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Vydání Historické Mluvnice dospělo tímto svazkem do polovice;
dva díly, o sobě celky —-I. Hláskoslwí a III. Tvarosloví neb nauka.
o skloňování '(HI. l.) a časování (III. 2.) —, jsou ukončeny. Podle
rozvrhu prace, vyloženého v předmluvě k dílu 1. (1894), chci nyní
přistoupiti k vydání staročeského slovníku a potom, bohda asi po
čtyřech letech, vrátiti se zase k Historické Mluvnici a vydati díly
její ostatní, II. Kmenosloví a IV. Skladbu.
Je tomu přes třicet let, co jsem o tomto díle pracovati začal.
S počátku měl jsem však na mysli úkol mnohem skrovnější, totiž
soustavné vzdělaní českého kmenosloví, jež, jak se mi zdálo, od do
tavadních badatelů nejméně bylo prozkoumáno a pro něž jsem od
r. 1867 měl hojné výpisky z Jungmannova Slovníku. Ale záhy poznal
jsem, že ani v ostatních částech české mluvnice nelze přestati na
výsledcích dotavadních, nýbrž že je třeba prozkoumati český jazyk
znovu a důkladně po stranách jeho všech, a že je třeba popsati
i vyložiti jej podle vývoje jeho- historického a spolu ovšem 'podle
pokročilého stavu vědy jazykozpytné. Tím směrem a způsobem jsem
pak podle své možnosti pracoval 'a Historickou Mluvnici připra—.
vovaL

Dějiny jazyka jsou té povahy, že jich nelze vypravovati po sto
letích nebo jiných oddílech časových, jako se vypravují a píši na
př. dějiny literarní, kulturní a politické; přehledné a soustavné roz
děleni" celku nemůže tu býti jiné, než jaké se podává, z předmětu
samého, z jazyka a jeho známek i jeho zjevů. Pro skladatele mluv
nice historicke vyplývá, z toho povinnost, aby si dříve shledal a při
pravil látku všecku, ke všem částem mluvnickým a ze všech dob,
a potom teprve aby přistoupil ke konečnému vzděláni svého díla.

Proto trvaly také má přípravy mnoho let. Byly by trvaly ještě déle;
ale jednak nalézala se při hledání dalším látka již více jen k rozšíření
než k doplnění & prohloubení díla se hodící, jednak pokročilý věk
mě upomínal. abych již neodkládal a ke konečnému vzdělání a vydání
svých prací přikročil.
Když jsem si svůj úkol obíml, nevěděl a netušil jsem, kolik
práce a příprav bude potřebí. Lituji velice, že v tom musily být
také polemiky, které mi ubraly mnoho času a. způsobily mnoho ne
přízně; nepřízně, která druhdy v citelných křivdách mně činěnych
se jevila &jeví; čas a síly tudy zmařené mnohem raději bych byl
naložil na úkol vlastní a hlavní, ale nebylo vyhnutí. Práce, kterou
jsem přes to přece vykonal & která si dobyla. uznání soudců povo
laných, 'musí mi býti tím milejší. Snad a bohdá že přispěje také
k tomu, aby vytčená nepřízeň ustoupila objektivní snášelivosti a abych
hrubými útoky & neoprávněnými výtkami nebyl vytrhován z díla,
které by za mne sotva kdo dokonal.
—
V Železnici dne 7. srpna 1898.

J. Gebauer.

Oznamuji zde s náležitými díky, že slavná česká Akademie císaře Frnnliškn
Josefa pro _vědy, slovesnost a umění na tuto 2. část lll. dílu l-liston'ckó Mluvnice
mi poskytla podporu 4000 zl.—,když jsem se byl zřekl honoráře autorského.

J. G.

1._l$[gg_kp_u_
p_„ča_so ve ní rozumíme výklady _o všelikých
nosnýchse

„stránky

jejich,

výrnzích _slo_

tvarové... .rzhledem.-.1s_ _j.ej.i_9h_.u_t\;o.ítšní_—_

zimu-tém.ní..519_veán_patřící..jsou.
1.n.1_19hš_.a_„rozmanité-_.
Na př.
inf. ne'sti, praes. ind. nesu, neseš. . ., impt. nes, nesie . . ., perf. nesl jsem...,
kond. nesl bych.. ., part. nasa, nesl, nesen. . .. pass. jsem nesen... atd.
jsou výrazy slovesa téhož. Jeu_ních.„ve—všechnbsažcn. společnýjyíznam
_(lčjm'ý,.rýznam „neseníž.;._a1e.k1romĚohoje V..llich.vyj.á»dřen
llčkolikerý
význam __rztahový,„.,zejmena. _gttamnlatický ..význam osoby, .-.čísla,- _způnobu,
gangu.,.-rodn.._a_._d.ůem.„také„pam-__..

__

1-_._G_11a1_1_.l.1_1.1_at_i.ckšt„9
5.9.1).nípglrsolije

první jednotná:
dvojná:
množné.:
druhá jednotná:

troje-, ..a. to. _V.,každém.

totiž

nesu., nesl jsem,“ nesl bych, jsem nesen . . . — já;
Stč. nesené, -va atd. — vč n. va (: my dva, my dvě);
neseme atd. — my;
'
neseš atd. — ty;

dvojna: stč. nesete. atd. —- vy (lva, (vy dvě);

umožná.:
třetí jednotná:
dvojnú:
množná:

nesete atd. — vy;
nese atd. — on (ona, ono);
>
stč. neseta atd. — ona (dva, oně dvě);
nesou atd. — oni (o'ny„ ona).

Quesneyýrazsg..které..

také. grammatickou . osobu. vyjadřují,. slovou

1_1__1_f_(_:_i_
te _(fi_nit11_í); jsou to indikativ,

imperativ

a'kondicional,

na př. nesu,

jsem nesen (jit), nes (ty), nesli bychom (my) atp. „Enprzotiqlirnjsou slovesné
výrazy.. n e ur č__i
t .é .(i n í.i n i tn. D,...jilníž„grammatiýkši„_Qšbbíl.
js_q1_1__to_z__k_1_1_1en_ů
___slovesnýchutvořené

nanicipia.

tvary

_jmenné_:_

.aQ._!19\_')'jašlřuJĚš...
infinitiv,

_supin_l_11_1_1J

a...s!.1b.sta.mtivumrcrbalc

2...„._Gml.1m.netí.qké
. i 810. (numerus)

dvojné „(duol) &množné (plural)

je .též .troje; __jednntné .. (sinallwflu

číslový
spolu vyjádřen rozdílnými příponami osobními, na. př. v 2. os. sing. nese-š
z býv. nese-št), du. nese-ta, plur. nese-te; při tvarech pak infinitních pří
slušným sklončním jme—nným. na př. part. perf. pas. masc. sing. nesen
Gebauer, Historická. mluv. Jak. česk. III. 2.

Při tvarech limitních je rode

1

2

z býv. nesena. du. nesena, plul'. nesení. Číslo dvojné časeni zaniká: v textech
stč. šetřeno 110 dosti přísně, v jazykEiĚ—houve_vŠFazích—sloyesných již
není; klesnutí vykonáno hlavně behem stol. XVI. Srov. III. 1 str. 1.
3-_Grmnln..a..t_wlníz.1>_ů59b

Miy.

11399118). J5%.__L£9Jí
3.-„i_llflílříl.'šiťa-.22£€1talíh

nes atd_._;_akondicionel, nesl bych atd.
4, Grammatický čas (tempus) je v češtině nynější:

im—

_"

_nřítpmpý..(praesenst..na.nine-fu
__budoucí (futurnm),

na př. budu pságšjd;'

„___ininnlý(pelfektum),

_na_ př. pes/, jsem;

„předminulý

(plusquamperfektum),

_a _

na I)_Í':._Íi;'/ťl_.if£?27;1?€3.lš

1-33.1331.-stšthitb;_kronlš_t0h9.=„_
impelzfektunt. na.1>.lfž._2wsíc_clz_
.fel'ebam;
emisi., _1za.1>ř-.ne-51_.tuli,nesedl __tuli;.

Mkllilllll_!ž$šl%l_l!&.-DŠRPÍ:
bude
Tvary ponesu, padnu atp. (t. j. tvary sloves perfektivních neboli děje
skonalého) 'mají význam budOucí. ale se stanoviště tvaroslovného jsou to
tvary praesentové.
_Qiallllllaliýlíí „..r..0.a1.,(gcmk$)_.„.j9..nři... výrazích.. „infiniteíph .muž.-Ski,.
__„gonský_a__stže_dn_í,
jako při jménech a zájmenech1 srov. III. lstr. 1. — Při

_výrggích__jin_itiiích
rozumí se týmže jmenem věc ovšem jiná, když seloL
zgává. to_tl.„činný __(aktivumtpe

nesen,

př.-.nesu,___.a.„rod...trpuý..-(PaSSÍFWP)»__
IAME

Se stránky tvm'oslovne(&též se syntaktické) jsou rodu činného

nejen slovesa nesla atp., ale také lovem, spím, modlím se. chválím se atp.

LGjnnmašickýJLaifl

19512
10.11..
ve výrazíphinfinitních, ježto „is.ona'lastá

_z_1<_rr_1_cg.ů._s.l_9_ve_sný9h_
utvořené..Wantjmeneég.

na př. part.

"csi je sing- nom-,

sup. mest je sing. akk. atd. —'
Stejne významy vztahové. jako byly zde ukázány při slovese českém.
jsou ve slovanštinč vůbec a většinou také vůbec v indoevropštině. —
'Kl'_0_ll_l._t_0h0
jest mezi výrazy slovesnými ješte rozdil—semi: jedny jsou
o jed11_(_n_n_slově, na, př. nesu, rouna-u, nésti altli.,Jiil(a_11M011 složeny___
_7_._e_
slov

_1_1_ě__l_<_qlil_€ai,__
na př. nesl jsem,

byl

js_ql_1_tv_ary
. j 0 d 110 d “ 911„(=.Cicdmsbvné)

333_1223-

bych

nesl.

nesena

býti

atp.;

923;

nebo „pro Sie„ -ty,to__pak.-,ismuý

neb. „ons ?!má .tv9.1:_fr
i_ „a..-stic.ké). —

Poznani.
Výrazy slovesné jsou podle výkladů zde předcházejících jednoduché
' u složité, :! jsou určité (Íinitni) a neurčité (infinitní), Kombinací tohoto dvojího rozdílu
rozvrhují se veškeré vyrazy slovesné ve čtvero druhů: jsou totiž výrazy
a) prostě ílnitni, na př. 11cm, mseme, nes.. .;
h) prosté inlinitní, na př. mletí, nesl, nost-n...;
e) složité Íinitní, na př. nesl jsem, byli bychom nesli...;
d) složité infinitní, na př. nesena býti.
Výklady o výrazích druhů l)) e) d) patří dílem anebo cole do kmenosloví, do
nauky o skloňování a do skladby, :) nauka o časování měla by míti za předmět vlastně

jenom tvary druhu a), prosté línilní. Aby se však příliš od sebe netrlmlo, co jinak
k sobě náleží, podávají se tyto výklady všecky pohromadě a rozumějí se nnukon o časo
vání výklady o všelikých \ýrazích slovesných vzhledem k jejich utvoření, t. j. jejich
původu a vývoji; při výruzíclí, v jiných dílech mluvnice ohšírnčji vykládaných, stačí zde
ovšem samo dotvrzcní věci a odkaz.
3.- Na11&1__<>_..č<39)zán.í_dšalí 111.0.__YQJ'ÝkJadY

slovesných..„\'ýrazích. je .d.no.d 11.ch )?ch „&
lI._ _'o_ slovesných
s.t_i..<_=_1_<_i9l1)_-_

výrazích

s 10 i tný ch _ (o p_s _a_
n ý (: h,

[) e ri f r a

Část první.
Slovesné výrazy jednoduché.
4.

L_'S__19v_esné
výrazy jednoduché

p_gggsgní

v češtině jseuz'

(indikativ praes), na,př. nesu, nosím, ponesu, v_i/nosím,

__i_m_p_e__1j_a._t__i__y,__na
př. nasa),

masa);

_a_e_r__i_s__t___stč.,
na př. nes, nesech,

nasich

pel-taví;

_im p er_t_Íe„k_t,u_m_
stě., na př. nesiech, nosžeeh portabam;

hituxtum sigmatické:

*bz/šu;

vi_n_
fi__nitivJ na př. néstfí, nositi;

s_npinum,

na př. nest., nosit ;

na..! tj 9 in i_.a„,._a.
.to „(podla přípon nebo koncovek) :
v,pg_11t,_i_e_ip_igni___-7_i_t,
t_„j._ v jiné__ (na

př. Miklosiehovč)

terminologii

part. praes. act., v obyčejné terminologii české přechodní?
_p_í;í_t_emný„
na. př. nasa,

nesoue-

stč. nanic-.

nose, nosíc-

stč.

neska-;
(participium mw. t. j. part.. praes. pass.,_příčestí přítomné, na př.
vědom;
„participium 45, t. j. part perf. act. II., příčestí minule činné,_
na př. nesl, nosil;
participium -53, t. j. part perf. act. I„ přechodník minulý, na př.
nes, nesš-, nesie, nosivš-;
participium maf, -t5, t. j. part perf. pass., příčestí minulé" trpné,
na př. nesen, ler-yt;
___su_b_stantivum verbale
(podstatné jméno slovesné), na př.
nese-ní stč. nesem'e, nošení stč. 'nošenže.
2. Slovesné výrazy jednoduché nazýváme jinak také slovesnými tvary.

___Nčkterez nich lze odvoditi ze společného kmene infinitivního (zaklad
1_1_Í_]_J_0),_
a ty bývají nazývány úhrnem tvary
infinitivními;
„na př. sup.
Quast z nes-ta je z téhož kmene základního 1263-jako inf. nás-ti, a podobně.
aor.

nás a nes-ech,_pa_1:t._ nes_l_z____1_2es_-_lgl
nes z nes-53,

nesen

7. gigs-935, subst.

neseme z nes-enbje, a také fut. *byšu z by-sj- je z téhož by- jako inf.
bý-fz'. _Vjiných, zase nalézá se jako společný základ kmen praesentní, a těm

říka sezase úhrnem tvaryupraesentní;

na př. _vpřechodníkupřítomném

nesúc- z_neso__-nt-j-je týž kmen základní neso- jako v praes.
& taktéž

v příčestí

přít. m'dom, nesom

z_ nesofmó,

pl. nasa—ntb.

_v inipt.

gest

bei—3"

?..IZÍ'JGZ'QŽÉ.
wem-.in
atd. Praesentní jsou z. 1>1javidla„tvafy.prales-„_impt
a_pa1r_t-..:nt_a_:ma; infinitivnípakinf.,
sup.,_a01:. a part Ja, -_6s. -9w..__-_ta;_
impf. je dílem podle prales.. dílem podle inf.; někdy jsou tu odchylky nebo
zvláštnosti ještě jiné.
3. Slovesa. prvotná mívají v kořennýeh slabikách svých tvarů rozličné
stupně.____Na př. v inf. Stsl. mrc'tz' č. mřítz' „z "'merti je

"mr-, a naproti tomu v praes. stsl. mqu

stupeň

střední

ě. mrzi., impt. mbri č. mří, part

oíúírla č. u-om-Iý je stupeň nižší,___osl_abené„mm;-; podobně jest inf._ Stsl.
zfeštz' č. žáci ze *žcy-ti, a praes. žbgq, _č.„_žh_zg,
impt. žbzz' č. žzi atd.; jest

praes. č. Hou, řčeš, part. řka, ímpt
z *rek-ti, part. rekla č. řekl atd.; jest
č. péci, técz' z *pek-ti, *tek-ti atd.;
a_praes. sapcgč. spa, impt. sam; č. spi

raz stsl. rbci a inf. stsl. rešti č. řéci
impt. Stsl. pm,-i, tbcz' a inf. ]Ještz', tešti
jest inf. stsl. suti č. _súti m. *sup-tz'
atd.; jest inf. stsl. čísti, (místí č. čísti,

Igísýinawpraesjitsl: čbtq,_q3;_ptz„
č. čtu,
č. j-íti a pmes. stsl. idťg č. jdu z j-bdq;
č. bředu

stupně

středního

bral-,

in_mlggtziatdf;jest inf. stsl. iii
a jest naopak praci. stsl. brade;

_a naproti

tomu _inf.__stč.__b_ř_í_s_t_zj,
„zdlou

ženíin _z_osl_abeneho_1n-bd-; je praes. stsl. (im-q, zau;
41.215. _.5.t..31_.bptatzí=_ zamlží. „č. bráti,

Každý?

míti

č. bem, zovu atd.,

atd.

slovesný. tvar.. skládá se „z kmene &.přípony..ohýbací.

Přípony ohýbaci tvarů slovesných.
5. J sou_
díl_el_ll__l)ÍÍÍllin'..0.$Q.b
u_i. — půl.!varggh 591911315.zejména. i.!ldikativu..
4111110199333;

iůeui.pí;ípguv...p„á.-„(levá .:-.píi.__t.va.re.c.h_.intimních;
Přípony pádové, které se tu vyskytují, jsou vysvětleny v III. 1 str. 7 sl.;
třeba tedy jen výkladu přípon osobních.

Pripony. osobní a koncovky tvarů finitníeh*).
6-_11í_'í1mnx_cnqbrn byl): v indOCVTQPĚtillŠ)LOZQQDŠ__H!'Q__ĚĚEIRJLAlle:

gium (passivuin), na př. v 3. os. Sing. praes. akt. -fz' a med. -tag', skr.
bhara-tz' &bhara-tě (z Jaj), ř. b*íďw-mdor. ďíům-u a aida-wa atd. D0 slovan

šiinug..ineanm__ncd_o_clwvalo,_jsou.„tn„Lednnříntmnnsohní -i.o_n &k tivní
DLmsdjajnígh...zbrla._.snad.lanem.-:iěktci'á„stopa

'

MMXLtLLIQZdÍJ. a_i-_.nnktcrýnn_wanuiíwnnilně ist

v_yyeLsgLíí,

na př. v akt.

os. jedn. v praes. -tz' a naproti tomu

v aor. =t, skr. bódha-ti a abudha-t atd.

lžíwvnynsilnější nazývají se též _

P.!ÍXQLDÉ...É.J501Lv „tvarech___tl.._zv..__hlav
nich,..

_k nimž...navtří_gké.-nrawm

ind.; příponypak glabŠLnazjímjiijkéderužné
t. zv. vedleiších,

k nimLpatL

také

(gglovanštině im erativ. Rozdíl ten dochov

aolist.

__ajsou v tvarech

in_1pg1;fg_k_tgg___a__9p_t_a_ti_v_

alnnoze také do slovgýtjnyz

l'řípony osobní splývají s koncovkou kmenovou a tvoří s ní ko_u£g_k_i_1__

tvarovou, která se dále rozmanité mění. Mluvnice srovnávací vykládá, jaké
tyto přípony a koncovky byly původně, a mluvnice historická ukazuje, jak
.se časem měnily, co se z nich vyvíjelo nebo co na jejich místo vstupovalo.
Připomenutí. položené na stejném místě při nauce o skloňování III. 1 str. 2,
že není dosud vysvětleno všecko a že místo tvarů náležitých bývají od
chylné novotvary, platí také zde.
Jde tu dále () výklad osobních přípon jednotlivých a tvarů jimi
vzniklých, které z doby a fase původní v slovenštině a češtině se obrážeji
nebo v slovanštině vůbec jako nejstarožitnější se jeví.
7 - „IŽE'ZLÉPEQQLÉQBQM-

,

A. Přípona silnější
byla ani. Jest dochována v skr. praes.35:32,
dada-mi (v bhara-mi atp. jest -mz'analogií, pův. bylo *bheró: skr. *bhará),
f:.-ÉĚÁll?;-£'£1'5.-ý€'£332:l!£
atd.

LSLOPMĚMJ.0_LLQ1Q_H<_HQŽM-M.J3551.

Drags, mala_de
(z. gladmg), vémb'jz včdmo. 'amh z '-čd-mb imago
(z jana-mb). a v češtině -m: jsem, dám. vím stč. viem. jím stč. jiem, 1M

stnij ,

1-Bino—mila..raza_čgsLQLlenJQan .i:...pčLleom'sísMrananz.
d_ený_e_l_1_a_nikdejinde.

\lseeka__os_tatní_s_l_()_v_esaměla

v 1. os. sin '. tvar

n_esgl__t_l_gzsšig_pgq_šq_
atd., az, toho. č:.es_k_é_-as.„w krvju, minu, vněm.

sl. -

:

nim.

dělaju,sázčju,tešu, beru, laju, kupuju atd. Tvar tento je slovan
ská zvláštnog,
aie to vlastně kogjunktiv vzatý za indikativ: byL
*) Srov. Brugmann, Grundriss II, 1330 sl.; Henry, Préeis de grammaire com
parée du grec et du latin 1889, 277 sl. Jiné ještě prameny jsou připomínány dolcji
na, svých místech.
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kouíuuktix

*thl'átíl'L-jm.-M:_I_LQ!1_L_ÍQEGQL.SÍALŽŠÍ_ÍQ£ČÚL._A_Z_.39110.je„_p_1'a:

vidi)qu_leL__lErgg,__Qggk_L_l&y,srov. Brugm. II. 1294 a předtím v Morphol.
Uutersuch. I, 144, t. 111, 30 sl., v KZ 29, 419 a j. Do vzorů psl. tmpq,

prošq, stč. trp'nglQŠgJ

kmene praes. tomi-. prosí-. dostala se koncovka

_-_q___ě.__.;_u_bezpoghyliugjggiulocugeša.teša atd.: vzniklo nejprve tomi-cg,
p:)osi-cg, & z toho stalo se tbrqu., proqu a dále tbrýcg, prošqg atd.
2- V _k()_nC9Ěíá_Ch__mČkk.ÝChJaSLBl&_ZdQ_\L_ŽŠ.IY„StQL.__1L1íO_h_láichL3
_-_;u_se_zm_č£i_lg v -z'u 3. dále

v -i, srov.

1. str.

272

sl.. _a__'/fz_t__š_t_;_i_1_'šimtešyj__
pgošq,

k.ui>_l_ljze_-atp._.j.c„tcšiu,_.pr9šiu„.kupujiuatd—..a od poslední třetiny stol- XIV
LešiL_Měj,__líl_lmý;é__etgl_.
Změna tato vykonává se rychle a. v textech té doby

bývají někdy vytčenó různé koncovky všecky zároveň, na př. (já) clnvalu
muže toho věka DalC. 11. (já) zznvalyu t. 92. (já,) myl'lí t„ úv. IV. &

_RÍÍthábÍkiLLIĚí.a_YQQí__SO.._Z€LSQ
mezitím

1.11sloves, kde nenaůtmlila

___;_r_n_čmt___jiuiji_z__(_3j_1_1g_(_ii_1,ei___p_ovotůgi£_:gz_L
o kterém

zde

doleji).

Na

př.

(já) ffelu Brig. 68; (já) pošlu ČernZuz. 118. pošlu-li t. 395, nepošlu t. 327,
já. píšu t. 313. vypravuju t. (v témž textě je častěji --i: já pošli 1-18, 128,
168 a j., já se potěšuji 119, vinšuji a. přeji 120, 168, důvěřuji 125. já
často píši 169 atd.); kážu VešA. 1543, to dokážu t. 147“ & BflC. (i; win
fl'ugu, kugu in der gemeinen Sprache Dobr. LitMag. 2,162; piju, tešu,
kupuju ___Latd.
% ujali—dlav [Mb:_LjQIlQ!Q-Qh.CÍ_SŠ/.__luhiŽ.QlQ_._1/L_Ě$L__LL_ZÉ
.. fotí.
l_uo_r.chcu. V příkladě [l'elu z Brig. (poč. XV) je možná. archaismus, srov.

[. str. 276; z příkladů pak ostatních vidí se, že novotnó -u se ujímá &šíří
e_d pol. stol.__1_(_le_;_
ygnikú tu beze vší pochyby analgií parullelních tvaru

ĚYIŠÝQLHQSF_-_MMLD-š
&&šišan3lLŽQLiřEllžLBEČiŠÍJE
EleĚQČjÁQiŽnó

se drží;

já__zaš_ij_u_3
_p9_š1_u
ČČMus.

-i Již.

a, ]“sem vniká ngyeme_3_4_v1'c_u__\31g._u_a_1m

1882, 472 (list Jungmannův

z r. 1822), čiju, piju,

žiju Nebesk. Protich. 23 a j. (tu velmi často), spotřebuju Neruda Feuill.
3. (1877) 28, cituju t. 42, pochopuju t. 44, děkuju t. 711, dopíšu t. a j.
(tež), vypíšu Čech Povídky '2, 235, děkuju t. 21, t. 70, miluju t. 30, před
stavuju t. 1, 123 atd. (tež), píšu Ben. Třeb. havr. 2 a j., žiju Vrchl. Anthol.
357 a j. (též), píšu Rusk. knih. 12 (1892), 191 atd. Stejne mění se kon
covka. 3. os. plur.: tešú-teší-tešou, v. š 14.
X_gáýečí ch__bý_\ý_z_a_—y_pýíšlušná
střídnice. Tak zejména v hanáč
t_inřg _-_0_____1:ů_z_1_1__č__9b_p_1ep_čpg
: nešo,
krejo,

maluje

BartD.

vedó, krejó

vlivem

a z toh_(_)__dftl_e___-_3_/__7_n_
(v laš. se mění

polským___;gyz

t. 80 (olom.) atd.

2,

bódó t. 305 (třeb),

173—175

(bi—n.),

[_nář.lašskgi_i__1_biv_zi
—em v -ym,

v. I.

str. MS): až je z vojny přivandrujem, jo čujem, je se tě veznym, jak je
tebe v ogrodečku zastanym to jo tebě tvůj vjuneček ukmdnym BartNPís.
150—151, podle pols_k._ Že tu -em nevzniklo analogií, jako v dělám m.
dčlaju, v slc. kupujem m. kupuju atp. (o tom v. zde dále), tomu-svědčí

v témž
nářečí
akk. na
tum vojnym t. 151, jehožyk
než
vlivem
akk.sg.polsk.
wojne.

ani vyložiti nelze
.

4. Místo

tvaru

-u,

-2' vzniká

čase_1_n_;3___nj_í_n_1_á.__se__nowtvar -Qz__:_g_a_

stě. dělaj _, sázěju, uměju., prošu, trfm atp., Dřehlas. dělají, sázějí, umějí,

prosí, trpí atd., je nč. dělám, umím, prosím, trpím atd., za záp.-české nesu
atp. je slo. nesem BartD. 36 (borš.), 39 (súeh), t. 45 (břez.)1 ňeseln t. 42
(hroz.), nesiem Hatt. slc. 109 atd. M\'Ot\faTi(3_11mž22í_l_(l__I)0dle
těg tvarů
nahOŽQJLVQGQJDÍQlL-liEQlííBJŠÍV
—m_vždrck)í__e_y_rávem_;_h)$1_LJL_dám,

jmám, 2. dáš. jmáš., id_á, jmá atd.. podle tohoytvořeg 313g„k_„qs:2:_děláá
3. dělá .. . pro os. LgovotdeěláLz:
:: ten vstoupil na místo tvaru náleží
tóho & staršího dělají, dělaju; rovněž tak vznikl novotvar 1. os. sázíng,
1_1_1_1_í_ím1
starší__s_áziem.

mniem:

na místo

tvaru

umějí,

sázejí,

-ě7'u 13351119
__Yiem;

a podobně vyvinulo se prosím m. prošu, trpím m. trpn, dial. nesem lll.

nesu atd.
změn?—„fate vykonala .se. v.,češtině.. 'n.i.91.95_19YGFÉJŠĚ__J£ÉE.ELIĚ
slovesícll..

,která..mě1a_.praes„

._-i(u).- .-_í_š
atd-., .t9_(„1.)"..„\.".0_YZs.__1ŠL_2;_QIĚtj_—ů
IV—

12219544a,b) Pití.5193195443913?měla Pl'aes- tíei?„(.-74.742,
atd-.-1.152?

GQ" ,

-1Tešatd.. tedy ve vz. V. l" dělatz', 1“ sázěti & III. 1. mnětžz dále Qři dieti

QEQBLQJĚQLQYQSELMLLMumm- vmx zadnim-ých
—m nahrsqen

opět __l_lQ_\[_(_)t_\_/'_21_l_'91n
—i. -u. v. 5 102:

jest

a) trpím

však..._lw.v_otxez
a prosím

za.

starší trpí, prošz'(-u), a b) jest dělám za starší -aji (aiu), sázím & umím
stč. -z'emze starší
(dvu). Skupiny sloves a) a b) dlužno lišiti, poněvadž
se starší tvar -ž drží v a) déle nežli v b).
Q_c_h_1;g_r_1_9_l_o_gi_i
novotvarg -m poučují tato data: Lpalllá-tkáCh z doby
79.lf;_2':_..1.309„aPředtím není PTO..llěj__jQŠFŠ..Dří!š|£lilB
— také v Dala 2 pol.
XIV. stol. není ještě novotvarn takoveho; — ale _jgjsgytnje sejíž
_v__Ž_I_(_l_e1_n_

Single:

a k nejstarším jeho dokladům patří: EQEIXĚLŽĚŠQIČÁZ 1. pol_

XIV, podle A. Patery z 2. čtvrti XIV. st.), 88, 35, fpym t. 1-53“ (tn -m
velmi zřídka vedle pravidelného -u); newzbogym fye ŽWíthtb. (z 2. třetiny
XIV) 3, 7, nelln'on'lazdym t. 15, 4. pozehnam t. 131,15, znamenam t. 118,
15, fchowzun t. 88. 29, wolam 85, 3 (tu jen těchto 6 dokladů s -m vedle
pravidelného -u, —z'
) ; (já) pomluwym AlxM. 6. 6; dawam Rožmb. 245 (z doby
ok. r. 1360, příklad s -m jediný. vedle dawagy t. 262 a. j.); — v Urad.

(2 pol. XIV, podle novějšího odhadu palaeogr) jest již asi 50 tvarů -m vedle
_ asi 70 —u.-i atd.; —'ve Štít. uč. (zr. 1376) je na listech 4= až 57b Blkrát
-m vedle 46 '--i (toto je tu často v citateoh, tedy tvar přejatý z fase starší),
a je tu u sloves skupení &) tvarů starých -ž poměrně mnoho (razy 4“ a j.,
prawy 8" a j., proffy 6“ a j., wyerzy 10“ a j., \vyzy 14“ a j., já obraczy
19b, zaplaezy 35“, muffy 43% uetuffy 49% ve 44 dokladech) a tvarů »m
málo (przyczynym 43, zhogym 5", neftrpym 19b, myenym 21“, 48“, nemyenym
54“, welym 38“, všeho 7 dokladů). a naproti tomu ve skupení b) tvarů -i
velmi málo (vfagy 5% rozumyegjr 36“, jen 2 dokl.) a tvarů -m mnoho
(poddawam 4'), fbyeram 5% znam 22& a j., wyznam 113, wyznawam 113,
necham 19b, netbam 22% napomynaní 23“ a j., neoklamam 25b, odpo—
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wyedam

40“. já, odpnl'l'tyem 34“, rozumyem

10“ a j., fiuyein

1213 a j.,

ve 24 dokladoch); — ve Štít. ř. (z r. 1392) je podle ohledání p. R..
Sti'unečka 226 dokladů sem pati1'cícha nepochybných, a v nich 164 tvarů
-m a 62 -z", ato ve skupině a) 58 —z'(ež sě hogy 67'n a j.. drzzy 87b a j.,
nemny 2235, l'lyffy 51“, wíjzy 17“ a j.. vczyny 3[. a j.. rozdyoly132b, chwaly
63h, mluwy 52“, muffy 37“ a j., oplaczi 2251), praawy 143“ a j., praawi t.,
prawy 145“ a j.. prawi 152b & j., pi'offy 74b a j., razy 493 a j., nawraczy
33“ a j., obraczy 233“) a 104 -m (biezijm 1062, drzzijm 43b a j.. mnym
133L a j., nevl'lyffijm 232b, l'togijm 75b a j., fye ftydijm 2185, newelijm
27a aj., zrzijm 17&a j., bydlijin 80% czynijm 239b a j.. cztym 143“ a j..
fyc uedywym 220", zahradijm 237“, nehyzdijm 94b a j., chwalijm 15b a j.,
zewijm 55, ki'otyni 106% wyluczijm 134% mycm'jm 42“ a j., mluwijm 234b
& j., mufijm 80b a j., myflijm 67b a j., ohnowym 5M. naplnym 156'2 fye
neprotywijni 705, porazym 154“, radijln 60"._pofylijm 98“, oftawijm 43“ a j..
fwyedczym 190". trapijin 57h, vtwrdijm 1342 zatynijm 50b a j.. newazym
192% \vyorzijm 166" a j., wratijm 137" aj., obratijm 236b a j., \'zdrawijm 89“).
a ve skuponí b) 4 -i (rozvmyegy 14b a. j., neznagi 1345) a 60 -m (rozvmyem
15b, nevmijem 68b, znam 135“ atd.); — v listinách ze sklonku XIV. a po
čátku XV. stol., otištěných ve Výboru 1,_1007—1060: já, vyznávám dat.
z 1'. 1384. r. 1386, 1'. 1398, dávám r. 1396. i'. 1398, nesmicm 1'. 1400,
rozumiem r. 1401, já sě vystřiehám r. 1402, prosím r. 1400, smluvím
r. 1401, vedle: já vyznávají r. 1384, porúčeji 1'. 1398, pravi 1'. 1396; v list.
Oleš. otišt. v Jag. Arch. 12, 120—132: já, wyznawam r. 1398, 1400, 1406
atd.. wiznuwam r. 1413, przychazycm r. 1413 atd.; — v NRadč (složené
r. 1394 11.1395 & dochované v opise 2 pol. XV) jest v a) tvarův -í 10
v 30 dokladech. tvarů pak -m 10 v 45 dokladech; & v b) tvary —i4 va
4 dokladech a tvarů —m5 v 8 dokladech; — v leg. Kat. (složené
ad
v pol. XIV a opsané ok. 1'. 1400) je v a) jen 3krz'it -m (l'lyl'fym v. 462,
já mnym v. 1323. lfeltraffym v. 2702), v b) jen 4krát (flycham v. 117.
zaklinam v. 567, hanyem v. 790. l'howiem v. 793), a naproti obému—něco
přes 50 dokladů s -i; — v EvSefítst. jen 4krát -m & naproti tomu 50krát
-i. a to v a) 43 -z' (prawi Luk. 21, 32, prawy Mat. 11. 9 a j.. czyny Jan.
1, 26 a j., \vraczy Jan. 2, 22 a j., moly Luk. 2, 49 a j., vczyny t." 18, 41
a j., polozy Mat. 22, 44, vzrzy Jan. 16, 22, mluwy 13.16, 25 a j., ollawy
t. 16. 28 a j.) & 3krát -m (vzdrawym Mat. 8, 7, cztym Jan. 8, 49, poftyni
fie Luk. 18, 12), avb) 7krát -i (neznagi Luk. 1, 34, wyhanyegi t. 11, 20,
dawagi t. 18, 12 a j., nehledagy Jan. 8, 50, chowagy t. 8, 55) a 1 -m (dawam

Jan. 14, 27); — v Hluk. (z r. 1416) je tvarů -i a -m asi stejně; —
v EvOl. (z r. 1421) na listech 1--20 je 35krát -m v'cdle 18 -i, a to ve
skupení a) 15 —z'
(prawy Mat. 25, 45 a j., wyei'zy Jan 9. 15 a j., wyzy t. 9,11,
czyny 10, 38) a 31 -m.(inluwym Jan 8, 38a j., czynym t. 8, 29 a j., rudym t.
5, 30 a j., wyhonym Luk. 11, 18 a j., prawyin Mat. 18, 18 a j., cztym
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Jan 8. 49. I'lyffym t. 5, 30, zahubym t. 8, 11, uftawym t„ 2. 19, wydyn:
t. 9, 25. fwyedczym t. 8. 16, chwalym t. 8, 54, proffym t. 17, 9, nawratyni
Luk. 11, 24. moffym t. 2, 49, odpuftym t. Mat 8, 21), a ve skupení b)
3 -i (ja dyelagy Jan 5, 17, ja nehledagy t. 8.- 50. chowagy t. 8, 56) a 4
-m (dawam Jan 5, 31 a j., znam t. 10, 27); — v EvTřeb. (z 1. pol. XV)
jest -i jen u tří sloves ve skup. a) (\vierzi Jan 11, 27. prawi Luk. 2, 10 a j.,
wizi Jan 4, 19), ostatně vždy -m; — v LékB. (1440) jest vkraczi 301,
proffi 14-7“ vedle opuítim 17b, prawim 208% — v Trz'st. (v Opise zr. 14-49)

jsou pravidlem tvary -m: musím 5, naplním 6. prosím 8, mútím 12, hněvám
t„, nedělám t., nenechám 16, konam 24 atd., ale ve skup. &) je ještě drahně
archaismů -z', většinou v rýmu, mnohdy i mimo rým, na př. (já) se vrací
(rý1_n:ukráti) 36, (já,) veli (: posteli) 328, já proši a veli (: přieteli) 374,
zrazi (: stráži) 182, (ja) túži (: muži) 263, 303, 335. muší (: duši) 311, já vizí
(: cizí) 317. já vizi (: blíží) 132. 312. 314, 318. (já) tě ukroti (: soti 51012)
342, já se boji (: stojí) 85. neproši (: panoší) 236, pravi (: králi) 254, pravi
(: zdravý) 271, jat vieři (: rytieři) 284; mimo rým: (já) pravi 12, 15, 182,
298, 30011 j.. ukráci 15, já, svého života považi 58; — příklady pak téhož
archaismu z textů ještě pozdějších, vesměs ve skupení a) jsou: (ja) prawi
tobě Kladr. Přísl. 6. 3, (já) nescali života mého Baw. 69 (z r. 1472,
sččděti parcel-e), (já) razyt Ben. (1506) Súdc. 18, 25, (já) nezvráti m. ne
zvraci RZvířMel. (rým: stati, pes); — a dosud se zachovalo sem patřící
chci dial. c/zcu, zachráněné tím. že má, os. chceš a ne chtís' atd., a dial.
viza (mor.), mušu, nemušu Suš. 497. Naproti tomu nikoli staré. nýbrž novo—
tvaré jest -u v dial.: (já) horu Bartl). 1, 107, ja. chodzu za ňu Koll. Zpěv.
1, 103, keď popatru na ňu t. (Věstník Kr. Č. Spol. nauk 1890. 24)
atp. Podle toho všeho tedy novotvary -m začínají se asi v 2. čtvrti stol.

XIV; 0k010_r-_L19_QJ.$QLJ1Z_klidné.yštžině
.a..._sk.o.ro_
.dosahuj í_.u.l_í1r.„noy_of
č__,_%ké'
ale \'estoho
drží a vraceiísejiagr
_.SP21É_V_ILČL1F£QIÝFÁLLQXĚQQILJLQ
L__)01st_01-_XXLEDEQIE_L0PÁ$Í£1L-„3.JŠQMQJÉDÉSEXĚEULGŠEÉAŽZG skwelá

a); některý sem patřící archaismus vyskýta sgještč v textech31131sz
a v ně. akci & dial. viza, mušu atp. jsou příklady takové 5511931331131
liosucl,
— Srov. o té věci můj článek v Listech tilol. 1874. 259 sl. a V. Vondrákův
-tamt. 1886, 47 sl. —
'
Novotvar -m povstával brzo po početí přehlásky u—z',proto bývají

tvary -u, -i, -m: dělaju-(lělaji-dčlám, prošu-proši-prosím atd. v některých
textech pospolu. Na př. wzpiewayu psallam ŽWittb. 9, 3. fchowagi t. 17,
24, wolam L 85, 3; př. (já) razu Hrad. 1301), tot já razy t. 105% radym

t. 1075; velmi sě boyu Pass. 359, dokud (ja)nenflyffy t. 324, zde syna
svého vzrzym t.; jaz potupyu ŽWittb. 117, 7. poftawy aedificabo t, 88, 5,
newzbogym'fye t. 3, 7 atd.
V nářečích slovenských
novotvar —mncobmezil se jako v češtině
ostatní, nýbrž pronikl i tam, kde nc. má -u. -z'. V slc. spisovné je -m

11

skoro veskrze, tedy: nesicm, pcčicm, pncm, tram, szmn, miníem, tcšcm,
berem, hrajem, kupujcm atp. za č. nem, pcku atd., jenom v reka udržela
se koncovka stara Hatt slc 109 sl., Šemb. 63. V nářečích slc. na Moravě
bývá -u i -m: nesu, idu, piju BartD. 35 (alenk.), t. 36 (blatn., bystř.) a j.,
a nasem. valem, idem, možem, pijcm t. 36 (bons), t. 37 (stráň.), nčscm,
vedzěm, sadněm, prajem (přeji) atp. BartD. 42—43 (hroz.). vedle treku :
ja-řku L 43 atd.
Mimo slovesa tříd nahoře vytížených jest tvar nový —mproti staršímu
-i, -u ještě také ve vz. V. 2. tesatiztesám, plapolám. pykám, trestam atp.
za starší tešz', plapoli, pyči, treskci atd.; ale tu není změna jenom v k0n—
covce 1. os. jedn., nýbrž celé praesens avůbec tvary praesentni nahrazeny
jsou novotvary ustrojenými podle vz. V. 1' dělali, viz o tom v 5 158 sl.
Kdokoli je 1. sing. —m,není příslušná 1. plur. nikdy -m, nýbrž vždy
-mc nebo -m_1/. V doklade:

co dyem quid dicenms Koř. Řím.

3, 5 je

archaismus od opisovatele (který jej bezpochyby měl za sing.) nedopatřením
zachovaný.
B. Přípona slabší
1. os. jedn. _by_lg1__-_n_g.___Jest
(1053333313313ng
abhara-m, abodha-ihaor. _abudha-m atd., koncovka__-_ain__z_pův. -o-m;_
.V.ÍEŽĚ'EJESĚ.???..ZHEČRĚQQ.X.-:Jla...illlllů„95%2914'4.„ML_Ě_220:L'- žluto-r,

'SZ'JHJPŠÉ—„LUM
Macha-m.

___ě'lvkra
za

veli-matd- Mlqmnšiiuumeúasg

ko_n_covka-om v náležité -5, srov. I. str. 56, alest_8__ts_l_._impf:ggsgachaaaor;
nes-g_atlegh-aupak v češtině zaniklo a jest impf. ncsiech, aor. nes tuli atd___

8. gra/ui osobqjednotná.
A. Přípona silnější
bodha-si.

byla -si. Jest dochována v skr. praes. bhara-si,

dada-si, asi m. as—sz'.řeck. Álmmlgrjgí

atd. V slovanštině je

z__t_9_llg_rgležité
-sz„ zmíněné při kmenech samohláskou se končících v *-ehb
glale v
srov. I. str. 306; te<_1y_ps_l.
praes. _b_c_re_—š__q_s_ta_1jsíllo_bge-elm,
pův. bhere-_s_iia podobně nese-ši), umeje-šo, pl'OSi-šh atd. wšiině
pak je!—_

zaniklo a jest
beřeš, neseš, umíš stč. umieě, prosiš atd.
Místa—310.1gts!=.prm1Lean.:ii;bema;nesq—ši
abd-; 939111199-.3'_m;a
je tu Vlivemkencovky 2. os. sloves kmene souhláskovehgjgsi. Vesi atd., 0 které

zde dále je řeč. Táž koncovkzL-Síyyskýtase také v textech stypgska
a to vlivem stsl_. (textů církevních); v Stl'us. listinách, psaných jazykem
obecným, býva jenom -Šh a nikdy -ši, v. Šachmatov v Jag. Arch. 7, 62 sl.
„Linde ve slovanštin_ě_;ši se_1_1_e\_/yvinulo.
zejména také ne v češtině. Doklad
zdánlivý pro -ši je v Passl_(_l___en3._
2485, kdež se čte: (svatý Martin nechtěl

jíti do boje, poněvadž prý se mu nesluší bojovati; z toho) se ciesař roz—
hněvav (řekl): neczynyffy toho pro buoh bogenftwye, ale ftrachy. buogye
fye pobytye, fluzbu wzdawaff; ale tu je neczynyffy omylem písecký n,
v obou starších passionalech musejních je za to na stejných místech správné
nečiníš: neczynyff toho pro bohobojenstvie atd. Pass. 582, neczynyfí toho
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Pass-

1379,

183?

Middle.

l_lštĚZí._Ělfě.1L__-_ŠŽ341112999..iQĚClJPLQtasz
V. N.Z.á.k.

ŠVGthXQALQMMQL,
v stud. knih. Olom. I. C. 28) Mat. 21, 16 psáno:
& řekli jemu: avmffi' czo tito prawie? Vulg.: et dixerunt ei: Audis, quid
isti dicunt?

a toto

Slýf[igi__w_k_l_ágl_á_s;e_zg__slýšíši„ČCMus,_
1896.

230 a j.;

neprávem. nebot v N'Ják. z 1'. 1466 (v knih. univ. Pr. 17. E. 3) je na témž
místě: Slyffimi co tito pravie. v Keř.: Slilifh' atd., a podle toho je také
v textě Švehlovu Slvffifl'i papae místtglvšíš-li._byg_i£dgjalýením
spis—o
vatelovým, buď, je-li to text dialektický (což mi není známo), _Vivlťištností
dildektickou, srov. zlínské: víš—ím. víš-li Barthl). 1. 16. V ArehČ. XIV vy
tištěno v listech z r. 1528: nepotřebuješi 339, smýšléš—[l]i 340, nepo—
chybuješ-[l]i 358, dieš-[l]i 359, věříš-[l]i 366; original (rkp. Křižovnický
Q..27) ukazuje tu všude ke čtení -šz', v závorkách vytištěné -l- jest od vy
davatele; ale kontext svědčí, že opravy vydavatelovy jsou správné a, že také

v příkladě prvním je nepotřebuješ-i místo nepotřebuješ-li; výklad podaný
v (JČMus. 1896. 369, že tu prý jsou doklady s koncovkou osobní -ši, je
chybný *).
'
1313„kmenech._w.um&kw_lgzuěí3ácll_gá519!413_š!i_ua,_liguszqvku-:fi;
.le
„dest jasif ' ZJ—es-si.:„YČQzřliz.
ddd—si, _Jrčdféti-PřÍ139!13.$1.9\_'?f£1.—íké

_ti_1tedy -sž. Té ne;l_z_e_
_wditi

z Émwagg

o kteréprávě

byla řeč, poněvadž z pův. —z'bylo by v slovanštině -b a nikoliv -z'; už:

kládě.-duem:_z-_.půmlaí_pšíp9nx_.nledídhi 352133552.
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1345; Jinak

Jagič v Arch. 10, 172 (kombinací žádaných tvarů praes. *jesb & opt. *si)
a Kalina v Pracích ůlolog. II, 15 sl. & Lvovsk. Museum 1891, 365 (2 při
zvučného -sž). Souhláska. -s—tu nezměněna. poněvadž před ní předcházela
souhláska:

jes-si,

ved-si

atd.

\_-' češtině

je koncovka

-áug_qll_qyý_l_l_ě_l.__qul9_l_l_l

v_c_.JL-s.'i_sts_hicfia___v
810\'95í9_1.1_9$tetn.í9!u..
lád.t:2-_l£dys.i_má!me„býšfaldewrgfýa

Mag-;š_1u.j91í_míito_:
Vieš-_
&.EžípmzmLahšíýLoseiqdn:
abham-s, ahaúa—aamdLúdbchmLilwr.

miste_:QLDQSUQ.

atd

...byla ..zé':_Dechována. „jes_t___.\;__sl_ez_
ÉEPPÍĚ
ě-š & nů.\'.-__b_11<il_l_'0'—Ss_ř-_._9__5
WiFi-.

*) Kontext dokladů ?. ArchČ. xrv uvedených jest:

na, str. 339: „Sepsání lidského též jako já aneb uěkto jiný nepotřebuješ-Up
(v rkp. nepotrzcbugell'i), přihlédni k sobě; leč s' učeuější než sv. Pavel, který se
v třetím nebi, učil, ducha svatého měl“ atd.;
na str. 340: „ale muoj kněže Jene, smýšléš-[l'li (v rkp. fmýflel'fi) o mně, že
umím Pater noster ete., opět zpomeň na pána. Spasitele“;
na str. 358: „Kněžství rovné jest, aě nepochybuješ—[I]i (v rkp nepochybugell'i)
o kněžství“ (stran vazby ač -Ií srov.: radu tobě dávám, kterou ač chceš—lizachovati,
budeš moci živ býti Háj. 523),
na str. 359: „A dieš—[Úi(v rkp. dieÍI'i), že já tě haním, tupím: nehaním, ale
bráním se tvému banění“ ;
na. str. 366: „jako onen slepý narozený ve čtení a. Jana v kap. 9, když se jemu
nebeský Pán po uzdravení jeho ukázal ». řekl: Věříš-[m (v rkp. wierzií'l'i) v syna Bo
žieho? odpověděl on a řekl: kto"jest“ atd.
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člun—g,qšgot-g, lat. lege-s. legeba-s, sie-.s, veli-s atd. 11) slovanštiny
fs, jsouc na kgngi_glpv_ap_z_aniklo. srov. I. str. 320;

a jest__t£dy imp£.____s_tsl_.

hasiči/459_š-„1zqaígáe 111—
318...a<_n__2.sL5:_1-_.i__č.-__n.c£€..1n.;.c;a--hnpt„„Brahmá,-.bea

e;w7._(_rzcs_J__lgqřá
,(qbef) m,
Na př. impf.: ač vzržiefl'e si videbas
ŽWittb. 49, 18, ty Ježiúščv učenník biefe & ty také podle ňeho chodieffe
Hrad. 84% neporozowaffe non pariebas Pror. Ol. Isa. 54, 1, rozpoměn se,
žet jsem pomohl také tobě, kdyžto židuov fye bogyeffe a u vohne fye
hrzyegyel'fe Vít. 39% ty nemyegyeffe ani přátel Kruml, 1043; ——aor.: ty
do cizie země pmygyde Kruml. 1042; — impt.: jdi, rci atd. Us.
9. Třetí osoba Z'edgqtggg

A. Příjýna silnější

byla -ti. Jest dochována v skr. praes. bhara-ti,

bódha-ti, dada-ti, as.-ti. řeck, jdou) ďíó'aJ-n,yi

atd. QleovanĚng

230110.aílgžítízfátmlzbexgia
nese—tb,jes-tb atd., & _v.._čcšt.ině.
„za-.zaghg:
vami/1.132..
V stsl. je místo žádaného -tb v textech nejstarších a _vgplpýehpljaf
vidlem -tz: berete. jeste atd., a tak bývá. také v textech StlllSkíQh_.___T£
vykládáno z býv. koncovky imperativní (injunktivní) -tu, skr. hhara-tu,
Brugm. v KZ 27, 419 S]., v Morphol. Untersuchungen 4, 252 sl. & Grundr.
II, 1277, 1346, 1351; ale VZhledQllLlí..ŠQJBBÉĚLĚÉFÉQ!číši/;:IESĚJÉJĚQ.
IgM_2qY__sQL_je_n_-£b_a potom teprv _ž_ese vyskytá a časem ovládá -t5,

io-mĚmMaěišýkladzlatakálaskyxlgdňyeýnáležitáztlaal.139119...
ztvrdnutím

se stalp_;t_5_.srov. Baudouin, Podrobnaja programme 190,

Jagič v Arch. 10, 170 sl.. Sobolevskij, Lekeíi 112, Oblak v Jag. Arch. 14,
440. Stejná změna stala se také v koncovce 3. os množ. psl. gtb, -gtb,
v. 5 14. Můžeme tedy za psl. příponu 3. os. jedn. bráti -tb, a české jest

je tedy z jeste.
. [Eštt—

ic. 395119165!__.taká_ies_tt._.ted1._kw_1.w_v_ka_.__-ti=
neučinil

íefti

ŽKlem. 147, 20, jestit podobné ŠtítV. 46, gefti jej proč milovati NRada 194.
kto gefti z nají dvú ciesař GestM. 45 (40) atd.. doklady hojnější v. v 5 223.

Ča.st_0_bx'_váiiíjsgnmvku.iQmQILshrusk, Šanhmatox podává o„mlýna.
7, 67 na hqjlgichwdokladech zakyžgjlyyklad. že se vyvinula z -t_b_
%.SLmilěl!ÁPĚLIÉELQCÍMÍQIBJ:.LM pt_lk_ší_ůla_se__takejinan5týž výklad
hodí se také

pro č. jesti.

MOŽ11_%'1__j_9_,_VŠak
také, že jesti

vzniklo

podle

2. os.

srov. strus. 1. os. sing. jesmz', kdež —z'taktéž se vykládá Šachm. v Jag.
Arch. 7, 66.

Kromě 1935je_j;egte_pěgik příkladů stč., ve kterých osobní přípona -t
_sezdá býti zacholápa. Stejná věc vyskytuje se také v 3. os. plur., proto
hšaďme
zde k tvarům
obojímŽWittb.
zároveň.30,
Příklady
sem hledící
jsou: všeho
(hospodin)
op
atit hobeznč
retribuet
24, (člověk)
newezmet
non
sumet t. 48, 17, newztiezet non requiret t. 9, 13 (24), všickni neužitečni
učiňeni fut facti sunt t. 13, 3, obklíčin fut mě bolesti t. 17, 5. zmnoženy
„JJ

14'

fut nemoci t. 15, 4. k tobě sú volali a spasení fut L 21, 6. nebo v rukú
jeho yíut všeho světa kraji t. 941b4, zapomanuli fut t. 105; 13, i ponížení
yíut t. 105. 43. neyfut utajena ústa t. 138, 15 marg., přieliš počščeni yfut
t. 138, 17, .kniežata sebrala íut sě L 46, 10, nebo v rukú jeho yfut všickni
kraji zemščí t. 94“, 4, zfytieli l'ut t. 16. 14, slavná mluvena fut o tobě
gloriosa dicta sunt t. 86, 3, naprizňeni l'ut i mirzci učiňeni l'ut t. 13. 1,
nebo umenšeny fut pravdy t. 11, 2, nebo rozsilnili fut sě nade mnú I:. 17.
18, rozpomanuli yfut sě L 77, 35, shromazdin fut sě vody t. Moys. 8. fut
zkazili t. 10, 4, smůceny fut kosti mé t. 6, 3, synové ostarali l'ut sě t.
17, 46, zpirzňeny fut eěsty jeho t. 9, 5 (26). oni divili I'ut sě t. 47, 6,
jichž ústa hořkosti pilna yfut t. 13, 3, základové hory smúceni fut t. 17, 8,
jěšuti mluvili l'ut t. 11, 3; newzhledat non requirét ŽPod. 9, 13 (24);
podmy a navratmy sě k hospodinu, neboť on poczza a fpaíit nás. vdery
a vzdrawyt nas. obzzywit nás sanabit, percutiet et curabit, viviňcabit Ev01_
132“ (Os. 6, 2—3). Nejhojnější js_og__př;íkla_dy
tyiollljjttb„.lejich
-t po
kládá Šafařík v Rozboru 122 za osobní příponu, a týž výklad podával jsem
také ve vydání ŽWitt'b. 1880, 215 a 257—258 a j. nepřipouštěje, že by tu
mohlo býti enklitické -ť. Ale poznávám, že výklad ten není jistý. ELklitjqké
-f. -tz' bývá v stč. a též v ŽWittb. hojně přes mím novočeskou a přes po—

třilžLlšťthXinDJCbO orig—Lňnalem
cizo'azn'čnýmýaiakínaljxšenaua bývá
zejména též při sloveso 3. os. jedn. a množ., a bývá tu druhdy psano zře
telné -ť; na př. wzbidle-ty t. j. vzbydlé-ti inhabitabunt ŽWittb. 55, 7, když
ty sende cum interier-it t. 48, 18. až ty zhynú doneeideňciant t. 17, 38,
sbožie ač ty příde divitiae si affluant t. 61, 11 (v textě lat. není tu nikde
příčiny nutící pro enklitické ti překladu českého), ta (kůže na hlavě) gcftit
tvrdá a l'lowet plet Sal. 747, mluv k králi & nezapřít (tak v rkpe) mne
tobě non negabít Kladr. 2. Reg. 13, 13. a wyprawiet (též) ryby lIlOl'Ské
narrabunt 1. Job. 12. 8; proto jest jLavdč podobnější výklad, že také v do
kladech

nahoře uvedenýgh

jest

enk_l_i_tielgi__—_t_'.__
a nikoli přípona osobni

_Kromě jest nemáme tedy v češtině bezpečného příkladu pro příponu
3. os. sg. praes.

-f, n:_'_|.l_e_ži_ta
a bývalíLpilípona

tato se v době prastaré

od- '

sula a již v ntzjstaL'sieLpajnjttlLáchjsou pravidlem tvary_b__ez-t: M93, kupuje,
prosí atd. Výklad, že by -t vt'ěchto tvarech žádané nebylo z býv. —tb(půV.
' -ti), nýbrž podružné -t jako v aor. atd., nezdá se mi pravdě podobem
v. Russk. Filol. véstn. 1881, 247. KZ 27 (1885), 420. Athen. 7, '185; ale
ovšem !.119111..a„-9.1:=-.3.
sg,..wazima.?„atd...býti.yndýaemajéasl339153123:
také _p_13e_3_g.___bMez
-t. srov. Jagič v Arch. 10, 171.
l).—_
PĚÍWBĚ-ílÉlĚÁÁŽ;_95;.ÍĚEIJEJDĚL..:Ě;.Q)Ch0l'án_a

„i_es.t__v_sk1_=_i_uu>_f.

abhara-_t, abódha-t. aor.ab1_1dha-t.opt bharě-t. lat. lega-t,
velí—tatd.
nganstiny
—t,jsouc na koncj_slgra, zaniklo. srov.I. str. 319,a jest tedy
impf. Stsl. ncséaše

č. nesiešr:

m. -e-t,

aor.

stsl.

í č. nase m. alt,

a i1__i_1p_t„

neci, beričmesi (nes), boří bcř m. -é—t.Dokladů je hojnost., v. doleji při
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vzorech jodnotlivých. V příkladech: čso zaplatit (am-.)quae retúbuit ŽWittb.
115. 12. anděl gydet k & Janu EvVíd. 35" není přípona osobní -t, nýbrž
onklitické

—ť.

10- šitazaí—„asglzuhaoiaáz
P.ro 13319133ng Hama._půmtlnídu.19_1$=rých

„bug

s:_10__vans_1s.é__da_ly

-_v_€,___a__\_jgd_l_o_golgo
-va: stsl. praos. neso-vé, impt. nesé-vé atd.. později
též -va. stč. praos. nose—vě,wa, impt. nes(ě)—vě,war. V stsl. je má pravidlom,
a -va jen málokdy se vyskýtá Mikl. III" 64; v češtině pa_k__j_sg_1_1_
31932ng;
I).ří1)9nbf....!1_9lžlěšlš'_
ĚĚS?JÍRČ__$Ě3_1ÍŠ»31?_
„v. textechpejstalšícll

pro

.-._v_ěhejnšúši.

než pro f_wga. mnovyplýýa; žo fvé je_v slovanštině přípona starší a vlastní ;
;?42."\.'.Y___"viimí.____ó
se vedle ní vlim_slual_ů__d.v_ca_dgblaatp. 'MJJŠJLIMIĚ
950_1211ím-ic.-_v
..stš-„Je..ggdlqdvšaalmnwýělgi
_nov_0.t__var
va; SI'OV-111—
1. str.. 523 a 529.

Dokladxmm
až:
srdečně

.

)mes- c<>_;/4.\:í.<.=___sdřila..__v_£arn_..sěggqigjguadqmnšhgadam
sole-lie

t. '. své.

želévě

ladxa___z_1;á_(l_c_gv_ó)__élgl_šM_._
1, 17—21;

doňadž zuie živa.. tiem to viny pokupiwio, jakž tebe viec nodl'tupiwie t. j.
své, pokúpívě, n'odstúpívě (my dva zrádcové) t. 1, 42—2, 1; dawye l'udem
dosti smiechu (maso.) Mast. 4; vč (my dva lotrové) tuto muku trrpiwie za
našě zlá diela, jichž l'wio velmi mnoho sdčla Hrad. 905; již ffwie tři krošě
propila (praví žena muži) t. 125“; Gmawie túhu ukrutnú (Jan a já Marie)
t. 56“; já a otec, jeden fwye E\'Víd. Jan.“ 10; 30; vě (my dva mnichové)
mawie svuoj puost držeti ()tc. 20317; cožkoli fwie przil'ahla (Jonathan a David)
Comest. 136“; vecesta súdci (du. nom.): když l'wy'e byla v kútč sadu Pror.
Dan. 13, 36—37; —__impt. Podwio, zapoyuio joj vínem a fpiewie s ním
(my dvě dcory) ()l. Gen. 19. 32; — aor. bychwie neutratila (muž a žena)
Hrad. 125h; abychwie hospodinu slúžila (ženich a nevěsta) Pass. 323; bychwie'
(my dva bratřcnci) u moři utonula Pass. 2.90; abychouie dala (mase.) 01.
1. Reg.

a

9, 7.

'

_"

: praos. vecesta súdci (du. nom.): když lwa chodila po sadu sama,

viděla'IwaPror. Dan.13, 36—37;yl'wabratřencčPass.290;
ze_ož—zídajaiajf.-zadava..

..(Dray_í-lřgt.1:_a__Pay£1)
t 297;

což vczynywa,

když

nemozewa s tebú přebývati 0m. 281% snad vmrzewa hladem (my dva.
Adam a Eva) Adam 198"; va oba mawa příčinu k plakání GestM. 67b; -—
impt. Savina svéj přietelnici vecč: nebydlwa tuto déle Pass. 472; Savina.
povčdč svéj tovařišcč a řkúc: odpoczynwa tuto t. 473; myowa tento mlýn
spolu t. 536; weydiewa ()tc. 28011,wratwa se t. 1665; poprol'wa pána boha
(praví Tobiáš ženě) Comest. 180"; podwa ven (praví Kain Abelovi) t. 14b;
— Aor. abychwa _spoluživa byla (ženich a novísta) Pasa 323; otazowachowa
Krist. 106b, vzrziechwa t.; abychva vesela byla GostRom. Výb. 2, 922.
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hm.-:9ě„.a_...rfza__.i599,Jak...;_quladů.
mytím—„bez.. 3941.29„„lzodqvého:
[__slovinštině vyvinul se tu rozdíl rodový, jest -va mase. a -vc. -vi za 11,32
fin., v. Mikl. 32 156, Levstik Die slovenische Sprache (1866) 58, Lego
Mluvn. sln—(1893) 36 SL; PÉRFRZÉLLDBLEBPQJQZQŘIQEIQXÍHŠimša. QQ.
Lnníya-Lse podle toho — ovšenx_ mylně — _že také v_gtsl. bylo -va 1nas__c.
a -vě g-wje) fem.. v. Slawin (1806) str. 173, 305, 309, a odtud vyplmul_o_

také stejně __n_1ylné
nemam

v 1. díle Star. Sklad. str. XXIV, že prv

tAk£_\_'._s_t_č_Q$ti_n_ě__hýy_alo_:yr_6_maS_<=_.__n__-&E_11_L_ngl_tr.

__Z
-va-11úí_s_qi%Letmé.kapkamiwwwxek.pauígapln£=ine
-m_-qz_y a du.__-3gz_.__l)_o_klad
_nejgtggáLpggígjN__st_ol._:_S_zuo__witanmaj
Št—í7t09.352; potom vyskytují se dosti hojně a pokud dual vůbec trvá.,
na př.: tři domy mufyma. jmieti BligPetr. 20b, co chczema učiniti Ote.
395% zahynema. t., vderzychma oba. t 3945, vzrzyma se spolu (mnich
s matkou) t. 378'“, byehoma chtěla utéci t. 3963, byehma. obynula t. 2542

nedajma lidu u boji státi DalJ. 28 z rkp. Ff, znamenie ješto gflna měla.
GestaK. 93, va “vždycky gfma. ve tmě GestaM. 67", odpocimnaz oba. sobě
Baw. 211, podstupma. je směle t. 222. do komnčty potečeina t., dveře ote
vřené naleznema t., nedajma DalJ. 28 ze Z, poďma napřed Ben. Tob. 11,
3, poďma pryč t 1. Reg. 26, 11, rozmluwma. Spolu t. 2. Esdr. 6, 10, budema
se sama dva bití t. 17, 19, doradile Sma (fem.) Boch. 185, zemí se spolu
živíma nikdy se nenasytíma (krtice a. Žába) RZvířU. (kltice); Philomates
(1533) uvodí s_edglkpoggna, dčma jako tvary, kterými se mnozí za jehg
dob prý zanepraždňují, Matouš Benešovský má ve své mllgnjci (1577)
v Éradigmatech
1. os. du. -*)na"veg,l(_1zq,
vidíma atd., a ještě u Rosy 1672
str. 57 je příklad: ma. (sic) gfma byla.

ll. Druháa třetí252133
1. Tvary hlavní i vedlejší mají tu v slovanštině koncovky opět stejné.—

V 2. os.je přípona-ta: stsl.wgiese-ta,

impt nese-ta,at)1'.3M_

Lid—»
.S.Pif-.-greagaseýggniya3651919.(599113..mn.
atd-

__J__Ste'“á-„.Rří299a_js_y
lit.

„gel).-„esn..qeseée.

map—s.S“)Síttiíýšdn_3_.P9_.HĚMLLÍ9_EEÉY:_É€Ž

Brugm. II,-1372.

.

Y___3._É_j_(_:_p_ř_íp_qp_igt_s_l.

-tc:

praes._;_1_ese—te,

aor.

nqgg;£ea__z_t_td_._íl_e_-__l_i_

přípona. tato stg'gá. se skr. -tas, bhara—tas atd., tedy byl její tvar původní
-tes.— Vedle -te Wskjtá

89._x...s_t_Sl-._j_iž_X_psjstaršíqh,Leitgeb...take._kqqu;ka_

:ti Wiedem. 25; tato je pravidlem v čgwi:

stč. praes. nese-ta, aor. nese-ta

atd., a tak bývá takéjindeve slovanštinč.Je-li tokongng pýejatšif
$!: nebo jakého původu jiného, není jasno.
Je tedy v češtině koncovka -ta v os. 2. i 3., je tu v tvarech hlavních"
i vedlejších, a ovšem bez rozdílu rodu.

2. Doklady pro 2. os. du. mites. _impt a'aor.: tu mne dogang
a jiesti

mne _1lpra_w_ita__šh;ad_._
755; \viezta

to, Petře

a Pavle,

nepřídeť to
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váma, jakžto žadata, byfta byla mučedlníkovú koronú koronová-na. Pass.
297; sv. Kríštofor otáža (dvou dívek): proč Ita sěm nvedeně? t. 362; (vy)
nemúdřiej dievcě! kako fta sě s pravé eěsty svésti přěpustilc! newzdata-li
oběti našim hohóm, žlú smrtí fendeta. t.; vždechni srdce, wzplaežta oči,
ruce fepnyeta fye vzhuoru, gdyeta nozě u pokoru Vít. 20b; já jima. (dvěma
bratřím) řku: Podta. budeta—li moci, vczynyta. sobě peleši Oto. 281“; —
pro impf. nemám příkladu, pro aor. jen byťta. PassJ297.
V impt. je tvar

2. os. dvoj. —ta spolu výrazem

pro os. 3. Na pý,__lgg_d_tž_t

uši tvolmslýehajúeí
ŽWittb. 129, 2; budta. tvá. voly Hrad. 109“; v_vená
mužč newzdaluyta. fie od mě služby Pass. 285; wratta- fe, dceři moji, proč
jdete se mnú, nenadieyta fe, bysta mohle viece mužě mieti, wra'tta fe
i oteydíeta Varš. Ruth 1, 11.

D_0k_la.dv
gro 3. os.

\\

praes.: (oči) zteneiele fta ŽGloss. Ezech. 14, (oči) Ita [y(e) \vžnefle
t. 130, 1; vztřásla ftu. sě rty má ŽKlem. 1271), očí hledita t. 65, 7, (oči)
zhinu1e l'ta t. 68. 4, (oči) abifta newidiele t. 118, 37, rucě uezinile íta
t 118, 73, koleně omdlele Ita. t„ 108, 24; žřiedlnici jeho tiežeta. synóv
člověčích ŽWittb. 10, 5, oči jeho žrzym t. a. 9, 9 (30), koleně moji ne—
mocznye fta t. 108, 24; vy (mase.) newyeta DalC. 39, co Ita ta dva sliúbila.
t. 26, x_vxndeta. dvě olivě z ňeh<_)_(1nčsta),' tě wendeta. až do královstvie

nebeského, nebo město oflawita & všiu žemiu [obranyta t 7; oba velikú
čest gmata Mast. 409; jakž svědky powyeftaItožmb. 256; vy ená. mužě, ješto
gl'ta v kniežeeích dvořicch vzchována., budete prvnie na. mém dvořě.
pakli to potupita....kdež po mně nepoftupita Pass. 283, dvě dievcč gfta
utekle t. 270, (Maria aAlžběta) netahle fta sě přituliti t. 278, rueě budete
k svázaní poskyteně t. 305. tě (rueě) gfta juž rozvázáně t 306, obě (městě)
fta rovně ve zlosti t. 307, tot' Ita dvě ráně t. 304, kak Ita sě dvě těle
směle t„ 402; (rueě) Ita probytye Modl. 56“, uši meho srdcč přěd tebúť
gfta. t. 135; tě (dvě tetky) sě 'po světu tkata Mastl'h'k. 221; aně (dvě lodí)
ftogvta

Krist. 34b a. S4"; kak Ita. rueě pr'okláně Alb. 40b., rucě Ita. plně

krve t. 61“; ruce pohodlé czynyta životu všemu i branyta jeho & nozě
nofyta & držyta jej Štít. uč. 66a, kto ostojí když dva fedata t. S“, když sě
lhcrzeta ješto sě tělesně mylngeta Štít. ř. 95“, tě obě milosti ani l'ta zlé
ani dobřie t. 93b, oči mozzta viděti t. 79b; dáně Ita dvě holúhátcě Vít.
22b; dvě Ita galilíj Mat. 51; ruee, jenž fta ustavilo nebesa, tě fta- rozpatě
R01. 9“; ruce naši jeho Ita držěle ROLB. I“, dvě koruně gfta. t. 78“; dvě
(ratolesti) Ita uschle Pulk. 4“, dvě (kniežetě) zhyneta t. 5“, dvě (olivč)
wyndeta, budeta. sě skvieti t 6“; povznym obě uší jeho Lit. 1. Reg.
11, že Ita sě oči probrale t. 14, 29; (1sz člověky fl'iedata. o vítězstvie t. j.
sědáta. HusPost. 217“, tu gfta dvě slově t. 32", b1ahoslaveně gfta. oči t. 1508
a 152'), rybiei dvě co znamenáta t. 2“, vidíta. oči tvoji HusE. 1, 56, budeta
viděti oči tvoji t., těto dvě Maří byle sta Kristově teteěd t. 2, 134, jsta—li
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dvě straně sobě otporně t. 3, 204, obě straně býváta křivě t. 1. 161. dvě
křídlo uoseta modlitbu t. 1, 292, tě (přikázaní) máta býti zachováváně t.
1, 136; tať (maso.) gfta ještoů mluwita Ol. Ex. 6. 27, oěi gfta. plně prachu
Ol. Bar. 6, 16, múdrěho oči gfta v jeho lbě t. Ekkl. 2, 14, jehož gfta
žádalo oči mojí t. 2, 10, uši hlušě budota t,. Mich. 7, 16. tvoji nozě negfta
stiožcně t. 2. Rog. 3, 34, jižm (dvě žoně) Ita, zvedlo dóm t. Ruth 4. 11.
rucě ženštio jeho zahladyta t. Jud. $), 15; oči buděta zprostřeně Kruml.
19017. chřiopi vczygota vóni drahú t. 3025; (dva mládenci) nic nowyoffta
ROIB. 103b; Armonij dvě fm Mill. 10“; tu Ita dvě hořě & l'lowota boží
skok Maud. 4“; Ita, dvě costěMand. 44b; ruce které l'ta mě stvořile Nikod.

83"; ruce moji rozpělo fta nebesa. Pror. Ol. Isa. 45, 12; obě straně ftrogita

k boji Troj. 1488;

Ita dvě létě Comest. 483, Rachel a Lia fm ustavilo

dóm t. 635; k té oběti przil'lufl'úta dvě holubicí CholčP. 303, oči naše
\vidíjta t. 36“, oči jich ollncta t. 3“, což dvě zrna \važita Háj. horb. 190",
oěi prohlédnota RZvířU. (Intim),
aor.

& impf. _:_(I_(_l_ipgs_
_s__13._1*_t_o_f1_lgg)_lgodt_:_ta
na. sě komun,_(am._síl.)__Al_xY

.

1576; kdož Kaifáš. & Annáš biěfta Hrad. 82% nozě biofta u velikéj mdlobě
t. 142'“, když (vdova & svůdnice) pospolu fediefta, rozličná slova mluwiofta
t. 103"; Jan a Pavol odpowiedyefta Pass. 283, ta dva. pústonm'ky wecyol'ta
t. 284. obě (ženy) pracně oftafta t. 287, když dvě létě mynul'ta t. 339, oně
(dvě dievcě) \vecyol'ta t. 362, když tě dietětě podroftefta, pocziefta spolu
hráti t. 157, rucě bieftn svázáuě L 306, když (sv. Savina &'jojí tovařiška)
fodyelta odpočívajíc t. 473; že sě dvě hořě ftupyfta All). 49"; (dietě)
s matkú zrzofta na sě Kat. v. 750; (dvě krávy) gdiefta. Lit.. 1. Reg. 6, 12;
dvě ženě llowiofta. Ada aSolla Kruml. 47b; rucč biefl'ta těžcě Ol. Ex. 17,
17, dvě dstč biefta t. Gen. ], 16; Mojžíš a Aron padofl'ta EvOl. 120“; jejio
(Dorotiny) sostřě pohance bieffta, umučeníe He bogifl'ta, protož sě křtíti
nolmiogil'm, Poczieflta jí (Dorotě) raditi . . ., odpowicdieffta, jakž rozumyeffta. ..
tu sě obmtiffta..., inhod fo krztil'l'ta Lvov. 77“; tuť se tě dvě dětátco
uzrzol'fta OpMus. 70“; dvě dcořo bieffta slyšela Comest 29b, hybaffta sě
diotětě t. 34“, již Ita dvě lětě t. 483, (dvě dcery Lotovy) wzolta radu, abyfta
otcóv smutek ohměkěile, aě l'ta. koli díěwoniě bylo. však. .. od ňoho siemě
pržygiofl'ta t. 2!)".

3—Dual klesal.Halwamigzge...12111!'a1gm1_3at2135;„magid
!."žSQÉQÍÍĚÁS—C
1- nesemLAe
_2-£S£&M.(ÉZLEĚP-_Áí ÉQŘČJLQLOĚLLIQSÉHÍ.
jsou pro 2. os. tvary nesota a nosetc v'užívání ; jsou stějně plqugsjl
Having
říci “ víz.13št_n_l_u__stejném
i (vy dva) meta LGůgqbgm„sta_nš.ím1_
l (vy.dváj_rlěsěýe—(zpýgolgělg__novgglLg_poněvadžje neseta také 3. os., běž?
šéÍÍiíčšíšžŽ'ÍÍaflŠě—jío touž_-9=50.b.u...T_ín_1
_znůambgpgullilaDLQ—31-95419419:
v_o._t._v_a,__r_„-_tq,
„Xvskvgg'ěgqvglmí

gagů

zírídlga

doklady:

zpám

tyto:

nebo_f_t,33___v_vi_dzgl_v_

Zdravie gl_é_viderunt oculi mei Ev. Víd. Luk. 2. 30, ta reky

pohřiechu wozměte škodu Baw. 362, že fte dvě straně

(t. pravá & levá)
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Comest. 7“ (ve lte je pod -e opravná tečka), této dve ženě žádale l'te
t. 200“, profýte-li dva jednoho řečníka. první jej obdrží Brikcí (1536) 3,
4, jestliže dva. řečníky máte před soudem státi t. 4, 7, obě (ruce) býváte
bílé ČČMus. 1829. IV. 48 (z Červenk. a Blahoslav. sbírky přísloví). Tvar
3. os. -tc je na. pohled stejný s nahoře připeinenntýinwstsliuale nesogvisi
sbgln nijak; stsl. nesete atp. je tvar starožitný, kdežto české nesete je pozdní
novotvar. Také v tom je rozdíl, že v stsl. je -tc tvar obecně platný. v če
štině pak velmi řídký. ——Když se vyskytuje 2. os. du. -te, není to novo

tvar, nýbrž proste odchylka syntaktická, plur. za du.; na př. (vy dva) ste
nikdy dobri (tak v otisku) nebyla, neb ste mi nectně učinila, Bow. 364.
4- J_i_mlme_slm'anštieč...-vxslsýtávzt.se..tak€___lzžílnln;£é_=
s _y__v
'znamem
f(!_ll;l_.___i_l-n__(al_t_l'_._.__
_pýpj;_i__n_lgs1:._;t_a_. Tak

íViedeln.

zej1néna__v_i_os_._v

27; v_s_1'_b_s_k_o_s_l_..
Danič. Istor.

stsl..

obl. 296;'Lv slovním

Mikl.

32 65,

v 2. i 3. os.

-t(? a. vedle toho -t(:. -ti. v. Mikl. 32, 156, Levstik Die sloven. Sprache
(1866) 58 a j.. Lego Mluvn. sln. (1893) 37 sl. Co se původu tohoto -tó
týká. jest domněnka., že vzniklo vlivem 1. os. -vé Brugm. II, 1373; podob
nější je_vý_klg_d, že se -té vyvinulo podle dg,__noni._sklonení_j_m_enngho a 7.1:
jing—AQQ: nesetu maso. a neseté fem. neutr.. jako je maso. ta dva raba
proti fem. té dvě ryhé a neutr. té dvě městě. Dobrovský věděl o tomto
_roždíle__v___s_tslz_a___sgl
psal o něm
f_d___(_l_Q_l_1_l_l_l_1/_l_l_al
se i učil, že

tak

bývalo

v Slawině
také

(1806)

str. 183., 305

v stčeštíně,

v. Slawin

(1806),

a 309
173,

Lehrg. 1809. 29 a Gesch. d. b. Spr. u. Lit. 1818, 165. kdož ivytýká Pul
kavovi, že prý mate grannnatieký rod — vermengt die Geschlechter —

& mívá fem. sta místo prý náležitého sté; mp_objjolskgni__utislglyanka
v Uvedení při 1. díle Star. Sklád. str. XXIV, že prý v 2. a os. bylo
__1_n_asc.
-ta a. feln. neutr.
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tedy piý jsta. & jstě.

nesetu a. nesetě,

bista

a bistě atd., ale že prý staří Čechové „velmi často jedno zadruhé užívali,

nedávajíce pozor na pohlaví“. 1319332131313.;DglzirevskébnEMMLLML
_os.__(ll_1._j_(=___\f_stče$tinč__p1'o
všeekx _rody

(vedle

několika

pozdních

novotvarů

-te) vždycky -ta. a nikdv -tě. Vysvítá. to z dokladů nahoře podaných a za
tím účelem zejména pro fein. & neutr. hojných. Doklad pro —te'nenalezen

dosud nijaký; v Drk. 155“ psané przyprawytye a uvozované druhdy jako
doklad pro du. —tějo plur. & omy1 místo -tr:, viz doleji % 13.

12.

osobamnožná.

Iš_o.1.190v_ky_t_varů
l_llzlmíd1_i1_edlcjáí_qhjsem- ©.u_v_=ilnv_anštině__Lo
'ČtítŠjÉ

.a„91118131ng
_Lai911..away.-:ma-_w3.q,.._<ma„„rmut
—

netagannšguliaaíf
„a_tp„_i

atp..

a je 7. [av1__-_7_1_1_es___mahougmq_Bmgin.II,

bude—ma„ vidí—m0 atp. Pastrn.

14 sl.., srbch.

8.
e_ř.
game;

1356.

—

_Ijřípona

-1m_)_.slc.

& sln. 2131qu plete-mo,

impt.

pleti-mo atp., %hM.$.-SlžL.-.-JZ£E£JEFĚ_IIĚUĚPE_PFBÉ'JÉHĚŽEFĚA
23

20

lat. -mus. laugh-mms....alieký.se-_.sk.l:_:mu_tm_ů_.xedlei,sígha.-Daná..abLLIE-ma..

atp.; možnáiedLžethLszLAdův
v tvarech-).LIštvních

(_n__n
l'oz.dí_lne._i_..\;e_
5193326111354.,
„muž.

z pův. -m08 a ve \'qileišxll.._z...pů3;_;12294_a—19__m92ná

tvalíeclzmhojígh;Mljgawjaéhp:„mši-awawebe

% mw. _ _IÉÍRQĚĚJŽÉĚ..C_Qílš;ZÉLSĚĚLQĚSSŽÍM„Ča_1195912.ĚMLNIYQÉSLSQ
ž pův.

f_mmpz___1_1_._:mon.
— Přípona

\;zgiklabud..zslloýeým.-z

-my,

stsl. neseůW

_česk,_nesef1_7_zy__at_d.,

411-6—
resnf. % -m5m zdloužf. Z -m0"_z-_.hud._z_ué:_

které přípony předcházející připodobením k zájmenu ]. os. plur._
Doklady pro —me: praes. budeme ŽKlem. 79, 4, weideme t. 131, 7
a j., promyenyme DalC. 72, co dyeme Koř. Řím. 4, 1, nepul'time Otc. 14".
co chczme KabK. 25" atd., nč. neseme, umíme, děláme atd.; — impt.
odwržme ŽKlem. 2, 3, wladníeme I:. 82, 13, modhne se ŽWittb. (MU, 6,
pocln'alyme hospodina & jemu buď dieka l—lod.%", řkúce alleluja chwa
lyme boha t. 26“, -wymy['lme nějakau chytrost Br. Jer. .18, 18 atd.,. nč.
nesme, umějme, dělejme, prosme atd.; — aor. abichme ŽKlem. 105. 47,
bychome byli Krist. 83b, pocžechme Otc. 308“ atd.; — impf. migychme
Otc. 34la;

—

v EvZímn.

je poydemee

48, a n Begg___l)_ý_\_'á__má„no__=má;

čteme 1,15, nediwmé fe t. 1, 194, wyřkněmé t. 1, 59, fpoleháme 1, 585,
přiltupmé 2. 128 a j.; odchylka stejná je v 2. os. množ. -té m. -tc, V. %13,
& Emu—1113se twául. nemístnýml_z_\11_<_em.„nekierýgh...ňečnikú.._.dlonžiti„p.o.—

519_<l_n_í__s_labiku
_a_.zejmšalwawmnwhhalgg

— dial-

védémé

BartD. 2, 80 (olom.) atd.;
'MÍQLIBÍSÉYJLBÉÍE„Elška

n1c5_1)_.í:.„_b31.<le_1„l_m,
dobehnemm

mámo.,

w'dímo,

musímo, idemo, nepoznáme atd. Pastm. 14 sl., urobimo. my smo Šemb. 76
(slc. novohrad.), idzemo, vedzemo t. 77, umrjamo t. 162 (gemer.);
:_1_7_z_1.___-_722_7_í_:
praes.
což widim že (měsiec) nám nepřeje světla Ale.
10, 35, to jež Widim znamenie t. 10, 26, tobě věmi_by_t_i__ml_1žžiln_
l_11_s_Qb_ú_

všeho okufgln Al_x_B_ML
6, 21 sl., proto pron
tebe aby nám dal dary
z sebe Kunh. 149", ciesařstvím wladnem my LAl. a, budem DalC. 10,
chczem t. 49, (my) bohu jě pomczyem t. 98, budem ŽKlem. 74, 2, fkažugem
t.. Ambr. 1., 11911391T12_1š_i9__.$1£9dy__nemzxxpeynglx„sm.hgswLAM; 429, co
dyem quid dicemus Koř. Řím. 3, 5, chcžem_ Otc. '14“, budem_ t. 155, tefl'em
Háj. 11'-', powolugem

t. 318“ atd.,i_llě.__nesem, minem, _tešem_,__beřem.lajem,

kupujematp.; — grupy,modlemse a pailgygg

94, 6, (Vršovicipra;

vili vespolek :) dohubym kniežěcí plod ])alC. 34, poydyem Ol. Deut. 13. 2,
my nemftiem sebe t. Jud. 8, 26 atd., nč, tisknčm, padněm, pomstěm atp.
Us.; 453.01: abichom ŽKlem. 66,. 3, jednomu čarodějníku sě pržykažachom,
& když ho falešného Ieznachom. pryč od ňeh_o_gúom Pass, 291, nebyli
bychom Krist. 83b, gydom tam a když opatržichom .. i pogydom dále ()tc.
298b sl., když gydom od 8. Apollonie nagydom sled ješťera' t. 124&sl.,'na1e
zechom Otc. 299_1'-atd., nč. bychom; — impf. když zpomieniechom Siona_

cum recordaremur ŽWittb. 136, 1; —
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-my: praes. gmami, uidami t. j. vídámy, znami Kunh. 14813 gmamy
_AleM. 6, 23, damy t. 2-4, potepemy DalC. 10, \vezmemy t.. profymy t. 3,
\vydymy t. 15, zazpiewamy ŽKlem. 136, 4, profl'ymy t Ambr. 20, zpowíe
damy sě ŽWittb. Ambr. 2602 my gmamy Hrad. 83% newrownamy t. 835,
nebudemy t. 861), chczeniy t. 2% ['lyl'fymy Pass. 464, nepoltupymy t. 384,
flawimy t. 279, ftogymy Modl. 15“, to obnowugemy i pevno czynjmy Pulk.
135“ (tu hojně v slohu kurialním v listinách do textu pojatých), muozemy
VšehK. 36b, chodijmy t. 92", gfmy zavázáni t. 4“ a j. (často ve VšehK.),
witrhami Koř. Mat. 13, 28, pi'ziebyvamy Otc. B“, czakamy t. 153, platili
smy Sv. 160, smicmy řéci t. 162, dávámy VšehJ. 368, vidímy t. 136, ne
móžnly _t. 430, musímy dopustímy budemy půjdemy Blah. 350 (tak říká se
za. člsů Blahoslavových misty na Moravě, Blahoslav to zavrhuje), polluchamy
KabK. 22“. rziekamy t. 14", hledamy t. 25“. vdielamy Ben.. Jud. 12, 4;

dosud v nař.: mámy, nemámy (tým: slámy) Iderís. (Prach), líto líto ne
semy t. 58, mamy, damy Šcmb. 20 (vých.-mor.), běžímy, pravímy, nechámy,
dámy, zmy Bartl). 1. 78 (rožn), 'ncsemy, chvalimy, kupujemy, volamy t. 121
(las.), udělámy t. 2, 138 (zábř.), dámy volámy kópímy t. 38 (hrom.) atd.,
mamy Suš. 344, něněchamy t., poveděmy t. 40. volamy t. 52, poručamy t.,
půjdzěi'ny t. 19; — impt. znamenaymý Jid. 10, poftawymy věži sobě DalC. 1,
tu řěč poruczymy bohu t_Šíím—kufmy t. 8, pojděte i zatmtimy jě disper
damus ŽWittb. 82, 5, uczynymy faciamus t. 73, 8, pieymy Hrad. 67“,
gmyeymy t. & Štít. uč. 16b, nawratmy All). 89% nalleduymy Ol. Deut. 13, 2,
fehltymy jeho deglutiamus t. Prov. 1, 12, k svému se nawratmy VšehK.
38", pojďmy VšehJ. 300, vratmy t. 67, veďmy, volajmy Bai-tI). 90 (stjick.),
poďmy t. 2, 38 (hrom.) a j.; — aor. b_iezi_e_chgn_1y_jz_tl_cg__bycli_qml__s_ě_vstekli
I_[y_a_gl._
27b, bychomy ostali t. 173, nevodili bychomy t. 853, abychomy na—

plnili Huslč. 3, 132, odpowiediechomy Otc. 88b, bychmy VšehK. 262b; —
dial. -mě, -mé, —ma, mw: krčjemč (přen) BartD. 2, 52, neseme t. 120
(zábř), m'b Slll'b t. 126 (chrom.), smn t. 139 (zábř.).
V praesens může 1. os. množ. s příponou -m bývati jenom tehdl,
kdy:/Í. i_teuí_..;v_z__.t_akév 1. 05—312&....uf>_11_ě\'adž
by se m.jinak

L. 081993

a_innož._n_eli_šilj;. Není tedy plur. -m nikdy u sloves kmene souhláskového
věd-, jěd—, ddd-, jes- a u slovesa jmictí nč. míti, pouěvadž tu v jazyku
starém i novém vždycky je 1. os. sing._-m. U sloves ostatních mění se věc
časem a místem. V češtině staré měla kdysi všecka slovesa kmene samo
hláskověho v 1. os sing. koncovku —unebo přehláskou 47, a mohla tu tedy
všude bývati 1. os. plur. -m; tedy sing. nesu plul-. nasem, tešu-tašcm, kryju

kryjcm, kupuju-kuzmjem atp., a také sing. trýu plur. trpím, sing. prošu
plur. prosím, sing. uměju plur. umiem, sing. dělam plur. dělám, sing. sázěju
plnr. sáziem atp. Během času vzniká, v 1. os. sing. místo -u (-i) novotvar -m,
v. nahoře g 7. Kde novotvar ten pronikne a plavidlem se stane, tu nemůže
více -m bývati také v 1. os. plur. V češtině mímoslovenské stalo se to ve
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vzorech udanýeh v ;; dotčeném a jest 1. os. sing. v V. 13 dělám, 1“ saziem
zúž. sázím, III. 1. umiem zúž. umím, ]II. 2. trpím, IV. prosím; v těch
vzorech nemůže tedy již býti take 1. os. phm -m, ale jest uč. děláme, sa
zíme, trpíme atd. V nářečích slovenských, kde v 1. os sing. novotvar -m

pronikl skoro veskrze. jest tedy také sing. nesiem plur. nesieme, sg. pnem
pl. pnemc, sg. bijem pl. bijeme, sp;.miniem pl. miniemc, sg. tešem pl. tešemc,
sg. berem pl. bereme, sg. kupujem pl. kupujeme atd. llatt. slc. 109 sl., sg.
nčsem pl. nřseme, sg. sarlňem pl. sadňeme BartD. 1, 42 sl. (mor.—slov.).
Kde naopak výjimkou z pravidla v sing. novotvar -m nepronikl a starožitné
-u, -i jako archaisnms se zachovalo, tu bývá 1. os. v plur. -m také proti
pravidlu příslušné třídy slovesné; tedy chcem, poněvadž je sing. chci. mor.
vizem Btch. 420, poněvadž je mor. sing. viza.
V impt. může přípona -m bývati jen tehdy, když tu předchází samo
hláska, poněvadž by jinak bylo nesnadno koncovku vysloviti; tedy na př.
budčm a nč. buďme, stč. dohubim ně. dohubmc, nč. bydlem a stč. bydlmc
(2slab.), nč. bdčm a“seďme atd.

Enemym

byla, 'jak z dokladů nahoře podaných vysvítit, v době

starší známa také v češtině západní; g'ní__vy_sky_tpj_e__se_jen_
místynauůzemí

Mazalacíea
„mat-..f-:=“ři“
ĚQEČPQM býval/„L.95331531?-hoace.rka...;w; patrně táž, kterou
jsme poznali nahoře v Š' 10.
os. du. a která. vznikla kontaminací
přípony

pluralove

-mc atd. s dualovou

-1;a. Poklady

vyskytpjí__se__]_iorůzn_1_í_

v_nář. východních: Má Marino uMm_._\íšak__mrJLJg_zahlatínla._„Quak
_S_lgvans_k_é__r_1gl_r.
písně 1822 díl I. str. 73 (morav.

a v rýmu);

sednema,

pu

demagušijema, umíma, sedíma, zaplatíma, říkáma, hážema, kupujeme, víma,
dáma, máma BartD. 2, 138 (zábř.); sedněma, poďma, ušijma, umčjma, za
platma, nehažma, kupujma, včzma t.; trháma, pečema Šemb. 4-4 (mor.,
horske); Vedma, poďma, zavřima, volajma, dajma, jezma Bartl). 1, 90 (stjick.)
a 122 (1aš.); trhama, cbodzíma Šemb. 78 (vých.-slo).

13-_szaluměa;.mqžrfé;.
Tvary hla_v_1_i_í__i
vedlejšíunají

tu v slovanštinč

?...QPJ933239333!1352934.-te =

koncovky/_opetggné,

flv—.
-te Bmgm. II, 1357; na..nř;-.J>La.es_.

ř-._<?š'.<'f'"
s_fSI-b_0_1:e.:_t_e;.š._brířeiapptamnahlmuizm skr. bharě-ta š:.-rěeqc-zs_
stsl. impt. bere-te č. bei—((DieLpadně-fe (spolu pro 3. os. du.), g;.__ř._e?._íge_-gs_

stst__neseltc, nesestc tulistis č. nese-te (nedolož.), nesestc, na př. povězte
Janovi jež wydielte a flyffyefte Seitst. Mat. 11, 4 atd.
Vapt.
je tvar 2. os. množ. -te spolu výrazem pro os. 3. N_a_p__ř._
orli

Mhpve) sami mltyetelie Pass 346; ktož chtie býti dobří řemeslníci, ti dye
layte s včrú Štít uč. %"; klnyete jí všickni maledicant 01. Job. 3, 8; oni
wyzte co mluvie Nikod. 132 t. 27%

U__B_egk.__býy_í_tv_p_s_á_no_-té:_
wezmeté

2. 245,

držte

L 256,

hlodeyté

t.,

mlčté 1, 309, zhotowtó 1. 44, wčzté 1, ,417, račte 2, 375 a j.; příklad po
dobný je ponel'etee portabitisOl.
Niun. 18, 1 ;- 939_1313"_te__odeliyl_ky___plgt;
totéž-___cq 3911131112119.
MhQřP-pů-1;_2$-_111119Ž:„939993710
z_d_19u_z._-_m_é
% 12.
_Lljs_tg__-_t__c-_1)sáno_;tyeg
náhle gdyetye na 01111studllieiu1 občtujte bohóm

DalC. 19; (lidé) dějí horám: „padnyetye na ny_!“ Drk. 1663. To jsoLpítglg
0.12in3131202.s11a1!_._tvšux...ulmlliíipšmza srov. Athen. 6, 211. Stejným
omylem je v témž l'kp. Dl'k. 155a psáno przyprawytye m. -tc: píše se tu,
ktomk pán Ježíš poslal Petra a Šimona. aby připravili večeři; podmět vy
pravování (Petr & Šimon) je čísla dvojného., ale vypravovatel odstupuje od
dualu & vypravuje pluralem: „aut (t. hospodář) lvem (plur. ln. du.) ukáže
sienci krásná a tu nám przypmwytye (tež) jiesti; šedše apoftoly i nalezu
(tež), jakž gym (též) J ežúš pověděl, i przyprawycllu (též) jiesti“, srov. Athen.
6, 212 (omyl označen v rkpe od starého korrektora opravnou čárkou pod
posledním y, Athen. 5, 255). Stejne chyby písecké vyskytují se také jinde;
1153-ĚLJQYQL.ŘÍČBĚPSÉEP.-.QMQÚSL'LŠLO'JMQ v DalC- 24 krii'lwéíčďyř
na púšči m. jědc t. 53, Svatopluk

\vynyedye 111.vyněde, v JiřBrn. 527 at

mě mynye ln'óza m. mine atd. V llankovu Čtení Nikodemovu vytištěno:
vy jenž stě s námi u pekle nebyli 79; opět omylem m. ste, v rkpe jest:

genzgfto atd. Nikod.87“. v
ráčili

z r.

1519, v. ČČMus.

čte se31534 zvčdčliz 1'. 14.74,abyště
1596, 368;

nikoli OŠQhDMÍinljgtn_1!Č„__Jlý_hl:Ž

z_n_1(3nou
111_á_s_k_oyou
št-šť. srov._\_vl_i_i_f_fto_lyi_ge_
Br. Jel:

8, 7 íkopzlašťovka.,

TomP. 1, 55 & křišííšlěllu.-.t£?£1xĚĚXĚÉQÍJBŠFĚDQ„Y.„%$sz
Z -tc je změnami dialektickými
-té, -tě, -ťe, -c'e, —cě,-čc, -t'o, -c'o:
vedete BartD. 2, 80 (olom.), vedete t. 108 (jev.), pletětč t. 1, 123 (laš),
pleéeóe t., plečeče t., plot'oťo t. 135 (sev.-opav.), pločoéo '; 136 (též). ve
dzčcč t. 40 (hroz.); srov. I. str. 390.

Vedle -tc vyskytuje se v nář. horském na Moravě také koncovka, -ta,
vlivem 1. os. mn., která tu mívá, -ma m. -me: trháta, vidíte Šemb. 44.
14. Třetí___—-.....
osoba_..-_._._._.
množmí.
.A.-„131201131_.Qžěťlšižíbxla.:lúqlcsl.„QGMÉBLLĚÉE_BFQQS; _bĚŠPJŘLtii
_ř.__d_o_1.z.
.qfeqrm

z pily,..bllquo:zz_éi_ atd.. Dp „_slqyanštiny \je „Z..ní__:nt9-_.Í£Q-_S.uor

juje se s kmenem praesentním, jenž se končí dílem -0, na př. boro-, dílem

5931331139553
př.dari-.

KmfělLtLiDĚMLúÉě._.GÉĚLYŠLLPÉQJHÉQ-31.2.

na Př- berta:
* límLngmhláglsgyým.
1.2-9130

30.19.81- -TEĚQ.Jimem..

39.1.1939.dále 3215

Milesem.„p.ůyl,.:?žtš.se.mění..„V.1%
11, __136.11 slov-. _dadeýp...vc_dl.c_sky-.. dodali.? 31292;

ded—wi; jindy tu byla páípmwfle._t<mtáa_
.d_áv.á__1iq .s_1_9_xanštmy.
93352
mtb. SlOVJQQQĚLESQML.SIQáĚQMŽMLPĚL._QQÉEÉÉBYUgm- 11, 1360.
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15321595.ješ_tč.k.nleny:i;

tmm?

(iní.t.1»11>ě.-L.i.)-..
pro.-sid„(inf—infosi—til atv-,

231431335_pxqaiuntlwiý„km.cnoxé
koncovku

Z +“

dnti,

která

...—2

1—18. a 111-ls 16% elaxljxem

minim).

píí.n9!10.l_!__nůy-_—!zti_„dáv

se do siovg;_1$_t_i_11_y__1nšni____
)]_i—jýg_ (srov.

pl. akk.

gosti

maligních.Jawrů.:9.n4l»_„vnikáprý

..a._qu_t_„:€'etb.=_ _tnhiflíříi..přizvala! střzídném._$„„1.i'??_\'.$.ký.l?1

tfiblýgn vzniká

koncovkn vpsl._-,gz_'/.;_
__v. Brugm. II, 1006

& LorentL

v Jag.

Arch. 18, 86 sl. Podle_jinéh9_nodanšíšáššůmu..jgst...tu:paéo_nm..-.mx
s_tgimíjalso. „Metmnxeření
_Z_.1.í.1!.19!1_€.
509.111áík0—VŠIElMÍPL.PĚDQLLOll—QSQDJIÉ
-_gt_i_É:;1_t_z',__v,_
LT_.___Horák,
Z konjugace souhláskové
1896 str. 48 si.; a pro

sgtb atp. mohlo
Koncovka
pracs. act. -nt,
tom zakládá so

vzníknouti analogií podle. tnrpgtb, dadgtb atd.
3. pl. pův. 42155jcví patrnou příbuznost s příponou part.
na př. pův. 3. pl. bhero-nti a kmen. part. blmro-nt-. Na
domněnka. že tvar 3. pl. je kmen pan't. mt, jenž analogií

koncovky 3. sg. —tzÍpřijal ještě také koncovku —17.
Sro“ Brugm. II. 371. —
.V_.1>51„_byly tu tedY____1_\'__91100VkY:QÉQAÝEĚB

Majístejgé.

przyšflšyp

zakončení. rtn. ._a_._q_nšm.
.iezsLonalsgwti

.yqužgng„o„přínonš.:Éb..

FQĚŠŽ=.„.
99. 13.219

jedn. ;. 1.._S.ĚSL._3„_1_'HĚĚ:.
láělllš:

nčno_v.__—ta.;„v.češtině_mělo.,by._Z._.nělio„.býtí__:ě„.-ale. je. Všude.-9£1$;llt_0_a—'
V do“
___kladechyfut

a fut, lmjných

v.ŽW._i.tt1>-.,_jefit_qůslití€ké. :£,4.1.1.ilš_<.>li._žádaná.k9„n:

covka -t. Srov. 5 9.
Za nosovky pak 49- a -g- ve vytčených koncovkách psl. obsažené
jsou v češtině příslušné střídnice, a. ty objevují se jako koncovky tvarů
českých.

