko sg. lok. 448; pl. skulpiny
sklenny' 321
sklep 83

skln— m.“ lskn- 544

g. -sk, -sek 165
skoble 310, 483

skora 489

SkOřáPr, skořep- 148

skořice 483, 489
skořipžna 84
skorozdři 408
skořup- 483
skot 394
skoupy' 47
skovati, schovali 461
skr, skř-škr, škř 489

skralúp 32
skráně, skřáň 33, 346,
483; škraň 609
skravacla 543, 548
Skravař-, Kravař- 488

skústi 425, 487

Skuteč 163, 394, 398
skvělý 547
skvařz'ti 547
skvost 547
skvoucí 178, 547
skvr-, 547, sr. skrv- a
skvřz'eti
skvrč, skvrčetz' 64, 484
skvřv'etz' 28, 78, 547; sr.
skřvietz' a 'skvr-, skvo

-skvrlý 547
skvrna 64, 484

skvřněti. 300
skvbr- 547 sl.
skýba, sky'va 423
sl-šl 481

skrbžti 63

slabčí, -s'z' 513

skřeček 489
skřehtatz' 66, 340
skřek 42, 483
skřemen 483, 488
sk-řenka 392
skrkotatz' 543
skřtclla, lice 348, 483, 489

slabika 551 sl.;

slíct, slíkat 439
sla-, slnce 60, 296
-slnouti 72

slny', sil-ný 228, 288
-slo pl. g. —sl, -sel

-sál 599
slobod- 430

165,

slonltz' 481

slota 481
slouha, sluha 610
sloup 60, 66, 296, 398
'sloupček 363
, sloutl, slovu 19, 37, 74, 305
slouza, slza 608
slovanské střídnice V.
*

střídnice

oslovný přízvuk 573

slovenský 200

počet 'slovo 19, 31, 74, 305;
slabik se mění 553 51. pl. g. slóv 599

slovutný 262

slabikotvorné [, ;, op, zz,
složené souhlásky 10
že 85; slabikotvomý
složeniny, jich přízvuk
úkol 551
579; složeniny s před
slačec 439

sladký 35, komth slaiší

ložk., jich kvantita 598

sŽp 296
'
495
skřiet- 483
_
skříně, Skřínka 486, 489 sláma, —slaměný35, 199; sluha, Slouka 609
sluch 74; slfwh-slyck 257
—skřinútl 420
slama 609
-sluck-nútl 74
skřípq skřžpati, skřip slaný 35
slunce 63, 296, slúnee,
noutz' 420, 483, 489
slap- srov. šlap
slúnko 609
skřítek, skřiet- 483, 489 slapák. slapat, slápnout
481
skřivan 483, 489, 547
slaqo-zlyp 257
skromn " 444
Slatina
35 —
slušetí 74, 101
slúti, slúl 603
sla'va 36, 74, 305
skrova\a 543, 548
slavík 35
skrovný 444
sluza, slzu 254, 296, 608
skvrz 297
slavili 74
slyeh- 57, 284
skrv-, -skřvíetž, roze slazší 401
slynoutl 74
skřvietz' 177, 547; sr. sled 42
slyšetž 74, 101
skvr- a skvřz'etz'
' sleck 284
slz- 296; slzu 60, 62, 63,
skrze 67, 206, 489; skrz, -slechnouti 74, 177
288„ 296, 297, 298,
-ze 159
—
l-slek g. -slka, -'ska 367 | 568, 608;p1. g_.slez 177

—slmz'165 snoubiti 365
spoucl 47
spratek 33
snovate', snujz' 74
smáte' se, smějí se 40, 72, -sn3j, -stn3j v. sn
,spravelný 410
sob- sr. seb
100, 559, 602
gspřež 54, 108
sobota 611
spřežkový pravopis 13
smečalnsky' 148
Sohšžce. -čžce 525
_spu v. sútz'
smědý 42, 444
sočom'ce 481
sr-str 395; sř-shř 465
smělý 40
sok 451
srab, svrab 439
směs 41, vesměs 177
sol, sůl 609
smelsnat 397
\srbavka 439
srbští, svrběti 439
„Sotáci“ 503
směli 40
sotona, sata/n 124, 232
smietz' sě v. smáli se
srbský přízvuk 574
soud 47
!srbskgj 293
smích 40, 72
souhlásky 8; 302 sl.; srcadlo 326
smíšené souhlásky 10
souhl. původní (indo— srdce 60, 65; sřdce 348
smoud 47, 430
evr.) 302 sl.; souhl. sřěz 395
smrad 33, 78
praslovanské & jejich srch 65
smraďutý 298
smrák- v. -mrák
proměny předčeské 307 srka, sirka 227, 287,
29
smraštite' 444
sl.; české a.jejich pro
smřcětz' 300
měny další 321 sl.; srna 60, 65; sřňa 300,
595
smrek 298
souhláskové
skupiny
570 sl.
smrdčti 64
srp 60, 65
srst
60, 65
smrk 64, 298, 444; sm—řksoukatz' 76
sršaty'
609
soumar 484
s-mrk- v. mrk
sršeň,
srša'n 65, 148, 154,
soupeř 48, 75, 78, 332,
481, 513
333
'
smrt 64, 77; smřt 348
sršeti
65
smůla 608
soused 48, 254, 308
ss-s 479; ss-ís 480
sousek 41, 48
smyčce 482, 523
--Slb pl. instr.
sm—šm 482

soutz' v. sútz'
smýkati 482
-sn 161; sn, šň, 376; souvrať 80
sn-stn 396; -sn ze stn sovate', sají 75

397; sn ze'sln 368
snacha 18, 90, 306
sňatek 381
sňdaň', snídaní 228, 301
snědý 42, 444
snem, snem 545; stč. g.
senma, semna 177
sněmka, směnka 545
snět 42
snětev 431
snídaní 381

ssa'tz' 76

ssek g. sesku 481
ssele 178

sstar- 324
spándlz'vý 409
spaní, ze spa-mí atd. 177 sšel fem. sešla 179
st-et 480; st-št 482; st-zd
spat, ze spotu. 177
326; cizí st-šč—št394;
spáti 303; zespati se 177,
st odSuto 399
'
303
-sta 2. a 3. os. du. 482
spěch 40
stačitž
394,
398
spam 441
.syačti 40

spirantes 11
-sptšz'ti, -spěš 605

stádo, stado 608
stahování 91, 125, 140,

190, 209, 232,255, 280 ;_

554 sl.
splasnúť, splasknouti 452
stáje, stáj 555'
spodobování 321 sl.
sníh 20, 42; snčh- 599 spojovaná. slova (v písmě) stálý 479
16
'
 stání 604
snímati 308, 380
stará kvantita 591
spolek 178
města“ 42, 96, 308, 380 ,
starček, stařeček 163, 342.
snžtz',s-nžetl,semnn, semnu spona 81 '
308, 544 sl.
starčz'c', stačiti 393
, spor 78
stařec 341
sníti, sejdu, sendu, sšel„ s'pory' 23, 31
staročeská kvantita 591
179, 308
' '„spořítz' 486
starostm'e
m. -ststm'c 399
sni-šň 369
' spory'š, -říš 347
snídat-(Í 380
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Stasa 553
statček, statečeh 163
státi, stanu 86, 303, 602
státi, stojím 23, 86, 102,
303, 309, 557, 563,
602 sl.; impt.. stáj,
stůj 605
stblo 324, 397; pl. g.
stébl 178
stě, dstě (du.) 411
-ste 2. os. 'pl. 482
0“ stebál
stébla 397, pl. „.
599
stěhovati 42
stěna 42
stejnění samohlásek 286
s'těm'ce 482

stouati 82, 370
stopa 84. stopka 482
slowa-47, 441, 484

strhati, sestrhatz' (strou

hatz) 63, 178
- stříblo, stříbro 351
stříbro 143, 395
stoupitt
47 —
—
stožár 84
stříe v. střiecč
str, stř-tr, tř 489
stříc, strýc 347
-strahiti sě 34, 79
střícfl, střehu 28, 34, 79,
395
straceuuška, stračz' nůžka
525
střída 28, 4ss,_523
střídatt se 488
strahovatz' 34
střídrný 27, 395
Strachkvas 250

straka 34, 79, 395, 493; střídnice slovanské indo
evropských samohlásek
pl. g. strák 599
17 sl.; souhlásek 307
strakapoun, -púd 34, 286,
06
sl.; střídnice české za a
strakatý 79, 395
46, za g 50 sl., za jery
stráň 34
58

stezka 178, 314; sr. stežha strana 34, 79; strany, stridža, -clžz'sko453, 510,
& stzč
s-strany 184; pl. g.
stran 599
stežeje 99, 388
střlecě, v-střz'c 395
ste/žeň 84

stránka, stranka 609

Střanovice 489
střach 54, 109, 489
strasno, třásně 489
stráž, stráža, -žc 34, 79,
-stz'uovatz' 193
116, 314, 395, 453
stk-sk 397
střebati 27, 395
sthlo 397
Stí-chová 489
sthlon- 396
stred, střed g. strdí 63,
stkn-shn 398
66, 178, 297, 346
stkuteh 396
střed- 27; středa, -ďm'
stkv-kstv 457 ; stku-slits
395
547'; stku-she 397 S]. stredoplovúeí 540. 551
střeh- ve střah- 204 sl.
st/tvčlgj 397, 547
střecha 42
sthvz'ti se 451, 546
\
střela 42
etl'amet, "
' d', "
397, 451, 547
lst'řemhla'v 82, 178, 340
stheoucí 39
,střcmcha 27, 488, 523
stl—sl 398
.střcn-stržen 349
stláti 78; podestlatž atd. jstřenka 27, 488, 523
178
;
|střep 27, 77, 488, 523
stlp- 296; 8th 60, 66, 'střepitt sč 54, 109
296; srov. sloup
'střčpně 54, 109
stlúp 60, 66, 296, 398; střešně 28, 488, 523
sr. sloup
střetnouti 41, 395
stu-su 397; stu-stkn-shn střč'uí, střetl'c 28, 488,
stežka 506
Stibečua 208
stihnouti 305, 312
stín 42, 489

398, 451 ; -stny' ve -suy' , 523
397
\
*střevo 28, 488, 523
Střevoň 489
střez 42, "395

sto 49; pl. g. set 178
stodola 124, 407, 484

str'z'esla 488, 523
str'z'eš v. stříš

štr'ieščka 488
střiezvý 28, 489
striga 455, 458, 484, 527
střimen, strmnen- 208
stříu 395
stí-islo 488, 523
stříš, stříž, str-toš, střiež
325, 395
stříštka, střieščlca 488
střítz' 28, 78; rozestru atd.
17 8

Střítež 28, 488, 524
střízbe', střžzvy' 430

střízlivý 28
střízuý v. stříezvgí
stříž _v. stříš

stí-men 339, 340, 489,
strmětz', strmý 82, 340

strniště 65

strnoutt 65, 66, 79, 34 ,
445
struož, truož 489
strom 61, 82
strouha, struh- 74, 395,
600, 508

strouhati 76
strouk, struh 47
struha v. strouha

strumen 395

421; rozsu'tí, rovcspu
atd. 178
sůva, sov- 608
sv-šv 482; sv-vs 548
-strstv-, —strv- 399
struh, pstruh 421
svacen- 109, 116
- svačina 394
strýč-stříc 347
stržen m. střen 349
svadnutv' 54, 82, 109
_stský-stký,
-sk1', -scky', svajba 406
-stek7', -št'ky', -štčký 393 svarabhakti 299
svarba, svatba 406
-ststv- \! -stv- 399
svatba 324, -ťba 372
st'te v iste 398
svatost, svátost 610
stud, studeny/', -džtt 76
svatý 54, 93, 109
stuh, stok 591

struna 262
strst, srst 395

stuj, stůj 593

svazček, -zeček 163

sypati 57, 75
sýr-ček, vřeček 342

syrový 86
syt 394
sz-jz 480
szořžti 80
30-55 478

š psl. 31s; č. 509, 510
sl.; cizí š 514; š při
souváno a odsouváno
514; š-č 513; š-ck 514;

svazek 55
stůl, stol- 78, 599
š-ř513; 514;
svědětž 109
stunat, stonati 591
—Šb2. os. sg. 306; š m.
svět 42, 72; svět-svet 200;
stunee, studnice 410
s v impt. dial. noš atp.
sět, v -sěcě 439
stupeň 47, 396
478
Stupňování samohl. 68 sl. světz'tz' 54, 109
šabl'a 430
světlo 42; pl. g. světál šafář 91, 124, 514
sturenej, studený 406
599; -lý 164
stv-stkv-skv 451
šafrán 485
-svetl
-svetnútz' 72; pt.
-stvie ve -svie 397
šukat, -šáhnout 478, 479
pl. -svtlž 178
Stťít'i se, stvicti sě 72,
šack 102, 124
546 sl.; sr. stkv svěží 42
šaclvr 513, 514
, svíce 309, 383; svíčka 499 šak 437
-stvo ve -svo 397
svítitv' 42; impt. svět, svit šal, šel 148
stvoucí 178; sr. stkv
591, 605
Šalamún 286
styděti se, stydnoutv' 76
šalat 485
stzč 178, 3l4, 394, 455; svístatz' 484
svl—sl 439
sr. stezka
šálžtí 98
substantivum verbale,jeho svo, -svie m. -stv- 397
Šalomún 248
svobod— 430
kvantita 604
šalšě 485
sud 47
svój, v-svém, — v-sém, šalvěj 485
v-svú — v-sú 439; svój, šamrha 147, 513
súdček, soudeček 163
mateno s veš omnis 548 -šan, -šany, -šěnz'n 317
sucky' 22, 37, 306
svr-sr 439
šanovatz' 91, 248, 514
suji, sovati 75
suk 47
Š'atan 485
svrab 34, 79, 439
Šavcl 485
Sukdol '461
svraštz'ti 444
sukna 76
svrběti 34, 65, 79, 439 ;šavle 423, 485
*šc-št 501
svršek 481
sůl, sol- 601, 609
šč-č 512; šč—št 521
súmpník, súmn- 420
svrčetv' 34, 64, 79, 481
sundatz' 381
svrchek, svrchky, svršek ščáb, šťovík 430
-swnoutv' 75
' 461
' ščastny' 176
ščáva 98
-svtz'etž 546
sup 47
ščlmt 611
supatz' 262
svytčj, svyčeí 524
vsvbt546
šče,
-šťe 521; ščč- za své
superlativ v. komparativ
481
supinum, jeho kvantita -s_1íchatv 57, 86
603
surový, syrový 86, 257
susší m. sušší 511

!sy'kavé souhl. 9, 11
gsyn 18, 38, 316
isynizese 565 sl.
súti, „5121419, 37, 75, 311, l-synútz' 420

ščebet, -tatz' 178
šččcl-íc 480

vščcdry' 110
ščěp 31 8
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šestdesát,šesd—,

Šče'stie 176
ščěvík 98
Ščibal 391
ščicě, kščicě 452
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šev g. švu 179
ši—šy 212

—ščie v. -štie
šč'íedz'tž 109

šíbra 442
šielití 98

ščžqmtl 318

šíje 557

ščieřz'tž 318

šillzatz' 463
šjmělž 272, 274

ščiplý 274

Simon 485

Ščíry' 512

šindel 514
šír 274

ščit'al 391, 394
ščka- 526, ščkáti 512
ščmel 512
Ščmy'ra 514
ščn V. štn

široké samohl. 11
širší. 334
šité 317

ščp v. šíp

šk—šč, šť 447;

ščpae— 512, 5
ščpz'cč 526

C3

KO.

ščpietí 512, 526
ščrb. 289

289

ščútrovo 565
ščra'tž 512

-ščbpnqti 420
Sebestian 97, 485
Šeblř 431

)

škapulíř 486

škoř'lcc 483

škomě 483
Škot 486
škrabatz' 84, 483
škraboška. 423, 514
.škmloup 33, 483, 543
škráně 483
škravad 483
Škravošk'a 423
škrbdl 486
škrček 483
škřehe 483
škřek'- 483

škřemen 483, 488, 514

šla-ščk, Šťk škrh- 483; škrhati, Jeo

526; šk-šťk 396
škadlup 351
škála, škalnlk 483
škála 485
škamna 486
škandál 486
škaple'ř 514

324,skořep- 483

tati 66, 340
škřída 514

483

škříně 486
škřz'p- 483, škřz'pí/na 486

škřít- 483

Škřžvan 483

-škrmltž 483

škarad- 114
ška-ob 483; ško'obák 461
škared—, šlcařěd- 55, 114, škrovad— 483
483
škruc'etz' 514