57217.

&) Z_a.1>sl.

&%

w.

jev

češtině,-„ú.:

atd- .J_0_dlmihénmkamtkemn-

.nesz.?_,_.„!:9š_ú,
kupujú

atd- z P_Sl-_L19.š!žila-.

:.u.__si_..1_.._95,_i.edn_..„mne...
tešie. kupuju.

M_zdíugn.aniwb-.išyls._a\i>11ěí_senlllaSIIé koncovky v pol. 1a_3_._p_l._ 1_p_i(_)_L—;_qi
srbchý

]. sg.

hoéu

a 3. pl.

nesíč,

srov.

1. str.

587 ;

niosg
jg _l)_1'_Q_

ačnětjnndosnědšcn hojnými. dokladx..stamnisnlim_i, jako jsou na. př- pl—
buduu Pass. 408, przygduv Pror. 6“,'nefvv Štít. ř.71“ atp.; a žije 1ngka

QM:

\

Yi _koncovkách. . tvrdých. mění. se ,—7íf,„_hlay.1.1č-_y_„češtinějápítdlií id_zíle..
Y .-.(m__a...-_0.u„
srov. I. str. 260 sl. Např,
ti 33491331 utěšenie IIod. 555, _1_1_č,
YeZ_I„ll_9.l.l__3t_(l-

Lkgnýpxkách

,

„měkkých pak. „nastala Zde. v „XI.Y.„stol.„pífehláskn ___-34159.

giněni_1_o_)_'__-i'ú__
_a_Q&lo__y_;_íL srov.

I.

str.

272 sl.,

a za starší

tešú,

kupujú

atp. je tešiú, kupujiú & od poslední třetiny stol. XIV teší, kupují atd.;
na př. son ibděnie boingu proti mně Túl. 30b, nebesa p'ypra\v_ngiu__ZKlomt
12“, věcí se zraczngy Pass. 431.

Místo._:í..(z_..-_z.i)...bývá,
.matnou..naloguje.„naPašs. 67 (část mladší),

sbožní poznajíg__Š_tí_t\_[_.__
106,

(lidic) rozpl'awiegic
(lidé)

potkagie

Mill.

41“, slyšie hlasy ano je wolagie t. 323, (oni)p1'ziwieze t 105", lidé boyugie
Troj. 333, ješto (věci) fe diegije HrubLobk. 64b, (oni) zplozugije nenávist
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t. 685, ty věci zradú woniegije t. 683 atd., srov. I. str. 220 sl.; když úžení
ie-í proniká, přestává také toto -z'e m. -_í.
'

„Kencení;GLLjezxkubesznen-.rnugbdízaflso_uv_á_.
zejmšanůéla
vosíchvz. máte._d_ěla_tz_£á_z_c_ti_a
v n.Manuela..Jeanqdkiěghřejzetk
v_znil_<_ía'_í
_:.Z..a_nák=.žit.é_.3_l_v-iMsLELi-sguánuephqyaná- u_lnčjíe ma'ídčlaíz;
gázeji...,etn—„j
65991).- p.1_-_(9ni)„má;_maj; dělaj; :?!ŽZQÍ-.3&_a_titlšý._šíllšů_
BKQÉGŽLCZEŽÍ
a_t.<l._.Z1nčna„ta,jc z „dobynové.; „zajisté nebyla.ještánroniklin
9l_<_._r.__1p_0_0,_p_0pěvadž_byggjuJu" bvlo pře_hlá_silov -ci'. srov. I. str. 135

a 229. Místy možná že se vyskytla již v době starší, jako v 01., kdež
psáno: nepowahay zavrci non demorabuntm' proicere Sir. 6, 22 t. j. ne—
povahajž není—litu omyl písecký; ale případy takové, naleznou-li se kde
jisté, mohou býti jen sporadické. V GlossPers. je psáno: (oni) zaday !?;
ale tutéž je také: (já)/powoluy 17“. boyf fe times Q", (oni) zapaluy [fe-3%,
hybaycze 3". t. j. psano y za ji, jí a podle toho "jest ipsagízadav Q'Lšígtj,
ni!?QljŽfÍCĚfk/Í,__nílngžídgi,nebo snad dial. žáda-í, srov. I. str. 535 a C.
Mns. filo). 2, 88 sl. V ČČMus. 1896, 357 uvádějí se z r. 1470 tvary maj',
_pomlúchí'; uvádějí se z transln'ibovaného otisku (ArchČ. XIV str. 196
a 198) a jsou svědectvím. že novočeský transkribent četl -aj*; písař r. 1470
mohl míti na mysli znění —ají anebo dial. -a-z', jako ukázáno na příkladě
z_GlossPcls.
Místo přehlásky -í bývá však také v době pozdější -zi. -an nš:_.__-_a_q._
331_1)_ř_._všíckni
mužic pyífuv Pror. 92b, l'lepczu je ptáci devorabunt ŽPod.

Deut. 24; „děti pčjau páteř“ říkají Moravci Blah. 185; zdetky lidé na
neštovice stůňou ČernZuz. 150, (peníze) se pil'íau KolEE. 174b (1728),
piffau fe t. (1729), pržypyfugau t. 175“ (1729), rodičcpoí'tíqmgau t. 14“ (1725),
proč se tážau VesA. 249“, že mne zabijou PísWaldšt. 11, jak pjffau kroni
káři Seel. 237, ruce se wažau t 296, tešou, kupujou atd,__g_p_r;av_i_(_lla_
ob; V příkladech llecpzu ŽPod. (z r. 1396) a pyffuv Pror. (ok. r. 1400)
jsou možná archaismy.
srov. I. str. 276; z příkladn___1)al_i___osiat1_1í_ch
vídí,_ge,__
' '.ŽQJJQYQEILŘQQ
(l$á;110..z.1>..ůsnbem
.stiuršunještš...—.au,.alp_vxskumatiJasnet,
srov

I. 261) se ujímá a šíří od pol. sto_l. XVIL

vzniká tu beze vší pochyby

analogií parallelních tvarů tvrdých nesou. pekrm atp.; a_mšasegl
tela

Že .1592.99.\'_1.<a.__-í
nyní.

_.je!1_.,lf...řeči,„kDÁŽEŠ.-.ĚQ._ÉÉŽÉL_€LŽ..SQLÉÚĚL

point—cize. lwon_ěkml.=..ják.
.svěds'zí.př1'l.da.dy:.nevemou, .nevpkryjnu Nebeský.
Protich. 8, pláčou, vyjou, kryjou t. 21. nalnažou Her. Feuill. 3, 68, klejou
t 74 a j., ti hrajou Nor. Ball._,37, psi vyjou Ben. Třeb. havr. 26, vy
smčjou se vam Sláma, Pletky 1890, 18, oči pláčou Rusk. knih. 12 (Jar.
Hrubý) 249, se tažou t. 264, pronásledujou t. 101, vypravujou t. 235, (oni) _
přežijou ČechNezn. 72 v. kryjí t. 99 atd. Stejně mění se koncovka 1. os.-%::
jedn.: tešzc-toši-tešu. v. 5 7.
Zrušení přehlásky, tešou. kupujou atp. za -í, nastalo ovšem jen při
těch slovesích nahoře uvedených, kde přehláskou vzniklé -í nebylo odsuto.
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Tedy tešfm, kupujou atd.. poněvadž se vždy drželo teší, kupují atd. a nikdy
nebylo: (oui) tcš', kup-uf atd.; ale nikoli též dělajou, sázejrm, umějou atp.,
poněvadž bylo: (oni) dělaj', sázejí uměj“ atp. Kdo přes míru obecnou
i v těchto vzorech me se vyskytuje„ jakov dokladech: oni se tam sekajou
šavličkalna řinkajou Eerís. 4-61 (z Prachenska), všickni se ptajou (Tým:
komu to hrajou) t. 273 (z Plzenska) a 409 (z Buděj.), když ju neznajou
BartD. 2, 263 (zdar.) atp., tu třeba míti za to, že proti obecně českému
děčaj' atd. náležité dělají atd. se drželo.
V Domažlicku & v nářečích východních změna -ú v -au, —ounepro
nikla, je tu tedy 3. pl. -ú: lidi přidú Erb. čít. 34 (domažl.), nesú, volajú
BartD. 2. 35 (hal.) a j., slc. ncsú, volajú atd. Přehláska pak ú—ípronikla
jen na území obmezeném, srov. I. str. 277 sl., &jest východní teš-ú, kupujú
atp. proti západnímu teší, kupují atd. Někde jsou tvary oboje vedle sebe:
majó' (z -ú) a mají BartD. 2. 138 (zábř.). A EM_1_;_0_11_c_oyl_c_lÍp_Ěvc/_t_
! nářečích

střídnia 7331533153331
Zejména zkrácené -u, -i: pletu B&l'tD. 1, 125 (1aš.),
volaju t. 128 (též) a 2, 37 (pí-en). volaji t. 219 (třcb.); -ó atd. (linii..
s různořečními obměnami): _vodó, luajó t. 2, 150 (slavk.). vedč t. 80 (olom.),
„
...
„
(na:-"wr
„.
. ,
,
—
11950:hl'aJo t- 133 (zřím—);-uňf--._—m_'5__—„.w_p_nhamsathglslgxchduran

Hoya.,

srovn. III. 1 str. 177: vedum, idum, pijiun, volajum, kupujum

BartD. 1._122 (MŠ.), radujum se Šclnb. 56, (rodiče) zbraňujum Suk 387,
(zlí ch10pi) v karcme pijom, psujom atd. Šemb. 80 (pol.-slo), (lidé) nčchcom
to povjadač t. 144 (též), (lidé) vinu sklodajon na tvurca a reptajon t.
h) 2.11.1251; ..?.ŠĚ'L19.3.-ĚQŠÚEŠ.IŠQHCQÝĚÁPGÍŘWÍŠÍ.:ÍFŽ-

„mí„dál? víme?-_

-ie, a ztohoto ztrátou jotacc -é a zúženínlvi'; srov. ]. str. 50 a j. Z psl.
tbrpgth, prosgtb, védgtb je tedy č. trpiá, prosiá, včd'á: zachované dial. v slc.
-ia (vyslov. -íá); pak přehlas. stč. trpz'e, prosie, vedie. na př. (v dokladech
s označenou délkou): (oni) IIZl'SÍePilC.. zzwiedchzíe proroci svD. 42, viedýe
liudie Jid._28, co tito prawyee 1t2innnn. 17, ani fmylnýe Štít. uč. 109", ješto
l'lyffijo Štít. ř. Ma. kdež se ti vzrzije t. 4-3, prauicc dicunt 01. 1. Esdr. 4,
11, osudové hrozije Alxp. 5; sklesnutím jotacc -é : po l- (srov. 1. str. 192
a 198), na př. _ženy bydlee Pass. 104, rozliční sě daalee světa Štít. ř. 42“,
dni jeho se neprodlee Pror. 10b, někteří chwaaleo VšehK. 53% pak-li se
strany fwolee t. 202 súdce (pl.) myflee .t. 38“ a j., po souhláskách
jiných: jedni hoi'ec ŠtítOp. 317, kněžie nám hroze Hod. 82b, lampy horze
KabK. 20", zvicřata krzicze t. 4", úředníci nofe hole (sic) t. 251; a na

konec nč- trpí, nenašli.-..
-já),

V nář'žĚícllÝšžbQŠPÍÉILJÉPJE„*?9-91239332-..SĚÍÍŠIPŽEÉJŘ- (psáno také
:áL_;_i_q___(7jg)_._;g,__fjgGe),
-d. Na př. páliá, chvália K011.Zpiev. (Věstn.

1890, 31); slc. činia, horia, držia, mlčia atp. t.j. -ia; tak'robjá mnozí lude
Šemb. 124. a 125 (slo., holič. &stráž.); prosa, topá, pustá, klečá, hořá, leža
BartD. 1, 77 sl. (val.). chodím, dojá, boža, stojá, věda atp. t. 332 (pomor.),
L 83 (val.),

t. 90 (stjick.).

t. 93 (kel.);

h_usy;ii_to_se_ď_'í_t_
nebo _íngiy__l_ež_á__s_1_1_$_._
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122, ludé věďá, po mně hleďá t. 237, nohy holá t. 515, zvony zvoňá,
Uljanku drábi hoňá t. 168, složá na mne kamen t. 65; mlátia, klačia BartD.
1, 45 (bí-oz.). mlácja, klačja t. 4-3 (hroz.); béža, Iéža I:. 86 (stjick.). proša.
noša t. 106 (levá). patčrečky drobno jako nosa děvcčky chudobne Suš. 206
(Příbor); dojie; chvalie, chodzie, ležie, klačie, sedzie Baltl). 1, 134: a 137
(sev.-opmn), tuto ležie dva lude Šemb. 156 (kmov.), zlí chlapi v krčmo
scďíi, robii krik, choďá sem atom a vaďá sit t. 174 (hornováž.). — _I_\*a
jazy
koyiých hranjsimh.- 69$k01%olaký9h,„v_nšíž: „Alašakšžm, q
PÝš'á..1.1..SlmřššÍššífí
patřífvžíph.TPÍSĚY.% místy item-,.Maké.. 703.03.._:02913.-_.!Š9T192Ylí€!
-0 Mais;
ohggjngustřídnice
zn___-z_z'_,_
& -u dial. střídnice polského -cg (pol. 3. pl. cier
pizy, sicdzzy. hawiaywrócq.,

pol.

al...;f)_7'_»__J_e.vlivcm polským

.icštš-..tals_é__zm-_

&&--.(Bnšží)

„Pána Puoha Prom

45 :

č. -ú laš. —u); v k011gylgíp_l_1__pgk__-_z_aqg_z_
Přišlady

__t9h0__js_0u__.ji? .z„.f-č—_p_91.

t.,.i- urobiť! l_lehqzkráca

133059311111—
Káz

618 a 619, kerzi (111.kmh) menu nadati (kostel něčím) t. j. méňu nebo
zkrác. -ňu (micniti) t. 620; dále: kleču, boju se Hartl). 1, 121, chodžu,
t. 122, m—laóut. 128, klačln šedžu, muaču, doju t. 137 (sov.-opav.); ludo.
mlmju Suš. 415, haňu t,. 541. M3jš_ek__j_e„s_vobodny choďu po nim___zli
i dobří t. 698 (od Opavy). nožičky nme bolu t. 515, (oni) už tu stoju t.
534 (op.); tak mnogi ludže robio Šemb. 144 (polsk.-slc.), panove všecky
kuzla vynachoďo t. 169 (opav.-ostr.); nošo, dojo, mloťo, klečo, hleďo, viso
Baru). 1. 101 a 102 (laš.); chodžum, klečum, jedžum (jisti) t. 122 (MŠ.),
mlaéum' t. 1281 čošum se (těšiti) Šemb. 56, tuto ležum dva ludže t. 156
(opav.-ostr.), (sestry) nčch do kostela chodzjmu, chlapců za sum (za sebou)
něwodzjum Suš. 775 (z Bavorova); už nas tam nčpuščom už tam tvardo
spiom BartNPís. 142, (zlí chlopi) v karcmě robiom křik Šemb. 80 (pol.—slo.),
baby šedzom v izbě t
<=)
_N_amísy;-lswgvgk_yéležítý913 _Yfíeupgjí._u9_v91214332
tedy

M4994.
bývá.-_ějí, :(./iii „&šil-. za“ místo —. YP 720_2601!.trmti. &.EZQÉĚ'ŽŠ
trpěji & trpěf,
prosqjí & prOsěf': PŠFĚÉQĚŘĚÉJQÉÍ, 2911.19 3:_.Ičl:._!131_ě—JÉ

%ijýgpp. Novotvarem tímto liší se 3. os. množ. od 3. os. jedn.: sing. trpí.
prosí :; plur. trpéjí, prosejí atd. Lišení to je také příčinou, že se tyto novo
tvary

ujaly;

Elgyggýšdqšti

JŠĚLÉJEJÍŠLSÉ51116:

fa_____7_'_/_íqt_il
_j_e_3._ 03

j__e_c_ln_.
_oí,__jjí 1)1_'oti___3. nmožývčdí,

FPPIJHI.Ji!131š;._7_3..12!'9©0„139103713.
y_ěáiějií,„Jéélěíi 'Íšěfiílíščjiš

tohotonovotvaruvyskytují
se porůznu&přiněkterých
519253911

již__y"_'il_obě_'_'.—ýtn_1_-é,'
"ygg př.“ mg,-í;

& je:—što'mmegi'

'šnušn-"izgibg

315:

kteří nmyogi lflvOl.2051" ktefížíó'H'líiišišgiKoř. 2. Kor. 10, 2 a j.;
již chtieji Hlah. ž. 39: 15, že chtiegi Baw. 177 a j.; věrní ftrpiogí haňenie
HusPost.

57“. druzí hagiegí t. 29“ atd. _Algwgbgong_n_qugýh9k_oliy__slg_vg_gg_

wlgřicillgyyspgpyjgangů

__se_
podle známých mi dokladů od pol. stol._

1311332151190,..19upějí„CeměuzJL (lidé) pravějí t. 64, (lidé) vidějí t. 254.
at hledčjí t. 308; přídavky zapsány stogegy KolEE. 400b (1643); činí neb
činčgj Rosa 147, prawčgj Drach. 108, mluwčgj t., ledě t., widčgj t.; sou—
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sedě fwitiegj a chodiegj KolG. 79“ (1703); (oni) bauřegj Nitsch (1709) 11,
křičegj t„, chodégj t. 18, prawěgj t., držegi L 34, wažegj t. 45, držegj t. 46
atd. (tu z pravidla); mnozí držegi Beck. 1, 254. Ilyífegi t. 1. 57, (tři sto—
lice) ftogegi t. 1, 284, kacíři bauřegi t. 1, 78, mnozí se honofegi t. 1, 145.
hafegi se svíce t. 1, 188, včegi t. 1, 265, mluwěgi t. 1. 515, hřefíegi t. 3,
67 a j. (z pravidla 11 Rock); hláfegj Froz. 46, neshořegj BílA. 26, divvěgj
fe t. 12, takoví vi'lyifegi BílC. 197, nemitěgi fe BílD. 342, půíoběgi t. 268
atd. (často u Bil), pastýřové fpěgi Vest. 142"; (oni) položcjí Volu. 10, se
dějí t. 11 (často); (oni) stiatčjí Šefl 33; nawratěgj Kon. 563. wykročegj t.
208 a j.; trpěgj Seel. 331, ftogee'j t. 299. widěgj t. 76, choděgj t. 39, včegj
t. 83, fwědčegj t. 60, nábožně se poítěgi t. 26 a j. (u Seel. velmi často).
hody se flawěgj Květy „IS:-14, 283 a j.

V orammatikách

té__io_l_1y_b„v'x_á_„tvar_

starý i nový: Jandit“ činějí prý elegantius než činí, Dolež. ležj i ležegj 104.
něj i učegj

106,

Pelzev

učzíi_11š_e1'í_118,

Tomsa

le.„ž._í„_i
„__19ž91.í_„a„_19291.
280.

Tham (1811) hledj a hleděgj atp. v nč. zamířili-Me

Mam

Mayra;

-; v jazyku knižgein;

11!'.9$.€2Í'__8.FĚ-_-_111_Í$iy__ié.á,tmě£1_laaeíí
BMD

2. 281 (dač.), aje tu tedy ve vzorech umětí, sázeti a prosítí, trpiti v 3, os,
množ. všude tvar stejný -e'j', -ej' n. -čjí, -cjí.
V nář. lašském bývá koncovka přejatá -eju (z -ejíí). na př. klečeju.
bojeju se, choděju BartD. 122.

V některých nářečích vznikají naopak novotvary -í místo -ějí, -ejí,
t_edL: (oni) umí, sází atp. místo mušlí _azgl'í; atd., zase patrně analogií
podle 3. pl. trpí, prosí atp. 'l'o & zejména v nář. doudl.: školáci umí, zed
níci staví, chlapci hází Kotsm. 26; _dgiažl. a_cllod, : voni shání Šemb. 15.
zvonící vyzvání t., voni huráží chod. 39, humí t.; místy _y___p_o_dlgk_._:
voni
vynáší Šemb. 30, voni vodchází &; _místy___v__1n_olg
chlapci umí, hází BartD. 2,

281 (dač., vedle -ejí), děti rozumí všemu t. 138 (zábř.), lidé se schází
Šemb. 41 (podhor.). oni umi t. 54 (laš.). V týchž nářečích tvary náležité
trpí, prosí atp. trvají a nemění se v -ějí, -ejí, takže tu pak všecka__slovesa
vzorů nahoře vytčených

mají -í; p_říklady___z
__(lghl'wgtttlfšíjggll—t
_(práva) ješte

sluší k dědičným zbožím Tovač. 17, mnozíjgikušenní___fnáííýlion, 449 a j..
lidé pocházij Puch. 541, (oni) propufftij KolA. 1513, (oni) propaufftij t. 1516.
dvě kopč jemu schazij KolB. 1521, (hosté) přísluší Dra. 90 (140), (kteří)
rozumí t. 73 (115), (dětí) osiří t. 97 (140), mnozí příkladové se nachází
Slav. 24, nynější časy toho nedopouští ŽerKat. 147, kteříž (plavci) nic ne
rozumí ČernHeřm. 250, knihy Čechům nefcházj Froz. 20, včeličky med
snáší

Voln. 22 atd.;

také

v nynějším

jazyku_____l_(_1ližném
vygkýyLvá_„s_e_tya_1;_-í_

místo -ejí,_ na př. všickni umí Květy 1834, 324 atp., z neumělost-i: spiso
vatel nebo řečník ví, že za vulgar-ní trpějí, proseií atp. je knižně náležité
trpí, prosí, domnívá se, že také místo tvarů obecně užívaných umějí, sá—
zejí atp. má býti umí, sází atd., a píše nebo mluví tak, _ovše111__cli_y_hgt_ě._
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V nářečích, která mají ve vz. tměti a prositi 3. pl. -z'á atp., bývá.
stejná koncovka ovšem také v novotvarech sem náležících. Na př. uríiá,
BartD.

], 78 (val.), mím t. 127 (1aš.), urno (-o z —á)t.

V nářečí pak lašském místy, kde v týchže vzorech jest -u a vlivem
polským mm, jest také 3. pl. umu BartD. 11 127, umiu t. 137 (sev.—opav.)
a. uriuun t. 127.
V Šemb. 142 čte se také: (vrchy) še vypinája, (Lide) ruhaja še, na

pohled novotvaiy -aja za -ajú, podle ceša (: *těšá) tomu; ale doklady ty
nejsou dosti jisté, je tu také 3. pl.: (lúky) raduju še t.
d) V nářQČĚĚLXÝEŘQ(ŽPÍ911»__?_YĚÉŠPŠ..ÉÍEPJÍQYSIĚÝFhi.„lelilřřijíJ'CĚFŠJÉBÉ.
99!0_t_víl_ly_„t_ími_ze..„ře..lÍe..._VÍ/191Í991.1.
mm.
&. mzositi._ku,pzaešcp.t!lím_1£1139£lůlll_

try-. grosi—Eřigššnje;

Mekkggglagáaswwá513913339.

js.9n.nl.--.áž:.391'25í_»
fobjá

atp— (v- zde napřed), F_\ZPJJŠL 299x_..zek99še.eí_.:?=íáa .t_r_pij.á„_m'95£iáatd-;

jednak kgnQĚMMial.

obměněnáv -jó atd.), a_bšgrahovaná
s_igaÉ

339_1501!pl. 3- dělajúa..lšyvpjú atp- (v- zde napřed), MÉKÉĚŠLZÉĚQ:
_(gení-ž-j7i_(ob111čnčnév -z'-jó atd.): MÉLPIQĚÚÍL

atd.

"_1'0_t0_
.P_'
aLrJžáLL-žwi.dospáyieeanalogií ...takpldp„vzorů.uměla.
gag., zejména tam, kde také ostatní osoby praes. mají koncovky stejné jako
jsou ve vz. trpěti a prositi; na. př. v nábř. přer. je sg. 1. umim, kácim,
2. mniš, káciš atd. jako v sg. 1. sedim, prosím, 2. sedíš, prosiš atd., proto
vzniklo-!u,

„také

.v nl.-.-.á:_umjió=_1£áeií.é„nemá.ge

_S..e_d_ijšb2129_S.ij_ó__3_v_2.1

:T391L19_..t»9_(_1>f_keeszsn:kx-.a_mrx_

Jjáz segljjá_tam třé kohúti Suš. 259, trápijá, mja tvé Ostrožky t. 173
(z Komnč); činijá, vinijá Šemb. 115 (homo-belí,), tuto ležijá dvá ludja
t. 158 (slo., trnav.); s kvantitou změněnou
_
hořija. klečíja. bojíja sa. prosíja. umíju BartD. 1, 25 (Zlín.),
stojíja 13.32 (pomor.), umíja., klečíja. pl'osíja t. 77 (val.), chodíja, nosíja,

íja (jedí), víja (vědí) t. 2, 4 (napaj.), kavky-li letíja či Turci běžíja Suš.
125, ruce (stěny) neličíja t. 487;

4212:chodijú.ijú,

vijú BaitD. 2, 3 (sa.zov.),namšu svatú zvo

nijú panenky se strojijú Suš. 23 (z Osvětiman), husičky chodijú t. 520;
sedijú, ijú. víjú BartD. 2, 92 (nezamysl.); činijú, vinijú Šemb. 123 (mor.—
slov.), ložijú t. 157 '(te'ž); doklad tomu z doby stalší: umygu (umčti) F1.
Kn. 39 (XVIII stoL);
.
:zqu,____:ýqy'gvšpiigu_dormiunt Blah. 268 (z okolí Hulína, doklad ze
XVI stol.), klečijou, hořijou, umijou BartD. 1, 53 (dal.), ležijou t. 93 (kel.),
chodijou, ležijou, jijou, \ijou t. 2, 227 (třeb.), umijou t,. 258 (žďár.); zoubky
vypršijou Suš. 258, husaři krmijou pak napojijou t. 580; zdlouženo

ležífÉLběžíjú, stojíjú Bartl). ], 32 (pomor.);
-íg'ou: chodíjou, klečíjou Bai-tl). 2, 273 (jemu.); jinde

30
.FÍlZ/1119Ě<?Š.l_lílf!i. .01)Ir.lél_la_ln_í_-3f1'9.._,téžě;
.SQ.<1.ij.<í=.
prosijó,

kácijó

BartD. 2, 29 (holeš.), umijó, kácijó, íjó, vijó t. 53—55 (pí-ef.), chodijó,
umíjó, jijó a jedijó, vijó & včdijó t. 150 (slavk.), humijó„ hijó, vijó t. 175
a 176 (bm.); svíce hořijó Suš. 48, dvě růže stojíjó t. 283, zedníci stávijó
t 548, sódijó synečka t. 149 (Slavíkovice, Rousínov); vozijo, ómijč, _kácijó.
jijo', vijó. BartD. 2, 81—83 (olom.); c_lmiíjjóL zdržijč, jijó &. jedijč, vijo'
& vědijč t. 138 (zábř.);
faja:

„chodij_1_1._
učiju se, iju BmtD. 2, 37 (přen), sudijn se Kopřivjane

Suš. 336 (Příbor).
B- Přínona.„__s„lalzš: í- esa-__mngž._byla. zrat.: „slu-..„imf-. ..ahódha:n„a_ ?!?!-„
abu.dha:_7í.QÉ-_ZÉĚŽL_Ě..QFWQT?_
a.-—č.3
"79:12.(taktéžLJangga—nh
velí-.W. atd.-_
V slavaěkfélwm;

5119639. ???-9%..atp-.. 2. Půčí--_'_0:71t.é;121x1_11_11.0_:7j';t_S._k!U!žn.QYÉJLL_

L.!znikl-ansgvlaa
.:.(áz.Aa...lsouc.ové_.
715-50953_8910...
X_šcštinš.. ie
stě- .n05ž3...tule"l'_'.'ř—
Koncem. kíraliiaijuaqwgžL J_en„krátkou

toho. .“!Í'L
:Q._5.t43.-.._-_u_

fíá—tvŠŘč' 151535... 5181: nesčapbcz.

za; .z_._v.ů\;-..

stě-. "9510.91239.,ÉMLLEJQJŠJĚJQQJQ.

E5_s_.t99ž„nřín_qnqu„osobní znalíaorisztech

slabých__stsl.__1>išn„new-ěe
atp..-..

stě. pieh“;...2€f?£l*žž_3t$_ 12911..
.15911EQYĚYIÉQÉĚPĚLEJP_1)_ÍÍ.RQRĚ._9.€0ŘHÍ
glet. Jeu.
v 2921.43..22.59.. ze. amis—Fimo
...:laFLRĚY-..:lř_t:,a.;y_.19.
ze. 591311211
-png: __:0112?!É—__

“
V OtcA. psáno: (korábi) vl'trnowach na horách 4432 v tu dobu po
plnch na ně korábí nepřítelščí 444", t. j. -ch místo -clm; omylem.
99. „SP.„JsýlstJszanJeitx

této

..k9.1.1...0_QV_1$,Y,-.__t9£131._i£_?LÁWJszj!
_a»9.1.'..._ala_b_ém_

1EP9€H€£PátBš roky;. „svědectví. tomu...jm..grb-„Jútaijnhl-a
_atpol:._._-£bu_.
(53: g, a. pol. ;; je : česk. u; proti tomu 5355
= :; : ú). srov. Briickner
v Jag. Arch. 11, 477, pak Miklosich, Uber die langen Vocale 64, a Listy
íilol. 1879, 318. V Mat bývá ovšem psáno —chuu: branyechuu 16, noffie
chuu '33, zdiechun 31 a j., gydechuu 20, nalezechuu t.. bychuu t. aj.;
ale tu je psáno také: \v ftrachuu 19, dat. hrzichuu 42, duchun t. atp. místo
-alm, psané v tomto textč impf. branyechuu. aor. gydechun atd. nemohou
se tedy bráti za svědectví. že by tu byla koncovka bývala dlouhá.-chá.
ETB._%*9£--_Sil“ý„
je _avšzdgcní. . pro.-:ú.. „v...
koladĚĚ..-dQŘQfĚĚÉDQY

trsazm'l .. včč Pilat na šččpy zí'ieti lig Jizvy _p_o_někud
_:Lnaagg
mg;-„Já.

Naproti . tomu

CEĚLEQIŠŠBMOJIĚ

lnožn.o.._uka_zo_vati_
ktomu..

.neof

435_1112

.ž_c__.j_son
_.texty.,.„které..

& při tom .mají___\f..t9111&_t31ar_1.1__i99
335 na př- p*wedu

BiblB. 7, 32, t.- 8, 22. p*nefu t. 9, 29 a j. Délka není zde docela jistá.
& v transkripci může bývati ncstcjnost. Šafařík v Poč. 109 a v ČČMus.
184-7,T. 166 transkribnje jidú, nalezú, padá, zdvihá atd., a tohoto trvám
pravdě podobnějšího způsobu přidržuji se také.
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Kmeny tvarů slovesných.
15. Kmeny tvarů

slovesných

poznáváme

n.n_z_1._1ygí_tgzhg,__ggip_gig_9_d;

pínáním p_řjpon ohýbací(:h_._Budeme tedy zde dále nejen () kmenech, nýbrž

spolu o tvarech slovesných jednati'“).
V aor- &.impí- patří

ke. _kmelnl„také„a

u rameni.—, .Je—.s?_!9-_ěásti9_e_„£-_na

př. ř. .gd-l:."iiilínor z pův. é líkom, impf. ě—Aemov,
supr.
á—bm'liuuiimpf.
á-bodham. Původu jest temného, & poněvadž bývá jen při tvarech zname
najících minulost, tedy bylo jejím úkolem bezpochyby, vytýknti význam
minulý. Ale užívalo se jí jen fakultativně: ve vědech jsou v obyčeji tvary
s augmentem i bez angmentu, v řečtině homerskó taktéž, & “ většině ja
zyků indoevropských augmentu vůbec není. V. Brugm. II, 859-868. V slo

xaštínězgimšž.Jake.,v.nejblížepiíbnzných
ských, augmentlgylíL
IK.—e—
_í—m..nuzfeiaří..£1á19_.telsé

jazxcích..ba1_t.ských
a gemal:

r9_d9_P1ikace_»

na; př- v _ř—
praes- čivava,.

perf. ne'-amu. skr. praes. dgfdglni, perf. do.-dán atd., v jistých tvarech prn
videlná.

V slovnnštině

redupii_1_š_a_c_e_tvoření

kmenů___s_loy_e_sných__p_gnyjdehiě_

užívané není; jsou .jí Jel; stópy v kšléňéčlif pi'ac'š-Ída—d-.v damn
?_ý£tÉ:2€ě3Řd-.3_$š$l—.,<?f_td:__n1'aca_
definic-dam

dám...

o ktelých v. 1. str. 85.

Praesens.
16- _Pl'acscnwm rozumíme P.1í€l98:-.indí_k„„na_l>_ř;.liťi%.-122"9£?e_„mw£;
WPN'Sim-Lfídýfa„!?Ě'ŠKČĚZÉÍŠ

ře-ktiva) mají

_SIQYCS?PMT-lift. vyllrf)-*“í"7l-..
12921737!
_atp- (Per
význam-3151911983143. _se__st„1:án_lsx
_.,tm,1:9ye?_._js91_1
„presune

:) 1)atří_ted__\f__se_1;1_._

'



_llngsentní kmen dostaneme, když odepneme přípony osobní,. Např;
„Z...??:??'FŠ£=„.2.-._P_1:_
,na-W jsou přípony osobní. -š (--šb).a..-%.
& kmen

tedy

nesc- ;- v 3-__J!.1-_._PS_1:._.UQSQĚQ_.Z...E?-50?€Éle_„já..IĚÍDQM...JML

3391911 ?edx..n€$9.-._i._aztd-_Y..
kmenech pra-esentních nese,-,. new-.Jesmleění.
kmen základní ne -1„a -o_„-e_jsou přípony kmenotvorné, t. j. přípony, jimiž

MMLRHLCM 211219599934st„11993913'

' " "'"

UEŠÉLLČ. a_v;ů1213(9._v9„slovenštině..mámekmeny praesentniěeg

15.93.1333

I. Kmeny s příponou kmenotvornou -0, -e. Na př. kmen praes. nes-m,
.nes-e-, praes. new., 2. sg. nese-š z neSc-šb, 2. pl. nese-te, 3. pl. nesú psl.
nesqtb z nasa—ntb, 7. kmene základního (zde zároveň kořene) nes—; —
.kmen praes. bcr-o-, ber-eg praes. beru, 2. sg. béřeš z berc—šb,2. pl. béře-te
z bere-te, 3. pl. berú psl. berqth z boro-ntb, z kmene základního (zde zá.
roveň kořene) ber-. — \__T__oboi_'_u_
těchto kmenů_ jsou take
*) Srov B I' n g 111a n n, Gmndriss Il SGS-1329;

dve, _ktei'e" 391192

Le s kie n, Handbuchi 99 31.
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příkon.u__—_0=_.:f__.1!1a.ií„!„$!abice „kořenušz

__sgsílsaní ze:. .y_..-;:_=._..£é_d_-2:L_59.6.13:

z keř. sed-,a %;ng&_z_gLle

stč. praes.sadu, sědešatd.

Poznam-

V indoplnn!:ajazyku_-.bylx.Lakšklneny s příp.. -dh9, fdlze

a -do, -de, srov. Brugm.

II, 1045 sl. Z tolmphehg

-___de& III—timet!1_ĚQ..PĚíRQ!1l_LY..SMYQSÍQQLÉMKESL.

je-do__s_lg\LsLnSt_iny_—_d„o,_
.lql..aic&__(1i_t.-__l_<19:jl_1)_L..!£!H-._

lišt.-11.93..MQÉQ.L£ČQ£Ž%.£Í$13_.kladQL.JQD:M:čĚJ_29114261;(lit vel-du,

got.

val-da něm. walte, z koř. gel—, lat. velle); jdu plej-Ědtgt“ 1913;.i-b-d0-,
Mac.-_. (8 „webovým J-_ ;. '.5' %.mix—.„tb_kqřemnšlaepšhá_Z
..?ž)5__iěil;7(fšfší:

Meklšnlnmnšešting„&émššýngýmiukmádjáma
1%- é-cllatrbieade..pshýedmknn„_ěnzcloznlaeýz,

o němž v. š 59. S_ou_—

hláska =ď—Bílými! tét9.__sp„lývávšak 8 kořenem., z něhožjgsínvak. „na př...
inf. klástz' stsl. klasti z klad-ti. part. klad stsl. klade atd., a při k_m_elle_c_h_
21333013531'211_Élfzdp;»__kěede:_aí2d. . jeví.. se. pali „jako _1>říno.n3___iqnom_.:9,._ze.:

tedy kmenové přípony (a kmeny) stejné jako zde v I.
,
II. Kmeny s příponou kmenotvornou -no, -ne. Na př. kmen praes.

má—nolpg-gel praes. minu, 2. sg. mina-š, 2. pl. mine-te, pl. minú z mi
uo-ntb, z kmene základního ma'-; — kmenlraes. tisk-nm, tisk-ne;, praes.
tisknu,

2. sg. tiskne-š,

2. pl. tiskne-te,

3. pl. tisk—miz -no-ntb,

z kmene

základního tisk-.
111- Kunem„a..přípmqu..

.KQ?€„!!QFY.PÉDPP.
sie __:Jje;._1\.íe.„1>.ř;„klucnpyafesg

la-jo-, la-je-, praes. lajzn 2. sg. laje-š, 2. pl. hoje-te, 3. pl. lajú z Zajo-ntb,
% kmene

základního

(zde

zároveň

kořene)

Ico-; — ĚneLpgeeg:___l_c_7jg/_—_,j_ol

hra-j :, praes. kryju, 2. sg. kryje-š, 2. pl. kryje-te, 3. pl. kryjú z -jo-ntb,
z kmene základního kry-; -— kmen prales. děla-jm, déla-je-, praes. stě.
dělaju, 2. sg. děláš z délaje-šb stsl. délaješz', 2. pl. děláte z dělaje-te, 3 pl.
dělajú z délcqio-ntb, z kmene základního děla-; — kmen praes. "mé-jo—
um'é-je-, praes. stě. mněju,

2. sg. umieš z mnržje-šb stsl. umáie—ši, 2. pl.

mužete z uméje-tc, 3. pl. umčjú z umějo-ntb, z kmene základního mně-;
— kmen praes. kupu-jm, kupu-jh, praes. kupuju, 2. sg. kupuje-š, 2. pl.
kupuje-te, 3. pl. kupujú z -_7'o—ntb,z kmene základního kupu-; — kmen
praes. tes-jo-1 te.;-je-, praes. tešu,» 2. sg. tešeš '? tesje-s'b, 2. pl. iešctc
z tesie-te, pl. tešú z teejo-ntb., z kmene základního (zde zároveň ko- —
řene) tas-.
IV. Kmeny s příponou kmenotvornou 42. Na př. kmen praee.___pros:ů.

praes. 2. sg. prosí-Š, t7-13í'-'š"yf'3£-'š;;;"ží“pif'žařóieíliej“úpí-te
atd..
z kmene základního pros-, tmp-. Tvaly praes. l. sg. psl. prošq, tt,-rm. stč.
prošu, trpce mají na. pohled kmen —jo, ale bezpochyby vznikly analogií
podle nese., tešq, atd., srov. % 7 ; o tvarech

stě. trpíe. prosíe v. 5 14.

pak 3. pl. psl. tbrpgtb, pros—gib

,

V-Líxnsnimííponqu. _ kmgnmqlnqy. je..- Toho Jrullugat...jegini__k_lne_„
Jana;: je to kmen praesentní, jak se vidí na; tvarech praes. 1. sg. stě.
jma'm stsl. žmcmzbz psl. jbma-mb, 2. sg. 'stč. jma'š z jbma-šb ?atd.; je téhož

33

kořene jem-, jako jhm- v praes. jmu stsL img psl. jeme atd.; a má kme
notvornou příponu -a, „ibm—ch; příslušný k němu kmen infinitivní jest
jmn-E- stsl. imč—č. jmč-; srov. Wiedemann v Jag. Arch. 10. 655 sl. (tu
upouští od svého & Fierlingrova. výkladu z *jbm-na-ms. jlp-na-mi podle skr.
ju-na't—mi) & Bmgm.

II. 959 a 14-01.

V1- Konečně JiOB knew.. praesepmí bez. přípony .!sncnotvorná. věda
Ml.-.:.-j—ědr.-stslf.._i:adfz Jl—šd:=_.í:e_s:1praes. vím Stč. viem. dám, iím' stě.
jdem, jsem Stsl. jesmb z věd-7;er dad-mb, jáá-mb, jas-mb. ——
_ Přípqny.,ihšižnraesentní
1911ch.Šlmhkl..I.....Y..ĚQE._EÉY9_ĚQHYJ_IJDĚÉĚQ
n:!gýxati„tša!<€ Jícjich..přfíz_náky„qkmenyseiunatšící
.jspv tedy .p.říí.z_n_a.lš.9Y5$3.
št MPIO“

nim. kmeny

druhu.. Y.1.-_..b_.0f..z_pí:.í.z._1_1_a„

KmenLlLřízpíkHé..„kgvší__se,5434913121539,___.bszpříanaké

„s_QPNáSEOL:

&&..hýxeaií —t<'_tl_š._é__n=.tzývšmy„
masa.
19 0 h l_ásk
.é,„ tyto s.q.u.h1_á...s_k„9_v_é-_
Mázjiřj'1191Lělnj.-lBZš£€$-_:Q.a._...-c_.j.e
„rozdíl .stupxíqvýl„iak9_v__nesvtnesínn

srov- 1- stf- 68- Kmen _r_9_hy1_1>ů„quně
v .1-os,...du.,.
nim

v ostatních

pák by) kmen

os.. plula.

*? ;_p.í:i._99m.wšem.-nehledíme..

k_.l;-..9$_—__J_611_n_-_

tej,-která jez _býv._
konjunktívujgím srov. $ 7. Bylo tedy kdysi: sg. 2. nese-ši.
3. nese-tn, du. 1.11eso—vé
2. nese-ta nese-ta (-te), pl. 1. nese-|an 2. nese-te
3. nesosntb

atp.;

ale „%D_%E19gíí...llčí€d€11€!_fQRkŠdo.l,-._f,1!1..„._a
plsť; “ Jest

1.

du. stsl. nese—ve č.11ese-vč, 1. pl. stsl. nese-m1, č. nese-m atd., Sl'OV.Schmidt

v KZ. XXIII, 359 a j.
9'_0_._t.vto_„9,1_>raesentníPříponé -a.

-e_ povřxično, .platí..taká_9_-_zzqz_;ee_

Když přípona -jo, -je přistupuje ke kmenu souhláskovému, spojují se
kmenová souhláska s.příponovým —j- a vyvíjejí se tu náležité hláskové
změny: z tes—j- je teš-, z met-ji je Stsl. mešt— č. mec- atd.
P.řinonšl;_pr49s9ntní jepíislavesích „vzoru .temi—...
inf..„ti»rp„é_-„t_i_,__n
132733.3531555-...9_.JP_YÍ._$:0_.!2LL.Zňetclnš...)í.plšlgěg sing- 2- trpíš, prosí-ě
z -i-šb, 3. trpí, prosí z -i—(tb) atd., mimo 1. sg. stě. tipu-, prošu psl.
tbrjaq, prošel,Lichý;
stě. trpie, prosie psl. t/npgtb, prosgtb.
U sloves % Wm
Je tedy: buenmfaes—„texpriiz \; .1;__$s=„t.':a?fě_„va..
nehletl—ŘÚĚŠ'.Íťězlífšíóš'i.li ÍŠŽ„kmenových .pízíponích.. :io....at._:£.š.nů.\_'-.jen...-gi;
mohl

by býli.i_..Ql)_ět._.1f9Z(lÍ_1..SWPŘQXÍ,.Sl'OV-._..B.lf.llgl.ll-.II,

Podlc JinéhO..V.>'í1.d.wlv,jes_t
WP,-?l—kmenvlastně

ŠÍLÍĚÍŠŠĚIÁQ.-ébmz.._přn)9non„zi
Tjá):_sug/JML_l_1(_)v;._t_l_i_._
Z konjugace

pův.

souhláskové

.pptativní.

1063

sl. & 1081

sl

utvořený z..!iožcng

(stupně. nižšího, m'oti_vys.š_íy_m_
1896,

27 SI.; v 1. os. sg. trl'm

psl. tsi-pe, tbrqu z tbrpi—q, je koncovka bezpochyby analogií podle nescg._
tešrg atd., a v 3. pl. tm'pgtb je téhož původu jako v dadgtb atp., z pův.
-pti, srov. gg 7 at 14 a J. Horák 1. c. 48 sl.
'
U sloves. .*./zorn,p,"ozszitzáyysvětluJe.se.kmgn,Drew—EPR?

=...b.y_1š.1_„a)
deno—

ininati—vn—s'kniengn_
pqgg,__;,i_q_(pro 2. sg. atd., jde tu jen o ty tvary praes.,
které mají v slovanštině' zřetelný kmen 4), na, př. skr._c_lg"ggjg_-ýg'
adorat;

34

kdyz..iinéng,..

5195239..
.Ldggomiu.a_t_ixgm_)„
se..tvořilo. byl;;„laene

tedy mQLgwghgto

_slgggggg___l_(_oilgo_\1k_l_1_,_-jggíg,_
jak svědčí lit. daly-iu

z dali-s dů; vedleMama..k_ansatiyšx__.s„pží11„

4;

dělím

.12!Í5£6$;..ť.?Á€L_D.LRÍu.
.sk!

věd-aja-f-i činí vědomo—
MltýiízěáMÉSJMQl/Agátm;j.e_-z..ohc.lw_iai£,
kmeny

kde.í.£95d_ílyš„a).„—.ž:š£-a,..b)_rqáq.

spadl.!

7Y_.Í'.3!_11_1_Q„š,_1).1."<39Ě9“žŠIQYŠPSĚÉ.

ÉLDLLHLQPPÉEÝÚ.,a)..aostbješb a_td-(donomf z.-..aostb)„ab)..wrmešy_at<t;.
a_1_e_.\'_.b2bx!„vratidglnýkuieainí_1>.slf„ií9.l_t;lš:t„i„li_t.
xarmrtí;
.a :.tgmg .1<1_n_c_1„1_.
19.MPM.._<lo...1n'zws.: 2- .sg- piva?-„ža „st.ptqséfáb.. „atd. „Sl.—ov...-,Bmgm.11, 1134

sl. & 1144; ponekud jinak (i z bjb pův. eje) Schmidt v KZ. XXV, 109.
V ]. sg. prašu psl. prOŠQ, 197-0sz z prosí—q,jc koncovka bezpochyby alia
logií podle nasa.. tešcg atd., jako v tbrpq, v. 5 7. O 3. plul'. prosgtb
v.

š 14.

17. Pro češtinu

je tu dále ještě připomenouti, co náslcdqjg,

1. Slabik?_..1$9ř9913ší__Milá _někdy.. .d19211ý1„..p_1í9t_i_
„Má/„tká Hutů.

na př. %_11_ipygli$____2.__n)ýžo_š,__3„móžc_...pl.3. mohú,

beru-béřeš..berú

„jiných.

zovu-zdvcš..zovú,—

atp.; o tom viz při vzorech & slovesích jednotlivých.

2. ___-...,..-__...
Přípona __-jcstáhla
lgo11_cgyg_u__
samohláskou
___._.._...__ se_ _v_době__p_ř£d11istorické
... .. .
. _ _.
_
,

—c'.—a 1.99.6119..základuí_h9,„_t95!$í._\;c„_anjgui.ája..

3435113115335.16.5%29293.ulnfgšLsEIa-je—šb

:.?TĚL.-AE..B_€.YŽ€1)'CBY-.

v děláš Mia a sé-je-šra__s.tě.__

&% lak.-ža.
Š;-_1F£7LC_Š...JQ-.!É$Ě%Ž929:„_
Nogímehybis
.-že.-z.á.192919._1elíce...na.
BĚÍ7:F_1.1.ŠEE._319
jaké?“ „bi'10.pra\fi.d10..„mani dosud „nalyzcnmsm...I!L.-1:.__ata„
279...

Případy..

Ye,_1ÉĚ9!'ÍLÍ.1!..St?ŽQI!f59.3w10=_.j89_9_=

'léjeě' státě-___yzgie
.Y9.111..-„ l..-.StĚ-.limitů..,?miféža...uln'7£ atd-. ně- zúž.
tuni-.. gaěže:.(pí;íml.k.
.v.rust- _umšjgš.atd..); kron_1_t9110_-.u.
519103..ijěpjnšz
.iilan1_.k_la£19_rzý£115tčz,
galia.-,t„máš.„auda;snzagttd.,
nč. zúž- smí-= 39.8%.—'e
(přízvuk

V IÉĚ'__S!T!ČÍI!s...P.1'0.tí tom!!

119_St9ž._;. $111ó'fš:_„s_e_.atd- ..z9.sl.néj_q-..-.1_11„sk

die-,dies"dicis,die atd., nč.zúž.(lí-.z děje-;
;7
""" zk./?:.. ve.._vz3.51“dělá-,
_děl<2..atd-- dela-Je:„ouslf,_
_délaješb agli;

v_e_vz. pm-allelním

V. 1“ sázá— ze sága-je-

stalo '“se totéž,

krom toho však přišly později ještě změny jiné. totiž přehláska a zúžení,
& z býv. sázá- je tedy stč. sázic- a mě. sází—.
3._1_Š_I_I!Q!19y2_í__SQuliláSka_Zmčněllajest od přípony -e, -z' _způ_soboi1_i _ná_
Le_žELm._tlíle.n_1„J.iž..Y...deš _DSL-..„ÚÍIQIII. __v._(lqbč. ZšíPiLQÍOSlOmnSkQ .a české.;

LEZEJQJLSL. tečózr.1..-7_._..bgz:_j9.-.č:
Jasiňa.. .tglv';_tgěí:=_„_z;í.rfy3;_szažízgtd-j
v nář. vých. měkčí se od -e také n-, d-, t-, s-, z—a jest pňc, padňo; rveďe,

plet'e atd. Hatt. 24 (Sie„ tu psáno -nc atd., vysl. -ňe atd.), lahnč, sedně,
vedětě atp. Bzu'tD. 38 (súch.), 105 (MŠ.), vedzěcě t. 40 (hroz.), plečec'e t. 123
naš-.), plečeče t.. nčšc, veže t. 106 (laš.). _
“
4._Kmenové -í v pmesjc
vždycky dlouhé: trp73_,___ppogíg_
HRĚLURIIQÉ

_agliijak

bylo již v'ndopgústaré, je dosvědčcno doklady__.storopígipýoiil

jako nit př. pomnýff Jid.-170,

„zz'l-Šiitšfi"„PÍIÍLA-Šržfžij—ÍÍ
'Ští—tfř. 9“,p1'ol“1j_ff t. 163,
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nepomný Jid. 118, člověk
úmysl zlý neprzedczý Štít.
hosporlin rozmnozyy Pror.
Štít. ř. 943, wydijmc Štít,

wydij Štít. i'. B“, jenž zzlusi t. j. slúží Jiti. 84.
uč. 78", co se lijbij bohu co nelijbij Štít. ř. 4“,
53, jenžto czynýý t. 703, (oba.) powolijta sobě
ř. S“, wyerzijme t. 25b, trpíjte t. 20b, bomijte

& 36“ atd-; 3311933233213..-_Mšzjíeg..aby.,.svěděíi.-Ze___d_<žlkg__j9iu.
prastará._
ZE. 151319119?..:.ě.bývá.. v...,slobč..přehiásky

již; srov. I. str. 216 sl.;
dveřmi i'edyu Pass. 324,
nám v srdci zahanbenie
ŽWittb. 40. 2. m. hřčšíš,

2?—í'?:í_„z_vm£u0u„a_ualqgii

na př. ln-zyel'fyuif DalC. 37, _tenflhjestdjesto_mezi__
toho buoh \'tyeffyu t. 420, to pamatovánie czynyu
t. 318. newzwefolyu sě nepřietel non gaudebit
sedí atd. Když doba přehlásky u-z' prošla. přestalo

i toto odchylné —iú.

V (lobgygtkmiijeni__hýygi_zese za toteŽ_-_7_Í_zvratnou
anamiílfe
(v tex
tech západočeských), srov. I. str. 219 sl. Na př. všeliký podywye sě & po

ti'čsc hlavú Prov. 673: když člověk vši svú žádost__ob_i_'_a_ty_e
n"
33“;
ln'zefíiefs ŠtítSáízav. 143“, která (žena) hrzeflie t.; známo cziniemc Pei'w.
Otč. (z r. 1458), ten list lomieme & nepeven czinieme t. a j. (tu často
tak); moře sě tocZic Troj. 225“ a j.; uilyffieš MudrCi 58b, widies t. 79".
bogics fe t. 57h, neuczinies t. 735, chlubies' Ic t. 771, a j.; klášter lezzije
Lobk. 69b; on ponmje Blah. 11, držjeme t. 18 (prý podle Boha). Příklad:
hlt—dierescipit ŽGloss. 130, 32 (opakováno v ŽWittb. a bylo tedy již ve
společné předloze obou těchto textů) je bezpochyby omyl, & vjiném tamt.:
obdirzie yu semen eoriun possidebit eam (terrain) 68, 37 může býti vazba
podle smyslu. plur: za lat. sing. Když doba úžení 'ie—z'prošla, přestalo
ovšem i toto analogické -z'e.
'

6- NčdehixM-aingnové

:Č...£1.1.Qll.l_1.é„;.Dlešl.dLĚQhQ_i$_9!£
ona .i'mu lagě

Jidlh'k. 61, an tě k břěhu weze“ t. 70; novmrzee Einmn.

34, kamen

7431213993394 23. zetrzee jej t. 33, g(lee t. 41, przygdee t. 2. budee t. (3
a 17, piffee sv. Matěj t. 5. ijedcn netyezee t. 51; ten flowcc ingrossator
VŠGhK- 18% le'Wec 1:-237“: lggglngtelgi; Lev. 25, 30; llowé Iláj. herb.

1355; flowé Veleil. 128; Slowé pak spravedlnost;Koldfi I“. ten trhu vziwó
t 128“; počné Bock. 3, 321, čté se t. 1, 97, zíthyué t. 3, 164, přeftzmé

& 3: 22h ŽWČ1- 3= 311 a 5- (t“ často);Eiakizedšme„Máte„119549933
sgte_]3a.1tl). 1. 61, bodéme, bodéte, možéme, može'te, vějéme, včjéte t. 77,
vadnéme, vadnéte t. 78, ščcpujéme, ščcpujéte t. 80 (vše v nář. val., pod
řečí roh.-karl., jen v 1. a 2. plul'.); nčsémy. něsétě. co cheétě, dojďéto,
uinřémy, zavřete t. 85 (stjick.. jen v 1. a 2. plur., vedle ídete & j.), vemém
t. 125 (laš.),

vemete

t. 349 (i'ožn.)

atp.

— _Z__toh_oto"16jgZHIŠQĚIIIÍLMQQZ

šzími zúžená.tím...__LkolaQeglg.. „z.liámýgh..i1_ejěa$£éj.i..!
331319234; (on) ji
za, manželku svú wezmy Hrnb. 306'2 žádný nad svú náději velikých věcí
před se newezmy t. 442" (z Lael.: nemo unquam spe maiom suscipiet qui
ete-), že i 61.039; Šbíg:.-.13912:)._QYČQQĚÍERůQQDEěL5912931921113;3545,brání
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ho když kurvu puog'my t 349b, (ten) již drziemy, již usnuv z lodi letí
t. 2695, budými Blah. 350;

— v nář. slo. —z'e,srov. I. str. 143: nesieš,
nesie, nesieme, nesiete, pečieš atd., minieš atd. a analogií také 1. sg. ne
siem, pečiem, miniem atd., vedle pneš. . ., treš . . ., trhneš . . ., tešeš . . .,
bereš . .. Hatt. 114 sl.; vediem, grebiem, požniem, klniem, umrjem, oriem,
steliem, steniem, beriem, ženiem Pastrn. 11 sl.; jedna izbu metie Koll.
Zpěv., mrieš Pís Slav., berieš Dobš., biedu trie hlady nn'ie Sbor. slov.
(Dušek, VěstnSpol. 1890, 25 a 26). Dloužení toto má Oporu v parallelníeh

tvarech se střídnou slabikou dlouhou trpí-, prosí-, mnie-, dělá- atp.;
podnět pak jeho přicházel dílem též odtud, dílem, zejména v 3. sg. slově,
zahyné atp., z náklonnosti osobní a místní, koncovku prodlužovati.
7. Krom toho jsou ještč'některé změny dialektíeké jiné: v nař. han.
jest —eměněna v -ě, -ě: vedeme Bai—tl). 2, 80 (olom.), vedeme t. 122
(zábř.); —- v nař. sev.-opav. jest -o z —e: veďoš veďo vedou-iy veďoto,
sedňoš . . ., ploťoš (pleteš) . . ., ploéoéo . . ., pečoš . . ., bijos atp. BartD.

1. 135, umřoš Šemb. 156 (krnov), srov. I. str. 149 sl.; — jinak jest -e
změněno v mnrjaš Šemb. 162 (slo., gemer.); — v nař. lašském změněno
jest —ávzoru dělatz' v —o,někdy v -u, a jest sg. 1. -0m (v části moravské),
-um. (v části slezské), 2. -nš atd.: 1. volom, volum 2. vološ 3. volo pl. 1.
volomy 2. voloče BartI). 101, podle pravidla toho. nářečí, srov. I. str. 123.

— Kmenové -í je změněno v '-ej: vozejme, klečejte BartD. 1, 52
s1'ov.,I. str. 244, — někdy v -é' pozměněno; slyščm, prose'm, prosěš,
slyšěme, proséme atd. t. 28 (hol) a j.; — někdy je zkráceno:
platím, platíš, platite atd. t. 219 (třeb.). — A také zúžením vzniklé
krátí: ómim, káeim, omiš, káciš atd. t. 81 a 82 (olom.).

(dol),
prose,
ležím,
-í se

Imperati v.
13. [WBÉEĚÉEJÉJÉÉIPlťšlnštíně. tvar.!„čtveréhm
198g.- 2f 73037?pl- ne..—
iéiillš;_mš£e,.
.7.%€€!e.._o.tp.-.;„_
2.3. stal.-_.vážil). pl. _všd_át_9,.-.š-.__ „však atp,. ;.

3. W 25,3r95i_.p1„:it_c atp..; a „4.1stal...pl. kqžqýqatlx. „(vedle zile)
'
V du. a plur. jest imperativ osoby 2. spolu výrazem pro osobu 3.
1- _Impqrativ „tmu. sis-„2 WS,? pl.-....nwéte je.. Z,.PůYe.._01!PatiX!1_„kmene
:ížzillssěl.b912„plz.
.".éťte.ř-„wšem-==..wšem-1.5, skr. „blmrěfš bhm'ě-ta, půvf
ĚĚĚJÍQÁTE:_ŘhÉ!ÍQŽ:39„-_.

V sing. 2. nesi, ber-a' jest —z'za žádané —é-s, v sing. 3. nesé, beri za
žádané -ě-t; přípony osobní '-3 a -t tu odpadly a za koncové —éz -o;'_'.
jest
náležité -z', srov. I. str. 21. —

Malaxasoulyláška.

měkčí._se od, fi, ré.. způsoben; „náležitým dílem Již"

LQQEČJQLL„Něm.laíaswh..
wii-1291121311299.

Sem patří :

pozdějších. .a. jcstm

_př. psi.- _1_ír»_ci
pl.- načte.

„z. mkezr.t_pzž.i_„pl.-.y_ň
št!9__Z._1_)91&:_atd-_

37
a)_i_11_1.11<£%!£i31__8193í9£1.
Eiitzlizto,

ěQBPĚÉk__“.._tllT1_03Ln3 př- beri

_1_.

1)Fš!©$9!1tl!í.„1£1!!cn. -_o___1.ná„.kmenovgu_

Dl- beréte

km- D£9;<z.s_..)_>.9_r_zqr.;_zejménaslqvpsa

pl. fucdéte,č. jdi, jděte atp., 2.ncsi_pl.nesěte,_3_.
grebi,

pl. grebétc, i1;_f_1_;_e__zl_pl.
rmétc č. rci, reete stě. reěte. 5. ani pl. ]anéte
č.
pm', yiněte, LMILPL
mbréte č. mři, mřctc stč. mřčte,_II._d1_;ég_9_z_i_pl.
dvig
nóta č. tiskni, tisk—učte, V. beri pl._bgr__eiýe_;
—
b) immafaiivx 51.93.35ymca-. _kmpne.-měkkéhgi-.na_ vít-_...te.-ši._kul-„„Drag
_tp,5'7,j_l_);
; tu jest

za -ogí- & -é- vždycky

zejména, imperativ

náležité

-i-,

srov. _I_.__str.21; ls_o_u__to_

tř. I. 7. psi. pbjž pl. pbjite č. staž. pí, pítc, III. 1. stsl.

dite z umějí,iii/,e.č. uměj,umčite,Y:_1._

-z'tcz dělají,

ziz'te, č. dělaj. dělaj/c, & taktéž ságaj přchlas„ sázěj atd., V.
tcšíte č. tcši. Li.—stá.

z kupuji,
ýlzďfh

pl.

laí. -z'te z laj'i, -jit(e č. (aj, lajte & Y_I._l;z_cpu_i._
-z'ic '

—j'itlf,č. kupuj, kupujte.

2- _Impel'atiiť tva-fu stsl- včžďb...pl- .včdite, č.. váz., vězte,..je při. slovesícli.
„dqd;_..a._?eid-_-,„
.YQSmŘS.
mene. zd.-_„Není-..mohyby,„ža
SQÁVYYÍEELI.

bývalém _ontativu,__.j9_hqzpříponou bylo pův.. .“.Žě.a
sov-„lak

Sfičrm.

l)11117-.S_-_5fD111ŠJ
ř- as.-.br"

pluli

???-us.?

stupni. nižším_._—L
atp.—.

Emila...riě._bi'1a.„_i.._sí%___a_ Mito-„dy tvar. 2_-.0.8..sg.. .wšd-z'š—a a_i-.
íioídriči-lgl.1£.,leámEh.,..EHBIOBÍÍ__?__DE&YÍ£19L„MÍLQKMPXCIL mělo by.:

L&Miíhqbyíti..nslz-žzišdia_.m©žš%šídši;„alc. _pm.. gary.. Samšina..

.vš_a_s»_t5L.

JCEĚ.pšcdpplšládati,_žc.
DIIQ..ll$l-Í2W115„
tedy.,rb...mí_st9.
.fa

:

(f);lchgzlkajatavrůzně se vykládá, ale výklad bezpečný dosud nalezen není,
ani zvláště pravděpodobný
EiLnrý___iznp_t-„.ěg.-_f7eéd:db_.„ „j.qho_ž__p.řm_oga
QSODHÍ
113.59 Z...PůY.—.filia). d99b9yausšho„ nebo..zetlekthauéliu_sk£„_šmizsímt
i_flúz ř- av.-1%. .IT'ŽLQFIž-iáěfíičšřdb

„stalo .se _ZmČDQLL„liláSkQXQll_.Ííčýěd_b
.

Lidzz_d„_J9k9_„ta.-_SQL.M19 „toho.„vak __byl_prý. také .impt

*.věd—ja-,„náležitá

FZ.11_Í_1Š1Í.-.Z_.PŘV—
us?.chřič—aga; _1_<.Pi_1t_al_niria<zí.
.; fw.—zde. &. vědáaizpjklpjačídie

& dále stsl._
t_n-umncmůže

Srov. Brugig,_l. 402—a II. 130—0
a 1311. élíg'lqg
bití

.swf/emi-

n9b9_f__z_fv_é€£ižb.???/1.0.bY._ECJ9n.„_S_t$LFÉĚ494ale

t_alsš...š.crskz_?aěžď_atdq& to,ho_.._r.19ní:...:Iimí.._.nějnqxšiš;silamijcšt..Yčímltákůxa

Lřízakliyl _.V.
.pfai'-__thatiiíě..napříp_onč„a„bqu„tedy
Mašína! 5.0. na. .akbikakořwnoui

v slovanštigč.

která...,tu, bb'lšl.__YŠ1..1d9.d199„11Éš_
taktika.—_

—

RÍ'GŠQhÉWM_.Slšlbílšši..dlmlhá_..$
„příz_v'illšemi.„bylwrý.
Hainaut
E._59._tzéš_-wlněiii19_ ? fifa, nýbrž. zkrátilo .v. '.Ž'Ě..a.dále. oslaliil.q„_it-:ji.„ Srov

Jag. Arch. 20, 54 sl.
[Sia-„Tel.

nimz-.. hillaJÉíPQnL—Áa

& ní d9_._s!9van.štiny_—.?; T9..z_f.z.q1_19i_á_n_o_

wisi-_
?ěii:„éq.-pl—.„
v_ěfiizmqa.
védžzta_a!=p_-.;
-_Y.ŠĚÚEŘĚŠFLLHĚÉL
ĚkFĚFÝ„31'ChšiiSW!JS_
sloxesayMšéá. němž .v„5132, tvary. náležitáusmz.,
ÉMYFBÉB.-

Wima..

1299? _.SiDg-_._\Lz.nil€lífm„_a_
.jgst. .d1_L_„.?z_čz.faě_
.mm,. „n.l. vězm,

'Z výše zpomenutého imperativu pův. —dhz'mohl vzniknouti také impt.
č. jdi, stsl. idž atd., psi. jbdz': kořen slovesa irc byl egg-, na stupni nižším
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i-, a
stalo
něno
impt.

z toho tedy impt. pův. i—dhi, reflektovaný v ř. í-m &skr. i-hi; z i-dhi
se do slovanštiny *j—b-db,a toto prý podle ímpt. nes-£, vedi atp. změ
v juli—; srov. KZ. XXXIII, str. 158. Ale podobnější jest výklad. že
psl. jbdi praes. jbdq atd. je z kmene utvořeného příponou -do- atd.,

srov. % 16 č. III.

Malým!

'

lamina.-m'nhnhl...nam....taký- tvary..stle_-_5g_2,._„a.

ch_0š_tA7-_._.c.lecšý.lz__a_„m.ozírz
mý má

v dokladech-)rýznam.

někdy..

.impgmtiyníi.

Édvýilidjkatjvníj, druhý jen indikativní, na př. impt. ne chošti jasti noli
edere, ne choštn, indik. ašte chošti, jeliko možn vszmi quantum potes
sume Mikl. Grainm. III2 91 sl.; při významu indikativním je tedy položen
optativ za indikativ, je tedy pověděno „chtěl—bys, mohl-bys. -by“ místo

'„chceš. můžeš, chce: může“- li.-eůexntxarůjšghtq.ptqnikají.
všude..,„av

_vqslqyanštině_

češtinčrvpatřívsem „zejména trvaly. praes.. che-. _místo.. chce-,.-.na
_2..-._._c]£c_tq
vedle.-l.....chemie,.Z- chcete....sg.. 3_._mé.ž_
pl.-,.-l...._1_nó.žnw.

2. móžtc atd. vedlo mýěc,__]r_z_óžqync,_pyjžfgýgz
v.

132 a 80.

3- _,I.mpgr_a$i_v_.tvarv;i. pl- .“.5Ě6s_.lí..ĚÍ-_.1_II:_2:_._P$1-..É?ZÍPÉ
.:;itc..š!.„IV-im.-%

jíte;

j.9..nq<ll_9__l.žn_lgm-_„IL.
12.78. i.l_ljt.1.nl.<..ti.v,_

i: „tvar. s kmenem. praesentnínL

ale..iQSpbnímLpříponami.slabšími-.. tedy sg. 2.
indik. 2. -z'-šh_ 3. -i-th z -i-si

-i z -i-(s), +0)

a -i—t-í. ygyšjšímvýklad

proti

J.___Hor_aků_v,_
Z kon

jugace souhláskové Stl'- 32 Sk n?kliíflá„_imp9i:atix..tř.tbmf.z;-____atd...z.a
(mawaíwnjqu
_killell.„PQIFhMSkQYÉ
„měla.-..v o.p.tatně; 1>říponu„kmcno-_
©2923?vaneznííií(stupně \'yšišmo) v Sing,. & pův... Tí.(stupně. nižšího)
LGP'. a_pltlx-„analogie všakmedla. f_i..také do. sing.; je tedy imvt- 2- pl
tm-p—i-tetvar stejný jako véd-i—te, 2. (lu. tmp-i-ta jako véd-i-ta atd.. ale
2. a 3. sing. tbrp—i"proti stsL 'Uéžflbč. věz : pův. věd-jb jest novotvar
vzniklý podle du. & plur.
4- Imneratix$vamíu„

kazate._w_s_kýtá..se Jens

sloves„_tř.í.dy..l..7.a_V- 2.1pojat/f, Mato
a 140 sl., III9 90, Wiedem.

27—30.

S„ts_1.-—
„at tu jen „v_Pllll'

atp..-..vedlefitff.

Srov. Mikl. 1“ 135

Yýkla_d_ni_1i11___Roílavawlfeskienv__Jag._

Arch. 4, 148 (g_analogie podle berěte: éHznělo dial. jako (__z
a podle toho
.zmšgšn_o„„kažite„v.'kažate„_„sro.v.. stě. „i_mpt-.plačěmskncšmy.
žebřěte atp-),
'!Ligiív Cod- Malt 448 (DQŠQDPĚLDblaltýt. 10. 148 sl. (5qu.iný...k9_njunktiv
_z_a_
__stališí__;ě-tae:___51'ov.

t_n/11541415;

proti

tomn_„_I_31_'_ugI__1_1_.__
II, 1314:

pro

analogii

lšy-q—ts měly by býti také příklady v tř. I. 4 žbž-a-te atp., a těch není).

W;.šeštiriimneratml „takm'zqhnent **'
19- _Y_,.č_9_$„t.i.š1_„ě._
l'i'řfíiejí se pakdále..některé-..změny„a...zvláštnosti,

dílem všeobecné, dílem jen dialektické nebo jen v některých třídách nebo
při některých slovesích.
]. Změny hláskové vykouávají se ovšem podle svých pravidel: impe
rativy pbji, kryjí atp. stahují se v pí, kry' atd., 'nč. pz'j, Icryj atd. jsou
novotvary; kmenová, souhláska tvrdá, lněkne od následujícího -i, -ě—,např.
tisknu-tiskňi, tiskňčte; z -ě—je sklesnutim jotace -(:-, stč. mřěte, tiskňětc
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atp., nč. mřcte, tiskňete; za -i bývá v době přehlásky u—iu—izýratnou ana
logií aiu, srov. I. str. 216 sl., na př. otpuftyu mi remitte ŽWittb. 38, '4,
vzrzyu videas t. 127, o, flozyu jě depone t. 58, 12; atd.
?. lícnwoxé ___—„€
v 21.9 .as-Jedu.,zemím,1..ksislsoli_xysl.oxení391399131.
133535311?

„je snadné-.. _Y ÍHIPtg.?FLZLĚIŠ..QŠWÁJEÁÍEMZEÍ.atp- .stalo „se.„t9__j.i_ž

Y._d9bč.PředhiSPPJ'íQkÉ;Klimat- vedi. beři, tcš'i. hpi. prosí atp. bývá__-.š.JÍešt<'>_
y__tgixte_el_1
„sign na př. tolikéž (svědkův žalovaný) wedy Rožmb. 134., neot

zowy mne ne revoces ŽWittb._101, 25. stéj___7,e_n_1i„[ednggg,67, nakloní
Hůla__SXÉ..-inclilLLZlÉiLtb;

won

1 atd-= gle..jgl„l_„z.lííd_kasiiž.._X.._stč....„j_e.„Eamon

& v nč. pravidlem veď, bei—,toš. trp, pros atd.; t. j. -i zaniklo,

RĚ_.Y.YE!9FÍQDÍ.,.kQHQQka
bez něhsugebylo
mi.-411_1952;
tisk-'l_i=._'2,fli=
c_n? pomsta

nesnadné,

ale_aachoemo„ximpt—.

pozvi atp., poněvadž

.by tu vyslovení. bez.

<?_113219.._9b„t_ížnf?__nebo
nemožné... . „Proto, také Zůstává fi. _z__pravidla,_„kdyz Je.
k__i_lynel_a_t_i_3ťn_.lzžimjem-.
„euklitické zář.: vedla. 1n*o.siž._.atd. vedle veď.. pros;

veď-ž, pros-š atd. bylo by těžko vysloviti. K_d)_'_'_/'_,__L_Q_llklijLQLÉ_MQL
hláska je Zachována—.je Výslovnosítslladnšiší. .a. imperativní r_i.leížs„..o<lpeQ-_

ngntlienemílqkzsas.sileas.Blum
34, 22., poďže Suš- 122, synečku Přijďže
t. 405. aljausnadnosti jest ovšem nestejná,pyoto__vyslgtnií__s_e__take v této
yěpl nestej_1,1íoš_ti_,ina_
5535535111155 "p'óíěhčig obměkči

Us. a také lehě, mčkě,

lehcz sobč'Ben. Ex. 23, 21, _obmiekcz úmysl; Vít_ 61“ atd., jest pašř a patři,

šelf.? šetřil,_mámě.a_ndepšéetnys

K mýlitz'jest impt myl- myltc.,aniž

se vtom starosta myl VšehJ- 133; ale Y...QĚILŽŽZQZĚÚ.i(?.
skuvina zil-;. _af.1)„119_.t_q
Eim.-„:_is.- nemeni
_U$;__9b:_„139_t!9bně,
..:mlemeíité.=__impt. šállldť'řťř„_oč.i„
Us:.
.a.59ms>,uř;éílšs_-_
ob. (skup- Fat-f=) MĚĚČÉQÍLHÉJJPÁÉÍCĚ. ..:;é__čas_!ěii_p_1':s=.s_

míru západní, na př. přijdi ke mně Kulda Poll., zas sem prídi Dobš. Poll.,
pusti chrta Koll. Zpěv., hned mi listok odpiši t., srov. Dušek, ve Véstn. kr'.
Č. Spol. nauk 1890, 34; a naopak bývá přes touž míru vynecháno, na př.
uežeň m. nežni BartD. 2, 174 (han, hm.), sedřť se t.. 202 (ham, třeb.).
í-f 3- Paralelní..nímu.__afďfyedžž,

P'ÍQ-FTPTQSÉŽ..?JŠP;..ĚQH...DQ$12ĚĚÉILÉX

se..:ž..pši£15í1?£19.:.zwal:n0u:3wa198ií.? Misátamskde„valném
býti._11_9.19fíš_
t_otižj..impglatilůmyěz,
fie jez, z pův- Védjb.1!th..kdXŽ._.majÍ__CllklitzŠÉF.
' 3-1i_T-ŠQYDČŽtak & v_„týchže mezích

slqvpfet.nebrání! .nfvechávása

jak?..n&1.lQÍ9_._Y-Č.-..21.3.JLPQĚĚQYÝ1

mp_t-„dy,—_
..:.!„1913112-3řešen-355%

%tímseesětg
trpta, prosta m. 41:31arše .ZZKQÉĚŠJJL
r_imxcatn;Vynechávání
toto mělo podnět a podporu V impt. sing. nes, trp, pros atp.: k singularu
tomuto přivčšuje se příslušná osobní přípona pro du. & plur., a výsledkem
jest tvar bez samohlásky, tvar se samohláskou na pohled vysutou. lířltyapeglk
5__:_š:3._1>2!<.1.1$1_.„5.9m„
PMĚ'Í—_je. „změna. tato.

vykonánajiz.ÍY.-QQ!1€._nejstarší,

pří

kladu pro (lu. nesěva, nesěta pl. nesěmy, —ěme,nese'te atp. nemáme; _(1031335.
.1_-_p_L_._.—._.ěfzt_=
buděm,

vřzěm,

plačěm,

Mlezdle....pilm_.hqdysm.Štít

uč- 137%..

wn-zíenl sě Hrad. 89b, placziem ŽWittb. 94b, 6, g_epatífí__sem,_
ponšyadájgx
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mbaršlbada.

mluvní

nemožná Pra..magma?

fi.-_15.0.11
doklady.„Ještě.

Y stol._ X1Y„a___XX: pojděte i zatratimý jě disperdumus ŽWittb. 82. 5.
vczinimy věží sobě faciamus ()l. Gen. 11, 4, pohanyme c0nfundamus BiblH.
Gen. 11, 7, __sěmoprzyftupne

& u _inno_mas_ti___cupyte„Musi 270 sl., obratite

súd a k bohu sč nawratito Hrad. 52h, przyhotowyte pokrm Otc. 137“ a j.,
i_tlLvštšimu

,a., takoítka ..pragzidlgm jSQIJJeYQlZl'...b_QZ„„-j:.EL stol-_ XIV..

f'h-ů-HEDL 1%.Jil-„& .211%AV,-.mMELLJLLMi-

je__\.'.._41_1.-_41)_1.u!:

DÁ1.9Ž..ÍĚŠ:Ž:S_
Mitte.. 14195719;-2393531_šlLDulelčlQ
]W—SO—tq
...držcti, kde vůbec _
lll'9__$ll_il_dl12\!_)LÝEEXAOÉ.__IJQdÉYQJ0-542..53QO21$9„3311145111321 mělo by býti
na př. bdite, čstite, žobřito atp.; álg_g_zi;__1_i_zíle>_žit53\_-z'_-__bývá/tu;ě-,__aiialogjí
P_Qd1©_.il!JPt-.J_džt(_arcěte, pllěw, mřěte, Liabiěte.__4tp:-_.ls49„r_ě—..jmw mám—..

Zlí—lčuatat9__itylso_núa.59
.y_e

V....2. tcsatájiž. v době. vírůhistpizíckéiyří :
jsou tu doklady. .S..fš:= .pla—

Lia—(hamr.
0 7244413449342 y_emámq &.Již, 3!

C_Z_Í_61_I_l
_Žlyittb,
945, 6, flopcziomy t. 34, 25, zobrziote & vyvržení
buďto
ŽKlem. 91b, vesolto sé a rzohczete Pror. 79" atp. Xg_v_4_>ggcl_1_p_qlg
IIL__

wtzíjmllí-

__P?:9€i€?_.„icn$t

.v..textech..„St.č.-.
.41310qu„lišúgějšíz

agá;i;..4.s.k9ro
prayidlcm;_n.e1piomi..ale__ml)fewj__1£9ií1- Thess. 5, 6, wi
prazdniote ŽGloss. 136, 7„ uprazdnyoto fie ŽKlem. 46., 1, welbiete t. 33, 4,
cftiotcz joj Hrad.115“, zahanbyeto sč Pror. Isa. 26, 11, kupczieto nogotia—
mini Ol. Gon. 34, 10, spatrzietoz t. 1. Reg. 23, 33 atd., uč.. _bděmo bděte,
93115599
_Qtě_139_gltc_l_.pU_s._,
mýliti oh. mojliti

impt. nozmejlome,

&& YAQIEML9934419131199!ígh,_.iiznikají
119.4-.rít9__zfa.5lús.9xnó 41291..:ÉPLLz'Mž-„ilg

nozmejlete

ĚklšiJLRĚÍDQDLJÁEIÍMQXQ.,.]HQQILGBĚCJŠLĚ312131136..PÍÍPOjlljÍe„.Nš!..

939515335
a j., sednite,

pnito,

ti'ite, pošlite chod., začuiino chodllan.

vezniíte

si chleba

Šemb.

se Us. ol).

.zase imperatin „FIRE-_

9ín5..ž9__s_9.$i_ng-_
:?„bš'žřfž"fř'.

15 (domažl.);

př...V.nář.

44, _$_oglii_it_o_
t. 159

_V_1ĚĚ.__1_I_1_9_1_'_._
sodnimo si,

padnitc na. kolona, pošlite t. 35 (obecně mor.), pošlite, zzwrite1 sodnimo si
Bítl'tl).

1, 34 (iiit_)_ij.-sl_oy.),__
_z_a_,yřiii_1<_3,L
zavřite.

t. 77 (val.),

puimy,

pnitč,

třimy.

třitě, padnimy, pnduitě t. 125 sl. (_1aš.),sednito lehnite, zavřite, utřite atp.
t. 2. 224 (třeh), t. 239 (kumšt), t. 245 (žďár), t. 103 (lotov.), t. 145 (Slavic),
dite t- 139 (rovin.), džióe t. 132 Guš—)& j.; _dialanwz.„519311513„tomu..jsou
:ÍŽŽ..."1.?:-I)9.1.-_ŽŠY
v_Qmpcnstgpiízsžgztiic. l_i41995 & v OlMůllBr každý poklak

nito na Svá kolona 618, klaknite na svá kolena t. 620; v nář. slc. pnime.
trium, trhnimo pl. -ite. Hatt. 118 sl. — V iiái'. 133. bývá tu wii m. -i.
(a vedle 43: piiij, pnijmy, piiijtě BartD. ], 125, třij., třijmy, třijtě t., padnij,
paduijmy t. 126 atd.; jako v sousední polštině a v maloruštinč, srov. pol.
piiij plur. piiijcio, mrzyj mrzyjcie. džwigniji ciqgnij atd., mms. lemk. d\'ignij,
tjčlg'lllj atd
7. V nářečích bývá, za, -z' příslušná střídnice, na př. tři pl. třite, lolini
pl. ]ohnite Bzu'tD. 2, 274 (jemu.), třo I:. 52 (hm., přeli) atd. K sing. sedii'
atp. jest i plui'. sedii'te, leliřťte t. 202 013.11.,třeln), táhň'to t. 182 (hon„ _„
tišii.) atd.

41
5-18-„ELHQLQYÉÉCLÚAL'ÍSĚEL5:9..-9d.
17.1.36._uáložimmčkší..
%. aliřzk.150_$12__trvá_i_k_dxz3991911118154.

DLAÉŽÍíleL-ŽW

v. nahoře

č. 1,

:ě. byla. ,.Zš1_1.1_i._kl?t_;„__ll€1„l)_ř_—..Yšámlšiz

atlz-.__Y__n_ář_cřiql_l„15911..Luůšfaé_ayt$&!1qati_„

Zieimina bývá dcl, -iť za -cl'. -ť. srov. I. str. 534; na př. vejď m.
veď, magna
chod. 521 3L112d.9b_uí_=_lnuí<_íj,
svijť, kmjť t., pojojď domů
ehodHan. 231, bujď pochváleno t. 64. tak si vejď svou t. 229. nochojď
t._105, zaplajť t. 65, chyjt so t. 53, plur. hlejďte t.. 262, porajďte t. 197,
Vyříjďte t. 237 ; — 12192'-_._b.19jďi_e,Plajťtc atp.. WHOCháVáse
-ť.
;LJĚsĚH-jtbunaí

pýi_11_1ej_t_,e_,_p_l_oj_te_
Bin—LD. 2, 129 (zábř),

vrajte t. 208 (třob.) atd.;

labios-3201

t. 112 (jev.),

pojte.

£íg1___zp_ůsobem
vznikl i plur. c_hojte a_ k nemu

BartD- 41 (h_rgm.



JEM..Dý1'á...thF<UQ_—d,..:š.._111í$t9.:<ý_:Á na př. pojed pl- pojeďte
BartD. 2\ 233 (kunšt.), zaplat—zal)la_tt,o,vrat-vratte t 166 (brn.); & 2 tth
dále v plpr. -te místo -tte (—ťto)_—dte (Jie), na př. zaplat pl. zaplato,
pojod pl. pojato t. 105 (1etov.). pote, nochote t.“ 166 (bl-n.), _Zylášgnyst tato
vanilla.

59332131? „Paka _\_'._v.l_u1'jeďte.,

pla€t<_=.„atp-_změuilo

59 „<?-,„ff. 1519.13..

aáslqdyjígí..„hláalímxljdé .v dt, in. a z jean plave atd... dáyají. .se._Pa_.1$„i.$iqgf__.
Mam
atd,...i.p_l.!1n'j.e!fc,.„p1atcsamy...scbou_-Rovněž tak vzniklo „české. 91%.
pust., pustnua.a__1>u5£e_ny.mw:
Ě9.1Bl>3;£ř.í__t.řšli.é_P$!Í/;03111091!szYlšíŠUIQSĚJláĚCČÍÉQRQQŘSKŠŘQ:
kde v 11pr

a_ťzjmenwé. .s.

zau.511.35?
.se.mění.v

voziti-vož, kaziti-kaž,
brousit-bruš,

nositi-noš,

nabruš, hasit-haš,

zícčžň, št. .šlf.'nmzř;

mysliti-myšli, raziti-raž,

dusit-

j911___sg:___11_ezgqog
mísiti.

uraž, zaraž,
mjísít-mjiš.

prosit-pros, věsit-pověš, pověste, jgzgijcjejitlil brázdit (: všetečnč se v něčem
přobírati)-nebražď,

opozdít so-noopožď

se, ])_lá__zn_i1:j_leb_h_xž_n_i.
práznit-pmžni

(spražnčte to s toho stolu, pražni so :
klestit-oklešť,

apagol), čistit-čistí, mastit—mašt,

p_1_1_s_t_i__t_-_puš_f_-._
puštto, postit-pošt,

pošťte

(pořekadloz

svět svátek,

pošt' pátek, nepude ti statek na zmatek). sprostit—sprošť, myslit—myšli,jen
sí__;1_og13[Š]j__I(otsu1.
16 (a sdělení soukromé); je
věíoggyve jihozágadní :_

nenoš, nekaž (kaziti), novož Earth 2. 250 (žďár), t.. 269 (jemu.), t.
279 (W):, — .staxé_._dt_>k_1ady„t.é„
zvláštnoSti..jsou u,.Husa; (NS-.
3198;
HusOrth. 181 (uvedeny jako příklady pro znění —š); dále: powiofs (pově—
siti) LékB. 47% [mieffyz (smiesiti) t. 4“ a,j., pufft z žíly t. 185“ a j., wpufft
t. 45'*; puffť Mudrc.
Engel

na př. raziti

3 (1877),

965;
impt.

mžte,

1)_()_l_'ůZn1_I
pak vyskytuje
odražto.

Havllůp.

se změna. toy) také"

16, sražte

74, j_01_1_$9..1191Jí213_tž£e_t-_
168- — „Skejnóllq

_1\_'e1jl_1_da___F_e_t_li_u.__

Způsobu.

zdá..s„c_„být_i
změníš.: ĚWIOLLPESLQPPÍIO011a_11_1í_s£0.„ť1.ir.npt.moli-gum„BL.mlagm_BartD2..

166 (bl—n.),plac, vrao, ohyo, mlac t. 268 (jomn.),_s_v_ěg_pl.svěcte t. 249 (žďár.);
tu pak bývá 0 za f také. v I. tř.: plggtp._imp_t„11196,„p_leotet. 2, 166 (hru.), 111933
i.mp_t.____y„e1_n_ec„(vymoť)
t. 186 (tišň.). ——Na pohled jsou to změny, „jaké

Způsobuje souhláska -j, a. proto mohl by se podobný zdáti výklad, že tu
jsou nějaké stopy nahoře vyloženého druhu impt. véz psl. védjb; ale výklad

42
ten byl by zajisté nwpl'ávný, 999h3112€_$t>_t1_l!_1_á_s.ky...imncratinízde_umdcnýgh..
maily. _b.cz1>99h1by_-„dílcinjplamnnLzmén.au1i_hhfi$aoyilm_.d__ůe_m__an-119g_ií-.
P0(lobná__zyjý_štiiost ig__y__h_1_p'_ž.,
kde k inf. vozyé, nosyé atp. jest nejen- Í.

sg. praes. vožu, nošu, ale také impt. vož, noš, & krom toho též pracs. 3.
pl. voža, noša, part. praes. vožncy, nošacy & impf. vožach, nošach Mikl.
32 498.
i'm.

Y. DUPOIBĚÍFŠLDÉHL59319131!.-.kEšlllýš'l-_SlřšbÍ1ŠX_„k9ř0llllŠ:_„
Jednal;

t_otí.ž.„slahil<_a_„i_indc t- j_-_.l<_r_on.lš_imperamgjllonhšy

i_lllpt: Ylqufu,__Y1:/1_Ět9_,__Obrátiti
—obmt, ráčiti-rač.

souditi-smď,

se-

_l.<_r
211112na.

_

v_rf=__v_1:á_titi

račiž, vážiti—vnž, vzdáliti-vzdal,

sloužiti-služ., lggyýíti;_lgLřLmhonřiti-zamlmř oči, soužití-snž,
bližní—blíž, nížiti—niž,Eijši_ti_:_71gf_/_š_t
mýliti—nomylse, támti-taž so.

vázati-važ.
MathML-1515;
_nří. .SlOVOSÍFĚ..„$_„—Ěí . rec.—__
.')Í'_Ví.__lšlfší9913í
„staré
(LstL—ěez). x-.:ěf.„_.:e.—-..
nebp „D.QYČ.(k ně.. „+) .v .."..i'.:„&někdmlggjg._ua_
pí:

sxátítísěč— _SYifetiti Mat-_

svět.

svět, a také světě,....11a_všt.évi._ti„Stč.
..na.—

í'ššieviLíanELanaYštia,
mířiti-miř m. měř,Mmzíriď 111-řeď at:!—
Jaggni.
awmkslabika.
j.in.d.<_=_.1_<1'áiaká
impa .se. (119
ne.-.ví. _stejím:_stzžj..„stč.
stuoj._

stáj,

dial.

stój

BartD.

1,

40

(hl'OZ.),

.-.—.._
sě. bój. sč. voliti—stč. yyol,
vól. rostu-dial.
435, HEL—3155 wí'z to preč
(hl'OZ.).

LékB.

b_ajím

se__—__(l_i3_.l„____l)ý_žj_s_e__stč.
lmoj

růst, růst jablunko z široka Suš.

1823, _hgiogti_fd_igtl,___l_iř_ii__Bartl).1, 40

O jednotlivostech & jiných drobnostech sem hledících viz doleji při
třídách & slovesích jednotlivých.

Aorist.
20. 332115ngElMlÉEEQDĚPÁEEY.QJLÉQÉJÉ.JÉUQĚQFŽJR%líhí;
BQL—ÉIPŽQLIÝ;

Slabý

.

má kmonotvornou příponu -s„ na, př. skr. 1. sg. a—táut-s-am

z koř. tud- tundero,

a-dik-š-am m. Zn,—"(liŠ-STŠm
z koř. diš- inonstrarc.. a-m'ti
ř. šďezša :
é'-ó*uz-a-a, š—lř—a-a,Stsl. ]. sg. pe—s-fs,

š-_a'm z koř. ni- ducere;

2. pl. pg-s—te, 1. sg. pi-ch-m (-ch- z -s-, srov. I. str. 306). ved.-o-ch-m, 2.
pl. pi—S-to., vedo—s-to, stč. pi-ch,

Naproti tomu aorist jiný

vode—ch, pi—s-to atd.

nemá kmenotvornó příponyté nebo takové,

na př. skr. 1. sg. a-budh—am praes. bódh—ňmi z koř. beudh— : slov. bad-,
bdíti, a-lip-am praes. limp-ami z koř. lip- ungorc, ř. č—lm—or,č—qu—ov,
š—íafŠ-ovpraes'. ).eínm, (Tsóyw,letitý-dra) atd.; 0 nor. silném ve slovanštině
viz v % násl.

'

Rozdílnost obojích těchto aoristů jeví se tedy v kmenech.
Jejich
přípony osobní jsou stejné a jsou vyloženy nahoře v 5%7—14 ;-kde
jsou přípony tyto rozdílné, totiž silnější i_t_slabší,tu má aorist "ovšem slabší,
na př. sg. 1. —m (proti

praes.

-'mh)., 2. -3 (proti

—Sb)atd. ,
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Aarist silný (jednoduchy/').

21. Awgqgtg
519É_-__P9_

jak právě pověděno v 5 předcházejícím.nemá pří
..?.CŽL);_.1£ĚQÁ_.ÍQ_V...249L_$DQ1L
TOje známka

Jeho všeobecnfi- ÍÉU?_.Z_1.1É!P_QĚJÍBÝSMSQPEJLČUI.
gpřgatgzclílyibyíxá.akmsžne

away,.

propi.masem—iqnzjgkxngrleýl!©$39,_na_nřglsť=_391;_.azlmclhar_a

ppaes. _bódhfámi (z bcydhf), ř, ěfqz-y-ngpraca. 95515133,slim-ov praes. leín-co

atd.; muknacpg_hcz_59111!!ásky_www,
na př. skr- a-liP-am

Draes-.„línep-ělni,

„proti. prac.-s..gasouhláuskgy..99.14,
víz?-adfox..plzaes.. .l.am9:.á1:.-_q:..
am.;

bývá %kmene souhláskového.(s_qtháskou„zaančquhoM někdy..193%:
!ííěškwéhw
na. PŘ-._Sl*1':,f'!í'ř?ž€ll?ťa"l_
& azdějm
f=. MW.-„91:3 .š-„ěe-a-v
_ati.
V sbyqnšpipč mbth by bý_ti__asnad _jsop will—y_gtggiggu
silného &'kmene

augmášlšoxéhqaělššéfíáíěíěěi„d'eilíéššÍr-"íěd%s;
.a_lz:?._.z__n.ůy.„bhuršrsgíléhyzěyBmw-.

3315.17.. agua-s.

ÍI! 1189,

a—sthši-a ř. š-arn-s,

aTdŠJŠ—ÍĚÍŠŠEŠLĚŽÉ

_1_<[_.č9.1.i.l.!iž_..—.Íbýi.532
lešté_._;83f2.

57937...PÍÍPPJ.ÍĚi..“ÉQIÉO
;..tyary.___9$_ta'a£líl

sei-__L_:9&L.at»5L1__jia.91šgg„Z. W.:-„slabéhq

„%!!!;thxk

v);těqnyfl.v___t.\fa?ů!11

M_uubyítijasszrn._1>„řidčlánx-..._
£Ě1Q....ÍQ_,.W.
Ir19ž!.1ý..tak53_ýýkiáda _že__i__
2; 3.
(Jalta-_..jsoumtvary
„aoristu slabého-.. jehož žádané
k9n.c__ov.k_y_
2; _sgf._.-._s__-_s
& 3

-s-t'pgqlgwpgggidg_glgqquígayp_se

odsu_ly,sr. Brugm. II. str. 1188 a 1345,

Také.. 49133sz SL031-__._1.._..-stát_í:š.
ŽŠÍ—šždšatd;

prqti

praca-„sed-„1191123311112

„29913stejného sku ???,.: „a..„lzimzz-př.- lfáŘ-„ít 245543151Hka3541395333321.
ke! souhlásky nosová. ale. .ZŠHOĚŽQHQL
.vůya 554—1..kdcjžřq „Wish-_ líp.-_- kaši-_
ayl-___zdlgqule_ní_n£n_í;

T_Yalíů. S.t„<%j.n)*ch...s
„tvary. kmemstupnými.

liči/k, .řcc-k-.W.,-,. Mr „hrošiwm:— Jm:

ska

gar-„bydla

.1).110.t_i„.1)_17í85-.

atp.-„_
V.vslpmnštinmlení.. Na.-v.ol.1M„

1111151759593!tvary jako 31.9_lj,73_._s_g_.'mz—bad-c (inf. v'nzb'nnqti

experge

fieri) z pův- budiz-e-t koř. beudh-a yiczprc_.„(in„f„ušima,.ohdpmnisqetellpllxz
am.-.at...koš.-su.epz„_stč;.aon_„
atupnč....oslabenšho

„hbo =. gab-e.. atp..; ale W..D.1.'9_ĚÍ730JÍÍISÍ»_\.1_

BC!!Í__.P1_Í€19$9D_$
_stupnč. „vyššíhajako

praca. bódh- „(Z.beu£l,ll-_)__
slušných. tygra-.ch..slamesných;
dug-ti gtd.
Tvar.

Ž

.v Sky::„..a—or..budiz—_.

nýer stupeň oálabený jew
% všech „při,-_..
praea -bv[d]-nff- fdd-21%.
_aólě]:1%fá=„í!£f:_

ktelý_Y__PF_1PFÍ1ÍF:Í._SIPYĚIEŠFF?2.3 a9.ú.s.t._.s_i_l_r_lý.
59. .b9š91_..by.! ___Pýwinfř

2-4;ML stÍQLaínlpprickáem
.quz...a„1_1gmqut3=
..lbi'anáíxá

Xivznamu.,!Lozuapitým,

.a._\t._sl9.\tzynš„ti.ně
.zejména- vraty? . za. _am'ísn erV-

Brugm

II. 1276 sl.; slovanský aor. sg. 1. pekó 2. peče 3. peče atd. shoduje se co
do tvaru a mimo au'gment úplně se skr. impf. sg. 1. a-pač-a-m, 2. -a-s,
-a-t atd.. ř. 1. š—nea'a-o-v.,2. -e-;, 3. -e—(r) atd., : pův. 1. mele-mm,

2. -v-s,

-c-t atd.

antQ....nak„.s19Yanský
kl._1.l_en_ů
. .s 0.3Lb.lá_$lš.9_.\f.ý_9h_

t— zvf._s_i_1_nýaorist

,'.:xoří se jen.._%9._zá1_<lad!!_í„ch_

G014111É—ik99..„za.ksmčenýsh).

„třídy

. !, „W: „!= „ved.—..
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aor—Stsl- 1._se- veda, 2- .a. 3-..vszdg„a.t_d_-,_559_3134:
„vede..atd-J 3.2.33-

aori

stsl. nese, nese stč. nes, nese atd., vz. 3. stsl. grebz, grebe, Stč. hřeb, hřebu
atd-, 3341314167015,
peče, stě. nek, peče aid.. g_tž.._.I.I.._W.:z_-_„2.-.319%
tisk
aor; ýy_ig_5_.__c_l_r_>g'ž_e;
stč. vzdm'h, vzdoiže, tisk, tišče atd. Ze sloves jiných
hlásí se sem! na pohled jen aor. 3. sg. —tb're:otbre Zogu, Mar., Supr., Sav.,

smtbre Supr. Wiedem. 87, Lesk. Hamle 123 a 124, Mikl. Glalnm; III-'
106; v češtině dokladu tomu podobného není, a v stsl. je to beze vší po—
chyby novotvar jako pl. fprO-šě, opbroše Ostr. Mikl. III2 106.
K__m0 11..
3214919 aoristu

Muaigxnossingu.

mlze-Ely-.stšanenígdddadu)

indiga

PÍÍP.QI.1.91.!.:_Q=.:_€_31.198! ..tgd_.y_.?aed:0-_,
.Dťdzžzs..

.stsl.__._vggd_ě_ved.„dux„i_..z_Étang. v___.1.-.
._<.>..8;„„(.1.u_-,
„stal-„_

_:__V-l-_
daniela51231;.qudrozn.zg,„„stš—.
ded-0:05.

jid-o-m;
& v 3- QSL__1>lly;,_.sts.1-._oede__z.;0:ut__.s;_tč-z.'.e_c_íý;..k_n_1.cn_
pak faja.
V osobáih__ostatníc£a. 2-„83-51281..i. stč- ved—0..szvfzdrera
3-.06,476. z..?aai-e-t.
2
,.i._.s.tš._ygd.—c-ta.
3- Stsl. ved-He
stě:_y€dr_e—.£%__.2_z
D1—
stsl- í$PŠ-._fz£dze:_é€=.

Biz—vuklzdisrmah..bezpqclntmaawae

kořenné=Sa.!.-Mň, 2- 3

věde atd. Tím lišily se i tvary jinak stejné od praosontníoh, kde přízypuk

híl'al___1_1_a„__přínqu_č_;
„na a
576- Ev.č.dpgthím ___p_110„p.frízwk,amuvěd-__

sro. 12“
ser.“

j.9....\'._8.tč-zdlgw

29,9_í,.-.lx1t9_1;€

19.3: ..slabikáslg, těchlaq ..(19l0ž990 nejšpíšn..nřízwkcm.. se „vyvinulo—.Příklady
a doklady jeho uvedeny jsou doleji na svých místech při 1. tř. vz. 1. ídy;

ŠQE-

jide..3aadn-emr-.vědet

zúž. vide duxit, vzom &-ŠQQL._€LO.1L-.

3. sg. naléze, gejša—zýá digg vz. 4. saku aor. 3, sg. přisíeže zúž. přísíža,
v tř. II. zdvihu/u aor. sg. povzdvíže atp.
_
Stejné zdloužení jest doloženo několika příklady při aor. slabém, v. š 23.
V případech, kde zdloužení toto je písmem naznačeno. bylo zajisté
také u výslovnosti; ale generalisovati tu trvám nelze, při známé kolísavosti
kvantity nelze tvrditi, když písař některý má na př. aor. véda, že by se
tak bylo říkalo všeobecně & že bylo bývalo pravidlem také vláda, každe:
pléte, něse, hřébe atd. Nestejnost & kolísavost, kterou tu předpokládám, je
dosvědčena doklady pro aor. táže (tálmuiří)1 ztáže cum extendisset Kladr.
Ex. 14, 27, a těžě, (král) na pomoc przytieže Troj. 14:5bt.j. -teže (z dlou
hého -tie'že bylo byv Troj. —tíže)& dále korrekturou v Einmm., kde bylo
napsáno páda, paade k nohám mým 34, a druhé a v paade pak vyškrabáno.
V příkladech: chlap zznidee Jid. 111 a vyšed odtud ten sluha y ne
nalezee jednoho EvTřeb. Mat. 18, 28 je zdloužena přípona kmenová..

Aorist..silnýdeXAQbě..Dsl. Do.d9by__h_i_ston9keídwhgdsgnlnáxstslu
SLi/„dokladech.„dosti. .hojnýeh..-_t_aké_y__stěeštincsv. % násl.

Jinde zachována

z něho jen 2. 3. os. sg. tím, že tvar ten přejat do časování aoristu slabého,
v. 5 23, b) 2 a g 24.
T.Y_€l!3í..j_0.l]0.__Pšžk1.ád21...l).0.b.lťQV
.sk ý. Y_.Insti.tuti„0.n<.=s_.1822

str— 564

gkgíegniigfppraetelita contraetiora; v 1. sg. je prý' v stsl. odsuto
a v 3. pl_._jest -u m. Začal-_že by tvary stejné byly také jinde ve slovan

45
štine

& zejména

též

Šlo—Ziéllllš.__LS.-'ž(i
str.

v stčeštínč,

Dobrovský

9 má,..tyaly

neprztví.

_I._(_9_p_i_t_2t_1_'__y__Gla„golLtg

away....jcdnqduchého _.239141155

v Hcsychii

glossogmphi discipulus 1839 str. 43 opramjc se a má jeza

zkrácenlph

511151135Dobrovským—Taktéžglžoblzovskm se.5110311319123939! v Opi
saníi rukopisej _v Žurn. min. nar. prosvéšč. 1842 & vOstromirovu evangeliu
1843. Mlos_i_c_h_v posudku 0 Boppově Vel-gl. Grammatik, v Jahrbílchcr
fůr Litt. GV (1844) str. 65, srovnává aor. stsl. zda se skr. adám a_kMg
tvar 2-31.-.ng id?..SPIÉYBČLWQIÉH). ..1.._sg.....z.'.c.lioi_'a__719.11..
Mmajale.

ve Vitae

Sancwrum 184_6 str. 50—51 31312. Ž0-š!9_1'-._É€/Fě„j(žtelef-91a_-ž9„.ty_.:$š_
956393399. jako v nění/m z phoeniw- _ŠilfškřÍlí;X_ÉQĚĚĚCÍQĚ..E!!TLEÉČ;
l_8„45...str-.108 .snatííujc

\? tvarech.

aoristu

tohoto

1?ř_íl$1?ld1'_„5.lllčlšíl..19„2199007..

gállj,__pod__l_e_„_Dobl'ovslgélm';__ale
_1847__v7ČČMus,_ L str. 160 sl. podává.
jich yýlglatd__c_e_ll_i_egn„správný
srovnávaje Stsl. 1. sg. pad-5 se skr. a-pat-am

a ř. (dor.) ě-nsr-av atd.; nesprávně klade pada také za tvar 2. a 3. sg.,
sveden chybným dokladem, &pade za tvar 2. n 3. du. Čelakóvslgý_v_e_
QtQDÍQlLQ__SliQY.-_Jlllllll;__155.32.
str. 333 s1.59u_h_lasí__gp.ět„s.„quxoxskiml

nor. silnéhojsou prý zkrácené a přistřižcne. Mile

sich

tvary

vc Vel—glGramm.

III. 1856 str. 90, určitěji v 2. vyd. 1876 str. 76, pňj'inlá1__ýjílgli(i_
šýgýjkýg
a_s)p_1raxl_lj.9...jcj-,_
..1599..1?J'_19__Ěř_011€15
Ale ještě

potom

vyskytuje

se

zastaralý

výklad stahowíním a zkracováním přece, zejména u Vostokova v Gramm.
1863 'str. 70 sl. &u Srcznevského, Drevnie glag. palnjatniki 1866 &Drevnie
pmnjatnikí jusovago pisma 1868, srov. Mikl. III2 77.

22- Y.!žcšti ně svyskxtujc..sc..aorist. „silný Y,madony...starýšáh
líMEQh..

hojných..

archaislnmm

ale. přec/.c mému.

.Í0“„0.1?."'QZQDQU=„
Je FQdX..Í.Í.Ž._Y„ĚĚŠQŠĚÍFÍL

.

.

_lflo __1,____o_s._
sg. j_(_a_l(_lok_lad_ť_1__j_cnv
několik;

.
zejmena

jid,

jíd:

1
pricdgid

praeveni ŽGIOSS.118, 147, prziedgid ŽWittb. a ŽBm. tamt., v_rácgsčnýqípg
!!!ói___9t1$(a_)<_.lž„.Wipid_mlílc__<=xi_wzi..„Ev.-L.
Mat.

12, 443

przijidb

k tielu

& ékž

vžvicdiecht že atd. vcni ad corpus et ut scivi quoniam etc. Hlah. Sap. 8,
20; — pad: í řekl sem: nynic popad nunc coepi ŽKlem. 76, 11 (překla
datel Omylemmísto coepi rozuměl cepi, ale pro tvar aor. silného pad je to
doklad jistý i přes ten omyl); — lez, lčz: nenalez non inveni ŽWittb. 68,
21, nalez Davida

sluhu mého inveni ŽPod.

88, 21, Ltglcg,__lgro__1_1i_lgq_g_BplgÉIML

9319: úv. 3 (v jiných rkpcch na témže místě: nalezech n. nalezl sem); —
moh: .uemnh .jřmu jmenozvěděti

.n<m..1)9t.1..li__r.\.1.xV:
897; — fáh:

przytah

duch attraxi ŽWittb. 118, 131; —'zclvíh, zdvih: & pozdvihn vino i podachb
kralovi levavi Vinum Hlah.__Nehem.'2, 1.
11119

os. sg, je

dokladů

málo;

mám jen tento:

ty___t_l_o_ciz_ie„
z__c_m_e_

111333313“_Klfllllll:
104". Byl tu zajisté vůbec tvar -e, t. j. tvar stejný jako
pro 3. sg., vede n. véda duxisti jako z'cde'n. _václeduxit atp., neboť tvary

pro 2. a 3. os.

aor. jsou v slovanštinč všeobecně znění stejneho.
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Bašus-„egaie_dokladůheamčtn;

neboťpříležitost pro ni vyskytuje

se velice hojně, & tvaru jiného pro ní není. Tedy vede, véda duxit atd.;
na př. (Ježíš) \véde je BiblB. Mark. 9, 2, (had) inhed wzpyfftie (t. j. vzpišto)
a jí z úst \vylyze OtcA. 380'2, wyleze OtcB. 138b (stejné místo) atd.
230_1:_QS_-_<_1.1!-._b)í1_
.uodlyby. tvar. .:.ayě, mia,. tedmedoyč, „že.-_
M_atd-„ele
dokladu.. IH'9._I_1Č.Í_
lamina
„os.._du.-.byl.. zase „tvar, -ctq-__e.czd.e.w
atd-» stejnýse,

3-_Šli-.=,„ale

dokla<1_u_<znět_..n_emáme=

Pro 3.7os. du. jsoudoklady jideta, jídela: když (Josefa Maria do Jeru
zalema) przigideta. hned u boží chrám wnydeta, tu j'ho (Ježíše) střčd mistróv
uzřésta Hrad. 71'2 když (Telefus a Achilles) przigideta Troj. 98“; — bodem:
když

Klitus_s__A1ttgiileu1___bodeta. _n_z_1_„_sě_k9p_ínia,
_wznydu

zatiem fye potkafta sama atd. Ang.

dřízhy

mezi

nima.

1576 sl.

Pro 1- 05- Plul'- j_$91!___d2k!šldy_
-iWQPZu JM 0225 W \' umění
PI'OSPĚVŠG
jednomu
čái-bíi'ěíňííáišě
přikázacllom,
& _k_dyž h_q__fgl_q$1_1__čf_l_'1_9_sežneelginLpryč
o_d__1'_1el_1_o_gidó
Pass, 291; když wgydom v klášter ingressi sumus OteAL121b; .'.W

' kdy gydom ot sv. Apollonie nagydom sled jěšťera jednoho t. 1243 sl.; gydom
tam, akdyž opatřichom a. nikdež nic nenie. ješto by bylo k užitku lid
skému, chtiee opatřiti i pogydom dále t. 298b sl.; — sem patří _tgtlgewdoí
_k_lg_c_1_y__psgn_e
_o_u1ylen1___-g13z__nngggy;když

do jeho

domku

wnydem

ochotně

nás přije cum venissemus ()teA. 10()“; když pogydem k nim, poběžěchu
cum appropinquaremus t. 148“; do města przygydem t. 298b; — sědom,
psáno týmž omylem -em.“ pátý den wfiedem na moře '. . až do města. ješte
slove Caltljago przygydem mm.; — omyl —emlll. -om vznikl zajisté ma.—
tením s 1. plur. praes. vedem atd. a.je svědectvím, že tvaru -om v stol. XY

již dobře nerozumčnoj
š?r9...2;__9$. Blur-...byl mist/é

tvar.. "9% vede?? _véďefe duxistis atd-:. „ale

(i_OĚlQEÍLJPLQJŠj
„nemám-.
\

'

_Ijro__3._os_g__[;lu_1;.,
není dokladů

tolik,

' ' '
jako

pro

'
sg.,

poněvadž

zde

vedle tvaru aor. silného byl k disposici také tvar aor. slabého; ale je ji_c_h_
přecé 113129931132ř;_?Cdú__.£19?59mn£=
kdxžjdiesyáaána„p_owedkjidá
pro:

ĚQQul-eeilqusl/L,

ipřijčchu Ježíše i wywedu-Einmn. 44; ncsú tulerunt:

učenníci jeho tělo pochopivše nu koráb wznefu, tu sú anděla vuodci jměli
Pass. 353; atd.
0 dloužen'í
slabiky kořenné v stč. aor. věde, jíde, léze atd. viz

v předešléln.\f
, \

'

.

Aorist slabý (složený)
23. Aorist. tento. l_llá-PÍÍPOPU,B_m9n9tvorn9u :a a;.1:99 liší se. Odeon.—sw
silného,

na „př-_ —1—
se.

stsl-

pets—Tv., .2- pl.- st-sL i, stě.... pirs—te'_..&tpu

V- % 20
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i_lzíy;á_„zln_ěl_1š_11_o_y_gk;
.1_-

pirgh-w. St.č.-.lží—.ch.:
stsl- plu-cha

atp., _1_.
Jyl;_pji_h-9_lllj11= plu—ch-om'b atd.,“ proti

2. pl. pi-s-te,

plu-s—te & ř.

šli—ma, ěnlev-a-a atd.; stran změny té viz I. str. 306.
gkp.a;k_je_£íú_e_zy_l_l_čnšp_o_ 32.3 ..v_s_t_s_1,_1_%.._
_p1._p.i_-š_-c„ vedo-š—g

atp.;

ka

(ĚĚĚJĚŽje.-?ÍťfhťlřýÉQ'
toto z pih:- -s—z.?.t...Ke.
koncovce.. -.š.£_uka.z_u_i.í...tal$é
tliěl'x..$l'b9_110l1V—.'Š€š
. piše. pletoše atp-, MÉWŠ:_TŠŽ%-;Š9_5__!9Š()Ěl€11„Elea.
srov. Sobol. Loko. 209 a 268. Y_gesuněje..m141)1'9ti. tymu...komgvka_.:qht_=
Ma-xs=_499hy._a£<1—5 „Y_SE!É©_!Ě._1ýž_ickš_béZ
..:czlm; hluž. pichu,
a_i;___v___s_t_pp_l_$g_1_1e__—gltg_:
bycha,
kradziechq

11, 477;

Kal.

njesechu

264- &. Bruckner

\' Jag.

QHŽJIQ. FI_„PĚÉIX.PFZQ„_$193'?!IIŠÚQ“
západní předpokládal.

\zeíklý..._z_„fízth9_fz%é:_

„Nálady

,.slszxanština-„y

atd...
Arch.

Wil-2.5%?

.3: „vL-__
E!.Ql'iEĚů._Fš9h_f:9„£!a_11._£13'<_>1£

.."děťhAle .txmffqhe.„Jakkolistarý, ie bezptmhylm__aoi'ptvealaikji
p_ggllgajepgwaf_pl_.__i[qpf._
Svědčí tomu jednak theorie, která zde předpokládá
pův. —s—o„mt
a, tedy žádá pro slovanštinu -šg, & dále ta. okolnost, že tu také

v stmštině časem tvary —chu(%-chq) vstupují namísto tvarů starších —šja,
-s'a (ze -šg), srov. \'cdošja Sobol. Leka. 268, pridoša t. 210 & privedochu t.
(z r. 1339), pridochu t. (r. 1409) atd.; co se v ruštině děje v době histo
rické, moho se v západní slovenštině vykouati v době předhistorické.
V stč. bývá vedle 2. 3. du. -s-ta a, 2. pl. -s-te také -š-ta, -š-te; o tom
viz doleji % 27.

'

ílÍxary_es_-$ „j.59u___sig_ma_ti_9k<ě,.„tvary.
pak. 3-91" ellietíclšQ

.tont.9..amist.vůbe.c
nazývánsigmatickým.
nebo
2ů)'.9d. přípowt.

nervi. zatím, Bmw.

jako se to poznává při imperfekta,
maf'itijlišhax.

.bb'LIř'L

*

IL 20..-\„f_0_žl.1_á.
že _iElluxfřoůsh

525. uvíkl-z__l1čjelséh9.XXIMUMŠL

„LIŠIEŽ_,ble..51911950_.ňnít11í_ .bzí.t,_i_.
koř.

(l_alšiqlL_ohl_n_éná__ch
výrazu sklesle
Sí.„.$lQ3ía.11št.i.l.l_ě.jeví
se aoú'sí

& Simhdx

((:)srfr .a_ že „t.QFP.(?)-S“. wii..

v přípolvi.
temg__v__p_odobe.několikeré-_.. rozdílné

podle

toho, jak se k0nčí kmen základní, zda-li totiž samohláskou či“souhláskou
a jakou1 pak jak přípona —3ke kmenu základnímu je připojena, a je-li —3
či vzniklé z něho -(:h.
3») „L((DÍŽ___EH!911_...%É.1É13£11_1Í
. „s_e končí.

sam

ohlé

s !$_9__31,__j9___Mime,

ls..nš_ly_l.1„.1>ííipojena ,1)„€.Zl).1ÍOSÍ»ÍÍedDČ;..ale. z_11_1.ónč_na-__
.v Tchll následw'gií-.
gg;11_ql_1_l_á_s_l_m_,__1)řfe(l
_soulnláskou

_pak

zůstává

_3

Na

...—.S.„

opět

při z kmene_zák1gqžyí_l_1_9___

192716. wii-J.. Sef-__stsl...MMM—ě.z.pů.v..—o.—m)stě-„plech. du. 1- stsl- pi-ch—ov—č
stč. pi-ch-o-vě, —va, 2. stsl. i stč. pi—s—ta._3. stsl. pi—s-te stč. pi—s-ta, pl. 1.
Stsl. pí-ch—o—ma stč. pi-ch-o-m,
g._s_tgl_._i_gtš_:=_
p_zf_-.g;t_g._
3. stsl. píšg z *pi-ck-hnt

a. stě. pichu

z_*pi-ch—o—nt.

Enlíajtžfaqtšdx

ieslllak „92:53 V tvarech pis—taa pis-te; jglualsmá..

Jěšíkgngepnogmu,příponu
Liluz..$.t$1..nichrqwá,

_Wším

a.__jes.t_„z>_zí.—_d_»f9-:
.v
pi(:196...z_.Í—_917h.

__Stč....'0.“.P.Č—-0—va, .1.-„..p1.-Stsl. Makro—ma

„St.č.-.pick-„0121.14

týž kmeni? šak? \í_zá1>_adosl9Ya-.ns.ké.m
„tvaru pl. piána stě-115%? zřekla-97131:
13229. !! .S.t31_-„z2iše„_z_„
*Pic/e-bntjest
-mt z býv. ad,.- srov—% 14- TYB-U..

4-8

a 3- os-_sg-__jsou_1>_i=_ „stě-. 1.5.1351..,atd-;.

br. tu .býti měly, jsou podlepltavidla

koncovky_.2.__„sg-_

-s-:sf_ &., 3—__.—_s_-?,.kter€

v hláskosl.oví__s.19v.<flnskám„Qbegněplat:

mp_dsutý.
srov. I. str. 319 & Brugm. II. 1188. Jako aor. sg. 1. pic/za
č. pich 2. pi atd., tak jest ovšem také Mycka č. 7m-ka hry.., umécha
č. umčch umé . ., prosicha č. prosích prosí . ., tesacha č. tesach tesa atd.
„5_d.é_1_k_9_u
..slabiky .kořenné .v,psl. kryclm. plac-hm, . písm; atp-.smmšítt

jestzdlqužení

v_i;-Šití—Q&AJBÍĚŠÁEĚQPBŠ.-Máťí'íštěkě-..ÉTŽÉŽTŠMIIAKCÍ-.

.Edncgre
?) ÉXĚ_.1911£IL_EÉ1£1€!€1QÍ_.$9.RQUČí5931 1.1.13.Slí0..1_1.lnůže.slabý

aorist.

!'!ý.ti._£1.v9.iL

1- Raškolikaslgqs

připojuje .se přípon? —_S.
přímo ke. k.!I'9nu—...1<lnen_

*LýYšLLDliexidlašdeužen.anebo „stupnšvyššího
mn_o_ze__z_a_n_i_il_<z_t_.
Na. př. vcd— ducere,

zdlouž.

věd-,

a: souhláskakmenová na-.

nor. stsl. 11/287)duki

z ÍĚvěd—sfonn

Zdloužení není tu náhradou za vysutou souhláskou, nýbrž od původu, jak
svědčí stupně vyšší ve stejných tvarech skr. a-táut—s—amz koř. hal-, ř. šószša
z koř. dz'/c—atp.,

srov. Jag.

Mar. 4-52 & Wiedem.

59._tu__1.1_š=kdy_.)thanalogií.._nod1.9..birclari-

104. Aoristovó__-_s;_-_iněi_i_í

atd.; .a. „Jenna

níž-.s_tbzlf.
..1—.
.se-. jaro./w..

místo__žáckvnélío__qug: 1. pl. jachoma vedle jasoma. 3. pl. jašg (—š—
z -ch—)
vedle jagg: v du. 2. 3. a 2. plur. jcst ovšem vždycky —s—,
poněvadž také

aor. bicím má tu vždycky koncovky -sta. -ste.
Aorist tento__mají jenom kmeny souhláskové __třídy]. vzoru 1. _až__6.,
at_to nikoli všecky. Příklady jeho vyskytují se nejhojněji v _stsl., ale již tu
18.09.29 namnozcjzíqneí. archaismy „v_cdle...obrčejněišíeh„tvarů. jiným-. V ná—

sledujícím přehledě ukazujemo, jak se tento aorist tvoří ve kterém vzoru
t. j. při kterém druhu kmenů souhláskových, & které jeho tvary jsou tu
v nejstarších textech stsl. doloženy (podle Wiedem. 88—102).
'
Ye vzoru _1.,při kmenech se souhláskou _-d_,-t:_souhliíska__knícuová
sudsonrie.mama..př...„fw-_„??—s:,ýfyědriw
— Ivory _Z.£19._<1„01929_9£5
_359.9.

Lkmeno cecl- ducere _věsa,
privés'n Zogr. (k jednotlivým tvarům
uváděntu dokladjen nóktcrý);ÉLŽQŠ Ot'LVé
Ass; lišící
privéste
Mar.;

plur.

_1_.___1gýg—go_7g_z_q._
v'nvésom'r,

Zogu—.;

l. 2. 31,3%

v'nvéste

Zogu;

pL__.3_._

privése Zogu; — z kmene bljud— observarc sg. 1. bljusz, S'BbljllS'h
Mar.; pl. 3. bljusg,

s'nbljusg, t.; ——z kmene bod— pungere

pl. 3 basy. pro—

basg, Zogu; — z kmene cvbt- pův. kyajt- Horore pl. 3. cvisg. procvise Cloz.2
——z kmene čbt- pův. kcgít- legere pl. ěng Zogu; — z kmene čel—.jad
edere sg. 3. &, izč Supr., & Esta, jasta (s koncovkou -sta přijatou podle
praes), esta. Zogr.. s'anst'b t., jast'r, Supr.; pl. 1. čsoma Marg-pl. 3. (739
t.; A.!letž...t91.19„EIDMQÉÉÍ..,ĚYMY_.S„.TQZP:=.

žel/cím Supr-,

P1:-„.1_-_Žfš0/č9mf"'

Zogr., _é_s'g_t.;— z kmene mgt- turhare sg. 1. mgsa, smnjgsn sje Psalt.; pl..
1. mgsomň, smmjesom's t.; pl. mgsg, s'nmjgsje sje t.; a vedle toho ana—
logií tvary s -ch—: pl. 3. mgšg. s'nmeše sg Mar.. semjgšje sjg Psalt.

49

.píi „kmenech se souhláskou,..:.8, 1.43..sykayke._k_1neno\_rá_ic_
i_llůalš.„b1'£191_lli.<še__paletami,„ne_.př.„36311..půnnwlá; srov. I. str. 305, a_ta.

Malou

;ói_d_€t.Y.á.—_S_-££1_Y_39__li
nát-__quě/éztatd., srov. Schmidt

v KZ XXV, 120 S]. — Tvary zde doložené jsou z kmene ncs- ferre sg. 1.

ga;

v'nznés'nPsalL; du. 3. néste, v'nznéste Asa; pl. 3.1zésg, pn'nqu Zogu;

— z kmene verz- ligare sg. 1. vrás-5, ohm-(351,Psalt.; du. 3. města, otvreste
se Zogu; pl. vrásg, otvrése se Mar.; — z kmene trgs— movere pl. 3.
tresy, s'ntrgse se Mar.

při-kmenech..se Souhláskou191911995
,.sguhláske.
_kmeegyáee.
(news./Leica

amu.,9173-97. *ytšbzsz-r

Tvar zde doložený jest. jen..z. límec.

;Leb- sepelire pl. 3. grěsg, pogrése Mar.
Ye. .Vzpři._.kmenec_h_
„se s.cnhláskeu. _
'!1 =. seuhláska._.lsu3enqyá..jg
hrdelnkegzglerní-..a„?e..iemtktpmu příponou.--s dává pal....rclé,'\1.mpř-„rek:
abl':...fčc.h:. z věk.-s.:;

v. .tvaretíh

—.sěa,-8.te (2-.

(lu, a___2-._.p.l.)
j9_,_-$!:_z..n.ů.v_-_

:kst-L_ja_1(g_lgw_\l._ mixtus; srov. Lesk. Hande 12 a 36, Brugm. 1, 340,
Schmidt v KZ XXV, 120 sl. — Tvary zde doložené jsou z kmene rek
- dicere
Zogr.: dn.__3.___o_f_ě_s_tq
t. a také rěsta t.; pl. 1, rčchomz;
Cloz.; pl. 2. réste Mar.; pl. 3. rňšg Zogu; — z kmene 1ch- incurvare sg.
1. lgc/aa. splet—hmse Euchol.: pl. 3. lgšg, smljgšje Psalt., nalješje t.; — z kmene
tek—eurrere sg. ]. téeha PsaJt.; du. 3. těsta Zogu; pl. 3. těšg Zogr.;
z kmene velk- trahere pl. 1. vléchoma, obléchom'n se Enehol.; pl. 3. vlóšg,
oblé—šeZogu; — z kmene žeg- urere pl. 3. žešg (nezdlouženo), v'nžešje

Psalt.
'\Is=__\;z;__.ě=,___Pří_„km9n99b._Se__89!4h1šuš!_f91_l
zm fans. sopbláska

_kmermá.

51115535piiedchazmící samohláskou. .v.nesmíme jest na- př. aor- ees—z 115_7337,
pen-s- (ěn před souhláskon se krátí v en, Brugm. H. 1189) atd. —-—
Tvary
' sem patřící jsou především 2. 3. sg. -g a 2. 3. du. i 2. pl. -sta, —ste,

jež tu jsou z pravidla a bez výjimky; pro ostatní pak osoby jsou tvary
zde doložené z kmene črm- (praes. čim—)incipere sg. 1. čase. načjes'n Psalt.;
pl. 3. čgsg,načese Mar.; a vedle toho analogií tvar s -ch-: pl. 3. čgšg, načeše

zeer-; — .a,_kmenejemf_(pracejbznd

plzthn.del:g..sg-..l_.„iya mie-ST:Mar.

pl'ing'L Assem.; pl. 1. _igsomaMar., v'bzesom'b t., prijesonn, Assem.. S'nnesom'b

Euchol.;

Zogr., vmesg Mar.,prijese t., obeset.; &\'edlet_ollq_

analogií__g_a_1_'y_ g__—_q(t_l-_:___sg.____l_.__jggQg,
pojgch'n

Zogr.,

v:,zech'n

Supr.,

pl.

1.

„iw/wma, prijeehonm Zog'r., V'bzechom'b t., p1:___3_._
jgýgZogr.,
vmzeše t.; —
7. kmene klen— (praes. kun-) iurare sg. 1. klgsa, kljesm sje Psalt., a vedle

toho analogií tvar s -ch—: pl. 3. klgšg, proklgše Supr.; — z kmene pen
(pmes. pm:—) tendere tvary
3. pgšg, raspeše Zogr.
.V_e_v_z.._6:1 „při kmeeech.

s —ch-: pl. 1. ppm/wma, raspgchonm, Supr., pl.
„se _souhláskeu.

%. zl: __t_11„_.J'9_SF.££9.lí-_
W:.
113..Při

m_57';.t=_221_l,f[—_Q:
(čr před souhláskou se krátí v_er Brugm. II, 1189), Šang
11!te_\'i_t19_11!s?...„s_t$1=
_mz:ě:s::_-1.._12žt€db;- toto
Galmuer. Historická mluvn. jn.. česk. III. 2.

v se-

1. mréchó,

du.

1. mv'échova

4

pl.

.
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1. m'réchoma a 3. mréšg, ono v osobách ostatních:
2. mréste

». 2. ,3. sg. mrě (z koncovky

du. 2. nu-ésta, 3. & pl.

bývalé v os. 2. —s—sa 3. —s—todsuto).

Vývoj etymologický žádá tvarův mrd-. & za ně bývaly tvary mbré-z stsl.
umre i umnre Zogr., a stč. zemřieti ukazuje taktéž ke staršímu mani—; tu
všude je 1nb7'-místo mr- podle praesentu.
120_1313
š:.tinr. jsou.. .tth _deqhovány.tvary následující.:

v9-1z_._._1_.„_z_km_enq„být
(prales.bezpříznakéjim atd-)
quhrúst),zaiqvešken.nlod._z_emč.
colnedit...Z„V..V„itth.
104, 35 t- „L./iš. zzie
. ŽGloss. tamt., (chrúst) zzie [dl] vše seno ŽWittb. tamt. (-dl připsáno po
zdčji), (Eva) vzč toho ovocč i fnye a Adam také fnye Ol. Gen. 3. 6 t. j.
snč ze *sňn-é; dll—.SJčstQ;.kslyžtu gieftajulifíta „Troi. (rkp- knih- Strah- kn
7); _É_ 3. _jýglgy,_amalogií s —ch- místo, -s-: když pogiechu cum come
díssent ()l. 1. Reg. 28. 25, ani pichu ani gechu Trist. 04. kobylky fiechu
Vcšcek plod ŽKlem- 104, 35, 1)951.a1_p_a_n_č.1nsi9£zMamma!77: 45 atd.;
srov. % 56, b;
E_.1'z„„4_-_.z-krncnc...rql£:

rzech Zlomk. Táb. 1- 204 .qu

„zbor-.-1... Sg....řěch,. ..7íqcla.._(s-jot<39_í.__sklgslqu).=

?“ě?t£t_=._ř_c$lšb=
ona.._(dvasynorú._.Soběslaroví)

Heřta DalC. 70; 21- _2'“€9!a_6_=.-páni„rzie.9hu
123111..__šž,
rziechu židové
Einmn. 35, rzeelnPŽ—Klem.77, 19, BMC. 1 a j.. Hrad. 27b a j., Einmn.
35 a j., Pass. 139 atd.; srov. % 77, b);
)1e_\;Z..A_sg.„2.._.na.p.ř_.. „?.—ž.
psl- 279 m. *pts-su

čemž.

psi. ??

m. vys—t..

QLa__aj-_2ržs_ttz_ z pes—ia. M;.RĚSÉE
% pes-tc, Jé_PFL3.\ÉdliL_Ř%1S3._lí__t2!D!
analogiíiih;
_m;__.—_-2=__sg.__1_-.„BM...ng__1„néé/Aqwnplnl:-PÉQZLQmL_3-„_.Rčdm=

psl. pyoh- z *pen-s—, rovněž tak z pravidla;

y&_\:Z:__(L

srov. opět % 86;

513.1:
.__1_._m_ízě_cl_t9w,.

z *mers-o—;_a_$g=-_2:__2n_?':ě.
z *me'rS—s,

.1„-_.aníč.c:lt.ow,
pl.--B_

z *mers—tml.--.sz

_mžéyýgz *mcrs-ta, pl. mřóitg z *mcrs-te; vsempravirhllng srov. Š 94.
Kmeny aoristu tohoto jsou tedy dílem -s: v 2. a 3. sg. stsl. pp
a ln(lýré atp., stč. pě a. mřč atd.. z *pcns-s, *mm-s-s a *pens-t, *mers-t;
v 2. a 3. du. a 2. pl. stsl. pgsta a pgstc, můj?-ústa, a 'm(b)réste, Těsta a réste,
stč. pěsta a pěst/,e. mr'ěsta a. mřěstc, řěsta a řěste atd., z *pens-ta & *pens—tea

*mers-ta a mem-te. rčks-ta a rěks-te; v 3. pl. stsl. pgsg z *pens-bnt (pův.
mi); — dílem -so, t. j. kmen utvořený z kmene -s kmenotvornou příponou
další -o: v stsl. sg. ]. pgsa z *penso-m, du. 1. peso-vě a pl. ]. peso-mo; —
dílem -ch: v pl. 3. stsl. pgšg, m(b)réšg, réšg z *-ch-hnt; a -cho: v
].
stsl. pýcha, ma,)rčcha, réchz'stč. pěch, mřěck, řěch z *-cho-m, du. ]. Stsl.
-cho-vé (wa) stě. -cko-vě (ma), pl. 1. stsl. -ch_ó-m5 stč. -cho-m a pl. 3. stč.
-chu z *ěcho-nt; v tvarech stsl. pgch- stč. pěch- atp. jest -ch- místo star
šího -s- a vzniklo analogií podle pick-, v tvarech stsl. m(b)7'čck- stč. mřěch
atp. vzniklo pravidelnou v slovanštine změnou z -s-, a v tvarech stsl. rech—
stč. řěch- atp. je z bývalého -ks-.
2- Všeobecně

_ _

pak mají slovesa.,52m_.93!éífí£í,._.t- .i-._.s.1.9rqsf.t„
.ĚQĚPQJFLU'
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M_SBRYŠDQL.PŘÍRQPE. pí.—ipm- ke. kmenu ._11)z_šířen<_é_ll_l._u.-1)ří
nonnegalší
'-_0_-.,i_ed_nas-_ei_na_l)řg gel..—_Q999F9._€EQ1.1_ěĚ€1:„.l.£..$g;_??Éýiýhrň.

Ltd.-- Stč- 1- 8%—vel-0:4?

2.1.91.: wife-„síla

Jednak

?:..PL. _?e._c:(š-_o:$:ěe_

atd:

_ÍĚŠQÍl—Šóňátšněllq„tvaru. tohoto. vkládán. Rozdílné... Výklad „velmi.319.7.:
gíjjený_j_e_s_t._že
tvar ved-_o-cha atp. je střídný se skr. abčdh-i-Šaqz atp_.a
tn.ispn__t_..„ayf599113331“- ri-„a stsl- "971.0PÉ..Z?Ppůvpdní. ',?73 srov. 1. str. 23.

Brugm. ], 105. Jagió v Arch. 10, 175, Fortunatov tamt. ll, 569, L'hlenbeck
tamt.

17, 629-

Pod19_.__\rýl<1as_1_u„
teho.. bxl_by._.apt.?£d%7aa_.atpz_

24191233111

Eli/albové:_;UFEPIQMOWJ,? „nit.letá-5292193.Pkqu
_ll'i_c_d_ql.1.1.-_109
& 110,
..tótíž'„a_ó..ri.s_t„Petite„\;zpčktcrýpll .z nejstarších. textů stsl—..n9má...<i_0kladů

nijakýcll, zejména v_ Cloz.. Cod. Mar. a Psalt:_si|1., v jiných pak jenlo
1153135113319:zejména v Enchol. sin. 5. v Ass. % atd. Wlegegmlln soudí
z toho, 129_aorlsttento vznikl teprve po rozštěpení jazyků slovanských, „im
Sonderlehen (ler einzelnen slavischen Sprachen“, a zakládá na tom svůj
Výklad další : Podle

toho

X'IAJÚIŠLQJÚlOŠlPÍěLHSkŘJR.lÉSlšŠ...1€€dQQl%ě.LÉŽQfĚšrýllž.

(sm ln'i“1>rét"=clw=
Zogf- Mat- 25, 20)35599.„?..9943.92193139.„_vgdgpíípejemll.
ÉIĚIPĚugýýflfíatp-e
gepašioslovwské. pak veciach.vzniklo tím.. že?..k 2..._3_._.sg..
amísjlneho
vede připojeno _stejnon analogi_í____-_e7_q.
Brandt v Russk. filolog.
véstn. 11. 166 vykládá vedo- ve vedochň atd. kratčejí podle 1. os. du. veda-vé
& pl- vedO-mó- A..129dobný..j.e.st„Xýklall..n..B,rugm—. I.I_.„1.199;rk.__gl„.24..3-__děl£
byly.. tmy sg. 1. délachó, .pl. 1._.délachoma,_ 2. dcflafsta.at_d..r,__un'oí'eny..tesl):_

1; _sg-2- 3- Me.. (aoristu. silného) „také...txars;

se

1- -vedech kl.:_1-„.fi€dwhozn_u_

2-_.?C„d._0-ž“te
atd- (v 8.1.0..
'.:mšt'inš „západní) ;.[jinde' (v .slovašlštiušz Jížní„9.3ých0933í).
1>_1_ť<_mí_l<_1„_\_íl.i_\_'
?“lÚSW„„SÍ1.né1.IQlin—„l:

YPŠBQDOYŠ .121-„1-„vcdoclmm1n

„ved.ové

& podle

39919539 atd; .,

toho

pl:

1—.Y€.(19!11'I.=.,-.3Modul

pak

_i sg.

„l.. \'9_doch7»_,__n_1—_
.2.-...

_„

.K men— který se V.tvarech.. tím,t0._z1>ů_sobom_
„vuliklýclr na .pehlfzdjgví
19.5%dílůlllířď "8-1.vchst „na..Pí; 2...pl. stsl.. .zzcdosta,.st_č,
.ved.c$t£.;.„dílem..
cele..e.lz_ra_..v3—vl- stsl. ?žedoše; .a dílen!.ved0q7šo-s__vedecka-„915.93“— \ll-„Pl.
s_'t_sL__fq_chc_l_zo_m_5__stš:__veyleclz93u,
Kmeny jsou vůbec grammatické
abstrakce;

při těchto vidí se to tím více, poněvadž vylíčený vznik tvarů zřetelně
ukazuje, že např. tvar ]. os. sg. vedecka, vedech nevznikl z kmene ab—
strakcí podávaného *vedocho-, *vcdccho-, nýbrž způsobem jiným, nahoře
naznačeným.
Y _„češtině _býyá. koženná. slabika
W.

tohoto. aoristu. _zdlquženaollát._DĚLJŽĚL

„31 pL__z'ídc_0/t;u,. „í.čfgě._u„or_-.
..3.._12L_.7Í_zle_de.c_hu,
..íédeche._at1t„

doklady

viZ- doleji

na svých místech. () stejném dloužení v aor. silném v 5 21.
24- E921 951„a..oPíši 9.3 a p ozn ámky.. k.„11iny..
1. Byl tedy aorist původně dvojí: slabý, 's kmenotvornou příponou
aoristovou -s, a silný, bez přípony takové.
Silný byl ze základního kmene samohhiskového, na př. skr. a-dá-m,
41!

52
ř. é'vďw-v, nebo z kmene

souhláskového,

na př. skr. a-buclh—am, ř. Ě—(pvy—or.

V slovanštinč mohly by býti a snad jsou aoristy silné kmene samohlásko
veho a tedy reHexy z doby prajazykové 2. 3. sg. da, sta, 612, ale jisto to
není. Aoristů silných kmene souhláskového a shodných se skr. a—budřuam
(proti praes. bódh— z Madla—), a-lip-am (proti praes. lamp-), ř. ž—qu-ov
(proti praes. (révy-), silný—ov (proti praes. lame-) v slovanštině' není; byly
v době prajazykové, ale do slovanštíny se nedochovaly. Slovanský t. zv.
aorist silný shoduje se co do tvaru (mimo augment) se skr. a řeck. im—
perfektem,

srov. cetla (—']>
z *-om) duxi a skr. a-bódIa-a/m, ř. š—cpsvy-ov,3. sg.

stsl. a stč. pcčc a skr. a-pača-t, ř. ě-nwae z býv. [e]-pckc-t atp., a jest tedy
po stránce tvarové původu prastarého; ale funkcí, totiž významem aoristovým
je to zvláštnost slovanská.
Aorist slabý je co do tvaru stejný v skr., řečt. a slovanštině a je tedy
prastarý, srov. Brugm. v Curtiových Studien IX, 313. Je rovněž za základ
ního kmene dílem samohláskového, na př. skr. a-návZ-š-aan, ř. š'-nlev-a-a,
Ě-ló—a-a, dílem souhláskového,

na př. skr. a-táut-s-am,

ř. ě-óem—a-a.

Při kmenech samohláskových dochovali tento aorist z doby prajazy
kové také do slovanštiny a je zde pravidlem, pokud se aorist vůbec drží.
Na př. aor. stsl. pi ch-z (-z z *-o-m) stě. pic-h je tvar podobný a většinou
shodný se skr. a-náí-šam a ř. sť-Ao-a-a,a stsl. plu-ch-ň stč. pluch shoduje
se ř. ě-nAwa-a také etymologicky a (mimo augment) hláska za hlaskou.
Při kmenech souhláskových dochovány z doby prastaré do slovanštiny
tvary jako jsou v tř. I. vz. 1. stsl. věs- ze základního kmene vcd- duce/re,
2. stsl. nés- z 11133-ferre, 3. stsl. grés- z greb- scpelire, 4. stsl. Mch-, wás-,
stč. řěch-, 'řčs-, 5. stsl. pcs-, mech-, stč. páda-, pěs- z pen- tendere, 6. Stsl.
m(b)réch-, 7n_fb)7'čS-,stč. mřěch—,mřěs- z mcr- atp. Tvary tyto dílem jsou

již v nejstarší slovanštinč archaismy a zanikají brzo úplně, zejména vés
z ved-, nás. z nes—,grés- z ýrcb—atp.; dílem jsou pravidlem obecným a drží
se celkem, pokud kde aorist trvá.
Naproti tomu vzniká v slovanštinč n0votvar aoristu slabého. stsl.
ccdocha stč. vedcch atd. Novotvary jsou 'tu jen v sg. ]. a dále v du. a plur.;
tvary 2. a 3. os. sg. vede atd. jsou z t. zv. aoristu silného.
_
2. V stsl. je také novotvar aor. sg. 1. mrzchz 2. 3. mm atd.. t. j.
mycka atd., na př. požrnclrn Supr., 'I)OŽI'I>tamt.; patrně podle aorištu kmene
samohláskového sg. 1. píchá 2. 3. pi atd., srov. Wicdem. 92 sl. a 103;
a jsou dále novotvary sg. 3.--tbrc a pl. 3. -pbrošg, o kterých je zmínka.
nahoře. V češtině toho není. O novotvarech českých v tř. H. tisknete-h,
I. vz. 5. Jóa'ch a III. slyšach atp. za starší tzlščech, pěch, slyšc'ch atd. viz
na svých místech doleji; vyskýtají se v době, kdy aorist, zaniká. ' V téže
době vzniká neumělostí také novotvar chybný povčch m. pověděch, podle
praes. poviem; o tom viz při slovese věděti % 132.
i1_&_._15_ůš!9.135_39ň8ty
jsou defektivní

& doplňují-39 „Podle Potřshy 133W.
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' aQFEEUBLQhFL..JYE...PĚ;_1$„€!Q&898.1: Téda“ „stě...řádě.. není„Wataatejpšllg
aer--2.--.?_—„š-,__1>_r_9£0_
béífese

_zauěityar.

1531

4.9.1“-_s_i.1ného „stal-. reč€._.s!:!š—.„zř9ě€:_

2:24—s_IQEÍšěšlBPlÉQQEQHÍJJEÍEĚQXČBP.mi!.iÍJĚÉŠiÉQB..391'1515..Silniiělřčhílů

ÚPXÉĚLQŠLPŘ.Řtěl-„Qťidén
dviyóMĚde
zdvižeeh. Něquthje_stš_g_tvgi;3fí_eei

dviyoch, stě. aci. zdvih Ladná
na, př. v stsl. je z ved- mimo

veda a vedoch také ještě aor. včsa,

je g_slicfglzg,___rglcí_a_„z_elgqglg,

ač-Jfčclhfáli.31%?in
Ní

Lilliaaskrípcích

“

„least obyčejemimáti
a<»_1.1'sty.._stč„..
iČ9Ě1_£ČQÍh_WÍĚd£
Po „správě. vysvítá . e_dsxklaěůi ..].ÉFĚFÍFh..
Jesyhojnfést

en)-_ ĚIĚÉĚIĚÝIB.__'.ě',;„žeje

a._v;._nicl_l_ž_,_n_iší_lx_
h_eoí _slelóílsfy__„qz_llašepaza.

Mpgšaéhg

511911_1.1.9.u_.a„nikdy...aegí_._p_ííliiáf[\í

lila., Mateja-.?ÉZ911313J_;&_1232LQ„vznikla. a_.pt;qr.1_i_kl.0_,_
jako

na př. v impf. z —zívševzniklo & proniklo —íše, v. doleji 5 26 č. 5. &
vešlisLLollg. t,!ÉPŘBIĚPLÚÉŠE.QĚĚĚĚŘÍĚCEZLQ. řád:, 5 „(Ilouhýtm.._-_ig-.._;é;(tak

i v této Mluvnici 1- str. 202); 3159.32 nesmmfeg„_ne!z<_>t
Jedaakayakgíe
i.PFÉYŘ EY.9F19DÝ!'LŽĚC.75„29.5%..mřčdk ?PtP:.Žá(1_áa__3bX.bY19_[OKD.ČŽ
tak. krátký.

Eclgvžegfjgmgtgl.,_ajednak

„doklady staré

textů přísných

233113“_veimi___zgtliy__skje_sio._
což bylo v slabice krátké

svědčí, Ze __jotoce'

snazší nežli v dlouhé.

Původně byly tu slabiky ovšem dlouhé čás-, pans-. měn-, rěks—,ale. bývalá
délka zanikla a v stčeštině je tu —ě—
krátké.
13.38._Sggpohlztsko_—_o-__v du.

1. p_ichově.

vedechově,

-va, &. pl._ l_._picl_191_n_e,

wÉliogLei LIM.atp,. bývádm.th „vynechánaMest si!-_..1—
pe./we Jeede
zelam

pl. . .1-—p_i9hm_c_,.
vedealéznc,..._—.cllzmy-.Na

př- bychwic

Hrad.

125%

uzrziechwa Krist. 106“1abychwa GestKl. 222, abychme ŽKlem. 88“, poczechme
Otc. 308“, bychníy VšehK. 262“ atd. Srov. totéž v impf. š 26 č. 8.
7. V 2. a 3. os. du. jsou vedle sebe k0ncovky -sta a -šta, a v 2. os.
_plur. -ste a -štc; o tom viz v 5 27.
8. V češtině, jako namnoze také jinde v slovanštině, aorist časem
zaniká, spolu s imperfektem; o tom viz Opět % 28.

lmperfektum.
25. Slovanské imperfektum vzniklo v době psl. a. dochovalo se beze
vší pochyby nejvěrněji v stsl.

anik_l_o_z_bývalého
výrazu_perifrastického,
byl, jako

ve všech „slovesných peiifi'asích,

.sloyeěeugčiřáSlave? o. mě i_t

koí; (:s-, pův- _1.
atd: toho..

'
která

'

99. bývalo, 13119...ÉIFPPFÍQISWWĚWYESŠP..
býfš..

0370.14..(2.

je náležité

Ve výrazetomto

nějaký tva,_r_jmenný, a_pii_něn_1_

5981-sg- 1_-.dech?,

.s.aumente1l1_e:), 2.,„četa—31
_3...šsfffi
&. v'ašc, 3.. daň—?,.dp.- .1_-r-jachoeět

2. vašem, _3-vašete, -pl- 1.. Jachomzaý- fie—ice,-351ml
124—126, 'Brugm

11; 863 a 910- Y.?lf'abqufJ'arMíoti

Srov. Wiedem.

.pův...c'_—_.J'est
j-„híšRtQXÉL

54
(É._P_ěhQ_. '411,1Š_!.1_Č.D_9._TŠ_
v „za-,.. jina_k._ bylo.. by. 11.11-1'éDjlšl0..;č...(o

atd- viz V % násl- č- 4)- lie; ...spř.ež_.9n.iná9h..
hotových

možném

-J'-échó

): často. _op_ět._m!ié

a je___n_a_
_p_i;__s_t_s_1_._
431934145 děla-aše atd. p_roti stč. děla -jiech,
(lčla— jieše
atd.
'.Ib'.ary_._d_u,„„_2.„.všth _a du._„_3......i_.p1_.„2..
...—šet?-wskytují.
sc...v..s_tsl,..-j.cm>_m

Mama..ngjstaršíglls„Jsem

mladší. mají za to. —5ta,..:s.te_:v Zogr- "& Cloz.

jest jenom —šet—,
v (lod. Mar. 25krát -šet- a jednou —si-, Supr. škrát —šet

& 36krát -st-, v'Sav. jenom -st- atd., srov Wiedem. 112, a z toho vysvítá,
že -st- ovládlo teprve během času a. patrně je přejato ze sigmatiekélio
aoristu. Srov. Wiedem. 113; jinak Brugm. II. 910. O stejných nebo stin'dných
konmvkách jinde ve slovanštinč v. š 27.

M_od__ilnp_f.„

„vcdéqqhe uměqchz,.pbíaache .zv'ošaachmIŽČWQĚ?

3131331391119. kon_c9vlšl_1„„-_aclfe
Která-...Jíeknrárč„vyložene je _ impf. 1ng

š_.nův1.-.čsom, zbývá nám .veděf,má:, „mia-, .Moša.-,'děla—.avi.:mmm
x_byškue reflektovántya
'Mtum

Lim 2.11.1155.
..který byl v,..petifmsi.„ z _níž.impsr:

se....vrvin_11.19_-_„Jdc_ „9.321 _.99__t.<_=.!.1.t_o.
_ti'.ar__imgn_m"__hy_l.-_

591199ka

ve rodě-_...„Íumfžtatp:

199_1111,
vzniknout-i.- a_byív. 753 k témuž

ukazliismké„...steinost tohoto. tvaru-; ve vidě.:ba;m....._fc.1'č...-.bam.
atp.-;
také lat. imperfektum vzniklo z býv. perifrase; v te bylo sloveso určité
pův. fů-ám : eram, změněné v -bam, &byl tvar jmenný, jenž se reflektuje
v tom, co po odpčtí

koncovky

—bam zbývá, tedy ve vidě-, ferč— atd., v.“

Brugm. II, 867 a 1272; vyvozujeme tedy slov. -č ve vede-acha, atd. z býv.
—č; členové bývalé perifrase sráželi se záhy těsně k.sobč, jmenný tvar Ěě
nebýval tedy na konci slova, nýbrž u prostředku, a proto se měnil v -r?
a nikoli v_i;
_
.ÍĚQFJIŠŽ.._tílk„Pka.Í/elljí1; pův.. -č koncovky.

v pbjar, .pro.še:.,..f/f.býv- „p.biěz,

le95j51š_,$t.lf?!ll.122705757MD.-_.SI'QY:___1a_t».capáč
: ham. Bmgm.

II,

1272.

Kyncgvkv palm _dč19:___a_tl?„_..„sh9d„nš
slat— -<í„v_plambbamatpu..
uka—
gujíňkv pův, —q,_Brugui. tamt.

Jžy_1___t.c_dy_„_v;rcrífraštigkém.„výra/19: chž pro slovanské „imperfektum
přegpgkládáme, tvar jmenný —ě,—c7_,
_a ten'vysvětluje
se jako sing. „i_ngtr;

1>říslnšnóh01m91m dějového (n.9men..acti9nis)-, kmene jednak. —o,jednakiě..
sro_v.__\_l_l_liegl_em_._
126,

'

B_r_u_g1_n_.___II,
627

Elefanpakjmperfekta,

tvar- jmenný. .:..č,

sl.., 1267

a

1272.

slovanského je,..mňežsnine .jej_ífž_.člcn„
prvnm;

„m-člen..dmhý_nův_-.ff39.—,___ě$€1.s.tes_1-„
When

129_13y.„_9_s9.b.p.í„_sg1..

„7%atd....jsou

„Me.—_;..a..p_ř_í-_

dílem, .!911.<2kt.01'á.ny„.r_koncovce,

ga_p_řg._1_:_„sgf.:jqfžm
:šsorm,„dílem.odsun na př: .2-se we;
ggg.: o čemž v. 55 7 až 14.
_
J. i_11e_l_$_3'y.151ádaí
slovanské., imperfektum

J'agié. v Cod. Mar.. 455 a 4-59

AIÍQÍJ;6, 293 a 10, 175, _tgtiž.._z_ontat_iru_;
tu bylo by

z pův..

k čemuž poukazuje impf. chorvatské pecih z pecéch'n '(-ci-, -cč—z koš-,
proti stsl. peča- z [mice-). 'Podle Sobolevského pak bylo by slovanské illlpf.
původem svým sigmatícký aorist sloves durativních kmene —aja, éěja, v.

Žurn. min. narod. prosvéšč. ()()XCIX, 84—93 (Zubatý v Sméitb. Anzeigru
VII, 163). Přehled výkladů jiných a zvláště starších podává. _Wiedem.
117 až

128.

—ŠŠ_—„\'Lx—--.£Í'-I..4=\.'
_í'b

\: 1:31“f.f-,-.=—Č„<x.qfÉCĚĚ-Í—„eiz
ztišili

Z.:-(c=m.

To platí () tvarů imperfekta v jeho etymologickém počátku a vznikání.
Později, když 'tvarů dostatek byl po hotově a viděl se v nich vzorec -r?-jachň,
az,-jacka tvořila se imperfekta podle vzorce tohoto. a není tedy třeba ani
lze při každém imperfektu jednotlivém ukazovati jeho tvar původní —č-ě—s
nebo —ď—ěs—,
zejména ne tvar původní členu prvního -E, qi.
Pivní

v. Í1)!P01'_f.(čk..t1.l_..QbSaŽCIIÝ„Č19!1.:?:.._:Q__lllá:__l?9!!9b9:„.ÍQĚQPX.._12$1
ze

'(.z_dlo_užený)kmen p_raesentní: _impf._\_=_e(_lě7_,___peč,_a(z -6) proti

vede-.. peče-. Proto pokládáno _íepe:f9.!at_u!v„_fe..93'_a_r_Í_iayaš$emaili!
„a_„lsmeecmtaesentpíhfž„ne-129.
nade
základěutyořsmnna
př- stvo wdéacha
stč- vcdiech- YEQLĚQDQ.Pikjěímýtššyl-.?UDPllší.imperfekta: kterém základ—
!11119..kmee9...infil_iitívního

se tvoří,..a- jsm.1 tedy

g_tgsách, „ Nekdy _jšonl tvary oboje,
Mikl. HP

t _V.
aky

i n f i n _i.tí'v ri'íl'úziÍiiř—í

_na _p_ř,stsl. besédujacIta—a_ŽÉsédoeacÍiá

93 a 95, „stal.-__
bee-šafleaaštč-

26. _'_i_l_ll1lCl'Íl(šktll
v češtině

„Merle_29129_$Pš=„%9e?991€?.wáck atp

jest ještě všeobecně připomenontihVeo

zdenás!aleje;
1. Za nejstarožitnéjší a poměrně nejvěrnější reflex imperfekta psl.
mame imperfektum stsl., v. 525. Odchylky od tohoto, které jinde v slovan
štině se nalézají, dlužno tedy podle možnosti vykladati pravděpodobnými
změnami pozdějšími, třeba že mnohdy velmi starými. A tak vykladámc
následující odchylky česke.
.
a) Eslolgsnš.$ří€1_č._I_Yz.

YZ.:z2z<_>f.i_té.jsf.s.t._imp.f—.
s_tsl—_.1n'ošaa:9h';»-.
mšeašem

anodobešzmositi-nošaach'b„, máti.- YQŽzeighh- ):aiiti-aědaaaa- vra
_ýi__t_i_-_v=_i;a„štaac__l_irp__atd.,
srb. gas'ah,

vožah

. ., strus.

chožachr,

(2. 3. du.

choža—

šbta Sobol. 115)..5 hluž. nošach., vožaeh atd.; __soylilagkj;__fš7_._:?,„eždllšk
&ÉR:_.J59!1.__U_1„

hííí-_:áia-

Tři—.:...TfleLIí-jť.

atd.- __1?_Q<1_1<;...t.9ho_n_1š=lo
...bx.._bý!.i._!;ak_<'>

LQQŠÚBŠ.D_lí().ŠÍ991l-_
prošivše . ., nošie-ch . ., měl/cb.atp..„-__=_1„_je_.maximempm.siech:prosicšc . ., nosicch.

wiegla-

., nádech

-, xeáegh.,

se tu patrně odchýlila _odpravidla

., 151693911.
.

_vrátiech atd.

Čeština

analggíí.. ppdle

i_lnpmfekt_1z.91.'ů. jinýgh, ..zvláš..t.š„.\.ízoru ..?-méti— s..<.=.
kta>mn_.._vz9.lj.

prqaitá v..!zvarech .t-..
11953911

praesentních \'ůbec_80.shoduje: jako .\'._m>.-s'u,„uese.š:.

„vega.-_wíach-

BÉBEQCŠÍĚQÍL-a n.l.eéu_-__p19.t_ie9h_., visěti praes

visí —visiech.., vězeti-vězicch.., viděti-vidicch..,
+,

+,

-d-, +

obecneho_,__a_t,o_

letěti—letiech atd. zůstává,

atd., tak._n_e_ql.!áno.„i„\'.prosisch:„ PIÍOSiĚŠÍP; E'Oší.09h.;.-=

medaili.-„L \.írátiechatd-

fljalsc_v..s.tsl.dala'.analogie vzniknouti tvmfům.„tuk9\'ým._=_

LGÉQĚQÉŠMJE iníchodéach'n t. m- -ždaaclrb Mikl-HI“ 117 ššLĚÚětĚŽstíněný
my_sljašbta,

čudjašta

sja Sobol.

115,

c_h_oglgc_h_u_t_i>__
vedle chožaše

t;.2 145 atd.

Y__.č_qš_tině
příklad„ bezpečný. se ..souhláskon.„.znů$9bem„náležitým
l_lščllOll,_]_)_I'0Š_ÍCCh
atp., v textech, XIII. a

stol; se. nevyskytuje, Na pohled
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zdá se býti tvarem toho způsobu púzicsta, dva puziezfta (sic) deset fugarent
ŽWittb. Dent. 30; ale to není impf. k puditi, nýbrž k púzčti, srov. dva
puzala desět ŽKlem. taint. a. Listy filol. 1884, 73; — v Mat. 36 čte se
krščz'ešc, svatý Jan krl'c'zieffe; to by mohlo býti od krstítz', ale také od
kršččti stsl. Im'bštati, tedy doklad nejistý, srov. Listy ňlol. 1884, 71; —
v ŽWittb. Hab. 16 psáno sziech, na pohled impf. sú-ziechod súditi, v pravdě
však omyl místo slyšěch, ve Vulg. audivi.
'
Max_zžgtelngselubledý.
l_lLĚLll.l_.._ílŽ
ze stol-„XY..=myšlc'chelnišleqhu

903939313

žahn 34, 20 a 40, 8, (011)na. pomstu myšleše Baw. 179;

kyždicch inf. hyzditi. mnozí tu válku hyzdiechu t. 180; kleštiech inf. klestitiy
z eunuchóv ješto kleftiechu mladé Comest. 44b; syciech inf. sytiti, (král)
káza lvóm mnoho

masa dáti a_kdy'_ž___[e__1_1_z_t_fycyiiecl_1_u:
tehdy ty (soky Danielovy)

vpusti v jámu taint. 188b sl. Mohly by to býti tvary starožitné, dochované
z doby, kdy čeština. v této věci se srovnavala. s pravidlem psl. a obecně
slovanským; ale poněvadž v češtině tu není dokladů z doby—přod stol. XV
a nelze tedy tvrditi, že by se dotčené pravidlo bylo drželo z doby psl. až
do prvních

století

historické

doby stčeské,

proto podoba, ee,___ž_e___in_1pgílf9_l_gta

t_ut9__d_9_l.qž9na
myšléc'h atd- j_593.-útxaiy„nev_é_;haní-...je..v.ššbml:..iiz„valně_
BOĚESJÉL.víš 28, mezi _lšlcsání_rl.1..„j.e_l.19.„vyvíjejíse.růřnátvary.pdchylnc,
& 1110th se VXÉDPEÚ také tvary maěěácLLane__neclle_txíaů.„1ufa9a__l-_.se-. já.
měnili atp., které podle výkladu v 5 7 toho času ještě dosti byly známy.
b) Podobně

aaa—že.;„...„modlc

JQSMLSIOVCSHé

třídě

V- 2:..XZ.-_.t_€€a.t.;i„_i_mnff.._gt—sl;„
?.QĚQQQĚFL

toho. mělo.. by .lnžti_„„česlsé
.tešiech. ..težicše,._;„_alg jest.

139242915,t_esgišmuln ,t.. .J'-.-.ÉBIDQIÍQMPF.1__lltYQĚŠěllé.. „kmene. inýnitivnílaq-.£qsg_1

i_ak9___v_sxlí£ho_ry_.a..„srbštině„minim-„&.yeuáaaw

_.5119_dBiSL£Q.£iQd_ÍF!Š1_Č

.íJ'JPff..svwiech=_„lmttnýdým
z nichr_(hýkůvl..fonqielíeíllei.
26'2
ale. to. tedy ease . Lva-.r.na, pohled. starožitný; _.ale...!lapfoštýnedostatek.. Pří
kladů takových v době starší
opět, jako v odstavci předešlém, _ž_e__tLo__
utvořeno tedy, když
impf. bylo v úpadku, také Mlíprgeg:_gop_qi,__ggpggě impf. sopciech, _iníetq
obecně užívaného soptách-.
c) 0 impf. bcříecli. vedle brách ve__v_;_1___\f._
dr_viz v 5382:

ie_p_ov_o_t_va_íj_:
bylo praes. nesu neseš impf. nesiech...,

d) _Konešnejestejmírozdíla
a__s_t_čl__lc_z_tp_qgá_qlb
Tvar mjaacha,

jen v stsl.

.

stejný_Výklad_př_i.
impf. Stsl- kupujqachě
mýho/za Mikl. III2 93 a 125 vyskytuje

'

e) „QDŘCŘ..hi$.t23ŽŽ£5k.Ý.Q13_..ČQSĚŘÁ!FDÉĚQMHHLÉÉJSá.BPBŠÉL.

se

'
a-._z_a_..tgl_19_to

úpadku vznikají další novotvary odchylné od starého pravidla a ustrojene
mícha

r.!„i93.033-.„a_na! 9.311;
K inf. dělat! part. dělal bylo. impf. pravidelné dělách, —a'šc. ., k inf.
t_rpět-i part. trpěl taktéž impf. pravidelné trpiech, -z'eše atd., v případech

velice hojných; \“ případech těch zdá se imperfektum utvořeno tím, že za
koncovku inf. -ati, -ěti & part. -al, -čl je položena koncovka -áck, -áše ..
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:; dech„ -z'ešc
toto zdánlivé pravidlo vedlo k tvarům správným, když se
praktikovalo v těch třídách slovesných, se kterých bylo sňato; ale bylo
praktikováno mechanicky také jinde, a tu vedlo k tvarům ovšem nespráv
ným. Srov. Listy filol. 187 9, 232 sl. Na [gi—.:
ke._:_č_nu_i.n.f.-_
r.č.ifti _kde..imf—_.nálež_ité_;čzkěéqlz„. génia.-še.. 319101111312

-_c_*_ie_t_i__

h_ti'ořenon_impf. mechanické -čích: drzywe nez l'wyet fyc

15297:ng
az (ty, Marie)[\Š'edyeloi\rýdyl'eLlQL9“;' '
ke

ipm-t.

"

3t“".*£_i„1_1._f-__.
státi.. „b)LIQ..._.i_mpf-.„náležité
...stanieqb,

stal utvořeno mechanické stách:

.a. podleinf.

258%""BiseTiiddl'itííá' ší'íii-átak "že iiéz'oMffýé' 'sí—íáBří není id.“1255 ';
1_._I.I_-__&ř.-__1.f.u_.
Drags—...ja“
:??.ĚÉPÍČ*1...3._
744. P? „Pak

inf-..

mechu-nické

-n??-ti._. lmrt....:(?w)_.l_

4440.72;

MJ:.

státi

když wl'tal'fycs modlitby EvOl.
'" >

_by.1_o_..impf-„náležitá

1.'!<21'\$91_11.
-prz_il_1mf_fy9_.E_V.91-_ 27'3

(ba-lsžím) plynuffe Troi.-153“ (taktéžj' 1. vyd. T1'0j.; v rkp. Strahoi'ském
z r. 1437 je za to korrckturou plynyeffe, ale korrektnra provedena. písmem
bledšínn tak že bývalé plynuffe zřetelno zůstalo; v rkp. ČMus. z r. 1468
plynycffc). (král) rukú pokynúše DalJ. 95 (v. 24, % vyd Ješínova); srov.
dluž. impf. 1. sg. ščgnuclb, 2. 3. šěgnušo (ogg—)m. a. v. šěgnjech,

atp. Mucke 547;
394131163qu111.114..
jeřácde a. Blahoslaizylodí iníšcaahilnth,

Šěgnjcšo.

discedcbat

“tV0ř€1É__P?!UÍ"Č„_EWHC..ĚI!Í:„:Í?ŘĚ_?1BDířE'FĚÉÍFPEPÉuJŠhQŽse lest vystříhat“

Blah. 176; —-LM.?..palm_?géqěi„p!'ac$: 3447430323119.
jeóůidaěúělíaiéš
zn'ěechw.a„1313i_1_013'1.ates
153.3 vodí

ddd;

%!vedela.utvořwó„1?an'uč_

dal &vzaš,___=_t.z_a\ilťl_u1jctywarx,
nikoli pro nesprávnost,

podlqpaxa

ale.jako_.p.rý.z.pytlgc

4.346 vetchš. češtiwf'.: — tvary ..ííše a 44.6.47..
mích nejsou. (ldi.in „2191929qu
íáeu; Lolbšznóchitby

novotíušš

lSŘŠéíji'Š-ÍIYQQĚÉHÍ,
theorctjkovó

sami __si.._ustreiilj-_

ovšem vedeni týmž pravidlem mechanickým, o kterém zde je řeč; — z dob)'
neige __je_t\fer1__tg_1ko\fý__
_v_básni._ kde čtou se prý tajné

rimy staročeské:

před

sudkóv vláda vítězná, jejéž mka.spjíší všecky stavy do pút tuhých (59331393,
Sebr. spisy II, 9); m.qupiáše .wtmč podle pan.-„nů spiěal...j.ak9.dčěéěg

podle

__

Poznani.
V Troj. psáno otdaffe 106“ a v Otc. wzdaffie 120“; ale
to nejsou imperfekta sem patřící, nýbrž omyly, mají tu býti participia
otclavše, vzdwvše. —

0 příslušné tvary Jiné opíraií _dé!9„_i!np9!:f91št3393709314;
Ešáěšgě'žížgdajíélé;.išiíštšlcíéáíéqhe„podleprace.. 3, mille? (m- dada).
impt. daj: jenž nedagyflie_hřiešným"vzhiuoijn_th 45b;
MW'šcůíiěěělšěýÍšidčléářý' vedlmbyšejného
cgi-eho

"Baest _ 3. _p_l:__z_c_Z_qJ_'í
_: (ona)

zdžcch .a „žácích4120311999395

dosti blízko

l'ye zdagicffe

Kruml.

358",

(ona) všěch věcí hbitieyffie fie zdagieffe tamh;
mzzějieglz.
.zúž....1.nnčiích_,
misto.
.a_podlc„upvotvatáho,„143.052:21;
[měj-í„light.„myějýejagdů on mnyegicffe Mill. 152 když mnyegyífye ROlB.
945,WÝš_ichiiimliiegychu putabant

GcstM. 43 (40); a podobně

58
chěějifclazúžf

chtějíde, „místo, chtácclea

podle

impt,

„chtěj _a„.l_19_v_c_>t'\fa_lié11_9

part.chtějíc-(adj.chtějící):
mužsiatýneehtiegiffe

OpMus. 18“;
púščejieck, o tom viz zde doleji v č. 3.
*A V 2. a 3. os. du. jsou vedle sebe koncovky —šta a -sta, a v 2. os.
plur. ošte & -sie; o tom viz doleji v 5 27.
in 34299119.koncovkxjc typus bnpol'íckšal. 558,1:tl'OJ'íi
ala-gadget ve vzorech I. 1. veděae'lm, 2: riešěáchó, 3. grab/Sacha,
5. poněaclza, 6. tm-ěac/oa, II. mméachó, IH. 1. mněacha, 2. irapíaacha,
V. 3. berme/L;

lg)_-Cz')_wlf__t_-_
s_náqucllatziígí.„sguhwlioLijalamlní,.

ve vzorech I.

4. gcčaaeha. 7. kryjaacha, III. 1. slušaachó, 2. slyšaacha, IV. prošaacha,
V. 1“ saždaachó, 2. fešaaahz, 4. lajaacha, VI. kupujeme-hz; &
(:)-.w_elqg_s__pž.e.<_1cházelím
.gqghlásk9.u__t_v_r$1911_„E-jmg...!=- 12- diam/.en

StejnÍĚÍf
Tytéž

Pak

typy

Jeví

“ '“

„SQ také. .Y.„i1!19fe_..č:9$1£<žm;_
,v.ě.t_»ši_eqy.„stpj_né__ye

3) Jech ze; staršina 514_7123_itgl. íce/g_n, ve vz. I. 1. vediech. 2. ne
sieeh, 3.1zřebiech, 5. pniech, 6. iřz'ech, II. miniech, tisknicch, III. 1. umicch.

2. trpiech;
b)--.Maggtayěíhq.„Médy„za.._$!ss1„_a029oqkša
ve vz- I. 4. 2 fičí—9.0%
7. kryjiech, III. 1. slušiech, 2. slyšiech, V. 1“ sázicdz, 4. Zajicek;
c _'á_c_lf...\.7.9_.lz:

_\.r:__.1.'.L„(_ZŽZÉÉZĚ'"

BQZ_d.lÍ!._._“_1£2Zi..SĚSl-_íĚ9ŠĚÍPPF „JÉ
9.311, rc... 1%9!109b_;JX-„_sšěl—_1L<>šg_qýkg

a_pč. MgMT—.g..- ital.-„t.ášfgefhm „š.—..
Eesaidglfz 3... $%, .ĚQ'ĚQĚLĚ „blíží/1
g_edle beřieck),_a, Yiihgtsltl [4413ququ & č.jcypovách; vyvinul se analogie
kým novotvořením v češtině, jak vyloženo v č. l. paragrafu tohoto.
139111..£ol_1.9__.is>.v$ak.
ještě _zqzdů. Fén,..„žcx

__č_t.=_štině
.Y9Q1e__t.vy;ů_.l.t_r_a_tsi .ch—

_1_1!-.-..1_...y9eie€lt
_a
„__S.Qlll_11.'4_-ĚIIÝ.€211.--EQ.Stšlz-.-zmt€:qclzq
Mám/ga
M_jgštššakó
tvary 51.91B_iymraiqclm. „děla./123.014..
V stsl- jich není, měly
by tu mnřjaachň & dělajaachz; ale jsou tu imperfekta týinže způsobem
tvořená Ícupujaaclw, kryjaacha, icšaaeha atp. Oboje opírají se o praes. a ze
jména o jeho kmen (De, jenž tu je zdloužen v —(7')a:imp. č. umčjáeek :
*umíaja-acha z praes. umíme-, jako kryjz'ech : *kryja-ach z kryje—atd.
__RNa0.h.let_i...zýaí_.
.se; ..iakqu. i tvary „delší. .uwjiecle dělaj-čech .i . kitaáí
umieglejělágk-byly__p£1yo_tlu_ stanného, __QbOJ'Q
totiz? .*wčjachm .*ddežaýltiz-.
EÉÉQĚĚQYŠLBÉIRE.
%"!ča._cláě,_
_dělaaclfa. & jakoby kratší.. byly vznikly
ženíln, „kdežto _v delších , stažení neprovedeno.„ _Ale proti tomu jest _lia._1n_1'_t_
nqiiti_.=_1>!9š_w &,Y...t.ól.nž_ctvaru ..nčkdši.„$tšlho_vá!!9„„Q.
_nšlsdx. nestahqyw?

& zvláště, proč je volno nestahovati jenom zde a, ne také ve stejných pří
padech jinde? proč je za stsl. mmfaclw a vedéaclm, tedy za stejný typus,
-éach5, v češtině umiech & také umějžech, & naproti tomu jenom vediech
&nikdy vedějiech? Atd. Hledě ktomu ke všemu mám za to, že v_liřipggg
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Zde_vxteeqýeh-máqne

tvary _n_e_
změnou“ hláskovou,

Doklmltvaliů—delšíelL

jgou stal-eg

ale původem rozdílné_._

_(_19_S_ti___l_l.0jlllé;
ale připomenouti

jest„„že__v__„tř._
Y,_1.jsou známypříkladyjeňoríívňí'o

k nim

pro vz. sázěii (mimo jediný příklad až ze stol. XV: mčšťáei to město opu
l'l'eziegiechu Lvov. 92% který je bezpochyby novotvar). Ještě buď dodáno,

že

_$.„.Ě—....t!mšji€97+_quuždimpf:.humídack
Muckc570.
55?-i lmpqufcktwl

,k9n_čí .se 129 souhláskácll. .m'dy'chrách,

1nčkk3íql_1__-_í_qg[g_,_
:ýgšg___:_z_t_g_l._
Podle

výkladů

zde- předcházejících

fdšc..at.d-,. 99.
& podle

impf.

stpol. molwiach. molwíasze, wyehadzasze atd. Kal. 461 sl., dluž. bijach
bijašo. huméjaeh huméjašo, chwalaeh ehwalašo atp. & hluž. bijaeh biješe,

ehwalaeh ehwaleše atd. Mogádqmem

pokoj“ češtině koncovku původní

jíly—[a,h-ášqam. i při soullláskáeh měkkých, z níž se stalo.—iechf-Vicšč pag
hláskou. _l'řelllágka__-ie- _mšlgp_by_rtu_ovšemubýtiw jenom _v těch tvarech, kde
yakúslabikgy následující jížádá, t. j. jen v 2. a 3. sg. a__2.pl., & mělo by
M_bliti„11et„1>ň

v sangčaíc-l!=.:ieš(>.

:ictš.c...v 1111-.._P<_2Číá(91_10VČ:
-á.sta, fakta,

! .__1_)l_.__|le<f„_cí_c_l_u_)_n_1_,_
_:_gg$t_q,___-g'(j,_l__1_n_,
& rovněž

atd. ; ale

žádané

_:ách,

130332291),
_sáf/fieelz,uplčjjceh atd.
1)_e(gi_q_š;_o_je___t_uké,
pečúgeh

tak

sázáell

. 31131.
__.gc__,n9y)'aky111jx=g.
_jo. ..
atd.,

-ieše.

srov.

I. str.

100.

umějáeh

-ieše

„ně. .YŽd1'9k11.__fifa-...:

K tomu přispěla zajisté
Aleugnožná

analogiegpodle
že _tu byla_p_í_'í7

čína ješte jiná, kterou by se také hluž. njesech njoseše atd. vysvětlovalo:
n_10_h_1.9-.99!:_i.ž.v
jistýchmřípadpch..z
původního :.ěsom bývati -écha, bez kiam—.
však.
anebo -s _J'_-__t_012rE_I29._ěMmČLš:._\L_é:_.llůh)'lýnl,.
srov. L str- 95 sl...

l;., řř—I-_Í1.1_C»“Ř“č€7%5
110110:*ncséfjéchfí
ypsigqb ata-_ .
5—ŽLSÉQLĚQGJ,

tie-šou:

doh.,

atd. .a z..t.oho ,pravídclnó

.siěsL

'.áŠQ -_-.,by.10.(11011.h é.. svědčí.z1'1ž<=ní.n.1.

.z -ieeh_. __-_igšeatd. vznikle -íeh, -íše atd.. o kterém

\! čísle násl. je řeč,

zil-krom toho, také doklady, v „nichž délka v písmš startem naznapegg _:
p'kazowál'fe BiblB. Mark. 7, 36, pchgyygzyf'fensgíg, ř. 163“, ehtíeffe BiblB.
7, 24, myegíel'fe t. 7, 25, prol'íel'fe t. 7, 26, mlezijel'fe Štít. ř. 1315, prawijel'fe
13.14, I'lyflljefto. t. 76b, prawijefta t. 72“, (liwijel'ta se 76", bíel'fta BiblB.
Mark. 9, 4, mnijeehom Štít. ř. 703, l'edijeehom t. 2395. zehraaehu t. 1141',

ohlaffowáehu BiblB. Mark. 7, 36, myegíeehu t. 7, 37, llyl'líjeeha Štít. ř.
762 prejvjjeellunp, 36b, sě nadíegijeehu t. 1213 atd.
V poffpielewal'fee OteA. 10“ je psána dlouze také koncovka -še, ne
správně.
& Zimáka.19.3%:.iSÉQĚĚQÁQĚIBŠĚ FPTĚPOÉJQĚĚPE:É€Ž%..7ĚĚ£3U1-ssrov- 1- str

202 sl., na. př. ulozel'ye t. j. možeše Ale. 164, lezel'ye t. 1177, gmyegefye t. 355
a, j., (lotr) profefl'e Hod. 49% (Ježíš) I'e blyzelfye EvTřeb. Luk. 19, 41, pověst
po všem království byezzel'lie GestBř. Q", wedeffe Troj. 115“, profeehu
EvTřeb. Mat. 7, 32 atd., a podle 1. str. 196 ovšem pravidelně -léeh, —léše
atd.," diábel bydleeffe Pass. 457, ješto sč welfeleeehu Pror. 17“ atd.; —
jednak

je

ZúŽ(3HÍ!l_1___—Á0_%_:_ZĚQ__2L_td.,
srov. 1. str.

190

sl.,

na. př._král

myfxe

(i()

ženu _Ang 71, když budyffye cum fuctus esset EvVíd. _Luk. 2, 24,
tluczyffye t. 18, 13, leziffe EvOl. 47“, ovčička kleknyffe t. 58b, zbudyffe
He..žádostí fe pohnyffe zplamonyffe & zazziffe t. 57", Darius gezdijffe
Alxp. 54, tečiffc t. 118, nemožyffe L 95, blužm'jffe Troj. 2332 nefyfíe t.
107-5 I'eczil'fc t. 122“, žena fodiffe GestM. 73 (56), drak ležiffe t. 75 (57)_
nechtiffe t. 150 (110), učinil biffe t. 132 (95), obě (Eva & Maria) bifftu
nazc ode všeho hříchu t. 120 (83, v GestBř. byeffta naze), větrové dmychu
EvOl. 603, tepijchu Alxp. 88, mnicgíjchu t. %, (stráže) okolo města lezichu
t. j. ležíchu GestM. 140 (106) atd.
5--%....V..Qs_.

místo..-.:šcbl'rvá. :_šš „odsutílu-„Éříklítdů 3939 „3.9..211_3311“

jenom nénnun).nnt_.ée$i;__1nm_u._mkg..gb_o;_j.e_d.enAlžb; 4. 30 (ve?
8 sloh), jěž (masti) bios připravila k tomu Hrad. 29“ (též). jenž byeff
kniežě z Kappadocie JiřBrn. 18 (též), kdy byes Ježúš v pátémlétě Děthž.
6a (též) atd., giede_n_„p_1g_o__in_mf_._jmigěf:
(Maria

mnoho H_rad_. 30" (verš 8 sloh).
&& _S_anl9h1.á_ska„-_o_-„
„Uhl.
ŽÉILQJEYÉIL.býVá

Magd)

již gmie_s_bolestí

pře

Srov. I. str. 152 a dole impf. býti g 100.
1..._vedi_ech.0vš.. 761mm. .a.pl...1...vcdiechqm9.

_„(.1_r.1_1_lyb:„
vxnethána,

„na

Př.-.. ..!U.Í.€_g1'521.1!1_19._
Q&Q. 341"

atp-;

srov. totéž v nor, % 24 č. 6.

9. V textech staropísmých bývá nesnadno rozeznati impf. & aor.
v těch tvarech, které jen kvantitou se liší, poněvadž tu kvantita nebývá
znamenána; na př. psané: (oba synové) česky málo vmyefta DalC. 70 muže
se bráti za impf. mniešta (v DalJ. je na témž místě 7, rkp. Z uméiiešta),
i za nor. uiněsta, a rovněž tak může psané umyech, dyelach pl. 3. umyechu.
dyeluchu atp. býti impf. umicch, dělách, děláchu i aor. -čchu, -aclm. atd.
V nesnází takové nabývámc poučení někdy že smyslu & souvislosti, v přo
kladech (z lat.) pak z originalu.
10. Imperfektum časem zaniká, spolu s aoristem; o tom viz 5 28.

Koncovky aoristu & imperfekta
2. a. 3. os. du. -sta & -šta u 2. plur.
27- lípnqovlsa.

-ste a -šte.

2__-___a._3.
os. du- .inlp.f_.__aact-...iggsta,

a vedle toho_býyít__tg_lgg__-_štq_u_;_.šýe_.
V písmě starém

23.2- .08- plur.__.--.$'!:£;

ovšem mnohdy se ne

rozeznává. -st- a -št-; ale v některých textech rozeznává se to přece
a někdy podává rým jisté svědectví, & z dokladů takových vysvítá. bez
pečně, že vedle —st- bývalo tu skutečně také -št-. Doklady takové zde
následují:

du. 2- L;sta_;_._kdgž_1£aiiáš_„a.
Annúš. maja-.

witgýgositi

82" (!)?HEJJEĚSE;

Hlah. Tob. 12, 5 (písmem hlah.); —

zzliubifw t. 54 (—stabylo by zde psáno -zzta\ nebo -zta);

zmyrt \vziefíta Ale.

býfta Jíd. 53

(ona. dva) tu
3, 29; nemiegyefl'ta Pass. 323, powiedyeffta t. 337,
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,wnydel'l'w t. 411; abyffta ["ledla Kůst, 815; d_aš3:1_
129_1111
Vid. 21“(Émgablýý;

když přigidefta ŠtítOp. 351, modlil-la se t. 352. fgidefta sc tamt; abišta
Hlah. Tob. 7, 9, ostrziehašta t. Est. 2, 21, ruce kapašta mirrú t. Cant. 5,
5, (dvě) křídle zwhovašta sie t.
Par. 3, 11, (dva cherubiny) przikrivašta
t. 2. Par. 5, 8, (dva králové) sedcšta t. 3. Par. 18. 9, (Tobiáš & anděl)
jidešta. t. Tob. 5. 22 a j.; dvě ženě Lameohovč Ilowiefta Ada &Sella Kruml.
47b; (dva lvové) nakloniffta Iye y pogidel'fta OtoB. 252“_a j.; (lva čápy
hnyezdyeffta . . & fye kupafl'ta GestBř. (ib, byeffta dva bratry t. 252 weceffm
oba. L 34“ a j.; brašta se Baw. 102; znagieffta Troj. 13012 hogowafl'ta tamt,
hnaffta L 1312 zbodeffta tamt, poozeffta t. 133“ a j. (v Troj. skoro vždycky

-ffta, t. j. -šta);
.2-.:sieipříklílllŘjžlLQ.?-...9$:„Pl: 19..V_ůb0.9.
málo „adpkladu

zřetel:

EĚhQÉ.bQĚHGĚFŘhOIlT(?.lí9HQQY1£1!_:SÉC..UCHAÉHL;
ale z toho nevyplývá,

nhl.

že by

nebyla bývala; — —šte:byffte ApŠ. 137; abyffte Pass. 417; jošto prawiofte
ŠtítOp. 301; bište__l_ll_gli Nehom. 1. 9, abište srozuměli t. Est. 16, 10,
abište nepadli L Sir. 2, 7; plakaffte Ol. Dent ], 45, pofpiechaffte t. Deut.
1, 41 a j.; abyffbe GestBř. 45“ a j.; abyffte so ptali Ben. 4. Reg. 1. 3,
abyffto milovali t. Jos. 22, 5 a. j.; byffte mohli Alxp. 104, byffte se vzdali
t. 137, nemohli byfl'te t. 104 a j.; abyffte Háj. 392-3a j.; abyšte mno jímali
Blah. 204 (v rkp. bezpochyby abyffte); abyl'fte nepřísahali Br. NZák 145
abyffte viděli t. Br. Isa. 42, 18 a. j_.; byfl'te Nudož. 56b a j.; byll'te byli
Drach. 84; abyffte dali KolEE. 306“ (1661), ffli byffte Dolož. 86; abyffte
Nitsch 107, t. 142, t. 144 atd.; poradište, vypudištc DalJ. 55 podle rkp.
P., potázašte t. podle rkp. Cor., \'yVI'ŽeŠtBt, podle rkp. Ff, vzešte t, podle
rkp. L & Ff ; koncovka —šte držela se v byšte do XVIII stol., nynější—byste
jo novotvar z by-(í)ste, srov. 1 str. 482 ai zde dole & 234. \

Jde o výklad

.rozdílnélhoisto, -st_e& ašta, fšýetvvvgoštjoš_mčliívé

SiiÉÍŠŠÍšatóýšÍšišlí'.láátěíi'icéjč,

.vzlafrtoiiip'qubií. Jei'- '8- 7 & obi llašřčvka

EDBŠF<11_.._Z
3105201115301. Náchxlllosm
této _zíněuě._př_ispíxa_la JLQZPQĚYDL
k tomu— aby také -šta— —šte ,v _a911,__9._hulí-„59ujhnali)._a__šíři.19_místq_ 35.1%
—_st_f:;_al<.=_k__yýkladu
změny_.v_e_.-.štq, ráže., jak jsem jej podával v 1- str- 482,
12138...P95PIĚÍ:_.SEŘQĚ.,_.ÍÉ._JEH„ što,

.r.š.tf_=„_ji.ž_..\'.
„textech

_českých, .PQJSULTŠÉLM

l_ulcžto příklady jako vlaštovico dtp, _tgpijvgpplogdgiijo )jyglgxggjí: wlaztovioc
MVerb., \\flafftowioze NRadu 1651 atd.; je dále -šta, -s'tp v textech starých

vaggygjfěíiegg
lglcětulyšna

na př. v Hloh.je vedle-jediného počcsla pravidlem -šta, -šte,
hlásk95;á___s_f_—_š_t__iqq
ŘPQÉQQÍCJQÍSG..YYěkYWJQš „1953741 „:_šée.19.11

2329299051914., 3913.. a...i.mp_f„„.a. nikdy.. v praes-

Stáli.5196...(111:-..Í.S£%..JLSÍEŽAJQ.

také v aor. & impf. hluž. 2. 3. du. -štaj n. -štcj, 2. pl. -šc'e, u. (lluž. 2. 3.
(I“. čtecí 2- Pl- -šěo Macka 536 3- Jí; & bixaiix „severalznslšýplu„1111113534911

xm a_„m _st._y..jguzg_.<nikgn_
tez..aogňšgggamqk„_aejgýgh_mkg_uasi
721_5915.
ZĚ'ÍĚ FP..TŠCÍW, ZŠFt.0_tŠ'IĚČ ještě:-šlo-

r-ŠĚQ_J.L_.:Š.DÉQ1_:ŠIÉ'ÉF.
idjašta,

stojašte. stojašbte atp. Sobol. Lekc. 115 a 210. Weilem

idjašbm's

k tomu ke všemu
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£91š9.-!£)íšíl!£.iíllil.1$ncz.„1).řiimouti výklad tento:

;.
oslamlj

_bxly v _imrf. BSL. koncové)

_dpclmáur Jean .de.,doby__hi$t9.lri9kó
..1'..SÉ;_£_EĚ!EĚ;L_1'...SELUŠĚ—
50 15850113..
v fšrýct

:.Ě'!_É€._3__(Ěš'!19_
rc :š?fěz-:š.i.ca.3__t?1<

Vzniklo

bez“

římsa-lulu 'tělšé.Í—Ýsťt.:
r_lšqekaácli., nějáká-15315-„z.-ilerffrék'.
QLPHQ..15909_ó!kx_3šik.ó-£19_2022,
Jak? „naopak. koncovky ..,ílOl'i5th'S'?
.:Sěqi
vnikalr_d9._inm£-_

Aorist & imperfektum vyhynuly.
28. V nové češtině aoristu & imperfekta, praeterit jednoduchých již
není, zanikla během času.
O tom, jak toto zanikání postupovalo. máme především Svědectví
v starých textech. M. Opatrný (r. 1881) a V. Ertl (r. 1897) ohleduli v té
příčině texty Alx. a DMC. a V. Ertl nalezl zejména toto:
1. V Alx. je praeterit' jednoduchých 1047 a opsaných 432 (v tom
i perifrase jako byl jsem nesa atp.), tedy poměrně 710/0 a. 290/0; pomer
není ve všech zlomcích Alx. stejný, a jsou tu ext—romy:v Aleíd. je pme
terit jednoduchých 36 & opsanýcli 5, nebo-li 88% a, 12"|„, v AleM. na—
proti tomu jednoduchých 39 a opsaných 71, nebo-li 350!.) a Go"/.,; v sou
hlasných částech zlomků AlxI-I. & Ale. je 100 pmeterit, v nich pak 86
shodných & 14 neshodných, & v mladším Ale. jest o 8 praeterit jedno
duchých více nežli v starším Ale. V DalC. pak je praeterit prostých 2276
a opsaných 320, nebo-li 880/0 a, 12"/„.

.

2. Stejný celkem poměr vidí se, když se hledí k slovesům jednotlivým;
ale při některých je praeteritum jednoduche proti opsanému v převaze
mnohem větší, než jaká tato převaha, v textč příslušném vůbec jest. Na př.
sloveso jělz' (prosté i složeno) má, v Dal. pro praet. jednoduche dokladů 50
& naproti tomu pro opsané jenom 2; a podobne jíti v Dal. 230 jedn. proti
13 ops.; čieti, čim v Alx. 18 proti 1, v Dal. 68 proti 1; jieti, jmu v Dal.
103 proti 1; státi, stejn v Alx. 23 proti 4, v Dal. 24 proti 0; zřicti v Alx.
12 proti 1. v Del. 25 proti 0; mluviti v Dal. 25 proti 2; kázati r Alx,
42 proti 2, r Dol. 79 proti 9; vecěti v Alx. 10 proti 0, v Dal. 38 proti 0.
3. Hledíc pak k jednotlivým osobám nalézá se v 1. sg. v Alx. pro
praeteritum jednoduche dokladů 10, proti 15 dokladům pmeterita opsaného.
a, v Dal. 5 proti 21; v 2. sg. v Alx. 0 proti 15, v Dal. 0 proti 18; v ].
du. r Alx. 0 proti 2 (v Dal. není příkladu); v 3. du. v Alx. 11 proti 3.
v Dal. 50 proti 9; v 1. pl. v Alx. 0 proti 1, v Dal. taktéž; v 2. pl. v Alx_
() proti 4, v Dal. 0 proti 6; pro 2. du. není v Alx. :) Dal. příkladu;
& v přehojných dokladech 3. sg. & 3. pl. je v Alx. i Dal. praeterit jedno—
duchých asi 4krát tolik co opsaných (ve vydání DalJ., v němž spojeno

textů rukopisných několik, je podle Opatrného praeteritum jednoduché 3.
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sg. 1878krát, 3. dn. 58krát a pl. 920krát, a naproti tomu v osobách
ostatních jen 10krát, totiž v 1. sg. 7krát a v 2. pl. 3krát).
Z podrobného tohoto ohledání Alx. a DalC. vyplývá: a) praeteritá
jednoduchá zanikají ovšem s postupem času, ale krom toho také subjektivní
záliba a umění spisovatelův k tomu přispívá, že tvarů těch je ve stejné
době tu více tu méně; a b) praeterita jednoduchá drží se dále v těch
případech, které se častěji vyskytují a tím v usu více jsou zakořeněny,
než jiné; tedy častěji v osobách třetích než v prvních :: druhých, a častěji
při slovesích nahoře vytčených a v praxi hojně užívaných než při jiných;
usus zužuje vládu praeterit jednoduchých tím, že je omezuje víc a více na
slovesa jenom některá & na osoby třetí. Totéž potvrzují také texty jine.
Hus ve svých spisích má praeterita jednoduchá skoro jen v citatech
biblických; jinde velice zřídka, a itu to bývá nějakou reminiscencí z bible
nebo skládání nějakého staršího, srov. K. Novák v programu akad. gymn.
1894 str. 28—34. Totéž platí v celku o Chelč. V kTOll.T ro j. z r. 1441
jsou praeterita obojí. jednoduchá i opsaná, ale obmezeuí vidí se v tom,
že nikdy není imperfektum slovesa perfektivního, t j. jeden důležitý syn
taktický druh imperfekta již není znám. V GestB ř. r. 1443 bývá mnohdy
perifrase. kde GestMus. z r. 1473 má tvar jednoduchý, na př. v Bř. 37b
zzehlo, 114“ učinil geft, 115“ myel jíti, 129“ bylo napsánie, a v Mus. na
stejných místech je za to zziíí'e, učinil biffe, miegyffe jíti, bifl'e napsánie.

V Mill. a C om est.“ jsou opět praeterita jednoduchá i opsaná. V Ka b.
ok. r. 1500 jsou pravidlem praeterita opsaná, &taktéž u Lobk. z r. 1515
a ve V šehK. z téhož roku. V kronice Háj. 1541 jest vedle pravidelných
perifrasí jen- vehui zřídka některý aorist, přejatý bezpochyby ze staršího
pramene: Sftyr \ví'ede na výborný kuoň 52". Libuše budúcí věci popía 95.
U B ech. v 2. pol. XVI je praeteritum jednoduche ještě dosti často. Ale
to jsou již jen archaismy, a i ty tou dobou již přestávají.
Další svědectví o hynutí & vyhynutí jednoduchých praeterit podávají
staří theoretikove a. npravovatele textův. Korrektoři bible Benátské 1506
vymýtili z textu bieše a básním, začež je kárá ltoh Domažlický v předmluvě
k NZák. bratra Lukáše, vydanému v Bolesl. 1525, nebot prý bieše jest :
erat a byl : fuit; bratr Lukáš v dotčeném NZák. 1525 vytiskovane bíše
opět uvedl Blah. 177. V Grammatice 1533 Beneš Optat a Petr Gzel vytý
kají slova „z te vetche češtiny“ prý „hrubá, jimiž se mnozí bez potřeby
zanepražňují tak v mluvení jako v psaní“, mezi nimi zejména také aorist
a imperfektum, a Vacl. Philomates v Etymologii při'tóže mluvnici píše. že
„ten nebohý bijí'fe, obojího jsa pohlaví a rozličných stavův, divne věci pů
fobijffe“. Blahoslav 1571 Philomatesovi odporuje: biešc prý do nedávna se
psalo i mluvilo Blah. 57, jest tvarem temporis praeteriti imperfecti t. 107.
dobře se hodí pro rozdíl od perfekta t. 57, a nesluší se zavrhovati všecko
stare t. 101—103; ale ujímá se tu právě jen imperfekta bíše & na jiném
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místě sám zavrhuje tvary patřích, patříše, odjidech t. 176, ano i vecc, jež
prý je : dí tamt. Vydavatel postilly Husovy r. 1563 mění stáchu, bz'chu,
mluvícím ve stáli, byli, mluvili atd., Tomsa Verůnderungen der čech.
Sprache 1804, 41.
A konečně jsou svědectvím o úpadku aoristu a imperfekta příklady,
ve kterých je patrno, že tvarům těmto již nerozuměno. V Comcst. 240“
psáno: tu kdež bieífe Jan krztieífe prwe, t. j. bieše křtieše, : lat. doslovně
erat baptizabat; výraz takový, perifrase obsahující dvě verba íinita, není
možný; původce jeho mohl jej napsati jenom v domnění, že ll'řticšc je
nějaké paíticipium jako křtil, tedy bieše křtieše :: ln'eše křtzl; ale právě
toto domnění je svědectvím, že pisatel Comest. tvaru křtieše nerozuměl, že
jej nesprávně pokládal za participium. že tedy spravne povědomí o imper
fektu bylo v tomto případě již zaniklo a vůbec že bylo v úpadku. Totež
svědectví obsahují příklady: byeffye Gezyff chtyeffe diabla vypuditi EvVíd_
Luk. 11, 14 a Bieffe J(ežíš) chtyeffe vyhnati běsa EvSeitst. tamt. erat cji
ciens, rzkaw (sic) to zawola geft. Ev'l'řeb. Mat. 13. 8 (gel't připsáno později).
není nepilně jímž s' nás tuto napomanul ale gefftos biel'fe tam řekl dřieve
ŠtítBud. 173 (-s v gefftos připsáno později, ale písmem stejným jako je
v ostatním textě, tedy v XV stol.). A totéž dále vyplývá z příkladu DalJcš.
41: když byl kněz Oldřich loviešc, kdež je zase nemožná perifmse byl
(jest) lavieše. V příkladech Mand. 87“: biechu se przitowarziffta (sic) dva
bratřie, &Troj. 157“: když dva měsiece biechu minuífta, jsou Opět nemožně
perifrasc biechu přitavařlšta a Machu mimlšta; jejich původcově mohli jc
napsati jenom v domnění, že přitovaři-šta a minušta jsou participia jakási
jako přitavářišila a minula, a v tom domnční je zase svědectví, že původ
cově těchto pen'frasí aoristům pritovařz'šta & mz'nušta již dobře nerozuměli.
že tedy správné povědomí o aoristu bylo tou dobou již pokleslo. Stejně
svědectví vyplývá. dále z příkladu Otc. 144b: aby jej (strážce poutníka)
wedl a potřebu jemu dadieffe, kdež je nemožná perífrase aby dadžeše m.
aby dal (kondicional) a tedy impf. (ladicšc pokládáno za participium. Ana
logie k tomu jsou v příkladech stsl. pozdních a dialektických '(rusk.): bócli'i,
napisachfr) Mikl. IV. 789, okrastavéch'b byclrn tamt.. ašěe by lllllČCh'Ltamt..
a dále v příkladech: am, (os. 1.) tu stoješe (os. B.) tamt. 763. om, (os. B.)
poklonich't sja (os. 1.) tamt., strusk. bé vzloži Kolosov Očerk istorii 159.
to ne byli orlí slětéšasja anlajev Opýt istor. gramm. II (1858) 147 (z Ma
majeva poboišče), my obrětochfn Sobol. Lekc. 210 (XVI stol.), my otvratiša
t. 211 (z r. 1644) atp.; také tu podává se vysvětlení jen tím. že tvarům
aor. a impf. již se nerozumí & že se berou za nějaká participia. A sice
bylo ve všech těchto a podobných příkladech zajisté domnění, že aor. &impf.
jsou participia stejnoplatna s part. -l. K tomu domnění vedl vývoj a usus
jazyka: říkalo se: (on) lcřlieše, a vedle toho ve stejné platnosti: (on jest)
křtil; říkalo se: (ona dva.) mim/šla, a vedle toho ve stejné platnosti: (Ona
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dva) minula atd.; bylo tedy v praxi křtz'cše:

křtil, minušta :

minula

atd., a' z této stejnoplatnosti praktické vyvinulo se domnění theoretické,
že aor. a impf. jsou vůbec stejné s part. -l a že mohou bývati na místě
tohoto. Tím vysvětluje se také chyba. (není-li to omyl pisecký): poslas
d(u)cha tveho misisti Hlah. Judith 16, 17 ; aor. 3. sg. posla. byl : poslal
(mísit), bral se za stejný s tímto participiem, a proto utvořena i _2.sg. poslas.
Ještě v jiném případě máme důkaz, že se jednoduchému pmeteritu
nerozumí. Aorist 3. sg. vccč je : dixit. Drží seíarchaisticky dosud, ale již
v XV a taktéž v XVI stol. béře Se ve významu neSprávnmn, v Brig. za
plur.: weczie & lide dělní 78“. a taktéž v Ilád. r. 1539: psi srozuměvše se
wece 34% vlci opravivše se \veee tumt., k nížto vrece sestry jine 41b, v Koř.
pak vzato za praesens: wiece Pilat ait Mat. 27, 67, a taktéž je u Blaho—

slava :

dí Blah. 176.

Úhrnem vyplývá z toho ze všeho, že praetcrita jednoduchá jsou v češtině
na ústupu již v XIII a. XIV stol.; potom zanikají víc a více, zejména
v stol. XV; tu jsou texty, ve kterých výrazy jednoduché ještě mají přednost,
ale v jiných mají zaso převahu nebo výhradně jsou v užívání výrazy peri
frastické; v stol. XVI vyskytují se praeterita jednoduchá již velmi zřídka.
a tu ivymírají; poslední spisovatel. který v těchto urchaismech má ještě
patrné zalíbení. je pokud vím Bechynka v 2. pol. XVI. U Doležala 1746
str. 221 u_vedené běše, díše, sta se, nalczech nejsou příklady z jazyka ži
vého., nýbrž reminiscence ze čtení staročeského, a. v textech na zač. našeho
století se vyskytující svěřich Nove básně. vyd. Puchmajer, V. (1814) str.
98, slibovacím t., mčch t. 101, pak přebírach, vytálmuch, patřich, vidčclz
v konceptu listu Hankova 1817, v. ČČMus. 1881. 212, jsou tvary nově
a uměle ustrojené a pro chronologii jazyka živého bez významu. Skutečný
zbytek z doby staré jest nor. bych, přešlý ve význam kondicionalní, v.š 233,
pak vace druhdy dosud se vyskytující, v. g 156; & stopa po bývalém aoristu
je v -ch ve výrazích dial.: sg. 1. vědělch Suš. 371, litalach BartI). 1, 133
-(laš.), žech to nevěděl L, jaeh niesol Ilatt. slc. 147, do peklach se dostala
Suš. 22, na jinéhoch čekaua BartD. 47 (lhot), pl. 1. dychmy se slubovali
Suš. 497 atp., srov. ($ 24 č. 6 a 5 229.

Futurum sigmatické *byšu.
29— liwluln...sigmatické
-s-z'e—

. tvořilo. .se .kmenotvornou...

11- —_s_-J'_0__-_„___-_S.—_,i9-.=„
Např-

Z._.k_oř.„ď6-.

dare..skr.._3_.

1>.ř_í.p0_119!1_..:€:13<13

Sg..__dc.í-.oía_-.t_i_.z_í<.lš>_-_

šjélt'ií 'ii'tljifk sg. (Jů-sm _f;_.dtb-op: 319-515,- z koř. bheyf- íieri lit. bu-siu

'řl'séra;

atd. Brugm. 11, 1090

V.;.lovanštině

1094.

.=.,n.č_1____tentq._
tvar. kqncpvky. „]-..gg;_ÍŠ.ČŠ>-._2:...'ĚFĚŠ2 „těšil.

a_taízš;114133721).bylo

kidy. -net.př.—_keř- .blwr...p$.1.=„1.-_„s_gg
[)?/."ŠE&

Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. III. 2
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by:.šišlLššiíLz-žaěantdq srov. Šafařík v ČČMus. 1847. I. 167 sl.; 31391193ng

M&M.

2-.by_še_š...._a_td=.

Axšakslgskxanětiny.-histprické.„nedocb9valsatentqtva!