šecko, vše- 437
šcd, šbd- 84, 178, 313, škaržot- 486
škrv- škřv- 484
318, 460
škubat'l 484
škarpa 486
šedesát 399
šk/mlla 47, 487
ška/rpál 486 _
!škulina 484
šedivý, šedý 42, 318, 481 škatule 366, 486
škavka 526
škvár, škvařz'tž 78, 484
šefrán 122
škcbratz' 423
škvrčet'i 484
šejditz' 213
škvrn- 484
šel, šblb' 84; šel-šal 148; škeh'tl 447
šel-šál, šiel 144, 602; ší,-gb 296, šklbat 297 -_
šel f. šla 179, 410; všel šklebitz' 483
škytat'l 550
šl-čl 513484
f. vzešla 179
šklenka, šklo 483
iškvorec
šelma 165
šklubat-i 297. 366, 484; šla-hatz? 367
m. škub- 483
šlap- sr. slap- & šlq2
Šembera 457
šerm-ka 147
sklad-, -škl'udnúti 366; 'šlapatz', šlápnout/l 103,
482, 611
sr. škud
—šěnín, -šan 317
šklúst'i 484
šeptati 179
šlápěje 10, 205
šlehat/l 242, 458
šerad-, šeřad- 114, 337 škmor 430
škeble 483
šened-, šcřed- 337
šlechta 485; šlechtily',
šerm 290
škoda 159, 486
! zšleehl- 494
šer— ze šir— 223
školu—tali 543
'šlěpěje 103, 205, 482
šery' 42, 318, 481
škola 159, 462, 486; pl. šlep- sr. šlap
šesmíct 397
_ g. škál 599
Išlepltz' 103, 205
šlehat/č 458
šest 306, 315, 459; še'st,=škop, škopee 483
šiest 144, šestý 607 Iškop, škopek 124, 441, 486 Íšloupnouti 124, 482
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štrnáct 525
Slap-, šlupeň 124, 482 | Štampach 539
štros, štrus 420, 486
šlupz'na 367, šlapka 482 'štamprock 539
šmak, šlak 365
—št'an ze -ščan, v. -čan, štvát't' 512
šmakomtž 486
-ččn7ín
štver-, -ry', —rtík 525
šmat-, šmětt't't' 98
štangla, štandlík 406
štvrt, -tek, -ty' 525
šmíce 549
-šty'n 139
, šťastný 53, 104, 176
šmigmít' 457
šťa/vlík, šťovík 366
štyry, štyrycet 525
šmola, žmola, smola 482 -šte v -ste
*šuba 277, 513
šabat-nice, šíb- 216
štědrý 54, 110
šmylt- m. smyk- 482
šudic', šiditt' 216
Štemba-k 353, 373
šmytec 482, 523
Šn-šň 376; šň z šťn 397 štenář 525
šufeň 485
šněrovatž 376
štěm'ce 390, 482
šum, šuměti, šžm- 272,
šteník 525
šňophoun 376
274, 277, 514
šňorek 376
šunka 227 '
štčp 318
šúr 272
šňm-a 376
Štěpán 391, 394, 441
švastatt' 486, 514
šňupa 441, šňupatt' 277, štěrbina 05, 289
376
štěrk 289
švec 155, g. ševce 179
šočom'ce 481
štěstí 53, 104, 176; sr. Švejda 145
šotek 150
sčěst—
švestka 423, 486
šoupati 277
šm'ček, švrčeti 482
štfrtek 322
šourem 272
-ští, -štz'e ze -—šbstbje512 švrglat' 459
šoustati 277
štt'cě, čtz'cě 525; z kščicě švrk 444, 482
výcar 139
šp-čp 513; šp-štž) 397
40'2
špaček'613
štíhlý 318, 419
špáda 486
štika 274
. . t pův. 303; t psl. 309;
špalda 486
štípatt', štt'pn- 318, 420
t, í! č. 382 sl.; cizí t
|
špan- 486
štíply' 419
294; t, t přisouváno
|
štír 274
Špan'z'hel, -lka 463
395 sl., odsouváno 319,
št't'řitz' zuby 318
špacy' 526
397 sl.; -t, -ťm. -tz' inf.
špehovatt' 486
štísti, sóístt 494, 521
229, -ť m. ti enklit.
špetmitz' 179
štíti, zčútz' 521
229; t-c 394; ť-ó, 0, č
špice 406, 503, 504, 526 štítroba 179, 394, 525;
388 sl.; t-d 326, 394;
srov.
tščí
špihovatft' 518
t-k 392, 394; t-t 388;
šťk-šk 398
špíle 159, 486
ť-t 382, 392; t' m. 0
-štlmoutft' 451
šyiříž 549
z tj 335; t-th 393; -t
špíti, špieti 526
štlap- m. šlap- 396
229
špíže 486, -žíř 549, -žo štlu-peň 367, 396
tá, ta 601
vat-i 518
šťn-šň' 397 ; štn-št'kn-šlm tábor 423
451
tak 55, 110, 126, 382
šplecht-šplacht 148
-štnoutz' 420
tahatc'., táhnouti 55, 82,
špořz't 486
110, 126, 392
šroub, šrub 608
št'opka 482
taj, tej 137; taj z-tadě
šs—s 511 sl.; šs-š 512; štoudev 47
406
št'om-at't' 123
šs-js 513
šsk-sk 511 S].
šťovík 98, 150, 206
tajný 135
tak 249
šst'v-stt; 512
šíp-šp 398
talíř 394
šš-š 511; s'š-jš,513; šš št'picě 397, 526
tamdle 409
psáno žš 511, 512
štfpt'etft' 526
št-čt 513; —štv -št 392 s'tráf 539
Jan, Egypťan atp. 385
-šta v. -sta
štra'ch 613
tanec, tancovat/a' 394, 503,
504
ští-ict't' m. čtřt'ett', čřt'ett' 525
-štaj77„ —šty'n' 139
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tant'stm 353
tanu, z tam—dnu 411

taras 286
Tatar, Tater 103

t'emu, čemu 525
tiu, tínit 489
ten 166; tente, táte, tote tina/£ 82
242 .

tenčí 513
tendle 409
tatrman 103
tenký 179
tázatt' 55, 102, 110, 126, tenle 466
tenší 370, 373
315, 392, 455, 605
tenues 10
tažalo, těžadlo 410
tba- 324; —tbaz-tva 430 teplý 84, 164
te-e'394; tc-ts 503; te-es tepřt'va 291
503
tepnu) 295
tč-č 394; tě-tš 525; těb teprvo, teprve 242
m. e'b- 397
tera, teda 406

táti

555, 602—

téžaě 512

=tipee 419, 441
l-tžrati 79 
itím-ř, císař 391, 501 sl.

|tíseň 452; sr. tieskn
'

|
i

tisíc 48, 209, 218, 274,
280
t-t'ett', tiel-i, tnu

55, 82,

112; setnu atd. 179

tíž, tížek, číž—391,

'24

O

tíže, stěží 601

!

tj psl. 309; tj-e 309. 385
tkadlec g. tkadlec, tkalce

teraiší 495

te-tě 386; te-, tech atd. tářměř, téžm- 517

| 60, 162, 410
těřčti, těžěti 517
Itkalmm 397
rtkáti 76; 'vetkatl atp. 179
teb- z tab-, tebě, tebú srov. te-Jpetýn 612
seb-, 184, 241, 479
tert (vzorec) —trět atd. tknouti 76, 286; part.
tekl f. tkla 179
26 SI., 541, 611
tebný, temný 444
tesk 179, 231
“ *-tko (koncovka substant.)
téct, teku 84, 305, 312
166, 323, 367 sl.
-tedlný adj. 409
těskný, těsný 452
za. tě- 392

tedy 467
těhař 53, 110
tehda,_—dý 179

těhotný 110
—těeha 72

téj (dat. lok.) -taj 137
teiný 135
tější, těžší 516
taká-, čeká- 524
—tékatt 86

těkatt 25, 40, 84, 86
teký, taký 122

tkvíti 546
test g. tsti 179; 393
ltkýmatt' 550
test, čest 524
testa, cesta 391, 501 sl. 1-tla. pl. g. -tl, -tel 165
:tlak, tlačitt' 35, 79
těsto 42
'tlát za rus. tólot 589 sl.;
teščč 179
tlát za rus. tolót 589
!těšitt' 72
tětiva 55
t7_c- v. tlouct

tetřev 28
-tlet' 60. 296. 300 ,
tež-, těš- v tež- těř—517 tlčt za rus. tělet 589,

tlět za rus. telét 58

těžař, těžar 110, 336
fčžětl, těžiti 55, 110
těžký 55. 110

t_lk- 296

tlth 300

.

-tel_ subst, kvantita 595' UW, tvůj 322

tlkot 296
telček 163
m pův. 303
tlm- 296
itek—tk 461; tek-tseh 487 -tlo pl. g;. -tl, -tel 165
-telclný, -tedlný 544
telecí 384
|tehoř 323, 487
tlouez', tlaku 60, 65, 79,
t-z'-, t'í- v ti, tí- 385
296
telekraf 458
-tz' lat. -tz'o subst. fem. ,tloztk 296
tělestný 396
613
telt'ř 122
,
;tgp- 296
tien 489; sr. tin
telka, tol- 242
:tgst-, tlstý 296
-teln- v —tedln- 409
'tt'eskn, tiesn 161, 452;
sr.
tíseň
!tšt zttttalt
63;63;
z tbtt
65 66
tělo 42; pl. g. tiel, tz'l 599
Str,
z tlat
z tlbt
tclt (vzorec) -tlét atd. 26 tthta, ez'kla 391, 501 S]. ;?ttuL-ot296
S]., 541
| tlumaě 67
tíhnou-ti 110, 115 _
1

tómě 42, 392

, tt'ehoviet

353

]tlumok
296
_

temné souhlásky 10; mění.itichý 72; kompt. tichšiltlupa 66, 296
459
.t
se vjasné 325 sl.
, lusty ' „296
tempn- z temn- 420
-tíkatt', -tt"ekatz' 40, 86. :tma, t'ma' 387 ; za tmy,

-trl 180
třmen.340, 489
Trmice 294
trn 60. 65, 156
třecha, stř— 489
točiš 524.
Třemešná 231, 488, 523 trnonti 65, 79, 311, 420
točiti 84
Trnov, Turnov 295
třemeha, stř—488, 523
točúš 524
trnož 66, 340, 489
Třemošná 231
_
to-ic— vté- 558
Třemšín 488, 523
-tro pl. g.-—tr, -ter 165
tak 20, 84
třené souhlásky 27
trojhlásky 88 sl.
tolar 540, 541
třenka, stř—488, 523
trojslabičných slov pří
zvuk 578'sl. '
tolt (vzorec) -tlat atd. 32 třenovee 28
S].. 541
třep, stř- 488, 523
trontk 539
tompto, tomto 420
třqn'ti 54, 109
troska 327
-toň 82
třcsIc-třask 148
trošt 486
tonouti 84, 311
_treslctati, třeslct-, trest Trotina 258 _
tonový přízvuk 572
345, 452
trouba 47, 423
topiti 84
troud 47
*trest g. trsti 63, 179
topol 420
itrestati v. tresktati
tronfati 264, 431
toral 540, 541
tronp 47, 393
trestný 179
tort (vzorec) —trat atd. třeseni 111
trousiti 43, 45, 47, 82
32 SI., 541, 611
trout, -titi 47
třešně 28, 488, 523
tosk 231
třes'tět/i, -třeštiti 42
třpaslek, trpaslík 66, 340.
;třět za, rus. -téret 589
totiš, totiž 524
třpčěti 300
touha 47, 82
'třěvi. třenic, stř— 488, trpěti 34, 60, 65, 79;
touš 407
za
topnonti 420; třp- 348
trst-třst-třt 349
t_ovaryš,
124, 337,1 třevo, stř- 488, 523
512
třhati, trhnonti 65, 300; trstěny' 179
t-řk- 348
tr-tř 345, 348
trstina, -nný 179
tr, tř — str, stř 488
tři, trbje 17, 19, 56, 339, tršéěny' 390
_
-tra pl. g. -tr, —tcr 165
340, 591; .ee tři atd. tz't z tm-t 63; z tbrt 63
třá 91, 565
179
trt, tg'tz trat 63; z trbt 66
tračee 34
třibiti 28
r 65
trak 34
truc 248
tříbro, stř— 489
trakař 457
třídění hlásek 6
trud, -diti 47
trám 124, 445
třida 488, 523
trúfat 264
Třanovice 489
třiosti v. třásti
trumpeta 248
-trap 34, 79
trůn 600
třieti ze čřieti, v. 13.
třapeo 54
třikat. střikati 489
trupee 47
trápiti 34, 79
Triř 352
trus 47, 82
třa'skati 42, 205
,třiska 42, 327, 484, 488 trnt', rtuť 75, 543
třásně 489
Trutina 258
třiskati 42. 205
třásti 53, 82, 93, 110
trvací hlásky 10
třísla 28, 488, 523
trdt za rus. tórot 589,-— třisln-, tř'ieslni 166
trvati, setrvati 180
trát za rus. torót 589 třísla 488, 523
trychtýř 285
'
tráti 555
třisnč 42, 489
tryska 397
trátořiti 34
tryzdn- m. tryzn- 408
, třišlca 484
tryzn-třizn 347
tráva, -i'iti 75; trava 609
,třit,
trdlo 65
.Třitežtřiet
488za rus.
524 tcre't 589 trzniti 286, 288
třeba 28
Itřiti 79, Setřiti atd. 179 ts-e 393; ts-to 481; ts
m. čs 523
ltřizn-, tryzn- 347
Třeboň 28, 488
pl. g. tem, tmavý, tmfíti šTřebova' 28, 488, 527
třebch 523, 611
'
tobú—tebú trejiti 440, 441

. ' se 119

tobě-tobě 241;
241

|tt
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tš-č 394; tš-tč 513

uj-z'j (v praes. tvarech
VI. tř.) 272, 274, 277;
uj-új 592

- týn 264, 279, 294

179, 394, 520, 521, tgm- z tou-, tun- 247
523

tščí 179,



394;

Tyř, Tyrus 352

ua—tščú ty'tz' 75

—uj impt.

zitrobu , na-tščútrobu, tb-t, i 386 sl.
na-ččútrobu,

trobu :

ua lačný ža u pův. 18; u psl.

ludek 179, 394, 523,
525, 565
—tščí(pl. nom. adí. -tsky')
ve -ččí, -čšž 525
tščz'cě179, 394, 512, 513,

514, 523, 525
tščz'etž 179

lščítrob- v. tščí
tščivy' 394, 520, 523
tščút—rob- v. tščí

tšt'- v. tšč

tt-st 309, 392
hwct 382, 407
tuča 47
tudle 409
tudy 408
tuhý 47, 82
tuclmouti 47
tuk 75
ťuk—ati 277

tulír, kurýr 350
tulmač 67
lůně 84
tuplova-ny' 407

tupý 47
turncj—turuaj 137
tuze 262
tut', rtuť 353

Turnov 295
tuš/canský 248

SI.; 251 sl.; u č. 251 uje—u 558

sl.; u-ú v iterat. 593; uju, ujú-ú 558
cizí u 264; u při ujzz' z užzi 516

souváno 265, odsouváno ujžc- Z užže- 516
265; u" pohybné 186, ukrutny' 81
265; v slab. měkk. u-z'u zile/zle 367
270; přehlúska u-fiu—ž ulice 256
272 sl.; u- v u- 256; mně-uma 199
u- v hu- (han. ho) 464; umllcj 300

u- ve ml,—433;u-o 258; umořz'ti m. unořitz' 374

u, ú-uo 263 ; u-y 256 sl.
ú pův. 18
u 17, 23, 304
1725151; 255 sl.; ú-au-ou.
260 sl., 612; ú—ó258;
ú-uo 244, 263; V slab.
mékk. ú-iú 270; pře
hláska ú—iu-ž 272 sl.;
u. (začátečné) 262 ; u.
(koncové) psáno -uou'
244, 263
až 23051., 243; ů-ou 263;
22- dial. u (zkrác.) 608
úbor, -rek 47
ubrus 75
učcdlnžk

atp.

V. —cllm7c;

učenm'k atp. v. mník
účej 353

'

učili 76
udeřiti 77, uderžti 337
udice 47
tvář 79
udílí 47, 82, 434
tvor 79, tlvotřec 341
udal 48
tvrdé samohlásky 11 ; sou Udrč 292
-udy (adv.) 48
hlásky 11
n-řditž, tvrd- 348
ye 7 6
tvrz, tvrze 401; tvř 349 'IÍfdti 440
h;:řzět'i 300
uhel 47; úhel 45, 47
tyč 76
ukor 47, 48, 256; Uher
44, 47, 48
f_aíkati 76
úbor 80
tyl-ee: 161
úhoř 48
týla, tylo 609
—tva pl. g. -lv, 4m; 165

„Ty/Zory, Tyroly

v -77 538

-ůj, -uoj impt. m. 4:5
246, 593; -ůj possess.
m. aiv 431 ; ůj-ů, u 539
36

na-tščí—

540, 541 uclm 22, 256, 306

umrčí 368
umrly' 65, umřch 291
-úu, -ouu subst. 594
unaviti 74
Unčov 228

-undati, suuflati atp. 381
undu, ujdu 380
-uňk (koncovka) 376
uuořz'ti slzu 374
uo 230 sl., 243;
232, 565

uo-ó

121),úpčtž 429; sr. uep

upieti, uepuu 175
fgpříbny' 444

-ůra subst., m. -uru 246

úřad,

108

užas— m. užas- 517

úřmluí 108
uřěs- m. užčs- 517
uřlmouti 83
uřnúč, uříznouti 349
úropny— 259

Uršula 485

u'mpuy' 259
uskřz'nútí 420

ůsle, ósle'595
ůsm-; ósm- 607
usuauti 76, 311, 420
ústrct-, ústřet- 41, 337
ústřice 248
ustrnouti 65, 79
usy'chatví 86

uščbp- 420

'
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ašknouti 526
uškrmíti 438

ma 1. os. du. v mm 149 včera včéra 144, 154, 180
včll-včul 215
váce- 111

ušťk'n- 526

Vaive—mil 55,

uštnouti 420
útěcha 72
útek 308
úterý 43
Nivnici, učiniti 524
útlý 48
zilor 79
utrcjcl), vých 139, 256,
465
u u staž. ú 565
úvoz 48
azda 496
uzel 48, 82, 311
uzený 47
úzké samohlásky 11

111

vd-d 438

Váccslav, -cslav, -clav 44, vděčný 53, 105
55, III, 384, 500
vdova, ze vdov 180 —
vacl'ba 405, 495
vclý, vždy 519
vadna, vamm 321, 375 ve v. v
vadnoatz' 55, 82, 111, 126 ve-vč 146
vč-ve 201; vě-ě 437
vag/ace 450, 451
váha 431
věc 42, 449
vajec 133, 570; vajčko 228 vecctz', vace 300
vajclu, vejdu 137; vajdu věcí 384
: 1) ean'bo,2) introibo věcší 384, 500, 613; SI'.
138
vččí & věčší
večer, -čěr 144, 608; ve
vaječný 135
čeros 58, 231 ; .; vešel-ú,
vajhře, ve-jlzřc 137
-au, -ou 608
vajíčko 161
vččž 500, sr. věcš-í
vajmě, ve-jmě1137

500,
523;
sr.