Plný-;ný_bxž_

jen nepatrný. jeho .zbytck.:„;91:i„ž_

"“

y_s_t_sl.v part. byšg futu_rus_(kontaminací také béšg m. byšg),

_Igyšgšte-ýe_a_tež_byšgštq-j_q_z_o„0.2.97Mikl. III2 89 a 538, Etym. Wtb. 26; a
„češtině- FZadjektiva PWWŠÉQRÉ _12917_rqb3/šf_icm'
:
utilis,_ _inqgilis,

utvořeném. ; M*obyšúcí, jakoje např-. všmqkúqny'.„ze.všemokúcí atp.., & za
loženém tedy na part. fut., jež i pro češtinu třeba předpokládnti, *probys'č;
*probyšúc- : stsl. —byšg,-byšq,št—.Doklady mi známo adjektiva tohoto jsou ':
ač kto všem nemóž býti probyfneen (sie), ale hledá, aby těm pomohl, ješto
ŠtítOpat 229; neprobifuczny ApatFr. 143h; (tlegmatikus) mát ty zvláštnosti,
že jest walowiti, zpanliwy. ne probifuczny, w fwe mylli plny a. barvy bled
naté rkp. lék. z 1'. 1542 (vypsal mi 1). Bečák; otisk celeho kusu je v ČMat.
Mor. 1880, 160).

Infinitiv.
30.

14.1.1613in minaslovenštinškqncgvku
ffi: na př..1>$1_& stslwes—ti,
y_co_si—_ti,__pi-ti
atp., č. nás—ti,nosi—tí,pí-ti atd.. ítgLRgšti č. pegi
atd.
anikl.zq„

substantiva... ...EĚYQI'íclléhO,
-.příp9119u..pý_v—
sti.. slov. ftp- _Rí'íf

RQMQLLILQŽHUQjména..p.odstatná,.„feminina
Qnoinina aetionis),_

„významu. _\rlas.t.ně._dčjovéh9

dl1_1hflý_o_v'šenipozměněnehghjqko

jsou

11_;_t_pi"._
s_tsl._go?;isýp

č. závist z mid-tl, pův. —qcítL—t_i:,
stsl. z'éstb č. vést z \'Čd-tb pův. Mid-tal,
Ště1-..flqýb__dqn_llm.112_4125?.ř;.9“€7119 .z p.ů.v=..dó-_t_i.—..
.stsl._.žit.b„vita

avest-

džítžš

vita _z__pův.gí-t'i- atd., srov. Brugm. II, 227 sl. a. 286 sl. Techto substantiv
některý pád je slovanský infinitiv.- ngl_e__k_qneovký_Ítji aupodlemvýznamn
Ěl'llř'llžěiůkšlw. mohlby. „FO„býti.5g- gon., dat„1_lc.b0.„19k.„; V těchto pádech

má. substantivum -tb koncovku -t1'. aztčch pádů některý mohl syntakticky
bývati na místě našeho infinitivu. mohl býti základem znehož se vyvinula
ustrnulina, kterou nazýváme infinitivem. Yntqnitovsinysln___vxkládgphliklosioh
HF? _SFIE..72, že. infinitiv._.i<_=_„Pravděpodobně-dativ,..ale

1Y._.S.t.!2:._.8.4=.4_.dšt_vá

235_1392 úklady-,. že -in to_„lokal ; ..Bmgm- _IL... (9113.
..a 1.4.13!..pgkládá.. výklad

19mm

pravděpodobný.;atd.. Mám za to, že tu splývají tvary původu

několikerého. Zřejmo & jisto jest, že to jsou tvary kmene vytčeného —tb.
Bylo na př. subst. *pitb, kmene pi-tb-, příponou stejného se skr. pí—tž

action de boire (Bm-none; .smshl.vaěbmyntaktiqká.. žádalmřžkdy- Jeho
lokalu, _:
„in bibcndo“, ár zapnívmr;apř. ve větě jako je č. budu
Litiismxslgjýši
YP. Yčtách jako

v čena; Jindy. ž.áda.ly_.j9h_0_clit£i_\.íu_».
Pití = "57 Mew, Bwi
J'.S.<.>.1_.1.__čEkoiliíti.

(vazba =..ěktíéáěfšž'šuh

učím se Pití

(\'azbáf

učí“ 86 Řím); & lillťlx..s.9n_i_ti_v!h
Pití = m? „íme Dmi-...ve..y.ětáqh..,iako.
J___'c
č-r_čéýýaňjlíýí„Hezká;12.1“ýštaéž...ěqhqt tu Svého dicla přěstachu DMC. 1,
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když Ježúš té řčči přěsta DčtJež. 4'), AthOuius přčsta chodu Otc. 406“
atd-). _p_Soč_á..tkud£ž5_=_19_s_e_ngv_čd9mí,_čiuk.Batumi.„zájemkdeakdx
tom-!anýmmňímdč
j9._sa.lqk..=_ne.bodat?, nebo gelu,; ale,.uovbdomí t_oto.
časem .zanikalq, &tvar původem i.\'ýznarncnn unií.Sply_nul.„v_icclen,_.v usum:
lino.. -ti-.

v LÍŽ__..12)'ÍY3£1Ř..F9_Z€1Í199$FÍ.
ani_„etmol9gic__k_y„

ani.. . SYQÉBĚÉCBY více

nepoznáváme. Ustruulina _takovahodí se pak k užívaní„absolulqivnjmušTí;
k__t_o__mu,_
aby _se kladla

_bez___pa_t.rn“ó
kongruenee

syntaktické,

_i do takových

vy!-azil a vazeb, kde podle významu nemeli ___anilokal,
ani__gei_i_i_1_;_iy__a_kde
tedy

tvar

s koncovkou

anivdapiv,

—t'i___v_ůbecnemel

na,.nří-„do vět jako jsou__.š-.l_0y1?ž_ti
?wm' koupili (inf-jí

_by míti

místa;

hlášiíošťífšiífgí

noui.)_,-slyším mluvz'tí (inf. -tz' v platnosti sing. akk.) atp._ —
_ .
' “ 2.1..Étsfqtjifít—J: .Z_k„0ÍÍČž'.!Ř.FEQĚĚ1?é.k_1.1lížll)'..s.PŘF?
ití:_.519V:_Ítb:_bý3?jí„
; kořene oslabeného;
u_a u_i-_..
z keř. Elea-_ je subst. ski-_. šoju-lti-š _ auditus
k;u.l.._1>_ův-„kluzák-...a._k9ň—
ma'-,... J'lžšk'š .WÍTHTŠ..l'fltr.„nim? z fair-.tfilfaslov.
Symon-tmyšp zvkm. pův. mg'fti- atd. _\f'__slovanskéininfinipivčtkteljý j_e__tehqž_

kmene, čekali bychom stejného oslabení, pokud ho kořen je schopen Ale
nenalézáme ho, nýbrž máme tu v slabice kořenné většinou stupen zřejmě
)LLŠŠL..11.€L._PÍL„Y..i_1.1..f.._.sl_u_t_i__č_.
slam.

_(1iodle_gk1_t.. Sr.z_c.-.ti-_ščekali.

€,;le m<p)_7jétiči _ny'jíti c_psl. pict-fi

(podle Skl'. mr-ti-š

bychom

glam..

a subst S'L-mbT-tb

čekali bychom mbrti), stsl. vléšti č. eléci z celk-ti (místo žádaného vak-),
Stsl. .žcští č. šéc'i ze žeg-tz'_ (proti

Žbb- v impt.

žbzi č. žzí- & praes.

žhu),

stSlÍ-šut'žmč. šáhl“ nifsmi-lz' (proti sap- v praes. 85qu č. mu), stsl. čistí č.
čísti m. dit-ti (proti Čht- v praes. čblq, č. čtu), stsl. cm'stz'č. lwz'sti m. kvit-ii
(proti eva-, kat- v praes. cvbtq.stě. ktvu m. lwtu) atd. Nekdy ovšem po
dobá. se, že máme kořen oslabený také v inf. slovanském, ale tu bývá
2 pravidla možný také výklad z kořene neoslabeneho; na př. inf. deti, pgti
atp. může býti z oslabeného *dzm-ti, pon-ti (podle lit inf. pz'nti), a také
z neoslabeného *dom-ti. *pen-ti (podle analogického inf. psl. *mer-ti), srov.
1. str-' 49- JEŘanmínfn.ŘÍĚÚLMPÚFYĚČQIFÝ.315W..(PFQĚŘSFSI- .bv:evtž)1.._llléaí

__a_jlis_te__ko__koijcn_uh oslabeneiuu bl'bd-. Úhmem nelze pochybovati,
že slov. infinitiv s kmeny pův. -tz', k nimž jinak všecek patří, se shodoval
také ve věci zde vykládané; neshody. která. se tu nyní jeví, dlužno vyklá
dati rušivou analogií, vlivem tech příslušných tvarů slovesných, které mívaly
stupeň neoslabeuý právem. Srov. Leskieu v Jag. Arch. 5, 497 sl., Wiedem.
143—145, Brugm. II, 277 a 286 sl.
Když _od infinitivu odepnemekoncovku -_tz'__
zbyva illfíllipíjlllmí
kmen základní-„_ Ten pak jest. ve. Manětín? podle._,lÍfWElŠChdĚílžon.
a.!£01199\'_cl£_„š_c_s.tm?-

'
1- U_.11.č_kt9rých.sloves. nemá. niiake'přínony

v inf. psl. "está

komed.-,

—

& "ásti

z koř-

nes-,

'
RDLIGIAQLYPIZIBLPÉE-"88

—.9_c.<._1__-._Y„in_f=_.psl-_
vali

č-.-9%é.s_t.i„.z__3ed:_t_i_

inf-..PSLJFH/ÉĚ197W- %__129í':_.7£ty—._a_t£i;.

ll....1.7i_.jiných má

příponu kmenohzqrimn

Děl.: 41.6!._č—.
fw, „na Día "??-7%?
51!
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_č,_mj—nu- _v_ inf.

psl._ _mincgtž č. minútž

v inf.,st.sl._ tžs(k)ncgtž č. tisknúti.

z koř.

ma'-, —'t_eí.g(_l_s)_-M—_
č_. tisk-mk

-— _Ilůvod_ _této_přípony _je_te1nný._ Stran

výkladů starších srov. Mikl. H, 429, Jagič v Arch. 6, 288 sl., Wiedom.
151. __Novější jest od Bmgmanna II, 985 a. 992: _byly _klnonv„pífggs_ontní___
3) -no a b) —ono, tedy psl. 1. sg. a) obry-mg a b) vory-omg, z *vbrg-oncg
V1víhííl 259_1113Čou-.cz; filmy.-(1711, „&vliyciri niÍaešéhťú'.?ěfý'-'ífš

\'Ziíil'f'l-ÍZ 12050.

_tyaíj koínpí'omissní l-n-cg-ti, obry-naftě; — _aoq Johannsona v Indogerm.
FOI'SchungcnIL 297 sl.: sloma.„s„ kmenovou příponoú'p'msěňťňí'P'n'ó; iné
q1_a,j1'___p_ra._os.
1._sg._,-mg & 3. pl. mcg-th,

tygrý in_f.-my-t_i_;_výkladtentomá

a. podle

těchto

tvarů

vznikl

novo-.

analogii _,a_tedy _oporu v podobnqmzjovn;

čoskéln,__kdc podle _praes. pnu pneš.

., „jmu jmešl..

atp. rovněž tak_vzn_í_1_c_l_

novotvarý inf. pnouti, jmautíatp.
111.. U

jiných.

opět

sloves

kmen..

ř_eč_ený. má.. přípqnu_._lm_1£110.£\;0_r.119_u_

p_ův. -5, z níž je v slovanštině po palatalkách -a, ostatně -c'; na píj. sl_uš-a-,
_slgš-aoo

um—é-, tmp-_ě- v inf. psl. slušatz',

911473445,__tbméjýLč. před přehláskou

slyšětž (part. slušal,

"Pěti

slyšal,

slyšatz' (z býv. fšěti „z -ch-ě—ti)__
__

slušati.

slyšati,

po přohlásco slušěti,

-šcw atd.), po zániku jotace -šeti, _a.umětž,

— řl'íPQm!__.PůY-__
:ě ie__.táe_ž
lakay_lašgqizaěL„nanřgmzplom

taceo, albeo_atd.

Brugm. II, 1086 a j.

—

—_

jiných dále příponu kmenotvomou psl. -z',na př. pros—zlv inf;
— 1c...ta__t.9t_é.ž_.-_zi.
„která !;uÍJíoět.
i v...?ýenu plíaeswbiiq3139135?
p_ůvodu v. š 17 č. I_V_.

E311

inýgh .yíííppzzu ..k;.l_len.ot_v_,o_111_9_u,__náq-li_
3911992194511;9131151!

Jak na Př—125.1:
Míša-...v.inijbýratě

Eg__g'g%_

Stsl...i'm-ati

-- _t_es_-g_v inf.jagg,

g_s_tgli___vg_7_z_jg;
_v_ inf. vonz'atz' č. vaňatz'
sadjatz'

stsl.

saždati

psl. & Stsl. Zajati

stč. sázati

staž. láti.

přehlas.

jhráti, déla- V .inf: dě.:
bbr-a- v inf. bbrat'i č. bráti, _ BSL
přehlas.

vonětz',

sázěti

nč. sázete',

— Co do původu

pSl. sadja-

jcst'toto

—

v inf.

_Z<_z3_7:_a_—___v___í_nf.

_-q, -jc_z_,_dí!c_m_

G_Íášmfí_'11ř1129114_k_1221.19_jy.1_eymšlw___.
z"ně_h_ož„1_'e s_Íó;v__0459.£LY<5_řÉ92,_JAk9_.nam'a

Mara-, Mg;_j_sgg_1gggny sullstantiv jbgra ludus, vonja odor; (Memph—
pona, 2139133“ _qnglggjí obn1čnčnó._,__papř. déla- z km. jmen. dat):: dílem
zvláštní přípona kmenotvorná, sloves sem patřících, na př. tes—á-,[mr-w,
ta,-jm; srov. Brugm. 11, str. 1107, 1108, 1110, 1137.

VI—A “ jiný.?llJÉPBFĚHĚslowa .iniinitivpí_k1319v..zá1slaflní
myším
kmenotvomou záv.-.at....n.a..p_ř.-_lsmerme-Q;-x._iý;lvymwl — F_ůxádŽJQÍIQĚ.
'O'Ež:

0_1?J'_9Y.lý9
..S.e_-..51.'9Yn.á.1.1ím„s
příslušným...kmenem

s—lšbiky -0v-

v inf.

a -u-

v praeg,__z_ajisté souvisí _;_ohě

praesentním.

razie-.=

1'301_1__z__pův.__-g_n_-___n9p_o

332%
s_e_$19_sl£>yanštiny_.mění_p.ř_ed
samohláskou V';923__Rřed souhléšlsgv
M3, srov. I. str. 19 a 21; v_piíponĚ—ÍofT-ar—j—sogqgly
kmělítvorné pří

mnvgvéL .ov- a -a- srov. Brugm. II, 1110 a 1133.
Z něklgýph

kořenů _jggg__in_í_i_n_itivy__y_sggh_
těchto

.Z...
Mii—.,.
5€í1_j_9„.I.-„atsl-„
inf,„wwws-

kmenů.

Zejména.:

„59.6%_štjjiéžwímaýa

355% .
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A1I__„
Stč.-„sedma

Q..,264422151...

ze scdnqtž,

mat.—31.8.6146“ stě. Sudéta. .I_\_I,_sg_d_elt_zj,_\f„_s_tsl._sédg_tl.

394324211.„st..s„1._„sa._žda_tá_
_č._;sázaéi_-._.sá_z:ši:ě._
ságqýi,.„311,.(vy)t

29391325;
z koř.__l_qg___ie___1.51,31,_1_1_1f.__lešti
praes.

sha-_.qunwý..„161349212

lggq,

č. inf.

léci pmes.

*Zahu,

SQL _ZÉĚQÉÍ...Šz..ZeĚQĚĚ:
_-ět?,.-:_c_t.i=-1_\ff
_:lpj:

ší,? 1.71.5951;
.(lLollaaqýě
. 431294311. „(pollyhgvafi;
!. koř—z:le jej—. Stsl. vystástša- vriqztě, 11.. č.vá'mýtžvezv_z9?i,.__lll
?!?!/ŽÁCI: .?ČĚĚÉÉ. __IY-„ši-..včziýia .V.:,..StsL vazati,č.11.fíza_tfš

stsl.

VI._stsl-.(86)vsš„ž05._a_tÍ

'(ýyagowtá —> 5-15
31-

9- i.n11..'
ni.ti.Vu.. \;.č;e_š_ti.!1š

__fšřebš!ÁGŠĚŠ„PŽÍ1391'19999Ř=„__99_935224912;

.1_-_.Mí5_t0_.t_t.á
1237151
fáze:...nqtáhlqstaň?prz_itylitm-2ass,„

278, počč ra

dytyn (-u radováno) t. 282. almužnu kám datyu t. 284, chcmy péču myetyu
t. 284., jejie syny káza zbityu t. 285, káza jemu hlavu ftyetyu t 295, čtyřie
umrzietyn mají t. 414, má trpietyu t. 421, aby nám pomohl fwityezytyu
t. 435, budete hledatyu t. 457, počě chtyetyu tomu slovu rozumietyu t. 469;
odchylka. vzni_l_(_la__lzv1'atnou_ggýqgjí:v_301313_pžcchoduju-i

také i v

sršvfÍ.páli.—217sl. — V Manalézá

lnčněno naobak

se -tie m. -ti : wfyetie

jim kážál 106" m. vsieti; opět analogií zvratnou 7. doby úžení ira-í, srov.
I. str. 225.
'
_2_-__7%3„'_t_i_(7_ŽŽ)„.bÍYá .:Ě. & „ít-..

Tvar.. 341623111.-:..tzí.51122159 _13.159..,l)1'?f\ťi(119_L19.ě)Íku_„513215519.

_dqsmt

Dávku
aziSO..\'ném-.__93'au1...ž.q..5„mnohými výjimkami;...a_„mí$tx„.zaphq:_.
Vává se __
i_ );nágpýígh; robiti, obl'acati. zvcdčti Pasti-n. 111 (slo., místy),
nositi, choditi, utierati Šemb. 72 sl. (homo-važ,), řcci BartD. 2. 377 a 378
(val. & laš., ustrnulina vkládaná do řeči adverbialně), moce t. 219 (tí-cb.,
až nebodo moce dělat), -ti podkrk. 50 (v Pasekách a Sklenářicích), dělati,
hádati Šemb. 32 (prý místy u Hrubé Skály a. Volyně).
Mr -ť11mm. „\'ynepháním„5411191114819„3131239341921„x_llěkFĚFÍPJE
pgfgčígll _:láť, volat Bernolák Gramm. 510. (1790) 85, M t. 275 a j., niesť,
horcť, držať, kupovat atp. Hátt. slc. 114, 126, 138 a j.. niesť atp. Pastrn;
111, dorážat, pršať. čúť Šemb. 62 (slo.), v nářečí slc. většinou & z pravidlá
tak; počítat Blah. 189, chodit, nosit, nést, umríť, zavrít atp. Šemb. 50
0349115311921),BaťoD: 1, 35—39

mor.-Slez), nésť, pást, téct, dřít, mletí, bit,

1'yť, hrát. okřéť, přít, hořet, dójiť, volati, krájať t. 77—79 a j. (val.), nýst,
chodit, volať. učit atp. Btch. 422 3.432 (del,-beží), volat BartD. 1, 106 (laš.).
t„ 135 (sev.-opav.), volat, běžet, mlátit & 2, 70 (ham. olom.), mysi, bit,
chodit, vokaťt. 93 (han, nezam). volat. hořet, kuť, nysť t. 40 (ham, přen),
nést. dať, byť t. 4 (nap). žalovat. nést podkrk. 50, hadat, dělat Šemb. 32
(podla-k.)- šLčflštcří. uváděli ..tento „tvar. „také .do jazyka 332955119;„_Zgjmén?

Kollár. Musil (z,-dialektum. také. Čelakovský (2 theoýiex jenž "3 Př.
píše: odvrátit Čclak. čÍt. (1852) 515, vidět t„-516, vysz t. 518, modlit
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se ČelMudr. (1852) 8, ztratit 26, rozpalovat Čel. 1830, 23, odvrátit t. 32,
popisovat t. 66, básníkem slaut t. 151, mluvit t. (ale většinou tu -t1
číhat 10, vstávat 20, zdobit 25, vidět 38, soužit 70 atd.) atd.; také v době
naší vyskytuje se druhdy pokus takový.
TYBL:É_I.IEP_Í._5P131Ž!I_ULIL
vzatý
sice by bylo sázat., ležat, žat atp
m. sázet atd.; ale jeho tvrdé —tovšem vzniklo vlivem supina, srov. Oblak _
v Jag. Arch. 17, 468 (zjev stejný \“ bu1h.). Vyskytuje se záhy v textech
starých a. v nč. velice jest rozšířen v nářečích, dílem i v jazyku knižném.
Na př. muži těsto kynuti nechce Hrad." 735577313" 8s1ab'.,—m_.-kynútidlužno
čísti kynút'), poznaty nepřietele svého Ale. 558 (též, m. poznati dlužno
čísti poznat'); má odpowiediet List. JHrad. z r. 1388; ale hybiet bude

člověku HusPost 873, protož hybiet jim (t. jest) od ran mnohých tamt;
doftat ChelčP. 1581) (tu snad jen tento příklad), návěští dawat 1141, 108])
(též). mluwit nesmí Koc. 58 (též); Beneš. Gramm. 1577 má v paradigmatech
-ti & -t pespolu, viděti et vidět atp., a. taktéž v připojených překladech
žalmů; nemohau beyt Lomn. Nauč. 66, děkowat budeš. t. 175, bude
mijt t. 88 a j.; poflauchat neškodí Pítpl'. Ob. 2, nesluší poí'lauchat t. 4,
náleží uwaž0vat & učinit t.4 & j. (tu často); Nudož. má v paradigmatech
4-5, chownti 49“, činiti 59“ a j., ale zmiňuje se také () tvarech s odsuvkou,
milowat 49b; Rosa má,“trhati vel trhat 145, činiti vel činit 148 atd., a učí,
že samohláska koncová. se může podle libosti vynechávati a může. se říkati:
trhat, trhnaut, 164; v KolEE. je složit 65“ (1681), platit 339“ (1681) atp.,
ale pravidlem -tz'; Dolež. 85 uvodí inf. -t jako zvláštnost Západočeskou;
Tomsa má volati oder volat 254, a tak veskrze ve své mluvnici; rovněž
tak Tham. 103, 108 a. j.; Dobr. Lehrgeb.1 316 219242 konstatuje, že se říká
-t volně vedle -t-i, ale dává přednost tvaru —ti: Čelak. v Básn. 1830 má -t
velmi často: číhat 10, stíhat t., lahodit t., vstávat 20, zdobit 25, trhat 35,
vidět 38, soužit 70, zavěsit 79 atd., a v Básn. 1847: zpívat, večeřet, snídat
149 atd.; l_h'ebesk. Protich. je valnou většinou -t atd., a. také u mnohých
spisovatelů nynějších má převahu a je téměř pravidlem; Palacký, Tomek
a_j_.mívají -ý,__glyž_._se_s_%á1aj_í
iníinitiyngil
na př. kolik-ho "683137391

Uherského)nebudoumíti

5, 2, 511, musilase snažitzachovati

vážnost TomP. 1, 43, měli se dát nalézti t. 90, bude náležeti jednato nich
15.100, bude musit kleknouti a prosit t. 4, 454 atd. V nč. nářečích pak je
-t pravidlem na ' území západním. & dosti hojně také na východním:
past. skubst Šemb. 73 (slo., horno-važ), písat. vynášat t. 75 (slc. Střédllí),
nést, pit, chodit BartD. 1, 11 a 35 (mor.-slo.), vědět L 26 (Zlín.), hrát t.
30 (pomor.), klečat t. 38 (líp.), vedet t. 45 (lhot), vézt, péct. házet, snášat,
zabíjat t. 53 a. 55 (dol), dřimat, litat, štipat', bdět, znět, nyst, tyct, vizt,
hrát, stát Neor. 6 a 7 (han, bohusl.), nyst, volat BartD. 2, 69 (olom.),
volat, sedět, chodit t. 94 (nezam), volat, hořet, nyst t. 40 (kojet), volat,
kupovat t. 38 (krom), met, ehtět t. 245 (mm-.), týct, výst. kvýst, hřít t. 3
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, (sam.), vychádět, utrátět Šemb. 39 (Záp.-mor.), dát,. věřit Kotsm. 26 (domů.),
vydávat chod. Han. 80, dívat L 81, dovedět t. 82. nechát t.. vidět, 13.83,
převzít 1.. 84, scházet t. 85 atd., bít, tisknout, umet, prosit, dělat, kupovat
atd. Us. ob. v Čechách mimo podkrk. Úhrnem tvar —tjest. dosvědčen již

331121; XBL máovšenu

1939911starších ..doklaclft.
p_o.sistemy-_91129331;

XVI J'C Již velmi ro'ffšířen-„jdrz/21.5? .v„„nářečích.„místy__na;._.úz9mí_219124929;
1315131113231 ná ůz'e'ršíí zemním..
„matka. „921.112dp..ja?<y.1£a__.l<nifěpé119__víc

___.___....

3.

__.

er_L___—_gz',___-_ť__je__r_1_i_z_tl._
_-_q_z',_;q_, 345_1113,

změnou

lůáskovou,

o

níž

viz

1. str. 388 sl. _1_\'_o__p_ř_._
f_togL
1, 23, pofkyfczi t„ 4, 22, hnuczi Ale.
2, 12, dozdaezy t. 6, 26, vczynyczy Sequ. 356, wyedzyeczi DialBoh. 337,
zaplacziczi t. 345, nefczy AdmontB. 136K chtieczy Kat. 48, obklicziczy L
30, mlczeczi t. 34, zrzeczy t. 11-4-a 46, zrzyeczy t. 46. uzrzyeczy t. 142,
l'luzyczí t. GO, netuzyczi t. 62, poczieczy 13. 96 a. 1011. otlucziczy t,. 100,

leknuczy L 158, umrzyeczy t. 190, zwefcy ROtcPetr. 25, zaplaczycy ;. 211,
nawraczyczy t. 212, plakaczi Tkadl. 26“. oblewiczi t. 191).nechaczi L. 38“
a j., ftatczyczy EvOl. 132b, \'chowaczy Lvov. 22“, obdrzyoczy t. 17'2 sladce
mluwyczy & radyczy L aj., czticzi ŠtítMus. 29“. wraticzi Mill. 5% fprofticzi
t. 1()“, budu tyefl'iczy GestaKl. 198, nechceš dbaczi Pís. mj. 1. 10, daczy
OlMúllB.

618, odpultziczy

t. 620; Ely-14.7-2714.
zaznamenal-„že.

se říkalo dáci, nyní není dosvědčena

.9k9.19.__EY.a!1š.i_9

že bx se tam tak_ř13_al_o_,
srov. Jag.

Arch. 12, 209; nemám se kdy bavící 'Suš. 13; — povědzec Bartl). 1, 171
(mor.-slo.),

vjése t„ 1, 4-2 (hl'OZ.)._chodzic t. 1, 43 (též),

robic.

ušmereic.

spac Pastrn. 132 (slo, šaríš); — prošjc, Šednúc, šedaó BartD. 1, 106 (1:13),
jeé t. 1, 135 (sev.-opavfffifádnúčÍ_137 (též), priznaé, povedač Pastrn. 133
(slo., sev.-záp. trenč.); — utrocač (utráceti) BartD. 1. 101 (laš.). nošič, šíč
(šití i síti) t. 107 (též). khašč t. 123 (tež), muvjič Šemb. 55 (opat-ostrov.),

povjadač.

Pasu—n.
133 gngggz-g-ĚQĚJ).

4. V infinitivech nč. I. 5. pití

(pnouti) stč. picti, 6. třz'ti stč. tříeti,

7. dáti (díln) stč. dietí, III. 1. 'mdlz'tz'stě. mdlčtí, 2. bdít'i stě. bdieti, V. 4.
díti Se (ději) Stč. dicti sě atp. je zúžení 'ie-z'. ——V I. 5. stč. pietz' pSl. pgti

atp. jo přehláska z -"á- psl. -g-; v 111. 1. shošcti stě. slušěti psl. slušati,
2. Sly/šatě stč. slyščti psl. slyšatz' & V. 11)sázcti stě. sázěti psl. sadiati atp_
přellláska z -a-; a, v (lial. přít stě. přicti psl. prbiati z -"á-; srov. I. str.
100 S]. a 112.

5. O kvantitě
ceskeho _ipůqitgiyy Srov. 1. str. 602 sl. Tu ovšem
nehledTíůěknářečíinífkťer'áfmají slabiky jenom krátké, jako je zejména nář.
lušské & severoopavské.
Mňnitivxd
? 0.15.1311?č.v.6.1.1191!
Slezák? Prvňí %Pravidla- zdlouženui
b_Iapř. ldudu-klášti,ldia1-ďált.i, bilal-bráti, r'ostu-růsti, nesu-něstj, vnésti, vodí:
va'šiifzvésši; 123153556,snísti stě. jicsti, 55531, chtěl-chtžti sa:. cht?leti, vzal
pl. stč. vzčli-vzíti St.č. vzíeti, žal-žití stč. žicti, mřcl-mříti stč. mřicti, ctil
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ctíti, mstil-mstíti, Mtjjmkygjj-kyýti, skrýti, čiji-číti stč._šuju-čúti,
a_oLti. hnul-hnouti atd.

— M!.=.ts_ly_Z„_te.xtů_
stalšíctiÝWftáti (vstanu)

BiblB. Mark. &, 31, chtíeti t. s, 35 a j.; wlaal'ty Štít. ř. 1345. wecfty c.
191“, pleefty t. 2031', kwijfty t„ 134% zczijfty t.- 132“, giíel'ty t. 152'2-necfty
t. 985, trzijefty t. 231'7, pleety t. 725. rzeeczy t. 8“, l'trzijeczy t. 125 [pl-zije
czy t. 98", gijty t. 13“, kaaty t. 232", kaati t. 179“. plaaty t. 108b & j.;
kaaty Pror. 67“; fwéfti I-IusPost. 1703, red t. 1795; giéfti Ol. Ex. 12, 20;
smysla zbayty Chir. 9“. zbayti t. 170; čijfti VšehK. 122% weefti t. 38“,
fneefti t. 55b, mftijti t. 382 prátí t. 205'2 klaati t. 1" a j.; mytí Laet. 190%
2275; — svědectvím proti délce není psané ctiti Háj. 1635, zbiti t., giti
1649, byti t., wzyti t. 1652 fluti t. 168“, \vezti t. lem, wefti VelKal. 167,

fnelti t. 333 a j., poněvadž v těchto textech vůbec kvantita sc neoznačuje
důsledně & také slabiky bezpečně dlouhé tu bývají bez označení délky.

toho„vnímáme

1%;ka.ÉRĚSPXDŠHLJGHOIH
slovesallmgi.,

\&_ie.t_i.__1uš_t_ilnšií),_5pšti (sněclteti)„„_Alc_._i-.tu..býv4.„délka zadaná, dnem.
aklagglutaúch:_._oa__1>íg
„nize.i.__ř.íy.—s_lž95t„
46“ a 171% pijeti žaltář (t. j
pioti) HrubPetr. 28“, několik páteřóv p_ijti ChelčP. 181% otčenáš fpijti
VšehK. 55“,- Šikun_v__dgtlek_tickícg,__na__pň.___mócBan-tl). 1', 42 (hrom), móct

t. 61 (val.), můct t. 2, 163 (bl-n.), t. 183 (tišň.). jét,
Slovesa

vj_ét__t.__80(gin,).

.ZlĚÉÉ_ě._€12ĚĚŘ_.JSQÉ_JGBF._.)L.JĚRZIĚH___kFiŽQém.-ů..ÍŠQŠŠŠ_EÍÉÍQ'GQ...!„době

nedávné-, jejich odchylky

v kvantitč "GVJ'VÍPIJŠX.„PÉ.ÉEE)Í„$M!!;.!)Ýlttž„1395

Zii—VilĚllEfžEm—aPFĚÉ—

Něktoý, pak sem patígzí slovesa mívají v témž nářečí slabiku někdy
zrllouženou, nekdy nezdlouženou,
zejména -íti Št__letí,“_ng___pž.__sgngtj_Hustý.
sýgtjit
sr_r_1ět_i____I_fT_s_._ra.udere.
má-li vražedlník
fmijety tělo božie přijímati

Štít. ř. 76% něco fmíjcti učiniti

Hrub'. 380“, l'mijeti se pokusiti

čníti & čněti, pníti & pněti, _a_illyýtiwscmo"_cnvěti__se,

US': giajymljřglžtihmítio
U sloves vz. I. 5. picti

(pnu)

t. 1575,

zníti a zněti—

pěti,; budou měti splatiti TomP. 3, 516.
& I. 6. mříti stč. mřieti

(kgognš_7_tt[áti)__l_x_oljs_ání_

toho není.
329964213;

35112_jotirli.ti3f._„$f=o£9_.
má koncovku dialektiplsoly '.É —t.

místojjlejg!th_jeflaqslahišý),„např:
pisi

BartD.

1, 39 (such).

slo. niesť,viecť,piať, hria-t mor.

hrát t. 77 (rožn), '1_'_Ú_S_Ě_
_t„_nýsýt.

1, 39 (such),

t. 93 (kel), jít t. 65 (val.), plíct t. 82 (hran.), hrýzt t. 44 (břez.), hrát t.
1, 9 (zlin.). pást t. 25 (Zlín.), t. 2, 240 (Runšt), kráSt t. 2, 139 (ham, zábř.),
zábst t. 218 (třeb.), t. 274 (jemn.). růst t. 1, 25 (Zlín.), těla t._l_é_7_.t_
t. 25
(Zlín.), véct, kvéct t. 32 (pom_or.), nést, plést t. 36 ('bystř.),v1iézt t. 46 -(lhot.-),
lézt, lízt, nést t. 2, 38 (kroměř.), hníst, přít, smít se t. 3 (sam.), plíst. lízt,

vlíct,
t. 260 (hm.), nýst, píct, lízt t. 277 (dač.), bejt t. 281 (dně.),
vist, nýst, pict, mřít, pít, krejt. hnout, pnout,'mít, chtít, ctít, hrát, brát,
tát, přát atp. Us. ob.

Ale-mdlLtQahúLv-.nářgšídLšasto_slabika nezdlouženaí.:

_

bit!
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trot, mlet, bmt, drat, zvat, stlat Hatt. slc. 119, 120, 135, 137 říj., 3193;
Qgst, přast, lhat, dat, psat, kut, dut BartD. 1, 9 (Zlín.), plet, set, vět,
smět, plut (plíti), plut t. 25 (Zlín.), 'chcet, vret t. 39_(such), plut, pluf; t.
77 (mm.), křust t. 36 (blat), t. 37 (stráň.), krasclpřjusc (přístí), trjasc,

vzjac, mlec, vrec, chcec, jesc t. 42 (hl-oz.),plest: ple'ct, kvest, kvect,
vect, vezt, lezt t. 56 (dol), klasť, krasť t 2, 80 (olom.), klast, krast,
kract t,. 2, ]94 (tiŠÍl.), %, lhat, psat, spat, klast., krast t. 244- (žďár),
t. 229 (kunšt.), t. 274 (jemu.), r t t. 258 (žďár), t. 274 (jemu.),
dut, kuť, prut, pluť t. 2, 28 (han, hol), t. 52 (přeli), kut, plut, zut
t. 246 (žďár.), mlet, hrézt t. 2, 80 (olom.), vezt, nost, lezt t. 103 (letov.),
t. 145 (slavk), t. 160 (hm.), t„ 194 (tišň.), t. 244 (žďár.), pít, bit, ryt, myt,
hryzt t. 1, 11 a 25 (Zlín.), bit, myť. ryt, hryzt t. 77 (rožn), nyst, vyst,
tyct, hryzt t. 2, 60 (olom.), t. 100 (drah.), t. 157 (slavk.), t. 218 (třeb.),
t. 230 (kunšt.), bit, pít, šit—t. 245 (žďár), myt, kryt t. 281 (dač.), pletst,
vedst, lezt, poct, tect, mřet, třet, mřet, mět. chtět Šemb. 36 (mor.), hnát,
dat, psat, nyst, tyct, vizt, bdět, znět Neor. 7 (bohusl.), nest, vect, řect, pect
chod.-36, nest, vest (vezu), vect (vedu), meet. rost, tcct, poct atd. vedle
síct Kotsm. 7 ((long).
'
'
V některých nářečích je rozdíl: infinitiv sem patřící má kořennou
slabiku dlouhou, když před -ti je souhláska, jindy krátkou. Tak zejména
v nář. dolnobeč. 'číst, hníst, míst, nýst, víst, pást, příst, týet, síot, vlíct,
říct, hrýzť vedle brať, opat, žať, hřmět, chtěť, set, bit, hnít, křtít, žiť, šít,
čuť, dut, kut, byt, kryt, myt, ryt. tyt atp., s odchylkami: jest (jísti), dřít,
mřít, vřít Btch. 444—447; podobně v nář. křížanovském (mor. hOI'Sk.,
podle rozpravy p. Fr. Autraty): dat, psat, lhat, zvat, hnat, stlat, brat, chtět,
pit, myt atd. vedle nýst, pást _atd.,ale odchylkou také klact (kladu), kract.
Někdy je v témž nářečí kolísání; na, př. síct, vlíct vedle pect, nest
atd. chod. 36, síct vedlo poct, tect & j. Kotsm; 7 (doudl), & ovšem při
slovesích -ítz', -čti nahoře vytčených: čnít i čnět, pnít i pnět, lpít-'i lpět,
znít i znět, mít i mět, hřmít i hřmět atd. Us.

Edi„194414„3099104411342„03-3%in_zůstávat

na př- stát (-á—

z -oja-), bát sa (též), lát (-á- z -aja.-) Bartl). 1, 9 (Zlín.), přít (-í- z -l.ja-)
t. 7 (Zlín.), smít sa (též) t. 25 (Zlín.) atp. vedle lhat, dat, psat, pit, šít t.
9, bát se, stát, tát, přít (přáti), smít se Btch. 446 sl. (dol.-beč.) vedle brat,

opat, zvať, hit, křtít. žiť, kryt, myt atd. t. 444 sl.; aleřnekde krátí segna
logií také....tnL přít t. 2, 124 (zábř),

prjac t. 1, 42.7(hrom), smit se t. 2,

99 (vyšk), smjac'sa t. 1, 42 (hroz.) atd.
Doklady posledně

uvedené přít. smět se, prjac, smjac sa atp. _s_vš_d_Ěí_,

_žekráwní nastalo teprveuíl dolleupozdější : bylot tu původně -1-;'a-; samo—
111441373611Tv2ííík1'á'_byla-dlouhá. íá, přehlas. ie, zúž. 4, erv. I. str. 559;
krátkost mohla tu nastati teprve podružné, je tedy až z doby pozdější.
Totéž svědectví obsahují také dial. dokladý nyst, vizt, tyct Neor. 7 (him.,
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bohusl.). nyst, vyzt, tyct, BartD. 2. 100 (di-all.). dřít, mřiť t. 44 (přer.),
sict, tyct, pyct. plict, vlict t. 200 (halu., třeb.) atp.; tu je také hláskova

změna kvalitativní (zúžení). která mohla vznilmouti jen za bývalé délky,
a výklad tu možný jest jenom tento: původně bylo také v těchto nářečích
nésti, vězti, téci, dřieti, mřz'eti atd., vše typu —v, pak nastalou délkou způ
sobené zúžení nýst(i). vžzt(i), týc(i). dřít(i), mřít(i_),a potom tepwe zkrácení
nyst, vizt, tyc(t), dřít, mřit atd.

Úlrnnmnalšzšxmezteítv_ž_ej.lilírntivy.-sglíhledici.!uši-Mich.,rměišípL
M_většinou 3,11)le Tug, nalézáme týž typus dosvědčen také v jazyku
starším

od stol. XIV počínajíc;

Syd—všegwgtým

: zajisté

typÉ

ten byl Lgeštině

p_1_"_lv_o_dIĚ
_133724193

míval. .Et1_..1£dyái_..i„„v
.ĚÍŘI_ŠŽŠFĚQŘ_,YÍ9Šž—.
platnosti..

j_í_1_n_a___ny31_í,_
jak dokazují

změny

kvalitativní.

způsobené

bývalou

„než

délkou

& zjevné iv dial. infinitivech krátkých vizt. nyst, přít (přati) atp.; krácení
nastalo tu a pOkračovalo teprve časem; odchylky v jazyku knižném. jako
jsou na př. zlezti hrad Pal. 4, 1, 201 atp. jsou z vlivu dialektického.
b) Když infinitiv dvojslabičný je složen s předložkou, s ugly: nebo
a tím Jest učiněn víceslabičný
(tl'OJÍSŠĚEŘÉŠPŽ_3_ĚŠJ:_ĚÉQUE.ěldbikš!
kmenová nekdy zdloužena, někdy nezdlglizgngh_1jp__lýehled__jg3_,_ty_„třeba
rozeznávati několik případů.

_inýigitiv__d19isl_ah_iýilý

má zakladní kmen zavřený

e_řcd'
M&Maiedulálhazůátáyaše.pt_mištizgeutěti,

a tedy.

krásti-vykl'ásti,

nésti-přinéstL vésti-dovésti, cgilpifečísti, růsti-vyrůsti. nerůstí, téci (z tek—
ti)-utéci- bleaci-ngtlgzga144432144!23341;„US.Pek).th
139130..
411012!statistik/L
napaaíti Štít. ř. 125b (pasu). doí'éci HusPost. 14lb. dowéfti Br. Jer. 52, 11, "0
uwéftí t. Num. 14. 6, nalézti t. ()z. 2, 6. přinéfti t. Dan. 5, 2, roztlaucti
Beck. 1, 173 atd. _\_'__uč_._o_l),:
napást,

ukrást,

přinýst. dovíst, vyčíst, vyrůst,

utýct, roztlouct atd.; dial. ukrást, utéct BartD. 1, 39 (súcln), popást sa t.
252 (val.), ])Í'Íl'OllStt. 356 (dol.). pomůct t. 2. 174 (him., brn). Siege/toho
Ět_e_s_e__t_ak_e__: přywel'tí

Háj.

165%

nalezti

t.

161%

umeftí t. 155". utecy t. 169“, Mail/elk?

i_ialgaíti

_ÍI_2_1_Í_._I__1_1_Q_1_'h_.
28713

137. přiwefti t. 229, \vywefti

t. 304 atd.; donefti_ _Er,___G_en. 37, 32, přiwefti t. Jer. 6. 15. zawefti
t. Isa. 27, 8, uweíti _t. Dent. 9, 28, nageíti se masa t. Num. 11, 18,
nalezti t. Jer. 29, 14, vteey t. Ex. 21. 13 atd.; odchylky tyto js<_)_u_vdíl_em

fsnaijsngipšmclíeaíem.-cedega

_bEÉlĚ/DŽIFLJLČŽĚÍÉPB

v bibli_13_r._J_sou
z dialektu: _0 to se Qníraiíseríší.„sniěevatslá

meaLmeidla

„41591
měna

vezdčjtídílem.

tam...alekizautítalezxka-_Zivšhmmmká„levně?&jest

pak___kol_isa_n_í__g_
okrafti,

vkrafti,

pronefti,

prowefti

Tomsa 250 a Wtb. (1791),

vln-afti vedle wypáfti, zatřalti ])obr. Lehrg.' 315. vkrafti, wylezti, naleztí,
přewleci t. “137. 141 a 241, vkral'ti v. wypáíti, přebřjl'ti Nejedlý Gr.
296, přivésti, převéstí v. přivesti, rozvesti atp. Jg., přinesti Pal. 1. 1,
375, vynesti t. 3. 2, 363. přednesti t. 4, 2, 493, povznesti t. 4, 1, 76,
navesti t. 4, 2. 512. dovesti t. 3, 2, 413, přivesti t. 4, 1. 12, provestí"

""
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t. 4, 1, 41, uvesti t. 3. 2. 372, nevesti t. 4. 2, ,187, vylezti t. 3, 2,
393 atd. vedle povznésti t. 4, 1, 410. 11 .ti 5, 1, 40; povznesti Malý Amer.
5, 249 & vynésti t. 6, 28, nalezti t. 5. 251 & nalézti t 6. 182 atd. _PÉ

typu v v „ trvá nyní jen sem tam některý spisovatel nebo časopis, jako
1>ra\;i_d_l_0_9_b£c_n_é-_l_lial_i54411131in
?!;ka .snisgmšmjxnus.-:::
:-_
*
—ě)_l<dxž_iy_fip_i.ti_v (ÍV_(2j51312ÍČUÍ.1DÉ _Záklagní.

PÍŠ?d„'ĚĚ..53:P!9131É5ku=.m
rozeznáváme

B!!1.£>.1.1....Qt_c
v ř e ný., .a. „tedy,

.obót'1>ří1mdy„_.iftkíto 3954910111429

a.-“LaLěLtsatv-.iníiýtideojslabLěuý„1591163 „mia—Ji..
:átt- či. 19“ St.č.„ríýi .
ÉLÁŽBÚLLÍĚÍX.Š!QÍĚEMĚÁSQBQRĚÍ„1%il..:á12ÉJlélleEQÍQQGÉGBQLL
(part., -a1atd),

má infinitiv

vícgslgbičný

Galeta-) —_-.1104421144112.,půda-zadati,
nedati, neprodati.

krátké

—a.ti. Na pý,___dgíti_'_([)_ail-t,

PLUMFLzapmdati, vyprodati,

nczaprodati . . .; státi gstang)___:__nastatiLÚHQĚestgti,
ostati,

povstati . . .; spliti—zaspati,přespati, nespati . . .; hnáti-vyhnatí .; znáti-po
znati, vyznati, uznati, rozeznati, neznati, nepoznati, ncrozeznati...; bráti—
sebrati, vybrati, pobrati . . .; zváti-pozvati, vyzvati. sezvati...;
dráti—vy

drat' . Ěíúležigtii.,
hrdě

stláti—ustlati
. .; dbáti-uedbatí; hráti-vyhrati, za

atd. J_elli však v —c_i_tí£lgl_lg_ety_n_191_ogicl(á
(part. -ál atd.). tedy zůstává;

na .1>ž-_'$tá_t.i
„(stoiínn. zq._stojltti,.natt
báti

se____(g__pg_iati)
-stč.

ubáti

stál 1vzd.-)— yxstáti, postáti- nestátiýl

sč, _n_eb_q'ti__s_q_..;
láti

(z Iajati)

-vyláti.

na_

láti . .,. ta'ti (tfqíati) -1'oztáti.., káti se (kajati) - pokáti sc . ., zráti-uzráti...,
křa'ti-okřáti, iEQ-Qwitt
., hřáti-ohřáti.., smáti se-vysmáti se atd. Od—
chylky odtud: ncdáti se tisknouti TomP. 10, 216. t 217. usnesli se nedúti
odpovědi t. 270, 111.nedati; že by nic nemohlo se udati žádoucnějšíhe než
kdyby národové křesťanští mohli spojeni býti Pal. 4, 2. 266 m. mlátí (srov.
událo sc, Stč. udz'eti se); liráti—zalu'áti atp. při časování podle vz. V. 4
(hraju, hllšljčš. zahrátí, proti V. 1“ hrám, hráš, zahrati atd.); ssáti—vyssáti
Jg. & Uš. (též, v. 5 185 a 196).

KEIXŽ
.!leslahiěuí

'

&..kqnší „ně:„i_stč.7541;.(Pšlth.;il.__a£(l.)=„má.

minim-. xígeslabišný, kmitké iii-__-„x\íainfi—1241.1va ..b?1_atd-) :../zabiti. piti
vypiti, ncpz'ti, hníti—uhnz'ti,lití-nalití, vz'ti-zaviti, žití-užití, ctíti—uctiti. mstžti

'pomstiti, mdlíti—umdlíti, křtíti-pekřtz'ti, lstgtirlýglstitimzitp,__Us,; zabít, vypít,
nepít, užit, pomstít atd. Us. ob.; zabit BartD. 2, 259 '(žd'ár.), uctít t. 1,
347 (rožn.); zabití Br. Jer. 40, 15, t. Ex. 2. 5, wyliti t. Am. 9, 6, wypiti
t. Num. 5, 26; užití Tomsa (1782) 251, pokřtiti t.. poctiti t.; zabiti Dobr.
Lehrg.1 315; pobiti, propiti, uctiti, pokřtiti Nejedlý Gr. 298, zabiti, vypití,

zaviti. užíti, použití, učtiti,'p01nstiti, pokřtiti, přelstiti atd. Jg., zabiti Pal.
4, 1,

313,

užíti

t. 135,

pomstiti

t. 4, 2, 41 atd.

_1_\_le___je__t_1_1___(losti_ngllyl_ek_

mamaiílávjxů 9137951423931šál, „glad..k.olísápí,._yaiý=„ nahnjti Nejedlý
Gr. 298, lillIÉtjvllglnagti v. nalití Jg., použíti Pal. 4, 2, 323, přibíti TomP.
3, 510, t. 552, zabiti t. 4, 295, pobiti TomŽ. 67. pomstítí t. 129. vy

mstíti TemP. 10, 225, stav městskýhledělipáni zemdlítit. 327.
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jeř'š '..íf. \.ÍO.SIOŽelúnáĚh.s_j.íti.š„deíĚiu.RÍ'ÚÍÍĚĚ___Yě'jítiv_š_qjý atd., mimo dial. (ló
\ 'i', "\I"'
-'_,, J!\.
(a,b—.v. („In, ».
|_..,', „_ _
jit atp., o Nviž
doleji. _m»\-_..=':';"-= „„Z slz—.._-nm;/. ::./„
K_d_v_ž._izl_fi.nit_i_\r„
„dvpj.sleb.išný._

se. „končí,

nc... „,.-žn?„Stč.-_čia?

...(p.a»1ít.._.rěl,

-a1_

atd.);. májyůnitiv._1'íccslahičnLdlouhó „ríti- . Na..„pt-Mýtiátgjnři.etí_.11>art.
mřel stč. mřčl a_t_(_1_._)_7__1_1_m_ř_í_ti,_přítístč.přicti
(praea

Opřžti, vřítí stč. vřz'eti claudere
otev-řiti.

třfti,

(pam

třel) wtf-ití.,

(praes. vru part.

pru part.

přel stč.

přál)

vřcl stč. vřěl)—zavříti,

_č_í!si„.$1>š=__.šžc.ti„_(praes„činu. .1»*!rt—,.-.ša.l).

p_očjtj, žití stě. žicti (žnu part. žal) -požíti. přítí stč. příetí (praes. přím
part. přcl Stč. pře'l)-zapřítí, vřítí stč. vřicti fervere (part vřel stě. vřčl)
zanevřz'ti, díti stč. dz'ctí-nadf'tí se stč. nadietí sě atd. US.; umřít, opřít,
zavřít, otevřít, setřít, počít. požít, zapřít, zanevřít. nadít se atd. Us. ob.;
umrít, zavrít BartD. 1, 36 (blatn), začít, utít, zapít (pnu) t. 2, 10 (záhon),

začít, hutít, zapít t. 240 (han, tišň), začát. zajat. zapat (:

stč. -ietí) t.

85 (stjick.); przygijety Štít. ř. 39b, přige'tí Ol. Lev. 26, 23, popijeti Alxp.
44; umříti, utřítí. utřít Tomsa 252, lmiříti, utřítí, zavříti. podopřítí. za
příti, začíti, vyžíti, nadíti se atd. Jg. Doklady jako: kázal jim odgití životy
Háj. 161“, _toho přígyti nechceš t. 161“, umřyti t., nevmřiti Nitsch 75 atp.
nemají váhy. tu prostě kvantita správně neoznačena. Kolísání ovšem jest,
kde i iníinitiv (lvojslabíčný mívá. -ěti vedle -ítz'-, na př. 'zazm'ti i zaznčti,
zachvátí se Jg. a zachvčti se, zahimíti & zahřměti. zardíti se Jg. & zaí'děti
se ib., omdlíti (part. omdlel) a omdlctí, pomm'ti a pomněti, zachtíti se &zachtěti

se, nechtítí anechtětí, pobdítí Jg. apohděti, zastkvíti se Vel. Jg. azastkvětí
se Jg.. nesmíti Veng. a nesměti Jg.. pomíti Jg. & pojmétí Jg.. semlz'tí Jg.
a semlcti ib.. vypléti Jg. vyplítí ib. a vyplatí, vypletí kacířství Pal. 4. 2,
318. zaznít i zaznět, zahřmít í zahřmčt, nechtít í nechtčt. seinlit i semlet
Us. oh. Ke krátkému jeti stě. jěti, pěti, spčti jest ovšem též krátke vyjetí.
přijetí. ., zapěti, příspčtí atp.; ale dial.: jet, vjet a vyjet BartD. 1, 80 (rožn.).
Nesprávné jest: Ludvík spěchal zavřít mír TomP. 4, 402 (stč. inf. zavřieti,
sup. zavřiet), umříti t. 1, 505, MalýAmer. 4, 79 a j.. (Karel) mohl se pod
pory naditi TomP. 1, 537 (se nadíti t. 3. 407).
Ksly_ž.__ip_fíziitiít
...dYOjšlšlbÍĚIJÝ.„se V.BqnčLzzztaměl.

ínůgútiv.___vícsslabíšný

Ldgbé.._star_ší_-_ytigukrytí Br- Jen 49, 10 atd- Svědectví„tma.hemčná
3.9 také.-.! ŽerKatf=_„!<.d.c 743_dV0J'51š'PÍČDŠ...ŘátĚje.„.v,ž.dy9k11„he,iti, .ale nikdy
Y.í.QC$l<'LĚĚE€-.£l9_b£ÍĚÍ-_
.odbýitiatnSvědectví bezpečné není v přybyti Háj

159b atp., poněvadž tu také jinde je většinou a skoro z pravidla y místo
ý, na př. na listě 44“: byti (m. býti. 2krát). mlyny, hlubokych. fylnych,
Wyffehradfky. opatrny atd.; a totéž platí o mnohých textech jiných, na př.
v KolČČ. psano odbyti 99“ (1548) dobytí 425“ (1577), wybyti 243a (1556),
wymyti t. 116“ (1549) atd., ale také byti (m. býti) 126“ (1550), 81“ (1547)
a j. (velmi často. a nikdy býti), taktéž v KolEE.: odbyti 414b (1653), wy
byti 438“ (1718) a bude moci byti t. 199 (1670) atd. _Za s_tagší__-_gt_i„vy_y_íj_í_
&.ŘÍÍIUÉSQ„©5913.:.ÚĚÍ'Ž=-.,.(19!2ÝĚŠ:_.PŘ1£1ÍÉ
urnýti,1'yl'ýti,
umytí, roztýti, za
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výti. ob. 11914114.p113r411.umejt, vyrejt atp. 15044481. 72110.„příklad mi známy?
je__v _501f.___(_r._
11609, předmluvy stránka poslední): lnohau prokumtorové ne

malých užitků nabýti; Jg. cituje ukrýti z Mudr. & porýti z Rosy. _Stgyí 73177;
je. há.1211941311191391é__1)4k_„-424ě.je
podporováno živýmnscln, zvláště v nář

záp., a nastává, nestejnost a kolísání. Na př. ztracenou. včc zase nabýti
Nitsch 2 (1709), 95; — uabýti, ubýti. pobýti, dobýti, přibýti v Probe des
Lexici Procopiuni (v kopii korresp. Dobrovského & Rybajho, v listě ze dne
4. ún. 1787); — dobytí, nabytí, přikrytí. odkrytí, vyryti atp. Tomsa. Wtb.
(1791, ale tu je také: donesti, pronesti, provesti, dcpeci, propeci atp.); —
dobytí, umytí, zakrytí vedle ob. (lobeyt, umeyt, zakreyt Dobr. Lehrg. (1819)
241 a 242 (ale tu je také: ukrasti 241, vylezti 137, nalozti t., uteci 136,
převleci 141 atp.); — pobýti Květy 1834, 29, t. 36, t. 148, odbýti t. 76,
t. 150, omýti t. 119, zakrýti t. 128, t.' 231, ukrýti t. 174, nabýti t. 1843,
12, ukrýti t. 1843, 36 atd.; — Jg. Sl. má: dobytí, nabytí, odbyti atd.; po
krytí, odkrytí atd., a také pokrýti, přikrýti, ukrýti; omyti, umytí atd.;
unýti; přelyti. vyryti atd.. a také porýti, podrýti, přirýti, prorýti, vyrýti
(s. v. uryti IV, 782); utytiutd. & také otýti, podtýti, roztýti; novyti, po—
vyti & předvýti, znvýti; vůbec je patrno, že _seA__gn32_11__p1jove8ti53/157
j_z1k0
nl.—41149.,..319_.„ž.i„.vý„„usxl„s_.
„nutiljšzj „k.hojným
konccssím S 4174; — odbýti

ČČMus. 1887, 72 (list Tylův z r. 1844), pozbýt 'Nébé'sk'; *Protich. 12; —
dmol_)y_ti_I-Í_a__l_._
3, 2, 393, vybyti t. 378, zakrytí t. 4, l, 355. uebyti t. 4, 2,
203 atp., 3___tak_e_:___od__l<_1jýti_
t. 4, 1, 244. nebýti t. 75 atp.; — hradu dobytí
11011111,
_1,___1o3,__d_oby_ti__
t. 3. 406, jmění nabytí t 1, 52, přibyti t. 3. 406,
ukrytí

t. 1, 101

atp.,

_0___t_„31<_0_:„___z_g1g_-ýti„t,
4, 244,

podrýti

t. 6, 272,

nebýti

t 3, 295, t. 4, 440, TomŽ. 103 a j.; _ nabytí MalýAmer. 4, 168 "&ukrýti
t. 147; _ dobýti Zikmund Skladba (1863) 100,13. 474, ubýti -t. 117, po
zbýti t.,' omýti t. 117 atp.; — odbýti Smolík Mathem. v Čechách (1864)
79, odkrýtí t. 109; — (lobyti Týn Časoslovo (1866) 40 u vytýti t. 117
(tu je také: donesti 38, dovesti t vedle (lovózti 39); — dobytí Brandl
Tovač. (1868) 31, t. 132 a j., odbyti t. 4, t. 84, t. 128 a j., a také: dobýti
t. 163, t. 171, odbýti t. 118; — umýt Ner. Feuill. 3 (1877), 134, ukl'ýti
Ben. Třeb. for. (1886)

13, odkrýti

t. 75 v. ukrytí

t. 9; atd.

T121; __-_yfý_i_
má

oporu jednak v pravidelném dvojslabičném -y'tz', dobýtz' jako býti atd.,
jednak & namnoze v živém usu obecném, dobýtž ob. dobcjt atd., proto šíří
se víc a více a není pochyby, že._pro .ž\á(loucí v jazyku spisovném stejnost
ovládne úphlě.

Když. konečně...i.n.íi.n_itiv_4721151412120..
se končí.
Slabičšlýí __tfžž..
. :.9744... .
pnouti,

..<19.14.i._-,\Ix<io_zfti,_.
. !!ědť?£t_i_i9_-š

j_111g;ot_i_-_z_7511139351141J
(hnouti-nudmouti

919_3242
Ilit.;

\:

US.;

_má_i!_lf,i!1iti.1__ví99f
novotv.

plouti-vyplouti

..FĚ;_B_llmetifpohnoati. schnmotifuschnouti,

pum-Ha
US.;

z_ou_t_í

dchnouti— 113

dehnouti, mknouti-zumknouti. usnOuti, zesnouti atd. Us., pohnout, uschnout,
zamknout, usnout atd. Us. ob.; .nadmauti Har. 1, 259, proslout Nebesk.
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Protich.—19. přikout t. 24 atd. Tak bylo bezpochbe
llčýt_i_p_o_dle nč_.__1_1MLig\llg.__1_1_čg_n_ti_
J_g: Odchylky:

uměl

tan__gp_č._ Mg;
vyzuti

390, kdybychom :vyzuti se dali t. 5, 2, 14, musel prosluti
ul'nuti nelze Nitsch 11; dial. obuť Btch. 445 (_dol.—beč.).

se

Pal.

4, 1,

t. 4. 2, 362,

Kde \“ nářečí infinitiv dvouslabičný (bez -i jednoslabičný) je krátký,
tu jest krátký 'ovšem i vznikající z něho víceslabičný. Na př. mest-zamest
BartD. 2, 218 (han, třeb.); jat-najat, ťat-uťat, začat t. 1, 25 a 26 (Zlín.),
mrct-umreť I:. 39 (smích). Dokladů mám zde jen po skrovnu. v dialekto
logiích k této stránce dosud velmi málo hleděno. —
V___nář-m0;'_—_bý.\zá_t1py;s_„-„.v.
„„Žádělýí.£.l'_.91.$_lšŽLLČ_!Ý._i_.—f_[ :L...zf_>

jména v tř. IV a V. Na př. za spisovné honití,
hójiť,

strójiť,

d_oj_it_(r_i_t_)jí_1__1_1)_.
zvóniť Btch.

d-upatzí atp. je _hónij,

4-46 (dol-beč.),

hnójit,

kójit,

klónjt..

rójit, strójit: zvónit, genů. menit. pénit, génia. vinit, mlúvit, nútit, kí'mit,
plnit, rúhit. dúpat, třkat, vřzat atp. B&l'tD. 1, 8 (zlin.). — V nář. stjick.
je ten typus přijat ve složeniuúch s —jíti: dójit (dojdu), nájíť, prójiť, zájiť
t. 1, 85.
.6... Na.

konec

„buď

Je,—šatě.
1»0&n.a,mel_1.án9—__
J__-_„I_\Í_t_>_llá,11_t\59_řri1
„také

inf;

.pe-.li

zšq:t_i__
.(z.„part...,sfqvéll<9=š..le1-„:isee.= aniž lituji věk svůj .aátéaežfatž Slávy
Dc. 1'._1832 zn. 323, r. 1862 zp. HI. zn. 59 atd.=vitam
degisse. _eiičgggii

podle listu Jungmannova ze 3. led. 1828 otišť. v ČČMus. 1880, 58.

Supínum.
32.
1- Suni.num_1_n_á._.veslgxanštěně.„Jamala..

Magadme

za

„š.-___;á—-_pžil>9j_999_l_a
k. -mn

nuit-_. DEL9.5!É..%líěa.-7?2éžzěíč
sem-tz atp. „če—Sli.:

nosi—t.,sim-t atd.= ÉLSLZLGĚ'EŠJZQC.LMÍQĚQ„WL
Yaniklo _Ze..substan_ti_ve-_HQLQÍQDŠÍ'Qpříponou

Pův. fw.—....
175301195.. toe

EYQÍÍÍJLLEQJÉÉLRQQSĚ'ÉQÉL-EĚĚŠÍQOH.
xnesgeliqetýmenu..

dějové.qu (nomina

actionis); Akktpativ se.. tekgú£11._-iqt&a_rl_ti.můa„$a-24.5.5193;...:ta,._s1.3.1..se
\;.soustavě_..gagůsloyesnýdlgz 5.151;.infínitistcm.,-v..lat., líp. Max_„supmca
ELM.

v latině

subst.

sg. nom.

ps!- _S!_lp-„_f?ta-_ti»n
Srov- Brnem

.eta—ýq3:9_.__sg._
e_k'khg__s_polu sup.

IL 304 sl. .Se.„s_t.ránk>1__sxqtalsecké„Je.

stq-ýufmz
t_o.a,.kku:

sativ

91193751.

vání

přízvuk ..nzqzdilny;_.e. pqdle. 39.1.49..):ý..-$1_a_b.i_cš_keňeňáčfšěňíšhLíálšx..
stupně

PrvotnóLi-

Z.._1f.<>.řenů._tvořen.é
kmeny .S.Pův- 4% měly ve skloňo

g'ozdílnóhoi., bylo ne“-př. ž koř. qgílire jednak égZ-tu-,jednak i-tg_+____
_kpí;
ĚÍEL'LÉBQEQJQQQQK-lgéyilbjšdnak
alibi.-913%, _4991!_9_\ía.9š_.3_
aky-inf; (111135
sg:__3»lsk=)__šÍ-_mrm,.„Mita Legend.-_.(Dáme.-lestg',)_.__i.-ts':íí„.
_.szt'y-txf.fá.
atp.....
srov. Brugm. II, 305 sl. ,.fŠloxranské supinum má tedy v tčghto__p_ř1jpedecll
\_'slabice

kořenne

p_1;_á_\_f_e_r_1:1'_s_z_nnoh'líišlštfišiínjšně'střednjngŽ
na st.-Sl-quÝ-ýguč;
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Zlí-t Leilaastslh

slu-tz č. slu-t ž *kléu-tu-m, Stsl. žg-ta č. ža-t že žen-tz,

stsl. mréta ž mcr-ta, stsl. vlčštb č. vlcc ž velk-tz atd.
33. 9._$!1.I).Í_1.1_11..Y_„Č.8_Š_Ěíllš_£19díšti__j9$k.ÍQŠÍCŠJŘSIGŠPJÍEÍ.
pizznámky:

1. Zdloužení

fonetické.

které

Rodle

?, 31 č. _5je

pla\'igl_l£l_l_l__\í__ip_fi_l_l__i_

tirech. ..dyoy.slahiěných,_.x „příslušných-supine(zh.,j9drgslabi_čnícb. není.. .K.,inf.“
Sváti, Elegy sui>_-_=_šrgv_t__a319491399.ie..._iíésti-_\:et„_néstizuest
péci-pec, žití
(žnu) stč. Žilfti—Žat,pití-pit, slouti-slut, mříti stě. inřicti-mřčt (podle stsl.
mrétm), kititi—křtz't ptáti—ptat bráti-brat atp. Odchylka bj'wfavlivem infini

tivu; na př. (Ježíš) všel gíeft chléba HusPost. 165% m. jčst.
Y.inf-.lcítj__(LIqiati .,...staíti..(ze_.stojati)__atd-_.j_e__dólkaptmolqgítálga; pro

supinum není tu dokladu, ale bylo bezpochyby též dlouhé: lát atd.
K inf. složeným pří-nésti,
netvořilo se 7. perfektív.

/

u—mříti. *na-piti, .se-bratr? atp. supina není,

Qstatně ja kvantita.:„_snninu
ÍáŽ;.__J'<1k.0..Y..í.nfiíli19i\řčš.
na PŘ.. in!-_..szědití
gpL__s_ú_di_t___
přijde soudit živých i mrtvých Us., slúžiti-slúžit,
túlati-túlat,

bránitifln'ánit:
zabíjat atd.

sbírati-sbírat, vyšli někteří žhjrat Br. Ex. 16, 27, zabíjěti
_

%:-..Išde\? .inňnitivech jest stč- fieffi, -čti Přehláskw..zeéteršíbq„síti.

(dáti), má 23.31 č- 4-.tu Je suninmsrěíem.M_Rňehláskm.tsíiigýt
Na př. I. 5. inf. žicti sup. šat, žat chodila Manda CisMus. Rozb. 188, někda
mě má maté posláše zat na pole >ass.293, já, poslal jsem vy žat Einmm.
Rozb. 709; inf. ležatz' sup. ležat, jíti ležat Vel. Je,-.; inf. večcřěti inf. vcčeřat,
yggL_15__gigmii_yo_c_zei—žat__Aib.
28“; inf. zabíjčti sup. zabíjet, (starosta) byl
vyšel

zabyyat

mudrcóv

Pror,__,l_Dlan. 2, 14;

__ale_vliyein infinitiv_u__l2ý_\_'í__p_ř_e_

hlaskLpdchvlkou i v sup_Lnu'Ě"'ÍibŘiede(vola svého) napagiet Keř. Luk. 13,
15 m. napájat. (Zuzana) chodila do sadu prochazet sě ŠtitV. 61 in. pro
cházat. Sába přijide pokuffet jeho Comest. 157“ m. roklí-šat, nepuojdet Lazar
macžet prstu u vodě ChelčP. 170“ m. máčet.

3. Supinum časem zaniká.

'l'o jeví se jednak na stránce syntaktické;

() čemž \'ÍZ na svém místě ve skladbě-„ a jednak na stránce tvarové. Tu
pak nalézá se. že usus od supina upouští a klade na místě jeho iníinitiv.
Příklady toho jsou již v době. staré: král šel žžpaty Pil. (] (rýmz znáti),
když přídeš fuditi ŽKlem. 141", odtad přichoz jest [nditi živých i mrtvých
t. 136“1jide na púšči modlyty fye Alb. 64% (Kristus) jest přišel wolaty ne
spravedlivé Kruml. 4625 (Maria) přišla widieti hrob EvSeitst Mat. 28, 1,
jíti-li jest boyouati 01. 3. Reg. 22, 4, přišli sú obržiezowati dietě Koř. Luk.
1, 59. přišli sme klanyeti fye jemu t. Mat. 2, 2, almužny ciniti přišel sem
eleemosynas facere t. Skutk. 24, 17.. Ježíš přišel hřiešné spaseny uciniti
salvos facere t. 1: Tim. 1, 15, aby šel nawfftiewowati mnicliuov Otc. 37%

jide na zahradu dielati t. 3652 kázal jim jíti zobati t. 432b atd.; — ve
VšehJ. je pravidlem infinitiv za žádané supinum, jen 2krát. je tu (v tisku)
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supinum: (komor-nici) pohánět jedú 131 a jezditi upomínat 330, ale to je
bezpochyby změna vydavatelova, rukopis VšehK. (r. 1515) má i zde infi—
nitivy: (komorníci) pohanieti jedú 78“, vpominati jezditi 218l'; — v NZák.
bible Br. je veskrz infinitiv místo supina Dobr. Leln'g.2 316. — Vedle toho
jsou ovšem hojné doklady 's náležitým supinem v XV a XVI stol.: v Lit.
jdu lowit ryb Jan 21, 3, jdeme boyowat t. 1, Mach. 5, 57 a j.; v 01. šel
Saul hledat Davida 1. Reg. 23, 25, vyšel lupit t. 13, 17, jda radyt fye t.
9, 9, dcery výdú vody naczerat Gen. 23, 13, šed s ním rabat drev Dent.
19, 5 atd.; v Oto. aby šel fpat 3671', (mnich) vyjide potřeby kupowat t.
166% ani sem přijela lidí ohledowat 213“ atd.; v Comest. že jsem přišel
odluczowat chudých od pyšných 206“, (Jason) jede k krali pokufíowat 206“
a j.; v ChelčP. pan přišel wolat hřiešných 58% (kral) poslal svého sluhu wolat
zvaných 2418ba j.; u Haj. (kral) šel konšeluov sadit 4555 šel worat 4703. táhli
Nachodu retowat 403“ a j.; aby mohli jezditi buď womt neb hnoge \vozit KolČČ.
73“ (1546); wyjel worat Štelc. Jg. Úpadek úplný a zaniknutí supina nastalo
během stol. XVII a XVIII. Pelzel2 (1798) str. 196 zna je jen z textů
starých a odporoučí, aby bylo zachovávano podle příkladu starých biblí,
Hájka atd. — V jazyku živém drží se 'již jen sup. spat ve rčeníeh: půjdu
spat, jdi Spat atp.; v knižném pak jest reminiscence z doby starší: přijde
soudit živých imrtvých. — Druhdy a dosti často vyskýtají se příklady supina
opět u spisovatelův nových: vydal se vyzkoumat světa Jungm. Ztrac. raj.
(1811) 1._205; šli podat svědectví Pal. 4, 1, 164; pan Kostka pravil,
že nepřišel soudit se s nimi, ale vzkázat svědectví t. 170; knížata nechva
tali odkrývat oumyslů svých t. 3, 2, 386; jdou zabit markýze MalýAmer.
4, 287, přicházejí zabit markýze tamt. atd. Jsou to pokusy vesměs stro
jené _anamnoze nesprávne ustrojene. a pravdivé praví Th. Vodička v ČČMus.
1894, 154 vpozn.. že toto kříšení a nové uvádění supina do jazyka spisov
neho je bez ceny a bez potřeby.
4. O stč. vyraze ze-spafu, upomínajícím na sup. spat, viz III. 1. str. 334.

><
%

Participium

L-Rarticipium
př_íp9_n_o_u_
Lat;

lla..pix

praes. act. —nt.

praesentisatztixi.: __n-.přechodů„utlumen

proto je můžeme

také

nazývati

krátce

s_k_r.___b[z__c_n_-_r_z_73_s_g.__akk._
_bhtý'a-FÉÍLZUL kmen

pův.

bhéro-nt-;

„.ĚEQÍÍ86.

participiem

Jeanne. gone.hereáta...z..řkm-„nej!! .ř-vašem.

mt.

alde, včera-Wea
stsl.

vazy

sg. gen.

vezcjštaz *vezo-nt—ja,litvcžcgs, z*veža-nt-s, ski-.lvahan sg.akk. vaha-nt—am,
kmen pův. ;wg'ho-nt- atd; Srov. Brugm. II, 370 sl.

Llťřnlguagnt.připíná.

se _ke„kmenu základlníulu=„v_slovanštině.ke

ELBQPQ_1.)!'9€_S_81_1FHÍ“1U
19.11.9199..sgghláskovóme:
Jak...!
391.1..„334easítaberqšta atd-. .ZÍZ'ĚF'PÍQTMTJGJ
„barem.-iq.
121!(>_I!_11„P_1_Í3_es179£9_:1._-ě9m_-.at<_1.;

taktéž

_V. stsl-.

.tcšg.

bary &th se..
jest .."."Ě připam. ke
uméje

atp-,

.se- 391.1.

81
ťah—šita z *"Ú)9',??t'jaš

uzzzatmgapžipata
qui—.

&

z toho

V. .stSL btw

atp- Se"-sen. :ešta,

1181-5072231;—gon

„ke...km_<=m.1.._sgvhíáakoyémug.
.tu„1231919399111ásguůu
psl.

-bnt-.

tedy___ _zžg;_rg—_b'r_u_31___g___lžý_7jp_-g_t_-_,
srov.
Jos.

Horák,

Z konjugace souhláskové str. 48 sl. (jinak Brugm. II, 1006 &Lorenz v Jag.
Arch. 18, 102—103; rozdíl 11výkladu týž, jako při 3. plur. tm'pgto atp.
nahoře vš 14); stsl. prosg atp. sg. gen. -gšta, psl. prosg sg. gen. -gtja atd.
jest utvořeno analogií pod1e tbmg atp.; v stsl. vědy a védg, judy a jadg,
dudy & dadg (nedolož.), sy & sg jsou tvary -0-nt a -zzt pospolu.

-.

němých „oyun-mn.

po_na___dg_1_š_í,__q___to_
_slov. -jo

z pův.

přímý.. tzt.ě_59$&-1_i.lng_ugtwn.lá_pží:
-g'o v mase.

neutr.

& slov.

ai, —ja z Pův.

J, 5332ve__fe_1_n.';
na př. stsl. mase. neutr. sg. gen. ncsqšta dat. m3qštu

je z kmene neso-nt-jo-,
neso-nt-ia- atd.

Z k_r_n_e_1_1e___—3nf.mbez
kmenotvomefgyřípony

[leutg'tmgtsjflýcgyzbory, tcšg, trapg atp., Q&Q,
teše,

trjm

přehl

. tmě

atd.

fem. gen. nesqštg dat. ncsqšti atd. z kmene

atd.

Býval

další.

jest

sg. nom. mase.

bem, teša přehlas. tešě nč.

g.__k_1_ne_n_e__t_ol_lo__teke
no_r_n_._glur.1 který

podle toho by m? zníti psL *nescgtq *bcrqtc, *tcšqtč,_*t_b.7:1;gte
núr,—nigra?
takgí.sg=_ak1š_=1nas_c_-„kterým tedy byl.. IJ$1-...*n!33.Qt!h
*bm'otb, *tešotb. *tmwtb
atd-'.

ale-..t,ij_:,__1_št9!íé3119

Logitaké

V t\'í!lťf3_01_1_.15H1_-;'šÉ719:3
int—jan

sem a_jest tu_Lupxanátinšzjnswzigkón

v Stsl. -št-.

č. -c-

atd.:

PÍCneSlO

50 ana-'

ovšem D.IBVÍÚQIIEÍLQQŠBŠHIQ.

pl. _n_on_1.
stsl. nas—ggg, berfgšte,

tešcjšte,

trbpgštc

_č_.l_7_zq_-_

Sii—,co
berúae. tešáce, trpiece atd.: sg. akk. mase. stsl. nescgštb, bergšth, tešqštb,
trapgšth Ě.__7Le._v?iel
berlín, tešúc, trpicc atd.
713539110 -nt

roz řeného příponou

další jsou všecky

tvary__os_t_a_.tniz

„St&ge-_ec.n-...n_las_c-__J_19u_t_r—
ĚQ:..:7€É:.ÍQ:=
_.few-._krn-„fnězí
atd- Femnom- měl Emmu dal$í_$_19.\1:._:_ěl_vn\;-_
;ě._a,_bu_lu..mčtl„zní£í
vsi.-..??.ncseti, *berfyti. *tešczti, *tbwtí

atd.: 531031319; .ěh.f%£f£????.;
.a_1<=
tupý;

neslo se -tj-_ které bylo po právu v tvarech__lg_n_._1431qu_Íný;jgf;op_ěttgtk_e_

sem a jest tedy, s náležitou zničeny..blágkqwuufqlpf.s_gf_n9!u_$tšlun%žtž„
ber/jšti, tešcgšti, trapgšti atd.. č. -cz'.
Srov. III. 1. str. 294, Leskien v Jag. Arch. 3, 211 & Brugm. II., 733.

4. Jako % kmene praea ncso- jest utvořen kmen part. prave. actý
neso-nt—, tak je z kmene futurního' Iry—.sioutvořen kmen part. fut. by-sjo-nt-_
z něhož je stsl. part. fut. byšg atd. & stč. adjektivum probyšúcny'; viz
o tom % 29.

5- 1301119
Jezdíme.kpmevky„lqneaqxé„aknéa

P)...—sá.jseti9£9.1>2£tšr

QÍDŽMÉOAÉĚĚĚÉYQJPE..%)
„%1013139.mW.-„Maja
53- .nomz..mí18.0—
neutr
šál-_"ÉULMML
gen.-_.zvczfaešžěÍšáŠQ-L9.2%.zemře,. &' b) L.„.zf_;.k1319ě€.fěňžetš
atp. je sg. nom. maso. neutr. stsl. trópg & k tomu _ge_n__._
"_trpggžgg319010153?
DželllažuffťšutrŘieCT—
'"mČÍÉw ĚĚ'ŽĚJWĚŠŽÚL
'.CŽŠFĚ_aĚQ:»_ "me—rm?

PÍÉWÉPŠ; sten-_tác-atd.. patří ovšem .též. do dmlín a),; konpmfka
Gebauer, Historinká mluvn. jaz česk 111. 2-

,'-_u; \! "'vvf =

ĚQŠDLlÉ.
6
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můžem

býti analogií podle druhu b,),l“anebo přehláskou z býv. (Doga,-s,

j_a_l_i_(_)_'_v_h_pl_.__akk.
stsl,__kngjg„z_,*_-j9ns.

Jde o koncovky

srov.

I. str.

sg. nom. maso. neutr.

45 a 49 a III.

v druhu

1. str.

9..

a): stsl. 11033;č.

nesu atd.
anfgyka_:y..jp s_třídrúce'konkay...vůxodníymktcrá .bylajednalí „<a-247183.
jednak -6n. Brugm. II, 371; z obojího vyvíjí se do slovanšúuy Šuáležité -_z/_,
srov. I. str. 320: pl. akk. vulky z —o-ns & sg. nom. kamy ř. digital/. Zacho

vala se však jenom v stsl.: nem, grgdy, bary atd., a vlivem Stsl. také
v několika starých dokladech srbskoslov., Danič. istor. obl. 347 sl. Také
v stč. Einmn. je psáno wftany a zalkny: A wftany duee \'yšod (Ježíš)
i jdíeše u pusté miesto str. 27 faeta autem die egrosus ibat Luk. 4, 42.
A wftany ot večeřč str. 41 ct coem't factš. Joan. 13, 2, (Ježíš) zalkny sě
duchem i zamúti sě str. 34 infremuit Spiritu Joan. 11, 33; ale to nejsou
participia -y, nýbrž wftany je : v-stám', & zalkny jest omyl m. nor. zalknu,
v. Listy filol. 1884, 262.

Vedle -y bývá. tu- v stsl. také koncovka -g: neSg, grng s gon. -qšta
atd.,

analogií podle jiných part.

—9a zvláště podle te.—Eg,
uméig gon. -r,gšta.

atd., srov. Wiedem. 129. Tvary s tím shodné jsou stsrb. -c: moge, bude,
kove, ide. grede Danič. ]. c. 348; stpol. -gí (: -9 i a): przydo, 'I'Zkó,
wstanó Kal. 453 (srov. part. czyniý, wchodzý a j. tamt., powiszaió exal
tans ŽFlor. 3, 3, otwarzaió aperiens t. 37, 14, wznaszayó erigens t. 112, 6
atd.); & hluž. -o, pleéo z *plete atd., srov. džěéo z détg Mikl. I2 554.
Konquka -a. je „v_češtinč & mštině:_._Yy_sky!suj<z_se
takánčkolikrát
sivý-„1491962

.dí.9<._=_l_1_a-_
„vedle.

rzekó

_& r_zksí, . mar

.ojedinšah'c;

._ale.. .t_Q.J9_..1).uď ho

llggnjgxpu;(podle Briiekucga), anebo výraz _skleslý v adverbium; výrazy ta
kové mění se snadno na stránce hláskové, & zvláště snadílo mohlo tu místo
kolísavého znění stpol. -g'>nastati -a. Máme tu tedy_-g_qui_sgo_ _j__(_:_uon_1_v
če
štině__a__;'u$tipč,_ _.E-._.J'_.__J'9n.9m„v
„týkaly.jar/luzích,
ve ktčrýcl! ic z?l„J—ííwraquc;

stříduicc ta, cia—„A.
ta,.okolnost..svčdšía že. .:a není z doby staré.. psl., nýbrž.
že .se.. Vyskytlo & uialo „až na půdě

české „a ruské..

a tO...a1_1_alogií:_
za. psl

it:/mg,.„tešg atv. „bylo„stě-_tl'ýa,...tc$a_ (před přehláskou, do XII stol-), p_dtud
p_ř33919__se_159ncovka

u.

a._11!exqf_'ik>_.s_<z__n<_=€a=_
)%.eda, Peka

megllan.i_ckci,._řguhláska .nft._nř:„_\i_pcka Sc nezmčkčila.
čí_ti_.m_usila.__kdyby

. tu

p_aljp,___1_1_1_oge.
srhchorv.

atd.-__„Přejem' to byla

jaki—u „8.9„byla změk:

bylo _.:„ke _m'u'odní_;_.s_1:9v-_„513_6an 11.91.13ělřššžllí.)i_$t$l'12:

ruka

geul _;julgem
(mechanicky

podle

gen. duše z dušg).

1_1(:b9__11_elr_1_ekýeu_í
v diol..(_sj:jjek_.)_ pl. 10190

v_ojdlceoh_,_ženicheeh.

???....Ullřžšžh.
atp. BaltD-

.-c_c.h„z pův.. facka)- _Iýlíalekticky

1, 88 (mečhaniqky,

Yyškmljgéejaké.:aeládaauxl
plyše,

mem,

sedma

lchňa,

BartD. 1, 15 a 26 (zlin),

na

břohcch,

fěmšžkšqnílusguhláskx:ved'a. iďa, budiz;
utňa,

nažňa

(l931.l).1'fí_..891_1h„1_.:df7-:t_—,__.—n-.)atp—

t. 53 (dok), t. 80 (rožn.), t. 2, 16 (ham, 1101.),

t. 150 alan., slavk.), t. 166 (hru.), a j., _síllodue__g_pa_1fg._s_eďa,_
ehod'a, mlát'a,
9.1.1524;howatdtýchže nářečí- Y_119š5í!1š___jq
_?„láóži„.id%„n_<_=sa.a. idja, nesie,
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.ono staisí__a__toto mladší Sobol. Lech 232 sl. & Jagic v Arch. 15, 520;
ano bývá _tu také rnlaja, rekja. povnrgja Sobol. tamt. (XIV stol.), kdež
opět -_ja jen mechanicky

přivešeno.

— (_)_inělgk__ě_l_19_ye_ďc_z__atd,_y„__če_štíně_

nemame dostatečných svědectví; ale není pochybylnžejenĚgĚi

_ng__gi:de

\gjolq,_ro_v1_1ěž__
jako v lfll'ŠtÍllČ, nebot kdyby se bylo v stč. ujalo měkké veďa

atd.., byla by měkkost zůstala a bylo by z toho později vedě atd., srov.

seďa přehlas sedě z pův. 415 atd. — Byl tedy vývoj a postup

v češtině

tento: tvar žádaný -y se nedochoval; již v době předhistorické vznikl
& ujal se tvar nesa, veda, peka atd.. mechanickým přejetím koncovky -a
z tvarů měkkých tak. teša atp.; časem pak vznikl u sloves se souhláskou
-d-, -t-, -n-. pokud sem patří, také dialektický tvar měkký, na př. verl'a,
pleťa, sedňa atp., podle seďa, pusťa. hoňa atd. (Jinak J. Zubatý, srov. HI.
]. str. 9. a Sobolevskij v Žurn. min. nar. prosvěšě. CCXCIX. květen 91—92.
podle Zub. v Streitb. Anzeigru VII, 163. Doklady stpol. rzeka dicens uvodí
Bruckner v Pracích filolog. III. seš. 3. a Sobol. 1. c.)
& Participium.

PQtO.,J'S_01.10_Y.C„
funkci.. „attributivní

nebo. Y. zastoupení.

substantiva _přijímasklonění složen_ě,_na př. stsl sóda; xm'lňywos' Cod. Mar.
Luk. 22, 69 a sédei ó zaargyemg t. Jan 9, 8, prosvetiti sědešteje šum,-dva:
1ng anrms'rms' t. Luk. 1, 79 atd.,
v češtině ncsúcí později -aucí, -oucí,
tešúcí přehlas. -ící, trpiecí zúž. -ící atd., na př. lev rzewuci ŽKlem. 21,
14, studnicě tekucye Pass. 331, na buducyem světě OtcB. 86", potupímy
wftawaguczy na ny insurgentes ŽWítth. 43, (3, hlas _Wgagiczý Bass: 280,
kam se děl miluyuczy Hrad. 373, všěchny miluyuczye t, 342 zahynugicim
pereuntibus Koř. 1. Kor. ]: 18, prziblizzigiciemu sč Ol. žalm 118, 14,
cpqutigicich zákon t. žalm 148, 14, oplaciugiucim pl. (lat. ŽKlem. 3b, otpust
krzyzygyczym mě Modl. 50% nenawidieci (pl. nom.) ŽGloss. 118, 150,
v zvoneěkách

\vzniecich

ŽWitth.

150., 50,

věřím___vvye1_'__z_ic_z'ie_1_n_jia;t
112,

jiným okolo sebe ftogicym Háj. 193. fmutieczie tribulantes ŽWittb. 105. 11
(pl. akk), ot fchodieczich v jezero a descendentibus t 29, 4 atd., užíváno
vždycky a dosud.
35. .0.. .Pal'Ě'ílÁPŠPL to!!'_99_.„v č.6. š tí n ě. ješí9č._:4vláš.tě.

]. Tvary jeho jsou jenom v sing. nom. masc.: nesa, teša přehlas. tešč
nč. tcše, 151—160,
přehlas. t'rpěg— fem. nesúci,

tešúci, trpíeci,

později nesaucz',

nesoucí, tešíci, imma) odsutím koncové samohlásky -c; — neutr. v jazyku
stmším jako mase.. nyní jako fcm.; — v sing. akk. masc. stč. nesúc, tešúc
přehlas. tcšíc, trpíec zúž. trpíc; — v plm'. nom. pro všecky rody stč. nc
súcc, tešúce, rirpžace,

později nesauce,

—ouce, iěšžce, trpíce;

— a v du.

nom. tytéž tvary -ce, t. j. plural brán také za dual; — srov. III. 1. str.
294—298.
,
2._ V měkkém
sg.____1_1_om_.
teša,
to_-_1_5_9__atp.
nastalo
přehlasovžtní
a jest
_tcšč. učí 505.6 „(kl_es_r_1_ll_tí_1_n._3912499),
_stč: i „uč-" tiiě'ňtdlÍÍÝÍěžřéč—íšluých—Í

.-

„__—f
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__Qt! _llleOPQČáĚkll „.neízítthaapvané,_ __
a.. většinou. %!?ŠCPÍP!„vše.:

hlágkypbýyalé, srov. I. str. 119—120. K oporám výkladu, že -a— bývá
zrušením přehlásky ze starší -ě, -e, uvedeným na místě ukázanem, patří
dále moravská part. kleče, leža, scďa, stoja atd., s nimiž tu zároveň jsou
výrazy adverbialní f—kleče,v-Zeže,f-sedě, f-stojc atd. (v nář. křižanovském',
podle 1). Fr. Autraty). Věci té nelze vysvětliti jinak než takto: 1311!také
na Mora_v_6__míf9-__pšt2h£t.s_oveu£
tleče atd-.,-Jako V.češtině....západvís.„Manuela
&.u_tvQřenz .nšh2_yi£a_z_ ad.3'<.e_1:1_)_iz_t.1_13.í—_
Jclcěczěa

atd.-.,. Opět..iako_y„š_qš_tině_

Západní ;__ve výrazípll. „ff/fifě? „atd. zachoval.. .se tvar. staří . ze. ___samotné-nak.
k_leče_a_w;,přiial_o__p_o_d_l.cm!—t...)uugatu .kgnpovku.,-q_,_ či jak. jinak_ prayínzqzr. '

ltžetxlaska..„se..zntusuak..Doklady __bitaxší...p.lzo_.dialektiquu .tuto... změnu.. 1595
Ermolaus

před ním

ftogya

Lvov. 82b, Lvelmimgugvagq

_l'yet.. j. _1_1__něvaj_q__sě

a 70b; doklasz
nářečí .nynějších.;....mléťa....sef!a_,_„„lféa,
hořa, sim, sypa,
lova, živa, kru'1a,stoja. umčja, volaja, púščaja, kázaja, kupuju BartD. 1. 26
(Zlín.), věda L 80 (rožn.). puste, střílaja t. 79 (též), choďa, zavolaja t. 77
(val.), běža., kleče, ruleta, hraju, maluja t. 2, 55 (přen), óměju, dčlaja, kácčju,
kópója t. 81 sl. (olou1.), sedu, kleča. choďa, stoja, vstávaja, líhaja, t. 106
(letou), t. 107 (jev.), leže, choďa, viďa t. 150 (slavk.), leže, seďm kleča t.
176 Chan., bm), seďa._ vráťa, zaplaťa, uapija se, dívaja se. zavolaja t.. 197
(tišň.). seďa, leže. kleča t. 240 (kunšt.). choďa, sedla, kleče, stoja t. 273
(jemu.); kleče, leže, stoja, choďa Kotsm. 7 (doud1.).
3. O part. dial. veďa. buďa, pleťa, meťa, sed-ňu, .utňa atp. (s koncovkou
měkkou) za obyčejné veda., buda, pleta, meta, sed-na, _utna atd. (s kon
covkou tvrdou)

v. % předcházející

č. 5. Ěíed_1e_tohpiv5kytují__ ge__1__n_áí'ječíc_lí

ta_ké_p_urg _:___1_1_10_ž_1_1_BartD.
1, 78 (rožu.).

nemuža

t. 2, 176 (him.,

hm.),

po—

muže t. 197 (nezam.). povozy t. 1, 26 (Zlín.), t. 195 (ml.). jeza (jísti) t. 26
(nm.), t. 2, 32 (holeš), t.
(přala), sněm t. 1, 347 (Zlín.), t. 2. 176 (hru.),
ugegq t. 1, 195 (val.), najeza se, pojem t. 2, 119 (jev.). půjeze t. 197

(tišň.), vizi L 53 (přec, praes. vizu vizeš m. vidím., -íš) atd.; 332%
\:zn—ikalí. 9É911X111QUÉQEMÉSKQU
kmenomu.,

1%.odchylka.)rzeikla.

Patrně

Ž_Q_S_e__
til...1>.ř!šjšl_la_„_SQENáělíšL.Ha!?_JŽPÍEĚL..k?9£€..ii.1!!%ií_Práxem.„nebo

šíejmmgžée

.pemuéaamnesf_.9121„.n.u'1_ž9=_..můžca.vigq

PQY.Č_52_.3_J_QĚ_“_Z..ÍJII.DL
_pqvčz .a jez
4.

atd-;

Slug.

nom.

atd.

b_y_17__v m_a_sc. __u u_e_1_1_t_1_'.___s_t_(_:j_n_ý__:
nesu,

t_eurve časem vžilímíme.

tím.,
oby.

ptam. dial, ___.vizu.
veda,

tešě.

_12119...!1651t_1:9_19„txaaigtu=
nč—nésouc,

trpě

vedeme

tešíc, trpíc atd. Čteme tedy v textech starých: děťátko kameníčkem hrá
byehagie po “ftrowie Pass. 3401 děťátko mčičkama čpíráše hledagye u m'ateře
pokrmu t. 338,“dietě u své matky lezye zavola t. 377: zjévi sě děťátko
nefa ovo.Ce Vít. 905, vše tělo bem ustalo Ale.
1851, slunce stojí počna
činiti dlúhé noci Troj. 182“, (slunce) se obrážeje blesk činí Háj. 344;])atd.,
t. j. běhajě za ně. běhajíc atd.; ve Vít. bylo napsáno: (dietě) hýbáše se
hledagicz zahřienie mateň'uu 106"., ale starý opravovatel učinil z toho hle
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. dagie; nejstarší mi známé příklády novoty zde vytčené jsou: (vojsko) bieše
vyslo k boji hluezziecz 01. 1. Reg. 17, 20, břicho gfuczy u prostřed těla
Hrul). 4655 ucho žalmdlem závisti bodeno sutzy řeklo Zrc. Múdr. 692;
o dalším pak postupu, jak se tu šířilo nové -ci_ -c, poučují tato data:
Šimon Hájek (1547. podle Včelínovn opisu z r. 1631) učí, že při neutru
může býti part. mase. nebo fem., na př. hovado tyje leže nebo ležéci Háj.
Šim. 205; v bibli Br. je ještě: všelikě tělo aby flyfl'e hlas Boha živého
mělo živo býti Deut. 5. 26, ale pravidlem je pro neutr. již tvar fem.,
na př. zavrženo gfucy Ezech. 22, 16; Drách. (1660) konstatuje, že někteří
mají po neutr. tvar stejný s mase., jiní s fem. str. 132, uvodí neutr. ffau
kage 97, sedě 114. hnige i lmigjc 106, jinde fem. a spolu neutr. gfaucy
i gfáuc 84 a praví že neutruln idem est eum mase. et fem. 126; Nudož.
(1603) má v pnradigmatech veskrze tvar fem. také pro neutr., zná také
způsob starší: slunce vzcházeje atd., ale pokládá jej za chybný 543; Rosa
(1672) má tvar fem. také za neutr., & neutr. weda pokládá za chybu str.
136., semeno padne v evang. Jan. 12. 24 je prý errore positum; Dolež.
(1746) má neutr. \volagic., milugic. pigie. budue 100, 102, 108, 112 a j.;
podle mluvnice Tomsovy (1782) je tvar sem patřící volaje, někdy volajíc
str. 259., v paradigmatech wolage 256, leže 281, hyna 313; podle Chládkovy
(1795) trhajíc neb trhaje str. 88; podle Thamovy (1801) wolagic neb wolage
str. 100, hj'naue nel) hyna 110. podle téhož Neueste Methode (1811) je
neutr. leže, chodě, uče, llyffe str. 57; v Dobr. Lehrg.l (1809) str. 320
a '-'(1819) str. 245 sl. konstatuje se kolísání; v Nejedlého Gr. (1804) str.
246 je nesa., bera, miluje, píše atd. masc. i neutr., a. na str. 247 konstato
váno kolísání; Pelzel (1798) str. 87, 95 a j. má neutr. jako fem.: nefauc,
wolagjg atd.; tak také Šmitt ve své mluvnici (1816), g_rlgglg__us_us___z_ů_stá_l_.
Y sing- nom.. „few-„jc ...lš.Q11_c.Qv1_<_a;.
náležitá...:.c.?la :HQSÉÍCÉ.tašúcá. .tme/mi

atd.;

ale vedle —ca'vyskýtá

geologigšžghtglgíg“gtd;

se od__)_UVstol. také -0, &_totoje

v_n_ě.__p_r_avidle__nl:_

Srov. III. 1. str. 295—296.

ti-_Y_plm_a„nou1_- je prav._i.d.1_.e_m_1_i.op_cgicka_-ce=
stě—nesu'ce,

tešúce,

trpiece

atp.. ně. nesouce, tešícc, trpíce atd. Někdy však bývá také zde odsutím
2121921513130.11%;ch 313.111'2.
andčli sú mě utieffyecz mněli Hrad. 3952613.
rzkuez Vít. 38b, (žáby) biechu zadagic Baw. 64 atd.; Usus „ně, (spisovný)
aglovává__3ge._ Srov. opět III. 1. str. 298.
„ 7. V nč. nesouc—,tešíc-, trpíc- atp., stě. neslleltesú'ej
_trpieef atd.
Le kměno..ya1 kOIICOYk3.£1.<>_I.I.há._Jak
Svědčí „hojně. doklady

„ze_vzšgeh.dph.. jazyka

ěeskelul na př. nalezuucz Pass. 16, slilgpgijcz t. 455, bohu sč inodleecz t.
57, lzijcz Štít. uč. 45b, fnefvvcz Štít. ř. 138“, vprvvcz t. 713, ponuknvvcz
t. 132'), rozvmyegijez t. 473, przyflul'fegijcz t. 743, magijcze t. 7“, czaka
gijcz t. 25% klekagijcz t. 165“, pleeflíjcz t. 37“, wzdyflijcz a ftonijcz t. 703,
obrzezzíjcz t 385, newrtrzijcz t. 14812 mylugijcz t 43", pamatugijez t.,
1685, l'lyflij'ecz t. 4% llyffijecze t. 795 zrziecz t. 135, zrziecze t. 255

86

obratijccz 55 t. 12b, wyerzijccze t. 79% chwulcecz t. 932 myflcecz t. 76b,
rzkú'ce BiblB. Mark. s, 16, t. s, 28, gmagíce t. s, 18, chodýece t. s, 24,
mluwíece t. 9, 4, nefuvcz Pror. 21h, rzkuvcz t. 5“, rzkuvcze t., prodadaucz
KolČČ. 256a (1558), gfuocz (sic, m. -úc) t. 68& (1549), przígmuocz (též)
t. 73& (1546), pocznuocz (též) t. 3“ (1545), na časy buduoczy (též) 13.44&
(1549), gfauc Br. Isa. 37, 27, glauce t. 56, 6, wl'tanauce t. Gen. 35, 3,
vflyfljce t. Deut. 21, 21, warugjce fe t. Gen. 14, 7, fpalugjcý t-. Dent? 9,
3, zahubugicý t. Ex. 12, 13, náležjcý t. 29, 5, náležcgicý t., budauc bu
dauce Dolež. (1746) 97, wolagjc wolagjcc t. 100, ležjc ležjcc t. 104 atd., nč.
neseno-, tešíc-, trpíc-, slc. nesúc, bijúc, tcšúc, umějúc, horiac, držiac, činiac
atd. (jen po slabikách dlouhých krátké —uc,—ac: píšuc, chválac Hatt. slc.
111,

srov.

1 str.

1134131622994

609).

411.3.._d_1.'_u.hdy_.tu__bý_\íá.
61ké„s_.labíl_<.a„krá.tk

& V0__Šf_:í_t

POdlCohledání p- V- Ettla na 1>ř-5lglyikáaýlo.qhá._žíc
vždyka

219. (v 511 dokladech).

výjimka

l_)lyze_c_zy_
Ie. 152% wlgzgcz

jenu

99111811.1911.14.199113139...P9ÉĚ:„.Y.SIPJŠĚQCPŽLI

58", przylozecz

44% fluzecz

50% newazecz

473;

když však povážíme, že slabika. krátká žč tu je již skleslá v že & psána,
ze, tedy uznáme, že se tu má rozuměti zkrácené blížeci se. položce atd.
Rovněž tak psáno tu dlouhé čic vždycky czye (v 69 dokladech); vedle toho
je part. psané vczecz 58“ (doklad jediný), tedy : učec. J_i_né_doklady___serr_x
_j_s_(_)_u_:__[edeczy__Ben.__Gen,_ 21, 16, wažecz (vážiti) t. Num., 7, 79,

bogeczy fe t. Gen. 27, 42; Libuše flyffecy Háj. 9", Vlastu llyffecy t. 153,
Budeslavka ftogecy řekla t 195, profccy t. 193, žena bogecy l'e l:. 39“,
kříčccy t. 1013, na loži ležccy usnula 99", trvala pánu Bohu slaužecy t.
3413, na cestu se l'trogecy L 6911atd.; vedle prol'yce t. 116“, Itogice (t. j.
-ícc) t. 132“ atd.; řkucý Br. Ezech. 35, 12, (žena) wygducy odešla t. Dent.
24, 2, vviducymtJMGcn.3, 6. obrácena gfucy t. Jer. Pl. 1._8, zavrženo gfucy
t. Ezech. 22, 16, ženu, gduc t. Gen. 19, 26, gfuc zbavena t. Lev. 26, 43,
žena počnuc porodí t. 12, 2, (duše) smilnila poltupugicy po nich t. Lev.