(53570545, 48
vaitřn-, výtržn' 349
věd-ved 200
už 535, 570; už ča z už vajvoda 211, 558
věd-vid 194
ťa. 390
val, valili 62, 79
věděti
20, 39, 42,72, 303,
užas-, uřas- 98, 517
valach 35
309; 2. Sg. viesž 306,
úžení é-í(ý) 141 sl.; ie-í valcha 451
190 sl.
válka 451
310, pl. viaste 310
úžěst 93, 98
-van, mam/, -včnín 130, ve-dle 169; vedlé 155
užovka 48
426
vedlejší přízvuk 577
Váňa 103
vedliba 351, 541
vanna
165, 375
vědrcc, -dó“r(;e 166, 342
v pův. 304; v psl. 311;
vědr—ní,-ík 166, 423
v č. 411 81., 425 sl.; vánoce 539
vanoatv' 103
věhlas 310
cizí v 431; v přisou—
věcha, věvhct 42
váno 311, 432 sl., od var 79
vejce 135, 432, 530; pl.
souváno 311, 434 sl.; vařeclza, vařeka. 450
g. vajec, vajív, adj. va—
v-b 429 sl., 431; v-f varhany 91, 248, 352,
ječný atd. 135, 600
458,
549
430, 431; v (předložk)
Je, ch 431: v-l 430; variti 337, 431
.vcjdu-vajdu 137
v-m 430; v-p 429 sl., vařlti 79
vc-jhře ve vajhře 137
432; v—u251; v před va-rmuže 431, 485
retnicemi -a 427 sl.; vastrman 395
vc-jmě ve vajme' 137
velel 357
-v (na kenci slabiky) váš, váše 601
\' -n 429
vojvoda 145, 211, 558
;vášozě 369
6.'psl.
věk-vek 200; věk-vlk 194
311; č. 411 sl., lvátv', vletí 40, 100
věk 42
425 sl.
„vaz 55
-v v part. vcdv atp. 4347lvázati 55, 82, 111, 311, veklati 35, 172
velarní hrdelnice v. hrdel
319, 432
v (předložka, va) 251;
nice
427 sl.; v-u, 572; v-, lvazba 55; sr. vaďba
ve- 180, 182 sl. & 167 váznouti 55, 111
velbloud 48, 423
véle 431
Sl.; v v- splývá. ve v— včala 148
185, mění se ve ve v—_vóela, včéla, fčíla 144, veleti 79
158, 185; vf- ve vef l 148, 419, 423, 608; ze velké litery začáteční 15
| včel atd. 180
158, 182
velký 228
úzký,

v.váti

42*
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vězda 467
íj-ó 311; 411 sl., 426
vezdejší 517
—vjášet, věšctí 611 —
vezmu v. .vzíti
vkladné 8 151, 160
véžtí 23, 84; part. vežen vl— v. l- 438
492
vlačítz' 35
věž—vež 200
vlačuhy 277
venda 379, 380. —536 vežda 180; veždajší 517 vlad- 35
vláhu 35, 61, 79
věnec 42, 73, 314 S]., 449 vežde 317, veždy 180 .
venda 536
věže 42
Vlach 35
-věnín, -van 130,.426 ' ví, ví" ve v'i, v'l'- 415 _sl., vlak 35
426 sl.
vlákno 35
věno 42

včmíti 103
více, m'ece 55, 111, 384 vlas 35
venznútí 23, 83,
víceslabičných slov pří vlast, vlástí 35, 79
zvuk 578 sl.
vlastovíce, -štovíce 388,
ve? g. zipu 180, 311, 319,
434, 482
429, 432
vid, vida 19, 72; víd- 29
m'datí 86
verbloud 365. 612
vlat, vlať 35, 438
Vídeň 42
veřeje, -jný 79“
vlča, vlček 300, 595
verlyba' 541
viděti 72, 303, 309; Mei vléoí 28, 35, 79
605; vídíel 603
Veroniga 326
vlha 66
vemánek 424
vie- z vbje- 560
„vlhký 35, 66, 79, 463
verš 487
Víecemil 111, 384»
vlhnoutí 35, 60, 66, 79
veřtat 349
Víecemysl 384
vlk 60, 66, 156
_ _
vcs 73, 305; zemí atd. včera, na mou viem 193 vlna unda 60, 66, 79
180
'
vidí v. va'tí
vlna lana 60, 66
víetr-víet 353, 569
věscě 117, 161, 396
vlvký 463
věsítí. 42, 73
vlezli, vazu 55, 82, 111 měď-, měl-, vjě—380
' vnímali 308, 380
věska, vbsbka, dat. véscě vích 42
448 ,
377;wvemlu
v. ven
víc/ze), via/zor, m'chr 163,
vesměs 177
v-nz'terní 344
249, 290
vesnice 180
vnitř, Jm 273, 339,344,
víko 42
vespolek 178
379, 533; ze-vm'tř 130
Víle'm 368
věst 172
viní-ve-č 166
vím v. věděti
Vestec 396
vňuk 372
vésti 84
víňč 513
vo.-- v o- 439
vindra 408
veš g. vši 180
vod, vodítí 84
veš omnís 317 sl.; ze všeho Vinkm'lek, Jclárel: 431
voda pl. g. vód 599
atd. 180; mateno se víno 431
vodojem 172
svój 548
vodoviet 353
vz'novať,jínovatka 432
vochle 463
věščba 372
vír 57, 79
veštíe 512
víra, věra 20, 42, 193 , voclzstře 462

vem, vám 122

vemblód 365 '
vemu v. vzítí
ven, ze-vna' 180
věn-ven 200
ven-, vendatí 308, 432;

431

větě—í 513

větev 40
velo-ký 306, velký 461

větítí 42

větný přízvuk 5733

větší 523
veverka 42, 200
vévoda 84, 211

vězení 55, —111, 197

vězctí 55, 82, 111

vás—eli 73

vískatí 432, 531, 570
višně 165
vítěz 55, 114, 315
vítí 19, 73, 560
vít-r 20, větr- 599

vítr- m. vrtr— 293
*vívoda 558
vízba z -izba 432
Žvízdat 467

—voi, vítí

73

vojevod— ve vévod- 558

vojna 165
Ivojvod- 55s
' vokalisování
předložek
' 157 sl., 166 sl., 182 sl.
Ivól'a,
116 163
volček,vůle
-lečela

volítí„impt. vál 605
vondatí, vůndatí 231, 380
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vorcvřv't 406

vršě 65

vos. vosa 307, 421, 434
voskřívý 326
(\

vrtel, věrtel 288 .
vydžz'sko 527
vrtěti, vbrtétž 19, 23, 34, vyya, vikev 450, '453, 455
57, 60, 61,65, 66, 80, výheň 279 '
.

vúzký, úzký 433

vršík 288
varhany 433
výdej 135 *
Voršila,"-šula 264, 485 vrtati. 65, 80, vřtatv' 300 vydra 311, 319, 432

voštěný,

vous 48

_vošč—312

303, 309

vózčck -163

,.

vyjdu-výdn,

vajdu 280,

a l

vrtkavý 451
vrtky' 65,-80

_výjimky _z pravidel“ hlás

vozík, 46:77; 213

vozitt 84
vrabec 35, vrablec 366

vrtoch 65, SO
vrnčetz' 295 .
vrv 65

vyknoutt,

vrzati 65, 80
vrždět 454

vracctz' _385

vykřátnonti 53

vskučětv' 493

vozd, hvozd 433,-465
vozhr, 456, -7"7'vý326

vozkry 456

vrah 34
vrána, vraný 34
vráp, vrápa 34
vráska 165, 444
vrata 34, 79; pl. g. vrát
599

vslaviti 494
vstáti 493
vstonati 493

vylyhovatv' 57, 62
Vy'már 139
výmě, vymg 310, 311, 319,
432
'

vstříc 4-1,' 395

vymínatz'

_

vyndám, vyndu 377, 379,
380
vš- (z ?)bš- omnis) v š vyněd-, vyjčd- 380
437
výnězda 380.
vynieti, vynmn, vyntmatí
všajc, všadě 406
380
všamo 318
vynm— ve vymn- .545
však, Joo, -ký 318

79,—300;

vřci vščě7mti 494

vynřietv' 78, 374

všc- Stsl. vbse- 481
vrčetz' 65

všě—vši 194

vrdlovhat 364, 466

všed z vzšcd 494
všcl f. vzešla .179, 494
všidy 272
-vštívžtž, impt. -vštěv,

vrece, vrecka 28
vřed 28

'

vřepiti 41
vřes 148
vřesk, vřeštětž 28
vřetcčný, všc- 514
vřeteno 28, 80

vřhat' 300
vrhcáb 67
vrch, vbrcha 61, 65
vřídlo 28, 79
vřítí, vřn 79. 180

-vštv'v 605

všude 318
všudy 272, 277
vt'up, vtip 216
vůbec 233
vůči 234
vůdce 84
234 -

otevřítv' atd. 180

vrkati 65
mrknoutv' 451

'

vvlcolak 612 

vroucí 79
vrstva 65, 80, 310

288

.

vystyk- z vyskyt— 550

vysynútt 420
Vyšehrad 238 .

výška'hlasu 572. 585 sl.
výti,

z—ýl603

'

výtoň 82
vývodu 211, 558

_

vyzuna. vyzin'a 216
vzd! 169

vukrutn- 433
vůkol

vypouklý 461
výpůlky 258

vyšší psáno vyžšz' 511
výštže 512; sr. -Štic

vz—, vag-, vez-

_

vřítí, 'vrn 28, 34, 79; vůl, vol- 600; srov. ol

vrš 153;

81

v—sv- ve vs 439

vsm'etiti 493

vrátiti 34, 80
vráiyč 34, 607
vrávoratc' 34
vražč 34
vrba 60. 65
vřci, vrhu.

koslovných 2_; .zdán
livé 2; skutečné 2
v—ykntytz' 76,
"311, 319, 432, 570

180; _ 169

sl.; vz- v z- 435 sl.;
vz- m. z- 434

.

vůle 79
vzácný 384; (vzáctný 396
vůndatv, vnnd- 231, 380 vzajdu, vzajdu 137
vůně, vonja-45, 311, 432 vzdradóvatí sě 408 ,
c-ápol 257
vzejdu-vzajdv 137; vcen
dn 379
v-ústřety, v—ýstrety 41,
7
.vzeštic 512; sr. —št-íc
vůz 84, voz- 600
vzcúpěti- 180

662
vzezpod 181

z pův. 306;

vzhůru 549, 588
vzínmti 531
vzítz', vezmu,

vem-u atd.

444, 497, 532, 533
valons- m. zkusv 434

vznešený 478
vzm'etž 547

„znít-i part. všcl, všal m.
vzš- v. t“

vzláště 549

&—

wouru, vzhůru 466
vzpověd- m. zpověd- 434
vzs-vs 493

rzš-vš 494
vzápětí 180
vzvlášč- m. zvlášč- 434
věda, vždy 180
155 319

IQ

1181.316;

z zákř—išta 486

č. 467 S]., 471, 474; zálšie 91, 564
490 sl.; psáno jako ž zámček, -mečck -163
490 sl.; cizí z 496; z zámek 173
přisouváno 496, odsou zamowřz't oči 467
,
váno 496 sl.; z—ž316 zámut: 47, 532; sr. za
rmut
sl.; z m. ž ze- zj 491;
z—, ze- 180, 182 sl. & -zan, -zany, -zěnín 99,
400, '401 
167 sl.; 5- ve vz- 434;
z-s 326; -z v -s 325 zandám, zamlu 380
469, 471, 474, 490 31., zanepráždňen 369
492 sl.
záplatm'k 423
(dz) psl. 309, 316; č. záře 80, 495, 549
407 sl., 470, 471, 472 září 274
,
sl., 474; 505 sl.; z—z zármut- 47, 352; sr. ELL
mut
400; z-ž 316; záv-ž
506
zarousati 86, 248, 263
(předložka),

.z'e- 158, zas, zase 206

185 a. 168 sl.; z 3- 17ze zasilath 591
s 183,185; ;: š- vzc zas-tchly', zaschlý/' 396

(v)7m- 308
vb 427

š— 185; z z- splývá v z“ .eu-střčšem'e 325

y psl. 37; y, gj č. 278 sl.;
y přiso'uváno 285, od

souváno 285; 31 mi

158, 185, mění se v ze záštžc 512; sr. -šl?'.7:
z- 158, 185; z ž- vze záti, zrýž, zéjcg 23, 39, 40,
ž 158, 186

po sykavkách 212 a 279; za, o'za. rez 353
znění y, _7/'278 sl.; y, zábradlo 32
gi—z',3) 280;
y-e 257, zablslvie 286, 288

73, 100
zam-,

'

217627317461"

z'autra 532"

závěr 79
283; y, ý-e, ye, že, aje zábrězg, -břčzlz-, -břězk, závoj 73
-břcsk 326, 455, 456, závoru 79
285; 31-74281; ý-aj-ej
281 sl.; y-y' v iterat.
gzávrať 80
zábřčžda 455, 507
593
!zavříti 79
zabřěžd'enže, -žděnie, -ždčti
_71-ve_vy— 433 S].
izavřené slabiky 551
40,454, 510, 527
izázdmk, zázrak 408
-_7/pl.- instr., v -j 600;
-j, -ýte impt. z.-aj, -ajte zábstž 55, 82, 112, 126, !zá'zvor 496
87
4
138
'
zl), sb z stb 397
y a staž. a' 565; staž. Žá, začátek slova. 319
zbaviti 21, 74
zadch- v zatk- 461
zblo 324, 397
já 567 *
,zadluanck, zavd- 548
zbož- 323, 571; sr. sbož-*
.wj-ý 538; yj-ýj 592
.záha 84. 467
wé-é 558
zbýtž 532
'
záhuba 75
yji-y' 558
|.zccpcnět7' 200
záhubic sinus 75
šzč-žč 494
:ujh-y' 558

záhy, záhe 284
i'zčísti-štísti 521
yl-l 288
-ým sg. instr. v -ajm, zajíc, -ječí 55, 114; zajc zčítz', zčúti-štítz' 494, 521
228
-ejm 282; V -em, -ém
,Zdamz 286
'
283 S].

-ym', -yně 219
jl/r-g' 287

-y'ř 285
-_7/'š 597"

_ 

-jtz' inf., kvantita 602

zajíkatz' se 53, 95, 105
zajtra, —třie213, 266

;zďblo 324
izdc' 323

ijža- m. zažže- 516 sl. !zdíti, Men 400
zajžh- 517
záklap 83
zákon 81

i Čadu-zn 411

C.

zďň-žďň' 495

.“zh ze sh 322,

' zdnj-žďnž 369

326 (v. zg)

zla-zk,

Sk* z-níti 82, 438, 547;
znětz' 1 l

zdralý 408
zháha 84, 495
zdrcw- 32, 181 , 324; zhebnoutž 75, 424; srov.
zdrov- 123
zgeb
zdřetel, zřetel 408
zi, zi- v ží, ží-.492;-zž-zy
zdřz'czhatž, zdřžeskati 327

zdřlti, zřítí 408
zdroj

72

2 2, 4 '

-zz' adjekt.,
401

_

'

vzc

'

znj-žň 369
znobitž 45, 545

maj 73
zmovy 123
zak 533

z -dj- 400, —zor' 80, 86
' zořc, -zořítl 80
zotavžtz' se 75

zdrama, zrov- 408
zdrozda 496
zdrůst, z/růst 408

zíbst, z'ábstz' 112
ziedatz' 531
zlelo 42, 313, 455

zdvih-, zvih- 411
zdvojené souhlásky 321

ziestí 380. 531
zovu, zovq. v. zvátí
zlati v. záti
zima, zima 19, 213, 305, zpátky, zpět 54, 107
zpěv- 40, zezpz'evati 181
610
zpratck 33
zlmlžct' 326
z-r-zdr 408; zř-zhř 465
zinek 504
zrak 34, 80
zing 326
zrátž 40, 80, 135, 181
zisk 531
zrcadélko, -zllko, -tk0 166,
získati 213, 215, 531
368
zítra 213, 535
zrcadlo 65, 80, 314
zívati 40
zrcátko
v. zrcadélko
zj-ž 316, 491
' zřídlo 28, 517
zjeovat 570
zřítí, zcr- 34, 65, 80,33
zjara 122
zřítí atd. 181
zjěvitz' 530
zrkalo, zrcadlo 410
zjískati 531
zrno, Zbrno 60, 61, 65
z-jžtra, z—jutra 531
srůst, zrost- 600
zkřěnúti 41
.as-s 493; zs-js 495
zkřepenčtz' 41
zš-š
494; zš-žš 494; .zš-jš
zkroušený 75

ze—zě 146; ze-z'e 492

-zě, -ze, -z subst., z -tlj
401

ze v z (předlož.);

ze co,

z čeho 166

zeď 73; g. zdi 18|
zejí V. záti
zajmu 213; sr. zima
zcjskati 213
zejtra 134
zclmářka 613
zelí, zéli 608

zeman-, zemčm'n 93, 99,
442
země pl. g. zém 599
zempny', zemný 420
zendu, scjdu 380
-zěnín, -zan, -zany 99,
400, 401
zl-zcll 409
,
zlášm', zvláštní 397
zčř, Zvěř 437
zláště 439. 549
zacla-, zeseh- 461,
zesnútz' 176
zlato 35
zespatt 1_76
zlavek, vz—hlav- 466
-"lo pl. g. -zl, -zel 165
zčm't—i, s_čvn—y'98, 530
zevní 180
zlost, Zlý/„ za—zl—atd. 181
zevnitř 180
zmar 62
fact 55, 112
zmck g. zemka 181
zczhule, zezzlle 467. 517, změny hláskové 2
změtení 107
549;'srov. žezhule
zm-ic, zmije 91, 559
zezpod _181_ _
zg-zh 456; zg-zk, sk 326, zmlkly' 66
456; 29- 'žž, Žď 312, nm 161; zn-zcln 408;
313, 454,-455; zgi-žg', zň-žň 495

žďž, žď 453

znám'91, 555

'

zgebmiť 456, 457_'-'
zgrble'la' 326

!znáti
.'

21, 305;

atd. 181

_

zoubák 430
zoutfz'rat, zotvz'r- 248
zoutžkat, zoutrhat 256

495; zš-žč,žt', žs'č,
494

.zšcdžvětz' 324

zštístz' 494
ztráta, ke ztr- 181

ztřískatt 327
zub 48, 82
zubák 430
zubnó souhlásky 9.
zubr 48
mimo 246

zářivý 246
-zva pl. g. -zv, -zav 165
zvátl, zavat'i, zovat, zó-veš
31. 56, 75. 85, 588

; sezvati atd. lSl
sezmt-i zvěř 42, 339; zěř 437
mih-, zdvih,- 411

664

zvíře42

102, 147 ; žaloudek 608; ,'ženinm, vina 444

sr. želud-

z'uíředm'ce 375
zvítčzžtž 506

. .

Žatec g. -tče 502
žampion 514 .'

zrl—zl 439.

zvláště 120, 206,-549

-žan-, -žany,

zunžetz', zvbnéti 82, 438,
547
zvon 82, zvonček 163
zvratná. analogie 137

—žěnžn 314

zz-z 493; zz-zď 494; zz-jz

—žany 314

.že'ntom'485 .
žeřáb'518 ..