20, 6, magic t. Jer. 3, 3, mggig
t. 2, 36, opaulltěgic t. 2, 17, po
hrdagic t. Ezech. 16, 31, roztahugic t. 16, 25, loměcy rukama,
Jer. 2,
37, ozdoběcy fc t Oz. 2, 13, prawčcy t. Gen. 39, 19, trpěc nátisk t. Isa.
23, 12 atd., vedle gl'auc, warugjcc, vflyl'fjce atd., jak uvedeno nahoře;
-ci_jg

_říudož. (1603) 545 má činěci & činíc atd. _a učí. že při koncovce

slabika předcházející krátká, při -cf dlgglgš Rosa (1672) má sg. neutr.
weduc i wedauc 151, fem. weducy i \vedaucy t., neutr. činic & fcm. činěcy

148, nentr. wolagic, milugic 149 atd.; Dolež. 1746 má ro si_aneín,
krátká.-1101, 432393529. 1219..-RIPE-_XĚEILEQdĚÁUPEhG_rámce,..
gw,
-íc sty., 91, na př. buducy, buduc, gfucy, gfuc a. budaucc, budauc,
gfauce, gfauc str. 97, wolagccy, wolag—íc
a wolagjce, wolagjc str. 100, lcžccy,
ležic a, ležjce, ležjc str. 104 atd.; panna. (manželstvím) přivázána gfucý'

nemá hledat rozvázání Nitsch 87; Tham (1801) má.

fen). wolugjcy.

a wolagjc, neutr. wolagjc, plur. wolagjcc n. -jc str. 100. a, později (1811)

87

má sg. fem. ležic, chodic, učic, flyffic & plur.. běžje, kiičjc, -jce str. 57;
u Dobr. je pravidlem vždy HBSOuC-r—teší05trpce-_ atd., krátkéfem.
-uci,
—ěci,na př. nefuci, mugici, l'pěci, choděci, profeci připomíná se jako archais
mus Lehrg.' (1809) 320, 2(1819) 245; ona nellyl'l'eci Květy 1834, 137;
'dial. děkujic BartD. 2, 258 (Nár.) a také chtic, nechtic t. 119 (him., litov.,

zkrácením novým). Úhrnem.: Q&ngá...__slabilšat_erulslú_z„býsz„_:etjg,
_-g_tj—_,
_bylz_1___v
_češtině

trpz'cc— atp.,

1731933111115

trpíc-

atd.;

i_i2._„vc _XIY ..s.t.9!-_»._pžíkladx„ krátkém“

stoletích ppzdšjšígh;

vmýšlejíjim

mšic-,

tešzic—,

vedle

t_olio

také krátké. „11953493mšic-.. t_rpěc:._._19ž_cc—.
atp-.;, „krátké

ležcic. šatu- ,jq dosvědčena

objevujíscv

& je dlouhá__d_osud _: nesúc-,

později neseme-, neseno-,

bil/310 však. druhdy

.!1..*ž:5É'.£(3_fr_-.ĚciŠÍ'icť.

.FhGQJítžtÍRQFÍÉ.YidPFQÉÉYfH'xFšlktíl.
„trezlišsmšt

„Davidka„vesměs„bez.„poclstatka„kolísání„Banku -..knižašm.

uciněukonec .prrqukým.

.! nč-„iqst mimo. něk9_1_ik
odchylnýcli.zvláštnoětí..

Z_._1.-__D£1-._I!Q.ŠQĚLQ_$Q.1.QÍ3ÍL
pra-Emmi

dialýza

_nĚĚQ.“971._tĚŠ?9". trnitá-—

Místo náležitého zip,-. v.!ešíq: atp.—_..(pželllas.
_?Ž€:)„býYÉ :wq-..,..:.ch
zvi'qtnoumunologií : v době úžení 'ie-ví bývalo vedle novějšího trpíc- také
starší trp'iec- atd., a podle toho přiděláváno pak i k tešíc- atp. domněle
starší

tešiec— atd.,

a také

zkrácené

tešcc-.

Doklady:

_gi_1_i_o.<_.f;_ije_cze_Št_í_t_.__1_'fT
73b,

kazyeczye (kázati) EvVíd. Luk. 9, 6, srdečně mylugecz Kruml. 39:1“1taziecze
Mill. 106“, nechagiecz

t. 4813, plošecy_1_3_1j.__Jeg._
31, 15, koza odešla lagecy

Pupr. ()b. 33, fiuní Joštova chudé opatrujeci Bř. 16, wohigecy, milugecy
Rosa 134 a 149, milugec t.. 152, spílajeci Lub. 19, 5, milujeci Jandit 70,
wolagecy Dolež. 100._ milugecy t. 102, pigecy t. 112 atp., očekáwageci
Květy 1834, 26, ljtagecj t. 235. 9991139131213. měla tato..,gglshyškcjaké.

.

lwa—Sc.
miluje.
druží.

LÉQJTL--ŽEJJÍÍ$LIÉHÉ masc— (ngutr.)„ 11.1.9319,
koncovku

s_e__ferp.__mi_l_ujeci_
utd_ Dosud zachována
2, 258 (Žďál'.).

ta zvláštnost

v dial. řikajec BartD.

&....Nagpakgfuéaáamizzzmísto Antifašith.:;écgzxdial. nechme Ban-tl).

], 77 (vel:),vtuci(: chťúci)t. 122 (luš), _pgdlgpesúc

atd. Na po

hled zdá se, že sem patří také adjektiva trýúcí, prošúcí, —iúcíatp., např.
boyuci ŽKlem. S“, trpiuci t. 735, vodu bieziucie t. 421), sedjucim sedentibus
t. 881%,czynyucieho t. 25", ot czinyucich L 43“ atp.; ale adjektiva tato
nejsou utvořena z pant. -iec-, nýbrž způsobem jiným, v. zde doleji č. 12.
10. Místo trpě, prosě nč. prose, -iec- nč. -íc- atp. bývá odchylkou -čje,
-čjíc. Na př. seděje, pravěje, spěje Drach. 127—128 (vedle sedě atd.), tipěge
ligu—Bel;ka
351, bdíš fpěge dormiens t. 2, 26, k Bohu fe modlege t.
1, 86, prodavač diwěge le tomu t. 1, 260 (u Beck. z pravidla tak) atd.
Je to odchylku téhož způsobu, jako v 3. plur. trpěíí, prosejí atp., o kteréž
viz nahoře

V % 141 A:. c);

QÍPŠH.L'.ČJÍ“ "J.-.:!í.P9.d.!lČF—.

.99_913Y19á_
331_- :_ějí_.1.nf_„_-í..<1a1a_9.<1qhy1„némupani
“

11. Participium má se se substantivem, k němuž jako doplněk se
táhne, shodovati v rodě, čísle & pádě; ale od toho jsou v jazyku kleslém

„„-z
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mnohé odchylky. ve známých vazbách absolutivních atd. 0 obém viz na
svém místě ve skladbě. V nářečích zanikla povědomost o náležité v této
příčině prarídelnosti docela & m1_$wa£ti£iríem„
_.růhec.__za<_>119\Á0-_
tu
z tvarů

kdysi

IQZFPÉLQÍĚÝCÍLZAQĚQWI.SQ.,QDXŘBÍDŠ.JQIIÍQ(1©D,_11_S!312111LIÝ_.?LDE39Í

absolutivngtjaji;_tvarj;:___pjja

šátek. ., (oni) pohlquranaň
choďa.

stoja, leža.

seda,

tvaru,.:?íqěz_..129šuúq BartD-

viděl sem, nedaja,___sg___p_Qb_í_z_e_t1
ona vezma

odejdú Šemb. 35 (obecně mor.), a taktéž doudl.
kleč-a Kotsm.

7; rgvněz__tak__už_í_\;a__s_e_dial.

1, 77 (rel.-2 adr-jia

7795931195119.,„r_19.s_ias==.
víšum

chváiac (pro všecky rody a čísla) Hatt. slc. 111. _Iíěktcré takovw—nuliny

i_SPHi V 137ka knihám-„lie rř-

mluvěatrf; řkúc pravdu.. kto nedrží

smiernosti, nem'e hohu míl ŠtítV. 203. po lidsku mluvě zatracovati jí nelze
Pal- 4- 1, 10» nám.. brloh., prm'clnmlvvieqe..dáváéermo

volím viece 15137151.

115%ja jsem ho říkajícdo naha svlíkla.Květy1834, „ŽŠ'Ž—f';
jgýqflcg atp.: nezbylo takřka nic Us., zdraví naše co dále jako rka vždy
větší zmenšení héře ŽerKat. 265; — soudě! _-_ícv:
_dleijmen soudíc byli oba
Čechové T9_r_nP.3, 547; — Mrzí; dal mi všecko vyjma tři stromy Kott;
— _vůčilegdšgpočet stoupenců množil se vůčihledč ib. atd. — Krok odtud
dále jest. že mechanicknnngmdlbaím
&.Dřclílnállílh_ĚQBEQXQBJLQIÉĚĚÍEÝQD

vznikají výrazy, které se na pohled podobají participiíni. _v__skutku_však

Madrg'biaf
www

Zejména-..rmzx=
Bartl). 1, 26 (zlin.);

—_7'a:
chceja BartD. 17 80 (rožn), _kopovaja t. 2, 83 (olom), poděkovaja

t. 89 (též);
-c13(-jaci, -jecz', -jec) budaci BartD. 1, 83 (hran.), budaci, pi'indaci1
sednaci t. 93 (kel.)„ budaci, idaci t. 122 (laš.). řeknaci. kleknaci t. 2. 27

(litil.).\biidaci, lehňaci t 1, 90 (stjick.),Qwďacymid'acy,

vozmncy t. 349

(rožn.). sečaci t. 77 (val.), možaci, vadňaci t. 78 (též), voďaci, idaci, ščepujaci
L 80 (též), melaci. zavolajaci t. 77 (val.) atp., řikajec t 2. 258 (zdál-.),
-ac- proti náležitému -íc—.-úc- vpart; v týchže nářečích jest také: hořaci,
ležaci, kločaci. sedaci, stojací, choďaci atp., s koncovkou -ac- na. pohled
starožitnou a shodnou se stč. trpacn prosac- (před přehláskou), ale v skutku
jsou to zajisté rovněž tak mechanické novotvary, jako buclacif huďaci atd.;
-zíca dial. —óca: __(lóca,sócg_BartD.
včdóca t. 2, 197 (tišň.);

2, 119 (han.. jev.),
—

dóca. řkóca,

-úceji, -auceji: gl'auczegi dožádán (táhne se k podmětu sing. nom.
maso.) od pana rychtáře na spatření škody na vinici, przigdauczegi na
tu vinici tak se jest vyuašlo Lún. var. 1654 (list rychtářův), vgdauczegi
oni (k podmětu pl. nom.) od vrchnosti snu do vězení vzatiLún. reg. 1564.
12- Elmarit._ne£úfíi.„rqzwí.-mycí:

„mřížce-—ída.trzliccě,___-_ící
atp.,

vylo—

žených v c. s. % předem., abstmhniíse_KMQU.A„_191MSLtu_._delší, .pn
pínaj_í___semmechanigkjje kmenů_m__jinýin,a tím vznikají různá adjektiva

99315;foin_adisktiva;
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_-_qí,_
s koncovkou, která se vidí ve všech adjektivech prvé vytčených;

kongmflašaiwlá

31.1.29.ĚÉGJLEJQÉMĚÍXIÉBEB„EQĚÉÍLÁQÁĚISĚÍFÉ
..j??

„máme-.ve..132921911:licí
stroj,

potvrzovací

hodiny, „šiqí stroj, bomqí. pes, ???—ago.?
zámek. few?

list __gt_p_.;ve „stojací Us. Jg.,

vz'isací Kotsm.

dílea1__po_d_19f9z_ací at191.__,s1í1_eír_1..„pod.19
dia-_ part-...sřaia

7 j_eS1:_—a_.—

m;..(dpudlh

-úcí, -aucz', -oucí; kon_covkg ta přejata od adj. p_art. nesúcz' atd. dala,
vznik átlj'éktíhílii'tvarůln

novým,

11t\'oře1_1ý_1_11_jo(_l_hg_t_l_i
zg_k_1nggů___j_m
ehpýgh.

na př. diváci, divy som viděl dywuczie Oto. 76b. gĚÁIÉvÉQŽQQÉ-í. pravda.
pravdoucí,
hanba—ha..n.bou.fá,.._stč. ngí.
nč-._.'2.čl_921_(:í;
— jednali_.z„e...lgnlenů..
31985335
9772.03;
. čgf;z_i9íz-_;gž(l9vú9ía„„šádzíqén9zdz.._:a%cí=
roucíz
Stč.
také strádúcz', jáStČ-_.
[traduczy
egenus 'JKap. 96, (i, ftraduczieho t. 81,
4, ftra
dncziemu t. 81, 3, ke slovesům vříetz', hořětz', stm'etz'sě, žádatz', strádatz'; —
v stě-_,j..sgu...t.uzchhúna.„h95!)é.tvar):„hledí.qí.. k _5193íeěllxn._vz.-„?;Uffčáš-MSM;

Egg—. běžúcí,__vodabigzjggig zklgm,_42b; bojúcí (sš), bogiuci tebe _t. row,
bogiucich sě tebe t. 100“; bydlíícž, všickni bidliuci t. 22“, mnohých bid
liucich t. 20"; čžňúcz', czinyuczi divy t. 68“, czynyucieho nepravost t. 25b,
anjeli czinyuci t. 82“. ot množstvie czinyucich t. 4(i", protiv czinyucim zlost
t. 75", rozpudil všěckny czinyuczie zlost t. 79", s czynyucimy zlost t. 108%
dióúcír'diwiucich sě t. 109"; dojzicí, doyuczieho lactentem ŽWittb. Deut.
25; hlasonošúcí, —1zošzící,obět hlaffonoffiuciu ŽKlem. 17b; hoňúcz', ot h'onu
czich mne ŽWittb. 141, 7 ; hořúcí, oheň horzuczyy EvOl. 109b; hřčšúcí, zákon
dá hrzioffuczym ŽWittb. 24, 8, hrziefiuczim ŽBrn. tamt; chocl'úcí,přěchoďúcí,
přichoďúcí, schoďúcí, vychoďúcí, chodiuci Žchm. 79h, ot potřčby prfiecho
diucie t.73b, prl'nchodiucich t. 127", (s) fchodiuciemy cum descendentibus t. 87.
5, duch svatý wychodyczu (sic) ŽWittb. Athan. 2261; chozúcí, otchozúcí„při—

chozúcía'vchozúcí(podlelig; ohm): 3519.13311%!nggamigyyteaam.
88, 42 (glossa),

(itého—Zhai ŽKlem. 615, narozenie prfichoziucie t. 155,
wchozucziech EvOl. 287'; kvíhicí, quiluczy ŽWitth. 34, 13, leťúcí, od střely
letiucie ŽKlem. 73b; mluv'úcí, vymlúv'úcž, ústa mluwiucich t. 62, 12, vi—

mluwyucie ŽGloss 77, 4; nenávžďúcí, nenawiducich de persequentibus
ŽGloss. 118, 84, nenawidyucie mne ztratil si ŽKlem. 11b; okl'účúcí, okliu—
cziuci oklúčili sú mě ŽKlem. 973; ploďúcí, vzraduje sě plodiuci t. 47“;
pÍ/v'zící (plvěii), plwucic učiní jě liquefaciet t. 147, 18. -pojúcí, opojúc'í,
strast opogiucic t. 1:55; přibližúcí, przyblyzznczy EvOl. 197“; protiv'úcž.
vše'ckny protiwiucie adversantes ŽKlem. 3, 8, protiwucich sě tobě t. 51“;
rod'ácí, bolesti rodiucich t. 352 rozraz'úcí n. -žúcí, hlas rozrazyuczy ŽWíttb.
28, 8: scd'u'cz',fediuci nad domem Žchm. 107“, sediucym ve tmách t. 88b;
slaóúcž, Hawiucím t. 508; slyšúcí, člověk nefliffiuci t. 27b, buďte uši tvoji
flifl'iuci t. 109% stojúcí, ftogiucic biechu nohy t. 106a; škoďácí, suď [ko—
diucíe mně ŽKap. 23b; tlačúcí, potlačúcí, dal v rúhotu potlacziuce mě
conculcantes ŽKlem. 56, 4; trjíúcí, trpiuci budu ŽKlem.
74b, křivdu trpiu—
vv,
cim t„ 120"; učúcž, nade všě ucziucie t 102"; verucž, ncvěřúcí, lid ne—
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wielzvczy Kath.

203, Tomáš jenž slovieše newyerzuczy EvOl. 238“. pyl

ngyieyzugzym_gohmtyegn___l£ggg v. 2918, wyerzuczy credentes EvOl. 2413,
kteřížto newyerzuczzy (sic) byli t. 138% jenž všě \vierzuczye usdravuje
Marg. 26, wierziucim ŽKlem. 1330, všech wierzucuczych Kat. 98; veselúcí,
weffeliucich se ŽKlem. 69“; vzňúcí, v zvonciech wznyucich t. 123“; —
v ně. jsou toho příklady v mor. ležúcí, zdalo se Ranoši na loži ležucej
Suš. 186, sed'úcí, moja najmilejši v komůrce seďuci t 206; — sem patří

také tvary -ící v textech, ve kterých této koncovky nelze vykládati zúže
ním z -iecí & kde ji tedy nutno bráti za přehlásku z -:.icž, na, př. 3 czy
nyczymy ŽWittb. 124, 5, vraždili chodiczye t. 105. 7, ot šípa loticzíeho
t. 90, 6, křivdu trpyczym t. 145, 7. smqu horzyczyy Pror. 25“._ všěln
wyerziczyom Kat. 122; ——0 port. spiúci, (žena) jednú byla nezzpiuczi

Jid. 159, v. v 5132; —
:ěiúoápiohlooa
deci,

s koncovkou

vžiíoía. opět-!

519168 \tíó- tmě“

a_z'fooíti. o_t.o_<l_y_1.1_1ísto

PĚ91a3911.-0f'-.“£1l-„P3_11r llmoíiúoí,__5ážčiúoí

na př. bdějúcí'fhdýegýczy

Rě'zollloi__-_fšzíí.o_í_=

Alti—sob; b_zjdléieicí,bydlegiciemu '01. Mich. ]. 12,

ot bydlegicioh t- 2, 23.. bydlegyczym Pror. 7“; mario,
owutogyozsňm.pokoj.
11le 1583; držčj-ácz',nádržějúc'í, držejících MC. 71, s jinými jie (Vlasty)
sě nadrzyegyczymy

PulkL. 16; _Izgfějgicí,__ol_|ně
_lloljzyegicziho EvOl. 136“;

chtějúcí, mně chtiegiciemv Koř. Řím. 7, 21, nechtyegyczýý nolentes Pror.
Isa. 30, 9; choátqjúcí, úst chwalegiczich EvOl. 114"; lcžěiúcž, náležěíú'cí,
věcí náležegijoých Prof. 11, náležející nč. Us; páleiúcí, (ohně) palogicziho
EvOl. 32“; rančjúcí, ranyoguczym lhářóm EvOl. 1695; sedějúcí, fedyegy
czyeho l'ror. Isa. 28, 6, fodyegíczieho Ol. Num. 22, 2-5; slyščíúcí, ucho
flyffyegiczio Ol. Prov. 20, 12; svietějúeí, světlost fwyetyegyczie EvVícl.
.Jan. 5, 35; trpěiúcí, nad trpiegicimi .Kruml. 10“; — také v part. bývá
u sloves těchto odchylkou -ějc m. -ě, srov. zde napřed č. 9. ale v dokladech
pozdějších & řidších; —
-u,7'úc_ípřohlas. -u_iíci, s koncovkou přejatou od adj. part kupující,

Em

vil.—ízťuřaěngjír“
Mama; (ja"hospodin"'tépgggggggpercutiens

91.___]'2z__ecl_1._
7, _9, tělo mé dal sem tepugyczym

percutientibus

Pror.

Isa. 50,

_6, tělo mé dal sem tepugicym Koř. 166% přčchodzqiúcíj plzechodugicich
pemmbulantium ()l. Žalm, 67, 22 (podle zřetelného napsání -ch0dující, ni
koli -choď;qiícz); letujácí, dóm letugyczy domus ruitura Hymn. ()pav. 177";
women“
-l;z"ío_í_..._
s. _kQDPPÉQLPřeJ'šWOP.„_OQAQÍMÉIÝÉQJQŽCŽ
Diablo:—...zzztooíjíoš.._(tř,.lLvz.31632191: např. byd..l'uLúgá město bídligyu—
czie civitatem habitationis ŽWittb. 106, 7, 1313351
lidem _Ěydlggcgjjngg._3a1'.
l, 4, s bidlygiczymy ŽWittb. 82, 8; čiňzqiúcí, czinigiczí ()l. Gen. 1, 11,
czynygyczyemu Pror. Jsa. 6, 5, proti czynygyczyn'l zlost ŽKap. 93, 16;
hýřzqiúcí, hyrzigiczi praevarícans ()l. Ezech.14, 13; choďzgiúcž. schoďijvúcí,
zvieřat chodygicich Ol. Sap. 19, 10, fchodygicimi descendentibus ŽKlem.

117"; chomjzicí, Haggag,

schozujúcí, vchozujácí, vzalwzzqiúcí(podle
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1. sg. chom), chozygyczy tmnsiens Pror. Isa. 34, 10, tě przychozygyczyeho
súdci

Modl. 18“, przychozygicieho

ndveuam __(_)_l_.„
„E_zech. 22, 7, všelikému

chozygicziemu t. 16, 25, všickni chozygyczy Pror. Jei'. Lament. 2, 15,
(všichni) fchozygiczy ot meče cadentes Ol. Ezech. 32. 26, przychozugycye
qui venitis Pror. Jan 13, 20, wchozygyczych ingredientium t. 44. 28, noh
wzchozvgicich introeuutium Pror. ()1. epist. Jei'. 16, s chozugyczymy (111.
s-schoz7) cum descendentibus ŽWittb. 87, 5; clwál'uiúcí, z úst chwaligiczych
OL--Prov. 27, 21, nad chwaligiczími 01. 1. Par. 25. 3; mlzvócqiúcí, ústa mlu
wygyczych pravdu Hod. B“; modlhiúcí, pro nás modlijície Kar. 100; msi-u—
júcí, bóh ]pftigiczi ulciscens dominus Ol. Nahum 1, 2; pálícjúcí, ohně
paligicíeho Ol. Joel 2, 5; pige'qjúcí, plačte s_pjgcigxciniinlgogBin). 12, 15;
plažzqiúcí u. '—
plažu-, všemu tvoru plazigíciemu ()1. Gen. 1, 26; svěcujúcí,
uazývati bude ten den fwyeczugyczy Ev()l. 151“; Ég'eskczqiúcí,„t_refgcigicieho
corripíentem

(_)1_._1_\_|_n.
5, 10; vařujúcí,

hmec

věřujúcí. lid newyerzygyczy Pulk. BP, národe
dému wyerzigicíemu Koř. Řím. ], 16, aby
spaseuy učiniti wyerzyg'icie t. 1. Kor. ], 21,
11, wierzzigiczim (pl. dat) K-ruml. 224% —
giczich EvOl. 2“;

\_ /
atd., srov. Listy filol. 1887, 367 sl; \;\

warzigiczy

()1. 4. Reg. 4, 39;

newierzigicy Krist. 618, kaž
byli wyerzigici t. Jan 6, 65,
všěch wyerzigicích t. Řím 4.,
žalost'ujúcí, mužuov zalofti

Participium praes. pass. -m5.
36. 1. Přípona původní tohoto pagticipia jest _vehslovanštine & l_ítev;
_šiigči _-_n_z_o_,;_nu._1_)_i'_z
_lit peždihiws,

stsl,

year)-171,5, pův.

goeáhq-mq-s

gtd.

V 5197

vanštině je z toho sg. nom. mase. mw, fem. -ma, neutr. -mo atd. Jinde"
21519159.př1203a5tej
pra—musz *pris-mo-s,

mí v.sll.p9.r_1_az.t_ive_<=b._.!n
přijat.... vymanit—5.219
Euganei
nebo v jiných tvarech jmenných. __ua,p_ř._ř. ěve-yo-g

lat ani-mu-s,skr. dba-m-s.=av_-.u_<ívs
„la;—
fzřezmzers.
lin.
gly__-_W_at_c1_._,
srov.

Brugm.

II. 156

a 1428.

g._Klnen základní, k němuž tato přípona v slov:_dp__s_ujt_„_ljeiLvi-ipojena
je kmen praeseutní —o(tvrdý): stsl. veze—m5, veda—m5, věda—m5, č. věda-m,
vid-om atd., _1_1_e_b_9__;jq_(měkký):
_stsig _bjijejmp, znaje-nm
č. staž. zná-m,

L sl_()\'es_tříd.l_1_I.I_-.2a_IY.-.
121131.:;áa551.134tm529ikmn

č. drží-m atd

3, Jsouc ve funkci attributivní„p_ehugggtoupcní substantiva parti
Cipium 5050 Přijímá: Skloněllí. Složené, na př. stsl. nan'cajem'b Cod. Mar.
Luk. 19, 2 ualoóywo; &V1.grad'n nai'icajemyi Nain'i, t 7, 11, Marija nal'ica
jemaja Magdalini t. 8, 2 i; zadat-„švy,atd., — v češtině: v_ědongýtgpg'giggq:
%:.-.Adíektiva „51911
atd.,

shodují

398111911 Jak:

se v koncovce
write

„599131351$i_tqm_a..c.ic_u_r,„
č.._la7»;0.mý,..12iýomý.
s pant.

-m6, jso_11_ggg

u_tvoifena z__ko_řenů_s_1_o_f__

__%-.PĚJJJJLÉÍ!Í9___%._1110!11aby..,_t_edy__.bý.tí_ 1?Ř\T9d.€!ll..._š.\fý„111.

pgiticipigiupvaes, _p_a_ss.,
srov. Mikl. EL Wtb. s. v. pit-; ge Roněvadž jiných

92
ETÉ!Ř.ÉIP.VCSBÝQ.1P.„S.JSHL. lak-o:.

luft-.o.: není...

12170130.JQ..I!Q£1.QDDČJ_ŠŽÍ
Yííkladz.

idiQkĚĚ._Ěťš<žQá„YzLileémýogií,Agtihníúgtím-kQBQQYk)f_:922%ě—_$$$“er
_vz.»_n_é_s_tgl££9_p_m;t_igíp_ia-_

37. V š_e_š_t_i_n_e_j_e__těchto
participií jenom několik, zejména:
vědom stsl. vědoma notus atd., z téhož kmene véd-o—,jenž je také
v part.

věd .t'- sts_1. védgšt-_č.

vědúc_—5_

a©m_asl-_viti_vmfz._xisilziliiatý„

_puči: zklame

_rid—O,-_g...j99ž_j_e
.Faké

\_1_')al'LJĚÉFQÉJÍ: .?va .WWQŠĚ'.._.Č-;.WŠŽ??C';

'

.ZJÉWLÉÉ

„znaj_e35_.stgsl=_
gateway-..-akygfahtq-ie:

držim _.stsl.._dniáma..z_km-_flaška

boj .se.ž._a.lfíírgn__d_r2yl_n
býti. Gestlšlsm

295; PÉLŽPŽWQLkJQIPB„BMBL!??ŽĚUřšůžůitžšýřži'ŠQ? vieceť ješte
o pravém obrácení chci pojměti řeči, aby v paměti bylo drzzymyegije Štít
ř. 5115,aby to v paměti bylo drzzymyegije t. 2189, _bývát cos buď u paměti
mexeyfig'_$$íauěz
149% to pak přetvoíeno Vadj- dfš???£??zyls
bývá “ P“—

kladech drzemnyeyffie pamět Kruml. 338% by nám to bylo v paměti
drzemnyeyffye t. 3381), trh se k držemné pevnosti nehued sejde ' VšehJ.
163, aby ta. věc (li-Zelima a stálá byla KolAA. 104Il (1515).

Participium
38- —_D_P_1Pří ona

perf. act. —la.Ž;7_

ůwdní_t_oh_o_t9„participia jest,.:řo. V .",1339-..i!..„.DCPPÉ-a

rici. .!e.-fe!n..__J_ip.dy„tygří._s_eJí_n9mina_aAgthLs_

ř. zú-lo-g hrb slov. tyla, z koř. tega- tumero.

dhě—sugere, lak. alá

.;74.-.Í.I_1.S_.t..líl_l_1.1_1_fžI!.ĚL
na př- masc

fem. ř. 1971—11?
ženský prs z koř.

_lítgsilěq_in,_-_gegíjčq__siov__negtr.fergie stsl. selo z koř.

sed-- atd. [sloganštgš

stala se pravidlem pro tvoření tohoto participia;

tu Lřiníná.„„sg-.1s__m1initivnímu_._lsmqnu
....základnímuf. „neslo.-.,. „WHO,-. „,atd-,
a jest sg. nom. maso. —la,fem. —la, neutr. —loatd. Stran původu přípony
srov. Brugm. II, 186 sl., 199 sl. a 1421; jinak“ vykládá ji Mikl. I2 226

a II, 94 (z býv. -tlo skr. -tra) a 313 (české tkadlec prý ?. pant. *tkadl,
tedý z' býv. -dlo).
"2- 819_vesa..k9řenná,„ktereho? .schopna..Elnenostupunmíyaiáv „tomto

particšíňiíWegmann

př.stal.;qzq_._z_e.t;_lg_c._ráží

č. An,—etl

z kvbtla koř. Megi-; stsl. unu-ala č. umrlgz stč. umrl, zmrl. bratr jest vmrl
i ožíl ješt Krist. G(in,otcové vaši zmrli jsú t. 57“. zmrly gfu ])čtJež. 53,
biechu Iudie jako zmyrly AlxŠ. 5, 14,-dobytkuov zmrlých Háj. 109“ atd.,
z 'koř. mcr-; stsl. sa'trzlz č. otržg' stč. strl, patrí, kako Svatopluk Uhry potrl
DalC. 57, nebo sě jim řebřie ztyrly AlxŠ.- 5, 13, ?. koř.__ýe_1j7;
stsl. požralň
z koř. ger-; č. newly; srov. zanevříti na koho, z kai-_.331_1;' stč. Skvrl, jako

vosk rozfquirly „cera liquescens ŽWittb. 21, 15, inf. ffkwrzieti fe fervere
Lact.

200“

stsl.

raskvréti,

Srov. Wiedem. 130—132.

__g__lš_(LS_19y.___S_Í-jgf37_'-;
stsl. oblakla

z koř.

velk.—.

\

. \\

\\

93

1539139. E_ÍEHKQÍ

attrjlzutiyuí....uel)_o.__

Y.._Z'c_1.S.t.D_l.l.l)£I.l.lÍ_.
substantiva

9i.pi.\.1.!n_
.tao_._1>í'ijíluá___x„©me;J......skl9ušrisložené,..umi..

. parti.—

8112116

dřevo 'proti stsl. s'bgnilo drévo, gnili glagoli Mikl. Lex.

39. _(_)__participii1
tomto v češtině
leštiědzylástč.
1. V sg. nom.“Ímasc. J, fem. Ja, neutg;_-_Z0L31L
pominw_iq,__pl.m
u_qm.fenu. Jy, neutr. Ja atd. bylo tvrdé ?, naproti tomu v_du. nom; fem.
neutr. -le & p_l. nom. maso. -li ngtngájl
atd. podle známého pravidla,
o němž viz 1. str. 353 sl. Yunágemch vých. zachovati se rozdíl býgiing
innoggggsug, na př. tiel, třem atp. BartD. 2, 52 (přou) a j. V nář. chrom.
vyslovuje se -2 v sg. nom, maso. s důražem & zní jako Ja, přišii'b (přišel)
BartD. 2. 126. — Mnohdě“ v nářečích vých. se „obaluje“, t. j. %se'lnění
XLQAengLm-ov. I. str. 364 sl.; na př. vouau (volal) Bai—LD.1, 35 (raděj),
13. 36 (bystř), dau t,. 30 (pomou), umreu, byu, smau sa u 46 (1hot),_
ušiu 't. 66. (val.), t 136 (sev.-cpu), začau t 351 (hodsl.); čekaua. pravyua,
robyua L 47 (mot.), muatiua L 135 (sev.-opav.), pásua 't. 47 (súch.);“
mrzeuo t. 352 (stjick.), byuo L 162 (laš.); (sliny) natekuy t. 351 (stjick.,
hods1.); sedu si (sedi) t. 33 (pomor.), kleku, spadu t. 36 (bystř.); kyitnú
kvitnui) t. 39 (súch.); lehnu, zapnu, spadnu t„ 136 (sev.-opavJ; byva (byla),
zdravy t„ 111 (]aš.); stvořiu, nebyu, podvedua, odvedua Suš. '61; dnu,
biu,

t_ašé

videu„

padnú

Změna

(padnul)

dialektických

Pastrn.

višul-viseht,
103

'miot'ui-mlotiia,

QašJ= a_bil

139

pm:;igpií“

na př. bui fem. bila. nul-pih,

(slo.),

—

sg. _Inasc.

S_9_1_)_gt_io_\_r_án_íu_1___s9_u_\_(i_s_1'_

_no_r_n,fil__v___:_zfýbl2____-ju1,

miuýui-"úíiúxiiiaý“gqiíiiááiířá, “nošullnosiia,
hňul—lmila,

žui-žila,

dojuifgigji1g___l_3_ugt._l).
],

bylo biu_3__.t9._):1_i_v_9m___fem„1115533

měuřa9_„!_'1íiíl_1

atd.; 'srov. ,I. str. 365. — Dále souvisí s obalováním snad také dial. sg.

maso. (lom. Ju

m. 43: spgqiu, zavediu, uí'adm

lehla, vyleth

BaltD.

1, 93 (11311),
Žepy
sein_, řeklus, řeklu, padlu, jedlu, luhlu, zapísklu. do
slechlut. 281 (daní., ze stmšího -lu).j je—litu totiž bývalé -l změněno v --u
a. potom podle fem. -l'a atd. znovu přidáno;
2. V sg. nom. maso. bývalé -l3 dalo do češtinv souhlásku J: i kdvž základni
kmen

infinitivní

se končil souhláskou,

".8.sl %7ŠŠ'ŽlĚz-jŠk_QPýf.Z_.12Ěěě._a_t£i„. Yliyem

ubylo" to_giy__n_a___1_)if._
Stč. jgdnoslabičjng
txarůdifojslabiěných.

feln.._2z.e3íl_q,..ugutx-_.

..!ušn£_$9„časeln_
tak?..isdnqslsbičué.nesl ve. dvoislabíšné.&.vysla-_
y_ujesona-sl atd. Na př. by mohl. té cěsty poznati Ale. 15 (verš Sslah.,
tedy moh-lwv-něin lslah.), by toho nemohl dosieci t. 200 (též) atd., ve
verších stč. velmi často a z plavidla tak, proti uč. mo-hý atd., srov. I. str.
59 81. Záměna „Y..:!uení.

však-„až.

doby nové,. ný1)l'ž<.j_e„dqs\_'ě_dčena
již-_ve

XIV stol... na př. zda by sčmohl_.<_1_9č-_í$tífVí_t»„
75*?(wášslawaMnám
Záliby-)

3. Kde -l_&gměnech Souhláskovýoh trvalo'jako souhláska, tu bylo
na konci slova skupení souhlásek dvou nebo-i Vico, na př. nesl, tiskl atd.,

94

a tedy 'Vysloveníobtížné- Proto %s:—09343311..919537243.MÉ.„atd..aiaýd
slití-..._t_r\ťá,-__i_.1;4y.zí
magicky

_v__jaěyku pozdějším..

& v. . nářečíqh...nš-__b_yla__ plio

myli .aulšnwyůiaix_aaaqh.1á$kqvš„i„a
p_ře_s_ta_l_a_.
Na př. nalez jej invenit

.obtíž__
! 333193914
„t.—651x
byla

ŽKlem. 1285, wiwrh národy

eiecit

t. 77,

54, wywed Israhele eduxit ŽWittb. 135, 11, to bieše rzek Pass. 198. nalez
fem

Alh. 12b. Ol. Ekkl.

7, 28.

fík \vfech EvOl. 280, ghy__ne_yp_a_.d__t.
104,

když jest fyed cum sedísset Koř. Mat 5, 1, vítr ftrh fe Ben. Num. 11, 31.
vpollech t. Ex. 7, 22, aby fhled bojovníky Háj. SP. aby wohlech t. 90b,
aby nes tělo t. 3795 že by krad t 455“ atd.; spad fur spadl, zamk fůr
zamkl, vyrost fiir vyrostl, usch fůr uschl Dobr. Lehrg.' 310 atd.; já sem
řek, nes,_ vod,
atd. Us. ob_.; jed BartD. 1. 80 (rožn.). nés.' vlez. véd
t. 77 (ml.). t. 83 (hran.), t. 85 (stjick.), rust fem. rast/la t. 351 (MŠ.), pomuh
t. 358 (též), odvez t. 363 (též), ňos (nesl) t. 137 (sev.-opav.), nos, pek,
ved, sněd, pad, sek, utek t.. 2, 106 (letov.), pad. sek. utek, jed, sněd, ved,
sed, plet, nes t. 227 (tí-eb), t. 232 (kunšt), leh, sed, příběh, nastoup.
ukrad, zbled, utrh, utek t. 274 (jemu.), t. 281 (daň) a j.; nespád, utiek,
pribieg

Pastrn.

149

(slo.. místy)

atd.

-]_g_e_g_l_r'_žíp__1__“c_t_yi_delně;
na př. nesl.

X_fe_d_le_t_<_)llo_js_op_
_1_1_á11fječíi'__
ye kterých
mohl

atd.

Btch.

428

(dol.—beč.),

vedl,

BartD. 1, 8 (Zlín.), vedl, tahl t. 2, 27 (hal.), lekl se, snědl t. 127 (mihi-.),

spadl, hotekl, nesl, jedl t. 197 (tišň.), nesl, pletl t. 248 (žďár), sedl, vedl,
lehl, řekl t. 274 (jemn) atd.
4.90.
_.11939;_116_6;l__et.p_-„
_(lzikoli. též. (1.9„_J'Í1.1ý9h„_'řl'ílrůž=..
W?
p?ed._fš_ie_s9yl_llásk3=_
Ykláfišišžšřyýáěkílpímížií—
totiž pohybné (a. % 0- a,
_a_
_j_e_st_tedykonc0vka

jeho:

_ "

'

' ' " "

_

302.31391391,
lehel,lekelse, spadel,
zavedel,

snědel BartD. 2, 127 a 140
zábř.), věděl, nésél, pásél, pékól t. 1.
62 a 67 (ml), spádél, pásól, piekél t. 44 (břez.), rosteu, páseu, tráseu,
hrýzeu,

utrheu

t. 46 (lhot)

& j.;

mohol,

zdvihél

Pastrn.

110

(5191 __1;'_1_1fst__\,_'),

nósel, padel Hatt. 113 (slo., podle Bernoláka); —
ly./_!zna př. spadyl, sedyl BaltD. 2, 127 (prý tak bývalo místy v nář.

han.-zábř.), čtylr padyl, pásyl, mákyl t. 247 a 248 (žďár), vedyl, pletyl,
květyl, přadyl, kladyl, Iostyl? nesyl, pásyl, lozyl, pekyl, gekyll tekyl, vlekyl,
řekyl, mohyl t 258 sl. (též); podle toho bývá i fem. nesyla t. 248 (ždár.,
'_n_*ufsty);sem ovšem nepatří

Stč. —ilv textech,

které tak mívají psáno za

žádané nebo předpokládané -g, na př. taln'l Ale. 2, 12 atp.; bývalé Islab.
táhl přecházelo již ve 2slab., při „; vyvinulo se průvodné -i- atd., srov.
I. str. 289 a. 293; —
:QZ__uáír-._.s„1.9-,„_,na._pž-niesol, ._p_adol,ř1att-.slc.—113,

rvóstol,
1, 40 a
-al
5.

spádoh

zjédol,

ňósol, pásol, t_rjásol, hrýzol, vjézol, jíókol, vljékol, mohol BaltD.
43 (hroz.); stiahou Pastrn. 110 (slo., místy); —
v nář. slc. místy, podle Pastrn. 110.
Z jiných dialektických změn v koncovkách tohoto pal'tÍCÍpia, jsou

“ \

7

\\\>
90
ještě tyto: sg. neutr.\—lo změněno v -l(), -m: \*0ch0, delalo atd. BartD.
2, 82 (ham, bystř.); pršelů, belů pěkně t. 182 (han., tíšň.); — pl. nom.
masc. -l'í změněno v -le, -lé, Je, -lé, -lb, -l6, -l': dale, vzalo, \'ázale t
146 (him., slavk), belc t 161 (ham, bm), třel'č, krčl'ě t. 52 (hm., pleť.),
dalé, točelé t. 141 (him., zá.l.)ř.),bblh (byli) d\'á bratři t. 143 (ham, chrom.),
poslóchal'r, t. 126 (též), spadlý nesP, tlókl' t. '127 (též), chlapci bel' proti
fem. belo t. 181“ (Mn., tišň.), zaplatíš-l" zme, to" bel, \'šeci zloději t. 201 

(hem„ třeb.); — pl. nom. Jy změněno v 46, -lc': kmve dojile t. 201 (ham,
třcb.), povidalc to mutkc t_.230 (him., kunšt).
"5 V.- 1341;t1939.i.31.._t.9_1r1_te_.bývá„konečné.-l;ů4n_á_..1s)'_a
p_t_í_t._ea_„ze;ialšne bývá

zdleužena.

slabika.. J_i_64e„1;_1:46.<4._„514616
_etymelogiekx.

feuwtála

(-_á—_staž_.;4._-_oj.ez),_1>íté.l. „111_1113
P,řfí.li,$1řĚz__29řĚ?_li.(fá— __Z těžil-). atp-.

.Ql9e13še._na„nř:ě .ežělí

sem_te_(b'EIEÉĚLĚĚÍRQGLJE_..ĚLQQÍQÍJSOLR reemenite & „pro přehled „je
rez.!slásláme-„telšt0=
'
a). _Zdleužeee jest slabika keřene_seuhláslsefóho s.!eveetřídy L a 11.—
=
fvédl ítp. Zdloužem' to bývá někdy ve všech tygrech.:
jen vl sg.'4;1_12111_sc_.

(totéž platí o případech v b) a d) následujících. ale v popisích dialektů
není k te veci dostatek dat). 13139141
KtietTf. 2% U_etíliteaefmtleukla.
gt,d.___[_ls
proti praes tluku; pálepásla, síkl, síkla Us v Čechách sev.-vých.,
vedle

toho místí

pas, pasla,

sek, sekli

sme

seno;

96le __vcd_l_,____pe_1_<l__
BartD.

1, 8 a 26 (zhe), vyvédli t. 341 (též), vedl, nésl, vézl, pekl, sekl t. 33 (pomor.).
t. 36 (blatng), t. (borš.), t. 77 (val.), t. 83 (hran.), t. 93 (kol.), t. 2, 5 (kvas.);
přídl t. 106 (ham, letov.); 9433414355115
t 150 diag., slavk.);

růstl, můhl t. 163

(ham, hm.), t. 183 (tišň), t. 205 (třeb.); \'édu, péku t. 1, 28 (pomalu), L 36
(bystř.); přádla t. 29 (palnou), tókla L 171 (val.), tóklo t. 176 (mor.—slo),
nésla_t._355 (dol), přinesla, t. 352 (kel.), pýk fem. pýkla., sík f. síkla t 2,
240 (ham, kunšt.); ňósol fem. ňésla, spádol, \'jédol, vjézol, bókol t. 1, 40
a 43 (hroz.); muh fem. mohla, rust fem. rostla t. 1, 103 (laš.); spádélt 45,
(břez.), Spádol t. 39 (lu—oz.); nésel slc. (Bernolák), niesol. viedol, hriebol.
piekol fem. nesla atd. Hatt slc. 113 sl.

y_Zdlogžene_ jest slabika kořene samohláskového, nebo koncovka
kmeae-semehláekovéheže.,..Dř:.__:ý.ě».___díel;
...-ěl atd-= vlk wayl RokýeMuš
593% ma;_wgty_1__lř_lstj_._161“,
(vlci) wayli t. 2525, diabel weyl Lomn. Kup. 44b,

vljlcý'weyli Lomn. Kane. (1595) 425, vzdychali a wjly (výli) Bill). 466,
fkrýl fe VesB. 37b; mejl, krejl Šemb. Dial 16 ((_lomažl.), kýl, rýl, krýi
Btch. 446, býl 13mm.“i“,'“í6'"(zlin),
býu t. 351 (stjicl—ž.,hodslav), omél,
zakrél

t. 2, 70 (hm.,

olom),

t. 111 (ham,

letov.),

_b__é1_,'
zbél, _h_9_1_qé_l_
(new)!

zakról t. 182 (god„tišň) t. 206 (ham,-třcb.); býl fcm. byla, krýl f. kryla
t. 1, 85 (stiick), krýl pl. kryli t. 61 (val.);—-_íli dial. -él atd.: aby slmijl
Hrub. 2535. slmijlo t. 292“, fhnijli t. 4051', zhnd BílD. 220; bíl fem. bila,
Ríif. pila BartD. 1, 26 (Zlín.), L 61 (val.), Btch. 446 (dol.-beč.); píl BartD.
2, 184 (han, tišň), t. 165 (ham, hm); mufýl VesA. 45“, sotva fe rozednjlo

96

t. 71“ a j., hodil fem. hodila Bard). 9 a 26 (Zlín.), & 91 (kal.), pustú f.
pustila I:. 79 (val.), vodil pl. vodili f. 85 (stjick.), chybíu t. 86 (též), chodil,
vodil fem. —ílaBtch. 446 (dol.—beč.); gggdíLBartD. 2, 1 (saz.), t. 5 (kvas.);.m o
chodil, mlátíl t„ 165 (brn.); 292.61,zarazél, nosél t. 161 (hm.), nosél, prosél,
vozél t. 104 (letov.), nosé1,voz'él;' kořél se, modlél se t. 155 (slavk), hospo
dařél, zblázňél se, hoďél, mlátél, prosél, kazél, vozél, dojél t. 206 (třeb.),
strčéh položél, patřél, vařél, vozél t. 63 (kojet); — -icl,_zgqgír__rl____-í_l,_
7_ .

s1_<1esnufim_j_gf;;ye___:g'l_1
analogií —ál: tu každý fpijel některý páteř Lobk.
84% ncwidíél 1333331125135
28, 68; opříl, habych se vopříla chod. Han. 237;

humíl (uměl), trgíl chod., vědíl fem. vědíla, vidíl f. vidíla n. vidílo Šemb.
Dial. 16 (domažl.); třél pl. třeli Bart-„D. 1, 8 (zlin.); gěížggmggdýg ležel
fem. -ela atd. Btch. 446 (dol.-be_č;),běžél. seděl Hartl). 1, 33 (pomor.), t.
91 (stjick), umrél L 36 (Ham.). běžél t. 2. 5 (kvas.), 'pověďél, nevíďél,
chťél t. 151 (slavk), seďél, běžél, hořél t 165 (bm), homřél, seďél, běžél
t. 184 (ham, tišň.), seďél,

hořél t. 206 (třeb.);

11'1éut.

hodslav.); hledíů neutr. hledalo t. 1, 349 (rožn.); —

1, 351 (stjick.=

díal. -ol atd.:

(země) vzíwála VšehK. 260% zuoPtál BellLĚrL 7, 23; volál chod.; vořál
fem. vohúa BartD. 1, 8 (zlin), t. 61 (val.), t. 85 (stjick.), ĚfníTĚňTzapala
I:. 26 (zlin.). 31%! 3111; 5132313t. 345 & 3-46 (mot.), vo 0! f. volala, vžol f.
vžala, 1301f. [)ala t. 101 (MŠ.), dál., brát, vzál, vokál. běhá! fem. —ala Btch.

446 (dol.-beč.); volál, dáu BartD. 1,
(pomon), volá,! L 45 (břez.),
zavoáu t. 86 (stjick.), volá! t. 2, 2 (sam), t. 5 (kvas), žál, hoňál (uťal),
zapjál, vodpočál, rožál t. 106 (1et0v.), ptál se, pospíchál t. 151 (slavk),

dál, volál1 kupovál t.165 (hru.), začál, najal, napjálŠ-vzál, hoťál,
t. 174
(též), půtkál, vůlál, psál t. 184 (tišň.), volál, dál t. 206 (třeb.). začál. zapjál,
žál, hutál t. 240 (kunšt.);—-zj,_(_lia_l.__-_(ŽL atd.: _zgyL 9121113135321.58, oboul

Šemb. 16 (domažl.), vobúl & voból BartD. 2, 165 (ham, hm);

rm Hrub.

260'), _rlč,_._g_l_g_l__
_i_319311113 ; připlaul

plól i plúl

VelKal.

303,

plaula

t. 142,

,

BartD. 2, 165 (hm.), nč. plul i ploul Us:; kúl plur. kuli BartD. 1, 8 (Zlín.),
t. 61 (val.), _KQLt„ 2, 1 (su.), kúl i kól t 2, 165 (halu., hm); dól (dul)
M u_eĚIQJÍPČJŠí.1601!J!!„1ĚlšlřšbLP6PFz..Př:....U;_;??<??Ě?nehynaul laš- (z list.
z r. 1698 Hauer v Česk. Mus. h'lol. 1897, 206). minoul chod. ohnoul,
prásknoul Šemb. Dial. 16 (domažL), vchnól (vyhnul), sehnól BartD. 2, 165
(ham hm.), usnůl t. 150 (slavk.), lehnúl fem. lehnula. t. 1, 91 (stjick.),

1911411243441..L 78 Qqž-p-L Jimi-Eim.?
4633343443261..:úr)

t- 66 031%

lahnúl 13.45 (břez.)

g) Zdlóuženo_.šíynšlěl.

Je z býv. št.(d)lz,hlásí se do a)i do

b), a proto klademe je zde zvláště. Zdloužené šál změněno 'dále v šid,
srov.

I. str.

144Lzúž_ením

šil,

zkrác.

šil.

Doklady jsou

tu hojné

_z____n__—_á_ře_č_í

nynějšícLi z dpby min_ulé: _qufefl Jid. 34, póhodffecgl _t.___j.sšél B_qžmb. .
22, frel Zrc. 123; aby r'él HusPóst. "19.2% neffiél 'VšéííKÍ '1'4u, (mnohý) jd—a

mimo 'mne před se šíl Star. Sklid.

5, 128 (z rka

X\L_st.9_1_.),
ffel Ben. Gen;

97
37, 30, wyffél i l'fyel t. Súdc.

5, 4, ffyél t. Deut

19, 5, odffél Háj. 73%
šil t. 65 (olom.)

šéLBartD. 1, 24 (gin), t. 2, ] 51 (Slavk), _síit. 184 (tiší),
ím.

Viz také doleji %,59.
(!Mdlqvžena.

jest. \: „sa...m4$91„WPNĚ—ÉĚÉFIOŽBHÁŘ seděl „a_tpf Tak

místy ve_sl£: prepadél, mel: zdvihéi, prevjadól Pasti-n. 110.
9).„Zdloýgna__sam9hláěka.kořenná i. vložená: védél- Naauésil
fem.
nesla, védél f. védla'BartD. 1, 61 (val.), vedel, néséi, pásél vedle ved atd.
t. 77' (též), bódéi vedle bód fem. bodla, _móhefmí'móh f. mohla t. 78 (též)1
védél, plétél, nesel, pásek, pékél. tékél t. 37 (stráň.), vliékél, piékél, niéséi
fem. niéslaý triásél, ruostél, spádél, sádél si (sednouti) t. 45 (břez.), néséu,
tráséu, lézéu. spádéu t. 38 (stráň.), t. 39 (súch.) atd.

Participium perf. act. -5s.
40. Participium perf. _act. je v slovanštině dvoje: jedno s příponou
býv. as.- na př. stsl. veda fcm. vedzši (:. ved, vedšz', druhé s příp. býv. -la,
na př. stsl. vela m. vedla č. vedl atd. Miklosich a j. nazývají ono parti

cipiem perf. act. prvním, toto druhým; Dobrovský ono transgressivem mi
nulým činným, toto příčestím (Mittelwort) činným Lehrg.' 294 a j. (název
transgressivus t. modus má. předtím již Rosa 139, 146 a j.: trhage modus
transgressivus praes., trhaw praet.); po Dobrovském ujalo se toto pojmeno
vání v mluvnicích českých; pro stručnost užíváme také názvů kratších:
veda fem. vedaši č. ved, vedši je part. -as nebo -s, -(e)s-ové, avela č. vedl
je part -lz neb -l. -(e)l—ové.—
Zde

jde

o pa_1Lt_._:.g.__

L.____I_)ijí_pona
jeho vyskytuje
stupních:

se v jazycích

1:53 v ř. maso. sid-059; -yos

laws-í. v ř- +i“ vedle,-3m;

v ř. neutr.

indoevropských
slů—ós'; '!tes

v _nelfoiiiga
ve felr_1.__n_o_n_i._

-us v skr. sg. gen.-....ffžill'.._YÍŘTPŠIĚ$._Í;.Á3:P;€(€

atd., srov. Brugm. II, 412. Různé tyto stupně vyskytují se tu v tvarech
různých podle rodu a pádu; ale analogií přejímají se některé z nich také

do tvarů nenáležitých-Yeslgvanštiněgžjménastuoáza-aušuěmínáezité.
v psl.

-5s.l ovládl

všeobecné

paiticipia.
ESI-.-.“?
Re_da. nasa...

a je

tu

přípo_n_oi_1___
pro___vsec_ký___tvu_ry_
„tohoto“

_
je.—sb.
Jen. při,...kmeneph..aonhláskgvý_ch„2a_p_ř:__$t_s_1.=
č. ved, ms...

7. býv. -5_s_;_
_slov_e5g,__jejichži__infinitivní„kmen

MMMIÉSLQQL_mají_..pžípgn_u„was-

.na_.p.ř.._
ští—il.;
914435.

r_miégai._děla__-L_meí—Aatdn...z_.l>yl„-vě8;._521bláslsa3;i9„t9.
reflex „z __tě.ch._
stupňů.

tém....RÍÍDQHLÁQÉ..ÉQ

.bžzišoíěhYPy

. 131911142-.XYJÁD911ĚÍ_P.£ĚÉ!É5..
tak

např. stupeň původní noutr. fyos dával do slovanštiny příponu =**—vo,
ta. byla
QYŠQHL„X)ÍÚŠÍGÉM..SUEPIĚÉ_Tš£,..ě_.£!ů1:„1%..„319
_jcjí.
déla-vai,

s )__iuiie_f_1_g-__fx_>_-_(s)
atd. Srov. Brugm.

Gebauer, Hlstorlckú mluvi). jaz. čosk. III. 2.

II, 414;

\xdr2919_..$9..?/_...Pali
Miklosich

II,

328 má
7

95
—v- za hiatovou

vsuvku.

Qboií__1)ak přípona,

lliLimílnu..„ka!.lB„základnímunas-Ms),
M

755_„i 71268.,_připíná, sek

iní-_

17.0.8žzva(s)._a.td_._

_stsL je_st __\_'e__l_\_7.__rtřídě_
_vodle participia

_s,příp. :st

také

tvar

h_e_z-v—=£r0:žlz_irssll_9_m0_sifa_fatd-;
lemu.. 5193'9$.7Ji€'€,..maiígíěwyiňlá
s_koiiqoxkqu_.-fžyó-„_Tl'w;Prošlavznikl. _zkmqnepzqsiza
přípony 458; 113110
tqirfprpsizě-s -.a..z toho. .stalo.„se náležitým..zmšvemi....hlakkovými.mesi-&$.
% dálepwšb- „ Iranvrqšb je. pravidlem. texts? ._nsjsh'u'qžitnějšícll=_
tak
zvaných...pannonskýckj„my.WW..šíří.59.__čafsen;
na př. 'v CodMaři'je
186 příkladů tvaru onoho a jen 1 tvaru tohoto, v Supr. pak je pzuticipií
oně_ch 117 & těchto 598 atd., srov. Wiedem. 134. Mimo stslovenštinu jsou
příklady tvaru prošb také v textech stah.-slov., vlivem stsl., pokud to ne
jsou zcela palaeoslovenismy jako na př. obraštb; v(Daničió, Istor. obl. 372.
Na pohled mohlo by se zdáti, že tvarem takovým je také stč. -chaz: příchoz,
výchoz, vchoz; ale toje jméno kmene -jo._chod-jm, nikoli z *chodj-b's-, jak
svědčí příslušné fem. stč. -chozě, nikoli -chozši.
'

4_.V nšl<te1ýclttw-ec11..je.pňpříponě .fas .ještěkmenotvomá přípona
Míka
to slov. Í19._71._P.ůV-.
riq...Y._m959-_n_eutla
„mletí—_..16.393..pliv— %
\_'_e_fe1_n__.;
na př. stsl. maso. neutr. sg. gen. nesaša dat. neszšu atd. je z kmene
nes-zs-jo-, fem. gen. nesašg dat neszsši atd. je z kmene ne.9-5s-ja-' atd. _

2319999. 7.63:.bez„kmmotromúnřípony další,.jses-„mm; masa patr.
stsl.

nes-zs, prošla

atp-,

č. nes altd-

,lžlÍFÉL_Z..._1£!!1_©1!9_.£Qh9..Elk?_.UQ!!L_..Ple—,

který_12.y_1?9.<_11.c..99_139„měl.
_aníti_p9l=...ž?fe$afv

M-D.YJPŘY

byl.psl-„ifwňshatd-A..ále

stsl-

atd-, .s .snad

žárlí

v tÝm'ĚQlLk.ln-._IĚ€.T.ÍQÍ..a. "53.37.1121
-píenesloss.

?? sloxanšleinš

historiqkáa.

také

sg: „ekk-. mase-»

žup-.);___.Íšieřěflíyló
po právu.
analogií

..také.

sem. ..a. jest., t..u_

.1>1.=__.1.19_m:__5351:.„?!eé3š<a339%?
atd.-_, ,.ss-__.n.1<.k_._
„masc

Z kmene..:qarpgšížaářm.
PŘÍBRIPQPLJŘLÚŠÍ
..j$0_u_.lÍĚ991íX„
t1'&!'x...0$t.atní=
stsl. sg. gen.—1132359
neutra nasaša 2 km. —r;s-.7'o-.,fem. nesašg. 2 km. it's-ja

sg. nom. měl příponu další slov. -z' z pův. í;— byl l)_vlil-ělzníti
DSL *ne-síwi;...ale . .tu._.přene.s_19_59__-_šr_a_„Říše.„bílé;béíjétírúÍ'r'jtraíiěčh..
*55'jofz...'?3.17_"1_ía„QPĚt___t43řÉ;.$.em a..lss£.-_ts_dr„ Stál-„Z?Éé'ěšéčf

l_šrngni. 1,414;

kn.—

ne-s;š_i__z!:.d_„(jinak

mši z *ffgclti p_ů_y.122.523.Srm'. III. 1. str. 299, Leskien vJag.

Arch. 3, 211 a ()sthofl', Morphol. Untersuchungen IV._
. 23932953„kožennátkicrá
jsou,..schopna.„kmenostypm „mají „*.'„komisa
participiu stupeň nižší; na př. ř. ns-qm-cóg z koř. bheglw, fem. iď-vía vedle
maso.

sid-56; & perl;

aid-55 _7L__k_oij:_1nc_ej_c_Z_-,
skr. ča-kr—vas

z koř. ker— atp., srov.

Brugm. II. 410 sl. To proniká i do slovanšting v dokladech, jako json:
s_tleigylfsk'n CodMar., Obl'bk'b tamt. & j. 2 koř. 331105 ot'm'rng'n tamt,
pom—Lg'ntamt. a j. z koř. vary-; otmvrnz'r. tamt a j. z koř. verz-; Ročgpg

tamt. &j. 1 kořiucfmt; bngfbše Supr. z koř. berg- inf. bréšti curae esse;
počnt'r.

Supr.

česk. čet fem. četši g_lrořj,_lgeg'ý_-'(Brugm.

II, 1039);

klid-šíllřalfžétšlfšíllQ.„kvFW):
.ak_oř..kac_eit-;
l ___fcm-

_š.__];g<=_t

99

, šedši z koř.s_loyanskéhogfzqd-(stupňovaného v chod-); girl„

(j)|»m'r,

atp., Stč. pen, (j)em fem.penši, (j)emši atd.. z koř. slov. pen- (stupň. pon-),
(Dem- (zdlouž. v jěm- v stsl. jama č. jáma) atd.; stč. dem fem. demši,
nademífe sě Ol. Deut 1, 43, ze staršího d'nnrb, z koř. dom-; stsl, mnm.
atp. z koř. mer- atd.; stsl. bvvm č. by z pův. hhífízgyl,žkoršělzggjugstnpeň
gleený
hh_u;,__z_d_l_(_)gž_e_n___g_l_)_hg_-.
jako v skr. part
ba-bhň-vasBrugm. II,
410). Aleanalogoií vniká. sem také stupeň neoslabenj':__a__je_stna_]3_ij.__stsl_„

171111531.-„3065.„Ě9ŘĚ„ETIQEÉĚFLJÉQĚÉÉLZEléka Stsl. brěgw Supr.

atd. Srov.

Wiedem. 130—132.
Ž._.J..3911.9_Y.€..1319391.-.?!ĚPPÉŘUÉLIĚAQPQ.llašEOEPŠRí,ÉUbSÍěWtiYLPQÉÉT

cipium_t(_)t£_přijímá
sklonění složené, na př.

nítněachzj

pl. nom. pristrašnni byvmše

ĚygnoBm
ysróysvm
Luk. 14, 37 &jakože prédaše

nami. hyi'mšei ÍSkOllí samovidbci

ní dn, 029117;rzi'rzónzm yeróysvm t. 1, 2 atd.

V čžšííllšjfaíš„..tak9iých
,1'.textechdoby stan.—ší
„není.. .V DíalBoh- psáno:
p_řěhraná Šlechetnost wybyehffa z přiebytka všeho světa a poftupwafy
ffwyeczkyeh \vyeczi wmczila fye geft 18“; ale to není tvar vyběhšá, nýbrž
omyl m. i'yl')ěhši, jak svědčí smysl a kontext, v. Listy íilol. 1896, 326 sl.
V PassKlem. zase psáno: ona na korab wfyedffye 140“1 Kristina wzemffye
1433, Savina na zemi padfj'e 1963; ale opět to není tvar sem hledící -ši-e,
nýbrž odchylka místo -šz' (v. v % násl. č. 3), jak zase svědčí kontext pří
slušných míst a dále ta okolnost, že písař PassKlem. také jindy psává ye
místo i„ na př. wffyczknye m. všickni omnes 92% o ňem _fye pyefíe m.
píše 188" a j. Éprve v nové češtině spisovné yjfskytují se tvary semnpa
třicí,

šů'smým„napodobením

.ÉQÉPŠFÍRY..„QSĚ?FRÍ>.kde. FWW„F£1.\T9\'Č_..JÍ$9.11_=

žiflíšlgějgstinx, např. (milee drahocenný) byvší slíben od té ženy A. Marek
(v básni „Kajicná“ 1814, v. Jakubec: Ant Marek 161), rodičů nepomy—
slivších- Květy 1834, 128. úkazem objevivším úlohu t. 255ěnlvrátivší se
majitelé Pal. 3, 2, 374, p_gslgyé__odkrále Kazimíra přišedší 4, 2, 569,
při zmahavších se půtkách t. 386. hrad náleževší rodu (Slavníkovu) TomP.
1. 37, vsemi v té krajině stávavšími L 32 atd.
'
41. O participiu

tomto

\' če__š_t_i_n_ě__je.š_tě
zylašjtě.

1. Tvary jeho v češtině jsou jenom sg. nom. mase."qgg,__ggsge;___fen1,_
ĚCÉLĚÉJŽ—SŽĚĚÁL Realit-_. rtě-...i.a.l_<.9__mas_c.=„ní:-\ jako

..f9111-.;„P11.1_1Í—..HQHL...É€$Š!€,
. zw

M_XĚQQĚ)_'__1_'_Q(1JY;
a v du. nom; totéž, t. j. plural brán také za dual;
srov. III. 1. str. 299 sl. A jsou dále tyto tvary jenom v češtině knižné;

v jazyku obecném nezachovalo se z tohoto participia_Ée,_a_takí_spís_ogné
113řečí__$!9._l_l_0___lle_lll_á_Hatt. 510. 112.
' _2—__ěi.1_13-._._1.19m-.
byJ_v_.1_n_asq-.;„a_n (?!?!-___ ..SPQJ'BÝR.???-91..?£9$Éč_LtQ;í._Í/9PFV9.

ĚE$9!“._I?Í.ÍJ_Í.1P.É_.SĚ
pre...!lsatlzuya

txan:..fem-_=„ně.-„_cetěe . varia-ši. „atd-_. Čteme

tedjr v textech starých: slunce v svém západě poffed připřělo sě bě u břěha
t. j. pošed AleM. 7, 3. lkalo srdcem mnohé drnžě zbyw svého milého
7$

100
.!

mužě Ale. 806, to rzek dietě i zmisalo Pass. 360, biežaw dietě 01. Num.
11, '27, ty věci vflyffew všecko množstvie svatých vece Nikod. 75b, kníže
tohoto světa přišlo jest na mně židuov popudiw ChelčP. 149“ atd.; mezitím
preniká v neutr. novota a čteme na- př. semeno zrostši učinilo užitek
mnohý Háj. Šim. (1547) 205; Dmch. (1660) má fem. bwafí a neutr. bwafj
85, fem. íeděwffi & neutr. feděwffj 114 atd., a učí vůbec, že fem. je -fíi
&neutr. -fí'j 130, t. j. má neutr. stejné s fem., ale chce je lišiti lihovolným_
rozdílem v kvantitě; v tom ho následuje Tham (1811), jenž má fem. ípa
tříwfíi, chytiwfíi, p_adfli, řekffi & neutr. fpatřiwfíj, chytiwfíj, padffj. řckffj

57 a. 58, ačkoli předtím (1801) má fem. & neutr. stejné wolawffi 100 atd.;
jíní gmmmatikove od stol. XVII počínajíc mají neutr. jako fem., na př.
Nudož. (1603) má fem. i neutr. wolawíli 56“, dawffi 57b. činiwfli 59“ atd.,
Rosa (1672) wolawfíi, činiwfli 136, Dolež. (1746) wolawfíi 100, milowawfíi
102 a j., Pelžel (1795) wolawíli 107, Nejedlý (1804) nesfí'i, piwfň atd.
209 sl. a 247, Dobr. (1809) bwafi. řekffi 293 atd., a tak jesti__v__usu
„?>-.Y5g._n91n- mase.: (neue—). _tyaz!1_1ě_0£_.!m'á_něk_dx_
natažení

feed i pojme komorníka
(učedlníky)

IIusPost.

.= komorník

od toho úřadu Rožmb. 29, (Spasitel) poge'm jě

37“, gžefm____qdpuš_ěeni_e___svi),
75, člověk ho

(hada)

wzecm JidDrk. 104.

£.liíst0._fi _\'.0.._fe1_n—.šě
Je zvl'cltnguwegíímsánq

človčzlšuevidxcvffyu 13.4.85.
342, — a_gvgíšgnwieui

111101511“ 21133)

RadeiĚlSS—KJPÉ

196“ a j., srov. č. 6 %předcházejícího; — výklad těmto odchylkám je stejný
jako v infinitivech psaných trpietyu m. trpěti Pass. 421, wfyetic m. \'sicti
Mill. 106", v. š, 31 č. 1.
5,_._Y__pl_q_r.__j_e__krátké
—(v)še. V PilQ, je -všé:

uzzlyfí'lewffeo,

djewffce; srov- stejné zdloužcní téže..EQIAQPEBLLPLmeunušý

wmvie:

am

6. Přípona -v- má býti jen při inlinitivních kmenech samohláskových.
seuhláskovým náleží přípona bez -v-, v. % předcházející č. 2. Ale analogii
přejímá se -v- také do 133333133utvořených z kmenů souhláskových a místg
Lze—9.
„ne—sš

atd-_.Lb7VL212£%__72££7£ŠÁ_?líd;=-_&20_.í_.llá€fl;
Např,

858, vztahw t. 87% _cžetw t. 72b, wzdthffe

dotkw Štít.

t. 91“ a j.; poklekw

ř

PassK_19_1_1_1._

898, rzekw t. 90". podwrhw t. 88% naležw t 218& a j.; zawrhw EvOl. 93;
wztahw BenLev. 9, 22, ohledw fe t. Ex. 2, 12 a j.; vpadew Háj. 53", padew
na zemi umřel t. 13“; Háj. Šim. 203 sl. učí, že part toto je pozdvih,
přines, nalež atd., že je však někteří matou s part. zdvih' ln. zdvihl atp..
& tedy prý pro srožumitelnost může se přidávati -v neb -ev a býti: po—
ždvihv, přinesv, naležv atd. n. poždvihgn atd.; ulekw fe Háj. herb. 69";
nefw, nefwffi, nefwífe, v nes, ncšflifnesffe je. prý -v—elidováno, aby ne—
bylo tvrdosti Nejedlý Gr. '247 sl., 2209 sl.; pad, nes. \vež Dobr. Leln'g.
1180 a 9132 s připomínkou, že se vyskýtá také přífíedw, padw a padew;
pndev Jg. Atala 53 a j.; přečetew Květy 1834, 89 a j.; gedv bitvu Pgl_.
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3 2; 430, svedv phlomocníky t. 439, přívedv t. 4, 1, 308 aj. Vedle
těchto odchylek s —v,-ev jsou však vždycky pravidlem tvar! náležité nes,

nesšLěEB-sa_£9_1_19_Bwiflwgěší-a?milý-1.JMkaRigpanQĚtfghgene.

Participium
42.

1. Přípona_p_ůy_o_dx_1j_tg_hgt_o
p_ar_ticipia jggiv_oji:_io

pro mase. a 11cut_r„

.ppt). QDQJ'Q

vyskytují se také ve jmenných klllengzlljiných; na př. v adjektjat.
Qr_a_dg_-_tg,
žena-ta

pao-fn?lit. fem. gym—ta stsl. živo-tz;1 skr. vrt-ta-m

atd.,

ap-tu-s,

subst. ř. Bío-m-g,

neutr. stav & stsl. was-ta

fem. z koř. part—„ lit. pirsz—ta-s stsl. pres—ta (skr. Spo-š-ta—sdotčen) z koř.

perlí-, stprus._ akk. gež-ta-n stsl. ží-to z koř. geg'- žíti, vra-ta psl. vor-tg
z koř. ver- claudere, pg-ta a. pig-to % koř. pcn- tendcre atd., adjekt. skr.
pár-nws late-„219343125 Jezlfacf-á_.stsl_-„platně%pův. pš-nv— fem- má z koř.
pel-. snbst. lita sqpýgg-í lpí__s_o_n_1:_r_zy_-g
pův. Spolu-nm, skr. svap-na—s z pův.
sycp-no- nebo samy-non
a ř. ť-n-ro-g stsl. sam ln. 551_937quz___pŘyL__s;qg;ggQ7,

Stsl. sti-ana ze star-na

z koř. slov. Sier-, Suk—noze suk- atd. Srov. Brugm.
H, 206 sl., 223 sl. a 423. Zvláště pak bývají tyto přípony v kmenech parti

cipiaperf.pass.,na př.skr. hž-ta-s, ř. .?sazó-ghlílgzdfilth-ů
z pův. dkg-tou at:._M;qn_-á„a£d_-

Brugm- IL 1420. MEJ.9$_t_i__v_c„-s:10;

Vanš_t_i1.l_ě.
alyiinígjíiakjnňnitišmímu._Bycguékladnímua
ý_e_8_a;zz9,-„
mam-,

pá.-„tendam-,

qugzjfgypf atd., srov. Lesk. Handb. 2116, a jest sg.__n_oln;

mase. -ta, 425, mm, fem. -ta1 :ygL-lmqjmneutr. -to, ma, -eno atd.
..2—.-.__1._íínqnp_:ěq._..atd-_„mívají
„slovesa _kořenná. ra...-zu:
ZKOL_SLQý_LZJ__en-l
stsljnjgta

atd.;

&tSl-Jýťa „č..--P“

č.__j_ati__'/I,__k(_>_ř_.___j_eýg-,
stsl. clqtó č. dui

(i_ng s_l_oyejs_g,__1;pýenná.i-lrf
stsl. požrata

ggg-„' stčftrt,

dóm

z koř. žcr-, „%;qu

_z_ koř.

netl'teehcěšty budú rovné asperae Einmn. 24, netrte 'Kóř.

Luk. 3, 5. z koř. ter-, *mrt v subst. verb. úmrtže z koř. mer—; sloveso tv?-:
stsl. cita č. vit, vmč.také pit, bit, lit, šžt, kryt, myt, ryt, .z-ut a j. 13310135
pak -no, -eno atd. m_ají_slovesapstatní, totiž keřenná _souhlásková: stsl.
75336143 Wnížžlkeřanesa
s_til-JWdeW č:._.ve._d.m.f/e„ko_ř.
vcd- atd—, někdy

také stS—lfžbrena vedle žrata ze žěifžbřena vedle tratzřs'tč. (rt, dómem
vedle dqta; ; salmohlýkoyá: stal. bbjena, bijena (vedle bita) z [n'-, g_qlgqvenz

Mít,

'

perf. pass. -na, 45.

t_á_m'_0_f_enl:-__9..:29L_;aua_p£9_ga59__anemu.
lit. gel-fa—s stsl. žluta ze žid-toa

x

sólu-552532kry-, žzmavenóz ony-,atm-Menaabmptus z ry-

Lex. 530), šbvenz z pův. sází-, obuvena (m. *obovena) z u- (pův. Olt-,' lit.
praes. av-iu, lot. au-ju Brugm. II, 1074), oděna č. oděn z (lé-; dále slo—
ves; s přípi mg,: stsl. dvignovena častěji než mcg—ta,v č. mov-en nikdy;
s příp. -a, -ja, stsl. délana, tea-ana.,bin-ana č. -án, stsl. saždana stě. sázán

pl. sázěni ; s příp. -ova: stsl. kupovana č. -án; s příp.

stsl. "měna,

trapéna č. umčn, trpěn atd.; s příp. 47: 51:81.
prošena č. prošen (z *prosj-en-,
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*prosi-en-) atd. Srov. Wiedem. 135—142. Druhdy vyskýta se vedle sebe
participium s příponou tou i onou, jedno patrně studií a druhé novotvaré,
vzniklé analogií. Tak jest stsl. data (vedle pgta atd.) patrné starší a-dómena
mladší atd.; 0 podobných duplikatech českých viz v % násl. č. 2..
&.Slolesa_.kořenna,__ktera„.jsouschopna.kmenos,tupu,_míva'í v_tMo

MÉDÉEÉAMÁÉÍEBŠ

ítupeň nížší- Na ní:..stsl-Lčbtenvš:-.šěqnúalšeř

ke't-; Stsl. subst verb. cvbtem'je stč. ktocnz'em. kotem'e z lachtan-, koř. Megi-;
stsl. tlačena č. tlačen z talčena, koř. slov. ták-; stsl. oblečena z 'Ublčťmň,
'koř. velk-;

g_n-_;ýgmhjýijeen;_narčeu,

z__7_'__t_;_čena,
koř. rek-;

stsl. Žbžcnó stč.

ĚŽGZL
3933111;
stsl. prostrztň, koř. star—; požrztz, koř. žer-; brata St._č:__tLt,
koř. tér-_; *mrt v subst. č. úmrtí, koř. mer-; a podle toho podobá se, že
také part. stsl. peta, dcjtz atp. č. pat, dui jsou z býv. pon-tm, dom—th
z koř. pen—, dom-. Srov. Wiedem. 135—142.

Msoucve

_funkciattributivnínebo v zastoupení substantiva participium

toto... přijímá., skloněm' složené;

.n? 1>ř=__sfs_!_—„rfáě€??eie-.zá
__érďífžóši

Mat “h

22, jako Isusa „prapgtaago išteta 'h/aočv zó-ye'a'mvgcoyávov
t. 28, 5,
č_co_zy'_,____l;gjy_ýý__a_td_.
V českých

nářečích

východních

je tvar

sklonóní

složeného

většinou a pravidlem místo spisovného jmenného, jenom sg. neutrum -o
bývá, tu také; výklad zevrubnější otom náleží do skladby. — V stsl. jsou
z tohoto paťticipia krom toho ještě adjektiva s příponou další -bn0:
'neizdrcčenbnz ineffabilis z rečenm, příjgtbna iucundus z prijeti. Wiedem.
139 a 142. V češtině jsou subst. učenník, mučenník, pro které je třeba,
předpokládati adjektiva —n-ny';ale ta lze vykládati jinak, než vysvětlené
právě tvary stsl., srov. I. str. 375.
43._()__pai'_l:i_cipi_u__to_lgto
v češtině

jestě zvláště.

1.:_E&kolika293134991!iehusémwmís—to--n: vziniem rem menu.
68, 9, Y'QZXIJIQM 58, 17, QCQOkaI'llyÉLQt." 17, 24, an jest velmi pol'kwrnem

Pass. 397 (v otisku Legovu v List íilol. 1885, 306 je za to pofkwmeni),
já krziel'tiem rem t. 623, podoben jsem vzinyem Fl. Kn. 14 (ze skl. XIV
stol.), jakožto poznam jsem EvQL 106" (1. Kor. 12, 12, Osvěta. 1896, 894).
Psané zde -m_neni ze zvlastni snad příponý_toho___to__participiahgýbgž _od—
chxlk 911., která _se__11's_k_i'_tng_tal_iš_j_inde-__zejulýnaladji pamatiem. fem' byl
ŽKlem. 76, 4, poflufllepi budeš t. 80, 9, neposluflemltwym Fl. Kn. 14 (ze
skl. XIV). Připomenouti k tomu jest, že starý opravovatel ŽKlem. na třech
místech v dokladech pravě uvedených (17, 24; 68, 9; 80, 9) škrabaním

měnil -m v -n a dal tím najevo, že -m pokládal za nesprávné, neboli že
-m bylo odchylkou, Jde však o výklad této odchylky. Vyskytuje se několi
kráte a to částečně v případech stejných, proto jí nelze vykladati omyly
pouze nahodilými. Pro adj. památem, poslušcm a subst. neposlušemstvie
ukazuji___nač. adj. tajný a tajemství, Stsl. adj. tainp t. j. taibn'b a taimfn
t. j. tajmn'n; rozdíl -n-, -m—, který se zde vidí _a_gdel,„bylnnapoglobgg

103
wdy__y.znilslo__

nanlštjpyz

neslnšenz. atd.:

pusto.

T.?-.v__1f2d_11Ět_„I).9dPĚ_nÝ
11.132.

pw.-ii. ia.. změnueho
v -m mohl hý£í_.$l_í.19.l.rz„31„přnwech
enalqgifkýýh.
prá_\_'ěv.ntšénlýgh—„dílqm„Mar.t- _p.rae_S:„
Bassi
99%? se V jazyku Ještě
(11229101

__
1>ř-._1>_a!:t.—_„139znázzn_
„Y-_P219i2__mí.'.129.z.1_i
fin. ._1991311 373139939.

podle.-part. znám..(známýkgšneaun-

ušiňqn PQdJŠBQILLĚÉĚQEÁSLQLEĚĚ

držim! atd. Srov. Listy filol. 1886, 290.
24321159jinde, v. š předcházející c. 2, tak jsou i v češtině duplikgttx
tohoto Pal'tiššipiaa s -t 'a —nzámek

I&E-_;mimndn

_K%l_.nř=„_vedle_
stmšíbpgaeěp.__nélgžilaóllá

mladší .:é..=..„iěf.z_„a
jét, 13.1-1131
lov 311191223

viděno),pieta!.cssiajě:

(rýmz

Miyazalbřát pocestnýjest glaíanL—EP;

31?

20. &..-911řátjís;
.:LM-.šL.—$ĚL.SÉL.
novo __fxenepleměkass
596. siemě jest
\Efigto_St_ít91):_21'9, semeno musí feto býti Beck. 1, 424, wsát jest BrNZák.
333; ván a, vát, wano jest ventilatum est Pror. Isa. 30, 24., nč. zavátá cesta,
US.; dán, dz'en &dčt, odyen světlostí ŽWittb. 103, 2, odín Vel. Jg., starosty
_odyetee

n\pytle

opertos

01. 4. Reg.

19, 2; ýýn__Us.

a__Qq_15_,__
č_e__st__
519_th 111152

1948, subst. verb. škoda, mého vydatá Suš. 472; mlen a, mlat, chleb mlen
bude Pror. Isa. 28, 28, mlet US.; třěn, třicn Us. &třět, česty trzyete planas
vias EvVíd- Luk. 3, 5 atd- LIQLQŠJŠLWĚPLÝÁÉĚQYJEQĚYJÉŽQŠÍQŘXÝĚDQQBŽQIE

Madam
380;

náležité/(min, mečem prohnatého Suš. 117, rozehnntý Bm'tD. 2,

d_atý_7_.g__c_l_2_í_'rí,_
vydatá céra,

zadatý

byt t. 1, 80 (rožn.)

& j., nenadatý

(komu nelze dost dáti) t 2, 348 (záp.-mor.); odřety' za -clřen, koza. vodřetá
t. 241 (han, kunšt.); otřety', zavřetyl, pohřety' za Wan, ipaq; -ž(h)řen t.

218 (han—»
Web—);meříéy;
noflczííěz proftfítý. & 1, 2“ (zlin) atd
Naopuk je part. -n místo -t u Kollára, patrně chybou: pistolky k boku
připněné m. připaté Sl. Dcera 1862 str. 341. Víc otom při slovesích jed
notlivých.

uQnQšněhýwí,Hvarcch

tohoto participia různá kila 1.1.1?
Pít.:

Zejména je zdloužení v slabice kořenné v dial. néser atp. za spisovné
nesen atd.: nésen; pásen, lézeu BartD. 1, 38 (velick.).

Slabika vzniklá stažením je z prayjdlydlouhú; tedy na př. stcgnze
ggjgw„;,gigg_ze_„gýén—ájíífodle toho i sát, nic ofntého Br. Jer. 35,"91ntd.
V. případech. ..Jixnlcll_»_mi319.._st_ažepí„je _.V..PHĚP.ÍPÍÍ911_FYÉRIL;LSĚIQQ:

hláska..před„souhláskou,příponovou, pmw'dla krátká :..má „hit hyg.-ML
QÍMZÉŠĚPLALQ..v .nářešíqh„bý_vé _Ln__zdlgyžení „z.awízítý.,odřítý- podepřítý,

prostřítý (č. zavřen atd.) BartD. 11 26 (Zlín.), _zgllítýlpggl, utítý (tnu) t.
93 (kel.), zapíté, hotíté, požité, začíté, vzíté t. 2, 106 (han, letov.), 179
(han, tišň.) & j., zapjítýj, požitýj, vzitýj t. 274 (jemn.); a toto dialektické
-ít- místy opět zkráceno: začito, otíto, vzito, požíto t 218 (třeb.), načité.
otité, vzité, požité t. 200 (též), zabité, hutité, zapíté t. 240 (kunšt), utitě,
začitě t. 52 (třeb.) a, j. -—' V participiích pak, tvaru —nbývá samohláska
Lřed_sg1_1111z_is_k_o_n__pjípg_npvou
tu dloul_1á, tu krá.tkšt_,___jak ukazuje

Diabla;

náslědujíčf

104

' 41124137.sklpnénijlnenuehe.

Kdyžpfied17.3..j??kůuižkQMMUMLJÍÉ

atd.;nagggjčlán.
___—_-_._.
sázán (V. I“) atd.
Kdyzuňed. ;u'est-

tesánkupuzíuwezjlyšgL
tr...—___

'

-e-, v třídě 1.. II- & IL

4131133a_zwnedjammaývá
_a__ll_:jak je ÉÉŽÍÉ

_fáye,_:á£2

(IH.tř.),

.
je__159.11<;9!ka._k.rá.t.ká._zel

naee_.;én_zaz_;z_ín.
Na_Rř—
v_mer
;.

tak bude i svezíno

Vav. 32, __zaple_t_\'glg__
Kotsm. S

(doudl), zametýno, upečíng atd. Us. (místy), posečíno BartD. 2, 274 (jemn.);
— v tř. IV. _z_p,1;o_fftijenŠtít,

ř. _Q'L_((_1_(Ma_d
ojedjgělý),

wyerzino

Brig.

!P,

býti naplnynu t. 139"; aby Wei—inebylo MudrC. 292 vpaléna Ben. Gen. 38,
13, byl obwínijn Háj. 2943, list jest vpeczetijn KolČČ. 268“ (1568), 331193

Ligurie).ij

320“ (1561), tvář nebude fpatřjna Br. Ex. 33, 23, fpatíjn'

bude t. Deut. 16, 4, fpatříjn VelKal. 321, fpatřijna t. 336, fpatříjno t. 84.
fpatřijni t. 27, fpatřijny t. 149 atd. (v jazyku staršjm je v tetgntřjdg

zdloužení velmi zřídka, _qejggtejuglmrt.
spatřín), podojíno. riakyglíqq,
pokropíno, namočíno Kotsm. 8 (doudl.), sklidíno, zvrtíno, vymláeíno, za
plaeíno BartD. 2, 258 (žďár), zaplatíme, vymlátíno, vyhodíno t. 274- (jemu.),
t 281 (dač.). ——Vzniklé tu zúžením -1'- (-y'-) bývá dialektieky opět zkrá
ceno: vedyno, přečtyno, pletyno, zamety'no, vodvezino, zanesino, napečino,
posečino t. 218 (ham, třeb.), hodine, zaplatino, vemlútino t. 208 (též).
atp.)

Když před.
a IIL(uměn,

-n jest -ě-, a to ze _s_ta_13í29_-_gě_-___v_tíl.__l_._
(třěn, -děn, odčn'
trpěn)
nebo z -q-___\_f__tí;.__\_f_.
1" (minn-),
je konc___o_\_'_ka

krátká -ěn (po zániku jotace -en): třen stč. třěn, umčn, trpčn, sázen atp.
Us. Ale taký býva dlouhe —z'en.zúž. -žn: otewrzvayggj,
2743, (nebesa)
otewrzyna t. 975 aby pozzrzzyno bylo t. 163% Híffyn (křik) t. 129b; _odi
]Lzígg VšebK. 248“, když jsú (desky) zawrzíeny t. 1505, aby cesta otewrzina
byla t. 1891),kterak ta, slova mají rozumíena býti t. 303". widíeílo t. 12“,
powiedíeno t. 273, hledíeno t. 258“, má trpíeno býti t. 11b, nemají trpíeni
býti L 81“ a j.; widijen Ben. Ex. 34, 3, widijeno t. Lev. 23, 12, powiedijeuo
t. "Gen. 15, 23 a, j.; fnáfl'ljena Hrub. 2931', fnámjeny t. 377b; proftrzijn
Háj. 61",Ětbyl
otgggjg t. 1735, zawiíino t. 235 domnijn jest svatý t.
3421', trpijno t. 3490, powiedijno t. 37b, widíjn t. 2838, widijna jest t. 312“,
mohlo býti widijno t. 380“, jsú.wídijnj t. 199% světla widíjna jsú t. 353b
a j.; (dům) židům dopaufftijn býti nemá KolČČ. 288a (1559); zawrzijno ,
VelKal. 78, widiju t. 105. widijna t. 68, widijno 't. 169. widijni t. 304,
widijny t. 325 a j.; odjn Br. NZák, 17b, otewřjuo t 1321', gmjni t. 151“,
domain

byl t. 114, powědjno

t. S“, —zwčdjnot. 263, byli widjni t. 54b, po—

kaufljn byl t. 9",obrácýno t. Ex. 29, 27, přenáfíjno t. Numi 36, 7, paufftjn
býval t. Ezecb. 32, 25, fmáčjn byl t. Dan. 4, 12, l'máčjno t. 5, 4, stříbro při—
wázjno bývá. t. Jer. 10, 9, by wyhazjni byli t. Jer. 22. 28, dítky rozrážjny
budau t. Isa. 13, 16 a j.; zavříno. (Lizeyjjgg_p'_s._,místy_aKotsm. 8 (doudl.);
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půvědínů BartD. 2, 180 (tiši1.). Vzniklé tu zúžením 4- bývá dialekticky
opět zkráceno; vótčvřinó BartD. 2, 119 (hall„ jev.), votrpino t. 219 (třeb),
povčdino t. 220 (též). ,
Plli'm—SEMŠQL_slože_n_ého_ _m__aň_satn9hlásku„.nezdlgužeun: „volán,
yglgiýigavříno-zavi—Lm'“atd._Us„ dial, posečíno a žito je posečený BartD.
27 274 (jemu.), vymlátíuo a vymlátčný t., zaplatíno a zaplatěnej _t. 278
(daň.) atd.
'

Substantivum verbale.
44. _Substantivumverbwdstatné

jméno slovesné,nazývá se v mluv

nici slovanské jméno významu dějového, nomen actionis, neutrum, tvořené
Z..P£t£t_i£ÍPi_a_139_ff-_Pési_.lfýmno.
u... kmgpgmínqu..£51_-_-b £J£Ě£É..d_áiá_£19_

_SESĚEÉIĚĚPLE&BQÉ'._:QEEQJEQJJQBQHEJLĚIÉ.;Ú£,3.32__Qešlšimjěažšnim
:'£_e___a_._Í'/iúž_ell_1fm_-_í_;_
na př. part.

pgta,

nesena,

subst.

verb.

stsl.

raspgtbje,

nesanhje n. die, stč. rozpětíe, neseníe nč. -z'. dial. zkrác. -75atd., pokušení
BartD. 2, 43 (han., přer.), pozdvihováíť t. 1. 6 (Zlín., -1'i slabikotvorné,
srov. I. str. 301). Přígona táž je také v subst. stsl. osiv-hje č. ostřie, —z"
z adj.

9_€Ě5?1„_7.€W?"'4í?
-5 km.kam

substantivum

slovanské sg. nom. -b_7'esouhlasí tedy se subst. skr. m'a—m, ř. -to-v, lat.
-z'u-m, na př. skr. důt—zjy'a-mposelství z data—s posel1 ř. ógvía-w-v ptáček1
lat. augur-iu-m atd.„ srov. Brug—m.II, 119—124.
45.

subsutntim____tomt_o__v

_č__e__š_
t_i_n_č__dl_u_1'_',_i_1__o
ještě
p_romluviti

o jeho

limiLtší_z.ej.mél_l_=a„giganti?_iqláélébíký..„_vředuqskdgt která bývá tu
krátká tu dlouhá, na př. pitic a láuie, chtěnie a dženie, dělánie a kázanie,
nč. zvaní a pozvání atd. Srov. [. str. 604. Nalézáme tu v celku pravidlo,
jak následuje.

“

I. Substantiva

'
-t—ie (z part. -I) mají__ř_e_ce_i_19_u_slabiknlvžilyckx
kmtkou;

)Éielnapitie, krytie, pi'ikrytic, stčtie, dutie, hnitig pohnutie atd.; jenom

\;ngxdiategwgtnřiiamiuawuníato mnjivuíelata ÍOdChIlllil.
b'antita,.._n.a_pt
_uč„.___z_a3'_e_zítí.
Jg. (zavěji)
__I_I.__U
substantiv

-n-žc (z part-. -n) bývá tu však kvantita

různá.

&) Když řečená slabika vznikla stažením, je vždycky dlouhá. Na př_._
liinie z laja1_1_5j_e,
lanijc Hmchti'.
41% lánijm Hrub. 23b, lání. US.; st_án_ig_
ze Stolowe; W l'tánij Hrub. 426b, stání (stojím) US.; smání stě. smienie__

ze_srgqungig; stč. signie pozd. sání zc séjantje, čas k feenii Lact. SSd,
sání obilí Puch. 125'3; -křicnie, -křání z —krějantje, okrzijcnic Hrub. 45b,
okřaní'Jg.;

stě. dženic z dgEn_51Q,_gg_tgqgiigp_ij_g__Sg_t„_
ř. 5“ aj.,

Hrub. 410“

atd. V odchylném nč. dobrodiní je zkrácení z doby' pozdější, jak svědčí
kvalita samohlásky, pro kterou třeba přodpokládati starší dlouhé -z'e-:
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-d-ienic zúženo v —díní, & toto zklúceno v -diní. V osčm'e nč. osem'. je zá.
kladem part. sě—nstsl. sě-na z koř. sč-. a tedy kvantita. správná.

b) V případech ostatních, mimo stažení,__ííalozágnowtoto;
1. Když slabika předposlední má samohlásku kvaílitgttjynfoligqyuíg
723.192.. Milýa1<_1'át_káh_lgst__t_ed1..substantívm..vexhale.
znie .v slovesné__.t.ř-„_
I,. 113

IV.:. vedeme, ...tišií9ni_e.„_nmš„eílí9.atp-,

uč

-ení; odchylkou__dittl.„;éní„;_,tlllěéni BartD. 1, 184 (val.), okamžéní t. 356
(dol), modléní, dopuščéní t. 344 a 345 (lhot), choďénj: dovoléní t„ 8 (Zlín.),
složéní t. 179 (val.), modléní t. 2, 1 (sam.), při sečéňú t. (mal.) atd.;
MJJML.IM_E
-ění

a -ení;

1“: .LřŠžIlÍJLDŠLÍQg—llnlěllíga
..ĚlÍRĚHÍQs.._SŠl;ZČ5_1_1ÍQ=
nč

z_ř:.í.d_1_ia-_qdclntllgqu_.:&nig-

lo_ž<f>_1_1_í:__b_č_=z_(íní_t
slyšéní, llllčéllí,

hučéní,

—én_í_a_v-p_ígf.1_í__1_í_u_s.íŠ_aI.-.
145%

Lal

kříčéní,

(vol.

krájéní,

házéníhsýyielní

místy, sdčl. dra. J. V. Nováka).
2. Když_ slabika_p_ř3gposlední

má, samohlásku

-a-,

tu je rozdíl____1_ncgi

substantivv těmito dvouslabngýgQ__g__víggsghjgnýng,
QY 9.15.5123
lamp. lllšlií.._V

USB....DJÍUŠÍŠÁID
\'čtši110u„19í€i1ká.;a:..ltedylion-'

go_vlg1_:c_o_n__í
_:hraní1 cpaní. draní, hraní, lhaní: praní, paní1 ptaní, waní, ívaná

spaní, stlaní, zvaní, žraní, žvaní a j.; psaní, spaní (vedle spání) má, již
Vel. Jg. — Ale vedle toho jest také -á-: dání, lkání;_s_tálí_(_stq1_1n),_zná£í
Us., dánije VšehK. 113" (2krát), dánie t. 5“, při wdánij t„ 108“ a-j., lkánijc
Hrub. 2725 lkánj Br. Žalm 79, 11, wltánijo z mrtvých I-Irub. 2935, znánije
VšehK.

108“;

——jgst

dosvědčeno

-á-

vjazylgu

_stayšjíín ___ta_1;g„v__s_u_bstan_

M13 pyíljgyšýlgýchbránie: braanijo Všelgíá 3003,t. 214“, toho bránije t. 126%
při bránij t. 10% o bránij t. 9“ a j. (ve VšehK. vždycky bránie), bránj
Br. Dent 24 (nápis); řvánío: řwánj Br. Isa. 5, 29, t. Zach. 11, 3, t. Ezoch.
191 7, řwánj VosV. 162K velikým řwánjm t.; psáníc: pláni 131333313.5, 7.
a j.; — É—á- v týchže substantivech z pravidla v Slovníkn_Jnng_rn__gtn_ngvn
:

Mm; cpání. drání, brání, lhání, prání, Mí,

ptání, rvání, řvánL spání,

stlání, zvání, žrání, žvání a j. (při příslušných slovesích, odtud také v slov
níku Kottovu: brání vedlo braní atd.) a často v textech z doby nedávné:

rychléhopláni Květy 1834, 158, vlasů rwánj t. 126 a j.; — ngsíiíaggyg
substantiva.„tam.šlQŽšllílll..$_12ÍQSÍLQŽIQE-MĚ
nwm
Jiqqslahikgjcbnáná
vycpání, rozedrání, vyhrání, selhání, vyprání, Ěpšálll;
zařvání,

vyspání.

ustlúní,

pozvání,

vyžrání

atd.;

vyptání, vyrvání;

— a tím \_l_š_í_gl__Ěílu_'__S_g_

p_rgvděpodobno. žgglnyngjšjúvýslovgostí
braní, cpaní, draní atd. v_zgi_klo
krztccním v době pozdější, krácením, které podle uvgqonýchflolxlqgft již
Y„._X.Y1.__S.t91—
se ieví,
„89313331—

ale Ewe

V us_u_l_lměj.š;í.msilněji.monikaapmidlqm
'

Sý_s_l:_z_tp_fg_iy_q_vgl_'b.
o více
než dvou slabikách
ngív__l_1sn_ny_í1_čj_š_ínl
LRGÉLLLQJ_QALÍL<_3_:É:„;L1011.13Qnayls_al__:fézzíf_„liaPř.-..lllěěállía-l£íl!ý!í, řezání,

těkání, utíkání, švihání,stříhání,1notání,srůstání,dupání,kou—
pání, sypání, stýkání atp.; KMM—ní atp.; sehrání: vvcpání, rozedrťmí, vy—
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brání.; selhání, vyprání, sepsání: vyptání, vyrvání, zařvání, vyspínlí, ustlání,
pozvání, vyžrúní atp.; podání, zalkíun', povstání, poznání atd.; dial. také
v tř. III. a V. 1": slyšání, sázání, kázání, snášání, krájání (val. místy, —ání
v řeči venkovské, -éní v městské, sděl. dra. J. V. Nováka).
V jazyku

starším

proniká

tu však

pravidlo

pOIIČkUd.J]._Í_IlŠ,_P9_(_1LEÉm_Sla__-“

biky_!š_!š_t_í._9€l„kamna.. _4)_._.1£dyž.
tato.. Ef.,kJ'ÉĚĚÉLBÉSMQiŠL?UQ'FĚÉJÉÉĚ

na př- mazáním &b) když je dlouhá-. p©19dú9142át1£é192i5např:..„lgízaúia
Lak__Žf/__P_Q;S_1£X_Ěllí
_ tři

backing;

slabiky..

mazáním

těchto

_subgs_ta_1.1_t.ix...J_naií..!:hy_th.131_u.5..(IÍIQQLÉQ

—-»31913-.Q._221FLQÉQQPÉISÝ_-É£%ÉĚF_.::.D0

třídy a) patří také tvary tohoto druhu, ktoré vznikly složením z dvou
slabičných: na-dánie, po-znánie, so—bránio atp.; mají, pokud kvantitu
jejich pozorovati lze, vždycky rhythmus v - _, a proto můžeme k nim
zde dále nehleděti. I)okladv_ (z textů, ve ktorých kvantita aspoň vakem
pečlivě a správně se udává, a srovnány abecedně podle samohlásek slabiky
třetí od komu:. na které tu záleží): z Ben._ &) požehnaanije Dent.
15, 10, Hitowánije Ex. 25, 17, kupowánije Gen. 4-2, 5; b) przikázanije
Dent. 21, 18, rozkázanijo Num. 9, 23, zawázanije Deut. 24, 6, zbicranij

Lev. 25, 5 a j.; _'/:e_

b) przikázanij 53h, k okázanij 423, rozkázan'ije

263, po ukaazanij 42“1 očekaawauíe 5% uwázanie 34b, vwázanije 5", s uwá—
zanim S“, odhádanije 14b a 473. k odhaadanij 41b, zachowáwanim 173,
prodléwanije 561), při nalézanij 163“, vtijekanije 71b, przigímanije 102b;
_z__I_-1_r_jz_a_l_a_.
&) czekánije

198“. gednánije

386",

w gednáníj

379% w godnánijch

444", fekánije 275“, obrzezúm'je 117'), k odrzezánij 121", trolktánije 176";
w konánij 4445, [konánijo 46912 'odchowánije 34913 zachowaanije 11b, zacho—
wánije 4“, k odwolánij 1691', frownaanijc 422K l'rownánije 4243, nofrowná

nijo 437% boyowánije 502x milowánijc 418", panowánije 395“,p01'luhowánije
370% warowánije 3802 zpmwowánije 133atd.; wyhrúnije 1573, zwykánije
461'2 wzdychánijo 176" atd.; b) k dáwanij 410“1 haadaníje 4883, w hádanij
449% k hádanij 1691),haadanijm 490“, hádanijm 121“, hádanijm1213, nabá—
dzmije 4:98"1 nabádanijm ]82'3 opaafanije 171".„ potákanije 3825, przedklá—
danije 15b, wykládanijm 499% przcmáhanije 50%. Zaadanije 3172 zádanijm
428% kázanijc 1732 na kázaníjch 472“„ rozkaazanije 3801',rozkázanije 378“1
rozkázanijm 363% przikaazanijc 507% przikaazanij tamt.. tázanije 96%
tázan'n'm 356% otaamnijo 2792 k dáwanij 410“, rozdaawanijc 109%rozdáwanije
117", w lirodáwanij

3415, při wydáwzmij 417", w rozeznáwanij

37% wyhle—

dáwanije 4873, odwoláwaníje 3942 zachowáwanijo $", zachowáwanijm 14b;
wyléwanijm 4993; w odpowijedanij 4022 otwijoranije 487", pofpijechanije 396",
fpijewanije 4221), fpjewanijn1467", w wybijeranij 43312 zatmiowanije 169“;
czijtanijo 4093, wzaczijnanij 40213dijwanije 157% 439b,1ijfanijo440“, fpomij
nanije 422K napomijnanijo 353% k napomijnanij 430“, vzijwanijo 4071),pmi—
gijmanije 92h, po rozgijmanij 498'). vžijwanijm 431h; pomlÝwanije 435% roz
mlýwanijetamt.,poflýchaníje 3693, pol'lúchanijo 69“, srwhanijm 48817;dobý—
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wanije 434.3, w dobýwanij 433'*, k obýwanij 4121', przehýwanije

407", dotý

kanije 172“ atd. Z dokladů tuto předložených vysvítá trvám bezpečně, že
pravidlo na "začátku tohoto odstavce vyslovené kdysi v platnosti bylo. Ale
neudrželo se. V bibli Br. je platnost jeho (v pentateuchu a žalmích, podle
ohledání p. V. Pracha, a bezpochyby i v knihách ostatních) poněkud ob—'
mezena: v třídě a) je v_vtčená.pravidelnost typu „ _ _ zachována: mazanj
Lev. 24, 44, lekánj Ex. 15, 16, obřezanj Ex. 4, 27, žehránj ž. 18, 16,
dělánj Ex. 5, 7, chowanj Ex. 22. 10. putowánj Gen. 37, 1. ffwihánj ž. 39,
11, fwitánj 119, 147, wzdychánj ž. 102, 21, pohrdánj ž. 107, 40 atd.;
ale v třídě b) jest obmezení v tom směru, že typus - u _ jest jen tehdy,

u_iyžsamohláskaslabugzuepthkonce Mají-= daww,

35 (nápis),

podawanj Lev. 25 (mai-g.), naftawanj 65, 9, očekawanj ž. 9, 19, přepál'anj Ex.
28. 8, přikázanj ž. 119, 15, Deut. 27, 1, Dan. 9, 4 a j., rozkázanj ž. 119, 40, Lev.
10, 7, Isa. 36, 21 a j., _vkdzan,i__geu,_18. 19, Ex. 3 (napis), chwátanj Ex.
12, 11, Deut. 16. 9, Dan. 6, 9, nakládanj z. 149, 9, předkladanj 78 (napis), zla
manj Lev. 24, 20, fpomáhanj Ex. 40, 23 atd. (v dokladech velmi hojných, odchy—

1.ek..
velmimutant-Jmenuji

29, 4 a 42, o; kdxž 1513341334233

od konce má samohlásku jinou než -á—, třeba byla dlouhá, tedy je přece
koncovka —dýmek_tegwpg;_:__:_L_plQĚnj__ž. 45, 9, Isa. 16, 10 a j., pro
dléwánj Ex. 32, 3, Deut. 24, 13. fpolélíánj ž. 62 (nápis), hřgánj Ex._ 19,
16. ž. 29, 3, nařjkáuj 144, 14, Ex. 2, 24, počjnánj Gen. 3, 16, k ollřj
hánj Num. 4, 32. pofpjchanj 116, 11, utjkání ž. 56, 9, Num. 21, 29,
užjwánj Deut. 20, 0. zpjwánj ž. 42, 5, blýfkánj Ex. 20, 18, 77, 19, pře
býwanj Lev. 13, 46, Deut. 32, 51, t. 14, 24, t. 26, 2, přikrýwanj Ex. 37,
16, 54, 9. umýwanj Ex. 30, 18, dýchánj Gen. 7, 22, \vzíwánj Gen. 7,
26. wyftmuhánj Lev. 14,43. daufánj ž. 119. 42, poflauchanj ž; 49 (marg.),
rauhánj ž. 42 (nápis) atd., v dokladech velmi hojných. — Obmezcní. uká
zané v bibli Br. proti Hrub., VšehK. atd., časem pokračuje, a v usu ny
nějším jest, jak nahoře pověděno, pravidlem -ámT, budiž slabika třetí od
konce a její samohláska jakákoliv; & kvantita tří posledních slabik je

tedy v třídě a) u _ _ mazání atd., v tříděh) _ _ _

spoléhání,na

ň/luíní, _vzývám'.rouhání atd. Ze způsobu staíšího zachoval se archaismus
kážaní Kotsin. 8 (doudl), BartD. 1, 61 (rožnq, Pal. 3, 2, 354 a j., proti
kázání TomP. 3, 296, t. 300 a j., pak snídaní Jg.. k snídaňó Bartl). 2,
168 Cbrn.); a napodobením způsobu toho jest hádaní atp. ve spisích nč.,
na př. hádaní Pal. 3, 2, 362. t 4, 1, 170, namáhaní t. 5, 2, 342, namá—
haním t. 343, odbývaní t. 2, 2, 70, podávaním t. 53, spívaním t. 3, 2,
354, vypínaní t. 4, 1, 464, přijímaním t. 4, 2, 4, najímaní t. 564, rozjímaní
t. 579, odpíraním t., nevšímaní t. 50, připomínaní t. 5, 2, 314 atd. (vedle
zmahání t. 4, l," 464, rouháním t. 166).

V nářečích

jsou tu ještě zvláštnosti jiné. Valašské ležéní, slyšení

n. slyšání, kričéní atd. bylo připomenuto již nahoře. Tutéž je místy:

ka—'x

'
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šlaní, klekaní BartD. 1, 11 (rožn.). V nář. zlínském bývají typy v _ _

a _ ; _, ikdyž samohláska slabiky předposlední je jiná než -a-, tedy -e-:
milování, malování, stavení, dovoléní, choďéní, lešení, proti kázání, pálení,
trápení ČMatMor. 1878, 4 & BartI). 1, 8.

Co bylo podnětem,

aby se kvantita slabiky předposlední měnila,

není zjevno. Snad působila kvantita rozdílná v příslušném participiu a jeho
sklopení složeném, na př. brán a, braný, slyšz'no a slyšené atd., Že nastávalo
tn krácení, na př. stč. bránie nč. braní, tu dloužení, na př. slyšení a dial.
slyšéní atd.

Měnou kvantitL vzn_ik_ajíduplikat
rozdílný

y, a ty berou na sebe časem

význam. Na př. je psání ve významu zb ygáq—elv
a psaní epistola

(v nař. zlinském a j. rozdíl opáčný BartD. 9), a podobne stlání a stlaní

(toto : stelivo), EQML (das Friihstiicken) a snídaní (das Friihstiick) atp.
Rozti—idění sloves

46. Slovesa—dQlLsLL

Dělení toho je třeba, když časování má

býti vykládáno soustavně a přehledně. V mluvnicích českých dějí se o to

pokusy od XVI stol. počínajíc. Dčlidlemjest nejprve koncovka praesentu.
Matouš Benešovský (1577) rozeznává konjugace podle samohlásky 2. (a 3.
atd.) os. praes.: 1) mám máš má. ., 2) chřadnu chřadneš. ., 3) vidím
vidíš .“., a k tomu dale dvě copiosiores: 4) chápán), spolu s chopím a
5) skloňují spolu se skloním. Nudožeíský (1603) rozeznává podle 1. os.
sg. praes. konjugace 1) -a',m, vzor volám, 2)\—ím, vz. činím, 3) -u, vz. nesu.
4) -ž, vz. šíji. Drachovský (1660) má konjugace 1) -a', faukám 2. sg. -áš
atd.. 2) -'e-, vz. hniji, tresci, blednu, 2. sg. -eš atd., 3) -í-, vz. sedím, 2.
sg. -z'š atd., jako Benešovský; & Rosa (1672) 1) trhám, 2) činím, 3) miluji,
4) vedu. zase jako Nudožeiský. U Doležala. vyskytuje se poprvé dělení

podle infinitivu:

1) „volati, 2) milovati, 3) ležeti, 4)_učiti, 5) piti,

6) hrnoutz' (Grammatica slavice-bohemica 1746 str. 100—111; k tomu
anomala, mezi nimizjím, jsem, chci, mohu, řku, vím str. 91, a jinde: báti
se, bůsti, dmouti. jíti jmu, hausti, masti, míti, moci, nésti, péci, spáti, vzíti,
žíti žnu, plésti, hrýztí, jíti jdu. hřati, káti, lati, lámati, řezati, kázati, lízati,
psáti, žráti, zváti, řváti aj. str. 113 až 117). Doležala následuje Tomsa
(1782) a j.
.
Zkusnou touto cestou vyhledána tedy dvě dčlidla pro třídění sloves:
praesens a infinitiv. Zdokonalení další stalo se tím, že se místo tvarů

praes. a inf. vzaly za dělidla jejich kmeny, tedy kmen praesentní
a
kmen infinitivní
(základní), a že se obě tato dělidlakombinují, druhdy
pak ještě některá známka jiná za dělidlo se přijímá. Slovesa. která se tím
způsobem ve skupiny spojují, shodují se z pravidla také ve svých tvarech,
ve svem časování, a shodne časování ukazuje se na vzorech (paradigmatech)
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dělidjeie.)í91.í_šja_k

se kombinují. Máme nyní dvoje1 jedno od Dobrovského a Miklo'siche, druhé
od Sclileicll13_á__lg_e_skiena.

47. V roztříděnj_Q_q_l_)__ij(Mskjiho(Lehrg.1809 5160 alnstitutiones

linguae slavicae dialecti veteris 1822 g 54), Ef“íj3téll_l_g__1'ě9_l:l_>
podle kmenů praesentních p_[OleQMém oLMĚthe
(Gramm.111!
1. vyd„ 1856 str. 105 sl., 2. vyd. 1876 str. 79 sl.),' _i'ozdělena jsou—skryt
nejprve podle kmene praesentgíhg (v. nahoře % 16): ten totiž
A) dílem__l_l_lá.svou__gyhágní_kmenotvornou
příponu.
ggs—_c—£e_
(z koř. nes-, s příponou kmene praesentního -e).

na př. v 2. pl.

& dílem je bez přípony takove1 na př. v 2. pl. stsl. jes-te č. js-te
(z koř. jes-, bez přípony kmenotvorné).
liřípona je tu příznakem kmenův A) naproti kmenům B), a proto

bývajíMagny

příznakové, tyto bezpříznaké. Ježtopakkaždá

přípona kmenů těchto se končí samohláskou a kmeny praesentní, které
přípon takoxých nepřijímají, vesměs se končí souhláskou, j_s_qp_
_!33)31931953

skmenypraesentnímisamohláskovýmiJ v lgpak se souhláskovými.
Slovcs A) je nesmírná většina a“ dělí se ve skupiny menší: __nemgvg
podle kmene infinitivníl_19_(základního), jenž jest ve slovanštině šesteiý (v.
nahoře % 30 č. 3) „Odie

něhož ted;

slovanské sloveso „s_e_d_glí__j'__ge,_s_t_e_u)

tří d; _a__(_l_ále__ppět
podle kmene praesentního,

někdy také

podle hlásky,

kieipu se kořen kouči, ve skupiny se zvláštními vzory. Kostra

pak roz

třídění tohoto, nemnoho pozměněná a přizpůsobená zejména pro sloveso
české, jest [v závorkách hranatých připojuji, která je příslušná třída v roz
třídění Leskienovu v š násl.]:

A) Slovesas praesentnímkmenempříznakovým.

samohlásko

vým. Dělí se podle kmene infinitivního (základního) v šestero tříd:
třída I., kmen infinitivní je slabika kořenná, nemá mju/té pří
pony kmenotvorné a končí se
souhláskou.[: Lesk. I, A. a)]
1. zubnou -d, -t,
na př. ved-, vzor: stsl. inf. cesti pracs. vcdcg,
č. inf. vésti praes. vedu;
2. sykavou

-z, —s,

na př. nes—.vz.: stsl. inf. mat praes. nescg,
č. inf. néstz' praes. nesu;

3. retnou -b, -p, nebo retozubnou Ju,
na př. grab—,vz.: stsl. inf. yre(b)(s)tž pracs. grcbcg,
č. inf. hřé(b)sti praes. hřebu-;
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.; . hrdelnou

-y, -k,
_
na př. pak-, vz,: stsl. inf. poště praos. pckcg,

č. inf. péci
'01

praes. paka;

. nosovou 42, -m,
na př. pan-, zam-, vz.: stsl. inf. pgtž praes. pbmg,

č. inf. pietž praes. pnu;
:) .

nebo

jazyčnou -r, -l,
na př. te?-, vz.: stsl. inf. tfróti praes. thrty,
č. inf. třdcti praes. tm;

7. samohláskou [srov. Lesk._I, A. D) 2. a III, 1. A. a)],

na př. kry-, vz.: stsl. inf. krytí praes. kry/jg,
č. inf. krýtz' praes. kryju;

třída 11., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou psl.
č. -nu [: Lesk. H];

mcg

před tou příponou jest
_ . samohláska,
na př. mž-nq- č. ma'-mh,
vzor: stsl. inf. mimgtž praes. ma'/ng.,

'

č. inf. minúti praes. mimo;

P souhláska,
na př. mda-mg; č. tisk-nu-,

vzor: stsl. inf. tismytž praes. tžan,
č. inf. tisknútž praes tisknu;

.

tř'ída III., kmen infinitivní má příponu kmenotvonlou pův. J:,
z níž je v slovenštině po palatalkách -a, ostatně -c';
na př. psl. sluš-a-, slyš—a- a zam-&, tma-_é- v inf. stsl.
slušatz', slyšatž (z býv. -ščtí z -ch—č—tz)
a umétž, trapéti,

č. slušatí, slyšati, po přehlásce -šětz', po zániku jotace
-šntz', a umétí, trpčti; ——kmen praesentní je tu dvojí
a podle toho jsou v této třídě dvě oddělenígdva vzory:
1. kmen praes. jest utvořen z infinitivního příponou
—je (-j0):
psi. &stsl. sluša-je-, mně-je—, č. staž. slušá-, mnie—,
vzor:

stsl. inf. uméti

praes

země,-iq.,-é-,7'e—šz',

č. inf. umětz' praes. uměju, Ješ,

[: Lesk. III, 2. A. b)];
. kmen-praes. jest -i:
psl. trn-pal, stsl. trapi-,k slyší-, č. trpí-, slyší-,
Vzor: stsl. inf. Wapétž praes. trapljfg, -piši,
či inf. trpětí praos. man, -píš,

[: Lesk. IV, B];

třída

IV., kmen infinitivní má příponu kmenotvornou —z',na př.
pros-i- v inf. prositz';
'
vzor.: stsl. inf. prositž praes. prošcj, -sz'ši,
č. inf. prosim“ praes. prošu, -síš,

[:
třída

Lesk. IV. A];

V., kmen infinitivní má.příponu kmenotvomou neboli; koní
covku

—a,'jindy

—ja, ——na př. déla— v inf. stsl. délatz'

č. dělatz', tas-a- v inf. tcsati, bbr-a— v inf. stsl. bhratž

č. bráti, — sadja- v inf. psl. sadjati stsl. saždati č.
ságati přehlas. sázětz' po zániku jotace sázetz', la-ja
v inf. psl. a stsl. Zajati č. staž. Zátž; — kmen prae
sentní má přípony jednak -e (—o),jednak -je (-jo), a tvoří
se dílem ze základního kmene infinitivního, dilem ze
základu jiného; podle toho rozeznávají se v této třídě
čtyři oddělení hlavní:
]. kmen praesentní utvořen z infinitivního příponou
-je (—jo),na př. psl. déla-je-, sadja—jc- [: Lesk.
III, 2. A. a)];
v češtině je tu ještě rozdíl mezi slovesy s kme—
nem infinitivním l“ tvrdým déla- a 1b měkkým
mája-, poněvadž se při kmenu měkkém vyvíjejí
hláskové změny jiné než při tvrdém, na př. v praes.
2. os. sg. jest v 13 z býv. délaješb stč. i nč.
děláš, kdežto v 1“ z býv. sadjaješh je sázáš &dále
sazz'eš a sázíš; proto rozeznáváme vzory:
1“ stsl. inf. délati praes. délajq, -a-_)eší,
č. inf. dělají praes. ďěltqiu, '-áš, a
lb stsl. inf. sažďatz' praes. saždajq, -a-ješi,
&

č. inf. sázati, -ěti, wi praes.sázčju, -ieš;
. kmen praesentní iinfinitivní zakládají se na spo
lečném kmenu základním, zakončeném souhláskou,
na př. tas-; z toho utvořen kmen infinitivní pří
ponou -a: tes—a-, a kmen praesentní příponou
-je (-jo): teše- z tes—je-; tedy vzor:
stsl. inf. tesati praes. tešrg, —eši,

č. inf. tesati praes. tcšu, -eš,

' [:
Je .

Lesk. III. 1. B. .b)];

kmen praesentní i infinitivní utvořeny jsou přímo
zkořene, na př. zkoř.ber-, [soy-; a to kmen infini—
tivní příponou -a: bmw-, kov-ch kmen pak prae
sentní

příponou dilem —c(-o):

ber-e-,

(-jo): ku-jeq jsou tu „tedy vzory:

dílem -_7'e
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3a stsl. inf. bb)-ati praes. bercg, -eši,
č. inf. bráti praes. beru, —eš,a.

3“ stsl. inf. kovati praes. kujq, -eš£,
č. inf. komtž praes. kuju, eš,
[srov. Lesk. ]. A, b) 1. a I. B];
4. kmen praesentní i infinitivní zakládají se na spo
lečném kmenu základním (kořenu), jenž se končí
samohláskou, na př. la—; z toho utvořen kmen
infinitivní příponou -7'a: lan-jm; a kmen pmesentní
příponou —jc (-_7'o): la-jc—; tedy vzor:

stsl. inf. Iajatzípraes. lajq, —ješi,
č. inf. staž. láti praes. laju, —ješ,
|_srov. Lesk. 111. 1. B. a)];

třída

VI., kmen infinitivní má příponu kmenotvomou -bv-a, na př.
kup-otv-a- v iní. kupovati;
vzor: stsl. inf. kupovati pmes. kupujq., Ješ—i,

č. inf. kupovati praes. kupuju, -ješ,

[: Lesk. III. 2. B];
B) Slovesa z praesentních kmenů bezpříznakýeh,

souhlásko

vých, jsou jenom ded-, jes—.stsl. jad— č.jěd- z j-ěd—, véd- (mimo
některý ojedinělý tvar sloves jiných. jako je na př. stsl. 2. sg. eastasi,

obrési Mikl. III“ 127) [:

48. V roztřídění Sehleichrovu

Lesk. V.].

(Formenlehreder kirohenslavischen

Sprache 1852 str. 287 sl.) je dělidlem vyšším kmen praesentní, nižším pák

kmen „druhý“ t. j. infinitivní(záklfulní) ngtiíděanaikmlieskie-ppvu
(Handb. 2. vyd. 1886 str. 101—111; struěněji &dílem jinak v 1. vyd. 1871

str. 48„—49)je dělidlem vyšším též kmen33033113_algzeznávgusepoglg
n_ěh_o_1m_tero
tříd: kmen praes. jest utvořen příponou 1. ;o, —e,11. nm;-gg:
HI. —jo,—je,IV. -z' (třídy I—IV : kmený praes. samohláskové), nebo V.
jest bez přípon! a končí se souhláskgu

___SouhláskovéLJč:.lidJa.
pak

kořelmoultřjdgt

Y._____-_.-_:_kmlený__prztes.

klavírůJaz.Lipůýýi'llíiékladríx

prvotnost nebo odvozonost slovesa, kvalita kořenně somohláský a_kválitšl.

kořenné spylrláký [koncové). Kostra pak roztřídění tohoto pro stsl. jest
[v závorkách hranatých zase připojuji, která je příslušná třída & po pří
padě i který vzor v roztřídění Miklosichovu v % předcházejícím]:

třída,

1.: kmen praes. má příponu -o, -c.
A) kmen druhý je kořen:
&) kořenná slabiku.se končí souhláskou [: Mikl. 1, 1—6]
a má samohlásku: ]. -e-, inf. eesti praes. vede,
stréštz' stary—; 2. -g-, trgsti trgscg, (sést'i) sedly-;

Gebauer, Historivká mluvn. jaz. česk. III. 2.
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3. —b- (z -e-), pgtž pmq, m(b)réti můra. wáš-ti
mega very-, tlěšti tlak-a telke; 4. -o-, bosti bodcg,
vlasti vlada cold-; 5. -cg-, gastz' gadq; (i. -a—
(z —o-), dqtž

sčštz' sirka;
9.

dama;

7. -6- (z -č—), jadq, vehor,

8. —a-, klastz' hlada, pasti

—b—(z -z'-).

cmÍst-z' cvbtq,

čísti

čbta;

pasa;
10. —i-,

žití živa., sta'ištaístrígq; 11. —5-(2 -u-), suti sapa;
12. -3/-, gryzti gryza; 13. —u.-,bljustí bljuda;
b) kořenná slabika se končí samohláskou [srov. Mikl. 1, 7] :
1. -u, slatí slov,-q,rjutž řena; 2. -z', bití bqu;
B) kmen druhý jest utvořen z kořene příponou —a[sr0\'.
Mikl. V, 3]:
&) kořennú slabika se končí souhláskou
& má samohlásku: 1. —e—,
bbrati ber-a, (gman žena;
2. -i—, žbdati žida (v. šeda), žskati žskq.: 3. —5-,
sasatž sasa, takatz' taka;
b) kořenná slabiku se končí samohláskou
& má v slov. praes. samohlásku: 1. -5-, -b-, ravatz'
rana, pl'lmatipl'bvcg; 2. -o-, zavati zovq, kovati kovcg;

třída II.: kmen praesentní má příponu mo, -ne [: Mikl. II],

třída

kmen druhý pak příponu may nebo žádnou: dvz'gnaii
dvigna part. clm'gla,stati stana;
Dl.: kmen praesentní má příponu -_7'o,-je; slovesa sem pa
třící jsou
1. prvotná a buď
A) nemají kmene druhého s příp. —a. slabika pak
kořenná končí se
a), samohláskou: séti sója, krytí 707ij . .. [srov.
Mikl. I, 7];
b) souhláskou: mlěti mequ. [srov. Mikl. I, 6 a V, 2],
žgti žbnjcg [SI'OV.Mikl. I, 5 a V, 2],

k(5)lati 750qu [Sl'0\'. Mikl. V, 2]; nebo

, B) mají kmen druhý s příp. -a (ja), slabika pak
kořenná končí se
a) samohláskou: komti kaja„ blbe-ati bljuja [srov.
Mikl. V, 3 a I, '7],

Zajati laja [: Mikl. V, 4];
b) souhláskou: tesatž teša [: Mikl. V, 2];
2. odvozená a

A) mají kmen druhý

a) -a: dělati dělam [: Mikl. V, 1];
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b) 41.,-a z -e': uměti umějq, slušatz' slušqžcg

Mikl.

III-. 1];

B) mají kmen druhý -a, kmen praes. základní -u:

kupovati kupuje [: Mikl. VI];
IV.: kmen píaesentní má příponu -i;

třída

kmen pak druhý má příponu
A) taktéž —1Í:chvaliti [:

třída

Mikl. IVJ.,

\

B) nebo 43, -a z -5: trapětž, dražati : Mikl. III, 2];
V.: kmen píaesentní se končí souhláskou:
jes-, věd-, dari-', .íad- [: Mikl. B].

49. Roztřídční Miklosichovu lze vytýkati _d\3___ne__dgstatky._„Byng
Ennui-.
Jiří.423523193..sxrnrngní9k1.-5.1_'9_vnáim;.._\;liedn_čjsí___sr9
stnání.

jíjiehxlíílibv-naupíš

“ '

. "

'

a)__kmen praes. [uloženp'íponou

_Lkmomes.

' '

-e___(-__9):
ber-a;;

ntLomn-1>_í;ímnqy_„-'e1_úio),.„mg

mgmínnqteéh.- aaakgešgnýhg
soullláleIRÉétja;
samohláskou: la-je-z

_Mtůvíbwlqíbiaýýia
Druhy' pak nedostatek

jest,

že do některých

vzorů se ber011__s_lo_\_'_e__sg.

ML tft—m_Lůmamivwswá32.25.49..tíídx_L„„L patří a) kmeny
praes. kry-je-,

ču—je-atp.. s příp. -_7'e(170), & nepatří tam b) kmeny Braes.

bbj—e-,pbj-e- atp., poněvadž tu je přípona -e (-o); avšak časování vyvinulo
se v "a) a b) stoj-né, proto neraan b) od a) odtrhovati, & obé se spojuje,
když vezmeme za známku ne rozdílnou kmenotvornou přípouu kry-jc- a bnj-c

atd.. ale stejně zakončení
opakuje

praesentního kmene kryje—a bsje—atd. M

se ve _v_zL_\_í:__4_-,_
do něhož patří

a) kmeny inf. la-ja-

atp..

s příp.

-ja, ale nepatříJJLkmeny inf. mnel-g: atp., s příp. -a; časování vyvinulo
se v a) a v l)) opět stejné a záleží opět hlavně na tom, že obojí kmen
infinitivní má stejnou, třeba že nestejně vzniklou koncovku1 laía
a smbja- atd.
Roztřídční Leskigiovo

vynikaggd

Miklosigllggojjlem

dčlidlj5__po_d_179_l_)_;_

u_čjšígLQÁCmprovedeníildůslednčjším. Správnost jeho_potvrzu'e s_eiakg
tou okolností; že rozdílnost tříd jeho se shoduje namnoze s rozdílnosti
bývalého přízvulgl; srov. Boyer, De l'accentuation dn verbe russe 1895,
6—8. Nejistota a kolísání zůstáva ovšem také v některé části jeho; ale
to jsou případy, kde věc je vůbec nejasno. nebo výklad různý je možný.
F_řidržuji s_e__r_o_zt_í;í_l_i_č_ní_Miklosichova,
z příčin praktických:

jest

u nás

zemané

a v gran-matkám slovanských.,_2111299.-,J.9_ií9g._r9_zžíř990=
Leskienovo, a je prostípgotísložitějšímu Leskigíovg; Změny, které jsem
.

8,
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provedl_tříděním ve skupiny nižší a místy v charakteristice známek roze
znávacích, dojdou trvám souhlasu.
.la/_,

Slovesné tvary podle jednotlivých tříd &vzorů.
50. Třídy a vzory roztuním podle roztřídění Miklosichova, vyloženého
a poněkud rozvedeného a pozměněného v s 47 [v závorkách hranatých
ukazují na příslušné místo v roztřídění Lcskienovu, o němž v. š 48].
Poznam. V paradigmatcch uvoznji z pravidla jen ty tvary, které jsou \“ jazyku
spiSOvném
nebo ze kterých tvary spisovné pocházejí, a uvozuji je v podobě a znění,
jež měly ve stol. XIII a XIV, hlavně v době okolo r. 1500. Tvary dialektické
jsou
konstatovany v paragrafech, které po paradigmatech následují a podávají výklady a do—.
klady jednak k jednotlivým tvarům, jednak k jednotlivým slovesi'im. Všeobecné a pře
hledně jsou tvary oboje, spisovné i dialektické, vypsány a vyložený v předcházejících
výkladech o připonách a kmenech v
5 až 45; k těm odkazuji všeobecně, aby ne
musil býti odkaz při každém tvaru jednotlivém.

A.
Tvary sloves s praesentním kmenem přiznakovým,
samohláskovým.
stero

751. Podle kmene iníinitivního (základního) dělí se tato slovesa v šel
tříd (srov. % 30, 3 a g 47)._

Třída. první.
52. Do ti:.íduéto i)atří_s19vgsa..iejigbzto kmen infinitivníizýákladní)
je daří./26.1..lc9řfzeceíE.BQIQLÚÉÍSZJCÁEQZÉĚMLÉĚLQE.ĚJEŠPQĚYQAEQ; koncovka

infinitivní -tz' přistupuje tu přímo k slabice kořeuné, na př. v inf. psi.
a stal. 'ncstz' ě. místě z koř. nes-. Tato pak slabika kořenna končí se dílem
souhláskou 1. zubnou -d, -t, 2. sykavou -z, -3, 3. retnou -b, -p, 4), 4. hrdelnou
—y,Ja, 5. nosovou -n, -m, 6. jazyčnou 4, -Z, dílem 7. samohláskou, srov.
5 30 č. 3, I. a š47; a podle toho rozeznává se zde sedm oddělení, sedm

vzorů
A. a)].

[\'z. 1—6=Lesk.

I. A. a); vz. 7. srov. Lesk. I. A. b) 2. a III. 1.

_

Některá slovesa této třídy mají v různých tvarech různé stupně
samohlásky
kořenné. Na př. v inf. j-í—tipsl. i-ti je kořenná Samo
hláska stupně středního i z pův. egl, kdežto v praes. jdu psl. (j)-b-da je
samohláska stupně nižšího b pův. i„ vzniklá, oslabením z ipův. ei. Po
dobně je z koř. 7670-v inf. č. řéci stsl. rešti atd. kořenná samohláska plná,
v impt. č. má z psl. rbci atd. oslabená; a rovněž tak je z koř. žeg- inf.“
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č. žéci stsl. žeštž atd. % býv. žegti, a impt č. žz'i z býv. žbzi stsl. ŽbZÍ; je
% koř. velk- inf. č. vléci stsl. vléštz' atd.“ z býv. velk-ti, a stsl. part. vlekla

z býv. volkl'n; atd. Kdysi bývala. u věci té zajisté nějaká pravidelnost, t j.
jisté tvary měly v slabice kořenné samohlásku plnou, jiné pak oslabenOu;
ale časem vnikají samohlásky _plné i oslabené také do tvarů nenáležitých,
analogie ruší a zastíní bývalé tu plavidlo, jehož nyní zřetelně již nepo
znáváme.
Poznain. Slabikou kořennou rozumíme tu, která. se _doslovanštiny
vyvinula z bývalého kořene prostého, na př. nes- z pův. nek-, bv- a by
z pův. bhev- atp. Někdy však béře se za kořennou slabika, ve které ana
lyse hlubší vedle kořene ještě také reflex nějaké bývalé přípony poznává,
na př. vlad- psl. vold- : vol-d—,v. š 16 č. 1 pozn.
1. v z o r vésti, vedu.

53—Ě!LP%LĚÍ...$1QYGÉ€L
tříd.! .paoíikořennog.993131333.akvaria
ft: „navi-_ ved—.,vlek-___Kingpjnňnmmi.

píaeamLeed-aledf;

5.193!ng„vzorového .lest. ved—,kmen

Tvaryjehojsou:

praesens indik.:
sg. 1. vedu
2. vedeš
3. vede

du. l. vedevě, -va
2. vedeta

pl. 1. vedem, -me, -m;1/
2. vedete

3. vedeta

3. ved'ú, -au, —ou;

imperativ:
sg. ]. _
"

2. 3. vedi
ved'

du. 1. jděvě, -va
veďvě, -va

2. 3. jděta
veďta

pl. 1. veděm, jdem,
veďme

-me, —my

2. 3. jděte
veďte ;,

imperfektum:
sg. 1. vediech du l. vediechově, -va
2. vedíeše
2. vediešta, -sta
3. vedieše
3. vediešta, -sta
—z'e-ze staršího -íá-;

pl. l. vediechom, -me, -my,
2. vediešte, -ste
3. vediechu,

acrist silný:
sg. 1. ved
2. vede
3. vede

du. ]. vedovč, d'a
2. vedeta
3. vedeta

-pl. ]. vedom
2. vedete
3. vedú;
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aorist slabý jěah stsl. jasz, jacka:
sg. 1. jěclo

du. 1. jěclzově, -va

pl. 1. jěchom

2. jě

2. jěsta

2. jěste

3. jě

3. _jěsta

3. jěc/m; ,

aorist
sg.'1. vedcch

slabý vodachstsl. vedocha:

du. l. vedechově, -va

2.1 (vede)

2. vedesta,

3. (vede)

3. vedesta, -šta

pl. 1. vedechom, -me, -my

—šta

2. vedeste,

—šte

3. vedecka;

tvary jmenné:
inf. vésti, sup. vest;

participium
muz-eda, vedúc-;
-ma:m'dom, -a atd.;
Je zvedl, -a atd.;
-zs:ved, vedši, zvcdše;
-n5:veden, —aatd.;
subst. verb..: vedeme.

K tvarům jednotlivým.
54. 2395995..
__$i.ne-_„1.-_,
09.4% psl. vedci; dial. -o, -6, -ó,- -em, wm,
dem. ——5313232031053 psl. vedešb. — 52133,_g0_dg„ psl. vedelb. — _IE:
1. vedevě,„_;v_q„Stsl. wé (později také ma), na př. budewye bohate Mast.
106, Mewie

p_zy._pg_h___l_í_13_d_.
124“; -ma,

vlivem 1. pllll'., zde nedoloženo.

121323; ggdgýq,stal. 2. tu„ 3. -te, na př. wypgieggšglivči

—

12319:7, DalStrah.

tamt., at má. syny fyedeta Koř. Mat. 20, 21. — gggtquchqÉL-ĚQÚÉÉ
psl. —'In6,dmg, -my, na. př. budem mieti hosti Mast. 195, na rúčie (koně)
wfyedem Pror. 228, weideme ŽKlem. 131, 7, vedem, vedeme Us., poydemee
(sic) i my Einmn. 48, nebudemy Hrad. 868, poveděmy t. j. '-d'emy Suš.
40; dinl. -mé za Jme, & dále Jiné, -mě, —m5, —mbza my; ;sl_c.mígL-njg
z psl. -mo; krom toho dial. -ma, přejaté z dualu. — Fhu'. 2. 132193591
psl.
-te; dial, -té,' -tě, -ťe, -óe, -cč, -če, -t'o, -c'o. — Phu'. 3. vedel, z psl. vedquf

na př. (hřiešní) poydů PilA, ti buduu tázati Pass. 408, fpaduv a zetřieni
buduv Pror. 63, wygduv andělé Štít. ř. 10“, ješto podroftvv t. 829, vedú
BaitD. 1, 38 (líp.), t. _53(doL), bodú t. 77 (rožn.), slevedú; z 42 je později
-a/u, —0u: vedau, vedou; a. dial. laš. -u (zku/nc.), han. -6, 45, -5, a na pře

chodu k polštině -um, -om, -on.
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Koncovka kmene praesentního -de-, -te—je diel. změkčena v —d'e-,-ťe-'
atd. (v nářečích vých.), & dále změněna v -ďo-, -ťo—atd. (v nář. sev.—Opium),
v. š 17 č. 2 a 7: na. př. vedeš, vedě, vedeme, vedětě 'BartD. 1, 45 (mor.—
slov., břez.), vedzčš atd. 2. pl. vedzěcě L 42 (hrom), kladžeš, kledz'eče t.
122 (laš.), kladžeš, kladžeče t., veďoš, veďo atd. L 135 (sev.-opav.), pleteš,
plečeš, plečeš t. 123 (laš.), pletětě, pleéeée, plečeče t., ploťoš, pločoš, plotem,

ploéoéo t. 135—136 (sev.-open). V opav. roscu m. rostu BaltD. 1, 108 pro
niklo -c- analogií také do 1. sg.

55- 1111129312331?
Sieg-„G..„BtolikéLstědkůjjj__)veiíyiljezmb4

z psl. vedi;

př. Mani

134, brzdí Bel. 166h, ráno ktwi Horem;

ŽKlem.
89,6, stč-i_nč.

..táájzyásýgyeilwžmbi
116,eyed

s bohem DalC. 44, zmyet jej (chléb) AlchAnt. 453, wzroft učenie mé con—
erescat ŽKlem. Deut. 2, růst jablunko Suš. 435, fyed na pravici méj ŽKlem.

109, 1, ňedyz brzo Krist. 673, wfeď na kuoň Háj. 662 pofkytŠtítOp.170“;
uč. veď, vedíž. _NDu. 1. Mini
atp., „11:3
__EĚL_ggl_ie11ie
tam 01. 1. Reg.
9, 6, wygdícwa ven t. Gen. 4, 8; ĚEBPLWĚĚQĚL,ťWJPĚR-AÉÍĚSÉÉÍÉL441832

ML-!L?QQQ191£Q;L1£„É__ĚQ1£ďvě_:02,__EL.PŘAleM.

1, 15, podwazz

13,

;ez_a=.„.v1ivcm. ..1.„._os_._.1>.1_u.13„__11=_t„_pí;
\wgdiema

13;

01. 1. Reg.

poyduie přěde—ň

9, 9, wg_gggpfgy___K_9j_z__Qa_ni
ven

(praví

Kain

Abelovi) bibl. Kutn. Gen. 4, 8, Mg__lggpífeg_3_e1_1._Tob. 11, 3, poďma pryč

t. 1, Reg. 26, 11, demu, poďma Philomates (1533, vytýká). — 131. 2.
'g'dčta atp., „na př. gdieta & povězta EZimn., 3, gdietaz Pass. 598; žádané
gggděýa„_atp„___z__pgl_.
vedéta,

nedochováno

e_je „za tgveďta

tvá voly Hrad-109% budteyší.WiimílalqhamzxzWitty

atd.. 133_1913
budte

129, 2- — .Phšf:

z psl.vedéíw,ELLř-Jpha—dluimĚdygLŠúLyš;1373;

M,;ggzgnrygy"

atp., na. př. poydyem DalC. 2, 01. Deut. 13, 2, p_ggljgrggg

O_l.__(j!ellL
35, 3, pocztyem Pass. 277- a 279; podiemy u modlu ŽWittb. 94“,
6; veďme atd., na př. oňedmy

zemi Comest. 125'1 pgglge__1_3__r.___129l1_tl
13, 6;

jděm, veďme, pojďme US.; diel. -mč atd., jako v praes. indik. —ar.__2_.__31
_;id_ět_g__g!:_p._,
na př. gdiete

2, dyete Pas.

Pass. 34, poydyete

DalC. 22, \veidiete ŽKlem.

99,

354, zzditwiete (sic) florete Klltdl'. Sir. 39, 19; _žgiggggggclětg

atm.z-.pal;__1zciě$g_„_ue£19911914119..e._je_-auq3qďtgatp., na př. tuto Hedte &

vizte Hrad. 50“, ponížení výše wladte Dčt. Jež. 4", podte sěm Hrad. 137“,
rofte crescite Štít. ř. 124", 01. Gen. 1, 22; dial. -t'e atd., jako v praes. indik.

MáchžLtáfýrjívá

diaL-ilxlivgm.sing..:iawna

Př.—_.
pltěccztitc__.lid

(291113531002 diqched. Han. 205, BartD. 1, 349 Mg.), džiée t. 132 (_lglšl)
atd.; srov. š 19 č. 6.
Od až, -ě měkčí se kmenové -d, -t v —d',-ť atd. a jest na př. veď,
pleť, diel. vedz BartD. 1, 43 (Mez.), vedž t.. 106 (laš.), vedžče t., kladž,
kladžmy, kladžče L 123 (MŠ.), pleč t., pleč t. Někde změkčené -ď, -ť zase
ztvrdlo: ved, vedme, vedte BartD. 1, 46 (mot.), pod, podme, pote z podte
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t. 33.(pomor.), byd, bydte t. 2, 233 (kunšL), pojed, pojetez pojedte t., pote
chodHan. 68 a j.
Souhláskové skupení —ďt-, —t't-,které tu v pl. 2. vzniká, mění se dial.
v -jt-, na př. veď pl. vejte, pleť pl. plejte chrom. 286, jejte, uplejte BartD.
2, 128 a 129 (zábř.), pojte, pojejte t. 2, 208 (třeb.), pojte, jejté t. 112 (jev.),
pojcě t.. 1, 41 (hl'OZ.); & podle toho je pak i dial. sing. poj m. pod t. 1,
41 (hroz.).

56. Imperíámm
v. š 26 č. 4;

cabam

5131. vcděac/m

vediech,veďéch.,-z'ehatd.; ze staršího Jách atd..
atd.

__S_i_1_1g.___l_._ggd_z'e_g'_l_z,_p_a.__pj,_gjgieell
mandu

101, 10, negiediechŽKlem.105, 5, kdyžješčereztieeh pod

ťal mě t. j. rostieeh t. Ezeeh. 12. — Sing. 2. vedžeše. na př. 5 eizoložci
diel

tvój

kladieffe

ponebas

ŽWittb.

49,

18.

-— „Sjggz____3_._„_1_zq_c_l_zlq_š_e_,
na

o svatých cztyeffe Pass. 404, David hudyeHe 01. 1. Reg. 18, 10, hudíele
Kladr. tamt, hvězda gdieffe Hrad. 68“, on poydyefl'e DalC. 95, (matka)
wediele Kat. v. 125. Monesteus jej (Troila) wedeffe Troj. 1153, — 211,3

Malým-3530710192733. — Du. 2. 3. vedíeštaL-staz na
gdiefta Hrad. 126", dagdjggLEx'Zimn.
297. — _P_lyr. 1. *qe_d_i_ec_7w3pJ
na př. když

když spolu

46. dva muže gdyeffta GestKlem.
brziedieehom

Otc.

15717. — Plur.

2.._Máešěcj;gf£.a...z.d.e_994919293: — mr. 3- veclššýkw na př. (Čechové)
mečem dosti rdobudycchu I)alC..79, pani k nim (lovemn) na čas wygyedyeehu
t., když (třie králi) przigiedieehu Hrad. 1202 giedieehu eomedebant ŽKlem.
Deut. 38, gdieehu na jitřni Hrad. 26% gdijeehu Macedonští Alxp. 65, mnozí
fkytieehu veliké dary Ote. 386b atd.

57.__Aorisi
a) Aorigíg_g_l_l_g_ý_:
ved psl. veda. .V bývá slabika kořenna často zdlou
žena: jící-, pád-, fróst-, véd—zúžením vid-. —_Sing. 1. vqul_.___qeiz_: priedgid

praeveui ŽGloss. 118, 147, prziedgid v čas zralý ŽWittb. tamt, ŽBrn. tamt.,
\fráeu _s_č__g_g_(íl_r_1_ggq_a)_dž_uji_q_i_d_
unde exivi EVA. Mat.

12, 44. przijidb

k tělu

veni Hlah. Sap. 8, 20, nynie popad nunc, mepi (překladatel. .rozmnčl eepi)
ŽKlem.

76, 11. — _Si_11g_.__2i__3.
vede, psl. vede, na př. Ježíš

wéde jč BiblB.

Mark. 9, 1 (ve Vulg. dueit, v překladu českém rozumčn bezpochyby aorist),

děvečkumaté przywyde()tcA.48“t. j. přivídez -věde,

proti

ňemu (starci) Wynydc &_(19_1z<11_0š_ě__ie119_\33íd9._91_cé,307“
Máging
pelešč jej vwede_Q_te_B_.
108'. (místo stejné s předešlým), on ji
(lviei) popad i wyde ji do kláštera OetA. 184b t. j. vůle z véda, sv.
Eustachius přes řeku przibrzyde Pass. 569, Darius ežyte z jitra do noci
Alx. V. 1111, (Josef) příjem list i ezite jej, a když przeczite lístek pochválí
boha Nikod. 48b, Apollon vzem húsle i bude Apoll.136“, glede každý PilB.,
Zdirad pryč odgyede DalC. 50, (žena) otgýde BiblB. Mark. 7 30, p*gíde
hlas t. 9, 7, ženich przygijde Štít. ř. 230% (Mojžieš) wzníde na horu Ol. Ex.
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34, 4, když stařec fnijde OtoB. 52“, (Ježíš) przygijde i naléze Ben. 11, 17,
když przygijde t. 1. Par. 17, 16, když pogijde t. 1. Beg. 17, 23 a j. (tu
často), sv. Prokop gide do jeskyně Hrad. 12“, když fnhide sv. Václav DalH.
31, když dlúho lesem gyde DalC. 2, když odtud gide Mat. 53, když záře
wzgide Troj. 24b, Alexander gide Alxp. 7 atd.. prokwite pět ořeehóv DalStrah.
5, tu se most propade & mnoho dobrých v řěku upade DalC. 89, pa(a)de
k nohám mým Einmn. 34 (litera. v závorkách škrabána), pade na. svój
obličej Alb. 56b, ruoste to dietě erevit Comest 31% kněz podle ňeho fiede Hrad.
144“, jeden wyl'kyte ruku ven Ol. Gen. 38, 27. — Du. 1. vgově, Joa, stsl.
vedom? (ma),

i_19_1_1_1á:__d_okladu.
— Du.

2. 3. vedgýg, Stsl. 2. -ta,

3. —te: (Maria.

a;-fÍQSQf).-ĚQMILPHĚŠĚŽÉJEĚQ.EPBŽÍÉIÉĚFH.WWŠQĚ!Iredzll'u když
(Klitus s Artofilem) bodeta na sě komína., vznidú dřiezhy mezi nima Ale,
1576: kdy (Telequ &Achilles) przigideta,'l'roj. 98“. — MLEQJÉL'psL
eedoma: když ho (čarodějníkaLialešného seznaehom, pryč od ňeho gido
P_as_si291 t_j._i_i_ď_,_o_r£z
n. iz'cjggí ; gydom

tam,

a když

opatřiehom

a. nikdež

nie nenie, ješte by bylo k užitku lidskému, ehtieee opatřiti pogydom dále
OteA. 298b sl.; když gydom od 3. Apollonie, nagydom sled ješterajednoho
t 124“ sl., když wgydom v klášter ing-ressi sumus t. 1211).Opisovatelé tvaru
arehaistiekému -om nerozumějí a píší -em, v. š 22. —P1ur. 2. vedete. psl.
vedete, Ě1_1É___z_dí_dgk_lggg_.
— Plur.

3. vady:, posl. vedrg, na., př. odtad

jej

(Ježíše) wedu k Annášovi Pass. 192, když jeho svázána powedu t. 193, při
jčehu Ježíše i vywedu Einnin. 44, ani (: a oni) šesti poslóm oči zbodu
Ale. 2080, (Čechové)-řčku przyebrzydu DalC. 47, když toho slova doezytu
Pass. 381, lodí przigiedu DaH. 31. když se na snem všickni fnyedu & přčd
Libuši przigyedu DalC. 3, przigiedu třie králi Hrad. 120K jedyžto przigidu
Ale. 1, 7, vězni (z žaláře) winhidu DalH. 31, Čechy przygydu DalC. 77,
t. 88, židie k sv. Jakubu gidu Pass. 352. všecka obec gidu na horu Hrad.
12b, když ho nenadgidu velmi ráno zase jidu do Jerusalémč t. 715,
když do Říma wnydu Pass. 403, (panny) když gijdv kupovat ženich
przygijde Štít. ř. 2302 potom przygijdu druhé panny Štít. ř. 230", učenníei
padu nasvú tvář & báchu sě E\“Zimn. 20, když popadu židé -Ježíšě --A1b.
20% umyvše sč iyedu k stolu Hrad. 76% (rodiče s Kateřinou) do Alexandrie
sě braehu i ledu na tom hradu Kat. v. 77, a oni húhu plnú octa pol'kytu
ústóm jeho obtulerunt Einmn. 45, (Amazonské panic) sú pol-učily mužóm
oránie a sami zemiú \vladu DalC. 10.
b) Aorist slaby' stsl. 2257.52
duxi, jawa edí, novotvar jacka, pl. 2. jaste,
atd.; \;i jen při slovese z'iestg: aor. jěch pl. 2. jěstc atd.; srov. % 23, l))
č. 1. — Sing. 1. jěch, zde nedoložen. — _S_ing.2. 3. já, na pi (ehrúst)
zzie comedit ŽGloss. 104, 35 t. j. zě, chrúst zzie vešken plod země Ž-Wittb.
tamt. (ehrúst) zzie(dl) t. (dl připsáno později), (Eva) vzě toho ovoce ifnye
& Adam také fnye Ol. Gen. 3, 6 t.j. snč ze *san-é, fnie oomedit Oto. 309?

— Du. 1. jěalwvě, -va, nedoložen. — Du. 2. 3. jčsta: když tu giefta ili
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[gali-oj, rkp. Strah. kn. 7. — Plur. 1. jěc/zfom,nedoložen. — Plur. 2. jčstc,
též. — &L31_jýlue,
na př. gyechv manducaverunt Koř. Mat. 14, 20, ani
pichu ani gechu Trist. 94 (tak v rkp.)._ když pogiechu cum comedíssent
01. 1. Reg. 28, 25, i pogiechu spolu gustaverunt Otc. 2263, (kobylky)
ňechu

vešcek

plod

země

ŽKlem.

104,

35,

poslaln__1__1_a__ně
_1nš_íč_ěni___[1.1_i_ecl_13

lě_,_t._77, 45, psi jeho tělo fnyechu DalC. 98, ptáci fnyechu jě comcderunt
Koř. Mat. 13, 4, fníechu OtcA. 3811).

c) Aorist slabý
někdy

zdloužcna:

věd-,

'

valech stsl. vedecka. V češtině bývá, slabika kořenná
jkl-,

jied-

(\'ehí).

—_S_i_11g.___1_.'__1le_d_e_gl_a__
stsl. vedochz,

na př. když jeho hledajíc gidech, otšedši opět przigidech Hrad. 393. —Silg_.
2. 3. vede jsou tvary

aor. silně_h_o;— Du. 1. vedeclwvě -v_u_stsl. vedou/nové

(-va), nema zde dokladu. — Du. 2. 3. vedesta. -šta, stsl. 2. veda—sta. 3.
-ste, na př. oba sě s koní sbodeffta Troj. 116", na jednu horu przygyedel'ta
DalC. 53, (dva knězě) f_verozgyedcfta t., Tym a Komon przygydefta t. 26,
wynydefta dva knčzě t.'28, když do krčmy gidel'ta Hrad. 1245, przigídtha
k hrobu Einnm. 49, Paris a Deifebus otgídeffta Troj. 55b. ——Plur. 1.
vodce/wm,

stsl.

vedochomz,

— a_plyy_,__2.__1_;__e_d__e_s_t_g.__jýg,
stsl. vedoste,

zde

ne

doloženy. — Plur. 3. vedecka, stsl. vedošg, na př. když plcítechu (list) Koř.
Skutk.
31, mužie pOgied—echu01. 1. Reg. 25. 10. králi otgědechu (sic)
t Gen. 14, 11,_do města wgíedechu Troj. 2262 tu cělý den gidechu Hrad.

71b, OMDJLÍQQQDB....kyiapiaašýtz f= 231% (panny) wgudechu

svatbu

t. 2308, t. 231% przigidechu EvTřeb. Luk. 2, 6, vojska gidcchu k lodím
Troj. 59b, oni przygidechu Alxp. 109, (třie králi) s koní ffyedechu Hrad.
685, Iiedcchu 'l'rist. 78.

.58. Tvary jmenné;

.

&) Infinitiv
vésti, psl. vestě; na př. ostrohami bortí Comest 2173,
musil by hlínu myefty DalC. 76 atd., nč. vésti, plésti Us.
Slabika kořonna je dlouhá: jiné weel'ty Štít. ř. 191'), pleol'ty fye v svět
t. 203", (črt) wlaafty. 11bude myslí t. 1345 zczijfty nemóžem počtu svých
hřiechóv t. 1323. bude kwijffty tvá spravedlnost t. 134% fwéfti HusPost.
170“, weeftí VšehK. 38“. čijftí t. 122“ atd., nč. vésti, dovésti, uplěsti, ukrásti

atp. Us.. día1.pliest (slc.). ruosf, BartD. 1, 44 (břez.) přímost t.

(dol),

růst t. 25 (Zlín.), krást, plést L 36 (bystř.), krást. vést t. 38 (líp.), ukrást
t. 39 (súchov.), viést t. 44 (břez.), vyěst t. 46 (lhot), výst t. 2, 27 (hol),
plíst t. 160 (bm), také krátce vyslovované infinitivy vyst t. 2, 100 (olom),
plist t. 124 (zábř) & dále plisé t. 1, 123 Oaš., z plíšč) a plušé t. 136
(sev.-opav., z'plóšč, plesti) atp. svědčí kvalitou samohlásek v slabice kořenně,
že tu bývala délka. — Vedle toho bývá však řečená slabika v nářečích
také krátká, na př, krast BartD. 1, 36 (blatn.),. L 77 (val.), plest t. 56
(doL), jest t. 39 (such., jisti), jest t. 2, 83 (ohm.), jest t. 220 (třeb.). —
Srov.

% 31 č. 5.
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.fé—.-(_U_-L_-tt_ VZlšilš19_:$!.—_ ?!.. j.e...;qoí€€ia_„zal_é—ifzě.
atd-,

ELimMJirágh_a_._zvliiště

-dsti, -tstz' a _tglg;

___..- -..

srov.

1. str.

309

sl.

praeSsein„___—......—
kmenoxé.._.c_l,_*__,
OPŠPP'..19.5.13
...-___...- vniká
„___—.a-.

-na př. krádfti, můj,

kládfti, metl'ti1393 163

(potvrzuje, že někteří tak píší), podlahy klacztj KolEE. 108“ (1681), od
wedfti t. 113“ (1729), wedíti _BílC. 55, nawedfti t. 159, wedfti n. wecti
Nejedlý Gr. 263 (zavrhuje), vect, kráct, kláct Šcmb. Dial. 22 (stř.—česk),
vect chodl—Ian. 112, přivect t. 162, vyvcct t. 198, vést, pléct BartD.
1,14 (Zlín.),t 32 (pomon), vécť, bócť, břéct, hňéct t. 77 (rožm), výct,p1íctt„
82 (hran.), b_ůct', véct t. 90 (stjick.), plíct, výct t 2, 266 (jemu.), kract,
plict t. 218 (him., třcb.) atd.
,
' Místo Ji býva -t a dial, -t', -ci, -c, -č, -6. Na př. vést, víst Us., vést,
plést BartD. 1,36 (borš.) atd.; _vécť,pléct t. 93 Ckel.) atd.; pofkyfczi
AleM. 4, _22; vjésc, prjasc, rvósc BartD. 1, 42 (hl'OZa)atd.; klašé, plesů
t. 123 (laš.) atd.; klašč, plcšč t. Srov. % 31 č. 2 a 3.
1.1)_S._u.Li_13_lul3..-2_e„sf,psl- vesta

Přfkjšlý...SÉ!B..._hlešlí.9Í.JÉEPLILQŽJÉEJÉÉ

na horu gíeftagescengum 01,1. Reg. 9, 13 t. j. jást, když wgide w duom
geft chleba Lit. Luk. 14, 1, (židé) jdicchu geft Comest. 204"; s_oglllggg
líÉPĚĚQÉíÁ—EŽÁŠLPEŠÉvšel g_íall_£h_lě1>a.t.Liáeaillnsrpst

c) Participium

165“

-nt: veda, vedúc-, psl. vedy, vcdqtjn Na př. David

bolest Saulovu na žaltář huda utišoval Kruml. 43% v hudby huducz 01. 2.
Reg. 6. 5, cztvvcz Štít. ř. 240“, kladuch Pror. 55% naweduvcz t 623,
przaducze Ale. 11, 39 atd., nč. veda, pleta, —ouc,-ouce Us.
Koncovka veda, plcta atp. je tvrdá v stč. i ně.; a_taktéž v nářečích:
buda, přinda BartD. 1, 93 (kel.), buda. ,t. m2 (laš.), veda t. 2, 27 (holeš.).
vida t. 80 (olom.), boda t. 197 (tišň.). Někde je však měkká,: veďa, přaďa
Ba1'tD.1, 26 (Zlín.), pletu, meta t. 15 (též), buďa t. 53 (dal.), t. 90 (stjick.).
ída t. 80 (rožn.), příjďa. t. 195 (val.), buďa t. 2, 32 (hol), veďa t. 27 (též),

v. 5 34 č.
dl Participium
-mz: vědom.,_gígloggp,__-£,m:g_
psl. vědoma, vž'doma,
z kmenů sem patřících -věd-o-, vid-o-.
MyLLLQíLLuJLi6.=„.2€dl,_ý_
atd., stsl- vola, -a atd- Na lJř—
ty fi
zczetl ŽKlem. 155'), obfiedl t. 138, 13, rada obfiedla mě t. 21, 17 atd.,
nč. vedl, vedla atd.. ved-1, ved-la, vedlo Baru). 1, 83 (hran.) a j.
iv_si_r_1g_.___1_nasc.
se mnohdLodsouvá,
na př. i wiwed l'uď svój eduxit
_Ž__Wíttb_:_104,
43, nebo wywed Israhele eduxit t. 135, 11, aby nevpad EvOl.
MZ,—když jest íyed cum sedisset Koř. Mat. 5, 1, že by krad Háj. 4553,

vyrost fůr vyrostl Dobr. Lehrg. '310, já jsem gad, glet Uígb
1, 122 (lať—:.),
plet t.'123

(tež),

ved BartD.

ved t. 2, 106 (let.), čét, sněd t. 119 (jev.)

atd. Srov. % 39 č. 3.

Tvrdé 2, kde tu býti má, udrželo se v některých nářečích, na př.
vedl, ved-la, vedlo BartD. 1, 83 (hran.), t 2, 27 (holeš.) & j. Z něho bývá
t. zv. obalováním u, na př. vedu z védl BartD. 1, 28 (záhon), podvedua
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z- -vedla Suš. 61, veden z vedel Earth. 1, 33 (pOlIlOl'.), rosteu z roste!
t. 46 (lhot) atp.; & kontaminací znění mase. vedl & vedu vzniklo vedla,
zvedla, na př. zavédln t. 1, 93 (kel.). vedlu, jedlu t. 2, 281 (dáč.). Srov.
& 39 č. 1.

Do koncovky -dZ, -tl v sing. mase. vkládá se v nářečích mírnící
samohláska -c-: vedel, četel, Snědel BartD. 2. 125 a 127 (zábř.), vedél t.
1, 77 (val.), kvetél t. 349 (rožn.), veden t. 33 (pomor.), rosteu t. 46 (lhot)
atp., ——nebo -o—: vjédol, rvóstol t. 4-3 (hl'OZ.), padol Hatt. slc. 113, —
nebo -y—: vedyl, pletyl Earth. 2, 258 (žďár.) Srov. %.39 č. 4.

Kxůígrn—Mlláskislahikxkořemmb'
á v_náí;e.číchLMQIŽLQQQH
& někde
je zdloužena také vložená samohláska mírnící ; _ná__př_.__vplgwiestjemjob:
18, 8, védl BartD. 1, 8 (Zlín.), védu t. 28 (záhon), zavédlu t. 93 (kel),
vyvédl'i t. 341 (Zlín.), vjédol, rvóstol t. 43 (brož.), bód. bodla. bódlo t. 78
(val.), — veděl. 'plétél t. 37 (stráň.), védél, t. 60 (val.). bódél I:. 78 (též,
vedle bód), ruóstél t. 45 (břez.), kvétél t. 349 (rožn.). Srov. ; 39 č. 6.

Mar.tigipium
raáš...z9_cl,._.3aciš_-psi. veda, vadaš= Na př. král
przygyed do Čech DalC. 100, král u velikú nemoc upad smrti neujide t.
97, tá saň lie rozl'iedffy Pass. 355, przebrzedffe Jordan Ol. Jos. 2, 23 atd..
nč. ved, plet. -ši, -še.
Mylnouuánálogií

bývá _.uqclfq,__7_;_e_d_e_q,
v. š 41 č. 6;

na př. odwedw

své

mlazšie řekl jim Štít. ř. 117% chcít sč k tomu přimluviti jakžť czetw o tom
zde i onde t. 72b. przygedw Pulk. 1493, uvedv Har. 1, 217, svedv bitvu
Pal. 3. 2, 430, přivedv t. 4, 1, 308 a j.. siedew s koně Háj. 82b, padev
Ju. Atála 53 a j., přečetew Květy 1834, 89 a j.
g)___l;)_a_rt_i_cipium-n5:

veden, -a atd., psl. vedena, -a atd._ Na př.

ktož je boden Mast. 164, pánu Kristovi žluč byla polkytena Maud. 23, po
padeny buďte ŽKlem. 58. 13. veden, pleten atd. Us., bodený BartD. ], 78
(val.) a j.
(le-. -te- změněno podle místních pravidel hláskoslovných v nářečích
slovenských v.d'a, te: zavedený BártD. 1, 44 (břez.), nkraděný t. 87 (stjick),
slc. vedený, pletený (vysl. -dě-, -tě-). V nář. sev.-opáv. je -ťe- změněno
dále v -óo—: pločony Bártl). 1, 137. V nář. laš. je -dze-, -ce-: vedzeny,
kládzeny, ukradzeny, zapleceny, vymeceny t. 108; podle hláskosloví láš
ského žádali .bychom -dz'e-, -c'e-, odchylka je bezpochyby vlivem stejných
participií třídy IV: narodzeny, mlnceny atp. t. 128.

Slabika -cm- zdloužila se v

z toho je zúžením -z'n psané -y'n.,

a opětným zkrácením -yn. Na ř. zametýno Kotsm. 8 (dondL), snédýno, za—
metýno Us. ob., vedyno, předyno, zametyno, pletyno, přečtyno Bai-tl). 2.
218 (třeb.), snědyno t. 220 (též), upřadzyny (sg. mase.), ukradzyny, zame—
cyny t. 1, 103 (las., frýd.). Srov. % 43 č. 3.

h) Substantivum

verbále

vedemenč.ijsl.

vedenbje.Na př.
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Vpadenye ruina ŽKlem. 143, 14, ve dskách zmietenie přičini NRaxla 717
atd., nč. vedení, pletení atp.

Slovesa jednotlivá vzoru tohoto.
Poi-ádkem abecedním.
59.

*_bladu, bléstz', z blg,_d-_.O přehlásce

I. str. 104. — Praes.
jao

flgšq_tíl_7___(nedolož.),
bled-

srov.

1. *bladu 2. bledeš atd_.: co bledefs Hod. 83b,

ze sna_bledes_'1'k_z_t_d_l_._
44b, slova řéci neumějíc jedno ž' bledete

pro—

kysle Kat. v. 2146. — Impt. blaď: mlč Tkadlečku, nebled Tkadl. 17b. —
Inf. bléstz': kmošku neroď tolik bleíty DalC. 34, (vlk) poče blesti Baw. 38.
— Part. *bladl, bledli: Jezu Kriste, daj aby smysl jich (mistrův) zhlúpěl,
jakž by všickni bledly & svéj'kiivdy nedovedli Kat. v. 1584. — Zaniklo.

gagy. bóstj, psl. bod:; atd. &ggsbtulilijgggšjigíqd:

14s, bodau

a řeží Háj. herb. 221“. — Impt. neboď koně Smil přísl.; bod, boďme,
hoďte Bartl). 1, 77 (rožn.). — Impf. meč jejie srdce bodieí'fe Hrad. 91% —
Aor. sil. vytaže meč i probode jej Alb. 31b, (lu. 3. bodeta a pl. 3. bodů
v. š 56; slab. oba se s koní sbodel'fta Troj. 1285. — Inf. bol'ti I—IusPost.
36b, buoíti Kmml. 486% Lact. 2230, jichž nelze probofti Har. 2, 234, bóct
Hartl). ], 61 (val.), bůct t. 90 (stjick.), bocť t.. 123 (laš.). — Part. kopím

boda Ale. 1676, boducz 'l'roj. 88b, boďa Bartl). 1._78 (rožn.); řezali se
nožmi & špičemi bodlí incidebant Ben. 3. Reg. 18, 28, bód n. bódél fem.

bodla neutr. bódlo Baitl). 1, 78 (rožn.); ktož je boden Mast. 64. mnoho
mužóv zbodenych noži DalC. 11, rány 'v těle bodene Modl. 83% proboden
Us. — Subst. verb. bodenj v očích-Háj. herb. 326? .— Je významem du

mtil'qm, srov. bodli :

ineidebant, bodeni :

nč. píchání; časem zaniká

Luftin'nzg—"e
se it.?EtMLěqquá
Malaga.
z 'bred—(stunň. brod-); stwmlabenyj___Qg,g7_,_1gg_qg
brdu glslab.). 6211735334eg
beránek ji (řčku) przebrzde Stít. uč. 783;
Bali—Ji-DóYýMRĚLQŠŠĚĚJQQQH)..HEHEMŠQLFMLRQIIPQPÝ..!Bíšíaílll_bÍĚĚÍe

&prziebrzde-li také, tehdy jest jeho (póvoda) prázden Ballů, 69; analogií
b_ňfglzg;ať (já) przebrzedu
Z brbd—z

brzdí

Bel.

166%

B_gghSúdc. 12, 5, bředu Us. — lmpt. brdi atd.,
analogií

břecl'.

—

_I_rp_[J_f_._,__l_)3;gl_že_ch__q_t_4_llJ_l>_73cl;_;

č_ím dále v řěk1131;(uege__E©s,_360, čím déle v tu vodu brzdieffe OpMus.

143; .analog'í Medica; když bmíediechom Oto. 157b. — A212 sil. brick,
pfii-, z brbýf- gzdloužgnímlz sv. Eustachius přěs řěku przibrzyde Pass. 569,
přěs řčku przyebmyde PassKlem. 235“, (_Čcehové) tu řěku przyebrzydu
DLICL47, slab. przebmidechu DalV. tamt — Inf. Misti, z brbd- (zdlou—
žením): póvod má do vody brzyl'ti, pohnaný má za ním brzyfti Řádpz. 69.
slon nemóž jie (řeky) pmebrzyfty Štít. uč. 78“, mějíše brzyfti Otc. 1217,
(ženy jaté) v blátě břísti musily WintObr. 2, 411 (z r. 1556); analogií
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podle praes. brd- inf. bi'st Šemeial.

podle 323%"ij _:

73 (slc.. dol.-orav.); jinou analogii

brziel'ti Otc. 253", mohl-li bych jej (Jordan) pře

břesti Pref. 51, břécť BartD. 1. 77 (rožm) a 90 (stjick). — Part. (mužie)
przebmidli 01. 2. Reg. 19, 17, bředli nč., slc. zabřdol, vybrdla Duš. verb.
103; prziebrzied řeku 0130.284% przebrzedffe Jordan Ol. Jos. 2, 23; (vody),

nemožiechuprzebrzedenybýti t. Ezech. 47, 5. — Slovegggoiolnámg
Ligjgxlgii__lgu'_žn_é1_n_.ia£iká
& nahrazuje se reflexivem broditi se. '
bitů;—-AAQĚJJJĚEED.
El'aeSEDPILÍQh„_SlQXQSŠLbýĚL.Á19h2._KOĚQEP_PM

maminka_>:_.ělm:..bit!9_mea.,_É.!a;q&ě,_.$_„wponou
„kin.(aiotmeme
-one; k tomu přibyla časem a analogií kmenotvoi'líáinpřípona další -dho,

10753

-do, -de, a bylo p_i'aesens*bhy-on-dlzčn. *bhgzqulcí;g_jblpngů

211739914.- .„Lepsl_-_ěa£l;i„f4_r:4„tpll„9_.dálý-.p!aealuaflaf

Srov. zde © 16 č. 1.

pozn. &Brugm. II, 992 a 1054 Poněkudjinak Fřiedr. Lorentz v Jag.
18, 92 a 96. .P0d16.něh0_.Pííí_S_t91mÍ_1a_k

08.1.a1.>aél_n_11_1šgř£ny_„Nm- 125126114.

Maamaa._:ndmlabikaMiami:Jnělapřízvuk

Střídmý.._1_i!aexským
tu!—V.“

'iažgrlýlmššglšláfandL. ft....za_!%9119_l<.l_něni10
se bhwdr. akad.-„ — M9154:
piáy_a.;byd-,vlivey; tvarů z lay-: hýři'ííííyílášd! —“'Hae_s„zgzazu_am._;gama:
llúdefs

Bon:_L_e_\j_.__25,'3, slúti búde t. Deut. 25,

10;

jemu

málo pýilgV—de

ŽerKat. 14, nabydeme Beck. 1, 353, nabyde BílD. 285, dobydu, nabydu Nejedlý
Gram. 255 (konstatuje), přibyde.,ubyde Us., přibyde vám Bart. NPís. (1882),
183. zbyde BaťcD- 1..153 (slavk) — Irgun....lmdi._amumlg._b_udězm_hqha
(.ilgjzilni_b_udy_qm_-_ŠLít„uší..137“; Dni;

t. 54 (d01.), t. 80 (331)
beď t. 147 (slavk.), béď

hy_ďm9,__hyďm BaťcD. 1, 35 (raděj—),

a j., byď 't. 131 (Ř.),

byjď t. 2, 275 (jemu.),

t. 176 (bi-n., z byd'), bé'ď I:. 71 (olom.) atd. —

[mp_f: budjgcjlgi _tgn__u7_„dija:y_e1_1__b_gdieffe
K1'_is_t.64% když

budieffe

pozdě

Otc.

78b, (thé)
mečem dosti dobudyechu DalC. 79, páni v útěšě pobudyechu
tam.; spasení budeyechu Mat. Rozbor 742 m. budiechu. — Part. praes.
act. buda atd.; buďa BartI). 2, 39 (kroměř.), beda t. 197 (tišň.),' zbyda
atd. — Analogií

pak je z bud— i ti'a_1'__in_fin_ií_;ivi_i_í_:
jimiž (praky)

39335333

bydpqgwbudgblill: 91n. — v Stsl.“pátí-í Sem-__řakéinjunktiv pl. 3 brgdql:
sunto, o němž v. Wiedem. 37 S]. & Brugm. II, 1278; v č. tvaru takového
není. —

čgýg_čit_-_;-ěit_-_.unf_-_ja_s_tmmě_
sařsdní_119;_.vů_\í-„.líeitv
124131229994591299.0514139!1á139,„14ův-LMt.-,srov. Brnem. II, 1039 & Wiedem

143 sl. — Praes. čtu atd., z pravidla tak; analogií odcliylm'ígzjy; o žádném
fe ncczitc MudrA. I“, czite fe t. 7“, o mnohých cziteme t. 25"; .a jing
analogii, podle četl atp., také četu atd.: četu., četeš, čete, četeme, četete,
četó chrom. 286, BartD.

2, 139 (zábř.) & j., co vy to četete Suš. 125. _—

I_m_iz!=1_amd,309232245:

277 a 279, čtěm, čtěte Us.: QŠEIDLLPIĚLÍW

1_i_d_Q9_rpg_s__tl.__
100% mecllanigkwgdlísing.

odchylkou:

čti! v. 5 19 č. 6 & š 55; jinou

čeť pl. čeťte & z toho čejte BartD.

2, 129 (nábř.) a chrom.

286, z praes. četu, jako je pleť z plotu.—Impf. čiženg o svatých najmdčjí
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cztyeffe, Pass- 404. — Aor. šít-J,..čát;(bud...Ainfa._!1€I!9_..$p.íš9_..zdlonžgním,
ĚĚQĚĚÉ—l__bj_qql_f)_: gDarius_g_l_1tězvěděti, lida co je, czyte z 1111331ng
_nociAle_._ 1111, jakž Valerianus przieczyte Pass. 597, (Mojžieš) vzem

knihy czito legit BiblA. Ex. 24, 7, 01. tamt., zczzyte je reconsuit t. 2. Par;
25, 5, (Josef) příjemlist i czite jej, a když przeczite lístek, pochválí boha
Nikod. 48", (Mojžíš) poczite lidské hlavy Comest. 87", příjem Didymus list
cžite almedky odepsa Alxp. 102; pl. 3. když toho slova doczytu, tak inhed
s. Marta

duši

poczytechu

pustila

Pass.

381, kdvž

p_'_c_:i_t,qc__lnl_Qí_s!:)_Eg,;Sgnglg,
15, 31,

množstvie Comest. 889. ——Inf. čísti

g_cj/fljltx nemóžem

rač wiczyfty Mast. 132,

počtu svých hřiechóv __Št
i_tl ř. 132“, zczyefti „l_idm. zčísti

Ben. 2. Reg. 14, 10; gyga
_89_,___1_2___t._j_._
grind„„ngěnon hláskovou
ze zygth srov. I. str. 494 a 521. — Part. čta atd., cztvvoŠĚtít. ř. 240%
nč. čta, čtouc-; analogií: czita sobě onoho mudrce Mudr. S“; četl pl. čtlz'
gylmtyň[iuzoygLŽlílgmL1'55".

zecztli lu ko_5_13l__1_rré_g,_
21, 18, ste czztli'Ol.

2. Par. 34, 24, čtli Háj. 363'2 mnoho sem czztla Kruml. 293b atd., shodně
pravidlem.,

193911191. srov- 1- str- 168;

llglgy__ř_'rgr_._l_sa._

9111211111521
analogií..=.....Irězs.qhiáě_vz.al

37, 14, poczetla_gš_b_ý1_:i__h£a:rnl_l_._
20'>,'čtl BartD.

2,

174 (hru.) aj., četla atp.; čten atd., (radosti) nemohú poczteny býti Kruml.
96: nč. téŽJ.2!ĚŠlllÍI.-.ĚĚČŽŠF
Miró).dohrané_gzliezulšbmesé:
87% čtěnj
svatá Seel. 205 (marg.); jinou odchylkouů'illal čaten podle praes. četu atd.,
jako ploten podle pletu: četené chrom. 286, četené BartD. 2, 139 (záloh),
suh'st. verb. četeni t. — Dial. je místo čtu atd. také _,pr'goszlonrrBartD. 1,

128(laš.),
inf.čnúť
t.a

t. 123 (laš.).

— 51933930 toto

šilbst.
verb.
čnuti

za_niká

& nahrazuje

se svýln_il:gra1_:i_\_rgm_3
_sl_o_.

120.
d_0_b_ně_J'jmluo_slnvanštině3_v.nail;-clrodskémyynnúló„
.se iterativum
nové _podlewětn
,atd.; nemůžeš to přečtát chod. Han. 2433,já to čtal
l:. 97, nečtalzi t. 151.

dqd;=_Z__t_V311í_
_slovesa tohoto patří_ sem jnlporlektum a part. -nt. Tvřry
p.statní. 18.034
dílna.?„kmsmghvznžíwakáha1-5213321'žlílěřía..ze
S&PÁČMĚŠBOÉ
vého__c'1_gt_-_,__v_.__p_ř.__l._
vz, 75 105. — Imm.

dadz'ech:

jemu i_Eden

voler ne

Mgdieffgjlrgd,
91b, nedodadieffe t. 1421; (Soběslav) sto hřiven dadyeffe
DalC. 67, nedadyefe jim (Ježíš ďáblům) mluvíti Koř. Mark. 1, 34, ano nám
nedadiefe vietr prohihente vento t. Skutk. 27, 7, tě hrdině páchnúti jim
nedadyefta DalC. 97, (Němci) sě na běh otdadyechu L 93, že jemu neda?
diechu vsiesti na kuoů Troj. 1143; — novotvar dqiz'ech, analogií podle děláš,
121_2112..Jáně..lípdagxllše,.!Eíešuým.341119114. 0.10; 45“; PQEYĚŠPĚRĚÍÉFLŽĚHĚFL

zdáti sě za starší zdietz' se videri, kde význam da- : dare je zastřeu a
tím odchylka analogií stala. se snadnější: (ona) blízko fye zdagiel'fe Kruml.
358'3 (ona) hhitieyffie l'ie zdagiel'fe t., srovš 107; — rovněž tak vyskytuje
se novotvar dách jenom při zdátz' sě videri, v. %týž; jinde nedosvědčen;
v Oto. psáno: s. Apollonius s svú bratří z toho (že jim andělé nanosíli
chleba) chwalu wzdaflie gechu fie toho skrovně požívati 120% omylem m.
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vzdavse; v Troj.: vyrojí se jiezdní a otdal'fe se s kopími proti Trojanským
sbodú' mnohé 1063, omylem m. otdavše; v BiblBosk.: (Ježíš) vzem chléb
rozlomi i podafye jim porrigebat Luk. 24, 30 (Osvěta 1896, 892), omylem
opisovatelovým m. podáváše, jak dosvědčují místa stejná: podawafl'e v bibli
01. (z r. 1417), v bibli Táborské (knih. univ. Pr. 17. A. 10), Pernštýnské
(t. 17. A. 7, z r. 1471), Kladrubské, podawal'e v NZák. Koř. (z r. 1425),
podawai'e v bibli Dlouhoveské (kn. un. Pr. 17. A. 37. z r. 1475), Hodějovské
(t. 17. A. 30), podawar'e v bibli Talmberské (t. 17. A. 28) atd. _ Part.

dgdngyfgf: dada DalC. 21., KolČČ. 418a (1566), n_e_dada
svých nol_1
Lila, 77a, daduc se tělesné libosti ŠtítOp. 351'). prodadaucz KOIĚ. 256“
(1558), _nedaducze AML 11, 40 atd., nč. dada, dadouc—.Novotvar drying.,
podle tvarů fi;: (kníže) vzal je pod svú ochranu dage Přibyslavslq'fmto
znamenie za erb Přib. 213, wyprodagicz l'e KolČČ. 253b (1557), dajc dajíc
dajícc Nudož. 57h (vedle dada), dajíc ČemZuz. 88, Žel—Kat.49 a j., daje
(vedle dada) Rosa 185, Eleonora Heynczowa dagyczc Annu Bakovou
obeslati Lún. var. 1718, podívání nedající se popsatí Malý Amor. 3, 221,
daja BartD. 1, 26 (Zlín.), t. 194 (val.), .t. 2, 151 (slavk.), slc. dajúc.
V Kat. 44 psáno: chválu zdayucz mně bohu; nikoli novotvar zdajúc,
nýbrž omyl, smysl a míra veršová (Sslab) žádají zdávajúc.
řmctu, hnést'i & hňetu, h-ňésti, z _qnct- a gňet-: Praes. hmatu, hňetu
atd.: hneteš Baw. 85, sg. 3. hnete-li vás svědomí Br. Jak. 5, 16, střevíc
hnete Res. Jg., tak lie hnietu ŠtítPař. 121'“, těsto sválejí a fhnetu Mill.
124“; dial. hnetu BartD. 2, 52 (pí—en)a j., hnětu t. 27 (holes) a j., nás
botečky nehnětú Suš. 433. -— Inf. Imásti, hňésti, dial. hnyst BartD. 2, 52
(přou) a j., hm'st a lměst t. 145 (slavk.). — Part. Imctl, hňetl: noha se
ncodlmetla Bi" Deut. 8, 4, aby fye whnyetla L'muč. 2'), mlúdonečky hnietla
fie v životě 01. Gen.
24, hnctl BartD. 2, 41 (kojet) a j.; —' hnctcn,
hňeten: hněten Us., hnetené Bartl). 252 (přein) & j.
_
IQĚÉQLZLÉQSLIÉLÁ
gad-,

Praes.

hudu

atd.:

potom

nama

diábel

l'hude

Mast. 111; mor. který lép zahudem Suš. 794; slc. hudicm, pl. 3.1mdú
Duš. verb. 103. — In1pf.hudz'ech: David hudvel'fe OL 1_.Reg. 18, 10 a 19. 9,

hudicfc Kladr. t. — Aor. hud-, ka'd-: Apollon vzem húsle i hude Apoll.
13652 — Inf. hai-sti, počal hústi Suš. 794, slc. hústi Duš. verb. 103. -—Part.
na žaltář huda Kruml. 43% v hudby hudch 01. 2. Bog. 6, 5; když David
hudl před Saulem Štít. uč. 54%,David jest hudl t. 70b, David húdl na húsle
Ben. 2. Reg. 6, 14, (David) haudl t. 1. Reg. 16, 23, slc. húdol, húdla Duš.
verb. 103; na varhany bylo hudeno WintCírk. 860 (z r. 1560), subst. Verb.
hudcnye Hrad. 97!
V čcšt. zap. v usu ob. zaniklo.
jdu, jíti.

Z koř. pův. egí- je s_lovanské i- v in_f.

č. j-í—tzf__(s__1|__iam_

vým j-), v. $ 103. Z kořene pak oslabeného pův. i- je slovanské ,7'-b-(ggčt

_s_1113on32)

v mila

g'bdaatd. V kmenu praesentním jbdo-, jbdc- je

přípona kmonotvorná vlastně -(,lo, -de, v. 516 č. 1. pozn. — V složeninách
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ota-jbd- atp. pronikajerově -c-: otejdu, vzcjdu atd., srov. I. str. 171. V slo
ženináeh s býv. san-, van- souhláska -n- zachována: praes. sendu ze s'bn-mla,
vendu z vmz-sda, inf. sníti ze san-ití atp.; podle toho pak vkládáno -n
také jinde: přimlu, zandu atd., srov. I. str. 308 a 379. Za jd- bývá (7-,
na př. praes. du m. jdu atp.. srov. 1. str. 536. V nař. vých. jest naopak
id—za jíl-, vlivem infinitivního Za jí- v inf. je dial. '£-, srov. I. str. 535,
a také hí— a j. To vše jsou změny hláskové, ale buď k nim ukazovano
také zde a v dokladech následujících. Proti tvarům praesentním jd- jsou
aoristové jáá-, jáá-. V několika dokladech psáno gill-. gyd- také“ v“tvarech
praesentních; pokud to není omylem nebo zvláštností piseckou, jsou to
novotvary.

— 1i3'_z„1_es._jc_la
atd. Sg. 1. gdu k otci, kam poidu ŽKJem. 138, \

7; 2. ty gdes Hrad. 32“, prfieydes ŽKlem. 67, 8, wendofl' DalC. 19; 3;
(ten) prfieyde ŽKlem. 89, 6, buoh de před tebú BrigF. 7; du. 1. poydewig
(133_3141)Hrad: 124"; 3. jvyndeta dvě olivě333119 tě wendeta do králov
stvie

nebeského

_D_a_l_(_)_._
7, DalStrah.

t..; pl. 1. tak pogdem

tam Hrad.

73“,

poydemee (sic) i my EvZímn. 48, weideme ŽKlem. 131, 7; 2. všichni jenž
gdete Hrad. 753, když weydete t. 75"; 3. i v manželstvu nadeydu (naleznou)
práci Štít. uč. 41% QLvězdv) du na zemi Qt: v. 988. má slova du do srdce
BrigF. 34. Nč. jdu, dojdu, najdu, nadejdu, obejdu, odejdu, _pojdu & půjdu
(s významem rozlíšeným), podejdu. předejdu, přejdu, příjdu, projdu, sejdu,
ujdu, vejdu. vzejdu, zajdu, 2. os. jdeš, dojdeš atd.; a vedle toho 933113
El,__p_ll(ll_1_(z
půjdu),

deš atd. (nikoli též přídu,

-z'_ih-staženo v -z'-), du, pudu atd. Bartl).1,83
dondn,

vyu—du,_pý_i_nd_1_1_,_
nandn.

obendu

kdež

není

-j— odsuto,

nýbrž

(hran.), t. 2, 18 (hol) aj.;

t. 1, 14 (zljiz),

odyndu

(odendu)

t.

103 (laš.). dóndo t 2, 89 (olom.) atp. V nař. břez. je
1. puojděm 2.
puojděš atd., a vedle toho také stažené sg. 1. púom, 2. puoš, 3. puo, pl.

1. puome,2. puotěHartl). 2, VIII. _

na úzeinílycliodním:idu.

ideš ati Šemeial. 35 (ob.—mor.).idu, i(lcš atd. Bartl). 1, ii“(zi'iíí.í,'"'£."“2',
27 (hol) & j., idu, idžeš t. 132 (laš), idem t. 1, 36 (borš.), iděm, iděš L
39 (such), idzěm, idzěš t. 43 (hroz.), atd. Kontaminací tvarů jd- a 'id- jest
dial. ijdu atd._Bartl). ], 91 (stjick.). V Kunb. psano: ten gide (praes) 1491'.
omylem m. jde, jak svědčí veiš, v němž slovo to je jednoslabičné. V Mat.
psáno: ty gydel'l'ke mně 38; ale tu bývá i jindy „gi-, gy- místo j-. V Ale.
jest: wynydu gl_e__vš_itci
rocí, když hožie nenie pomoci 2269; bud odchylkou
syntaktickou aorist místo praes., buď odcliylný. snad dialektický novotvar
praes. místo vyjdú. — Impt. jdi. dz',pojď atd. Sg. 2. 3. gdi Pass. 342,
jdiž Br. NZákl 4-6"; gdíž satane! HnsPost. 41“, zdlouženo emfasí ; di kvapně
BrigF. 32; p_ijigdikralovstvie_tveuHomOp. 152% výgdi HusPost. 130% wyndi
mistr tě zóve Hrad. 31b, \veydy v sbožíe svého pána t. '115'2 poydy veni
Otc. 201% poydy nebeské radosti doydy Kat. v. 3422 sl.; pojď Us., POd
na súd t. j. poď .DalC. 64, pod & opatř Otc. 80", protož poď Br. Gen. 31,
44; wyd ven egredere Lit 3. Reg. 2, 30; vvynvd z krajě svým" egredere
Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. III. 2.

9

'130

ALij

903, wynyd odsúzen exeat ŽKap. 108, 7, Lj.__vygq,__n_ovltvar m.

mgj,__'1_d_č___l;la_tlz_.___51ct145;
i_ď_a i(lž

BaltD.

132 a 362

(lgLš_,); nč.

jd_i_£s_.,

di Us. gti., Baru). ], 11 (Zlín.) a j., (lži t. 132 (laš.), přijdi L. 16 (Zlín.),
příď t. a Us. ob., pojď US. 3 poď Us. ob. & BartD. 1, 11 (Zlín.) a j., pój '
t. 40 (hroz., z plur. pojte); — a _1._g_djgujg tam 01. ]. Reg. 9, 9, wy—

gdiewa ven t. Gen. 4, 8; poyduie přěde 11AleM. ], 15, podwa domóv
Koř. Dan. 13, 13, podwazz Ol. ]. Reg. 9, 9; wygdiema ven bibl. Kutu.
Gen. 4, 8, Rom napřed Ben. Tob. 11, 3; _£_Z_.__3_.__g£liit:_i. 3, gdietaz

Pass. 598; — Églgigoggygljggi pod tu honu DalC. 2, poydyem Ol. Deut.
13, 2, poydiemež t. Gen. 35, 3,4Mau
modlu ŽWittb. 94b. 6, pglielll
L 94", 1, jdeme, deme, -m
dial. dime. příjdimeBartD. ], 349 (rožn.),

podlesing.jdi; poďmeBr.Deut.13, 16; DMÉQQIĚQĚÉĚ

z toho

pojťme chodllan. 63, pojtme i;. 73; wídme egrediamur Comest. 1451'; 2. 3.
gdíete Pass. 84, Hrad. 12b a j., gdyete Štít. uč. 15x, 3133533732415, 21b;
dyete Pass. 354; weidiete ŽKlem. 99, 2, poydiete ŽWittb. 65, 5, poydyete
DalC. 22; jděte Ug, děte Us. ob.; díal. dite, příjdite Ban-tl). 1, 349 (rožn.).
dite chodHan. 205; podte sčm I—lrad.137% Mile Ben. Gen, 45, 18; pgjgllg
Us., pojďte Us. ob., z toho pojte BartD. 2, 128 (zá.bř.) &j., pote chodHan. 205
___—LĚĚŽLĚZQLQĚQQŘ3361; sg. hvezda nad zemí gdiel'fe Hrad. 68% _hospo—
din gdieffe s nima Einmn. 46, Alexander gdieffe Alxp. 5, déšťdyeffe DalC. 39,
když dyeffe Durinkshradu t. 21, (Anna) z chrámu ven ,dieffe Hmd. 70b; on poy—
dyeffe DalC. 95; hospodin pmeddieffe je BiblA. Ex. 13, 21; odchjl._:_k_d__yž_žljí

(l_uíllmygiyeggpjíígglog

12,4.3,winidieffeEVA.tamt.,£$gabibat discedebat

Blail. 137 9911339195312;—,fdu. když spolu gdiel'ta Hrad. 126b, dva z uče—

dlníkóv gdielta, FNZimn. 46; — plur. gdiechu na jití'ni všě bratřie Hrad.
26% gdijechu MaéedonštíAlxp. 65, díechu spolu Ale. 3, 24, dievky u boj
dyechu DalC. 15; odchyL: i gídiechu po ňem Mat. 56 (v Mat. bývá gi,
gy za j). — Loz. _jjd_-,_z_(_ll(mž("m_ím z jbd, jako břid— ž balad-_atp.
Ap.!z__.s__i.1„13_ý_ig_a
!. —__.?'17d.-.
iii
doklady

Sem patřící

v. š 56, a);

sg. 2. ?T

v. tamt; bude-“Jilfžóřliláp zžiíiíléí'íiíllmí'fí'; 'šf'ká—tl'ř.5641815551133:
když jíej (Kateřiny) oiesař zazře okem lana tak veselým krokeml přede ň
gde i tak čile| jakoby atd., gde omylem m. jide, jíde, jak svědčí verš ne
doměrný; 115-213.. „Žídáť.%-_„7ÍĚ4€t%
qgklaix5931239119132.
9.5.6—. a); Pl- 1
Mom, jídom & 3. jiqyí, jídú. v. ta._r_qt_.5
v Kat. v. 185 psáno: tu jim—Ifa

hrad ukázachul

tamž y gdu podle rady | atd., omylem jdú m. jidú, jak

svědčí
veršnedomčrný.
_Aor.

kdyžjehohledajíc

gideoh otšedši opět przigidech Hrad. 395 když do krčmy gidefta, Hlad.
12415 wynydefta dva kněze DalC. 28, Paris a Deifebus otgideffta Troj. 55b,
tu celý den gidochu Hrad. 71b, (panny) gijdechu kupovat Štít. ř. 2311),
(panny) wgijdechu na svatbu t. 230“ a 2315, všecka vojska gídechu k lodím
Troj. 598. — Inf. jíti: po bohu giity Štít. ř. 13“, by směl gijty t. 170b
atd., gš,_jí_t_i_[jg„__jígygngll., dial. jít BartD. 1, 65 (val.) & j., jit t. 2, 84
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.(šternle & j., projít, výjít atp. t. 1, 349 (rožn), dójit I:. 29 (pomor.), dojit,
prójiť, zájiů 13.85 (stjick„); dial. jt atd. 111.jít—: najt, odejt !; 1, 355 (doh),

uje (ujíti), \'ejc (\'ejíti) t. 4-3 (hl'OZ.), předejč t. 132 (1aš.); _(liglilghjílg
_ít_t.

],

26 (zlin.)._

íť t„ 35

(alenk.)

& j.;

£__tg9_119__(1_2í_1e__/3_z'_—,__lz_i::
hít t. 2,

187

(tišň.), hit t. 210 (třeb.) & j.; 3 d—,jd— podle pl'aes.: íydít 't_'"'1',*65 (val.),
dojdíť t,., vydiť t. 132 (laš), vyjdiť t.; dial. *_jísti podle praes. idu atp_._

315333915

Klein _:musíš se mnú jísci Suš. 100, z toho světa ist musela

t. 90, ísť BartD.

t. 350 (las.),

1, 38 (líp.) & j., íst t. 36 (borš.), ísc t. 43 (hrom), íšé

t. 107 (též), ísť Hatt. slc. 144; nájisť (najíti) BartD. 1,

34 (mor.—slov.), najst slc., najs'é, odejšé 1321111).1, 163 a 364 (opav.);

dial.

(Ddout podle praes. (Udu, jako je minout dial. pnont k minu., pnu: ];:
jdout, přijdout Semb. 28 (částečně v Čechách sev.-vých.), vodejdout, přídout
mýt. 341. — E_art. mt: g_cjík niej Kat. 1066, král da na vojnu DalC. 98, sám
odeyda Hmd. 79b, wendn v tu zahradu t., María gduczy t. 71“, wegducze
rcětež t. 75"7 gducze DaIC. 67, na vojnu duce t. 79. ne. ida atd.; mica!
tehdv 4133151qu 33933; (tým: Mida) vzpodejma (kola) i pusti níže Ale'.
1159, on (Alexander) jich mysl vida (s) svými liudmi u město wnyda

wogyem dobře otpočinu Ale.
QI_0_j_i_Q£3_d_g©h_v1in_1_š_cáL—;
novotv.

2140 & .kleíd.
-de ke jdu,

tamt. — 139.5;i_šqlLL

jako je vedl k vedu;

kterýž

by pacholek od mistm odeidl (z Artikulů cechů Jindř.-Hradeckých, rkp.

z r. 1476, excerpt J. Oítha), už sem to najdla'(v řeči dčtskéj. —
-s: šed, šedši, viz doleji pod záhlavím šed-. — Part. pass. se při sloveso
tomto, podle povahy jeho významu, jen zřídka vyskytuje u nestejně vyvíjí ;
kn přechodnému najžti jest obyčejně pan. slovesa nalézti, nalezen; v_pil.
13339 part.

či adj. šbsta1 ze šum:J z čehož je ne,.4__s'11_bstí._
genhlpříštig

atp., štsl.

prišbstije adventus, šbstije iter atd., v. doleji—šedÁ;
; původu 'p'ožgšjsjhg
Raf: „1116533133494144_13er ?)..eiclk__v_eiy,._.a-parLJž£,_h„mqitLjel<g
7214304732234

'__11_a..Rř-_.Ž£le_"_í7£!á_Štč
V textech

& nářeší9J1..._.“£Lf-_)_š_lly_

Elušsjúyglzlq,.giengbíěí._Ble
26b: (Země)obo/NenaPro“ 01- Amos
divóv dogdenych v jeho životě EvOl. 92“, bude-li to najdeno List.
1568 Pras. 19, po mnohém uvažování najdeno Koz. 404, vyjdený, zajdený

(zašlý) BantD- 1, 196 (rom) &j.;+—a_,M;J&igEQJesilengyegšalšledn
2. Mak. 8, 20„ aby sté appellací sgito býti mohlo KolČČ. 126“ (1550), aby
nebezpečenství předjibo bylo WintObr. 2, 207 (z 1'. 1582), sjitej, zajitej
podkrk. 250, věkem přejítý BartD. 1, 255 (rožn.);—Bygwg1_o_\fjl._n_il_il
ĚÉĚĚ-EQYQĚFEPEĚÉÚJ„k-.„pšiltz__ŠQLJšLkD—ÍQML k slyšel:
1_1_ehy_l___pí"_z_eg11f[en__I-Iyg.__
187. — Subst.

_šgá—inz'gpgfg:

verb.

-šiie

Lřef.leJLd_i_ž.-._imí_(šx)_

ze Šbstlgíg, v. dolejimpogl

na wydeny Israhelz Egypta,in exitu ML. 35“, v tom

feydeny Pulk. 105% w fendeny neb sběžení (t.. bitevním) t. 9“, po odeydeny
od města Mill. 92b; odehyl.: k przygydeny k vám EvOl. 99“; 1ch 3 k němu

przigitim ŠtítMus.128Řtvéwgitie ingressusOl. 1. Reg. 16, 4, královo zagitie
profeetío t._2. Mach. 13, 26, aby učinili pmegitye Phase t. Num. 9, 4,
9*
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fnitie neb žallynutie Tkadl. 11b &39b, ostanúce slibu wgitie introeundí Koř.
Žid. 4,1, těžké gytie PulkL. 427, (gleit) k přijití & odejití WintObr. 2,

235 (z r. 1560), to gitj VesB. 186“. — Ve složení

s při- ;gm č. t,an

ayesa jdu, jíti dílem při-jd- z ])7'í-jbd-, dílemlgyíýgjgff,při-jí—, srov. I.
str- 557; v oboiích Li'ípgdcgl_l__bývé_s£al19xánoe_jsašt
teflugagarfěíďw
pržigde hodina Einmn. 51, přijde Br. NZák. 20b, přijdu Us., &přídat:
prúdu &zjčviu sě ŽKlem. 41, 3, když prňdes t. 153% pržide ten děn Hrad.
893, nepokoj przyde Štít. uč. 72", národové prfidu ŽKlem. 85, '9, přídu
Us. ob.; — impt. přijď Us., &příď (zkrác.): prfid smrt ŽKlem. 54, 16,
příď Br. NZák. 2013.US.; — gogigýjíd; přijíd-z když pržigidu Ale. 1.
7, prfigide koturniks ŽKlem. 104, 40, kněz przygyde DalC. 78. Tym
a Komon przygydefta t. 26, Čechy przygydu t. 77, nemocný przigide Hrad.
_19“,když tam przígideta t. 71b, przigide Maria Einmn. 46, ženich przy
gijde Štít. ř. 2305 potom“ prz'ygijdu panny t., p'gíde hlas BiblB. Mark. Ž),
7, pržigide Jezus Mat 38, przigidechu EvTřeb. Luk. 2, 6, pržygidechu
Alxp. 109, a_gL-íi—z když lesem gyde, k velikému hvozdu przide DalC. 2,
když przíde velký čtvrtek když bieše Ježíščvi jatu býti Hrad. 75% když
pržide ta chvíle vztáza t. 101b, když by večer przidu apostoli t. 76“; ——
inf. 2)řiiít_i_:przygyty DalC. 12, przigyty Štít. uč. %". přijíti Us. atd.,
a gřítz': aby ráčil prziti Hlad. 49% bychom mohli tudiež pržiti t. 48b, móž

k tomu prziti Štít. uč. 72“; — part. přijdu: przigducze Einmn. 46, přijda
Us., & přída: przida k tobě Hrad. 493, svódnieč pržiducz t. 101“. plzyducz
Štít. uč. 73b, pržiducze EvTřeb. Mark. 16, 1; — subst. verb. přiiitie:
!( ňemu przigitim ŠtítMus. 128", & přítie: jehožto na svět przytye Pass.
Klein 59%

jěd-, jzesti. Vjčd, j-éd- jest j- hiatove, &kořen čd z býv. těd—,.
zdlouž.
2 cd-, srov. I. str. 20, 42 a 95 sl.; vel-"Složení když první člen se končí

souhláskou,hiatové _jlvnebývá,„&je tedy na př. stsl. sm-ésti č.
a podobně stsl. iz—éstz'(m. iza-)

č. z—z'estz'dial.

zest BartD.

1, 16 (zlin.).

part. zedl t.., žedeny t. 80 (rožn.) atd. — Praes. jiem &ilnpt. jěz v. u kmenů
bezpříz_nz_zl_;ý_e_l_1_š
216 sl. — anRf._ jgdi'gglg : negiediech

ŽKlem.

105, 5, popel

jako chléb giediech manducabaln ŽWittb. 101, 10, jenž giediel'fe chleby
edebat t. 40, 10, giedieehu comedebant ŽKlem. Deut. 38, lidé mrchu liudskú
gyedyechu

DalC. 94. — _7'_q'_c_h_,___z'š__a3d.,
doklady

; 56 b). _—

sem patřící

v. nahoře

giél'tí01. Ex.-12, 20, Davidměl gijelty chlébŠtít.

ř. 152“, kus (chleba) fnyel'ti Hrad. 77& atd., nč. jísti Us., jíst Us. ob., Bzutl).

2, 266 (jemu.) aj.; zkrác. budem jist chodHan. 17. bajt nám dají jist
t. 23; zkrácením jiným, ž nezúženého jiesti, je dial. jest BartD. 1, 9 (Zlín.)
a j., jesů t. 2, 34 (1101.)a j. — Sup. jěst, jest: než vzejde na horu gieft
ad veseendnm 01. 1. Reg. 9, 13, když wgide w duom geft chleba Lit. Luk.
14, 1, (židé) jdiechu gelt Comest. 204"; odchylkou: když bieše všel Ježíš
gíeft chleba t. j. jiest HusPost. 165“. — Part. —ntjedí : gyeda Pass. 424,
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píce gieducze Hrad. 133“, když knězč gyeducž uzříte edeutem DálC. 4,
gieducieho comedentis ŽKlem. 41, 5, gieduczieho ŽWittb. 105, 2;
dle

praes. 3. pl. iěďie atd. vznikli novotvar,ičďě: gyedyczye& pygycye
Luk. 10, 7. negedjce & nepigjce Beck. 1, 353; Nejedlý Gr. 299_lgdle jedu,

-ouc dopouští jedě, -íc pro rozdíl od jedu-jedu; dial. je také jeza, se -z—
podle iiupt.: jeza, snčza Bai-tl). 1, 26 a 342 (zlin) nejeza t. 195 (ELJ
—'pm't. —l: g_iedLPass 280 atd., uč. jedl Us., Bartl). 2, 177 (hm.) atd.;
žjédol BartD. 1, 43 (hroz.), jedél fem. jedla t. 80 (vol.); v chod. je „ji-,
podle inf.: co sem jid chodHan. 48, snid sem kus chleba t. 75, jako bychom

jidlit. 165;—

'giedl'l'e
Jid.153,Judáš
fnyed

počě se třiesti Hrad. 77“; — [gu-t, -n: chléb nehudeňgedeROI. Ex. 12, 15,

l'nyedenobývá ŽKlem. 154“ atd., ně. jeden, sněden atd.; dgLngježgní
B_artl). 1, 339
t. 30 (pomor.),
atp.; — subst.
Bartl). 1, 251

(31), jedzený t. 80 (l'OŽll.), jedžený t. 131 (las.), zedžený
se -z-, -dz—podle impt. & podle part. IV. tř. raditi -razen
verb. giedenye Hrad. 3“ atd.; dial. na dobrým pojedzeňu
(laš.).

jědu, jětz'.