žár 80, 312, 453, 494, 527ižeřavy' 80, 100, 518
fžercě 342
žář, žářa 495
'žart
148
!
žerď 65, 289
,
'
das-,
žasnouti 98; srov.“,žeřém'e 100, 518 .

zvučný proud v. proud;: užas- _
žažula 550
zvučné hlásky 9
zvuk 48,--82
—zývati 85

ž—žěm'n, -žan,
_ ženklc, 485

žb-, žbán, 15597411
žc-žť, šť 501
.
žč-žť, ší 522; žč—jč516

_ *žerbn žemov 65, 2897

Žerotín 215

, žert 290

žeňwha;518
žěs- žěsmzíe 98

495
- žď—šť, šč 326
žezhule, žezule,_. žežh-ule,
žežulc 467. 495, 517,
2'z-zd' 508; :'z-žž, žď 507, -žďan, žďtmy, -žděnín 453
509
'
549
'
ždátz' 73, scždat'i atd.v181

zž-ž 494;'zž-'žž 494; !
žď 494; zž-jž 495;
zža'r,

—jža'r, zžár,

žďár

Žďár 494, 527; ze Zďá žgárať 406. 457
ra atd. 181; SI'. zžár |:ž'gřňcu' 457
žďárat 326
' 'žlzáha 84, 495. ..

žhrať 464
' '
-žděn.z'n. -žc?cmy 453
_ždieti, ždmu, žmu 55, 82, ži-ž'y 212
Žibřžd 442, 485
,
.
žžce 368
ždímati 82, 409
v
žďucřmóť 326
žid 530
psl. 318; ua č. 509 sl.,
židle
485
":
ždy,
ždycky
437
515 sl.; 2. od ouváno
žídlo 353
že, 'že 152.
519; ž—Íz—
518; ž-r, ř žebrálc 442
žietz'ýžmu
55, 112; sežmu
517; ž-z 517; žožd'409;

494, 495, 527

ŽÍJ'Ž
\\“

-ž v -š 325; -'ž v impt.
dial. vož atp. 492
(dě), psl. 318; č. 509
_ si., 526 sl.
lšt

*ž*,z,7'eže 152

žebřík, —ři1m 350

žebrm' 166
žebro 165, 350

žáci, žhu 84; sešitu _atd. —\112
181;žže—zajže- ze zažže žieznl v. žízeň

atd. 516

žába, žab- 102, 609

žčditi sě 1-12

žáda 98

žedlik 539
, žehnaji 485

žádati 55, 84, 112
žádlo 564, 592

žádný 55, 112; — řádný ' žejbrovati 485 _
518
žádost 112
šáha 84, 102, 312, 467

atd. 181-; sr. ždz'etz'

žicti, žnu v. žití“
žiezě, —zz'_tz'
sě, -zivý,.-zlivý

žěl 98

želář 98

žěletž 197

žiyle 406

.

žíla, žil— 600

-žínati 57, 82
žiť-ití 549

žití, žietz',žgti praes. žňu,
—žnu 55, 73, 82,

112,

312, 313, 318, 453;
sežnu atd. 181

_
žahale 25 Sl'. žádlo
žalud 102, žaludek 147; Žívohoušť 248
sr. ža
žáhatz' 24, 25, 84, 90,
Ížz'vý
31 18, 29, _73, 305, 3,13,
žeh'a 312.
312, 318
žízní, žiczn 55, 112, 161,
žák 396
žemba 373
__1-219, 495
žal- 98
žemle 485
žízněti 112
žalář 98.
žempně, žemnč 420
žalm., žaltář 485
žízm'vy' 112
žeň, ve—žm'atd. 181

žalbva 423
žalud,
žalmlek_ 48,

žena 24,312, 435

90. | žench 450, 485

žíž 485, 487
žížala, -ela 147, 274

žížnivy', žhavý 350
žlab 28, 103, 205; sr. žlab
žláza 28, 103. 205, 453,
518; sr. žléza
žlč 66, 296; sr. žluč
žlel) 28, 103, 205; sr. žlab
žláza 28, 103, 205; sr.

žoldán 485
žoldnéř 485

žz-jz 516
žž-jž 516

žoléř 485
žouflati 123

žž-žcl' 527
žža'r 49-1

žoužala 277
žr—žhr 464;

žg'ár 527
žř—řhř465;

' žř-zř, zhi-517
5 56; jeho střídnice 57,
žráti, žére- 80, 144; se
85; zaniká. 59; pravi
žratž, sžeru atd.'181
dlo jerové v. jar; 5
žlu-„žlna 66, 297; sr. žrd 65, 289.
'dlouží- se V. 3157; v
žřídlo
517;
518
žluna
' _
iterat. v y, »;zý593
šli-, žlty' 60.- 66, 297; žrželo 410
' ' aji-ý 558“

žláza

žlz'ce 544

sr. žlutý.

žřz'tz' 28

žluč 66, 297, 612; sr. žlč žg'u- 289 .
Zmosěky 517
žluaša
ZM 66, 297, 374; sr. Árno'v 61, 65
žluť, žluč 524 .

žs—s 516; žs-js 516

žlutý 60, 66, 297, 612; žš-jš 516
žufeň, žufnoutz' 485
sr.“ žltý
žula 485
žluva 66, 297, 374
žlv- 297; sr. žluva
žul'ty' 295
žmola 482
žumpa 441, 485
žmouti 55
župa 277
'
žmúrit 549
žúžala, -ela 147, 277
žvastati 486, 514
žncc g. žmce 181
žvátí, žvu 75; žežvatž atd.
žobrák 150 _
žok 124, 232, 485
182
_
žold 485 '
žry'chat, žvýk— 450

-/zzzz/„;„„.

zjz.-ý 559
fin-, učn— 308

5 56'; jeho střídríi'ce 57,

202; zaniká. 59; pra
vidlo -jerové -v. jer;
dlouží se v-ž 57, y ite
rat. v i, i 593
-bca subst., kvantita 596
m'a-idea 559
hje-fie 559, 560
bjé—íe 560
aji-í 560

"

_

bju, biql-í'zi-ú-iú 560
bjb-í 560

_

V'ysvětlení zkratkův.
Zkratky v této knize znamenají dilem texty, ze kterých jsou doklady
vzaty, dílem Spisy a pomůcky theoretické, jichž užito při práci, dílem pak
jsou pro ušetření místa. Některým rozumí čtenář bez výkladu, jiným však
třeba vysvětlení, která zde následují.
Texty, ze kterých jsou doklady brány, jsou dílem texty staré v rkpích '
dochované, dílem texty brzo po složení svém tištěné. U těchto udáván
rok tisku; 11textů pak rukopisných povčdčno, kde se rkpis chová (mnohdy
bývá v závorkách jeho knihovní signatura), ze které je doby (udání tato
jsou většinou z _odhadn vydavatelův a j. a některá. z nich budou snad
časem korrigována) a po případě kde jest odvydavatcle pozdějšího otištěn.
Texty, které při dokladech titulem dostatečně plným se uvozují, výkladu
mezi zkratky ovšem nepotřebují. Vysvětlení zkratků textových jsou tedy
stručná; výklady a zprávy zevrubnějši, které sem hledí, podal jsem
v List; filol. 1884 str. 248—261, 1887 str. 361—366 a 1892 str. 452—475,
a podám tutéž ještě příště. Tam odkazuji čtenáře, když by žádal poučení
určitějšiho.
Co číslice při dokladech znamenají, nebylo třeba při každém zkratku
vykládati: při textech biblických jsou to kapitoly (žalmy) a verše; při
rukopisných stránky, nebo listy a stránky (I“, ]“ atd.), nebo strany a sloupce
(l“ atd.), nebo sloupce, nebo sloupce a verše; tak jsou označeny také do
klady z textů rukopisných tiskem vydaných, kdežto při tištěných textech
jiných strana tisku se udává. Kde od tohoto pravidla jest nějaká odchylka
nebo kde je třeba na něco zvláště upozorniti, tu přidána o tom zmínka.
i v těchto vysvětleních.
Ještě připomínám, že z některých pramenů zde uvedených mám
excerptovánu jenom částku, na př. z bible Pernšt., Kutn. a j., — a dále že
při dílech následujících chci podávati seznamy tyto ještě stručnčji a odka
zovati do tohoto dílu prvního, proto jest seznam zde podaný snad o něco
bohatší, nežli je třeba.
Slovo, o které v dokladč běží, je z pravidla tak psáno, jak se čte
v pramenu samém; ostatek dokladu bývá podán v transkripci, která vlast
nosti originalu co nejvíce šetří, a někdy podána i zde forma netranskribo
vaná. Doklad cele transkribovaný vyskytuje se velmi zřídka a jen v při
kladech, kde transkripce nemůže podávati znění jiného, než original.
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ABoh. :

české přípisky v zápisníku Alberta Boheina, rkp. knih.

Mnichovské 2 pol. XIII, otišt. v ČČMus. 1879, 581 sl.

Adam :

z 1. pol.

život Adamův, rkp. ČMus; (sign. 3 F. 22, týž co Marii.),

,— AdamKap. : veršovaný zlomek o Adamovi a Evě, rkp.

knih. slkapitulni
v Pr. (sign. D. 115), z 1. pol. XIV, otišt. v ČČMus. 1884,
245
.

Admont. neb AdmontA.-= dva zlomky Stč. písní v rkp. kláštera
1882, 147 sl. —
jiné dva kusy české v rkp. téhož kláštera, XIV stol., otišt.

Admontského. ze 3. čtvrti XIV, otišt. v List. íilol

AdmontB. :

v List. íilol. 1888, 37 SI.

Aelt. Dankm. :

Die 'altesten Denkmžiler der bólnn. Sprache. von

Šafařík u. Palacký 1840.

Alb. n. Ale.

:

*

Ráj dušě, z lat. spisu Alberta Velikého, rkp. knih.

univ. v Pr. (17. A. 19.), z r. 1383; -—jiné varianty téhož textu jsou

i/Ile. :

jiný rkp. téže knihovny(17. F. 10), XVst., —Ale'. : opětjiný

v téže. knih. (17. I). 32) ze skl. XIV, — Ale. = v rkp. Kruml. (v. t.),
— a 11le : rkp. v Mus. (I. C. 8), z konce XIV.
Alch. Ant. : Alchimie Antonia z Florencie, rkp. ČMus. (23. B. 28),
z r. 1457.

Alan.: Alexandr-eida; — a to Ale. : zlomek její Budějovický,
XIV stol.; — AleM. : zlomek Budějovickýnyní Musejní, XIV st.; —
Ale. : zlomek Jindřicho-Hradecký,skl. XIII: —. Ala-M.: zlomekMu
" sejní, XIV'st.; — ALZŠ.: zlomek Šafaříkův,XIV st.; — Ale. : zlomek
svato-Vítský, poč. XV; — AIxVíd. : zlomek Vídenský, poč. XIV; —
zlomek Aix Vid. otištěn v ČČMus; 1889, 371 sl., ostatní ve vydání A. Paterý
a M. Hattalý 1881; při dokladech z Ale. a ALL-Vid. cituji verše, při
jiných sloupce & verše.
A/mp. : povídka o Alexandrovi (prosa, ze Pseudo-Kallistliena),
tišť. 1513.

Anon. :

_

Anonymus latino-bohemicus, slovníček v rkp. knih. univ.

v Pr. (8. G. 34), XV st.

Ans. : rozmluvy sv. Anselma s ). Marií; — a to Am./ist, : zlomek
Jistebnický, z 1. č'tvnti XIV. otišt. v 'ČMus. 1890, 191; — AnsKap. nebo
jen Ans. : zlomek Kapitulní, z poč. XIV, otišt. v ČČMus. 1880, 347—353;
—-Ans()p. : zlomky Opatovické, ze 8. čtvrti XIV; otišt. ČČMus. 1890,
195—202; — 117st : zlomky Wieseuberské, z 2. čtvrti XIV, otišt.
v ČČMus. 1890, 188—190.
Ap. : zlomky legendy o apoštolích, -z doby ok. r. 1300; — a to
ApD. : zlomek Dobrovského (Dm'ÍCllůV).4 sloupce (a-d), otišt. v Listech
filol. 1879, 140—142; ——
ApŠ. : zlomek Šafaříkův, otišt. v jeho Sebraných
Spisech III. 330—334.

ApatFr. : LékFr.,'v. t.
, Apoll. : Apollonius, kral Tyl—ský,v rkp. ČMus. (4. 1). 4, na str.
128& až 1525), z doby mezi r. 1459 a 1463.

Aqu..: Lact., v. t.
Arch. : Archiv; ArchČ. :
v. Jag.

Arch.

Palackého Archiv Český; Arch. Jag.
'

-

'
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As. :

Aseneth, v rkp. ČMus'. (231 B. 29), zr. 1470, otišt. v ČČMus.

1862, _66—76.

.

:

Athen. =,Athenaeum, red. T. Masaryk, pak Jos. Kaizl.
Aug. : rkp'. knih. univ. Pr. (17. F. 21), z r. 1398; obsahuje:
1. Rozmlouvání duše se svědomím, 2. Manuale sv.'A11gustina a 3. Soli
loquia sv. Augustina. Viz též Orloj.

Barl. :
Bart. :

Barlaam, tišt. v _Pr. 1593; cit. knihu a'kapitolu.
Fr. Bartoš; — BartD. : téhož Dialektologiemoravská

[ (1886); při dokladech odtud bývá v závorkách i nářečí, z něhož je při

klad podán, a jsou to nářečí a podřcčí: alenk. :

alenkovské, blatn.

: blatnické, borš. : boršické, břez.: březovské,bystř. : bystřické,
dol. : dolské. hran. : hranické, hroz. : hrozcnkovské,javor. : javor
nické, kel. : kelecké. laš._= lašské, lhot. : lhotecké, lip. : li'povské,
op. : opavské, pamar. : pomoravské,-raděj. : radějovské,rož . :
rožnovské, sev.-op. :

:

starojické,stráň. :

severoopavské, slov. :

slovenské. staroj. n. stjz'ck.

stráňské, mích.: súchovské,uk.-slov.: uhersko

slovenské (na. Moravě). val. : valašské, velick. : velické, zábor. : zá
horské, zlin. : zlínské; — BartPís. : Suš.—Bart,v. t.; — BartRuk.
: téhož Rukověť správné češtiny 1891, 2. vyd. 1893; ——od Bart. mám
také některá soukromá poučení o dial. mor., což na svých místech jest
pověděno nebo udaným jeho jménem naznačeno.

Bartocha .v. Btch.
Baw. : rkp. v knih. hrab. Baworowského ve Lvově, z r. 1472;
většina otištěna od Brůcknera v Jag. Arch. 11, 81 sl., část první (Bruncvík,
na 1. 1' až 155) v Polívkově rozpravě Kronika o Bruncviku v literatuře
ruské 1892 (str. 752-761); otisk Briicknerův udává stránky, Polívkův
listy 'rkpu.
,
'
Beck. : Beckovského Základ živobytí katolického aneb Tři_slaupy,
v Pr. 1706—1708.
beč. viz dbeč.

Bach. _:
boru

177

sl.

J. _Bechy-nkyspisy (1541—77), z Jg. rozpravy v Roz
_

“

.

\



Bez. _=_Belial, rkp. ČMus..(3. E. 22), z 1. pol. xv.
Běl. : listiny a zápisy Bělská z l. 1345—1708, vyd. Jos. Ka—
lousek 1889.

,

'

Ben. : bible Benátská z 1'. 1506.
Beneš. Gramm. : Mat. Benešovského Grammatika, v Pr. 1577.
Berna : .Berna regalis, v_témž rkp. co ODub., z 1. pol. XV..
Bern. : A. Bernolák, Grammatica 'slavica (t. j. slo.) 1790.
Bibl. : biblický zlomek; —-a to BiblA. : zlomek (část Exodu)
z 2. pol. XV, otišt. v List. filol. 1880, 129 sl.; — BíblB. : zl. (čast
evang. Mark.) - ze -skl. XIV, otišt. t, 1891, 92 sl.; — BžblO'. : zl. (část
Soudc.) z XV st., otišt. t. 1891, 355 sl.; —-Bile. : zl.- (část Paralip.)
z XV st.., otišť. t. 1891, 345 sl.; — BiblE. : .zl. (část Gen.) ze XIV st.,
0tišt._t. 1879, 48 sl.; ——
BžblF. : zl. (část Gen.) z l. 1360—1380, otišť.
v ČČMus. 1890, 452 sl.; — BiblFo—imb.: zl. Frimberský (část Luk,),

669

XIV st., otišt. t. 1881, 496 sl.; — BiblG. :

zl. (část 1. Mach.), XV st.,

otišt. .v List. íil. 1893, 320 sl.
Bíble185f7 : bible česká., vyd. V Pr. 1857.

BKra'l. :

Bible Kralická,.: Br., v.. t.

Blah. : Jana Blahoslava Grammatika česká, dokonaná. 1571, vyd.
Hradil a J. Jireček 1857.
'
'
Blázn. : Chvála blaznovství, z Erasma Rotterdamského přeložil
Řehoř Hrubý'z Jelení, rkp. v knih.»univ. Pr. (17. D. 38), z r. 1513:
Boh. : Bohemarius maior, slovník a dialogy, v rkp. knih. kapit.
v Pr. (O. LIX), zdá se že z r. 1379; otisk v Hankově Zbírce (25—33
slovník, 337—355 dialogy) a v List. 6101.1892, 382 sl. (: Bth.
nebo

Bthl., jen slovník).

Boh. m. nebo Boh. min. :
knih. univ. v Pr. (8. G. 29), XIV st.

Bohemarius minor, slovníček v rkp.
'

Bouře 177., : vypravování o bouři selské t. r., v rkp. ČMus., otišť.
v Nedělních Listech (příl. k Hlasu Národa 23. říj. 1887).

Br. :

bible bratrská (Kralická) 1579—1593; — BrrVZák. :

téže

bible Nový Zákon.

Brandl Gloss. :
_ Brandt Ake. :

V. Brandl, Glossan'um 1876.
R. Brandt, Načertanije slavjanskoj akcentologii,

APetrohr. 1880.

Brass. : Kolem světa, výlet etc., líčí Anna Brasseyová, přel. .V. E.
Mourek (v Libuši, v Pr. 1883).

Břevn. XIII :

jména benediktinů Břevnovskýchna poč. XIII stol.

(1217—1236), v rkp. knih.
Břez. : V. Březana
Brig. : Zjevení sv.
z poč. XV; — BrigF. :
XV stol.