Z koř. 6, který jest i v _7'-ě—chatí.V j-č— jest j- hiatové.

V kmenu praesentním j—é-d-o-, j-ě-de—je přípona kmenotvorná'vlastnč -do,
-de,

v. 5 16

č. 1. pozn.

V jě— klesá

jotaCe

& jest

je:—. —

I_>1_'_a_(-:_s.___j__('3_d_l_1__ggl._

— h_npt.__gye_d_s
bohem DalC. 44, pl. jeďte, dial. jejte Earth. 2, 128 (zábř),

pojejte pánové pojejte vy se mnó Suš. 36 a j. 4 Impf. páni na čas gy:
g_ygldyechlLleC. 79, když (králové) pmigiediechu Hrad. 120b. — Aor. je
a) Z jěd— & b) z jě—; —- a) žLjěd—a9r_.íi_l_._jgl_3
giede každý kdež
kto kak chtěl vóliu majě PilB) mezi tiem se to uda, ž*vwýnyede Pilat Jid.

62, (Bůčt.i.sl_a\_=l419.kláětpumai.lýášf££-uhi.PELC-

42, Zderad pryč

odgyede t. 50; v DalC. také několikrát odchylkou -dye m. -de: (Svatopluk)
gyedye 24, Svatopluk wynyedye 62; gyedye knieni proti otci 42, (ciesař)
pogyedye k mostu 39; když to tělo nesiechu, lodí przigiedu (přějědú)1)alH.
31, když sě na snem všickni fnyedu a před Libuši przigyedu DalC. 3, páni
po koniu pogyedu až Bieliny řeky dogiedu t. 5, dievky gyedu bránit svého
dvoru t. 11, když Maria l'ynIiLporodí, przigiedu třie králi Hlad. 120“, když
pržigedu třie králi t. 68", (rádcové) učinichu potázanie, giedu tam s velikú
pýchu Kat. v. 215;

——& aor. slalý___jědech, jz'edeck: (dva kněze) na horu
pržygyídefiqmllajg. 53, f_verozgyedel'ta t., mužie pogiedechu 01. 1. Reg.
25, 20, králi odgédechu t. Gen. 14, 11, do města \vgiedechu Troj. 226“;
— b) z jě—jest aor. jěch, v textech většinou pozdýjšigh; pak ot ní (krá
lovny) otgiech Troj. 223", jakž (Přemysl) Libuši dojě, Libuše jej za muž
pojě DalJ. 7 (v rkp. všech mimo ])alC., a také rýmem žádáno), (ob_akiĚžĚ)
a_hgj'u__p_ř_iješ_ta__l)alJ. 53 var. J., kniežetč sě rozjesta t„ rkp. V., tam
przygechu Rúž. 1. — Inf. jěti, krátký a tím lišen od inf. jiet-i capere: kudy
chcem ugyety DalC. 44, uč. jeti Us., jet Us. ob., BartD. 2, 151 (slavk.)
& j.; zdloužcn nově v dial. jét, vyjet atp. t. 1, 80 (rožn.); díal. také ject,
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vyject Us. (místy), podle
Eg_j_cc'l_a,___-onc—;
-— mýlil

vedu inf. dial. vech — _lžaljc___-_a;_:__jěda,_
jcdúcr,
: Oldřich (na hrad) byl v_vnychalC. 39, n_č.__j_elz

jcla atd., dial. zdlouž. jél, jéla BartD. 1, 68 (val,), I:. 80 (rožn.) aj., jinde
v masc. dlouhé a ostatně krátké: jíl (z jel) fem. jcla t. 134 (sev.—opav.),
pííjil

fem- píiiela

& 100 (MS);

— palit __—s_„9p_ět
.dvon'e,._jak9. ..3917:..1.9).1%

na př. kněz wnyed u Bavory DalQ, 89, král przygyed do Čech t. 100, dojed
jich jé sč s nimi bíti DalJ. 109, přijed na mé věno tn mi vzal člověka
Půh. 2, 201; k hořě jedné przygedw Pulk. 149“; (Petr) nevěru jim učinil
odjed od nich TomP—6, 148; a-.19„j_€v-.„_pa_př-\WgyewnaJQvDaJQ:
39,
kněz vjev u Bavory Dal. 89 rkp. VZ, kral přijev do Čech t. 100 rkp.
VLZ, dogiew s. Prokopa Hrad. 15% otgewffe pryč 01. 2. Par. 24, 25, gew
domóv Nikod. 103% —- part. -n:

by na lov gien(o) 111.113;
(rým wiedyeno,

ale napsání nezřetelné a proto nejisto, srov. Listy filol. 1893, 376); ;;;
ujeta cesta Us., jétý, jétá, jété Bartl). 1, 80 (rožn.); — gbit: 19311;jcrtí“_U_s.
IcÍčĚžčl-Íl'ástž, psl. klade; atd. V kmenu praesentním kladu-, lil-ode;'jé'
přípona kmenotvorna vlastně -do, do, v. š 16 č. I. pozn. Kořen slovanský
je tedy Ida-, srov. lit. lala—iuanglosas. bla-de něm. la-dc Brugm. II. 1047.
S tím shodovalo by se part. klal: czeft twu klal ň ŽKlem 49, 18; ale je '
to spíše omyl písecký, m. kladl. — Part. kladl, (_lial.klod (z kladl) fcm.
kladla BartI). 1, 123 (laš.).
'
kradu, krást-í, psl. kradq atd. Part.. kradl, dial. krod (z kradl) fem.
kradla BartD. 1, 123 (laš.).
__ktvu-Éaeěyl..
„z.laabšr, .kyi_t.-„;__l'vívz_iě:„
.! inf, jf? stupně.., středního.

&.Ěaížšrslv'ýfžpak.XPM?

stupně..oslabeného..srov. Leskien v Jag. Arch.

5. 512 & Wiedem- 143 81- 131191141. avan? maesentních
a toto

analogií

přesmykováno

podle

ve kto-,

part. kvetl atd.;

někdy

kvet-

ve iko-;

pak měnčno

p_ozdčji

„dávek.„šszyřg

bý_yá,____7_.a—__t_(_)__lqg_ek,

zz_1_sg__ge_7l—qgt_-,__p_gd_le_snlgg_

Iwět._:Pl—acs.ktvu atd. ', sg. 3. člověk 13133331:Rolskigektwe ŽWittb_.102, 15,
otektwe ŽKlem. tamt., wzcktwe svatost má cfíiorebit ŽWíttb. 131, 18, ŽKlem.
tamt., pihva ne wzektwe ŽWitth. 27, 7, smysl tvój ktwe múdrostí Alxp. 80, krá
lovství České ktwe Haj. 269% kvítí tkve Rvač. Ag,; pl. 1. když jako ktwem
v své mladosti ŠtítMus. 126“; pl. 3. wzektwu ŽWitth. 71, 16, ŽKlem. 91,
14- zektwu 13-71: 16: 113151111:.k5_ta_1$mu__osšn_ie.
A.le- 616, (byliny) ktwau
Háj. herh. 11“,_1__1č.
hody dou. jabka kvou (m. ktvou) s_pgglíoíj. 74, 3131311513313

zachovaný v kolední písni; Iwetu atd. Us., kveto Bartl). 2, 174 (hru.) a j.,
kfetu t. 2. 52 (přer.); květu atd.. kgětau Beck_._1, 146, Kon. 960,
13931 Es.__ql_):, květo

Bartl).

2,

27 (kol.).

——Imgt.

7;tv_z'_a_1!:_c_l_.:
ráno

ktWi

florcat Žchm. 89, 6, jako lilium ktwi Kmunl. 46012zaktwicte Borete Kladr.

Ekkles.39, 19; kveťatd_.__I;s_.
—

jěž (Kateřina)v drahéj

krási ktwiefe Kat. v. 191, vína kg!-391131"Any.

687. — Ag._li1_2_iý_lk_vlz:

(buď z inf., nebo spíše zdloužením jako břid- zjiné-):
prokwite pět
ořechóv DalStrah. 5; fool-: 3213333133151, tamt. (v rkp. jiných, podle
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. art. kvetl__a_tp_.).— Inf. kvístzl: 'juž jest počal nazanec quií'ty Mast. 131,
ĚSŽÍ T0d búde k“íy_f_tLDalC. 6, bude kwijfty tvá spravedlnost Štít. ř. 134“,
kwijl'ti Háj. hel-b. 82b; kWiefti Jeron. 38b & Troj. 14:1b m. -í—; enýogij

O

__lqgégýž;
Pal. 5, 2, 4 a j., kvósti US.; kvést Bax-tI). 2, 174 (hm.) & j., kvcst

t. 145 (slavk.); g_ggglejgraeg&tgthqgcjgiyýeLi:

bude ktwyety j ako lilium

Pror. 253, fík nebude ktwieti Horebit Ol. Hah. 3, 17. — Part. ktvag ktwa
tiorens Pror. Dan. 4, 1, ktuuci Horens Kunh. 146“, květe litwuczy Hrad.
553, pannu jakžto róži ktwuczy Kat. v. 2807 a j.; ženy tkwaucj Eus. Jg.,
tkwach'
atd.:
tělo

hrách

aby
mé

Kouble Je;

nekwetl
ŽKlem.

ŠtítMus.
27,

otka

jes_t__\_vgl_í_\_vetl_a_l_
_I)_a_l__C,_
6, wzkwetlo

7, wzkwetlo—Ž—Wíttb.

liy_ět__1_í_1ji_st_l__3,_
1D, (růže)

kwětl Beck.

_ZevcécaIls„;_„paxt,._kval-.fam:.._.éřeqělq_.(m-„„keěěa)
80",

zkwietla

jest

tamt..

om.

kvetl

1. 286._1_:_w_'č_=g_!»3__9p_._,
květij BartD.

jest

US.; _I;v_g_t_ě_:____\y_z_k3\fye_t_l_

415-1, Hory

kwietly

Háj., 2.990,

2, 259 (mm-.);

— ggg;

verb. ktvcnie. lcveýglgig
: čas ktvení Puch. 67b. vzektvenie DalJ. 6 rkp. Ff,
P, J, vzkvetenie t. rkp. LS, vzekvetenie t. rkp. V, té suché otky wzektwye—
nye DalC. (i
v;zatu_,__1p_i_e_stí___g_
mg;?

O přehlásce

mat-,

mět-

srov.

I. str.

106 sl.;

přehlzíska, ??..ŠÉSÉIDJHŠÍ a._y__11š-_J_9Mrf;_skorove všech tvarech- —x Praes.

Édijggtíhnglmmgýešnatd.,

ješčež mi sč mycte ž' neviziu mého družěte

LMar. 28, v tom sě nic nepomyete Ale.
280, pak-li

zmyete přísahu

Řádpz.

1070, (_súsčd)zmyete obilé Rožmb.

89, t. 65, ŠQŽ_ZHIXĚÍQQ__ĚQ1_
ztratí

9211111:

22, že sě všecko sem i tam měte Gryl Výh. 2, 1683; „go.„jnatuj mates atd.
— 293235116.—332_thzmyet jej (chléb) AlchAnt. 4511, wmyct ten prášek
(v) vuosk t.. 56% gč_._1_qa_t_t_.
— lmámgýýgclp,

(Ježíš)

když

hlínu

myetyel'fe

ML. 50“. ——Ao_r._ 3. sg. mětq,___1_ggiete,
před ním všichni bčháchu, až jemu
knieže se nmňětě, řiťůvtífžmš—í—l-l-l
Tandan'áš
ihned bláto zamete Tand. (i_8. -—
Inf.! miesti:

1nus_il___lgy__lllín_g_1_n_jfe_[ty_
DalC.

7G, póhon

kaž zmyefty

Rožmb.

75, ktož zmyeíti má ODub. 119, větrové (sě) počnú myel'ty Vít. 9“; nč.
másti Us., dial. zmjást BartI). 2, 206 (třeb.), lÍlíLCf.t. 1, 77 (rožn.), múact

t 14 (zlin.). — Part. mata, -úc; — __mátl,mžetli atd,: přísahu zmátl Řpz.
89, žena vzemši múky i rozmatla 01. 1. Reg. 28, 24, co sú řeč českú
zmietli HusE. 1, 134, Němci nám řeč zmítli Blah. 285; odchyl.: aby sě
nic

nemyetlo

Trist.

119, snad

sě j'

mietlo

t. 349,

_QŠŽ___
_1r_1ýl_._1gítlj,_dial.

pomet-lse, zmet se : Spletlse Du's jihoč. 2, 10;— mágy, aby lidé zmietení šli
k té večeři HusPost. 11!)“; za Blah. je změteno mor., zmateno česk. Blah.
274;

maten

US.; má pomatený

smysle

Duš. jihoč. 2,

10; — _subst. ve_1_'_l_)_._

mětenz'e, ve dsk'ách zmietenie příčini NRada 717. nc. mategíagsv., změtení
v_jaŽ—Íínižném.
metu, městi, psly.mem. atd. Part metl, dial. zmétl, zmétla BartD. 1,
300 (ml.).

padu, pásu,-psi. padaj atd. Praes. padu: pade sníh Šemeigt 14'
(záp.—(losklšRida), na těch věcechkteréž padu MudřA.
(: pc???:ng

1 36

fpaduv

izctřěuí

budú

Pror.

(S“. — A_93'_.__s_i_l_.„
p_qz_d_—,_1_J_g',_df_:
1. sg.

nyuie

popad

nune coepi (překladatel rozuměl cepi) ŽKlem. 76, 11;. 3. sg: paga-lde
gqhímluílp
223211113
34 (druhé -a- škrabáno), pade na svój obliččj Alb. 56h,
tu fye mol't propade mnoho dobrých v řěku upade DalC. 89, učenníei padu
na svá tvář a báchu sč Einmn. 20, když popadu židé Ježíše All). 203.—
_I_1_1_fzv__23_ást_i__:
v hřiech upafti

Pass.

chtiec

jeho

v ňečem

popafty

ML.

91“,

(bůh) pěti městóm dal l'e .propal'ty Štít. uč. 62b, dolóv spásti DalJ. 21 rkp.
V., nč. dial. spašé BaťuD. 2, VIII (laš.). — Part. pada, adj. jako lev po
paduei ŽKlem. 21, 41; mil, třas popadl jč apprehendit ŽWittb. 47, 7 atd.,
padl US.; dial. pádlo to chodI-Ian. 19, napadlo mu t. 111, jak to dcpadlo
t. 192, spádol BartD. 1, 39 (hroz.) a j.; odchyl. abychom nepali Brig. 5“
(bezpochyby omylem); podm.. popaden comprolíensus ŽWittb. 9, 17, popa

deny buďte ŽKlem.58, 13, zpropadenýUS.;297_1935,

vpadcnye

ohrady ruina ZKlem. 143, 14. _— .Te významu durativuího, srov. praes.
dial. sníh pade, stě. věci padu; časem zaniká a v ně. je skoro veskrze

nahraz099_395anvalggdgýg:

sníh padá. věci padají atd. Tvary jednoduché

go_r.__sil. 3. sg. pade, 3. pl. pa_d_1:1,
pokud jsou významu perfektivního,

vlastně k inf. padnutí,

pletu, 'pléstz',

patří

' "

plctťg atd. Part pletl; vplétl jest v siet nohy své .

Ben. Job. 18, 8, plétél Bartl). 1, 37 (stráň.), plit, plitla t. 100 (laš.). V nář.
sev.-op. je změnami hláskovými plo—a plu—: praes. plotu, ploťoš n. pločoš
atd., impt. pluč, plučmy, inf. plošč, plušé t. 1, 135 a. 136 atd.
2513234,přicsti, z preci; O přehlásce Mad-, přěd— srov. I. str. 107 ;

pravidelnost její se časem ruší a dílem nastává kolísání, dílem ovládají
tvary přad- nebo tvary přěd-.—Píacs. sg. 1. přadu 2. gfědqš atd., předeš
jako vřes Smil. přísl. Výh. 1, 841, (lidé) ani pl'zadll E\;vídí

mlská nedělají ani przadu Koř, tam.;

6, 28,_1_ih_a_

já přadu Suš. 541, abecede' kočka

přede (dětské pořekadlo)-; přadu i předu, předeš iLřadeš at.d._U_s=;v nař.
chod. veskrze před- chod. 34; přadu BartD. 2, 10 (holeš.), předu t. 9

(též)-— Iinlm._rz?íě£_ač-_nř;<>£f.i_£ř3c_ř;
—Inf-

BartD. 2, 122 (zabř), jpříst' t. 9 (holeš.), přist t. '107 (jev.), přist l:. 52
(přou) atd.; budu-li přást Suš. 703, přást BartD. 2, 174 (hm.), přast t.
145 (slavk),

priasť t. 1, 44 (břez.), prjasc 15.42 (hroz.), prast I:. 36 (b0rš.)
po tmě 'przaducze Ale.
11, 39, ggmpřada

atd. — Brgt:_„_p_ažq_4_lg,
(vědí)

i předu US.; .— Madl, přědlí atd., rei muži by przadl llod. 81b, prziadla
vlnu Otc. 468“, (ženy) naprzadly postavcóv ()1. Ex. 35, 25, nč. přadl i 1%
předli i přadli atd. US.; přadl, předl Bartl). 2, 9 (holeš.); zdlouž. přádl,
přídl atd.: přadl t. 1. 36 (blatn.)', přádla t. 29 (pomer-.), příd, přídla chod.,
(dívky) to konopí spřídly ŽerKat. 13, přídl Bartl). 2, 106 (letov.), přidl l;.
41 (kojot.)

atd.;

— ]3ř_ě(__lgg__í_1_(_:1_
přqlglui

_přaden

U_s., přadenej

Bartl).

2,

258 (žďár) atd.; „— subst. verb. přédmz'e, nč. předení i přadení.
ran—ML
rósti, stsl. mstr; atd. Za rost- bývá zdlouž. róst-l ruost—, razit.

,
Pl'aeS. 1795215
_QĚLjystLl,

(hui.), —'Impt.
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rusteš BartD. 2, 44 (kojot), růsto, růstoš t. 163

rosť, plur. rosťte, wzroft učenie mé concrescat ŽKlem.

Dent. 2, roftte & ploďto se Štít. uč. 1241. roftte onescito Ol. Gen. 1, 22,
rofto crescito ComeSt 55; růst jablunko Suš. 425. — Impf. když joščc

rozticch podtal mě ŽKlom. Ezech. 12. ——
Aor. rast-, róst-z ruofto to
oggv1_t_0_on_n_e_s£
SP. —

Inf. růsti, růst Us., růst Bartl).

1, 25 (Zlín.), róst

'15.61 (val.), ruóst c. 44 (břez.), růst t. 2, 27 (holes), rust t. 44 (kojot)
atd. — Part. rostl Us.; (kořen) by rol'l Orl. 63b, aby jeho žádost rol'la t.
42; róstl atd.: že by úroci zmostli Tovač. 172, frul'tl AlchAnt. 1043, což
fruftlo t., jako by fc fpolu fruftli t. 685, uróstél BartD. 1, 61 (val.), ruóstél
t. 45 (břez.), rvóstol t. 43 (hm.), růst! t. 2, 27 (holcš.), rustl t. 80 (olom.),
neporůstlo t. 1, 181 (Zlín.), (rohy) narůstly t. 342 (též) atd.; a -u- (-ů-)

zdlouženo později opět v -ou-: přiroustla t. 356 (doll.
'
sadu, stesti, psl.- sgdq, sésti. Tvary raosentní 'sou z ův. _ggLLjn

finitivní z Rův;

V praosentních je přehláska sad-, sěd-, jejíž pravidlo

se časem ruší; srov. I. str. 108. Význam je porfektivní, sadu *: nč. sednu
atd.

—

Praes. sad-___ sčd_-,__zí._sg_d_.—_;__sg.
1. suchu _s hřiesg'gnLrloMu_

non

sedebo ŽWittb. 25, 5, nefadu ŽKlom. a ŽBrn. tamt., když juž fandu v jeho
domu Ale. 1006, ladu v jeho domu t. 1022, kdo já. fadu Hod. 86% (já)
fyedu v popolo Alb. sob, at na kuoň wfodu Háj._ 463; sg. 2. sědeš: když
fyedoff za stól Modl. 107“, t. 181% wfyedeff na kniožčtí stolici Pulk. 4",
nežli k večeři fedefs LékA. 24b; sg. 3. sěde: fiedo hospodín sodebit ŽKlom.
109, 1, svódnícč přídúc k něktorój paní [lodc s ní Hrad. 1018, ten čas
jošto syn člověčí Hede na stolici voloslavonstvio svého Krist. (33b, fyodo
člověk sám o sobě Alb. 34b, k súdu fyode PI'OI'. 1185, když král sede na
trůně OD. 484, tu bóh jako wfyede na vůli člověčí & bude ji spravovati
Štít. ř. 2013, onť fedo na mé stolici sodcbit Ben. 3. Rog. 1, 13; du. 3.
sědeta: at má syny fyedeta Koř. Mat. 20, 2-1; pl. 1. sálem: na rúčie (koně)
wfyodom Prov. 225, když za stolem sódem Podk. vvb. 1, 947; pl. 2. sědete:
když Ilodoto postquam sederitis ŽKlom. 126, 2 a. ŽWittb. tamt, vy fodote
na dvanátste stolicioch Pass. 634. tu ňcdeto i vy Krist. 63b, vy zde Hcdete
scdebitis Ol. Num. 32, (i, vy zde fodete Comcst 103“; pl. 3. sadů.: synové
jich ladu na stolici tvéj ŽKlem. 131, 12., (tiší) ofadu zemi slíbenú All). 11b, ti
najblížc u boha radu t. 10“, Sadú synové tvoji sodobunt 01. 4. Reg. 10, 30,
oni ofadu dódičstvo t., tu také ať jiní ladu Mlada 507, (dcery) díxličstvie
otoč svého ofadu ODub. 107; (diábli) v tvé srdce fiodu NRada 1901 (rýmz
povodú), když páni scdú v plném súdč Řpz. 127, synové tvoji fodau sodo

ijgn:

4. Reg. 15,.12.— 14913s_algičqitqugigi:

méj ŽKlem. '92b, Ilodyz brzo Krist. 673, wfyod na
Tand. 3, pofoď výše ChclčP. 2355, wfcď na kuoň
stůl Br. NZák. 144“; oficdmy zemi Comest. l25";
50b. — Impf. sěd-íech, zo stý—_
: když na kampna

Hedna pravici

kóň. Pulk.
Háj. (HP,
tuto fiodto
wffedyeffe

4", sad dolóv
poď a loď za
& vizte Hrad.
Mast. 5“. —
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Aor;_s_i_l_.__3r_š_t_i_j_,
__z_e
sg. 2. 3. Mathiáš jest dosáhl stole na ňemž.
Žz—iedeApŠ. 71, kněz k ňemu přijide & podle ňeho fyede Hrad. 144'3 vy

letě črt i l'yede na střeše Pass. 313, (Jaromír) l'yode na potřebněj věci
DalC. 36, ciesař u Pražě na súdě fyede L 59, rytiei' Syede s koně svého
Ale. 1787 (ssěde), Maria s uoslíka ssěde & pod palmú sěde ML. (Výh. 1,
401), i Hede lid sedit Ol. Ex. 32. 6, (Jakub) Iiede na loži t. Gen. 48, 2,
ješter sě na dvě rozfede Otc. 1265 David sstúpiv í fiede na zemi Comest.
144% pl. 1. pátý den wfiedem na. moře až do města przygydem Otc. 298“
(místo náležitého vsědoni, přijidom chybně -em, opisovatel tvaru —omjiž
dobře nerozuměl, srov. % 22); _u_1_ny_vš£_sě_ly_ggy__k__5303311;de 7(S“.
(král & králevá) do Alexandi'ie se hrachu i fedu na. tom hradu Kat. v. 77;
— ingrlslžbýógěglggltgtd.,
uz.ve___s_cfz_zf::
\vfyedechom OtcB. (místo souhlasné se
Wl'iedem OtcA. 2081'), (ti-ie králi) s koní ffyedechu Hrad. 68b, hosté_f_igdg£n_1_
'I_'1;i_s_t._
78. — Inf. siestv? a z toho sésti, sísti, že séd-: za stuol fiefty Pass.

345, na, zemi fyefty DalC. 23, kažte všem lidem l'iel'ty Krist 54b, (Ježíš)
káza zástupu l'yefti Koř. Mat. 14, 19, za, stuol Iiefti N'Rada 503, sfyefty
s koně ODub. 79, když chce řemeslník mistrem Iijefti Pr. pr. 254, bóh má
srdce ofefty Štít. ř. 2391', sfefti s koně Troj. 14113 s koně sfeefti VšehK.
94", zasěsti Tovaě. 35, t. 80, na osla wfyfty EvOl. 71b. ——Maeda—,

seagate-,sz

_:_pgýchnimneluto

Hada MĚ. 202, (Alx.)vzmluvik svým

lidem fade t. 694, neffada s koně AlxŠ. 2, 13, wfada s kým t' libo jědiž
Pass. 608, Ježiúš rada najednom úporu vece Hrad. 78", (sladovnik) hrabe
neufada t. 1331), vezmi list & sada napiš padesát Einmn. (Výh. 1, 1065),
.fadnež Ol. Deut. 21, 13; odchylkou —ě-:pak \vl'ycda na. ňe (dobytče) bude
je zpravovati Štít. ř. 212", potom fieducz k tomu stolu jedie Mill. 110“,
(žena) v lázni Ieducz ChirB. 232% zasedúc Tovač. 77 a j.; — part. sal,
ze_sé_(Z-: (Ctirad) fyed s koně pannu rozvázal DalC. 13, t. j. ssěd, sled
s koně Háj. 72b, ta san sě rozfiedffy Pass. 353, potom spolu fiedffe počesta
kázati Krist 16b; sfedew s koně Háj. 82b; — pgnjt,__,ggídl.__gtdÚWženqĚ:
obliedl si ledvie mé ŽKlem. 138, 13, rada neobl'iedla mě t. 21, 17, (kóžě)
sě rozfyedla Modl. 56b, sliedlo lie Iirdcze jich ŽWittb. 118, 70, abyffta
fiedla tato dva syny má Krist. 81“, býkově obliedli mě ŽKlem. 21, 13,
stien skály wyfyedlee Pror. 23“ atd.; — part. sěden. ze súd-: pofiedeny

(Bl. nom. mnch
Pror.

223.

—

469; — subst. vel-FEŠĚÍgŠf—f—jdko'rozfyedenye
'ždi

Zanikla,

\'_n_ě.__je

ža_,_to_l_s_eglr_)_z_o_z_t_t_z'_.

í/cgtu, skýsti, ze_Sk'lltm_Ě3?Ě;ÉĚ3_ÚĚG_HÁĚ:
já skytu Jg. (z Bočk. exe),

wyl'kyteff fye nebezpečenství velikému ŠtítVyš. 110“, pofkytefs pravice Ol. ,.
Job. 14, 15, když pofkyte bóh toho Štít. uč. 1375, svět I'kyte nějaká po
chotenstvie ŠtítMus. 41', žádost toho ješto svět l'kyte ŠtítBud. 157, bóh

I'kyte pomoc t. 160, kdež žkytu hrálo Ale.

8, 24, druzí l'kytu hrále Ale.

2031,

64% —_I_Jgp15,_„_$_č79_?l_ť_3_lš.d_(žří'li
tě.

kterýž

(dar)

nám

bohové

fkytu

'l'roj.

lítoLLlíc—e. pofkyt jemu i druhého_Štít0]g. 170“, neskyt mi se Baw. G0. —
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Impf. sky/mch: (druh) pod meč šíji skytieše Pass. 498, mnozí I'kytiechu
veliké dary Otc. 386b. — Aalskzt-Jlgýglggden
\yyl'kyte ruku ve11__p_ro_;
tulit .Ql. Gen. 38, 27 a Comest. 452 Tristram pofkyte jeho (pitie) také
panně Trish 89, oni húbu plnú octa poflq'tu ústóm jeho obtulel'unt Einmn.
4. — Inf. skýsti : chte se v smrt pofkyfczi AleM. 4, 22, nemóž-li smilstva
pofkylty komu Štít. uč. 433, když se poče len z země zkysti Baw. 61. —
Part. skyta: bych postúpil za se zkyta před se vás kteřého Ale. 1, 20,
nám jest přiekazen svět, se všech stran fkyta příčiny k rozličnemu žádaní
Štít. uč. 30b, stál fkyta jemu ruku Otc. 24!)“; — sky/ten: čtyři (epištoly)
sú pol'kitene Lit. předml. k Pavl., pánu Kristovi žluč byla pofkytena Mand.
2", když bylo polkyteno zboží Mudrc. 77b. — Stč. s/cytu atd. (nesložene)
je významu durativního; časem zaniká a. v ně. jgígghigzeno iteraýiynini

_ÉŽIQMQQ; dnrativní bylo tedy také na př. part stč. s/cg/tl;v ně.
je významu perfektivního, patříc k inf. skytnOuti.
svod-, inf. sýajšč (sic) BartD. 2, VIII (las.), v. svadnúti v $ 117.
sed-,

z chad-,

stu_pň. chod—.

Z kořenelzgh_o__to,__o_sl_e_h_e_ngho__v_._š13_cgl;Ljson_

participia šel, -še'n (novotvar), šcd s novotvareiu šcv. & subst. verb. -štie.
— Faxl:.žýl.-íeluz_$lu4<_i„_stsl.šola m. „%d-la; tvar č. to_ezittjbylbyšéíý
&je snad dochován v dokladech ojedinělých: kněz bieše šedl do města, Kar. 19,
p_roč s' new_l'_fed_l_
Otc. 427", ale jisto to není; pravidlem

jest šel stč. i uč.,

šel BartD. 1, 55 (dol) a j., šel t. 2, 10 (kromčř), šeu t. 1, 28 (záhon),
šok L 43 (hrom) atd.; ©9132!qu..Šél..a.„z_.l;.qu__.z_m_šzme_d.elšíyý_.šidLiii
(gáž), šil (zkrác.); doklady jsou tu hojné z doby minule i z nářečí nynejý
gg

_: poffeel

Jíd.

34, milion

ffe_e_l_t._jLsšý_l___I$ožl_nb.__22,
ffeel Zrc. 12",maliy

fél HusPost. 192% nofHel VšehK. 14“, mnohý jde mimo mne před se šíl
(rýmz zježil) Star. Sklád. 5, 128 (z rkp. XV stol.); abych neffél Ben. 1.
RegT 25, 33 a j., poffel jest t. 14, 19 a j., odffél t.. Súdc. 1, 26 a j.,
przyffél t. 1. Reg. 30, 21 a j., ffeel t. Gen. 37, 30, wl'l'cel t. '7, 13; wyffel
i flyel po krajinách t. Súdc. 5, 4, odffyel t. Súdc. 9, 1, pmel'fiel mijel'to
t. 3, 26, roszyel fe lid t. 3. Reg. 12, 16, vfl'yel jest t ]. Reg. 18, 11,
wl'fyel jest t. Tob. 5, 10, wyffyél t. Súdc. 3, 24, ffyél t. Deut. 19, 5,
przyffyól t. 32, 44, odffyel t Num. 23, 4 atd.; odffél Háj. 733; šel BartD.
1, 24 (Zlín.) a j., šiel t. 45 (břez.), šieu t. 45 (lhot.), přišiel t. 174 (mor.
slc.). přišel t. 67 (val.), šel, vyšel t. 349 (rovin.), šel t. 2, 2 (sm.), šel,
našel t. 151 (slavk), přišíl t. 161 (hm.), šíl t. 184 (tišň), šil t. 10 (holes),
L 65 (olom.), t. 142 (zábř.), šuol t. 1, 134 (sev.-opav.) atd.; — v nářečích,
.ktezá. mají,.„pizaes.__id-.,_.p.ř„ej.ín.1_4-se_i
„také. ..jestišfá atp—=išcu ' BMD
1, 38 (líp.), išél L 37 (stráň.), išeu t. 39 (súch.), išiel Hatt. slc. 144, išol
BartI). 1, 43 (hl'OZ.), išieu, išiou, ujšou Pastrn. 110 (slo., místy)š ——když_

" kleselo pravidlol)
řehlgsga slyšal -slyšěli atp. (v. $ 118), bývalo vedle
sebe stejnoplatné slyšal a slyšel atp., a podle toho tankewlglužgl_pšidšláno
% čas przyl'fal Ale. 1498, przyffal_QÉJQQnLQ 2068, mnohý dollal
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núzě t. 1643, by nelTal na vojnu t 2239, by sě s královu neffal t. j.
nesšal Trist. 254 (rýmz nenecha-l). — Megladle_p_ai_1s._o_idčý1)_ass,__giw,

slyšel- slyšen (v době pozdější)atp- uřidéláewakáBidywaass-„šgw
PĚQdGJ'_d.iŽ.__.??l>.X-íĚY)
nebyl ])I'Zedf.fell.1'lllg-_187- — 2124343513515;

odfed

DalC. 39, dále wodEfelee Lobk. 88% ně. šed, šedši, šedše; zdlouženo v šéd:
komorník

feed

i pojme

komorníka.

Rožmb.

29;

an_a.lo_g_ií_p_od1_e__p_g't_ž_lnr,f(_:_og'_r_l_c'_q,

slyšel qip/šoa; (v době pozdější) atp. vznikl také k šel novotvar še'v m. Šcd:

prziffew k nie Lobk. 70b, Miagílíevt.

84b, prziffewffy Lún. ort. 1586. —

Subst. verb. psl. šastbjc, č. -št'íc. -ští, stč. zvratnou analogií také —ščie,srov.
L__st_r._5_1
24,13 [LŘJLi_f_t_ie_eg_i_tusŽWittb.
163, 33 a j., hóšji&ňií'íštříěhčňěldé

tvého i \viftie tvého introitum et exitum t 120, 8,21'fiftieadventugŽKlem.
139% przyffczye syna božíeho Krist. 84", podle woffczye brány iuxta introi
tuln Pror. Jer. 19, 2, ))lfíezyg tvého ŽPod. 120, 8, nč. Eříští._
vedu, vésti, psl. vede; atd. — Impt. vedi, veď: pohnuný tolikéž (svěd
kův) wedy Rožmb. 134, wed t. 116. — Aor. sil. ved, věd atd.: sg. 3. (pou
stevník starce) do peleše vwede OtcB. 108“, (Ježíš) wéde je duxit BiblB.
Mark. 9, 2, (poastevm'k) když upatři starcě jdúce, inhed proti ňemu wynyde
& do pelešě jeho wyde OtcA. 307“ (t. j. víde zúž. z vede), on ji (lvici)
popad i wyde ji do kláštera t. 184]) (též), (máte) děvečku przywyde OetA.
48% pl. 3. jakžto s. Pavel domluvi, tak jeho na smrt powedu Pass. 301,
když ju na rozhranie przywedu, počě prositi t. 322, ipřijěchu Ježíše i wy
wedu Einmn. 44, ji (Kateřinu) z žaláře wywedu Kat. v. 2644 atd., často.
— Part vedl, dial. vedl BartD. 1, 8 (zlin), vedla t. GO (rožn.) atd.
věd- psl. věd-. Z kořene tohoto jsou participia. věda, vědúc- a. vědom;
viz o nich při slovese věděti v g 132.
vžd- psl. vid-. Z kořene toho jsou zase part. vida, vždúc- & videm,;
v. při slovese viděti v g 132.

.?ÉLCL„MMÉWMZ

LL___)51—
„Old“ atd- V kme*IUJBÉÉĚEĚHÁIDJPMQQ

volde— je přípona kmenotvomá. vlastně -do, -de, v. š 16 č. I. pozn. —
Praes. zle svým rozumem wladneff Kat. v. 1244 (omylem v. vladeš, rým:

kladeš), jimiž ješte mladost wlde Ale. 346 (omylemun. vlade, rým: ry
tierstvo mladé). — Impt. ponížení výše wladte Dět. Jež. 4". — Impf.

74 z m
rueilyminjgóm

V- — Aer. íé_11_1.a_-7:92.S_1£<í_12a!_1_ie
5.11-119

e_n—_anie__a_„_sai_ny_zgni_ú
wladL

_D_a_1Q.
10. —

Inf.

sotné

sobů

wlazzty moha ApŠ. 147, wlafty sobů Ale. 1584, wlafti budeš ŽKlem. 67,
15 a j., budes wlafty ŽWittb. 2, 9 marg., bude wlafty dominabitur t. 71,
8 a. j., bychom wlafty mohli Pass. 307, ti budú zemij wlafty Krist. 38",
bude wlafty DalC. 4, (črt) wlaafty bude myslí Štít. ř. 134% člověk bude
jím (koňem) wlaafty t. 1353, kto jinými móž wlal'ti Kruml. 277“, údy no
bude moci wlaffty Chir. 228", mečem Wlaftí Háj. 114% — Part.

Wlada.

všiem židovstvem Jid. 38, ve všem wlada t. 131, pojide sebú newlada/Ale.
1709. — Subst. verb. lidem, kterýž hospodin dal tobě k vladení Kar. 87.
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+ M-.sbxgěqjom.Wikan..Rahmanase.šmatimneláieýénemenim..
llŽ v stč.

'



g:.[čQIJlĚĚŽÁiČÉLa
60- ĚLILJÉÉÍÍÉQYEQQtřídy. Pl'Yllí....SA)ŽM_souhláskou
-z. —s, na př. vegz,__nes-._Igly_o_n infinitivní

Elli-.Piep_tn_í„w-_0_aJev-e:..'har)'

slovesa. vzorového

lest

s kavog
7ze.s-,__l_(1_13gr_i

jeho jsou:

praosons indik.:
sg. 1. nesu

du. 1. nesevě, —va

pl. 1. neSem, -me,

—m_1/

2. neseš

2. neseta

2. nesete

3. nese

3. nes-eta

3. nesú, -au, —ou;

imperativ:
sg. 1.

—

du. 1. nese—ě,-va

'. 3. nesi, nes

pl. 1. nesme, -my

2. 3. nesta

2. 3. neste;

imperfektum:
' sg. 1. nesiech

du. ]. nesíeehově, ma

2. nesieše
3. nesieše
—ie- ze staršího

pl. 1. nesieehom, -mc, -m_a/

2. nesiešta, -sta
3. nesiešta, -sta
dci—;

2. nesiešte
3. nesz'cchu;

aorist silný:

sg. 1. nes
2. nese

du. ]. nesoeč, -vu
2. neseta

3. nese

pl. 1. nes-om
2. nesate

3. nes-eta

3. nesú;

__

aorist slabý:
sg. 1. neseek

du. ]. neseehovč, -va

pl. 1. neseehom, —me;-my

V2.(nese)

nesesta, —šta

2. neseste, -šte

3'. (nese)

nesesta, -šta

3. neseehu;

tvary jmenné:
inf. néstz, sup. nest;
participium
-nt : nesa, nesúc- ;
-ma : — — ',

Jamesi;

—aatd.;

—as: nes, nesši, nesše;

ma,.: nesen, -a atd.;
subst. verb.: neseme.
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K tvarům jednotlivým.
al.

61. 33343gongiugipg.
v 5 54. — Sing. 2.
1. nesevě, wa, stsL
ruce sě wztrzeffeta
-me, -mg/; dial. -mě

ar“

_

1; "cs_sz psl. nesq; dial. -o, -em atd., Jako

neseš, psl. —Šh.— Sing. 3. nese, z psl. nesetb. — Du
mé (ma). _ Du. 2. 3. neseta, stsl. 2. —ta, 3. -tc, na. př.
Štít. ř. 70“. — Plur. l. nesena, —mc, may, psl. -mz.
atd., jako vš 54. — Plur. 2. nrsete, z psl. —te; dial. -tye

atd.. jako v 5 54. — Plur. 3. nes-721psl. 4m, na př. ktož nefvv práci Štít.
ř. 622 jižto pafuv lid mój Pror. 71“ a j., nesú BartD. ], 36 (blatn) a j.,
slo. nesú; z -12 je později -a.u, -ou: nesau, nesou, a dial, —ó, -um a_td.,
jako v 5 54.
Koncovka kmene praesentního -se, —zeje změkčena, v nář. laš. v -še,
-z'e (psáno též -sě, -zě): něšeš, vežeš, něše, vez'e. vežemy, vez'eée Bartl).
], 106, pašeš, paše, pašemy, pašeóe t. 124, něsě, vezěš atd. t. 98.
62. Inlperativ.
Sing. 2. 3. nasi, nes1 z
ggg:
21, 22; Spasyz ny PísHosp., nč. nosi-ž
233131; 118, 22, nes Us. — Du. 1. naeěvě, ma,
stsl. nesévé (wa), nesěta, nedochováno; za to

gingeíakáýudgnedqlgženq

psl. nesel; na př. l'pa_ff__v_L1č
atp.; otnes oge__m_r_1_e_
313%
2. 3. naštve, žádané podle
bývalo 1. nesmíw—gchtgi.

—LIDI-__LJEĚ—Ě'ŠZ'ÉLJ'JLSL

9119331353330 je „oggy—ga; dial. -mě atd., jako v praes. indik. — Plni

g_?leL'Lngweséte,__nggochOvúno,'

za to opšgjggstijnzinefte ŽKlem.

28, ], svoji sě psi hryzte DalC. 85 atd., neste US.; za —tr:jc dial. -ťe atd.,

jako v praes. indik.
Od měkké přípouy kmenové, potom zaniklé, zn'lěkčena v nář. laš.
kmenová souhláska: něš, vež. BartD. 1. 106, paš pl. 1. paémy 2. pašče.
pašče t. 124.
63. 121_1221 _f_o_l_ii1_1_1_q__1_zg_igg_lg,
-éch, -ích

atd.;

ze staršího

Jde/:.

atd.,

v. š 26 č. 4; stsl. ncsěacha atd. Na př. kat je (dva syny) na tržišče nesieše
DalV. 56, paní sč hořem trzieffieffe Hrad. 1411), (on) jablečka hryzeffe
Otc. 3083, Hektor štít nefyffe Troj. 107“, země se trzefyffe Alxp. 84; kteráž
(dva muže) dřevo nefefl'ta GestU. 297; Čechové na zed lozycchn DalC. 47,
lidé tJ'gyefyechu fye Pror. 116h atd.

64.Elat:

.,

a)Aggigtjjjgjgmngi1)51,____nq5g, V' č. bývá slabika kořenná někdy
zdloužena: nás-, léz-, & zúžena: nýs-, líz—.— Sing. 1.153, psl. nesu: ngLez
kroniku

u Boloslgvj__ir_1__v_5n_i___1)__al
úv. III

(v jiných

rkp.

nalezech

& nalezl

som), nenalez non inveni ŽWittb. 68, 21, nalez Davida sluhu mého invem'
ZPoděbr.

83, 21. — Sing. _2_._g_.___o_z£s_-g
psl. nese,

na gř._n_glg_'/._o__go_d_igĚ
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rada Dalg 14, (lvice) vzemši jedno své kotě i wynyl'e je velmi tiše OtcA.
39912 pizigijde i naléze Ben. Jan. 11, 17, káza jemu do peci vlézti gg
inhed nic nepomeškav glxgewg; pec;__thA, 314'3' an nic nepomeškav do
peci wlcze OtcB. 111“ (místo stejné s předešlým), inhed wzpyfftie ten had
a ji z úst wylyze OtcA. 3805, (had) jie z úst wyleze OtcB. 138h (místo
stejné s předešlým), potrzieffe sě země skály sě počěchu sědati Hrad. 92“
atd. — Du. 1. nosově, —1:a,stsl. nes-ové (wa), — du. 2. 3. "Mg,
'—ta, 3. -te,

wají

—

1i1_1_15__1_.__g7_e_.í<_n_n,
psl. neseme,

— & Blur;

v č;d_ok_lg_<_iy._— E_ly'r;___3_.__o_zegi_i_.v
psl. nese,

na

stsl. 2.

2. nes-egg psl.

nesete

př. dicvky

nalezu

jednu'radu DalC. 13, když sě koráb roztroskota tu nají jedni přievozníci
nalezu Pass. 291, když boclmec przynefu svatý Petr vecč t, 296, a_mafgg
tšQ__vz_e_cbu£1efu

je na tu horu

I_í_a_t_.
v. 3464, všichni údi sě wztrzafu

Hrad. 145% (Čechové) z Polsky sto vóz zvonóv wywezu, jiných klenotóv
mnoho odtud przywezu DalC. 43 atd.
_

933_5551.
93923—481th

nésatali,z pův.něk-s-om,
v č;_1_1_eii_i._
*_sinss _1-__7£e_3?.0_717..š_tě!-__"_2.€?£9_€7_':š5,„Ha...llř:
palezeglyínverú

Q_l._Cant 3, 4, nalezech DalJeš. úv. III, já ["le zftrzefech Nikod. 745; —
si_ng. 2. 3. nese jsqu tvagnaoristu
si_lggllq; — du. 1. nesecho_1_;š_,_-_v_a_,_
stsl.
nesoehoeě (--va), iiemíumie
doklglq;
— du. 2L_,3.__3geses_t_rq,__-_._ěýa,
stsl. 2. ne—

sosta, 3. -ste, Leží — plur. 1. Wghqu,
stsl. nesoehamň, tg,- — p_lg_1l._
12,
"__eses;t_el_„:ššf,
stsl- "eso-ste. té_ž; — PlLIL—LÉLSGM. Stsl. "eso-še, MÁJ!
s_c__s_t_1:achem t_řgsgcliu__Š__t_í_tY_.147

atd.

65—2223119131193..
&) Infiniti;

nést_z',__151_.__n_e_.gýi_
; na př. bude je hrym

červ ŠtítOp.

420, kaž jablek natrsiezty Jid. 80 atd., nč. nésti, vézti atd. Us.
Slabika kořemiá je dlouhá. Na př. by mohl neefty Štít. ř. 98", by
bylo lehko neefty břiemě t. 1003, chticc napaafti svú vóli L 1251), přinésti,
dovézti atd. Us., nést, vézt Bartl). 1, 53 (dol), nésť t. 76 (val.), niésň t.
44 (bicí.), slc. niesť (: niésť), ňésc BartD. 1, 42 (Mez.), nýst t„ 2, 160
(bm), nýst, vízt, přinýst, dovízt atd. Us. ob.; také krátce vyslovované nysů
BartD. 1, 82 (hran.), nisč t. 100 (las.) atp. svědčí kvalitou svých samo
hlásek v slabice kořenné, že tu bývala délka. _— Vedle, toho bývá však
řečená slabika v nářečích také krátká, na. př. nest chod., nest Bartl). 2,
100 (drah.), pasé, pašč t, 1. 124 (laš.). — Jako v š 58 a).
-zt- mění se spodobou v -st-: vézti vysl. vésti; & tak bývá i psáno;
nechtiec sě hryfty Štít. ř. 136, hryfti ovoce 01. Prov. 1, 31.
Místo -tz' bývá —t'a. dial. -ť, -ci atd., jako v š 58 a).

b) s_upinum
nes-t, psl. msta, v č. nedoloženo (dokladz brali sú se
past stád, ve Star. Sklád. I. str. XXVI, bez udání pramene, není jistý).
c) Biggicipium
mt: 921353,nesúe-Ý psl. nesy, neměj-. Na př.
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strachem trzafa fie Pass. 342, nefuvcz zbožie svá Pror. 21b. pokojné bydlo
naleznucz Pass. 16. hryzucze fe Štít. uč. 116h atd., nesa, veza, -ouc, -ouce
Us., nesa BartD. ], 26 (Zlín.) a j.

(l)—RM.!
igini u .m.„39.8.4745_y__ě=_._n9t1919žena
'e) Participium

-Za:

nesl, —a_z_t_t_(_l„
p_sl, neslq,__-_gat51_._Na př. nefl

li ŽKlem. Moys 13, fpal'l si ny ŽWittb. 43, 8, ti'fal'la l'io země ŽKlom. 10“
atd., nč. nesl, neslaatd. Us., nosi BartD. 2, 127 (chrom.) a j.
_
-l v sing.__rgggg.__s_o_g_1_no_h6y
g_(lsonva na př. nalez jej invenit

ŽKlem.

128'2 nalez fem _ALbL125, 01. Ekkl. 7, 28 a j., aby nes tělo Háj. 3793
já sem nos, přines atp. Us. ob., nes BartD. 2, 106 (letov), nás t. 1. 77
(val.), přiňés t. 352 (stjick.), přinis t. 361 (frýd.), zaňos t. 135 (sov.-opav.)
atp. Srov. % 39 č. 3.

Tvrdé 2, kde tu býti má, udrželo se v někteiých nářečích, na .př.
nesl BartD. 2, 127 (chrom.), nés" t. ]. 26 (Zlín.), nesla t. ], 60 (val.) a j.
Z něho pak bývá t. zv. obalováním %, na př. nesu z nésl t. 1, 28 (záhor.).'
nesou z nosol' L 33 (pomor.)., néséu z nésél t. 39 (SúChOV.), páseu fem.
pásua t. 47 (lhot) atp.; a kontaminací znění sing. maso. -2' a —u vzniklo
Ju, -lu: vylózhi t. 93 (kol.), páslu t. 2, 282 (daň). Srov. š 39 č. 1.
Do koncovky -sl, -zl v sing. maso. vkládá so samohláska mímící -c-:
tu s' těžká práci nefel Pass. 302. zvláště v nářečích vých.: nósól Hartl).

], 62 (ml.), niósel t. 45 (břez.), nesen t.

(pomor.). hryzeu t. 46 (lhot)

atp., — nebo —0-: ln'ýzol t. 43 (hroz.), slc. niesol, — nebo -y:
Bart'D. 2 247 (žďár.).

Srov.“ % 39 č. 4.

pásyl.



Krátká samohláska slabiky kořennó bývá v nářečích zdloužona a někde
je zdlonžena' také vložená samohláska inírnící ; na př. někdo by tam vlíz
chodIIan. 29, násl. an'tl). ]; 26 (Zlín.), nesla t. 60 (val.), nésli, nésly t.
349 (režii.) atd., ——nésól t 62 (val.), néséu t. 39 (suo-h.) atd. Srov. ; 39 č. 6.
f) Participium

—ň$1 nes, nes,š_'_-_,__p_s_l_.„gggmnpggám
Na př. (Alden

bux-k) nalez horujě sčln'adu stavčti DalC. 39= nes, nosši., ncs'e Us. spis. —
Mylnou analogií

Partici

přidáno --v, —ev: nalezivl_niilostnštít:

ium %:

ř. 215% srov. &41 č. 6.

"&%L:£ěit£££'í£3_eůša_'a_3££1; Na př—

wnofena Br. Lov. 10, 18 atd.. no'sen. vezon Us. spis., nesenej chodIIan.
26, nesený BaltD. 1, 15 (Zlín.) a j.
() nošen, vežen m. -s-, -z- v. š 66.

Slabika —en—
zdloužila se v -én-; ztoho

je žúžením -ín- a opčtným

zkrácením -z'n-. Na př. byl nošín 'ČemHeřm. 267, zanesino, napasino, vod—
vezino BartD. 2, 218 (třob.). Srov. % 43 č. 3.

h) Substantivum

verbule

nesem'eně. -i, psl. nesena/'e. Na př.

l'n'yzenio Pror. Isa. 13, 7, trzycfonye t. 242 nesení. vození Us. spis.. pa—
sení, lezoni Us. atd.; dial. zdlouž.: % unešéní BartD. 1, 188 (val.),

3.1.0 V983

j!Ld.11..0.91.iv_á__YZ.9EELEQ_l!_9139:

66.__/_z_7_'_y_zjzg,
9732593ng
Praes. hryz'u, hryzeš atd.: Shrizef—li
(ovoce) Adam. Kap. 15, (zvíře) chrtalky hryze ŠtítOp. 65, svědomí je hryzo
Orl. 137", (svědomí) tě hryzo Ben. 3. Reg. 2, 24, (ichneumon) chytí hada
& zahryzo Har. 2, 241, (svědomí) tebe hrýzo VosB. 97“, črvio mě hryzu
Alxp. 157, wobhryzau Háj. herb. 47b, hryzau VosB. 97"; (já) hrozo BartD
2, 174 (bm), on hreze t 139 (zábř.), všeci sa se mnú hryzú t. 1,
216 (Zlin). — Impt. hr_qz atd.: svoji sš__p_s_i__,lp_'yz_te___
85. —
Impf. hryzz'eclo atd.: (an) jabločka hryzeffo Otc. 308“. — Inf. Izrýztz':
nochtiec sč llryfty Alb. 18b, hryzty maso Štít. ř. 136“, budo ji hryzti červ
Štít0p.' 420, budú hryfti ovoce Ol. Prov. 1, 31; hrýzt BartD. 1, 46 (lhot),
hryzt t. 25 (Zlín.), hryzť t. 77 (rovin.), hryzc t. 42 (hrom), hrozt t„ 2, 174

(hru.) atd. — Part. hryza atd.: hryza svá rty mordens Ol. Prov. 16, 30; —
lag/zl atd.: čie klosčěuljškamohggli 99119; 92, uhryz mě pes BartD. -1,216,
vyhryzlj ho z (lomu t.; — suhít._El).__lgf;q_zg1L-c: sžerú jč ptáCÍ hfiffellym
(sic) přčtrpkým ŽKlom. Deut. 24, hryzeníe Pror. Isa. 13, 7, hryzenj svě
domí VesB. 67b. — Zanika v č. západní a nahrazuje

jes-.

se iterativnírn_l_n_'gzz_qt_i
Slovesa tohoto náloží som jenom part. —nt: sa, jsa, -úc—, psl._

ze staršího s—o-nta s—o-nt-j—.
V slovanském,jes—jest j- hiatovó
a kořen es—;v part. je kořen stupně nižšího gk, analogií js-. Víc o té věci
v gg 219—221. V čínském sg. mase. neutr. sa, jsa jost koncovka —aana
logií, jako v nosu, atd., viz o tom v š 35. Doklady: mlád zza LMar. 13,
zztuy zza t. 20 (t. j. 8 túj—sa m. s tri-jsa, srov. psaní jaj-sem atp., m.
já-jsem v g 223), zzmutnay zzuczi I:. 22 (podobně), člověk fa ŽKlen1.Athan.
32, z galion zzuczo svD. 3 (t„ j. z Galilé j-súce), živi fucc ŽKloln. 54, 16
atd., jsa, jsouc-, nejsa, nejsouc—Us., súc, niosúc slo.; sunc Šemb 121 (Slez.,
místy); adj. jsoucí Us., dial. súcí : schopný. on je súcí to udělat Bar—tl).
1, 26 (Zlín). — O praca. jsem v. v'Šš 222 sl., o tvarech pak sem, hlo
dících Z baJZ- č. Ímd- a be“-, by- V
59 a 100.
Jays-, dial. novotvar inf. kysť BartD. 2, 336 (mor.-slo.) m. kysati.
_Lequ__l__éQz_',__
p.slljýgggimgq:

Aor.

sil. sg. 1. lez, lóz a 2. 3. teze,

léze v.

v š 63 a); pí.“ 3. tezú. lézú: dicvky nalezu jednu radu DalC. 13, když
koráb sě roztroskota tu nají jedni přievozníci nalezň' Pass. 291, jakž ju
rozvazachu tak ji inhed zdrávu nalezu t. 457, oni na tu horu šedše nalezu
jednu san t. 355 a j., často. — Part. lezl Us., zdlouž. lézt: někdo by sem vlíz
chodHan. 29, kam zalíz t. 169, vyléz BartD. 1, 351 (hodsl.), lózou t. 1,
38 (vol.).
mlzu, *mléztz', stsl. mlazq, mlésti mulgere, z koř. mclz-g „odtud i_sugsg
nalezivo, mlezz'zfa, mlezz'na. Praca. dzccko mlze BartD. ], 231 (mor.-slc.,
Gebauer, Historická. mluvn. jaz. česk. nr. 2.
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:

sse,

saje),

gela_1___(tele),_,n_1_lz_e_
t. —

Inf.

mlzc t,

111. mlézti,

novotvar

podle praes.
_géitj,__psl_.a_zggg_g_t_d,_ Aor. sil. sg. 2. 3. nese, nése, v. š 63; pl.
3. nesú, nás-ú.: matku živu przinefu Pass. 287, když do ulicě jdiešta proti
nim 5. Martina tělo ponefu t 591, učenníei jeho tělo pochopivše na koráb
wznefu t. 354 a j., anděli to tělo vzechn i nefu je na tu horu Kat. v.
3464 atd. — Part. nesl US.; zdlouž. nést BartD. 1, 8 (Zlín.), nésl, nesla
t. 77 (val.), nésu (z nesl) t. 28 (záhon), přines t. 352 (hodsl.), nésél t. 37
(stráň.), nČSeu L 38 (vel.), nóséu L 39 (mích.), niósél, niósla t. 45 (břez.)
atd.

—

týlní

_v__j_z_t_z__y_k_g__l;1_1_izn_ef_m_:
nešeno
'_I_'91n_P.1, 110,

130,
ších
Há',
atd.

přinesené _Ila_1_._3,
2, 381, vynesené t 375 a j., a také v textech star
(se zřetelně psaným -š-): donefl'en Beck_.2, 575 aj. (vždy tak), neffen
409“ atd., przineffeno KolČČ. 429a (1565), wneffeno t. 184“ (1553)
(často), \výnel'fen VelKal. 111, přeneffen t 291, zanelTen t. 264,

Part.

nesen,_

v.

š 65 g). _Nepl'oti

tomu

_1_11_<ft_gs
_9b.__1_z_eš_e_1_z_,
;; 1555731
přinešeno

t. 8,

usnešení

t.

neffeno t. 150, přinefl'en Dan.
G. 17, přineffena t. Isa„ 24, 20 a j.;
podle toho je pravdě podobne, že i v stě. przýneffeno Pass. 44 atp. čísti
jest -š-; doklady s písmem nedosti zřetelným jsou tu ovšem nejisté, na př.
v psaném otnefen ŽKlem. 108, 23 může býti -s— i -š—. 831 _RQĚIÍÍ"telg
adj. vznešený, nikdy -s-. Ovládla tu tedy odchylka a výklad jí jest :__t_var

MýíhsingáeeJenž.

11499111?
en.!mnašielžpu59.5.1121._dšáíšlííb'šdle.FE

vzniklo záhy nešen; to stalo se vlivem příbuznéhd nositi-nošen___v__tý,_1l*,
nebot -š- nevyskýtá se nebo aspoň nerozšířilo se u sloves, která nemají
své příbuzné v tř. IV, a neříká se na př. pašen m. pasen atd.; v nář. vých.
je nesen-: nesený BartD., 1, 15 (Zlín.), zanesino t. 2, 218 (třeb.), nesyny
(z neséný) t. 103 (las.), slc. nesený, vedle nešen-z nešené BartD. 2, 148,
vodnešené t. 218 (třeb.), zanešino t; tu bývá i ve IV. tř. nosen- místo
náležitého nošen- atd., podnět ke změně nesen-nešen nebyl tu tedy tak
obecný, jako v češtině západní. Roměž tak se vyvinulo a jest při vezu
part. vežen v. veien, v. doleii.
pasu, pásli, psl. pas-q.atd. Part pás! Us. a místy též pasl; pás, pásl
BartD.

1, 77 (val.), pas, pasla i pos, posla (—'o—
z -ú-) t. 1'24i'-'(“1aš.),púseu,

pásua t. 47 (lhot), páseu t. 39 (SÚCh.). — V koř. pas- paseere je spolu
význam et1st2dgg,_se_1j_vt_1_1'_e_
(srov. stsl. pasiva pasenum
& Et. Wtb. 233), a. ten _je v popředí_ve__složene'1n

„<>—pusu.
SQMsalvarostsl.
fpafefs

salvabis

ŽBm.

35,

& salus,

Mikl.

Lex.

sapgsqýdqtgli'Praes. spasu, spaseš: lidi &skot

7, fpal'fel'f

ŽWitth.

tamt,

li_osp_q(_l_i_1_1___p_o_lgo1;né
fpa__|'_f_e_

sabe—bitEgth,
33, 19, (heSp.) fpaffe jě _salvabit t. 36, 40, meč mój ne—
fpal'l'e mne non salvabit t. 43, 7. — Impt spasí, spas: ípnffy mě L 21,
22, Spasyz ny PísHosp. — Part. s_pasl (spásl?): fpal'l jsi duši mú salvasti
ŽWittb. 30, 8, fpal'l si mě t. 29, 4, fpal'l ň ny t. 43, 8; — spa—503: nebude
fpaffen non salvabitur ŽWittl). 32, 16, l'pal'ena mě učiň salvum t. 3, 7,
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fpafl'ena t. 6, 5, 593235311; —

_v_e_rla_.„_g>_qsgnzje_
: fpaffenie ŽKlem. 97,

3, nč. Spasglí — Zanika a nahrazuje se denominativem spasiti:

lidi

13%;ng sahají
213951,35, 7, jenž se fparyrs salvaris 'o—lí'íj'e'íiff'ea 25,—
fpafyl jé ŽPod. 105, 8, (ruka tva) aby fpalila mě ŽBrn. 118, 137; dosud
však zachováno spasen a spasení (od Spasiti bylo by spašon-).

třasu.

třies_15_iL_2_t_1lgs-._
O přehlásce

Mas-,

lřčs- srov. Lstr.

110 sl.;

pravidelnost její se- časeln- ruší a dílem nastává kolísání, Ýh'lem ovládají
tvary

třas-

nebo

tvary

třes-.

—

Braes,

__sg.____1,__IŽ-_)Éq_s_g_q
_2_._zfgfě_scši_atd_.__;
ftrňefl'ie

hlavy couqnassabit ŽKlem. 109, (dh—še)sě trzyel'fe Albi 35", Eggan—ele
fo Ben._ 4. Esdr. 6, 16, ruce sě wztrzeffeta Štít. ř. 708, prach otrzeffem
s sebe t. 222% (z)ztrsazzn sě hory PilC.. (lidé) wztrzaffu fie ŽKlem. 103,
7. skály

potrzafu

se Pror.

Isa.

(já.) otrzyefu s sebe prach

54, 10, sl_1frp9\_'_q_t_r._z_aj_1f1
f_e'Ben, Joh.

hřiechóv Štít.

26,

11;

ř. 132“, (pekla) trzyeffu fye

HymnOpav. ?", (skutkové) trzofu fe Ben. 3. Esdr. 4, 36; nč. 61155333
!šřGSU,_q__t_a_l__i_é_t_ř_a_sg_š__t_ls._;
chod. veskrze

třes- chod.

34;

celé se zatřasu

Suš. 217, já jich natřesu t. 385, až se ruka třese t. 178. srdečko se třase
t. 452 a j.; třasu Hartl). 2, 27 (holeš.), třese t. 80 (olom.), tíasa t. 339,
(ml.).
Iggt,__tfch_atd._; wytrzeff moč effunde frameam ŽWittb. 34, 3,
vitrzef ŽGloss. tamt., otmycs sě z prachu Pror. 39b, Wtřes měšec Pam.
128, prach s svých noh otrziefte Krist. 503, nč. třesůUs., votřaj se (z otřas—se)
BartD. 2, 282 (dač.). — I_m_pf.třěsiech atd.: paní sě hořem trzíefl'relfe
Hrad. 141“, země sé trzel'yfl'e Comest. (mb,-Alxp. 84., trí'lollochu fle ŽKlem.
52, 6. lidé trzycfyochu fye Pror. 116b atd.; až se vešken třasiech Výh.
], 931. — Aolinsjl,_sg,___3L_I_Qěsg_:
potrziel'fe sě země skály se počěchu pukati

Hrad. 92“, centurio uzřě že sě země potrzyeffe ML. 106b atd.; zatrzahe fie
Wladarz Comest. 269“; pl. 3. třaszi_:_dohadž scénogneotrsazzh
přihodí sč
toho času Včě Pilat na sčěpý zřioti Jid. 73, všichni lidi v ňom sč wztrzafu
Hrad. 145“. A_or._slaLh._tfěseqh atd,: ja fie zftrzefech Nikod. 74“,

strachem třeseclnTŠtí-týí 147. — Inf. jřiesii: kaž jablek natrsiezty Jid.
80, kde „se každý musil trziezty “ÁÍ—ŘHÍ-l—Š;
'"26,1lžeilííftrfijeftl.„fie Bůde
ŽKlem. 145b, Judaš počě Flo trziel'ti I-Irad. 77b, země trziefty fye bude
Štít. ř. 231% trzijefti Ben. 4. Esdr. 3. 18, Lact 18811, (kolena) třífti

fe budú Háj. 10“ atd.; trzafti Lact. 202% Q. třasihgswwspjsnuí„_th třást
Bartl). 1. 25 (Zlín.), t. 2, 41 (kojet.) a j., třást t. 1, 39 (súch.) a j., slo..
triasů; tříst chod., Duš. jihoč. 2, 11. BartD. 2, 122 (nábř.), tříst t. 1()7(jev.)
atd. — P_art„_tlasa. třaszícl: trzafa ["lePass. 342, se otrzala Krist 107",
trzafuci fě Pass. 336, trzafuce lie Ol. Sap. 17, 9 atd.; třesa se Trist. 122,
trziefucz fie NRada 594; nč. třqgajíÉsaQS-j
— .iřáfžlg_ÉřjĚQlSlĚ
Sing- by Sě
trzafzzl AlxI—I.2, 1, inhed som sě potrzall Pass. 463, země trl'al'la lie ŽKlem.
75, 9, He trzafla ŽWittb. tamt., trfallo sě jest srdce Ž-Klem. 118, 161; du.
wztrfalla fta ňe rty má ŽKlem. 11211).16; pl. mase. (lidé) sú fye potrnzjjel'ly“
Pror. 1002 jakž se trzyel'ljr Kat v. 13, trzyefli fe Ben. 4. Reg. 19, 26,
10*
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fem. potrzyafly sú sě kosti mé Pror. 71b, trzáfly fe všecky věci Ben. 4.
Esdr. "13, 3, neutr. bydliščě jich potrzyafla fye Pror. 983, (kolena) jsú fe
trzál'la Ben. Job. 4, 4; odchyl.: Trzifl fe bratr EvOl. 44b, trzál'li fe
všickni

Ben.

4. Esdr.

15, 29;

nč. _tiíá_sl_,__ti_'á_s_l_i___U__s._
; třos f. třosla.

BnrtD.

1,

101 (las), triásél t. 45 (břez.),"šíjásol u 43 (hm.) atd.; třís, třísla chod.,
Šemb. 16 (domažl), Duš. jihoč. 2, 11, Bartl). 2, 106 (letov.), třís t. 258
(žďúr.), třisl t. 200 (třeb.) atd.; — třás, třieái,_s_tq.__nedoloželů _n_č_.__t_řás,
třásši Us.; — třčsen: trsti potrzyeffene arundinem quassatam Keř: Mat. 1—2,
20; _n_č.třesgigls., třasenoj BartD. 2, 258 (žďár.); votřešené t. 218 (třeb.,
podle nošen-); — _snhst,_vei'b.___ýřčsquic:trziefenye ŽKiem. 105, 30, posědlo

jest trzyefenye licoměrniky Pror. 243, _třgsgí Es; ; potrzaffenye hlavy ŽKap.
43, 15.
vazu, vieztg—z ogg-:_D přehlásce vaz-, věz- srov. I. str. 111. — Praes.
sgtrltqazy,
2.fvězeš; pl. 3. vazů: (lilie) ani delaji ani pil-5513_gni___5vgz3_i_
neque '
laborant neque nent EvSei_ts_t_:6, 28; __731_t_9_
ngmlggiměníln _quj : ani wazy
E_vV_íd_.
tamt., (nepřátelé) vám teneta wazij, chovejte sě jich, to vám razí

PulkLit.-124b (v předlozebylo vazú: razu). — giga?

vwiežti irretire

SlovKlem. 16b. — Byt; ggg,__1_zgzýg:z což matka božie svýma rukama
šijíc &wazucz vydělala Krist. 283; matka božie wazucz &šijíc domovite potřela
MÉLÉÉLE— 323; — yžzgm__9ngua_„ni_nz_enaoonopaeum 31341; Júdit 13,
19, v-wíezene zástěřc in conopaeo t. 10, 19, abych pravil viezeny'm

odpuštenie HusPost. 10“; odcth. p_ngg: (omirál) ze lnu bielého Wii-zeny
Ol. Ex. 39, 2, věc ze lnu bielého wazenu retorta t. 36, 37, 345%
rukavice aeu pieta SlovKlem. 27b, mázdřice wazena z žil Sal. 775, jestit

(mázdřiee) fwazenaz žil t. 774; — MLXelblugěggzje: wiezenye eaptivitas
ŽKlem. 52, 7, (Soběslav uprchlého Belu) jal jest a v tom wyezenydo Uher
poslal zasě (svázání, spoutání) Pulk. 123% (vlasy) zwyezenym jdúce zasě
Kat. v. 2372

(byvše při bičování

svázány,

M_„Slbši—„Éfžthz

spleteny),

nč. vŠ_zĚn_1'_„—_Z_a_ni_k_19_,

_"

'

vezu, věztz'. Aor. sil. sg. 2. 3. veze, váze; pl. 3. vezú, vézú:

zatiem

powezu pardusy Ale. 5, 21, (Čechové) z Polsky sto vóz zvonóv wywezu,
jiných klenotóv przywezu DalC. 43, tu na vóz vloživše tělo svaté po cěstě
sč powezu Pass. 355. — Part. vezl, dial. vézt BartD. 1, 8 (Zlín.), vézla t.
348 (rožm), Vjézol t. 43 Chrom), véz t. 91 (stjick.); — vezen Us. spis.,
odvezino BartD. 2, 218 (třeb.); vežen Us. ob., vežené Bartl). 2, 148 (slavk),
vodvožené

t. 218 (třeb.) & j.,

Qodle vo_z_i_ti_-_vožen„
vznik a výklad týž jako

nahoře při nesu part. nesen-nošen.
„ří-3201“ hřěsttš čidlu-..
67—ĚQIFLPQĚĚÍ..s19v99a_..tř+dx__první„S...koirqmqu.„souhláska

JME!

T_b_1.__'P__I.l_-.-.1'_9ĚZ_MJ_I.19_Ě_'ĚLEĚ_MÍQD..ŽĚIČLŽÍÝL_
Km9.lx.__infinítívní „sleva

vzorového jest grab-. kmen praesentní greb-o—,greb-e-. Tvarnghojsg:

J
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praesensjndik.:
sg. 1. hřebu
2. hřebeš
3. hřebe

du. 1. hřebevě-, dva,
2. hřebem
3. hřebeta

sg. ]. —
2. hřebi, hřeb

du. ]. hřebvě, 4m
2. 3. hřebta

pl.

hřebem, -me, -my
hřebete
case.—

hřebů, -au, -ou;

imperativ:
pl.
2.

w:—

hřebme, -mg/
hřebte ;

imperfektum:
sg. 1. hřebiech
2. hřebžeše
3. hřebieše

du. 1. hřebiechově, wa
2. hřebiešta, -sta
3. hřebiešta, -sta

—z'e-ze staršího

pl.

hřebz'echom, -me, -my
. hřebiešte, -ste
hřebiechu,

SEM!—'

_-íá-;

aorist silný:
sg. ]. hřeb
2. hřebe
3. hřebc

du. 1. hřebově, dva,
2. hřebeta
3. hřebeta

. hřebem
hřebete

pl.

. hřebú ;

0350|—

aorist slabý:
sg. 1. hřebech

du. 1. hřebechově, —va

2. (hřebe)
3. (hřebe)

pl.

2. hřebesta, -šta
3. hřebesta, -šta

tvary jmenné:
inf. hřésti, sup. křest;

participium
-nt : hřebci„ hřebúe—;

-m5:

;

-l5:hřebl, -a atd.;
-63 : hřeb, hřebši, hřebše;
-n6 : hřeben, -a atd.;
subst. verb.: hřebem'e.

. hřebechom, -me, -my
hřebeste, -šte
. hřebechu ;

wp

K tvarům jednotlivým.
68. 1_'_g7__o_s__oi1__s.__Sinaj..
hřesz

psi. grebcg; dial

-o, —em atd., jako

v 5 54. — Sing! 2. hřebeš, psl. -Šb. — Sing. 3. křeče, psl. grebetb. — Du.
1. hřebevě, —va, stsl. —vé(ma). — Du. 2. 3. hřebem, stsl. 2. -ta, 3. -te; na př.

(Hektor & Achilles) wražedlně fe tepeta Troj. 1275. — Plur. 1. 1. hřebem,
-me, -my, psl. -m5, -me, —m7, na př. súsědy ven wyplewemy Pulk. 135; dial. -mč
atd., jako v š 54. — Piur. 2. hřebete, psi. —tr:;diťl. -ťe atd., jako \' š 54.
— Plur. 3. hřebů, z psl. -cgtb, na př. v ňemžto (rově) mě pohrzebu Hrad.
1081', (ženy rúcho) piestem tepvv Štít. ř. 67% slc. hrebú; z —úje později
-a-u, -0u: tepnu, tepou, á dial. -ó, -um atd., jako v © 54.
69.

Imp_e_r_a_t_i_y,__ Sing.___2_. „_3_.____Z_Lf_e_(g_z;_
z psl. grebi,

Z DSL 351% _I_1_3;__p_řj.
prozpi

B_Éňvělňcřohrzeh

kurencólri

Mikro.,

rofpi

nodochován;

jej (popel)

Ol. Ex. 9,

in_rtyého Ol. G_eii: 23, G. — 1235 1. hřebčvě, wa., stsl.

greběvč (wa), 339139343 ; spěvě, ma, stsl. sapévé (wa), zde nedoložen. —
Totéž platí o du. 2. 3. hřeběta z psi. _qreběta, & .spěta z ps). szpčta. —
Plur. 1. spěm, z psl. sapěma, zde uedoložen; žádané hreběm atp.. z psl.
grebémá, ggdgghggánouajgnzsito_ýyíewez
tepme US.; dial. -mč žl.—td.,
jako
v praes.
ofpiete

indik. — 21133321 ý.___s_1_9ete_
z psl. sapéte:
mě jablky

nedochováno

01.

Cant.

2,5

popel rofpiete

Pass. 374,

a j.; __Žáqšlllfí_h_1íqíl_)_ctff_u_aig)_.,
z psl. grebéte,

& je_zz_t_tonuígřelgýe:pohrzebte

mě Comest. 52“; za —tejé díal.

-ťe atd., jako v praes. indik.

70. Impcrfektum

hřeln'eeh,_
Jak atd.; ze staršího Jách atd., v. š 26

č. 4; stsl. grebeacha atd. Na př. Dobeš hrzebyefl'e mrtvé Alb. 20“, L 50%
(Protoslavl'l'rojanské
tepiffe Troj. 107% (Čechové) Vlachy tepyech\r___1)gl_C.
15, netopýřové tepijchu rytieře v tvář Alxp. 88.
„

71. Aorist.
a) Aorist

silný.

Sing.

1.

h_íqb,

psL greba,

_1_1_o3n_á____z_(_ig__go_k_lad1_1_.
—

5ÍR€;.2;._3;_73Č€ĚÉJ_psl- .tv-eba. ga.1>_ř_..£u_d_igž
.lvlaria..pobrngq
435- — Dn=_.1_._._h;č€.lzorv_eš._:va,
stsl- Webové

2. -ta, 3. —te, — plug
grebete,

nogigÉv

(wa),

— iu;

.sróidpch

Had.

2-__3_-_Zt_1"f:_lzet9,
stsl.

hřebem, psl. yrebamz, — g_p_11__2_.__
Řčeěeýe, psl.

č. dokladu.

—Plur.

3. h_íegý, psl. yrebcy, _n_a_„p_13__p9_h_r_zy£

b_u__iugLibušiLyšivÍšíýšfofs,
lít—Wšeišřadě pohřebú jeho DalJ. 68.
b) Aorist slabý, střídný se stsl. grész, z pův. grčb-s—qqu__y_
931%.
c) Aorist slabý hřebech atd„ stsl. g'rebgeh'qúgtgi'.:du. 3. tepesta Troj.
Jg., a. pl. 3. jej pohrzebechu Trist. 32, mhrzebechujggong 385.

72.Tvarxjmen_1_1_ý:
_gl_1_1_1_f_i_ii_i_t_i_vl
Jako

byl k nes-

inf. psl. nes-tí,

tak byl zajisté

též

1:31

'ke grcb- infinit'ivpůvodní web—hl Ale do (!.th histgiglgánwa
manitost některými změnianiiphláskovými;
1- odsutím Sgyllglískuipšsyní.Jizniqu.
tak

stč. čřictz' z črép-ti

pův.

čerp-ti.

©1119?

„srst._.y2;q£?L__satLé€ti,_33.0.29?

n_a př. vody naczi'ziety___l_írist. 52b,

a súti m. sup-ti, na př. sě pofuti prachem IInsPost. 52“;
2. ve sku

e1_1í—bt- proniklo

mechanikou

mluvid_el_n_1i1_novoln(_é__s_,
srov.

1. str. 487 a ČičMus. 1872, 283—284; bylo tidy *_qrebstí, a z toho jest od
s_uiím souhlásky kořenné inf. stsl. gesta stě. Města,“[s];qísti, na př. za
hrsezzty ApS. 38, pohrzefti Hrad. 92b, vlasy fkufty Pass. 326 atd.;
_3.-_V_P_říl>_<'l(EC.h= k. de .mi1.n_0v_0ln.é__:£:_m'QRiM9=_$92L113513_

_1_<_o_řfs=_!1_1_1á__né_l_<dx_

se přece zachovala, na př. v stžl.__ggbstj_šš_zicbsti.zápis-ti; někdy pak,
ULIUÉĚQ:

..?—!!šlogií.QRQĚ.-$9...9D29ÉĚ,.
na př. .všekřébsti, skúbsti;

pohr'zebfti

'mitvé Lact 182", vlasy skúbsti PassB. 503 a j.; mohlo by se zdáti. že i tu
je —bst—
od původu a tedy starobylejší než -st-; ale v textech starších vy—
skytuje se jen hřc'stz', skzisti, kdežto hřébsti, skúbsti bývá až v textech

pozdních, proto vykladáme zde -b- analogií: bylo hřésti, ale podle praes.
hřebu part. hřeba, hřebl atd. obnoveno -b- kdysi odtud vysnté a bylo opět
hřébsti.
Místo -f.ž býva -t a dial. -ť, -cz' atd., jako v š 58 a).

Slabika kořenná je dlouhá: pohrziebfti Lact. 20913,zábsti dial. zíbst
Šemb. Dial. 21 (stř.-česk), slc. hriebsť, ziabst; také krátce vyslovované
dial. zibst Balti). 2, 52 (přen) a j. svědčí kvalitou samohlásky v slabice
kořenné, že tu bývala délka. Srov. .5 31 č. 5.
b) Supinum křest, stsl. yreósýta, nedolgženo,
c) Participium

mt:

hřebu, hřcbúc-1 p_sl_._g;r_'gbyi__qgglggt__7lj_.
Na př.

“nebicše kto hrzeba ŽWittb. 78, 3, tepvcc AnsOp. 3 atd.
.,

.d) P a r tip i pi 11.1.13
rad......stslf ..z':cěev?6.;.. y_..č-_ragdolbžsnog

e)__P_a_i'_t_i_c_ipiun1 Je:

hřebl, „kg;-eba; atd..:_psl.__g[eb_lýl_;_q„atd. Na př.

kto by pohrzebl ŽKlem. 78, 3, tuž j'lio pohrsebli ApŠ. 114 a j.
i) Participium

-as:

hřeb,

hřebš-.

psl_.___q__r_c_(_)_z_>z_gý_'_e_lgg._š;.
Na př. cho

vali jeho nepohrzebsse BohDial. 352.
_
_g)_Participium
-n5: [g_řehen,-a atd.. psl._lgqjcbclzo,__7u__attl_.
Na př.
pohrzeben Mast. 340, již jsú tuto pohrzebeny Jiř. 35 a j.
m Substantivum
verbale
—křcbenicnĚ.____—_í!_lisl:_w'ebegyij_g,
Na př.
za mého ziwenye Hrad. 38b.

Slovesa jednotlivá vzoru tohoto.
73. Uvodím zde slovesa všecka, která některými tvary svými sem
hledí; namnoze mají tvary jiné podle vzorů jiných a z kmenů jiných.
čem-.

Slovesa tohoto patří sem_ inf. čřžetz', vzniklý_z_.__dfqrpfýi,_
v. š 72
E0V0_t\Í"%.1'.-„
vzniklý ze Staršího čerpám atdn

50- Etsšzsz...uč_- _čýzrya..ě9?r€š_ie
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jako

lámu z lámám

atp-, srov. % 148;

UML....nqní...dqlgž9m=_„íe_

z__p_1_'g_vi_d_l_a___cfn_(,__čfešuatd,
podle I. 6, a stsl.

črapcj,

uvedené

.t.t.1.,_z_a..n.<'2

v Mikl, Et. Wtb.

34 a v Lesk. Hand.'—'103, nemá v Mikl. Lex. dokladu.
hřebu, 111493593 gfebcg a_pd,Pubes. hřebu, hřcbcš atd., 3. pl. v ňemžto
(rově) mě pohrzebu Hrad. 1085, nč. dial. kůň nohú hřebe Suš. 175 (opav.),
slc.

hrebiem

atd.

—

hip;

hřclg_gt,(_1._:„__p_o_ln_'z_e_b__„1_1__1__1;t_veho__Ql.
Gen.
23.

6, po—

hrzebte mě Commst. 52". 510. hreb. —- lmpf. hřcbiach atd.: Dobeš hrzebycl'fe

mrtvé Alb. 20“ a j. — Aor. sil. sg.

3. Mám: tudiež Maria pohrzebe

svój duch Hrad. 43h. (Mojžíš) pohrzebe ho Comest. 54'“; pl. 3. Izřebú: po
hrzyebu ju ve vsi DalC. 8. Aor. slabý hřebech: pohrzebechu jeho Trist. 32,
za

živa

je

pohřebechu

DalJcš.'-'

15.

ApŠ. as, ygg—991199111,131,19.

— .[nf,_l_z_1j(í_s'ý_7g_:_
nenie co zaln'sezzty

31, pohrziefthi DalH. tamt., kúpichu

tělo pútníkóm hrzefti Hrad. 89b, pohrzefti tělo t. 92", poln'zeft-y AnsOp.
13, Štít.. uč. 138%

zahrzyefty

Ale.

448,

Entgté „132_11sz
182“, t. 220“, pohrziebfti

t. 2065;

_Í_L_1_'f_(š_bít_z:_žl_t_d_._3_1)_thltht_i_

t. 2091', slc. hriebsť. — Part. hřebu:

nebieše kto hrzeba ŽWittb. 78. 3; — hřebl: kto by pohrzebl ŽKlom. 78, 3,
aby mě pohrzehl Ans. Op. 13, by pohrzebl otce Štít. uč. 51% tuž j'ho po—
hrsebli ApŠ. 114; 510.hriebol; — hřeb: za tři dni chovali jeho nepohřebsse
Bohl)ial. 352;

——hřeben: pohrzeben

Mast. 340, Štít. uč. 10“, Alb. 49“.

pohl'zebeno jest ŽKlem. 43, 25, jsú pohrzebeny; slc. hrebený. -— Zaniká
___V
češt- _Zápg._n_ah_razt_ljg„sadgnominativem...(no)?lřýiěš:
je?)—.Praes. jebu atd. :. solve quod (labem. zaplať, (:o se jebeš WintObr.

1, 750 (z r. 1547), dial. jebe ho zimnice mor. (Jg.). — Impt. jeb atd.:
však jsi ty jeho odsoudil, jeh se s ním jak chceš! (praví rychtář purk
mistrovi) WintObr. 2, 876 (z 2. pol. XVI stol.), jebte se mi z řeky! t.
2, 531 (z r. 1545). — Impf jebieak atd.: (já, rytíř na útěku) se z těch
hab névyjehích, až atd. Hanuš Osterspicle 101 doklad nejistý (v orig.. rkp.
knih. univ. Pr. 17. E. l z XV stol., fol. 2163. je to psáno zkratkem: ne
wygeoh). — Part. jcben: zvyjebený zloději! ČLid 1, 64 (z 2. pol, XVI),
zvyjebenej zrádce WintObr. ]. 162 (z r. 1564), že mu zwygehenegch ge
haku nadal KolC. 509“ (z r. 1588) a j. — Srov. rus. jebú 3. sg. jeb'étfr.,
srb. jehsti praes. jebem atd. Jiné tvary jsou v tř. V. jebati. atd.
gig-321111521; 515_l._p_l_ý_q,g_m
211373, Praes.

plevu

atd.:

orač

'i

rolí

>leve_

93391 v nie býlgnsgím 56, (bóh) jich kořen z země wyplewe Kruml. 82%
súséíly ven wyplewemy od nás Pulk. 13b, to kacieřstvo zkazie & wyplowu
ROI. 82“, všeckny zlé činy wyplewu Ile exstirpantur Oto. 337"; novat-v.

glejí 11le: pleji eradico Drach. 102, (ženy) plejí Voln. 10, Éjnmgyjhplsv.,
toho sal nesplójcš Bartl). 1, 267. — Impt. plev atd.: náhle plewmy zlé
siemě Baw. 60; novotv. plej atd.: wyploj' všelikého krále extenninet Kleina
2- Esdl'- 6, 33,

11121atd-

— ___L—Ábl''lcc7_&=-_,l>;dyzí„1111le
.z,....z.e.,mě.Němé.

])alC. 46. — Inf. plét'i: ten bude ploty zemi svú Pror. Isa. 28, 24, počne
pleety nehodné a sadíti hodné Štít. ř. 72“, když kopřiv nemóž wyplety
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-DalC-. 32, mě.pléti, plíti Us., oh.
plejt (podle plcju). — _art. plavci:
zahradníci oříc, kopajíc. branami drhnúc, plewuvcz nepřestávají klidiec
galiiady
ř. 1892 3513193;__p__l_g_7_'g_
atd.: bludy ven plegíceul—Íuslšostl 31h,
pleje, plejíc- US.; ,— hpěiLvyplg_l_*p_l_k,_.lg_inč. plel atd. Us., plél BartD.
2, 180 (tišň.); — 249223;(člověk) wyplon bude Kladr. Ex. 30, 33, dušě wi

plena bude z obcě exterminabitur Koř. Skutk. 3, 23, Inwahude

duše

Khadr._l_\'_u_ip,_9,
13, aby vypleno bylo kacířství Pal. 4, 2, 498; Mýaud—d

zlostni vypleti Pís. z r. 1529 Jg. — V tvarech.praesentních je tedy pičo-,
v infinitivních Me“-; ono je ze staršího—jela, srov. 'Lesk, HandhÍ“ 1Í02, toto
z pel-; podle rus. praes. polju inf. polOtb, pol. piele n. pele, plec atd. je
kořenem

vlastně

slovesa

tohoto pal-,

a praes. sitsl; p_lévq _c,__plevu__atd,___js_o_u_tedy

novotvary s hiatovým —v—,srov. Mikl. Etym. Wtb. 235;

ale jsou

prastaré a hlasí se svou koncovkou do vzoru tohoto; v češtině, jakož
ijinde ve slovanštině, časem zanikají a jsou za ně novotvary opět. jiné,
plaj- ustrojené z infinitivního ple- a podle vz. [. 7.
—
skubznicústi. stsl. Sinón; atgL Obměněno ve sidu_b-._škub- a jagg-J
_slc._r,š_l_c_l_lg_-_._
Praes_._s]»jz_g_l_)_y_
_atd.:

tu

j'ho

pozzkube

JidDrk.

34,

o_fkube

ho_s_p__od_i_n_

hlavy jich ŠtitOE 16, až ol'kubete jeho peří Háj. 117b, nč. šklubuf—šklubeš
Us., koňa vrány šklhú Duš. verb. 112 (slc.). — Impt. s/cub: nešklbte Duš.
verb. 112 (slc.). — Inf. skústi, skúbsti, stsl. skubstí: počě s své hlavy vlasy
_fkul'ty Pass,

326,

počě 5 své hlavy

šediny

l'I'klufty PassKlem.TB—13*_,wpoč-ě_

s sebe vlasy [fklufty t. 235"; v Pass. tištěných je za to 'skúbsti: ggg
Bassi), (z r. 1495) 503, t. 933: skúbsť Hatt. slc. 115. ——Vedle toho jsou
tvary podle tř. V. 1 a V. 2.

S]m, súti, psl. sapcg, suti. Praes. spu, speš atd.: (já) profpu na té
unáhlenie eň'undam Ol. Ezech. 21, 31, rozefpes jě dissipabis ŽKap. 143, 6,
žořavie sespeš na jeho hlavu Hlah. Prov. 25, 22, řeřevie l'efpefs Ol. taint.,

(sladovnik) ofpe jej M_slad)
Hrad. 133", býva to někdy. že někdo sbie
raje jahody nebo češe višně uzří jich několik na některé nesnadné větvi
aneb na příkré ská-le. chtě jich dosieci brzo ty rozfpe, ješto j* měl dřéve
Štít. uč. 45“. padne jda k nim i rozfpe ty (jahody) ŠtítMus. 92 některá
pójde túlat se po odpustciech i rofpe hotovú svatost t., (muž) profpe jej
(popel) Ol. Num. 19, 9, wyfpe sě popel t. 3. Reg. 13, 3, (hlava) se ofpe LékB.
1768. rozefpo Kladr. Num. 16, 37, když se brada fpe VšehK. 1615, kdy fe
fpe brada pubes Lact. 1343, vvyfpe fe popel Ben. 3. Reg. 13, 3, potom se
rozefpe Haj. herb. 1235,ospe se dietě Lék. 1544 Jg., chtiec odpustky vy
túlati rozl'pu snad hotové Štít. uč. 45", (prodavači) ukrojie neb vfpu toho.
což mají t. 96b, (vody) fye rofpu a zemi ofpu Vít. 7", hory dolóv se
fpu Ol. Job. 14, 18, to všecko zafpu prsti Mand. 76b. — Impt; spi, spěte;
prozpi_l_<_u_r£n_c_gg_l_llyerl_)._,
pofpi se prachem

HnsPost.

52“, rofpi jej (popel)

Ol. 'Ék. 9, 8, \vefpi ten prach LékB. 2221), przifpiz oleje t. 2041), \vel'pi prach
Sal. 434, přispi (révu) zemí WintObr. 2, 366 (XVI stol.), pospi jej (žloutek)
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solí Rog. Zdr. Jg., naspi do hrnce dobré země Štěp. Jg.; popel rozfpiete
Pass. 374, popel rozefpyete PassKlem. 152“, ofpiete mě jablky stipate 01.
Cent 2, 5, ospěte Hlah. mint, vefpietezz soli 01. 4. Reg. 2, 20, wefpiete
Kladr. tamt., pospěte hlavy popelem Solf. Jg. — _Ilnpf,_spjwck_at_(_l_,:
(lidé)
\vyfpieehu peniezě eHundebant Ol. 2. Par. 24, 11, (země) se dmieše & \vzhuovu
se spiese Baw. 70. — _Aol such: knieni němečskými mniškami knčzě ofu
a. prostořčeě sě na. ň profu DalC. 45, milost v ústech sč jie rofu, ke všem
Cnostem kak fye profu Vít. 3“, když sč rozfu vojsko Ol. Súdc. 15, 9, vojsko
rozssu sě Hlah. tzunt, obfuchu mužě dievčie střely DalC. 10, (mnišky sě
ná ň (na kněze) osuehu a, prostořece sě prosuohu DalV. 45, kopec na pamět
ssuehu DalFf. 68, když obilé wyl'uehu ()l. Gen. 42, 35. —-—Jpjjýýgl; když
by kto dědinu směnú přijal, žádný nemóž jeho sfuti 'Řádpz. 70, má fie
pofuti prachem IlusPost 525, zástavu sfvti & splatiti VšehK. 136“, koráb
pšenice nafuti Apoll. 1325, do nich (soch měděných) nafuti uhle Apr. 77,
v každý (dutý sloup) pět set, zlatých \vfuti t. 94. — Part. spa, _.>_-púc-:

(sladovník
wyl'pasvójsladnaMagdu ospejejEko

133",

rútu ztluciž nafpa soli LekB. 2175, horúeie uhlé profpucz Pass. 134, wyfpucz
peniezč Ol. 4. Reg. 12, 10; novotv. saje, podle inf.: tam ji kamením za
l'ugjo poehoval Froz. 107, nebo se prolomujíeí & zfugjcý t. 51;— gol & :
hospodin proful hněv effudit Pror. Jer. Lament. 4, 11 & Isa. 42, 25, syn
Kntonóv živého uhlé sobě v hrdlo nasul Tkadl. 1, 34, ten se rosulb Hlah.
Toh. 3, 4, wyful sě jest popel 01 3. Reg. 13, 5, Israhel sč poful t. 22, 17
a j., roful ChelčP. 157b, (dům) zaful děti své Ben. Job. 1, 19, o ňemž
(kolu) se všeekno osulo '.l'kadl. 1, 17, již se množství wyfulo VelKal. 80,
kamením

by nás ofuli Ol. Ex. 8, %;

ně;" -_snl,_sk_á_.la__se_se511la
Duš. verb.

112; — ggg; popela na svá naqu hlavu Štít ř. 205% pofuw sě popelem
01. ]. Reg. 4, 12, (zemí) popelem pol'uwffe Pass. 381 ; — s'_ut_: onen klevet'

jako nafut ŠtítOp. 356, ostatek toho kostela zafuto rumem Pref. 39, ot
vrchu do pát ofuty jsme mnohými hřieehy Štít ř. 132% lid rozsuti Hlah.
Esth.

Popela

13,

4,

obile

01— Lev.

sfute

ODnb.

4-» 12- _

72,

g_f_1_1_t_n__m_i_ei_n__I_Iš_oĚ__I,__u_k._
6, 38, profuteho

.Koře.n J"? 362112: 25.1.93..€i112:_„„5t2129ú„19119

1193137—ny:
___=_
51935533: ,' iiiňíiítííf'iš'žé

mě)-pův.

991_22

semi-, v psl.__s_ziýý
je :p

vvnecháno, srov. 1. str. 19 & Brugm. II, 929; z infinitivního su- (bez
jsou pak také ostatní tvary infinitivní: nor. sucha part. sula atd.; tvary
praesentní jsou ze sap- pův. sup-. Jednoduché spa. 351%;je významu dura
tivního. Sloveso to většinou zaniklo a nahrazeno iterativem sypati_: stč.
spu, vyspal : nč. sypám n. sypu, vysypzo; bývalé iterativnin“šypdti, za
stupujío zaniklé durativum sútz', přijalo i význam durativní, g_pgojýgpgm;
__itel'qtivní ujalo

se -sý1_7_a_tž
ob. -seipati,

sqipati. Z rozsútá )zu't. rozsul 'e známé

Égggmstsllmdinifítí

srov.

vysypatz' & vysy'pat-i ob. vy

ří'mení Rosulek m I&Eosýlek).

Praes. tepu, tcpeš atd.: (já) potepu fe Ben.

Súde. 16, 20, že mě tepelT Mast. 387, proč mě tepef AnsOp. 3, jenž tě
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'tepe

tí, 1911Čěj„i9_
_ť._t.e_pe„.d.i.e.vč.i9
„ruka

„D..alQ- 4: až je potepemy

Da-IG 10,

(ženy rúcho) piestem tepvv Štít I'. 67“, nech tepů fe Ben. 2. Reg. 2, 14,
nč. tepu atd. Us. — Impt. tep atd. nč. Us. — Impf. tepicch atd.: (Protoslav)
Trojanské tepiffe Troj. 107% mužie jč (dívky) tepyechu DalC. 15, neto—
pýřové tepijchu ryticře v tvář Alxp. SS.—Aer. vražedlně se tepesta Troj.
Je.

— 11413; .tepev._.:__mr_1.i_ccl_1._.ztgpa__všš__kniqža£a„DalC40= ani tepa- am“ rány

dávaje ChelčP. 17313 tepvce AnsOp. 3. tepucz Troj. 1065, tepúcze v cymbaly
Ben. ]. Par. 16, 42, tepauce Br. NZák. 1552 uč. tepa atd. Us. —_ Tvary
jsou

z tcp_at_7_,___
_t_qa_gz_i_11z_.__V
EvOl. 10b je také

novotvar

podle

V. 2: part

t_epicze jeho.
5?qu zicbsti, ze ad)-. 0 přehlásce zub-, zčb- srov. I_.,._str.112. Praes.

_ss: 1?-aeMgětĚlěŽěísJ—„ŠÍŠ„sa :?ch
„dieli-„147_4119Bátú)- 1, 7 (zlin-):
t. 2, 17:1-(hru.) a j. (přehláska zrušena podle part zábl atd.); pl. 3. nohy
mě zebou Us., m. zabou; v nář. jest i zdlouž. zíbe (podle inf. zíhst): ozíbe
mne t. 1, 7 (Zlín.), & ztoho

opět zkrác. zz'be: ozibe mě t. 83 (ln—an.).—_I_13£._,

zíbst chod., Šemeial.

21 (stř.—česk),
Duš. jihoč. 2, 11. BartD. 2,

122- (zábř.) a,j., zkrác. zibst t. 52 (přel'.) a j.; 5231112351311gygšggqgjáťggg,

g_ábSths., zábst BaťcD. 2, 174 (hru.) a. j.; ziabsť Hatt. slc. 115. — Part
zábl Us., záblo BartD. 2. 174 (hm.), zábřo ma t. 1, 29 (pomor.), & vlivem
tvarů přehlášených také zéblo t. 2, 174 (hm., vedle záblo), szlo chod.,
Duš. jihoč. 2, 11, zíbto BartD. 2, 52 (přen) & j., zkráe. ziblo t. 200
(třeh.) & j.

,

.á'ěw,._ěíýi,_„Mým.ePsLJšgňřaJEvz19-9%

.= 81-ž?-; z toho jsem

gšktgré tvary inňgitivní; tvary jiné jsou z ko_ř_.__Žzřbýíššfřeňěko-_břřýonoh—
away.-.
11, 881 a 883; 1311_£3_Qil£?!ií_ĚšíQ!P_-„*LJĚLlfýÍŠĚÉĚŘ
.YŠĚĚŘÚÍ
novotmm„359791992Ae .ěš:..129€11e„1.-_7_=
ač.: „pm-%:žiji atd. — Page....áiw

štříjéšg. 1. já tebe požíšvuKoř. Fil ], 20;

zlým uzxyvestoho Meet.,

428, zlým vziues toho t. 377, puziwefs svého kvasu NRada 1370, masa.
nepozyuefs Ol. Deut 12. 27. zlým toho zaživeš Lab. 19, 2; sg. 3. smrt
zziwe je t. j. zžive depascet ZKlem. 48, 15, jeden jich (odpustkův) vzywe
Štít uč. 147% dobytek toho co je dělal neužive ŠtítV. 65, an příjem
(věc odcizenou) i zywe (užívá jí) Rožmb. 142, on tu škodu (t. ukradenou
věc) přijem i zywe ODub. 26, ať. zase oziwe Mart. 30% mrtvý ne
obžywe Ben. Joh. 14, 14, tato práce od Vaší Milosti ochrany vžiwe
Har. předml., nevžiwe síly své Br. "Am. 2, 14; pl. ]. opět obžyweme
Ben. 4. Esdr. 14, 35; pl. 2. tak své práce uživete ŠtítV. 65; pl. 3..(po
pravcové) i obilé vše wyziwu NRada 1268, ti někdy oziwu ŠtítOp. 379,
lakomí ničehéhož lievžywú Ben. Job. 20 (nápis), at ožiwau Br. Ezech. 37,

9- qvgtwšéií

4144113119111gyga<Jšdinx145íkze£rěě513444.1287, odmenu

(sic) \'Zigel's Papr. Ob. 38, žigi Rosa 190, nč. žiji ob. žiju atd. Us., dial.
tam se dobře žíje chodHan. 125, nezežíjú BartD. 1, 298 (ml.). — 131315:

_žíladg

ta strana toho požiw VšehK. 14“, což paní ukáže dskami, toho
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poživ Půh. 1._ 205, co s' viděl, IÉ!__Ě()_119__LQ._I)_._53,
1, zzywme sbožie fruamur
2, 6, uživte mé rady Pam. 3, 107. Novotv. žij, ží___é_1__u_i.___lls_.,
hužij

Ol. Sap.

BartD. 2, 165 (hm.), žíte s náma, chodHan. 65, uží BartD. 2, 2 (saz.), uži

t. 15 (kroměř.) atd. — Impf. živz'echatd. nedoloženo. — Aggiiggzíiyg
(Eliáš) zavola ku pánu bohu y oziwe to dietě Comest. 1601', srov. stsl.
ožive ávššnas Zogr. Luk. 15, 24, t. 32 a j., & poži Supr. 446, 5 (Wiedem.
103). — Inf. žíti: kto bude tvé sbožie zity Hrad. 145“. — Part. živu, atd.:
(člověk) jest zloděj boží živa. zle jeho zbožic HusE. 1, 213, rozumně Huuce
Kunh. 1515, (králové) berní zzywucze berú jiné pomoci t. j. zživúce Hrad.
' 1065; odtud adj. živúcí : kteréžto věci duostojny jsú vždy zywucie paměti
Troj. I“, uč. živoucí_[_]5:_;— žil atd._: sv. Prokop klášterského nic je nezyl
Hrad. 9% bratr tvój byl jest umrl i oziil Krist. 66h, nč. žil atd., abychom
žíli chodHan. 38; — art živí: buoh rady pozyw i rozloživ Kat. v. 1890;
— živenlqd_g_19293_91_ _žit__U_s_.
,- ——subst.