Briko. :
Jireček 1880.
Brit. :

Mnich. (č. 23358), otišť. v ČCMus. 1885, 269.
Život Vil. z Rožmberka, psaný 1609, vyd. 1847.
Brigidy, rkp. knih. univ. v Pr. (17. _C.21),
téhož vzdělání jiné, v rkp. téže knih. (17. F. 1),

Brikcí zZlicka,

Práva městská., z r. 1536, vyd. J. a H.

glossy české v lat. slovníku Viléma Brita, v rkp. dvor. knih.

Víd. (č. 3346), z doby ok. r. 1400, otišt. v Komenském 1883, 611 sl.

Brugm. : K. Bmgmann, Grundriss der vergl. Grammatik der
indogerm. Sprachen, I. Band (Lautlebre) 1886, 11. (Wortbildungslehrc)
1889—92, III. 1893 (Syntax, od B. Delbríicka).
'
Bt'ch. : Jos. Bartochy rozpravy o nářečí dolnobečevském, v Listech
filol. 1885 str. 241—253, 1887 str. 263-269, 1891 str. 413—447 a1893,
115—122 (cituji stránku, tou naznačen i ročník Listů filol.).

bulh. : bulharský, bulharština.
Cant. Záv. =.Cantio Zavišonis, —a to Gant. Zaan Mnich.:

zlom.

Mnichovský ze XIV stol., otišt. v ČČMus. 1885, 1.11, —-a Cant. Záv. Třeb;
= píseň _celá v arch. Třeboňského (A. 4), XV st., otišt. ve Feif. LL, 676 sl.
Card. v. I/z'st. Card.
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lam.-= Catholicon latino-teutonico-bohemicum rkp. v Brně, XV stol.,
otišť. částečně v Hankově Zbírce str. 174—179.

CatoP. :

Catonova Disticha s glossami českými, rkp. v Petrohradě,

XV stol., otišt. částečně v Jag. Arch. XIV, 19 sl.

Cís.: Cisiojanus; — a to Ostn.:

CisiojanMnichovský,rkp. král.

knih. v Mnich., z 2. pol. XIII, otišť. v ČČMus. 1853, 417; — OisMus.:
Cisiojan Musejní, ze skl. XIV, ot. v Rozhoru (1841) 187 sl.; ——6731444

:

Cisrojan zr. 1444, ot t. 190 sl.; — Cís. 15,20a Cís. 1614 :

Cisiojany

z r. 1520 a 1614, ot. v ČČMus. 1853, 423 a 428.

Camesi. :

Petra Comestova Historia scholastica, rkp. knih. univ.

Pr. (17. I). 18), ze 3. čtvrti XV.
Cosm. v. Kosm.

:. český, čeština; někdy:
ÍČMus. :

číslo.

Časopis Musea království Českého 1827 sl.

ČE : Einmn., v. t.
Čcl. :

Fr. L. Čelakovský; — Čcl. 1830 :

jeho smíšené básně

vyd. 1830, — Čcl. 1840 jeho Růže stolistá vyd. 1840; — ČclJlIudfr.
v. C'Mudr.

Čechřm.

:

Heřm. hrab. Černína Denník o druhé cestě poselské

do Konstantinopole 1644—1645, otišt. částečně v Slavische Bibliothek II.
(1858) 238 sl.
.
ČcrnZuz. : Zuzana Černínová, Dopisy její z l. 1633—1654, vyd.
Fr. Dvorský 1886.
Čern-gi Nem. : mistra Jana Černého spis o Morních nemocech,
v Prostěj. 1556.

ČIA'd : časopis Český Lid.
ČMudr. : Fr. Čelakovský, Mudrosloví národu slovanského 1852.
Čtv. :

Čtverohranáč,_rkp. knih. univ. Pr. (17. E. 12), z XV st.

*
])ač. nebo Dač. Pam. : Mik. Dačický z Heslova (zemř. 1626),
Paměti, vyd. A. Rezek 1878; -— Dač. Prostopr. : téhož Prostopravda,
rkp. ČMus. (5. E. 38).

_

Dal. : kronika t. zv. Dalimila; — a to DalC. : rkp. Cambridge
ský, XIV stol.; jeho opis od A. H. Wratislawa jest-v ČMus.„a věrný
otisk od V. Mom—ka1892; — i'mlll. :. zlomek Hanušův, XIV st., otištěn
při DalJ. str. 275 sl.; — ])alHoz : zlomek Hradecký, XIV st., ot. tamt;
— DalJ. : vydání J. Jirečkovo v Pramenech dějin českých 1878, s va
riantami různých textů; — DalKK. : téže kroniky zlomky k sobě pa
třící Křižovnický a Klementinský z 2. pol. XIV, otišt. v List. filol. 1891
str. 100 sl. a 344 si.; —-—
Dal—Strah.:

rkp. Sti'ahOvský (kap. 1-—,15),XV st.

— Zkratky obvyklé pro texty jiné jsou při dokladech vzatych z DalJ.
a vysvětleny jsou \; DalJ. str. 302. '
Daniš. : Gj. Daničič, Istorijn oblika srp. ili hrvat. jezika 1874.
dbeč. : dolnobečevský, srov. Btch.
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])esK. :

začátek stč. Desatera, v knih. univ. Pr. (17. E. 8) skl. XIV,

otišt. v ČČMus. 1893, 246 sl.

])cskDE. nebo Rel. :



Reliquiae tabularum terrae, vyd. Dvorský

a Emler 1868; listiny z 1. 1318 až 1325,
])ět. Jež. : veršované zlomky o dětství Ježíšovu, z 1.- pol. XIV,
ot. \“ ČCMus. 1885 str. 118—123 a 1889 str. 455—459.

dial. : dialektický; zkratky dialektů vypsaných v Bartošové Dialekto
logií viz při zkratku Bmw., zkratky ostatní zde na svých místech se
vysvětlují.
Diefb. n. Dicfcnb. : Mittellat. L L' * ' ' "' ' '
Wórterbuch,
z r. 1470, vyd. 1846 (a 1857 s tit. latinským).

dluž. : dolnolužický.
Dobr. : Jos. Dobrovský; — Dobr.' :_íeho Lehrgebaude der bóhm.
Sprache 1809, — Dobr? : téhož vydání z r. 1819, — Dobr. Gesch. :
jeho Geschichte der bóhm. Spr. u. Lit. 1792, — Dobr. Gesch.“ : téhož
vyd. z r. 1818.

Dobš. : Pav. Dobšinský, Prostonárodnie slov. povesti, 1880. sl.
dal.-Leč. : dolnobečevský, v. Btch.
Dolež. : Pav. Doležal, Grammatica slavice-bohemica Prešp. 1746.
Danai. : zlomek lat.-česk. Donata (grammatiky), z XV stol., otisk
v List. filol. 1891, 97 sl.

Donín :

Fridr. z Donína cestopis, rkp. na Strahově, psaný po

r. 1608, otištěn v Lumíru 1858, 688 sl.

'

doudt. : doudlebský, nářečí doudlebské; srov. Kotsm.
])mch. : Jana Drachovske'ho Grammatica bohemica 1660 (Olom.
1666).
Drk. : rkp. kláštera Drkolonskóho, z 2. pol. XIV, otisk v ČČMus.
1888, 324—340; —-Drk. Vstúp. : VstúpDrk., v. t.
Erb. nebo Erb. Pís. : K. J. Erben, Prostonárodní písně a říkadla
1864; — Erb. čít. : téhož Slovanská, čítanka 1865.
Ev. : evangelium, evangeliař; -— a to E602. : ev. Olomúcký(kn.
stud.

III.

5. 7), ?. vr.__\14j_2__1__;W-—
J'Íchz'tst.

:

ev. Seitenstettenský,

rkp.

z XV stol. v kláštfkníTi. v Seitenstetten (v Dol. Rakousích); — EvVíd.
: ev. Vídenský, rkp. z 2. pol. XIV v knih. dvor. ve Vídni (sign. 4733);
— Echítst. a EvVíd. vydal F. Menčík 1893 pod názvem „Dva evan
gelistáře“ (tu kladen EvSez'tst. do skl. XIV); — Einmn. : „čtonie
zimnieho času“, rkp. perg. XIV stol. v knih. ryt. Neuberka (č. 34).

Exod. :

BiblA., v. t.

I'Zing. :

Reineri Fagifacetus s českými glossami, rkp. v Petrohradě,

z poč. XV; gIOSSyčeské Otiskl Bruckner v Jag. Arch. XIV, 13 sl.

Feif. LL. :

Jul. Feifaiik, Altčechische Leiche, Lieder u. Spriiehe

1862 (v Sitzgsber. víd. Akad.).

Feist :

Grundriss der gotischen Etymologie 1888.

672

Fontes :

lit-imo. :
- Froz. :
v Pr. 1704.

Fontes rerum bohemicarum. Prameny dějin českých.
Bibl. Frimb., v. t.
Obrovištč Marianského Atlanta, z němč. 'p'řelqAnt. Frozyn',

Fry/čaj : T. Fryčaj, Oiřtografia' neb pravidla pravopisebnosti mo
ravsko-slovanské řeči' 1820. "
'

Gal.“z list s nebe poslaný do města Galatan; — a to GalDl. :
jeho zlomek Dlabačů'v, z 1. třetiny XIV, otišt. v ČČMus. 1889, 445 sl.;—
GalKl. : téhož text celý v kodexu knih. univ. v Pr. (17. 5. 8), ze 4. čtvrti
XIV, ot. t. 1889, 445 sl. (parallelně s GalDl.).

Galaš : Muza Moravska 1813.
Gesta : Gesta Romanorum; — a to GestaKfneb Gestah'l. (Gesta
Klementinska) : jejich text v rkp. knih. univ. v Pr. (sign. 17„ F. 28),
XV .stol.;-—. a GcstaM. n. GestaMus; : text v rkp. ČMus. (3. F. 25),
z r. 1482.
Gloss. Jer. : glossy k pror. Jeremiášovi, v knih. kapit. v 010111.,
2 1. pol. XIII; otišt. v ČČMus. 1887, 119.

Greg. :

glossy sv.-Řehořské, v rkp. knih. kapitulní v Pr., kladené

do doby ok. r. 1100, ot. v
Mus. 1878. 545 sl. a 556—557 (srov. při
pomenutí k ním v této knize na str. 117).
_

Grier:

Grizeldis (Walter a Grizelda),'v rkp. ČMus. (4. D. 4),

z doby mezi 1. 1459—1463; otišt. v Polívkově spise Dvě povídky“atd. 1889.

*IIád. :

Ctibora Tovačovského Hádaní Pravdy a Lži 1539.

Háj. :

V. Hajek, Kronika Česka 1541; _

IIáj. 191).:

téhož

výklad o pojití a počátku národa českého, položený před kronikou a ne
paginovaný.
IIáj. her!). : Tad. Hájka Herbář 1562 (předmluva ma listy ozna
čovany číslicemi římskými).
'
_ Háj. Šim. :. Šimona Hájka Tabula de proprietate participiorum
1547, z částečného otisku v učit. kalend. Sborníku 1859, 202-205.
]Ianusz Sakic. :: J. Hanusz, Szkic gramatyczny (Prace filologiczne
I. 434 sl. & II. 195 sl.).

. Har. : Krištofa Haranta z Polžic Putování neb cesta do sv. 'země,
v Pr. 1608 (2 díly); — Har. Erb. : totéž, 'vyd. K. J. Erben 1854—55.
'.Hatt. : Mart. Hattala; — Hatt. Ml. : jeho Mluvnice jaz. česk.
a slovensk. 1857; — Hatt. Skup. : Počátečné skupeniny souhlásek
českosl, 1870; — Ilatt. slc. : Mluvnica jazyka slovenského 1864.
Hebr. :staročeské glossy X--XIII stol., z textů hebrejskýchpřepsal
a vyložil dr.
Gríinwald, ve Věstníku Č. Akademie 1893, 343 81. (Gloss
těchto nemohl jsem nyní užíti, jednak že vyšly, když kniha má se již
tiskla, jednak že se mi nedostávalo některých poučení, zejména od koho
je vokalisace a kde je bezpečné svědectví, že glossa ta ona je jistě česká.
a ne jiného jazyka slovanského; krom toho je žádoucno, „aby při každém
pramenu resp. při každé skupině gloss bylo pověděno, ze'které doby po
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cházejí, a _aby při glossach jednotlivých býval z pravidla asi takový kousek
kontextu, jako přl glosse makovica a púc :: paláce.)
Helm : Culturpílanzen u. Hausthiere, v. V. Hehn, 2. vyd. 1874.

Herb. :

J. Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení 1892.

_ Hilar. : Hilario. Litoměřického spis proti Jiří Poděbradskému, rkp.
knih. umv. Pr. (17. F. 32), z r. 1467.

Hlasové
hluž. .:
Hod. :
prvním místě
duše s tělem.
Ham. :

: Hlasové o potřebě jednoty spisovnéhojazyka, v Pr. 1846.
homolužický; — Iměm. : hornoněmecký.
rkp. knih. univ. Pr. (17. A. 8). "z poč. XV; obsahuje na
Hodiny sv. Mai-ie, pak jiné Hodiny atd., a na konci Spor

homiliář; — HomKlem. :

hom. Klementiuský, 2 listy 4",

z pol. XIV, otišt. v Listech filol. 1887, 262 sl.; — HomOp. : hom. Opa—
tovický v kn. univ. Pr. (3. F. 6) se stčesk. glossami z 2. pol. XIII, otišt'.
v ČČMus. 1880, 114 sl.

Hoř. _: Hořov., v. t.
.. Hořek. : Hořekování Spravedlnosti královny všech ctností, od Ko
náče z Hodíštkova, v Pr. 1547.
Hořov. n. Iloř. : excerpta z knih archivních atd. IIořovických,
XV—XVIII stol. (vyčteny jsou tyto prameny v Listech filol. 1892, 458).
Hosp. : píseň „Hospodine pomiluj ny“, v rkp. kn. un. Pr. (Y. I. 3.
83), skl. XIV stol., otišt. v Dobr. Gesch.“z 77.

Hrad.=rkp.

Hradecký, z 1. pol. XIV; vyd. A. Patera 1882; cit. listy

rkpu (v rkp. je list druhý ztracen; ve vyd. Paterovu je nahrazen interpolací
a. počítán; mé doklady jsou na mnoze z doby starší, list ztracený při
nich nepočítán, .v mých citatech je tedy 2" to, co ve vyd. Paterovu
3“ atd.).

'

Hrob Boží :

divadelní hra. toho jména, v rkp. kn. univ. Pr. (8. G.

29), ze skl. XIV stol., otišt'. v List. filol. 1892, 55 sl.

Hrub. : rukopisný sborník Řehoře Hrubého z Jelení, z r. 1513,
v knih. univ. Pr. (17. D. 38); v tom i Blázn., v. t.; — také IIrubLobk.
: poslání a naučení Bohuslava. Hasištejnského z Lobkovic panu Petrovi
z Rožmberka (z r. 1497), přeložené od Hrubého a otišt. v Listáři Bohusl.
Hasištejnského (vyd. od Jos. Truhlář-e 1893), je v témže sborníku; —

.HrubP. n. Houchtr. :Řehoře

Hrubého z Jel. překlad Petrarkových knih

proti štěstí i neštěstí, tišt'. 1501.
Hug. : stč. překlad Hugových knížek o' připravení svého srdcč,
v ČMus.; část první (str. 1—444) z poč. XV, ostatek z poč. XVII stol.

. Hus ': mistr J. Hus; — IIusE : jeho spisy české, vyd. K. J.
Ebenem (tři dni); — HusO-rt/z.: jeho traktat o české orthografií, ot,
ve Slavische Bibliothek II. 175 sl.; — HusPost. : rkp. ČMus. (2. D. 18),
z r. 1414, obsahující Husovu Postillu, traktat o šesti bludiech &Dcerku;
-— Hu-sŠal. ::

Husův Výklad \piesniček

z 131448; — IIu'sTV. :

Šalomúnových, v rkp.

Mus.

jeho tři kázání v rkp. klášt. knih. ve Wil

Gebauer, Historická mluv. jaz. česk. I.

43
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heringu (Hor. Rak.), z poč. XV, otišt. ve Věstníku kr. Č. Spol. nauk 1890,
357 sl.
Hy'nm. : hymnář, vlastně sekvencionář (napřed je text písně, pak
makaronský její výklad), v rkp. knih. univ. Pr. (11. D. 1), XIV stol.
(Hymnář v téže knih. sign. 3. G. 12, udaný omylem v Listech 11101.1892,
459, jest text jiný; obs. podle p. Flajšhanse tytéž písně lat. s překladem
českým mezi řádky).

(,'Izelč.:

Petr Chelčický; — Chclčk'ap. :

'eho drobné traktaty

\“ rkp. knih. kapitulní v Pr. (D. 84), z 1. pol. XVI; — helčP. n. (JhelčPost.

: jeho Postilla, psána po r. 1434, tišt. v Pr. 1522 (expl. v knih. univ.
Pr. 54. A. 66); — (JhelčSíť. : jeho Sit víry tišt. 1520 (nové vydání jest
od J. Annenkova, dokončeno V. Jagiéem 1893).

—

Cim-. n. Chi-m4.: lékařství ranné. (chirurgie), rkp. knih. univ. Pr.
(12. H. 32), z 2. pol. XV; — Chz'rB. : LékB. v. t.
Chlád. : Chládek Jiljí, Naučení kratičké, kterak by se mělo dobře
po česku mluviti a psati v Pr. 1795.
chod. : nářečí chodské; rozprava o něm od J. Hrušky v Listech
filol. _1891, 30 81. (při dokladech udává se stranka rozpravy; některé do
klady vzaty jsou z ní před vytištěním & jsou tedy bez udání stranek).

Isl. :

Daniele Fettera Islandia aneb krátké vypsání ostrova Islandu

atd. podle cesty, kterou Fetter
otišt. 1893 (od Zíbrta).

Jag. :

tam vykonal 1613;

V. Jagié; — Jay. Arc/z. :

vyd. 1673 a nové
'

jeho Archiv fíir slav. Philologie

1876 S].

Jand. n.. Jandit :

Václ. Jandit, Grammatica línguae bohemicae,

1. vyd. v Pr. 1704, 2. vyd. 1705.

Jar. :

cesta pana Albrechta Kostky ke králi franc. Ludvíku XI,

popsaná panošem Jaroslavem asi r. 1464, otišt. v ČČMus. 1827, I. 40 SI.

.IelLobk. : HrubLobk., v. t.
'
Jeron. : snůška několika kusů theolog. a nábožných v rkp. knih.
univ. Pr. (17. F,. 9), mezi nimi na prvním místě „kniehy Jeronymovy“,
z XV st.; — JeronTob. : 'I'ob., v. t.
Jy. : Slovník Jnngmannův; při tam bývá udán mnohdy i Jung
mannův pramen.
Jid. : zlomek legendy o Jidáši, v ČMus., z poč. XIV (v textě je
narážka na nedávné zavraždění Václava III r. 1306); otisk y List. filol.
1878 (v Příloze str. 19 sl., s opravou.t. 1879, 80) a v ČCMus. 1888,
97 sl.; — JidDrk. : téže legendy zlomek Drkolenský, z téhož kodexu
a téže doby jako předešlý, ot. v ČČMus. 1888, 94 sl.
Jir. : Jos. Jireček; ——
Ja'r. mor. : jeho rozprava O zvláštnostech
češtiny v starých rkpech moravských 1887 (vydáno 1888); — Jir. vStar.
Zák. : jeho Rozbor prvotního českého překladu starého zákona, v CCMus.
1864, 136 Sl.; — Jz'r. stmor. : Jir. mor., v. t.

Jiř. :

leg. o sv. Jiří; -—a to JiřBrn. :

leg. v-rkp. Brněnském,

z pol. XIV, otišt'. v UČMus. 1888, 84 sl ; — JiřKap. :

zlomek v knih.
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kapitulní \“ Pr.. z poč. XIV, ot. t. 1881, 276 sl.; — JiřKlem. : zl. v rkp.
knih. univ. Pr. (12. D. 12), ze skl. XIV, ot. t. 285; — JiřVo—at.=zlomek
Vratislavský, nyní v ČMus., ot. v List. íilol. 1878, 34 sl. a v ČČMus. 1881.

Jiř. vid. :

XY stol.

1542 líní/.
(. .

:
Kal. :
Kar. :

Jiříkovo vidění v rkp. knih. un. v Pr. (17. E. 2), ze skl.

'

M. Kabátník, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta, tišt.
Ant. Kalina, Histolya jgzyka polskiego, I. 1883.
Spisové Karla IV., vyd. Emler 1878 (z rozličných rkpů,

většinou XV stol.).

'
'
Kat. : Život sv. Kateřiny, opis z doby ok. r. 1400 (podle Dudíka
Forschungen 162 z XV stol.) chovaný dříve ve Štokholmě, nyní v Brně

(v zemsk. archivu), vyd. Pečírka & Erben 1860; — KatBrn. :

zlomek

jiné leg. o sv. Kateřině, rkp. v Brně u sv. Jakuba, ze 3. čtvrti XIV, otišť.

v ČČMus. 1887, 212 si.; _ KatPctr. :

zlomek jiný v Petrohradě, obsa

hem parallelní s verši 280—317 zlomku KatBrn., ze skl. XIV, otišt. v Jag.
Arch. XIV, 4 sl.

Káz. : OlMiill., v. t.
chm. : zlomky sborníku Klementinského, ohs. básně epické světské,
z 2. pol. XIV, otišt. v ČČMus. 1893, 335 (zlomky jsou tu označeny lite
rami K, P, X, Y).

Klugc :

Etymol. Wiirterbuch d. deutschen Sprache. v. Friedr.

Kluge, 4 vyd. 1889.

Koc. :

Historia církevní Eusebia příjm. Pamfilá, přel. od J. Kocína,

Kol. :

excerpta z knih archivů Kolínských, městského &okresního,

v Pr. 1594.

skl. XV až XIX stol. (vyčtcny jsou tyto prameny v List. filol. 1892, 460);
při dokladu bývá rok, z něhož pochází.

Koch2 : Koldíno'va Práva městská, 2. vyd. 1702.
Koli. : J. Kollára Básně, vyd. 1821.

Kom. Lab. :

Lab., v. t.

Konáč 1547 : M. Konáče z Hodištkova spisy 1) Hořekování Spra
vedlnosti (list. 1—71), 2 ) Judith (72—112) a 3) Hra pěkných průpovídek
(1. 114—118), vyd. 1547.
kop. : nářečí kopaničárské (Kopanice, část Slovácka moravského),
podle popisu Bartošová „Moravští Kopaničáři“ v Osvětě 1884, 46 sl.
KorMan. : V. Korandy Manualník, rkp. knih. univ. Pr. (17. F. 2),
ze skl. XV, vyd. Jos. Truhlář 1888.
Koř. : Nový Zákon, naps. od Mart. Kořečka 1425, rkp. v knih.
univ. Pr. (17. D. 30).
Kosm. : Kosmova (zemř. 1125) kronika, vyd. Emler v II. díle
Pramenů dějin českých; rkpy její mají ustálená znaménka A, 1, „2 atd.;
nejstarší jsou KosmA. z r. 1154, Kosm'ř. »ze skl. XII nebo zač. XIII,
Kosml., Kosmák, Kosm4., Kosm4“ ze XIII, Kosm2. z 1. 1340—1342,
Kosmó'. ze XIV nebo poč. XV stol.; — Kosm. pokrač. n. C'osmae contín.
pokračování v kron. Kosmově, XIII—XIV stol., z vyd. 178-4.
43*
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Kott :
Koz. :

Českoněm. Slovník Fr. Kotta, 1878—1893.
Zápisy Kozelské (Kozlé ve Slezsku) z l. 1418—1571, pře

psané 1629, otišt. v ArchU. II. 393 sl.
KR. : kniha Rožmberská, otišt. v' ArchČ. I. 451 sl.; odtud jsou
některé doklady starší, novější vzaty jsou z Rožmb., v. t.

'

Kraust'ch.

:

Kremsm. :

rkp. kláštera Kremsmiinsterského (No 71), z doby ok.

Kraus 1888.

Jan z Michalovic, něm. báseň XIII st., vyd. A.

r. 1400, obsahující také kusy české, totiž 1) několik vět z latiny pře
ložených na str. 31& (z Jeronyma), 2) legendu 0 10.000 rytíříeh a 3)
několik českých gloss; obsah český otišt. v List. filol. 1889, 29 sl.

Krist. n. KristA. : Život Kristův, rkp. knih univ. Pr. (17. A. 9),
XIV stol.; — KrístB. : částky téhož textu v jiném rkp. tamt. (17. D. 32),
ze skl. XIV; — KristTom. : zlomek téhož textu, v knih. sv.—Tonnášské,
nyní V ČMus., ze skl. XIV, otišt. v ČČMus. 1885, 303 sl.

KřižA. : rkp. knih. křižovnické v Pr. (22. A. 4), zr. 1472; —
KřižB. : rkp. jinýtéže knih. (22. A. 16), z r. 1520.
krk. : podkrk.. v. t.
“
Kruml. : rkp. Krumlovský, nyní v ČMus., z 1. čtvrti XV (z doby
předl-.

1418).

Kulda :
_Kunh. :

,

Moravské národní pohadky atd., 1874—75.
,
píseň „Vítaj krám všemohúeí“ v rkp. Kunhutině, nyní

v knih. univ. Pr. (7. G. má), z doby ok. r. 1300, otišt. v ČČ-Mus. 1882,
103 sl.

Kutn. : bible Kutnohorská z r. 1489, rkp. knih. univ. Pr. (54. (J. 2).
KZ., KZeitschr. : Zeitschrift fůr vergl. Sprachforschung, vyd. A.
Kuhn

& j.

L :

“

legenda; srov. LAl., LMar.

Lab. : Komenského Labyrint světa, vyd. Kořínek l871; cit. kapi
tolu „a odstavec; -— Lab. 1631 : téhož vydání z r. 1631, cit. stránku.
Lact. : Jana Vodňanského (Aquensís) Lactifer, v Plz. 1511; cit.
list a sloupec.
LAl. : zlomek legendy o sv. Alexiovi, rkp. kdysi v arch. zemsk.
v Bmě, osm sloupců (a-—-h), z 1. pol. XIV, otišt. v CČMus.
142 sl. a ve víd. 'Sitzgsber., íilos. tř., 37 (1861) 420—424.

1851, I.

' Lék. : lékařstvie (léky) proti (11) neduhům. v rkp. knih. univ. Pr.
(11. E. 4), z doby ok. r. 1400. — LékA : sbírka rozprav lékařských,
rkp. knih. univ. Pr. (17. B. 18), z pol. XV; -—Lé/uB. : jiná sbíl'ka
taková, t. (11. C. 2), z r. 1440; ——LékFr., LékFrant. neb Apat. ["1'.
: sbírka taková opět jiná, t. (17. D. 10), z doby ok. r. 1500; -—

Lék. mn. :

Chír., v. t.

Lep'žč : stč. píseň, y rkp. kn. un. Pr. (5. A. 23, na vnitřní straně
desky), XV stol., otišt. v CČMus. 1848, II. 271 S]. a j.
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Lesk. :

A. Leskien; — Lesk. Handb. :: jeho Handbuch der altbulg.

Sprache, 2. vyd. 1886; — Lesk. Unters. : jeho Untersuchungen uber
Quantit'alt u. Betonung in den slav. Sprachen (v Abhandlungen der siichs.
Ges. d. Wiss.) I. Die Quantitat im Serbischen, část A. 1885, B. a C. 1893.
Let. : Staří letopisové čeští od r. 1378 do 1526, vyd. Palacký 1829.
_ Levšt, : Levšteinova veršovaná svaté“ Mařie nebes chvála, v rkp.
kmh. kapitulní v Pr. (N. 17), ze skl. XIV, otišt. v ČČMus. 1884, 514—524.

Lex. : Lexer, Mhd. Taschemvórterb. 1879.
Lfil. : I/ist. jíl., v. l:.
libun. : z nářečí libuneckého (Libunec mezi Jičínem a Turnovem),
z rozpravy J. Jakubce, Český Lid I. 370 sl.
Libuše : Libuše, matice zábavy a vědění, vyd. Šimáček v Pr.
In'st. : list n. listina; ——
I/ist. Card. : list, jejž psal Jana Cardinal
1417, v rkp. kn. univ. Pr. (11.
3); — I/ístHořov. 1647 a I/istI-Iořov.
1651 : listiny v arch. měst. v Hořovicíchz let udaných; — ListJHmd.
: listiny Jindřichohradecké z l'. 1384 a 1388, otišt. v programmu JHrad.
1886; — LžstKost. : listina Kostelecká z r. 1417, otišt. v List. filol.
1893, 400—401; — I/istKral. : listina Kralická, český překlad a' opis
z poč.XV, otišt. t 1893, 393—398; —I/ístKrums. : listina Krumsínská
z r. 1438, opis z doby ok. r. 1600, otišt. t. 1893, 403—404; — Li'sth't.
: zakládací list. Litoměřická, pořízená. v XIII stol. na r. 1057, ot.
v ČCMus. 1836, 323 sl. a j. _ LžstOleš. : listiny Olešnické v stat.
archivu ve Vratislavi, z 1. 1370—1420. ot. v Jag. Arch. XII, 120—122; —
LístPořcš. : listiny Pořešínské, „v Urkunden u. Regesten des Gutes

Poreschin, od J. Klimesche 1889, XIV a XV stol.; Lisths.

:

sbírka

listů posílacíeh (1464—1709, nejvíce z r. 1568), vyd. Prasek. 1893; —
ListUnfíč. : Petra z Uničova list 2 r. 1417, v rkp. kn. univ. Pr. ,(11.
E. 3); — Lz'stVamb. : Vamb., v. t.; — list Wartb. z r. 1380, v.Wa1'tb.; —

List Vrat. : ListOleš.,v. t.; — MstVyšchr. : zakládacílistina kostela Vyše
h'radského na r. 1088, složená však později, ot. v Beg. I.; — ListZilam.

: list krále Zikmunda panu Haškovi, opis v kodexu kn. un. Pr. (3. G.
16); -—List 1225 : list. z r. 1225, v měst. arch. v Král. Hradci; —
List. 1406 : list. z r. 1406 v knih. un. Pr., otišt. v List. filol. 1888,
44—45; — List. 1443 a I/ist 14.63 : listiny z l. 1443 a 1463, otišt.
v Politik 1883, 12. říj. (feuill.).

List. _filol.: Listy filologické 1874 a násl.
Lit. : bible Litoměřická. psaná 1411—1414.
I/itoměř. : List. Lit., v. t..

litomyšl. :
\

LMar. :

mýt., v. t.
zlomek leg. o p. Marii, v, knih. .ka'pit Pr., z doby ok.

r. 1300, otišt. v ČČMus. 1879, 118—120.

Lobk. :

'

.

Jana z Lobkovic Putovánie do svatých zemí, rkp. knih.

un. Pr. (17. A. 13), z r. 1515.

Lomn. : Šimon Lomnický; —-Lomn. Kup. : jeho Kupidova Střela
1590; — Lomn. Nauč. : jeho Naučení mladému hospodáři 1597.

678

Loos :

Jos. Loos, slovník slovenskej, maďarskoj. u nemeckej.

řeči 1871.

_

Los' :

'

J. Loš, O samoglaskach 'dlugich w jezyku polskim (Prace

filol. II, 190 sl., 1887).

Lán. : excel-pta z listin a soudních knih arch. Lounského; — ato
Lán. ks. : exc. z knih soudních (s letopočtem), — Lán. Z. : exe.
z listin (s 1etop.), — Lán. l. ops : exc. z listin opsaných na skl. XV,
— Lún. ort. : exc. z ortelů XVI & XVII st., — Lán. pam. _ exe.
z knihy Pamětní Skl. XVI, — Lán. reg. : exc. Z'register stavuňků
a zvodů XVII st., — "Lán. rycht. =exc. z práva iyclitziřského(skl. XVI),
— Lán.. vav-r.:

exe. z různých pramenů jiných (s letOpočtem).

luž. : lužický, srbština,lužická; — dluž. : dolnolužický; — hluž'.:
hornolužický.
Lvov. : rkp. knih. univ. ve Lvově (1. E. 21), XV stol.
Máj. scn : zlomky dvou různých básní v rkp. kn. Neuberkovy v Pr.,
z XV st., otiskl & omylem v jedno spojil Hanka v Star. Sklád. V. 78—122
pod titulem „Májový sen“; cit. otisk.

Majest. Car. :

MC., v. t.

Malin-. wyr. :
polskich 1892.

L. Malinowski, O niektóiych wyrazach ludowych

Malý, Amerika :

Amerika od času svého odkrytí až na nejnovější

dobu, 6 dílů, 1853—57.

Mam. :

Mammotrekt: — a to anA.

:

mam. v rkp. kn. univ.

Pr. (11. E. 6), z poč. 'XV, otišt. v List. filol. 1893, 216 sl.; — Ma.-m3.

: jiný v rkp. t. (11.13. 9), skl. XV; — Mama :jiný v rkp. t. (11. C. 4),
pol. XV; — Maml). : jiný v rkp. t. (1. E. 29), z ]. pol. XV; -—

MamE. :

jiný v rkp. t (3. G 26), XV st.; — anF.

t. (8. G. 28), XV st.; — MamG. :

:

jiný v rkp.

několik gloss biblických,'v rkp.

knih. dvor. Víd. (č. 5189), XV st., otiskl Menčík v Rozmanitostech 1. 10;
— MamP. : mam. Pražský, totéž co MnmA., v. t.; --—MamV. nebo
Mami/íd. : mam. dvor. knih. Víd. (č. 4302), z pol. XV, otišt. částečně
(abecedně) v Jag. Arch. V. 98 sl.; — MamVod. : mnm. Vodňanský,
rkp. nyní v ČMus. (558), otišť. částečně v ČČMns. 1843, 148—150.
Mand. : cesty Mandevillovy překlad český, v rkp. ČMus. (3. F. 26),

z XV stol.; — MandStrah. : totéž v rkp. Strahovském, XV'st.
JifanKor. : KorMan., v. t.
Manž. : báseň „O manželství“ v Hank. Star. Sklád. V. 122—152,
2 rkp. knih. Neuberkovy, XV st.; cit. otisk. .
_ Marg. : zlom. leg. o sv. Margarete, rkp. v Brně (u sv. Jakuba),
ze 3. čtvrti XIV, otišt. v ČČMus. 1887, 223—234.
- Mart. : Martimiani n. Martiniani, Beneše z Hořovic překlad kro
niky takto řečené, v rkp. ČMus. (3. 13. 22), 1. pol. xv.
.
Mast. : Mastičkář, zlomek div. hry velikonoční, rkí). v ČMus. z pol.
XIV, otišt. v List. íilol. 1880, 91—105; cit. verše 1—431, někdy stránky

679

rkp. 1“—V6b;— MastDr/c. : téže hry zlomek Drkolenský z 2. pol. XIV,
otišt. v UČMus. 1889, 127 sl.
Mat. : evang. sv. Matouše s homilicmi, rkp. kn. un. v Pr. (17. A. 4),
z 2. pol. XIV.

Mate. : Ant. Matzenaucr; — Matz. Cs. : jeho Cizí slova v řečech
slovanských 1870; — Mata. Přísp. : jeho Příspěvky ke slovan'sk. jazyko
zpytu (v Listech filol. 1880 sl.).

MC. :

'

Majestas Carolina, z poč. xv, otišt. v ArchČ. 111 68—180

(cit. stránky)

— a v H. Jirečk'. Codexu II. 2. str.

I—"CIX).

109 sl. (Cit. články

'

Měs. :
Mík. :

jména měsíců v rkp. kn. un. Pr. (11.
bible Mikulovská z r. 1406.

7 fol. 735), XV stol.
'

Mikl. : Fr. Miklosich; _ Mikl. Et. Wtb. : jeho Etymolog.
Wórterbuch der slav. Sprachen 1886; — Mikl. Fremdw. : jeho spis Die
Fremdwórter in den slav. Sprachen (v Dcnkschr. akad. Víd. 1866); —
Mikl. (Graham.) I“, D, III?, IV : jeho Vergleichende Grammatik der
slav. Sprachen, I; Lautlehre 2. vyd. 1879, II. Stammbildgslehre 1875, II].
Wortbildgslehre 2. vyd. 1876, IV. Syntax 1868—74; — Mikl Lex. :
Lexicon palaeoslovenico—graeco-latinum1862; — Mikl. Mon. : Die sla
vischen Monatsnamén (v Denkschr. Vid. akad. 1868); — Mikl. trat :
jeho spis Uber den Ursprpng der Worte von der Form asl. tr'Lt 1877; —
Mikl. trét trat : téhož Ub, d. Urspr. der Worte v. d. Form asl. trét u.
trat 1878; '— .Mikl. Steigerg. : téhož Uber Steigeryng u. Dehnung in
den slav. Spr. 1878; — Mikl. Lange Voc. : téhož Ub. die l_angenVocale
in d. slav. Sprachen 1879; — jiné rozpravy Miklosichovy jsou na svých
místech citovány plněji.
Mill. : Million, český překlad cestopisu Marco Polova, v rkp. ČMus.
(3. F. 26), XV st.
ML. :

modlitby a legendy,_1'kp. kn. u_niv. Pr. (17. E. 8), ze skl. X_IV.

MzichA. :

rkp. knih. univ. Mnichovské (germ. 1205), ze skl. XVI;

—- ]VInz'ckB. :

rkp. téže knih. (slavu 11), obs. české modlitby, z r. 1521.

Modl. :
stránky rkp.

stč. Modlitby, rkp. knih. un. Pr. (17. F. 30), XIV st., cit.
.

mor. : moravský, mornvština.
mms. : maloruský, maloruština.
Muckc : Dr. Mucke, Laut—und Formenlehre der niedersorbíschen
Sprache 1891.

Mudr. :

Řeči z hlubokých mudrců; _ Mudr./1.:

Pr. (17. B. 10), z r. 1562; — MudrB. :

v rkp..kn. univ.

rkp. t. (17. E. 11), XVI stol.;

— Mada—C.: rkp. t. (17. E. 32), z r. 1509,
Muka v. Muckc.

Mall. : OlMiill.,v. i.
v M Verb. : stě. glossy v Mater Verborum, rkp. XIII st. v ČMus., otišt.
v CČMus. 1887.

'

mýt. : nářečí východočeské, zvláště v krajině mýtské a litomyšlské,
podle popisu J. Jirečka v ČČMus. 1863, 323—345.
n- : nový, novo—';srov. ně. a j.
ně. : novočeský, nová čeština.
Nella-. altp. Sprachdenkm.. : W. Nehring, Altpolnische Sprachdenk
mžiler 1886.

:

chcdly'Gr. :

J. Negedlý, Bohm. Grammatik 1804; — Nejedlý2

2.,\'yd., 1809; — Nejedij :

3. vyd., 1821.

Noha-P. n. Neko-Padl. : nekrolog Podlažický, z 1. 1224—1250, otišt.
skoro úplně v Dobr. Gesch.!- 92—103 & úplně u Dudíka, Forschungen

403 —427.

Near. : Jos. Neoral, Příspěvek k (lialektologii moravské, v pro—
grammu realky Brněnské 1883 (nář. hanácké v Bohuslavicích).
n/mčm. : novoliornoněinecký.
Nilrod. : rkp. knih. Strahovské z r. 1442, obs. Čtenie Nikodemovo
a. jiné kusy.
Nam. : Nomenclator lat.-bohem., v rkp. kn. univ. Pr. (11. E. 4,
fol. 62“ až 71'), z doby ok. „r. 1400.

NRada :, Nová Rada panal Smila Flašky z Pardubic, složená 1394
11. 1395, dochována v rkpích XV st., mé vyd. 1876.

Nud., Nuclož.:

'

favř. Benedicti Nudožerský, Grammaticae bohemicae

libri duo, Pr. 1603.

-

'

ob. : čeština obecná, způsob češtiny obecné; zvláště tím rozumím
řeč těch krajin, ve kterých jsem žil, t. j. Čech severovýchodníCh &pražskou.
()])ub. : Ondřeje z Dubé Výklad na právo země České," rkp.
\' městsk. arch. Pražsk.. ze 3. (lesítiletí XV; cituji gg, jak je nčisloval
Palacký (v otisku v ArchČ. II. 481 si.).
Offic. tab. : Oň'icium circa tabulas ten-ae, XV stol. (?), ot. v Jirečk.
Codex iuris boliemici II. 2, 257—283.
'
'
Oymz. Stud. : E. ()gonowski., Studien auf d. Gebiete d. ruthen.
Sprache 1880.
01. : bible Olomúcká, rkp. v stud. kn. Olom., z r. 1417.
011111711.
nebo lili'ill. :

stčeské (dial. mor.) ukázky z rkp. kn. 010111.,

x XV stol., otiskl Al. Miiller v Jag. Arch.; — a to ukázka A infomatio
ad cavendam pestim v Jag. Arch. 1. 334—335, — B nebo Kaz. kázani
!. r.

1471—1484

t.

617—620,

D Confessio t. 716—719.

Onrom. :

—-—C Dies nefasti t. IL 715 a 716, —

'

Onomasticon, totéž co SlovK., v; t.

ODM/us. : rkp. Opatovicko-Musejní, v ČMus. (3. F. 18)_,'z 1. pol. XV ;
ot. částečně v List. filol. 1892, 182 si. (Rada otcova synovi) & t. 268 si.
(Svár vody s vínem).
,

Orloj. :

Orlojík, \? rkp. knih. univ. Pr. (17. G. 8), z r. 1469.
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(isto-. : píseň Slovo do světa stvorenie, v rkp. někdy Ostrovském,
z 2. pol. XIII, otišt. v ČČMus. 1878, 293.
Ota. nebo OtcA. ;,Životy
sv. Otcův, rkp. kn. univ. Pr. (17. C._'28),

XV stol.; — OtcB. : téhož textu rkp. jiný, t. (17. D. 36), z pol. XV;
+ OtcC. rkp. opět jiný,*t. (17. C. 17). z r. 1480; — Oth. :rkp. opět
jinřj'art.
2
st.(17. C. 16), z XV stol.; — OtcE. :

Pal. :

rkp. opět jiný, t. (17. E. 2),

Fr. Palacký, Dějiny námda českého; — 'Pal. pop. :

Popis království Českého 1848.

téhož

Pam. : Památky staré literatury české, vyd. ČMaticí, č. 1—10.
' Papr. Ob. : Bart. Paprockého Obora, v Pr. 1602; cit. kapitoly.
Pass.:
Passional, rkp. ČMus. (3. F. 16), str. 1 nově připsánav XV,
části ostatní jsou z různých dol) XIV stol.; část stará. otištěna, v. o tom
výkaz v List. filol. 1884, 256. — Pass/)rk. : passionalu zlomek Drko—
lens-ký, ze 3. čtvrti XIV, otišt. v ČČMus. 1888, 104—105,- — Pass. hlah.
: zlomek passionalu hlaholského, z 2. pol. XIV, otišt. v ČČMus. 1882,

524-527; — Pass. ,KapA. : passionalu zlomek knih. kapitulní, ze skl.
téhož zl. kap. jiný, z let 1350 —1380,
ot. t. 517—520; — Passchm. : passional Klementinský, rkp. v knih.
univ. Pr. (17. C. 52), z r. 1395; — PassNitr. : pass. zlomekNitranský,
ze 3. čtvrti XIV, ot. v ČČMus. 1892, 305—307; _ Pass. zl. Mas. :
XIV, otišt. t. 521 ; — Pass. KapB. :

pass. zlomek Musejní, z 2. pol. XIV, ot. t. 1883, 110 —115; ——
Pass. 1379

:

rkp. pass. v ČMus. (3. F. 17), z r. 1379.
_
Pastr—n.: Fr. Pastrnek, Beitržige zur Lautlehie der slovakiSchen
Sprache 1889.
Pelzel : Grundsžitze_ der bóhm. Grammatik, v. Fr. Mart. P'elzel
1795; ——.PclzeF :

téhož 2. vyd. 1798.

Pernšt. : bible Pernštýnská, rkp. kn. un. Pr. (17. A_.7), zr. 1471.
Peru). Otč. : Jos. Pel-wolf, Otčetff, o nančnych's zanjatijach's etc.,
Varš. 1883, obs. též ukázky starších textů českých a dial. ze stol. XIV
až XVI.

Pfahl : Laut- u. Formenlehre der oberlausitzisch-wendischenSprache
von C. T. Pfuhl, 1867.

"
Phil. : Vacl. Philomates, Etymologia (druhá část „Grammatiky
České“ 1533 v Náměstí vydané).
Pil. : zlomek leg. o Pilatovi, v ČMus., z poč. XIV, ot. v List. filol.
1893, 375 sl.; cit. sloupce a—d.
'

Pís. :

píseň; — Pís. Bydž. :

pís. o bydžovsk. ševcích, rkp. ve

Vratislavi, z XV stol., ot. ve víd. Sitzungsber. XXXIX (1862), 291 sl.; —

Pís. Feif. : píseň v některé ze sbírek a rozprav Feifalikový'ch, při tom
blíže udané ; — Pís. Hosp. : Hosp., v. t. — Pís. svatokup. : pís. o kněžích
svatokupcích, rkp. v Mikulově, z XV stol., ot. ve Feif. LL.. 651 sl.; .—
Pz's. Štemb. : pis. o Štemberkovi, v rkp. Třeboňsk. z XV, ot. t. 666 sl.;
— Pás. t. l. n. taj. l. : pís. „Tajné láska“, v rkp. dvor. kn. Víd. (č. 4558),
z XV, ot. ve Feifalikově Altbóhm. Vers- u. Reimkunst (vid. Sitzungsber.
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1859) No. 1; ——Pís. Vam. : Cantio de rege Vladislao (o bitvě u Varny
1444, kde král pol. Vladislav zahynul), v rkp. Třeboňsk., ot. ve Feif. LL.;
-— Pás. Vyšbr. !. : pis. „Předobře rozumiem“ atd., rkp. v kn. klášt.
Vyšňobrodsk., XV st., ot. v CCMus. 1885, 565 sl.; — Pás. Vyšbr. II. :
pis. ,.,Tvórče milý“ atd, rkp. téže knih., XV st., ot. t. 566 sl.; — Pás.
Vyšbr. III. : „Otep myrrhy“ atd., 1_'kp.téže knih., XV st., ot. t. 1882,
44 sl.; — Pás. Záv. : Cant. Záv., v. t.

Plankt :

Plankt Matky božie u veliký pátek, v rkp. kn. univ. Pr,

(17. F. 30, : Modl., list 167“ 1701), XIV st., otišt. v CCMus. 1891, 191.
Poč. : Počátkové českého básnictví, Prcšp. 1818.

_ Podk. :

Podkoní a žák, ve Výboru 1. 943—956; — PodLJir. :

téhož vydání Jirečkovo, v Pr. 1878.
podkrk. : nářečí podkrkonošské; dílem z popisu Koublova v ČČMus.
1864, 49—57 & 250—255.
poduž. : nářečí podužské (podlužské, slovácké v Moravě jižní),
popsal Fr. Bartoš v brněnském Obzoru 1884, 13 sl.

Póh. n. Půh. :

Libri citationum et sententiarum seu Knihy-půhonné

a nálezové, vyd. V. Brandl, I. (1872)z ]. 1374—1411, 11.(1873) zl. 1406 až
1420, III. (1878) z 1. 1417—1447.
'

pol. :

polský, polština.

Pop)-R. : Popravčí kniha pánův z Rožmberka, vyd. Fr. Mareš 1878.
Poř. : List. Poř., v. t.
Postavy : Postavy a mravy lidské, báseň XV st., otišt. ve Výboru
1. 957—862.

Prus. : V. Prasek, Čeština v Opavsku, Olom. 1877.
Práva ])r. n. Pr. pr. : Práva Velikého města Pražského, v rkp.
městsk. archivu Pražského „Liber vetustissimus statutorum et decretorum
Veteris urbis pragensis“ na str. 242—262, opis ze skl. XV stol.
Pražsk. : bible Pražská., v kn. un. Pr. (54. A. 15), z r. 1488.
Pref. : Ohlř. Prefat z Vlkanova. Cesta z Prahy do svaté země 1. P.
1546, v Pr. 1563; cit. kapitoly.
Prešp. : slovnik Prešpurský, ze skl. XIV, vyd. . F. Menčík 1892;
cit. stránku 186“ (úvod) & hexametry 1—2534.

Přib. :

Pamět Přibyslavská., 2ltý list v 2. kn. Register Přibyslav

ských, z 2. pol. XV, otišt. v Osvětě 1890, I. 251 sl.

příjm. : příjmení.
,
Prak. hran. : Prokopa písaře Novoměstského Nová kronika, 70 veršů,
XV st. (po r. 1476), otišt. ve Feif. LL, 636 sl.

Pror. : překlad proroků Isaiáše, Jeremiáše a Daniele, rkp. v kn.
un. Pr. (17. D. 35), ze skl. XIV ; — Pror. ()l. : české glossy v lat. textě
Proroků knih. Olom. (III. D. 14); kodex lat. je ze XIII st., glossy české
z r. 1391 (vročení na 1. 201b; sděl. dr. V. Tille).

Prostopr. :

Prostopravda, v. Dač.

f
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Pr. pr. :

Práva pr., v. t.

psl. : praslovanský,praslovanština.
Puch. : Zikm. z Puchova Kosmogralie, v Pr. 1554.
Půh. : Póh. V. t.

pův. : původní.
Pulk. : kronika Pulkavova; — a to PulkL. :

rkp. v kn. Lobko

vické v Pr., z XV stol., 425 stran; potom následují do str. 436 někt. kusy
veršované, otištěné v List. filol. 1884, 269 sl.; — Pulkl/it. nebo I'ulk.
1466 : rkp. kn. bisk. v Litoměřicích, psaný r. 1466, l. 18 až 124'7; potom
124“ sl. následují písně na smrt Viléma Zajíce z Valdeka a o Božím těle,

otišt.vList.filol. 1884, 302 sl.; — Pnlchus. :

zlomky v ČMus., 2 listy

(I“—2D), ot. v ČČMus. 1885, 514 sl.; — Palit-R. anebo jen Pulls. : rkp.
v klást. Rajhradském (sign. H. g. 223), 192 stran po 2 sloupcích, z doby
ok. r. 1400; — Pulerat. rkp. Vratislavský, XV stol.

Řád korun. :

řád korunováni krále Českého v rkp. z r. 1396

a jiném z XV st., otišt. ve Výboru 1. 575—610 a v Kar., v. t

Řád pz. =Řád

prava zemského, v rkp. arch. měst. Pr., ze 3. dese

tiny XV st., text český a vedle latinský; cit. z rkp. (při dokladech jsou
gg podle rozdělení Palackého v ArehČ. II. 78 sl.).
Rajhr. : slovník Rajhradský, omylem pojmenován Rozk., v t.

Reg. =Regesta

Bohemiae et Moraviae. Pars I. zl. 600 1253 (obs.

mnoho kusů nepravých a podezřelých, kterým se třeba vyhýbati), vyd.
K. J. Erben 1855. Pars IL, 1253—1310, vyd. Jos. Emler 1882. Pars 111.,
1311—1333, vyd. týž 1890. Pars IV., 1333—1346, vyd. týž 1892.

Rel. :

DcskDE., v. t.

Riza-3. n. Rhaz. Rhazesovo ranné lékařství, v rkp. ČMus. (4. C. 35)

str. 1—193, z XV stol. — RkasE. :. totéž, vyd. K. J. Erben 1864.
Roh.=Rohač, comutus, t. slovník tak nazývaný; — ato RohA. nebo
jen Roh. : roháč v rkp. kn. univ. Pr. (11. C. 1), asi z r. 1478; — RohB.
: roháč v rkp. Olomúck. z r. 1450—1456, častečně ot. ve Feif. LL. str. 9;
— Roka : roháč v rkp. kapitulním v Pr. (O. 59, týž kodex co Boh., ].
868 až 903), z doby mezi r. 1379—1385.

RokPost. n. Rokyc.Post. :

mistra Jana Rokycany Postilla, rkp. knih.

Křižovnické v Pr. (17. F. 3, 446 listů fol.), asi z r. 1500.
R01. neb ROZA. : rkp. stud. knih. Olom. (II. IV. 7), 156 ]. fol.,
z poč. XV; — ROZB. : jiný rkp. téže knih. (I. 5. 1), 134 'l. 40,
z r. 1410; — ROZC. : jiný rkp. téže knih. (III. 2. 19), z r. 1482.
Rosa : V. Rosa, Cžechořečnost seu Gramm. linguae bohem'., 1672.

Rostl. :. rostlinařský slovník; — a to RostlA. nebo jen Bastl. :
rostlinař latinskočeský v rkp. knih. kapit. Olom., z doby ok. r. 1300, otišt.
v CČMus. 1877, 391 —393; — RostlB. : rostlinař v rkp. kn. univ. Pr.

(11'. E. 2, na 1. I“, 130b a 145'-147b), XV stol.; — Rostla =rostlinář
v rkp. t. (10. E. 14, na ]. 107b až 109), z r. 1424; — RostlD. :rostli
nář v rkp. t. (1. F. 35, na 1. 61“ až 925), z r. 1418; — RostlE. :

rost—
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linář a jiné glossy české \' Isidorových etymologiích, z r. 1402, otišt.
v Menčíkových Rozmanitostech I. 8; — RostlF. : slovník rostl. &lékařský
lat.-česk., v rkp. v Pelplině v Záp. Prusích (sign. č. 196, na l. 10„ až 14'),
z 1. pol. XV, otišt'. v Jag. Arch. XIV, 30 sl.; — Rosthm'ch. : rostl.
v kodexu knih. Mnich. (sign. 615, fol. 68b až 713), z doby ok. r. 1300;
má glossy polské, mezi nimi některé identické s českými.
ROtc. : Rada otcova synovi, obsažena v OpMus. na str. 1463 až
1563, viz OpMus.; — ROtcP. neb ROtcPctr. : téže Rady rkp. Petro- 
hradský, z r. 1404; varianty, jimiž se text liší od textu otištěného ve
Výboru I. 909 sl., otištěny v Jag. Arch. XIV, 7 (s udáním sloupcůa veršů
Výborových), & celek otištěn v ČČMus. 1892, 395 sl.“ (verše 1—642). '

Rozb.'n. Rozbor :

Rozbor literatury staročeské, z pojednání král.

Spol. nauk (str. 111-216 ze svazku Abhandlgen V. 2 z r. 1840 a 1841;
pak str. 672—674 2 Ahhandlgen V. 3 z r. 1843—44).
Rozk. : slovník Rajhradský, omylem řečený „Klena Rozkochuného“,
z doby mezi 1'. 1344 a 1364, rkp. v klášt. Rajhradském (H. F. 26), z opisu
Dobrovského otiskl Hanka ve své Zbírce str. 55—104.

Rošm'b. .:

kniha- Rožmberská; a) 55 1—6 z. rkp. arch. městst Pr.,

z 1. pol. XV, b) ostatek, %$ 7 až 298, z rkpu při .Deskách zemských v Pr.,
z doby ok. r. 1360; oboje otišt. v List. ňlol. 1880.
*

Rád. : rkp. knih. Lobkovické v Roudnici, 179 ]. fol., z 2. pol. XIV,
otišt'. částečně v ČČMus. 1883, 370 sl.

rus. :

ruský, ruština.

]:Aůž.nebo Ráž/1. : Růžová zahrada, překlad něm. Roscngarten,
zlomek ze skl. st. XIV,. 8 stránek, otišt. v ČČMus. 1881, 464 sl »—

RůšB. : jiný zlomek, z 2. pol. XIV, otišt. v Listech filol. 1886, 308.
Rychn. zpráva Rychnovskýchsoukenníků, z 1'. 1378, otišť. v ČČMus.
1860, 23—24.

Ryt. :

legenda 0 10.000 rytíř-ích; obsažena v rkp. Kremsmiinster

ském na. 1. 92“ až 94], a odtud otišt'. v List, filol. 1889, 29 sl., v. Kremsm.,
—-a v PassKlem. z r. 1395, odkudž otištěna t. 1888, 249 sl., víz PassKZcm.

.

Sal. :

Salicetiho ranná lékařství, v rkp. ČMus. (4. C. 35..rkp.-týž
totéž, vydáno K. J.

co Rhas.) str. 194—420, z XV stol.; — SalErb. :
Evbenem 1867.

Scžtst. :

EvSeitst., v. t.

Sclsk. : rýmované. skládání o věcech selských z r. 1538 a 1763,
otišt. 'v ČČMus. 1891, 462 sl.

Sequ. nebo chuA. :'Sequentionarius

Magistri Conradi, v l'kp. knih.

kapitul. v Pr. (O. 59, rkp. týž co Boh., na ]. 1„ až 12b), napsán do r. 1385,

ot. v Hankově Zbírce 356—366; — chwB. :
z r. 1416, rkp. knih. univ. Pr. (11. E. 7).

sl. :

sekvencionář českolntmský

následující.

sla. : slovenský, nářečí slovenské (v Uhrách); dílem podle M. Hat
talovy Mluvnice jazyka slovenského 1864, v. Huti. sic. '

sln. :

slovinský, slovinština.
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Slov.—_slovník; — a to SlovA.=slovník v rkp. kn. dvor. ve Vídni
(č. 4557), ze 3. čtvrti XIV; — SlovB. : slovník jiný t. (č. 5154, Synony
marius), z poč. XV, částečně ze XIV st.; — Slova : slovník v rkp.
kn:_ lllllV. Pr. (8. E. 28, na 1. 44“), ze skl. XIV; — SlovD. : slovník
v jiném rkp. t. (11. D. 9, na 1. 75“ až 76“), z XV stol.; :: SlovE. : sl.
v jiném rkp. t. Šll. E. 1, na ]. 221b a 222'), z XV st.; — SlovF. =slovník
jiny t. (_na přideští rkpu 9. B. 9), z 2. pol. XV; — SlovK. : slovník
Klementinský, též „Onomastikon“ zvaný, v rkp. téže knih. (17. F. 31
na 1. l& až 910; — SlovTřcb. : slovník v rkp. Třeboňsk. archivu
(A. 7 na 1. 267b až 2749), z 2. pol. XV, otišť. v Menčíkových Rozmani

tostech I. 11—15; — Slonyšbr. :

slovník na zadní polovici pergameno

vého obalu kodexu č. 49 v klást. Vyšňobrodském, poč. XV st., ot. v ČCMus.

1885, 564-565.

Smil. přísl. : Smila Flašky přísloví, z 2. pol. XV st., otišt. ve
Výboru I. 841—848.
Sobol. Fon. : A. I. Sobolevského Drevnij slavjanskij jazyk'n, Fone
tika 1891; — Sobol. Leka. nebo Sobol. Rus. : téhož Lekcii po istorii
russkago jazyka 1888,g— Sobol. Leka.2 : téhož vydání 2. 1891.

Solf. : Solfernus, tišt v Pr. 1600, cit. kapitoly.
Srb.: srbský, srbština; — srbck. nebo srbchm—v.
: srbskochorvatský.
st. : starý, stara-, srov. stč. a j.
Star. Sklád. : Starobylá. skládanie, vyd. V. Hanka; některé texty
jsou otíšt. jenom zde a k jejich originalům je těžký přístup.
stč. : staročeský, stara čeština; — podobně s'tpol. : staropolský,

— strus. : staroruský, — stsl. : staroslovenský (starobulharský) atd.;
— stněm. : staroněmecký, sthnčm. : starohornončmecký atd.
stř. : střední, středo-, na př. stř/mém. : středohornončmecký, —
střlat. : středolatinskýatp.
Suš. : Fr. Sušil, Národní písně moravské; — Suš.-Bart. : Nové'
nár. písně mor., za doplněk sbírky Sušilovy vydal Fr. Bartoš 1882.
So. nebo Svěd. : Seznání svědkův z 1. 1453—56, otišť. v ArchČ.
I. 158—159.
svl). : zlomek legendy s obsahem o sv. Duchu, 102 verše, v ČMus.
z poč. XIV st., otišť. v Listech ňlol. 1893, 379 sl.
Svčrl. Bydž. : z Bydžovských knih svědomí, ze skl. XIV a poč. XV
stol., z rozpr. Edv. Malého v programmu gymn. Bydžovského 1887.
Synom. : synouymař, v. SlovB., — jiný, SynB. je tisk XVI stol.,
ukázka z něho v ČČMus. 1877, 636—637.
Šach.: knížky o hře šachové, z doby ok. r. 1400, vyd. F. Menčík 1880.
Šcmb. :. A. Šembera, Základové dialektologie československé 1864.

Škult. nebo Škult. Dobš. : Slovenské povesti atd. 1858—60.
Šmz'tt : J. Šmitt, Gramatyka česká, v Pr. 1816.

Štít. :

Tom. Štítný; _ ŠtítBud. ;

jeho Řeči besední, rkp. knih.

Gersdorfské v Budíšíně, z poč. XV; — StítE. n. ŠtítErb. : jeho Knížky
šestery (: Štít. uč., v. t.), z r. 1376, vyd. K. J. Erben 1882; — Stíths.

n. Štít. JIlr. Jas. :

sborník spisů štítenských, rkp. někdy u jesuitů
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v J. Hradci, nyní v knih. univ. Pr. (17. C. 18), z r. 1463; — ŠtžtJHmd.
: jiný sborník, rkp. v kn. univ. Pr. (17. D. 31), psán r. 1492 od Vávry
z Jivian, písaře Jindř.-Hradeckého; — ŠtítJIh-Jes. : ŠtítJes., v. t.; ——
Štít. list. 137.5 : listina T. Štítného z r. 1373, ot. v ČČMus. 1861, 349;
— Štžtlmts. : sborník Štítenský „Naučení křesťanské“, rkp. ČMus.
(1. C. 11), z r. 1450; — StítOp. n. StítOpat. : Štítného sborník Opato- .
\'ický, v ČMus. (1. C. 12), z poč. xv; _ ŠtítPař. : Štítného Řeči
besední, v rkp. v Paříži v knih. Národní (staré označení 8173 fonds
francais, nyn. 29 fonds slave), XV stol.; — Stát. fř.: Štítného Řeči
nedělní a sváteční, rkp. kn. univ. Pr. (17. C. 15), z r. 1392; — StítSázav.
: Štítného sborník Sázavský, rkp. v ČMus. (1. c. 13), 237 listů fol.,
z r. 1465; -— Štít. uč. : Štítného učení křesťanské n. Knížky šestery
o obecných věcech křesťanských, rkp. kn. un. Pr. (17. A. 6), 158 listů
fol. (podle paginace staré, ale tu jsou omylem po listu desátém dva
listy počítány za lltý), z r. 1376; — Stít V. 31. ŠtítVo-ť. : text ŠtítM-us.
(v. t.), z r. 1450, vyd. A. Vrťátko 1450; — StítVyš. : Štítného sborník
Vyšehradský, rkp. knih. univ. Pr. (17. F. 9), 116 listů 40, z r. 1396.

t. : tamtéž.
Táb. :

Zlomky Táborské, zc XIV stol., otišt. v ČČMus. 1874,

116—120.

—

Tami. : Tandariáš, otišt. v Hank. Star. Sklád. V. 1—77; — TandZ.
: týž text v rkp. ČMus. (4. u. 4, na 1. 160'“ až lech), z r. 1463.
Teyer-ns. : rkp. Tegernsceský v knih. Mnichovské, 2 pol. XV, obs.
zlomky her dramatických, ot. v ČČMus. 1892, 42 sl.; cit. verše.
Timm. : K. J. Tham, Bóhm. Grammatik, v Pr. 1801 (4té vyd.);
— dále téhož Neueste Metla-ode bóhmiscli lesen u. schreiben zu lernen,
v Pr. 1811.



Tkadl. : Tkadleček, v rkp. knih. Strahovské 2 pol. XV; vydal
Hanka v Star. Sklád. VI. 1. a 2; — TkadlM. : Tkadlečka opis novo
včký v ČMus., učiněný z textů jiného než je v rkp. Strahovském.
Tab. : kniha Tobiášova, v rkp. knih. un. Pr. (17. E. 9, na listech
136“ až 11305; kodex týž co Jeron., v. t.).

Tom. :

V. V. Tomek; — TomP. :

jeho Dějepis města Prahy

1855 a násl.; — Tom. řena. : jeho Seznam řemeslníků v echách
a zvláště v Praze ok. r. 1400, v Pražsk. Sitzungsber. 1869, I, 71 sl.; —

TomZ. :

téhož Základy starého místopisu Pražského 1866; číslo jdoucí

hned za dokladem znamená rok;

další zkratky st, 11, m, 11,v, st. d, n.

d : Staré město (v díle I), Nové Město (v d. II), Malá Strana, Hrad
a Hradčany, Vyšehrad, o Starém městě dodatky a o Noyém městě do
datky (v d. III); číslo po tom znamena stránku; — TomZ. : téhož Jan
Žižka 1879.
Tomsa : Fr. Tomsa, Bohm, Sprachlehre 1782; — TomsaSI. :
téhož Vollstžind. Wtb. d. b'óhm., deut. u. lat. Spr. 1791.
Třeb. : výpisky z rkp. archivu Třeboňského, s udáním roku a bližším
určením pramene (od dra. Č. Zibrta).
Trist. : Tristram, rkp. knih. Strahovské, z r. 1449, vyd. Hanka
v Star. Sklád. IV (1820), doklady transkribované jsou z otisku, staro—
písmé z rkpu.
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Troj. : Kronika Trojanská, vyd. 1488; doklady dvoje: při jedněch
cit. list. 1" až 240% při druhých stránka (ale ucpočítán list titulní), takže
na př. str. 39 : 21a atd.
Túl. : české marginalie v Túlci sv. Bonaventury z doby ok. r. 1300,
\“ rkp. dvor. knih. Mnich., ot. v ČČMus. 1879, 576—580.
Uhlenb. : Uhlenbeck, Die germ. Wórter ím Altslavischen, v Jag.
Arch. XV, 481—492 (abecedně)
Um. n. Unmč. : zlomek legendy o umučení Páně, 2 listy že XIV stol.,
ot. v Dobr. Gesch. (1818) 113—116; — UmR. : veršované skládání
o božiem umučem, 4-04 verše, v rkp. knih. Rajhradskě, otišť. v ČČMus.
1886, 509 —603.

Unič. : List. Unič., v. t.
Urbh'. : Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými,
vyd. Emler 1881; cit. stranku (tím naznačeno i staří dokladu: na str. 1—3
jest urbář asi z r. 1290, — 4 až 9 z r. 1338, —- 20 až 22 ze XIV st.,
-— 23 až 52 z r. 1367, — 53 až 91 z r. 1388, — 92 až 150 z doby po
1390, — 151 až 218 z r. 1406, — 219 až 302 z 1'. 1410, — 302 až 308

z doby předlius., — 309
312 z r. 1342); —- (JZ-bHo-ad.: zlomek
urbáře Hradišťskěho, z doby ok. r. 1400, vyd. Emler 1884; cit. stránku
tisku.; —- UrbR.=urbář zboží Rožmberskélio z r. 1379, vyd. Jos. Truhlář
1880; cit. články 1—486.

v. :

víz; někdy:

vedle.

Vami). : listiny v městsk. archivu Vamberském, XVII stol.; při
dokladu udáván rok.
\
Vareaž. : Bartol. Havlík z Varvažova, O ctnem a chvalitebuěin
v světě obcování, v Pr. 1613.

Vel. :

Veleslavín; v. VelKal.

Veleš. :
slovník Vclešínův, ze XIV stol., přepsán v XVI stol.
a z tohoto přepisu ot. v Hankově Zbírcc 106—154.
VelKal. :. Veleslavínův Kalendář historický, v Pr. 1578.

Vid. :: EvVíd., v. t.
Vít. : rkp. svato-Vítský, v knih. kap. v Pr. (D. 84), 168 listů 4“,
z doby 1380—1400 r., vyd. Patera 1886; cit. listy rkpu; — Vít. var. :
varianty k textu Vít., vytištěné ve vydaní Paterovu pod čarou a vzaté
z jiných rkpů XIV a XV stol.
Vocal). : vokabulái' v rkp. kn, un. Pr. (1. 1). 32, na listech 175])
a 176“); — Vocal). Mus. : Vocabula latino—bohemica, v rkp. ČMus.
(N. 197), otišt. v Hank. zbírce 183 a 184.
Vod-ň.: Vodňanského Lactifer, v. Lact.
Vrat. : rkp. v knih. univ. Vratislavské (I. Q. 466), lat. s vložkami
německ. a českými, z r. 1416 a násl.; kusy české otiskl Feifalik, Vers
u. Reimkunst II. (1862) a Nelu'iug,rv Jag. Arch. XV, 524 sl.
VstúpDrk. : zlomek hry Nanebevstoupení Páně, 64 verše, z 2. pol.
XIV, ot. v ČČMus. 1889, 138 sl.
Vých. : Všehrd, O práviech země české knihy devatery; — VšehJ.
u. Všekh'r. : text (z rkp. Ambrasského?) ve vydáních H. Jirečkových

688

(o sobě 1874 a v Codex iuris boh. HI, 3, oboje str. 1—469), s variantami

st. :

z recense starší; cit. strany otisku; — VšchK. :

týž text v rkp.

knih. Kinského, nyn. v kn. univ. Pr. (F. VI. 122); cit. strany rkpu.
'Vus. : Kašp. Vusína (Wussin) Dictionarium (po r. 1706).
Výb. : Výbor z literatury české, I. 1845, II. 1868.
. Wackern. Wtb.: Wackernagel, Wiirterbuch zum ahd. Lesebuch 1861.

Wartb. list. :

list Jana z Wartemberka z r. 1380, otišt. v ČČMus.

1861,1318.

Wint. :

Zikm. Winter, Kulturní obraz českých měst XV a XVI st.,

L 1890, II. 1892.
Zdik : vokabulář Zdikův z 1'. 1424, v rkp. knih. Mnich. (č. 14310,
na listech 93 a 94), částečně otišt. v ČČMus. 1885, 269.

zlin. : nářečí zlínské z Bartošova spisu „Ze života lidu morav
ského“.
'
Zm. n. ZrcA. : Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomek, dva listy
ze 3. čtvrti XIV, v ČMus., otišť. v ČČMus. 1887, 472—480; — 2ch.

:

téhož rkpu jiný list, v ČMus., otišt. v ČČMus. 1890, 455—458.
Zrc. Mádr. : Zrcadlo moudrosti, vyd. Konáč 1516; z ukázky Hankovy

v Rozboru 686 sl.

ZS :

zápisy ve věcech selských z l. 1389—1499, v ArchČ. I.

339—357.

Žáč. :

.

Žáček, t. j. Mat. Šteyera Výborně dobrý způsob, jak se má

po česku psáti, 1668.

Ž : Žaltář; — a to ŽBrn. : žalt. Brněnský, z 1. pol. XIV stol.,
zlomky, otišt. v List. filol. 1881, 302—309; — ZFlor. : stpolský žalt.
Florianský, vyd. W.Nebring 1883; — ŽGloss. : žalt glossovaný, v ČMus.
(1. H. I); glossy české otišť. v ČČMus. 1879, 405 sl. (v kodexu tom
jsou některé glossy mimo text žalmový; při těch udávám stranku rkpu);
— ŽKap. : žalt. Kapitulní, z 2. pol. XIV (nyní prý nepovědom; staro

písmý opis jeho je v pozůstalosti Šafaříkově);_ 'Klem. :

žalt. Kleinen

tinský, rkp. knih. univ. Pr. (17. A. 12). z 1. pol. XIV, vyd. A. Patera
1890 (při dokladech odtud vzatých cituji někdy list a stránku; při tom
nepočítám 12 listů papírových, které jsou před začatek kodexnpergameno
vého pozdeji vloženy, a tyto mé číslice jsou tedy o 12 menší, než ve
vydání Paterovu1; — ZMus. : žalt. zlomek Musejní, z poč. XIV, 4 listy

8“ v CMus., otišt. v ČCMus. 1886, 133 sl.; _ ŽPaS. : žalt. zlomek
Pasoyský, z 2. pol. XIV, jedno dvoulistí 40 v knih. univ. v Pr., otišt.
v ČCMus. 1878, 380—390; — ŽPod. : žalt. Poděbradský (n. _Olešnický),
rkp. z r. 1396 náležel kdysi rodině. Poděbradské, potom chován v kníž.
brunšvické knih. v Olešnici ve Slezsku, opis staropísmý v pozůstalosti
Šafaříkově v Mus.; ——JTom.=žalt.
zlomek svato-Tomášský, 5 listů 4"
v ČMus., ze XIV stol., otišt. v ČCMus. 1881, 125 sl.; — ŽTruh._=
zlomek žaltářenalezený Jos. Truhlářem, 4 listy 4", z 1. pol..XIV, otišt.
v List. filol. 1879, 142—147; — Ž W. n. Ž Wittb. : žaltář Wittenbersky,
asi z 2. třetiny XIV; mé vydání 1880.
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