M

verb.

živenže:

za mého

38b, uložil dušiu mú k ziwenyu Žlílcm. 65, 9;

ziweggg

když žaluje

z zytye Rožm. 141, ně. žití.

& vzor.

PÉEŠ..£?.7F?."

74. Sem patří slovesa třídy první s kořennou souhláskou hrdelnog
-g, -k (pro -ch není příkladu), na př. mag-. peak-. Kmen infhútivní
slovesa vzorového je pak-, kmen praeselltní Qc/tq:,_23gě_-g-_.__Tla_l'_y__jghgjgogg

praesens indik.:
sg. 1. peku
2. pečeš
3. peče

du. 1. pečevě, -va
2. početu
3. pcčeta

sg. ].

du. 1. rcčvě, -va

pl. 1. pečem, -mc, -my
2. pečete
3. pak-ú, -au., -ou.;

imperativ:
—

Pwvě, 4“
>__'-'_ 2. 3. peci,

rci

pec

2. 3. rcětq

pecta

pl. 1. frcčm, wma, -m_z/

pecmc, -m_1/
2. 3. račte

pecte ;

imperfektum:
sg. 1. pcčiech
2. pečíešc

3. pečieše

rčže- ze staršího -c'á-;

du. 1. pečiechově, —va pl. 1. pečiechom, -me, -my,
2. pečicšta, -sta
2. pečz'es'te, -ste

3. pcčicšta, f_sta

3. pečžcchu,

aorist silný:
sg. 1. pak
2. peče
3. peče

du. 1. pekově, wa
2. pečeta
3. pečeta'

pl. 1. pekom
2. pcčete
3. pekú;

aorist slabý řěchpsl. réaha:
sg. 1. řěch

du. 1. řěchově,wa

_Jpl. 1. řčchom „w.-.“;

2.

—'

2. řěsta

2. řěste

3

—

3. řěsta

3. řěchu;

aorist
sg. 1. pečcch
2. (peče)

„ e:;. .=. m..

slabý pečech stsl. pekochaz

du. 1. pečcchově, -va
2. pcčesta, —šta

3. (peče)

pl. 1. pečcchom, —me,-my
2. pečeste, -šte

3. pečesta, -šta

3. pečeclm;

tvary jmenné:
inf. péci, sup. pac;
participium
—nt:pcka, palma-;
-m'o': —;
46476711, -a atd.;
-5s :pak, pekšz', pckše;
-n5:pečen, —aatd.;
subst. verb. :pečeme.

K tvarům jednotlivým.
75. Mesens.
Sing. 1. Qcku,_psl. ek ngš_p_e_cjpv_.m£ 319115
dial. -o, -em atd., jako v š, 54. — S_in_g;_2:
psl. pečešb.—
3. Qeče1 psl. pečetb.

—

Du.

1. 'gečevěz -va._ stsl. pečeně (wa),

_an_ř.—j_a

poznach gpravídl_1šetělu),_žile_z_elvyg_dues spgl_1_y_
313933951: 86“ (:uleh—

nome). —Ě._ 2. 3. pgýeta, stsl. 2. -ta, 3. -te; na př. (Eneáš &Anteuor) przilíe
zeta město zraditi

Tron 194“ (praes. za aor.).— £1_u_r,_1_1_1_9£ě_%
335375313 psl.

-ma, —me,-my; dial. -mč, -ma atd., jako v 5 54. — Plur. 2. pečetc. psl.
—te; dial. —ťeatd.,'jako v 5 54. — Plur. 3. Eekú, psl. -qtb, na př. mohú
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Štít. uč. 74“. nemohvv Štít
t. 1:Latd.; 393.

ř. 81“, jižto rzkuv Pror. B“, vlast vaši I'ezlmv

pečou v. z_d_eQá_le5z —úje později mu., -ou: pekau. pekou

& dial. -ó, -um atd. jako v š 54.
Koncovka kremq„.nmesmtmho_p__ův.
-7ce -gc_je. v_d92ě_1_>.sL-.._
113131;
čena v ;ž£_gg._2._1)cče.š,
m-žeš, __3_.___p_eýg,_
m'že atd. A odtud přejímá se
-č-, -ž— také

do sg. 1. a plur_._ 3. a jest

atd-, :?..JQĚ9_1.1.=_.!?!ĚŽQILEFDL
111- pekou,

o_b_._peču, in_ůž_u___ntp_,
m. peku, mohu

mohou

g_dobx pozd_ěj_š_í_
: co já. žádati můžu ČoruZuz.

atd-

DŠLÚE'ŠLJQBQJÉQHJŽ

264, mohu alii můžu dicunt

Rosa 84, '(já) nemužu Beck. 1, 547, můžu BílD. 363, at můžu PísWaldšt. 8,
můžu BílD. 363, můžau Seel. 38. já uteču Pís. z r. 1798 (Athen. VIII,
50), kde koláčův nepečau t., peču, pečou atd. Us. ob.. Nejedlý Gr. 264,
Kotsm. 6 (doudl.). nemůžu chodHan. 13, peču, možu, pečú, možú BartD.
1, 25 (val.), pečo, mužo, tlučo t. 2, 218 (tí-elm), sečou t. 1, 92 (kel) atd.
___gJenoms ..1._řk_u_dia1.

1, 196 (zlin),

ř9.l<_11_:4ů_'$»t2šl_1.9..!1<žětét_9„
změny..: Jú-řku

řeku t„ (pomor.).

[fs-e řku BMD

V sg. 1. možem t. 1, 36 ('borš.), možem,

peěiem atd. (slc.) je přejato z tvarův ostatních ikmenové -e, 470.—_wslgtyie_pl._3š_-ž_:__Qonjljgčý nevinné VšehJ. 120, toto račte věděti, ti
lidé od svého předsevzetí že jsú nepřestali &jednají jako
ustavičným
psaním &'poselstvím & což sami nemohú zjednati, to ten z Vídně dorazí
ArchČ. XI, 146 (list z r. 1511); jest sg. 2. tešcš 3. tešc atd. & lí tomu
D1. 3. těší, ustggjgg_t_ed1__tglgg_k sg. 2. sečeš, můžeš, 3. seče, může atd. pl.

atamanem..
76. Imperativ.

Sing. 2. 3. peci. rei, psl. pbci, rbci; nípýtég'íielí

custodi 291955; 85, 2, Strziezy ŽWittb. tamt., bóh oftrliezi AdamKap. 13,
rci duši méj ŽKlem. 34, 3. rzczy Pass. 2, rci US._S£Í_S_._,
zzy ledvic mé t..j.

žzi ŽWittb. 25, 2, bóh-pomozi BartD. 1, 78 (rožn) & j.. peciž. pomoziž
Us. spis;

pec:

oblecz

l'e v__1j_íi_c_l_1_o_lge_n_.__
2. Par. 18, 29,

oblec

fe Háj.

10b,

oblez obside civitatem Kludi-. 2. Reg. 12, 28, pomoz mi Ben. Jos 9, 3,
wypřez voly Háj. 10b, košťál wywrz Háj. herb. 66“, zawrz je Br. Jer. 7,
29, pec (chléb) t. Ezech. 4, 12 atd., pec, pomoz Us. spis., &místy též ob.,
pomoc mně (m. pomoz) SliorHoř. 81, pec, utec (v Král. Městci, sděl. Zu
batý), zřcz (m. střez) BartD. 1, 17 (zlin.). — Du. 1. pecěvě, -va, žádané
podle

stsl-

296_3748 -11_a).-„__13.<39d£9h_0__1ván0'_Z.a._
to_míveliancgzě

7449.n.9401273323119;
— théž.nle.t.í.,p_d„1t_Aiwa.
gecta: da pomocníky odprzyňczta
2195. 59“- '—

_TÍUÍŠz
ale...?kéío

ssl-_Měmjaia

1133310

Rožmb. 69, viečcě naše—tecztgihvodztmj

Fima....l_..1>_eqěv_z_
atd-. stsl- phcěmó:

url—ian

sě 0.1.11,
15.1.1191)

Hrad, 89b, rzczyem Štít. ř. 217b, rcyemy Krist. 11b, ržceme Rolichl, 65b,
rcem, rceme Us; pecme: Etggzmgnljen: 2. Reg. 15, 14, wrzme losy Br.
Jon.

1, 7, utecme

jako

v praes.

indik.

t. Ex. 14, 23, pecme,

pomozme

Us.___sp_i_s_._;
dial. -mě atd.,

— _P_l__1_l_1_'_.__21_3_._7'_0_(_5_t_q_:
rrczyetez
Hrad.

75b, rciete

ŽKlem.

65, 2, _rzczete Ben. Jos. 9, 1, rcete Us._sp_i_s_„
jmůce jeho vzzyete Pass. 374
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t;. j. užzěte;

Pecte:

vteczte

Ben. 2. Reg. 19, 9, zapne/1132 3311179235311:4.

Beg. 9, 21, oblect'e fe Háj. 17b, odwmte. (zlost) Br. Isa. 1, 16, pecte t. Ex.
16, 23, utecte t. Jer. 48, 6, othlcte listí t. Dan. 4,11, wlectež jej t„ Ezech.
33, 20, _p_e(_:_l_:_eL
291139539, Uš,__spi_s. & místy též

ob.:

utecte

SborHoř.

81; dial.

Je atd., jako v praeš indik.
Místo náležitého
bývá

-č-,

-c-, %;

\'znilglýho__gy____z,__—k:,__fgf
(srov. % 18

-_ž_—,___pg(_1_le_p_r_sge_s.
indik. peče-,

móže-

atd,

Odchylka

l),

-„tato je do

svědčena doklady zřetelně psanými v době minulé: pomozznhoqudipenštjt.
ř. 53b, pomoz sobě HusPosL 38“, přiewrž t. 2201), fpomozz Ol. Esth. 14,
14, prziíiezz t. 1. Reg. 30, 15, przifiežte t. Jos. 2, 12, przemozz EvOl. 1011',
odwrzzmy díela temnosti t. 94b, 912130374111ij62t., _!qlpczzte_t_._
274'), przewrz
Alxp. 112, stí—ezse Bow. 43, zlého se stí—ezt. 45, sec rytieře t. 128, fpomož
Beck. 2, 415, zam—ž t. 1, 345, .vtečte t. 3, 155 a j., pomož BílD. 421,

uteč t. 135, odwržme L 184, fwlečte šaty t. 314, tlučte 33119: 2, 164 a j.;
je konstatována v gramn'mtikách XVIII a z poč. XIX stol.: peč Jandit
87, Tomsa 342, tluč Pelzel 98, teč Tomsa 342, peč, teč, tluč Thom 135
atd.

; & ov.1_á_d.1.e„s.l.<9r9._
FĚSĚÉT/ěžllhířžčíCh..0119961ÝQ11?.„PQČ_=

_t1__u_č_..
__ute...č,„p1-_„-„čte

atd. Us. 011.,Kotsm. (doud1.), mýt 332, chrom. 286, pomůž mně bože Suš.
14, peč, pečme, pečte, uteč BartD. 1, 26 (Zlín.), t. 2, 239 (kunšt.) & j.,
pomož, pogožloei pomožte t, 1, 77 (rožn.), peč, pečme, pečte Hott. slo. 116.

77. Im perfektu

m pečiech, -éch, -ích atd.; ze staršíhonpiečághlogg„

v. š. 26 č. 4; stsl. pečaac/m atd. Např. jáz wzwleczech ŽWittb. 34, 13 (omylem
m. vzvlečiech); (Drahomíř) křesťana przyemozyeffe DalC. 27., kněz bradáčě
fyeczyeffe 1. 42, kněz Belšovi sbožie zzyel'fe L 85, (syn) režný (chléb) po
wrzyeffe MastDrk. 174, nikte nemozefyo Ale. 1153, Thoas nemilostivě
fecziffe Troj. 122", potok tečiffe Alxp. 118, jeden druhého nemozyffe viděti
GeštU. 99, krev teczyffe L 147; tělem hnúti nemozyechu DalC. 27, (Če
chové) svého knčzě [trzyezyechu DalC. 64, krvaví potocí teczyechu t. 74 atd.

78- 4111831.
„a) Acrist

non potní &

silný-

Sing. 1. pak PSI.:.226Ě9š_„312_"l€21£.1323.31119119%Věšíčtí.

897- — aaa-__ajyáqpaJztaěa__r14...p£__zlý„šě„sezlým

zz rsies_e neb sou hi on by posošen

49, hospodin pomoze mi adiuvit

ZWittb. 93, 7, král tu p'fíeze iuravit Koř. Mark. 6, 23, (011) najposledo
przyfyzie t. j.- pfísížo z přísieže Otok-4405, (některaký) přišel i obleczze
fye v jeho (císařovo) rúcho GestBř. 37b, oblyczze GestM. 43 (40) t. j.
oblíče (zúž. z obléče, místo stejné s předešlým), kněz wrze v Dunaj zlato
DalC. 76. (hrabie) zezze vše liudi L 39. — Du. 1. pekoggig,
sts1.])ekové
(-va), nemá v č. dokladu.

— Du. 2. 3. Re_čggg,stsl. 2. -ta, 3. —te: ta dva

mužěžrádxýlegetimíqugĚgL
(bez kontextu).

1, 37, podwrzetadeiecerintMalrm.

— 21313_L_p_e_lggm_,_
psl. pekoma,

— a plur. 2. ggg-gie, psl.
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pečete,

_1_1e_llyg„jí
v č._£i_o_lgludu. —— F_lur,__3._p_e_lg:z_i,_
psl. pel-q;

—sěwylehu v háji Vít. 22b, Maiello

hrdličátcě

ješte

hledati ale nikde nemohu jeho

naléztiMlg 5415,sv. Petr chléb jim poskyte a psi uteku inhed Pass. 296.
rytieři s ňeho rúcho fwleku t. 201, zazhu město Bavoři si zcuntin an
DalC. 89 atd.
b) Aorist slabý řěch pl. 2. řěste atd., sklesnutím jotace ře-, stsl.
3'š97aě...atd;i.Le. zde..161.1Wese,
žáci.; srov- % 23 b) č- 1. — Sýrie.—ř.
řěch: (já) rzech: „paní, ját toho nemyslím sobě“ Táb. I. 20. — V sing.
2. 3. tvarů zde není, jsou za ně tvary aor. sil. — Du. 1. řěeho-vě, wa,
nemá

dokladu.

— _1)u. 2. 3._-_ř_els_t_a_:
ona (dva synové

Sobčslavovi)

to zvě

dčsta, že jich otec velmi nemože (nemocen jest), rzel'ta: „snad bez nají
umi'ieti nemóže“

DalC. 70. — Plur. 1. řěchom — &.plur. 2. řěste nedo

loženy.
_3.Čédi? stsl, r_čšg,na př. páni rziecliu DalH. 8, rziecliu
židové Einmn.35,_1-z&líu_ŽKlein 77, 19. páni rzechu DalC. 8, rzechu t.
34, t. 46, t. 77, t. 83,-rzechu

Hrad. 27“, t. 801). poslové rzechu Pass. 139,

izecbu Krist. (tu velmi často) atd. — Výklad, proč tu jotace poměrně záhy
klesla. v. I. str. 202.

;;. 

c) Aorist slabý

sing. 1. pečech, ststelcqgQg;

na př. tehdy já do

fyezech s hlávky rúbka mého Vít. 54“; — sing. 2. 3. peče jSOu tvary aor.
sil.; — du. 1. pečechově, wva, stsl. pekochové (ma), nemů zde dokladu; —
dm 2. 3. pečesta, stsl. 2. pekosta, 3. -ste: zaprziliezel'ta oba sobě Ol. Gen.
21, 31, dva. ščíty (vody) se nemozefta opraviti DalC. 73, (oba synové) ře
česta DalJeš. 70; — plur. 1. _pečechom, stsl. pelaochmna, — & plur. 2. ])e
česte, stsl. pekaste, zde nedoloženy; — pl. 3. pečechu, stsl. pekošg, např—_.
(poslové) rzecgcbdúlgat v. 194, t. v. 198, rzieczechu Otc. 59b a. j., l'przi
l'ezechu sě židé Comest. 240“ atd.

79.n._é-.
a) Infinitiv

péci, stsl. pošta?z pův. pak-ti.

Slabika kořenná je dlouhá: l'przijeczy se Štít. ř. 98b. nechtiec sb.
l'trzijeczy t. 122 chci to rzeeczy t. S“, nevím co říci ČemZuz. 125. uč.
peci, upéci, říci, odříei Us. spis., říc, síc Šemeial. 32 (podla—k.),péc, téc
Bartl). '1, 36 (blata), pjéc, vljée, túc t. 42 (hroz), slc. píect, pýc, říc, síc,
týc Bai-tl). 2, 27 (holeš.) atd.

Nezdlouženy jsou z pravidla infinitivyl'rgggz; —

& vrci'; ale někdy bývá zdloužení také' tu; __móc
Bart'l). 1, 42 (hm.),
t. 77 (rožn), můct t. 2, 163 (hm.), móct Hatt. slc. 117, _l—I_usPost.
1711),wřci t. 465. Místy je naopak slabika vytčená v některých iníinitivech
nebo veskrze krátká: pec, tec, t-uuc Šemb'Dial. 56 (opav.), pec, sec t. 67
(slc. bělohorsk), rect- chod., ob. pect Nejedlý Gr. 233, poct, vlect, sect
Bart-D. 2, 180 (tišň.), t. 226 (ti-ob.) t. 244 (žďár.). Tu nastalo zkrácení beze
vší pochyby teprve časem. jako v dial. pycť, řict, tyct, vlíct Bartl). 2, 52
(přen), sict, řict, vlict, pyct, tyct- t. 200 (drah.) aj., kde kvalita. samo
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hlásky, vzniklé zúžením, dokazuje, že tu dříve byla délka; & nastalo dílem
analogií, na př. chod. řect a ob. pect podle part. řekl, pekl atd., dílem
dialektickou náchylnosti ke změně této. Srov. % 31 č. 5.
Infinitivy sem hledící péci, moci atd. jsou z pův. pak-hi, mag-ti atd.,
srov. I. str. 449 a 455. Koncovka -ti, která je v inňnítivec_l_1_yšech,je)-mnich
také. Ale její souhláska zastřena změnou, která se tu byla vykoxnalg_;__proto

zdá se, jakobyv péciproti.?©3363Azylu-:!jlýnělisz-ngalš
přidává & jest pécti, 11'1octi__£ttd_.
Doklady
'starší, zvláště pak jsou hojné v nářečích

toho jsou některé již z doby
nynějších. _1\_Íg_._př_.jakož
mocti

budu List z r. 1445 Jg., řícti, vrcti Blah. 267 (uvedeno tu jako Us. v Plzni
& Klatovech), co ijct ráčí Lomn. Nauč. 46. moct nebo nemoct ČernZuz.
158, řícti ČernHeřm. 246, pomocti t 257, wrcti t. 260, sobě pomocžtj
KolEE. 34“ (1665), mocti, pécti, técti, tlaucti, wlécti, pýcti, týcti, wlýcti
Rosa 194, & táké tecl'ti, wlecl'ti. zatlaucl'ti t. 164 & pýcfti, týcfti, Wlýcfti t.
194, řjcti mohu Froz. 5, mocti Beck. 1, 2, pomocti t. 37, přemocti t.

19, oblecti t. 66, odwrcti t 361. roztlaucti t. 173, chce Luter se wgtýcti
t. 399, bude mocztj KolEE. 230b (1705), chce ijct BílA. 16, pécti BílD.
69, oblect-i BílQ. 1, 24 a j., tlauct VesA. 2083, moct, pect, řjct, tlouct Nc
jedlý Gr. 233 (z Us. ob.), píct,
sict, utýct, pomoct atd._I_I_s,._o_bL.
budeš-li
moct chodHan. 216, mušim to řect t. 30, chceš hutect t. 174, tlouct t. 74,
voblíct t. 382, pod mi z vody pomocti Suš. 154, nebudu moct robit t. 119,
moct, séct, téct, péct, tlúct Bartl). 1, 25 (Zlín.), sict, \'líct, pýct t. 2, 180
(tišů.). péct, téct, moct t. 1, 37 (stráň.), pect. vlect, moct t. 226 (třeb),
sict, řict, tyct. pyct t. 200 (též) a j., slc. piect, moct atd.
Tudy vzniklé -et bývá pak změněno v -st: di vypříst koně chodHan.
286 (stě. 'vypřieci), pomozt (t j.——st)t. 35, t. 45, post, šist,
Bartl). 1, 125 (laš.).

most, tlust

inum
cc stsl. .eših: Doklady sem patřící jsou: vyjda fecz
sena CisMus. (inf. sieci), jdíž s tiem lecz LékB. 223b (inf. léci), nechodiec
na Poste“ 'ecz Trist— 260, 231_5191._.Ě323'R.Éěí9?„_91_99..le Gen.-.. 31, 19
(inf, stříci), svekr šel ovcí ftraicz t 38, 13, gíde Abfolon owecz ftrzycz
Com'est

1445. _

c) Participium

-nt:1)eka, palma-, psl. pak?, pekqtjm Na př. rzka

ŽKlem. 104, 11, rzkuvcz Pror. 5“, rzkuvcze t., uč. peka, pekouc, pekouce
Us. Místy bývá -ča, -ža místo -ka„, -ha, se souhláskou kmenovou jako je
v praes.: seča Bart-D. 1, 77 (vel.), može t. 78 (rožn.), pomuža t. 2, 92
(nemam.), nemuža t. 178 (brn.); z toho pak adverb.: seč-uci t. 1, 77 (val.),
možaci

t. 78 (1'ožn.), srov. % 35 č. 3 a 11.

di Pa-rtiMium



mm, stsl. pekoma; v č. nedoloženo,

e) Participium
45: in:/cl. -a atd„_pgl.__ýglřlq,_7g_a.ul.
Na př. mohl
va). 20, mohlo to býti PilB. atd., pekl, pekla atd. Us., mohl, mohla., mohlo
Earth 1, 26 (Zlín.), t 78 (rožn.) & j.
Gehnuor, Historická mluvn. an. česk. 11.1.2

„
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:_l._v__snlg-_„.l.n_asc1-_
919.911dY..095911YÉ—„13.3:, př.- rzck

bóh

ŽKlem.

37% _on

32, 9, \viwrhnárody&.rozdělilzemiu eiecit t. 77, 54, v krásu
jsi se oblek ZWittb. 103, 1, v krásu oblek s' sč ŽKap. tamt. atd., já jsem
pek, _řg,_n_lgl_1_ggc_l_.__ýg,_9b„
pek BartD.
119 (jev.) & j. Srov. % 39 č. 3.

2, 116 (letov.),

řek, moh,

tlók t.

Tvrdé %, které tu býti má, udrželo se v některých nářečích, na př.
mohl, mohla, mohlo 1331151).1, 26 (zlin), t. 78 (rožn.) a j. Z něho pak

bývá t. zv. obalováním -u, na př. peku z pekl, lehu zlehl t. 1, 28 (zábor),
pékéu t. 39 (mích.), (sliny) natékuy t. 351 (hodslav.) atp.; & kontaminací
znění sing. masc. -l a -u vzniklo Ju, -lu: řeklu t. 2, 281 (dně.) Srov.
% 39 č. 1.

_

Do koncovky -lcl, -hl v sing. mase. vkládá, se v nářečích východních
samohláska mírnící -e—: mohol BartD. 2, 140 (zábř.), mohel t. 1, 140 (MŠ.),
pékél t. 77 (val.), pyékeu t. 46 (1h0t.), pékéu t. 39 (súch), _ nebo -o-:
pékolr t. 40 (hroz.), moho1 t. 43 (též), piekol, móhol slc., — nebo -y-:
řekyl t. 2, 247 (žďár.). Srov. š 39 č. 4.
Krátká, samohláska slabiky kořennohhývý„_zd1_ou_žena,
a někde je zdlou
žena také samohláska mírnící; _n;_1._p_ř___glouk1L__v1ík1_
393193331),
_síkl (v.

sekl, durat.) Us., pékř BartD. 1, 8 (Zlín.), pekel t. 77 (val.), tékhí t. 183
(dol), teklo t. 176 (mor.-slc.), naťékuy t. 351 (hodslav), slc. piekol, móhol,
pókéu t. 39 (such), piókél L 44 (břez.), pe'kot t. 40 (hroz.). Srov. š 39 č. 6.
f) Participium
-6$: p_e!q_,___1)_g]qšf,
psl. paka, pekzš-. Na př. rsek to
by rozpat na křížiu ApŠ. 139, rzek Pass. 280, rzekffy J. 337, rzekffe t.
338, dofah DalC. 24, przyfyehffe Comest. 36“ atd., .11_č.__p_ek2_
pekši, pekšeljg:
SPís- IVI„V1n.01L_imal_Og_ií._P_řidán0
-v JBL„12913134zavolá,...ŠLíL
ř. 110%

odrzekwffe

se Št—ít. uč. 25% przemohw

závist . . przemohw

lakomstvo . .

przemohw lakotu . . przemohw lenost.. przemohw smílstvo t. 98b, mohwffe
Štít. ř. 97, t. 218% povrhev Blah. 272 (zavrhuje), lehv Har. Erb. I. 214,
pomohv t. 235 atd., srov. 5 41 č. 6.
g) Partichium

-n5: pečen, _-_a11151.,
psl. pečená, -a atd. Na, př.

(žalovaný) poprzyl'iezen Rožmb. 69,_ohnen_1___ŽK_l_em.

79, 17 atd.,

pečen, přemožen Us.
Slabika -en- zdloužonn v -én-; z toho je zúžením -£n— & opčtným
zkrácením -žn-. Na př. spomožíno, napečíno Duš. verb. 113 (česk, místy),
napečino, potločino, posočino Earth 2, 218 (třeb.). Srov. š 43 č. 3.

h) Substantivum

verbale

pečemfe no, 55, pel.__pqčen_bjc.
Na př.

v dóm uteczenic ŽKlem. 30, 3, fprzyezenije Štít. ř. 99“ atd., pečení, pře
možení US.; se zdloužením: při sečéňú BartD. 2, 1 (malem), s tým thlčóním
t. 1, 184 (ml.).
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Slovesa jednotlivá vzoru tohoto.
SC)-*)
*lahu.léci'Mammoomtdgsnjummnialm:;
lala—,leh- v tvarech pruesentních

0 Přchlásce

srov. 1. str. 106 a 95; místo žádaného

l_ah;_byf.\;é_f4_prev_id_1_a_.
401%?-— P___racs_.
-sg_.
. 1.-.Met-n9d919ž999...za

mícha.:

oblehu Jerusalem circumvallabo Pror. Isa. 29, 2. na ňehož nulehu tako
jakž mne nezbude nikako Ale. 1314, (já.) nelehu podle toho muže Trist.
102; — Mz_l(:_.žgž,__3i_l_qže_atdz:když lezeff Alb. 41", aže lezel'f Vít. 33b,

lezefsu blátě t. 32a var.,Emílieuezgýlůu,

když lezzefsna smitelné

posteli Kruml. 168“, když ležeš nebo vstaneš HusE. 1, 53, když lezzefs
před městy obsederís Ol. Deut. 20, 19, s tebu lezie jedna (lehne) Trist.
327, já (dušě) pozuach, že lezewye dnes spolu v hrobě (ulehneme) Hod.

86% thlqlzgíwugldoloženo.

za to_ěglzý; na zemi lehu iacebunt Pror. Jer.

25, 33, lehu zlí iacebunt Ol. Pror. 14., 19, mrehy lehu iacebunt Kladr.
Num. 14., 32,19. tl"9913!!?šišlíšžklwlth. _z_._v.ajcc. kuře/11993151.le 18b, uší
zalehu žeť slyšeti nemohú LékB. 187%— 131_thng oblez obside civitatem

Kladr. 2- Reg. 12, 28, obleztueě_s_t.o.-92mc$t—„11.95f.AQLEÍL Sg.
leže: (král) przilezie k betfurzun aby gi dobyl Comest. 208“, (Rebeka) pro
ftrzewffe kuože i leže na nich t. 34b; du. 3. lcžctqi král Darius sedieše
na vozč, tdy É_.d_Vi£„J_Q\_1ŽŘJJÍÉdDí
sen hi on RĚŠQEQKGILLPMMLaktátle

AleM,),

37 ; pl. 3. lehú: tu k nim nalehu najviece Ale.

1798, hrdlitčátcě

ješto sč wylehu v hájí Vít. 225; v Dal. vyskytuje se také laků, _otom v.
při 'Je/mu
Comest.

v 5 117; —__aio_r_is_t__s__l_z_tl_)__ý_
mužie
28b. — _Ig_f_.___l_é_c_z£_:
mój úmysl

miení

uleczy

obleZechu
Hrad.

vešken
433,

dóm

tu j: mu

(nemoc bohutcovi) nedudíeše uleczy t. 1422 (had) chtěl leczi Jidl)rk. 103,
když by bylo leezy spáti AlXV. 592, proti jim j'mu bieše leczy t. 1131.
jmámy wleczy u Praze Štít. list. 1373, neroď zámutku podleczi Vít. 7'a
var., chtě obleczi Jerusalem Comest. 1773. — 5131).lec, doklady v. v 579,
b). — Part. lehu: sv. Jan wzpolehu na jeho (Kristově) lóně počč prositi
Hrad. 775; — aby (oblehatel) odlehl od nich Comest. 191% — lež-en, obležen
US.; — subst. verb. leženie: na ohledánie porodu &lleženije jejieho VšehK.
86% obležení

ťa

— _S_19_v_e.s_o_f_>o_tp._šacscal„zaniká..._a_._nahlrezujc....sc._příbuzným.

killeýfitl_clmúžž:

'

*;lglýql léc_i,_zaplý/pj, () přehlásce
_míaigzézdancbq věk.- .j_e_„le_k.-— Braes.
(Vlasta)

krásným

l)alI-Ir. tamt;

sě káza. líčiti

řkfíc:

lak-, lck- srov. I. str. 106 a 95;
1_._,_z_ql_m
notipložeqo, za. to_lekuz

tie1ht0__11_1u_žý_1_n__
p91g1;1_1__„1)a_1_(_3._„9;'
polem;
..."—......

pl. 3. lak-ú nedoloženo, za to lekcí: poleku jemu osidla sluhy

*) Ve Fl. Kn. 14 uvodí se také doklad pro sloveso prý bieci, běhu: zlí duchové
zabychu atd. Modl. Petr. 575; je to omyl plsecký, vModl. univ. kn. Pr. je na. stejném
místě 35%- zlí duchové zabyehnu atd.
11*
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jeho

Comest

173W — int_lgíqg

o_si_dl_9_9h91č_P241% jinému

jinaléjig
lekli

zvěři

polecy

poleczi

Trist

248,

_z_a_„_le£ji__l_)_l_iž_ní_1_n_u_

15-2%“- — .IžaLt;__l,aZkíě_.j.9
„1391491013195

(Antikrist) polekl jest ji (vrší) v noci ChelčP. 252", provaz po

v uosidlo

ŽKap-

139.. 6— —

Zalzim,9_až_na„tv4ry=

.liřšílťé_.1_7'_f?...$P9,ÍQ\31tl

Quwbzmuái

'

"a_ďlydzqcž,„ml-_.mmfžatd:__Rtemgmuughu..£uv£
atd. v. 5 75; _'2_.__
3131225 nemozes

bdieti

Hrad. 80% můžeš

dial. můžu

US.;

3. móže,

tvá moc všecko mose LMar. 25, nemose ApD. a,. moze dáti ŽKlem. 77, 20,
rozmoze se muž roborabitur ŽWittb. Ann. 9. ižádný mne nemoze utěšiti
Hrad. 37% (dva synové) zvědčsta, že jich otec velmi nemoze, řesta: snad
bez nají umřieti nemoze DalC. 70, pokoj, jehož svet dáti nemoze Štít. uč.
73“ atd., může US.; p_1;__1_.
gggg'gm atd.. nemozem Mast 212, mozem veselí
býti BMC. 45 atd., můžeme US.; 2. móže_t_e,mozete Mast. 72. 332913333;
z té čiešě_pí_t_i__D_a_l__C.
45, nemozete
US.;

ígzglqš__l_lg.___gpig._, dial.

můžou

snesti EvVíd.
atd.

v. š 75.

Jan.
—

Aši.-_.kladlšgjkmĚÉLJEQĚh
V-5 18 2;

16, 12 atd., můžete
h'iigto__i_n(_i_il_igt_iy_11_q_g_.

máž ; & posilu 1911410
tvaru _aělfíanpszgwary,
14mm. jiné. 95912?14.4.94,
ĚŠČŠŠŠQIQŽQIPXJŘOH__EIĚÉJLBJĚÉKÉÁE- .a..1111144141331...př.-„&%
3._n_zgí_ž_g
to nemof býti
72“, pomoz jim hospodin adiuvabit ŽWittb.
36, 40, kto moz učiniti ŽKlem. 155“, gdyž mes JidDrk. 34, moz-ly to při—
jíti

Mast.

13, ne1noz_t(_)__t4_11_<__bjít_1'__1)_a_lg,
63. muoz

to každý

slyščti

t. 5 a. j.,

pán nemoz vrátiti jeho Hrad. 94b. nic nemoz učiniti Alb. 27“ a j., což býti
moz NBada 189, žádnému to nespomoz t. 190, aniž to komu fpomuoz
VšehK. 40“, (král) muož sobě lidi do rady přijíti Tovač. 12 a j. (tu z pra
vidla tak), každý moz mě vysvoboditi GestM. 97 (71), že nemuož Háj. 2'*,
pomúž—lijemu pán bůh t. 621),nic Čechuom nefpomuož t 1175, že je pře
množ t. 359", když romnúž se nepravost t. 96“ a j., (on) svládnúti nemož
KolČČ. 7“ (1542), at mi pomůž Br. NZák. 1311', můž se zpívati Voln. 13,
můž bejt Us. místy, nemůž BartD. 1, 78, pomůž t. 2, 174 (bl-n.), mož t.
240 (kunšt.). ponmž t. 258 (žďár) atd., slo. nemuož Koll. 'Duš. verb. 114
(z Koll. Zpiev.); _(_l_n_.
2. 3, móžta: jen čistie oči možgta, viděti kiáiepeheg

79b; plul-„L..naéžmysmážmq;
ncmozmcobděknvatiHod—
63“
(2), _lgqiilglilegetiggřlhct
savidieť-

17, 19, muozmy VšehK. 262", sIc. nemuožme

])uš. verb. 114 (z Koll. Zpiev.);

p1u_1_'_.___2._1)_z_ýžte:
nemozte

mne vy

puditi DalC. 76, nemozte slúžiti Alb. 31b, Koř. Mat. 6, 24, nemozte EvTřeb.
Jan.

7, 34,

nen1_no[te__s_négti__113_y_S_ei__tgt_._.I_an._
16, 12, muozte-ly

mi radu

dáti

Kat. v. 1424, móžte rozumčti ŠtítV. 154. nemóžte-li t. 65, mozte věděti
GestM. 50 (41), nemažte rovni býti Baw. 187, množte učiniti Háj. 325%
muozte rozumeti t. 362". múžte promluviti Konáč (1547) 85% co muzte
nejspíše KolČČ. 135b (1548), co můžte Beck. 2, 359, slc. móžte banovat
Dnů verb. 114 (ze Šaf).

—

13114-31305atd-__:„fmrmz „2.14.191436, 40, fpo

mozte t. Dent 38, pomoz mi Ben. Jos. 9, 3, pomozyž nám t. 2. Par. 14,

A

165,
11; mož: v. š 76. — Iinpf. možieclz, v. doklady

v š 78. — Ag,_si_l_.__sg,__1_.

72943...1191191)
Dnu..Jnmuezrčzděti.„neuronů.AhtX,
897 ; sg- 2- 3. može: mi
losrdie tvé pomoze mně adiuvabat ŽWittb. 93, 18, hospodin pomoze mi
adiuvit t. 93, 17, roznemoze sě kněz DalC. 45, na to jej němečska rada

przyemoze, že Rudoltoviei k říši pomoze t. 96, nikte neosta u ňeho, nikto
jemu nepomoze Hrad. 56% když „dietě bieše v sedmi letech, mátě jeho roz
ncmozzc

fyc Gostlšř. 84% — 413.._2.f.„3-__.maž€taa_„dva
.m9911íščíl23í„(my)

moravská

v boji

zahubí,

až sě_r_v_iec__„
neiiiožg;_11__9_p_i_'_aú_t_i,_
„neb

bez- mála

tu

všichni bychu zbiti DalJ. 73 z rkp. V (doklad nejistý, starší text DalC.
má tu nemozefta, pisatel rkp. V možná že se tu zniýlil nebo že tu rozuměl
praesens); — pl. 3. mahú: za maleěko pomeškachu, przyemohu jě bez všie
brani .dle. 484, k tomu mu někteří pomohu DalC. 97, počěchu jeho hledati, '
ale nikde nemohu jeho nalézti ML. 54"; — aor. slab. možec/z atd.: dva
ščíty sě nemozefta opraviti DalC. 73. — Inf. mocí—Uslylgt—Uslbu moc
BartD. ], 76 (val.), pomoc t. 38 (líp.) atp., s kořennou slabikou krátkou,
v. š 79 a); v nář. vých. slabika ta místy analogií zdloužena: inóct BurtD.
1, 61 (val.), můct, pomůet t. 2, 163 a 174 (hm.), muct (z můct) t. 67
(ohm.)

a j. —

BartD.

1, 61 (val.), móhól fem. mohla t. 78 (rožn.), muh t. 103 (las.),

ILmĚ___qz_p/_z_l__ll_ls£;__móhlz_
Figala—Kaplí.

muhla t. 362 (frýd.), můhl _t.2, 183

2“. nemuohl

t., móh

atd.; — možen: lučišěe prfie

mozeno jest ŽKlem. Ann. 4, přemožen US.; — subst. verb. mažeme: w ne
mozenyu jeho ŽKlem. 40, 4, podle moZenie našeho secundum possibilitatem
Kladl-. Nehem. 5, 8. — Samohláska slabiky kořenně je z pravidla dlouhá
v tvarech praes. kmene móže—: mohu, nióžeš, móže atd.; o délce v part.
móhl v. 5 79 t); vlivem krátkého mohu atd. býva dial. také kratke može-:
možeš, može BaltD. 1, 9 (Zlín.), 2, 35 (holeš.) & j.
peku, péci, psl. paka, atd. Impt. pec, ob. pač, v. Š76. V stsl. je v impt.
pbci atd. kořen oslabený; v ě. toho není. — Part. pekl atd.; dial. pák/l:
pekl BartD. 1, 8 (Zlín.), pék t. 77 (val.), pýk, pýkla t. 2, 240 (kun_št.),
pjókol t. 1, 43 (hl'OZ.) a j., slc. piekol, pekla.
giga/EL page:: __g_11139515.
0 přehlásce přala—, přčhpravidelnost

bývalá

se

časem

ruší.

srov. L/str.

— 131_3135;
J;££_L]t_2__c,__
]ŽŽĚĚQĚ atd.:

107;
sg.

3.

s.cípraqzezlisesním..ičloxčk.s_Kristgmlýhdšlč541%pl. 3. pak-li jó (voly)
zaprzahu Pass. 354; já zapřežu čtyry koně Duš verb. 115 (z Erb), za
přeže

se potah,

zas zapřežou

Duš. jihoč.

11. — Mt:_]_9ř_šg,____pfc_á__atd_._z

vpřezvózKladr.3.Reg. 18, 44, 322_1353le

dvěkravě vprzieztez

u vóz 01. 1. Reg. 6, 7, zaprezte Kladr. tamt., zaprzezte vuoz Den. 4. Reg.
9, 21, zapřežte bibl. V,e1.'tamt., zaprzežtež vuoz Ben, 1. Reg. 6, 7.—Aor.
sg. 3. přěěe: zlý sě se zlým býrzo zzprsiese Jid. 49, je (býky) v pluh spřeže Troj .
26“ a—jnw nf. 1313632;zaprzieczy jich (volův) nemoci budú Pass. 354,
pochotnějic

by bylo, in_ilostí._ials9.„i_h_cn1__íwij992_r_„5š„„s„Kristem.nežli sč

milostí fprzieezy s tiemto světem Štít

ř. 98b, (koně) vypříci (z vozu

166

WintObr. 2, 480 (z r. 1558), zapň'ci do jha Vel. Jg., di umíst
g_h_o_d_Han_._
255. — Part. přezka, odchyl.:

vpmieha

koně

vóz sjědiž 01. 3. Reg. 18,

44; — Mákl,_p»ž£pbjj_zkdyby przyprzahl sě k nemu Štít. ř. 100“. aby jej
s ním fprzahlo C_helčP. 54b, ješto sú sě fprzyehly milostí s tiemto světem
Štít. ř. 995, tak jě (kola.) byechu [przyohly Kat. v. 2782, (kněží) jsú se
s světem sprniehli ChelčP. 219“; zapřáhl, zarpřáhliUS.; zapříh chod., zrovna
sem vypříh chodHan. 286, zapříhl BartD. 1, 345 (lhot) &.j.; — přál),
přiehší: mečě na ně oprzychffe Pass. 626, uprziehffe t. 355, sprziehfl'e fe
ChclčP. 1903; (duha,) sě rozprzahfy Kat. v. 2351; — ]Jjě_žcín_
: naprezenimi

silami intentis viribus HomOp. 151", sú zprziozena Ale.

7, 35, abychom

s ním jako ve jhu milosti jedné fprzyezeny byli Štít. ř. 99b, pochotno
'? s ním fprzyezenu býti t.. _sní'ežen ..Us-5zapni?ely_.3ypřnžgn_1?n_; — subst.
verb. spřěžcnie: pochotné t jest fprzyezenije se mnú Štít ř. 99b, spřežení
tis.; zapřažení Us. — laně-_časfžm_e-.na-_93_ís_ajinanu!
u'(*_š.?il£ř£i_7?2?É7:
MJĚÉQĚÉ'ÉFMĚČ:...KBÍQE„!?ĚCJĚ.-X_itŘLÁQJIÁĚz.73%PŘWŘQII. ! trek-.;.

LÉJÉŘĚÉQĚQ-.qslqb£Ě__tĚBĚ__\LŘĚŠŠŽĚ1_.Í„.IĚĚĚĚ_135.3!.
dnem....tež..
431_9311- ih?„_4._:!!&_._B.ÝEÉ1É„X.
těcth
QÚĚÉŠJÍQZ>_ÍĚD_ÉI_QĚĚĚ193
gríígirknk Hit-,

srov. 1. str.

&

.t\'ř!.1_'e.9h.."f'f97'_.fřě'dává .de češtin

srov- 1- str— 345;

Zš.._12.Ý_\.'.-___7Lb]v':„Pi!k.
ie č,.ili-,

208. — _Praes.___7_'jlc_zg,__7_'_ěeě._
n, _íjčcž _ntd.:

sg.

1. hi rsku

to svD. 39, rzku já ŽKlem. 44, 2, slávu rz(i)ku t. 17, 50 (i, škrabáno),
když vem rzku DalC. 72, protož řku Štít. uč. 65“, já-řku Us. (ustrnuló),
chodHnn. 43, Bnrtl). 1, 196 (Zlín.), já-řko t. 2, 178 (hru.) a.j.; Sg. 2. rčeš,
3. rče, pl. 1. rčenm, pl. 2. rčete Dobr. Lehrg.1 325, neužíváno; sg. 2. rceš,
3.1'ce,'pl. 1. rcemc, 2. rcete NojedlýGr. 265, chybně; pl. 3. (oni) rzku
ŽKlem. 34, 25, jižto rzkuv Pror. B“, řkou Us. Jg.; [gigsulřelguhřqěeý gtd.,
l€_1311„1'9!_1_9__,
PP.?QŠÍŠÁhQ; __-__e_-____v
ném

_9b.n_9Y9nq. ..PQQMŽJQH

atp.:

se“.- 1- řeku

BartD. ], 196 n j. (vedle starožitného já.-řku t), roku t. 43 (hroz.) a, slc.,
sg. 3. pak-li co hospodář řeče | tožt se hned čeledín vzteče WintObr. 2,
404 (z r. 1585, odchylka pro rým), un (on) řečc Suš. 468 (las.), slc. co mi
ženu doma reeie

Duš. verb.

115 (z Koll.). —_I_n1pt. řež, T_CŽEsg. __2.__!Z_QZ)'

%
2, Ben. Jos. 20, 1, mezi 01. Ex. 6, 6,
duši méj ŽLIQLeln,
34, 3,
rczyz Pass. 73, nerezy proč onino prázdnie Štít. uč. 97b, ELIĚ.: nerci-li
a-rci Us. (ustrnulé), pl. ]. rzcziemy Pass. 181. rcyemy Krist. 11", rzczyem
Štít.

ř. 217", ržceme

Itokchl.

65", _1'_ogm_e,__ro_egg__l__í_s_.;
pl. 2. rzczyete

795, rzciete Ol. Gen. 45, 9, rciete

ŽKlom. 65. 2 a j., Koř. Mat.

rrczyotez Hrad. 75b, rzczcte Ben. Jos. 9, 1, 31:th

Pror.

26, 18,

Dial. s obnoveným

-c-: řeci BartI). 1, 81 (val.), t. 133 (las.) & j. (ustrnulé, s významem :
takřka), slc. ročte Duš. verb. 115 (z Koll. Zpiev.). — Impf. řeč-icok netto—___
loženo- — 5.0.15.Sil; sg..„2431326591144;._jakž_._t9„5!93£99299919 44, kdýž to

Ježíš dorcze, zamúti se Krist. 89b, odercze se své vóle renuntiavit
-1-83“;]_)_1._Ž._ÍQ_Á_3_I_Ž_Z
Alexander

tu

(11 Troje)

sě staví,

v tu dobu,

biechu..meku: dojdem-též strasti Ale. 839; —goleg_b_É:

jenž

Otc.

s ním tu

dokladyV.

167“

v 577

b); — _a9r-_._s_labi;ř_c_ěec_h__šííí.se-;;Luesiaech_pcmdějších& bývá tu

často za. aorist jiný textů starších: du. 3. (oba synové)33,513 ])alJeš. 70
(v DalC. rzefta), páni řečechu DnlJ. 8 rkp. L (v DalC. rzechu), všichni
řečechu DalJeš. 49 (též), rze'š'ďchu Rúd. 14" (předěláním ze rzechu), (po
slové) tajně rzeczechu k jejíe mateři Kat. v. 198 (pro verš dlužno před
pokládati 2s1ab. řechu), (poslové) rzeczechu k sobě: nikte živý t. v. 194
(též), rzyeczyechu EvVíd. Jan. 9, 12, t. 9, 34 a j., rzieczochu Oto. 595, t.
1280, L 248“ a. j. (tu často). '— Inf. řéci: ncvie\kak rfechzí komu AleM.
(i, 36, rseczi ApD. a..rzoczi ŽKIem. 86, 5 a.j., poče rzeeczi syn boží Štít. ř. 122",

říci Us.,říc BartD. 2. 27 (h01.),řéct t. 1,10 (Zlín.)atd.—Partřka:

rska Jid.

92, rskuczi t. 172, rzkuvcze Pror. 5“, 1'zknvcz t.; zda by Otpieral & rzika

Rožmb. 19; s obnoveným -c-; něnhcel se p_řiznaóřeka.Šemb.])ial. 172; —
_7'-_elg_lt_,_g__a_
7311,117.jpgepp.:

rzekl

ŽKlem.

93, 18, 01. 2. Par.

2, 11, on jest

rzek

ŽKlem. 32, 9, ale rzek bóh t. 49, 16 atd., řekl, řek, řekla Us.. řekl BartD.
2, 207 (třeb), řek, řekla t. 1, 125 (las), řekyl, řekla, řeklo t. 2, 258
(Mám-.)atd.; dobře je to \'yřeklo písmo ŠtítV. 145, przirzekl KolA. 1512,
przirzcldi

t., aby se održein

t. 1514, mg'rgelglgujesp

_I_(_9_1Č_Č._
94“ (1548);

norzkli by byli non dixissent Hrad. 39b, wymin KolA. 1515. przirzkli KolA.

1513. vyřkl, vyřkla,nařkl, nařkla atp. US.; byt byl MokgĚQL
5, 13, rzkl GestMus. 22% gzkivlestj)gljlq__Ql._Sú_dp.
t..

Rog. 17, 13, irzkli

sú t. Súdc.

4. Reg.

16, 13, jako s' rz'kla

18, 2; by_1_o__t_n_k(_1ys1_
n_eslogt_qfekě___fglelg_

& svě-„321116111„ya—řekla atp..-.;. 73721311.319...B:!zín_„dř_íxe„„ve

. _sloěeniná-ch;

ní.-Ú.l.,__1Í1Ítfík13.
atp-, a.p0,tor_n„mlgé_._\f„pezzt.-..nesložených; — řek,

(10
klady v. v 5 79 e); rzekn' to zavola Štít. ř. 110b, odrzekwffe se Štít. uč.
25% rzkaw to zavola, Ev'l'řeb. Mat. 13, 8, chyba. neuměním; —jgěe_1g,__7íč%
_[clgog_lzeggego_jestzmen), Athan. 25, EvTřeb.Mat. 5, 21, řečeno US.; ortel
nemá rzczen býti Pr- pr. 246, kak. 13.0.
pravde Iowa-. „mda 34% Mšeno.
jest

ŠtítV- 118, ch'zeno

VšehK. 52% 131_tšen._U_S.-„.a.
k tomu

ustP'QJ'eno Dalí,.

slogesonoye yij-šitý; nařčen Us., — subst. verb. ke rchenij VšehK. 145%
zpuosob oderzcženije t. S“, rčení Us. spis.
_sa'lm,sicci, ze sgy-. O přehlásce sak-, sčh- srov. I. str. 108; pravi
delnost býva-lá se ruší—— .Prrees-Msgelz_qu%Já?.preífahn„911_9913 21, 24
t. j. přísahu

iuro;

5193'o_„tot9._.s_t919„se„rčením._.čast9_užívaným „1.1.1213“
mm.

5319519.J_1_1Í1Í'.Zna"1“1
zmnínado—se._žgjg„33929915

171an

a zejména

praes. sg. 1. sloveSa přisieci iurare, _u,bralo se že pouhe _zy'ola'gní;se změnou
řek.va
2 Pravidla dostavují, se i mireqízádné změny 'liláškořšš 54.49...z_ci111€n_=3

5219717597144.„8999531272934
& vedle toho také saw 2555756 gavúni!
Mlatopgbgfayj._
_3,119, přísun, bratří, poďme k ňcmu t. 124, i přísau
věř mi t. 120, přisau móžeš mi věíáti t. 131, přísun, poďme, jestiť čas 15.
116, přísau

nevyhraje

t. 118;

511_'_g1_._př_ž._sgí_,_
dnes přisá nebude

plšet

BartD.

2, 373 (v_aL),je bezpochyby také z přisau; ze rčení přísahu bohu, saku
bohu stalo se přisau bohu, sau bohu: Valonto sau bohu Pam. 3, 131;
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Lilas./ata
njalg

at91_9_._s—9_Lliíle__1?zíi_sám
tha

Ž_Q-_111Í€P9__.St?!íší.h.9„šít/WA
PTÍĚSGWEQ

'.<)_'_(L_7_2_C_Ž_1_7_?_,_QřiS(tkálnl
na př. sahám

bohu

Svěd.

(Zikm.

Skl.

74),

výrazu

Daš..mřšséwganmisgnepxáuž jako by to bylo : Při sám a 11685553
toto pojetí má za následek chybné výkiady & chybnou fraseologii: že prý
se má

říkati

& psáti

při

sám

a. nikoli

Luž/La_llikOIL_12Žisým_gqh3£,přísám

masgný

přisám,

p_gý__s_e__,1g;t
_1fík_;gtti__
];_7_"_:Í___sc_í_rgg_

ďas Mour. v Libuši 22, I. 303, a. že

roznměti: při (mně) sám bůh (stůj), při (me, detwkmlioinfšřg

F_HIÉIEE..MELSÁHLMÁRFBJÉM);při (mou) sám bůh (podporují
onmnt=_..k„_inf._n_fítiiný.; .snď)--sál_n_b_ůh.(mylných těchto výkladů sbírka
je v Kottovu SI. I, 107); srov. Listy filol. 1883, 127 sl.; — sg. 2. sgžfí
3.__sčžcatd; : ty mi pržyfežefs Troj. 21b, tehda odprzyfyeze sě ten Rožmb;
117, (Eneáš & Antenor) pržifiežeta Troj. 194“ (praes. ža aor.); — 21.
s_agý : svědkové pmyfahv
pržiliež

Pass.

345.

pržilTiez

na kříži ODub. 15. -— Impt.___sgg.__g_ě_ží
na tom mi
mi t. 505,

poprzyffyez sám t. 117, pržiíiez

p_ó_v_0£1_gizy_[[y_e_z_
_I_'t_o_ž_1_nb._172,
póvod

Ol. Gen. 21. 23. przil'iežž mi t. 1. Reg.

30, 15 a 24, 22, przyfež mi Comest. 3111,t. 32" a j.. pi'ífež mi Kladl—. ].

Reg. 24, 22, dva pomocníky odprzyfiežta Rožmb. 69, przifiežte mi 01. Jos.
2, 12. — Agi s_i1._sg;___g_._:_%_.__sgž_g:
když mu pržil'leze,

tehda

se s. Apolinariš

pomodlil Pass. 345, král tu p*íieze iuravit Koř. Mark. 6, 23, Josef pržyfeže
Comest. 50% pústenník dolieže jednéj deščky Kat. v. 641, Tristram po svój
meč sěže Trist. 221; saše : (Tristram) koně dosaže t 357, kohož dosaže,

inhed jeho přetěl t 3637 Lighú

n_e_doI__lžgn_oi ne tak brzo vesl

dofyehu,

až běchu blíže při břěhu Ale.

575, o_d_c_hylkg_
pro rým; — aor.
slabý sěžcch atd.: dofyczcch rúbka (šátku) Vít. 54% žapržiliezelta oba sobě
Ol. Gen.

21, 31,

fprzifežechu

sě židé Comest

240“.

— _In_f._._sái_e_gál_egi.<:

póvod má przyfyeczy Rožmb. 22, ničse nemóž oblieczi jeho velikosti Kat.
v. 1361, jmá přiséei Půh. 1, 205. dosíci Us. spis. — Bart. sáhl, 359_1512
_gtgd.:

Mathiáš jest dozzahl stole ApŠ. 332, prfíl'ahl ŽKIem. 94, 11 a j.; změnou
bjýgqughnpfýlgižg prfil'al fem ŽKIem. 88, 4, t. 88, 36, hospodín pržyfal
jest Ol. Num. 32, 10; abyste dofyehly toho Štít. ř. 106% nespravedlivě jsú
Řekové na nás fiehli Troj. 58b, všichni na, tom přiséhli Trist. 160, aby
přiséhli VJp. 56, kniežata pržil'ihli sobě Comest 191% mnozí jsú se fprži
[ihli proti tobě t. 199“; tmy sú jie (světlosti) neofahli Koř. Jan. 1, 6;
odchyl.: že sem dofiehl Troj. 208“, (páni) přisáhlí VJp. 63, nč. dosáhli,
přisáhli atd.; — sáh, siehšž atd.: mnich dofah meče DalC. 42, paní do
fiehffy klíčóv Trist. 372, przyfyehl'fe mezi sebú Comest. 361; odchyl.:
svých vlasóv (lofath Kat. v. 3436. nč. sáhši, sáhše US.; — sěžen: je ne
vinen, ž' ňehož popržyfiežen Rožmb. 69. královstva sú, mořem ofyežena
Maud. 82“ a j.;- odchyl.: má saženo býti OD. 513, nč. sažen US.; — subst
verb. sěžcnie: fprzyfezenie Comest 2681'; odch. nč. dosažení atp. Us. —

L12LFĚ_._I!_1339_S:„_ZFLI!ÍEY_
a_ilahywjáse ..stíídnými tvary..slw
V_-_s_qlzg_t__i_dg

rovněž tak inf., jenž se jen v jaz. knižném udržel.
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Film,

-S'ic;9'£.__n$l.___g_€lgcg„atd,
Praes.

sěku,

sěčcš atd.,

nč. sg. 1. Seču a pl.

3. sečou Us. ob., v. 575. — Impt. sěc, seč výš 76. — Impf, sěčiech: kněz
bra'dačě fyeczyeffe DalC. 42. — Aor. sil. pl. 3. sěkú: "tak s_ěsta tomu člo

věku, jehož potom roszyeku Ale.

2114, Božéje tu inhed rozsěkú a všicku

jeho čeled zsěkú DalJ. 56 (v DalC. není). — Inf. sieci atd.: fyeczy sě
bratry chtiesta DalC. 53, síci Us. spis.. síct Us. ob., sec .BzutD. 1, 99 (laš.),
síc t. 2, 27 (holeš.), 'séct t. 1, 25 (Zlín.), síct t„ 2, 160 (bm), sict t. 200
(třeb.). — Sup. sěc v. 579. — Part. sčkl atd.: seklí sme seno Us u Bělohr.;
síkl, síkli sme .seno Ua, síkla sem jeteličku chodHan. 68, nasík sem votavy
Duš. verb. 116 (z Erb), sík, síkli BartD. 2, 240 (kunšt.); v Usu ob; je síkl
do;ez_ti_vp_nl._.a_„pa_tř_í
„k„in.LML-kdežt0__€ckl lešLfgktiBml__a_m_tjí_._k
531199355 — sěčen nč. sečen; — subst verb. sččcnie, sečení Us., při sečéňú
BartD. 2, ] (malen.).
střěhu.l střiecí, stsl. strng v. strách inf. stréšti, z koř. serg—._Kořen

je_s_t_oslaben
v 2313/1591začež_je stsl. stray- (t. j. sim-) a č. str;?
stržicch. — Praes. střčhu, střěg'gšittÉ : oftrfiezes ny ŽKlem. 11, 8, toho
se ftrzezeff Štít. uč. 112b, ftrňcl'e hospodin custodít ŽKlem. 33, 21. když
ftrzezete se Štít. uč. 46% příkré krmě ftrzehu sě lidé t. 61b, kupci se
lúpože wyftrzehu t 110“ atd., ně. střehu, střežeš Us. spis. — 333532615
,?t?Íl_Ě_Z.__fř_th_Ž___€_t__t[L_Z
Strziezi
custodi

ŽGloss.

85,

2,

Strziezy

ŽWittb.

tamt1

nás bóh oftrfiezi AdamKap. 13, ftrziez conservet dominus ŽGloss. 40, 2,
ŽWittb. tamt., ltrllez mno ŽKlem. 16, 8, l'trzyez fye DalC. 44, každý fyc
ltrzyez Pror. 58'3 ftrzez fe té lsti Štít. uč. ll2b, sti—ezse Baw. 43, zlého
se sti'ez t. 45. Buoh ol'trzež KolČČ. 368b (1563); ftrzyezte sč Štít. uč. 95b.
wylh'zezte t. 1523; nč. střez se, střež se ,Us.; spisovné-střez obráží se také
v dial. zřez BartD. 1, 17 (zlin.); k impt. sttřcž přiděláno pak sloveso stře
2313; srov. Jag. Arch. 3, 208. — _I_111p__f._qýřěžáqclgatd.:
nepřietelé ftrziezíechu

dušě mé custodiebant ŽWittb. 70, 10., ltrí'ieziechu ŽKlem. tamt., (Čechové)
519110knězš__lřljzy!žzyecll.ll.
DW.—64; a_kqřenwsjabeného
stržiechz..ja ftrzíegh
1'íélí3íllčíšt9sliebam_ „Šestilllemtamlíořkgxgt 22, 20, (probošt) Ih-ziefe n'nésta

custodiebat t. 2. Kor. 11, 32. — Aor. sil. pl. střčhú: někteří Šváby
ostřehú DalJ. 100. — Inf. stříeci: rač ol'trfíeci ny ŽKlem. Ambr. 26, ne
chtiec sě l'trzijoczy Štít ř. 12“ a j., nč. stříci Us. spis. — gartusjiělgg
atd.: [tr-zeha se zlého Štít. uč. Ill-I“, ftrzyehucz Pror. 117 aj.; střahúc

Dalgjnjí'oy..._Rart.__eýfq]ý_g — stříehl, střídali atd., střehl, střehu: co
3“ buoh wyftrzyehl koho Stít. uč. 105“, wyftrzyehl nás buoh t 105", aby
sě hřiechu ftrziehl t 123% aby nás oftrziehl od zlého, abychom ftrzyehly
sě hřiechu Štít. 12182? abyste ftrzihly zákona Comest. 116“; psané ve
Štít. uč. -ye-, -ie- Svědčí. že slabika byla dlouhá„ a totéž dosvědčeno
zúženým ftmihly v Comest. a novým sti—áhl; doklady tohoto jsou: ftrzáhl
Puch. 481'2 střáhly t. 5782 aby se střáhli Ben. Vel. Kom. JÉ, kteří ftřahli
zvonu Háj. 407'), proto se toho nevftřahl t. 154“; odchylka střáhl_p_1_._s_t_íichl_
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vznikla mylným, _napodqhením: byl přehlasovaný. plur. stehy,

přědli atp.

íÉdŠĚÉQĚSLBĚDŘQDJiSQYšlllíělllgz..šéllla
přadlatd—=
mzděíi.
přadli atd., proto a podle toligusygjai_ta_líe___s_třg_íl_il_
a střa'hli vedlestýjgil

a střichli; a podle toho vzniklo i part praes. střahúc nahoře dotčené; —
střežen: ol'tržyežen Modli 243, tvá. duše bude oftržyzena Comest. 137b. —
Sloveso toto drží se již skoro jen 'v jazyku knižném.
střihu.

..?ÉŽŽQLESL.ÉÉÚŠL%3ĚŠ—.„Brava-. „síťi/1%..sýř?ě€š___aEQ:.=Já

ftl'zyhu

ovce Ben. 2. Reg. 13, 24, jenž l'tržiže tondens Koř. Skutk. 8, 22, kdož jej

gižLIŽLLLng.
228b, (pastýři) ftržihu stáda 01. 1. Reg. 25, 7, ltržyhú Ben.
talnt. — Impt. stříz: wyftrzyž jemu šest vlasuov 11010. 260“, žena oftržýz
sě t0ndeatur Koř. 1. KOr. 11, 6, (v květnu) ovce ftržiž rkp. r. 1520 ČČMus
1853, 424. — Impf. střižžcch: vlasy ftnížieffe 01. 2. Reg. 14, 26, ftl'ZÍ
žieohu stádo t. 1. Reg. 25, 2. — Aor. stříšcch; oftrzieohu jej totonderunt
. Comest. 46% omylem lll. ostřižeohu. — Inf. stříci: ovce stříci ZS. 352. —

abs-Mb:
dokl_a_dy
v. vg 79 b). — Part. střihl: jimiž (noži) przieftržihl
vše Hrad. 131“, když jej (beránka) ftržyhly Štít. uč. 47b,
ftřihli ovce
jeho Br. Gen. 38, 12; — střežen: aby 'žena byla oftrzizena tonderi Koř. 1.
Kor. 11, 6, přestřižen atp. Us. — Je durativum; zaniká, a nahrazuje se
svým iteratívem síň/lati; part. nč. střihl patří k inf. stři/mouii a má tedy

gEanLyegfektivní,

kdežto stč. v dokladech uvedených je výžnainu' dura

tivního_._

tak-, z tgg-. V třídě této není tvarů slovesa tohoto: tale ducit
v MVerh. je glosa padělaná; tiezefs v Comest. 1473, proč tiezels vyvrátiti
niateř měst, v orig. lat. quare quaeris evert-ere matreln oivitatum, je překlad
lat. quaeris, tedy z tazati praes. tiežu, tiežeš atd.; & talinuož ve Štít. ř.
1415, k tomu vždy tahuuoz aby všichni vešli v jeden sbor, jest omyl m.
táhnúc. '
Le_klzb'__tý_qi,__1)_s_l.__tikg
atd.

Imgt.

_tůe_cvL
jed;

viečoě'

teožta

vodami

Pror.

59% vteczme Ben. 2. Reg. 15, 14, vteezte t. 19. 9, nč. tec Us. Spis., teč
US. obu V. % 76; V Stsl—..-Í9_!_ífllllt;„ř_':€ě.ĚQřCILQÉIŠthPý,
„v tohoneni
—

Impf. tečiech: krvaví potooi teozyeohu DalC. 74. — Aor. sil.
2. 3. teče:
potecze krev Hrad. 88“ atd.; pl. 3. tckú: oisúc jich pod zed teku Ale.
8. 28, pohitých dvě stě povlekú, avšak za vše pod zed poteku Ale. 2049.
když k šturmu poteku t. 460 a j. — Part. tekl atd.; dial. tékl : utekl
BartD. 1, 343 (Zlín.), tékél t. 37 (stráň.), (voda) tekla t. 171 (val.), teklo
t. 176 (mor.-slo.); — tečen; — subst. verb. tečemíe: v dóm uteczenie
ŽKlem. 30, 3, nč. utečení.
'
tlu/m,__£lg_u_clf__
stsl. tla/sq, tléštz'. Kořen je talk-, odtud stsl._i_n_f;
Lidia-ti.;._._yg<119_t_ohq. .i.e_st__oslal>_ené
thai—J_a'...OÉIŠULŽaĚĚ.ÉtŘ11 „Braes-Lala.
tllaq,

z býv.

tblkq;

v

č. j_sou tvarLlšj-gýy

z tL/c- ___13_)"_v„_.t__fg_ll._:_—_:
slo.

tlči-cm inf. tÍcťfstráň. tŽcťBartD. 1, 39, a změnou
l v lu č. tlaku inf. tlouci
—._n_._.___.__.—._...___
atd., srov. I. str. 66 a 296. — Praes. sg. 1. tlaku, volam i tluku Modl.
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10b, pl. 3. tiu/sú, v. ně (ruce) hřeby tluku t. 55b; tluku, -kou Us. spis.,
t_lučn, -čou Us. ob. — Impt. tluc, Us. spis., tluč Us. ob., srov. 5 76. —

lift—"??ĚLxždyJEwhá; 11931513., _tlóklBanan. 2.,34 (holes), klókl t. 198
(tišň., o změně tl- v kl- srov. 1. str. 393) atd.
'
trh-, v. při !rhmiti Š 117.

ýgkgplglfgg

_S_1_:g_l_.__<1,_*lékcy,
vléšti, part

oblak—la, oblaka.

oblačcnz.

Kořen

ie v__.el_k_-.;„:/f_n_<žl_lo.Jsou
tvary sul—„__vlékwněkdy jest čšlabeuejěélléšífž'čélióžf

je Stsl. „alk.- v Dart- vlfakló..„atd-;.r.č. Jsou. .tvarnvšeqky

z .vlqk- zlíývÍŽl'ěŘ-U

515113411; __
jindelnianřg. )?...S31119119na.„mea—.
inf; ..wéě_..a_.t„el=.„
ygaílgy % vlk- ;;Él.
volic-. — Impf. vlečicch: jáz wzwleczeeh žíniei i po
kořiech dušiu mú ŽWittb. 34, 13 (omylem m. vzvlečiech, índuebar eilicio).
Inlpt. vlec Us. spis.. vleč Us. ob., srov. % 76. — Aor. sil. sg. 3. vleče,

vléče, v. Š 77 a); pl. vlc/tú: rytieři s ňeho rúcho fwleku Pass. 201, po
bitýeh dvě stě powleku Ale. 2048, pohanové . .. swleku s ňeho vše rúeho.
Hrad. 89b a j. — Part. vlekl & vléqu v Usu 01). s rozdílem
ono spojujeme s inf. vléci, toto s vlěknouti.
ZÉLETEQLSL

.W.EMJBTÍ-EZLÉŠLĚĚBJLiMfZ'y:a_-9£1ĚHd„ 51511395.Mění..

M_GLLH a_L„1133119_.j.9513_951šl]29£!3JMti-.& odtud

z by'v. vbrqa;

u významu:

zase Stsl..,„w—aqa t. i. m.ch

v č._jgo_u tvary všecky z vra- :hýv.

Uhra-. — Praeg,_gg_w;lz_u_,

vržeš'atd.: (jííLngb_tu _Rěi _(gygšůg)
319311111, nebo dřevních osm wywn'hu
Hrad. 1255 (já) zawrhu vás Br. Jel-. 7, 15, když ji na zem powrzolf Háj.
herb. 3463, zawržete modly své Br. Isa. 31, 7, nechali tě opowrhnv Štít.
ř. 123% — mpt. quqrŽittLl.:_
sg. 2. 3. uřež ji (ruku) & zawrz od sebe
Koř. Mat 18, 8, wrz jím s vozu Ben. 4. Reg. 9, 26, odwrz břemena t. 4.
Esdr. 14, 14; zdlouž.: WÍ'Zto proč Léklš. 182“; pí'iewrz HusPost. “220'*,
na své mysli przewrž Alxp. 112, zawrž Beck. 1, 345; pl. 1. (žoldnéři) ve—

cěchu: Marge

_o_x_1_1
513393351,

89", odwrzme jho jich ŽKlem. 2, 3,

wrzme losy Br. Jou. ], 7; odwrzzmy dlela temnosti EvOl. 94b. odwržme
BílD. 184; pl. 2. wrzte los Ben. 1. Reg. 14, 42, odwrzte (zlost) Br. Isa.
1, 16. — Impf. vržiechv: (syn) režný (chléb) powrzyeffe MastDrk. 174, (vóz)
vieoe než deset (mrtvol) v dól uwrzyeffe DaIC. 94. — Aor. sil. sg. 3. vrže:
kněz wrze -v Dunaj zlato DalC. 76, (111.3. vržeta: podwrzeta deiecerint
MamV., pl. 3. vrhů: tiemž přesto. zlé smýšlenie, (Řekové) zawrhu vše
strachy Ale. 2430; aor. slabý vržec/z: v ty muky jeho uvržeehu Hlah. vid.
I“. — Inf. 111333semena v zemi \'wrczy Štít. uč. 53b, zlé peníze wywrczi
VšehK. 243“; semeno wrzczy KolČČ. 367" (1563); slabika kořenná z pravidla
lišt/111%srov. & 31 č. 5 a); ÉILLSLIQĚÉ jinam se mohli ušgzLHnělžQša
171", (chléb) wí'ci psóm t. 463. — Part. erka; odchylka z neumělosti: (kněz
mezi službami božími) třikrát čtyřikrát vomát s sebe Svrže na faru pospí—
chal WintCírk. 912 (z r. 1598).
Inf. zanikl aje za něj vrhno'uti; pmes.

vrhu, impt. m a part vrhu drží se jen v knihách. v jaz. ob. jsou za ně
střídné tvary slovesa vr/mouti n. vr/zati.
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žhu,

žécj;L stsl.

Žbgcg v. žegcg, inf. žeštz'. Meg

j_e__ž_e_q_-__;_t_yz_1ry
333_1593;

jsou z něho, jiné z oslabeného šly-. V stsl. v textech nejstaršíchujgžb 
vždycky v impt., krom impt. je pravidlem žey- a. zřídka žtg; Wiedem.
59—61; .v._češtinš_.na1)roti.._tomu..
je.._žc.q:_.í.en.\_'_.i.n_t
Lčawiíírzuikďá
tu
častěji skupení

žš,____ž_z_,_
na př. pmes. žže, impt. žzi; to_Lak měnívá

se me?;i

_-j_z_-_,
např.praes.se—jž-e,
impt.u-jziatp.,srov.1.str.516;
tridy. vzniklé —j-15řijímáse pak i do tvarů, kde by _býtj nemělo, &jest na př.

praes.sg. 1. zajžhum.zažhu.— Elgaglgngžhgqua
mýt. 341, já ti rožžu svíčečku Suš. 187; sg. 2.

503;rožu.

žže atd.: sám se

nézazsžeš Hlah. Sir. 8, 13 (m. -žžes, chybně transkribováno z předlohy
české), slunce neozze ŽKIem. 126, G. když (bóh) fie rozze v hněvě t. 2,
13, zaizze sě hněv tvój t. j. zajže t. 78, diábel rozeyze žádost Štít. uč.

455, _(hněvgse zažže

122, když sč jistba zajgtauduom nezaizze fe

Kruml. 184", vzžem tě L j. užžem incendemus Ol. Súdc. 14, 15, jejie tělo

vyžzeme t. j. ujžeme ML. 23", fezžete t. j. sežžete comburetis Ol.
12,
10; pl. 3. žhú: vlast vaši fezhuv Pror. I“. — Impt. žzž. žzěte: hospodine
zzy ledvíe mé ŽWittb. 25, 2, ŽBrn. tamt., uzzi t j. užži ŽKIQL tamt.,
vzzy Alb., 91b, zazzy oheň t. j. zažzi Hod. 9“, rozozzy mé srdce t. j. rozežzi
Modl. 30“, rozzy kahanec m. ro(z)žzi Vrat. 4“, rofl'y sviečičku tamt; roží mýt.
341; lid bohatý137,13 gjzi ML, 6015,feyzzy sě ohňem skrúšenie Štít. ř.189“;
jmúce

jeho

uzzyete

t. j. užžěte

Pass.

374. — 111113227;£c*_c_h_2_1_1_3$:
kněz Bor

šovi sbožie zzyeffe DalC. 85, uhlík zajžéše se_ŠtítV. 71, zazziffe fe EvOl.
57b, zziffe GestMus. 41'", ti Havlovi zzyechu DalC. 85, .(mčščěné pány)

fezzyechuDalC.93.—Aggil,£1rabie)_zezze

vše_Ědj___DLG

39, Saul chudé vgže a. bohaté sobě ostavi t. j. ujže ML. 60“. Alb. 91“;
21. 3. žhú: tehdy město zafl'hu y_šady Alxl—l.8, 41, zazhu město Bavoři
DalC. 89, zajžhú DalJ. tamt. z rkp. Z. — lgf.__ž_ég£';_
chtčvše j'ho zzseczi

t. j. sžéci ApŠ. 108, jáz budu zeczy DalC. 42, uzecy jě chtěl Pass. 413.
káza všecky zzecy t. j. sžéci t. 330, dadie sě vzeczy Alb. 19". — Bert:
alfa.., Mais-_;Ěsaňzlliahmnggé
_dpjide„DMC, 64. adj. žhoucí Us; síry po
trava zžaucý Nitsch 72, chyba neuměním: — žehl (ze žbgla), žhla atd.-:
oheň rozzehl fie jest ŽKlem. Deut. 22, rozzhlo He srdce mé t. 38, 4, zazhli
sú svatyniu t. 73, 7, zhlo GestKl. 35, aby zažhli Alxp. 98, žehl, rozžehl
Us. spis., rožíhl Duš. verb. 117 (jihoč.), rožžehl BartD. 1, 83 (hran.), rožel
t. 2, 52 (přen, vysutím -h-), rožél t. 1, 26 (Zlín.) a j.; — žeh (že žbg'ó),
žehši

(ze

ž_z_;_q_5_š_ž)__l_ls.___spj_s_._;
svioci rozzew

rozžev z roz-žeh-v; — _:

& ke

zdi

přilepiv

ML.

1341', t. j.

zazzena ohňem t. j. zaž'žena ŽKlem. 79, 17,

oheň zaizzen jest t. j. zajžen t. 77, 21, v obětech žžonich Hlah. 2. Par.
35, 14; — subst verb. žženíe: zazzenye ŽKlem. 140, 2, [ rozzenym L 65,
15. — Sloveso toto většinou zaniklo &béře se za ně žlmu, žlmonti, o čemž
v. v 5 117.

/
.

\.

\
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5. vzor picti nč. pnouti, pnu.
81. _Sem patří slovesa tříclerans

393_1131

souhlásLoL1__1_1959_v_o_u_m,

—_,__£m
na ř:-_Jze_3193_h_-Kagawa!i_tijwíglovesayaorp )LQIQJQSLJQLJL
w.!1934332111222.:sz-Plzůzéze. Tvar? jeho jsou:

praesens indik.:
sg. 1. pnu

du. 1. pneu!, dua

2. pncš
3. pm:

2. pneta
3. pncta

pl. 1. pnem. -mc, -my

2. meta
3. pnú, wu, -0u;

imperativ:
sg. 1. —
2. 3. pnz'

du. 1. pněvě, -va
2. 3. pněta

sg. 1. pnžech

du. 1. pnžechově, -va

pl. 1. pněm, -mc, -my
2. 3. pněte;

imperfektum:
2. pnieše
3. pnieše
-z'e- ze staršího

2. pm'ešta, -sta
3. pm'ešta, -sta

pL 1. pm'echom, mw, -m_4/

2. pm'cšte, -ste
3. pm'echu,

-iá—;

aorist:
sg. 1. pěclz

du. 1. pěchově, -va

2. pě
3. pě
—ě—
ze staršího

2. Msta, -šta
3. pěsta, -šta

pl. 1. pěchoon, —me,-my

2. pěste, -štel
?).-pěchu,

-"a-;

tvary jmenné:
inf. pieti,—ze staršího ýáti, zúž. pití; pnoutz'; sup. pat;
participium
-nt :pna, pagýc- ;
-mo : — ;
-l5 :pal, —a atd.-;

-63:pen atd.; pav atd.;
-t5:pat, —aatd.;
subst. verb. pčtže ze stalšího zíatz'e.
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K tvarům jednotlivým.
82- _SIOVGSÉĚIILÉĚÉÉLHŠLÉJ'LSEZÝQĚ„_ISQÍQQQFJL.Qí19311_1_-._:€?b172:,

(3.199. 2-._..-..<_m2::.
Qz'glul.._.1_-_Jsggna_přikoženy_.m:=n'em_—,.„kterém

zákkšem

s_2_10ves
mu LLM“ dru_th_a_k .2_._jgst_lso_řqn„_d_qm:,.slovesa„dílna
Kořennhýzvzhým

Mluégawmeahynmtu

__;Qm:„_j9.-v_.p51=„_a_5tgl._1.nšk_t91ých...txa1:9£h
—

'ÍIUDf--..L)3_1'tvit—3nam %s — 0813339132513;

:šfmai,19.1;qu.Dlía_q$...99naz.jme, dóm, impt. Dmi, jbmi, dňmi, part- póny..
jhmy, damy, impf. stsl. pbnéachfn, jbméach'r., daméachg atd. 133133131;
much.

je. tu.. .v_-1151._.a_.s_t51,„
v_duúu__.1.-;9:-„ .y_2_.._;€£_:1„n_=!„Př.-.
inf- vštis íťtii

deti, aor. pgs'f,pozd. pech'n,ng'I: pozd.jgch'n,qulyb part.
(1ng, atd.

Postngeg

na půdu českou a podle známých pravidel hláskovyícll

Ul9:_ILQ<?11_._„REÍÝ9h„-Pt„3321.ZEÉÍĚly_»__.PPHĚYÉ€ŠĚ.
Y.. šlebikách

následujících

byla vždycky samohláska.plná, &je tedy praes. pnů, Říší-línánďimpt.
jmi, dmi, part. 1ma.,jma, dana glmgpniech,
pgk_gg_q_hy'e_ll_1s_c)_n__
31:5-

a -cg- náležité

pl'(,>_t_i!__jhi_e_tí_,___d_ú_t_i_z_
aor. pěchž

jčch,

duch,

jmiech, gnziech atd.; v_t_v_qggcl_r

střídn_i£e___české& jest
part.

pal,

jal.

dul

Q&sgm_v_z_nilšgj_í_u_utm;:1:

na př:

atd,

\

tvarx_p_lzegseman_í_mm..má..-1M.,..=...£h_o_dujf_se
si_sažídgýgyíjyenjiídi
LL__t_islgm_o,__tiskni,
tiskna atd., přidělány k nim tedy podle třídy tétoutačg
t\ggy__g)_s_t3tní:___inf.l)1zzítí
podle tisknúti, part. pnul podle tisklzyš" atd.;

a podobně ke jmu, dmu atd. přidělány inf. jmúti, dmúti, part. jmul.
dmul atd.;
'
„bw_.inanítuní__dú45__dzxzt„31%. .-_-_.s!1_9dgíí_„$9_zasmejtžíduými..Wm

Lobžýfi.__—gl,.lot,_
ostatní.

kry/Tii,
„az, —g/tatd-—É1ělánl_k
_nimměli?...twy

3151192.-.ápý_$9b.u.;.„maqs_

„Ma-

__inJPFaL._d1l<J.Í-_._
.1)šal_;t_-„.fhf.icf-„.
PPFHB. obalte

Mia!,-.

.

'

Vůbec & úhrnem 1-319916 náležitých tvnlňinfiniširnísh_xzniklx..

129319:

tvary,...tasuojsnánodls.MarťapragatnÉa
.a.. ved.18-náležityíqh__t_v3£ů_1>qu
segtních vznikly novotvary, ustrojené podle tvarů infinitivníeh. Prvé stalo
se skoro veskrze; druhé v několika případech, nejhojnéji při domaa klggu;
519_xjesg___ta;lz_<)_._s<e__tíy1_
g_g_v_oa_,_

za bývalé sloveso jedno praes. dmu

inf. dáti jsou potom dvě; praes. dům inf. dmouti atd. & praes. duju inf.
clouti atd.; a rovněž tak je za stč. lclnu, klétž nč.: klnu, klnoutz' atd. &kleji,
lclz'tz'(ob. klejt) atd.

Krom toho vgkytují se novotvary ještě jiné. Podle part. pot,"M

grangie..v-.Bštšýýuýpllgdniqlie.-ujal..in£_,-9ý1

-áti za náležitévfti

& starší -ieti: pat, začat BartD. 1, 25 (Zlín.), pjat, žat, začat t. 2, 26
(holeš.), 13.46t. 1, 97 (příbor.), naúáť t. 61 (val.) a j., slc. piat atd. Iioglg
te_ho_ž_
_particíLia

vznikl

& v XV stol.

l_joz_š_í_ř1i1_lgzo_11_',_p_qqla_atp.
místo

star
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..

siho pěc/z atd.; aorist a part. -1, hlavní člen perifrastíckého perfekta, byly
syntakticky a tím psychologicky sdruženy, srov. Listy filol. 1879 str. 231,
a jako byl k part. volal aorist volach, tak utvořeno podle pal také pach. Atd.
Z.BRVQĚVBILSQPLIÉCEQEILRELÉ.BŠĚĚĚÉ.„.laký.-_!_EZIBEERÍŘQYÉÉ:
když je doporoučely jednak usus všeobecný, na př. mnu-nmouti-mnul atd.,
jednak žádoucí zřetelnost, na př. pnu-pnouti, jmu-jmouti atp.; kde důvodu
takového není, tu zachovává se z pravidla tvar náležitý, na. př. inf. vzítč
& nikoli uzmouti, pait. přijal nikoli přijmul atd. Srov. % 87 a).

83- B.I'a.es_en.s-....$i_ng._

psl- pbnc; dial. -o, —ematd. jako

v š 54. — Sing. 2. pneš, psl. pbnešo. — Sing. 3'. pne, psl. pmetb. — Du.
1. pncvě, -va, stsl. pmevé (ma). — Du. 2. 3. pneta, stsl. 2. pbneta, 3. -te.
— Plur. 1. pnem, -me, mag/, psl. ])bnema, -mc, -my; dial, -mč atd. jako
v š 54. — Plur. 2. pncte, psl. pbnete, dial. —ťe,atd. jako v š 54. — Plni-.
3. pnú, psl. pbnqtb, na př. mnozí pocznvv slúžiti Štít. ř. 1005, když jej _
przigmvv t. 711),rozepan Pror. 57b; z -ú je později -au, -ou: pnnu. pnou,
& dial. -ó, -um atd. jako v š 54.
Koncovka kmene pmesentního -ne (ta jest u většiny sloves sem pa
třících) mění se v nářečích východních v -ňe: pněš, pněmy, pnětě BartD,
1, 125 Oaš., vysl. pňe-), slc. pneš, pne atd. (vysl. pňe-); v nář. slo. je kmen
--ňe přejet také do 1. sg.: pnem atd.; v nář. sev.-opav. je -ňc změněno
v -ňo: sg. 2. pňoš, 3. pňo atd. podle Bartl). 1, 137.

84. Linperativ.

Sing. 2. 3. pm', psl. pbni, Us stč. i nč. — Du. 1.

pněvě, ma„ stsl. pbněvé (-va); zde nedoloženo. — Dn 2. 3. pněta, psl..
pbněta; též. — le'.
1. pnčm, -mc, —my, psl. pbnfzmz, -me, -my, Us. Stč.
i ně.; dial. -mě atd., jako v praes. indik. — Plur. 2. 3. pněte, psl. pbnéte,
Us. stě. i ně.; díal. Je atd., jako v pmes. indik. — V nářečích bývá podle
sing. pnž také plur. pnžme, pnite atd., a v nář. laš. bývá tu ij za i: pnij.
pnijmy, pnijtě atd.; 0 obém v. š 19 č. 6.
85. LQILQEZĚQIEĚElpivžfí/š-„ÝFĚÉĚQ-j..EE_ĚĚIĚÍĚQ.._TÍÉÉÍL3td-s v- 526
č. 4; stsl. poněacha atd. Na př. wezmyeflie Balsa—ah. 2, ktož snOpek vznyefíe
kl11_y££119'_913led399m99jŽWitth: 61: 5, Hod—31% (měštěné vlády—
kám) hlavy fetnyechu DalC. 93, lidé zznyechu 01. 1. Reg. 6, 13, jímžto

ML-

fye dmyechif t. Súdc. 8, 3, větrové dmychu EvOl. (sa. — Novotynggllg
“
na.-ec, .:íézěs_ditzyvepeafwea139movie.
až (ty) své dielo S ním W'díše

Lvov. 9?

86. Aorist=
LS..kgžaxýgi__:£zs„1zěqh.atd-.;.,ze.swlíšíhmlžclb aid-.=sro“ 1- stl'- 113:
psl. pesa, v. š 23 b) č. 1. — Sing. 1. pěch stsl. pgsa později pgcka. —
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S_igg._2.

'QČ, LSI_._JJ_Q_:_
ty poezie

otkládati

Hrad.

126“. —_ Sing.

3_.__27_č,__p_gl.__p_,

na př. (dívka) pochzie synem PilD., wchzie PLM na sčěgy zřietinqlid; 73,
hróza Boleslava pogic DalH. 30, Job zakle svój den 01. Job. 3, 1, (hod) przypie

lie k ruce Comest. 27O“,(mnich) przyetye štít DalC. 24 atd. —_lll_l.__].__._
ava, sts_l_._p_gglzgg?_
(wa. za starší *pgs-), nemá Z[lC(]Q1£1El£_—QQL23_3_,RM
—šia,stsl.

2. gg_gtgl_:_-l_.__2g_s_g_c_
_: (ona dva)'tuzmyrt

a Niceta proezíel'tatázati Pass. 290, glány

—

mr.

wziefl'ta Ale.

3, 29, Aquila

gyefta fj'e jězditi DalC. 85 a j.

stsl.pecky."iLLsteyží
Jisomunemázde_cloklady..
—

_2._7_9čstg.._:_'te.„
.psl..rastcgušste--lítéhalknšaelDal—L

55 podle rkp

Víd.,vzešte t. podle rkp. L &Ff. — 21313.3. qulitshggšgug
MLM př. jakž sě \vchziechu diviti svl). 51, židové Ježiúšě giechu Hrad.
81% dievky tu koňóv podpyechu & svá luczyl'te napyechu DalC. 13,
oběma__1_11_a_\_'g_1_)gs_s_.353 atd. — K tomu dvoje n o v o tv a. 1'y, pach
a. 117140070.

g_ĚJXQÉYQJJZQCÍL—usšwj©!L-Dle©..PšJĚJMEL Sine. 1. pach, na př.
vzach s ním známost Kain 12, poczach se modliti Lvov. 90b; — sing. 2.
3. pa, na př. (peníze Jidášem vrácené) wza jedno kniežě Vít. 52% on
poczza híti EvOl. 2293, (Petr) vta. ucho jeho t. j. uta Koř. Jan 18, 10
a j.; — du. 1. pachové, -va nemá. zde dokladu; — du. 2. 3. pasta, -šta;
na, př. pomoc s násilím se sníasta Baw. 31, (panic a Vikletice) sč objašta
Pís. XV stol. ve Feif. LL. 670, dva z kniežat vpafl'ta jemu dvě ostroze
'IYoj. 186"; — plur. 1. pac/wm — a plur. 2. paste, —štcnemají zde do
kladu; — plur. 3. pachu. na př. poczzachu mluviti EvOl. 2293, wynyachu

kuklu t. 41“, yachu sě bíti Mill 54:&a j. — AOI'ngpggh atdggngohhed

a_zdá_.
sm_u1šw_mcíme_pgnž9wwé_£a

13.51

_-_g;__y__
_mgr." AkdeÉrýmto

_j_emylné. Neboť kdyby tu bylo .a- starožitné,
měli bychom je zajisté v dokladech starých & nejstarších; ty však mají _
_unijgviglgugtjggjzmyýjilngy aoristy s —ě-. kdežto-aoristy s Ji-lse'vjŠlÉ—jí

239399132..pozdějších-.
MQYQDÉLP"'NCÍL..HDUSLZ&S£_ILQÚ10..MQ—tl'ill'ého

Qnul atd., a vyskytuje

i.u_f-.22112211“
„part

se ovšem také až v době—_
_pggglni; du. 3. upnušta

jemu dvě ostroze Troj. Jg.

'

2. S lcořegným -g—':duch, psMgcjlg;

87. Tvary jmenné.
allmfinitiv.

nemá. jideuduoklgidii,

_

1_._$_k_qi'e_rmýn_1__5gfpsl.
pftz', z toho stě. zidli, přehlasované vyžeti;
mohu tě na kříži rozpieti Hrad. 87b, král kám-větrníky rozpygj;3;_A_lQ_C>
531, urozením se nepyety Štít. uč. 55% (Alexander) káza, most kožemi
popijeti Alxp. 44, co máš wzijety Štít. ř. 97b, ráčil křest przygijety t. 39b,
pogieeti KiižB. 767, t. 78b, (pšenici) zyety ML. 52“, dól wytyety ApŠ. 26
a j.; — _sklesnutím jotace -éti:

pak-li

chcete

pijziggti___gecipege__
_Q_l.__1_,ev_.
26,
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23, abychom jemu odpustili i'oli přijetí List. z r. 1458 (Česk. Mus. ňlol.
1897, 202, z nař. lašského). pustínu jsme dopřeli (dopřáli) přijetí tamt;
— zúženíiu__p_zft_i_:
mě je na milost přijíti Lot. 285, (kral) kázal jíti toho
Fantina t. 539, některého hraběte dceru pogijti Háj. 1031, to na se při
gijti musil t. 2273, hlavu utíti Blah. 293, hrdlo sobě odgjti Koc. 42, za
vděk přigjti t. 74, nechce pogjtí mne Br. Dent. 25, 7, rozkáže wynjti
kamení t. Lev. 14, 40, takovau summu przig'ítj KolEE. 32b (1631), grimt
vgitj t. 286“ (1679), gjti capere, pogjti, l'pjti coniungere, zapjti, počjti in
cipere, žjti metere Rosa 163 a 193—195, gjti-(jmu), počjti, tjti, žjti (žnu)
Dolež. 1'13, obgjti, odgjti, přigjti (jmu) Tomsa 331, gjti (jmn), počjti, žjti
(žnu) Chládek 98. zapíti (pilu), zajíti (jmu) Tham. 113, číti (čnu), píti
(pnn), jíti (jmu) Jg. atd., -číti (čnu), 375113žíti gžnu), kliti, títi lis„ začít,
LzítL__11_t_1'_t__atd.
[lano—b„ pít

(pnu),

žít chod.

34,

vzít

BartD.

1, 25- (Zlín.)

a j., zapít (pnu), začít. hotít, žít t. 2, 106 (letov.), zapít, utít atd. t. 1,- 32
(hran.), zkrac. zapít, ótit, žit t. 2, 119 (jev.), tít, vzit, žit t. 80 (olom.). —

K tomudvojenovotvary. pmiii a pay;

Novotvar pnúti, vzniklý podle praes. pnu atd., ma doklady jdoucí
218W- XK..4_š_Lří_sgasgn_ús_uí_<rg_řla_ml_l>xchmušliějslaútiilsagl
1, 29, jedni“ nad dmhé chtie se pnúti Let 121 (k r. 1440), připnauti,
upnauti, zapnauti Vel. Jg., že jest jeho pacholeti zdraví ugmauti jmčl
KolR. 37“ (1676), zapnauti, zagmauti Rosa 195, začnauti vel začíti t. 210,
dogmauti, nagmauti Rosa v Slovníku (v ČMus. sign. 1. D. 30, s. v. jmu),
bolavé zuby vyjmouti Zíbrt Listy 18 (z r. 1722), píigmauti Nitsch 72,
přigmauti Frox. 50, Seel. 195, t. 63, obegmaut, odegmaut, přígmaut Tomsa
331. napnauti, nagmauti, sctnauti Dobr. Lehrg.1 296, nagmauti, zagmauti
t. 124, zapnauti, zagmauti Tham. 113, počnauti, začnanti Chládek 121,
přigmaut Gallaš Muza mor. 48, gmauti Kollár (1821) 55, pnouti, čnouti,
jmouti atp. Jg., g_(LutiJgjlnpgtiÁtd. Us., pojmauti Pal. 3, 2, 398, t. 4, 1,
19, t. 4, 2, 32 a j., přijmauti t. 3, 2, 417, t. 4, 2. 32. t. 4, 2, 170 a j..
odejmauti t. 3, 2, 418 atd., příjmauti 'l'omP. 1. 91, t. 103, t. 192 a j.,
zajmauti t. 120, t. 130 a j., odejmauti t. 149 atd.; příjmout, zajmout, na
jmout, mnout, zapnout, připnout, utnout atp. Us. ob.; pnout. tnout, jmout.
žnout. načnout mýt. 341, pnout, začnout atd. podkrk. 54, začnout, pnout,
žnout Baltl). 2. 226 (třeb.), jinút t. 1, 77 (rožn), chrom. 285, zapnót
BartD. 2. 52 (přen), pn'ót, přemót, najmó't t. 80 (olom.), zapnčt t. 139
(zahlu), hótnót t. 119 (jev.), začnuč, najmué, tnué t. 1, 125 (las.), zetnúó
t. 365 (opav.), klnúc Šemb. Dial. 16 (opav.).'
.
119192141;ýetá.1$aiái1._3ími.klý „74.56 delgpatt..
čati,

spiati,

.1'241.__at_d„_..viínu_l._4„ujal

S_e__\_r__náí_'e_č_í£h__u'chod_r_1_ícll:
gati,

klati,

(vedle jíti, kliti atd.); &mctere,

ta_tscindere, wmt aCCipere,M,

.tati,

žati

Dolež.

113

zapat

atp. Bernolak Gramm. (1790) 913—92; piat Hatt. slc. 118; co mám počati
Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. nL 2.

12
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Květy 1834. 220 (Trnka, po moravsku), kati co mja majú stati Suš. 779,
dala sem ju katom státi t. 90, co si počat mám t. 664, rač ho vzáti t.
663, nedajtě mě vzat t. 451, (smrt) pána vzač se strojí t. 13, kázali otec
& máti zelenej trávy nažati t. 190. pujdemy žat t. 539, nemohu ta nažat
t. 287, ňat, žat, začat, utat, jat BartD. 1. 25 a 26 (Zlín.), nat, žat atd. t.
44 (břez.), t. 77 (rožn.), u 93 (kel.), fat, pjat, začať, žát t. 2, 26 (holeš.),
pjac, začac, ucjac, vzjac t 1, 42 (lu-oz.), zaňát, začáť, zajat, žáť, utát, ját
t. 85 a 90 (stjick), pat, tát, zacat, vzat t. 97 (u Přfbora), začoč, zajoé,
vzoč, óoé t. 101 (laš.. -oč z -át). — Na gohled zdá se, jako by \“ tvarech
Pěcht9._.d991.mrá_nq,!)qu stargžitgšgwpřehlasované
—a-, jež bylo kŠŽSí..Y..S.tĚL
Éáti %psi,-„peha „T.o.„však_mphlahxkítíJenom
V 810- V nář—1110121533531
prihlaskaiakg
y...čes.tiuš_„západní.-.SI'OV-1- str—118 sl-š BMYFZEĚÉÉRÍJ'ÍÉL
Elnemdoklady; staromm_-av_rgkg:wpyecz w puto compedire t. j. vpiec (stě.

v-pieti) Boh. 253, wypieczi expedire (stč. vypicti), rolí přijetí List. z r. 1458
(laš., v Česk. Mus. (ilol. 1897, 202, stč. pí-ijieti), pustinu přijetí t. (též);
gro—ratlske_jnůniti_\y_zšatiatd. jsou zajisté novogašry.

Lúninxtnhntnyle.

'MMijngŽgggŽgm)

etě-3211123321112

_jíqt.ě..(i_n_1_u)_..mž._eěi_
19139),

změnilyse zúžením,hlavněv XVstok,gtd.

jíti, míti. piti, žíti. Ale rovněž tak zněly a zní infinitivy sloves čaji (šít/a),

jdu (jíti), mám (míti, stč. jmám, jmz'ctz'),

(pití) a

stč. živu gžítz).

.,?9119...bYl?.199911217...PQZĚĚĚÉDLQSE„PEQ.FXĚKQYÉQÍ_.j.9ií._.£1šixřllřš. 5.6...př9111195t

novotvarům -'u'.t2'nahoře vyloženým a říkalo se na př. pmítž m. pití (pnu),
přzjjmútz' m. přijít'i (-j1nu) atd._ Ten nggob zachoval se dosud,___1_1_stálil
se
t_fil£á_1__.iazy_ku.esmsoménljwimavidlLULká
i DĚŠ3.._S_Q_122?£2ÉÁ_.ÍZQOWŽ.$P:
'
A1.c_.9„v__š9_1_11_.19_n„nthi„Jokud jgjádqujllíbatijenezíetekwstt
jako. .\'..1>ší:

klaýech právě uvedených; kde nezřetehlosti není, zůstává. tvar náležitý 4%,
na př. míti, praci počítvi, žito žití atp. Spisovný tento usus jest ustálen.

\Lygiárnr'ch le.gLstalgmágilrý.„139195
a_.u_v.é.$.t_i_„1.1e._ieji.c_h„
místo

332832931?9949151.
39.17.0199?

DOVOt.!?9:X_.Z_EéŽ9ĚÍ..YÍÉŘQQPÍQÍKE„Půjřšll místa!?

jmouti atp.; pokus negravnčny.
2. S kořenným -q-: psl. dqti, z toho č. dáti, na př. v uši duty Pulk.

62b..92319313128-—Xerqtmrdméáěatd;3213312139931;

1, 259..dmauti

Rosa“ 190 a 1651“Dolež. 113. Toínsa 314, nadmauti Chládek 121, dmouti
Jg. & Us. —

Ve všelikých těchto tvarech bývá také -t & dial. -t', —ciatd. místox
-ti, jako v š 58 a). Stran kvantity jejich srov. š 31 č. 5.

Magnum

ÉaMSLJZgÉ:Dokladysempatřícíjsou: nekda mě má

_nlžgtš_1)_9_s'_lgše__z_a£_na
pole t. j. žathfaggz

293, já. poslal jsem vy žat Einmn.

(Rozb. 709), zat chodila Manda CisMus. (Rozb. 188), jdau žat Cís. z r. r
1614, šla vzat salatu list. 2 r. 1678 (v Česk. Mus. ňlol. 1897, 203, laš.).
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c) Paij_t__i_gip__i__u_n_1__;nt„:
mw. 7m,úc-.-nsl.

pinu/L mnam;

Např.

potom

wyždina proceď Háj. herb. 343, klnuczeŽPod. 36, 22 atd., nč. pna, pnouc
Us., utna BaitD. 2, 46 (kojet.), vezma t. 297 (tišň.). slc. pnúc; dial. též
utňa, nažňa, vezňa (vziti), naju'iá BartD. 1, 26 (Zlín.), hotůa t. 2, 166
'(brn.),

srov. % 34 č. o.
d) Participium

53335, stsl. pm:-0135; v_š,__11_ed_9_lgž._e_no_.__
*

2243333133334.
1. S kořenným -g-: ind. gal atd.. psl. 12513, V stč. je tu přehláska:
sing. maso. ýal, fem. jmla.. neutr. jmlo, du. mase. ýala, fem. neutr. pěle,
ÉQL_B_1_2_I_$_C_.__]_JĚE,
fem. paly,

neutr.

ýala,

srov.

I. str.

113.

Na

př. lučiščc

své napul ŽKlein. 7. 13, hřiešníci napieli fu lučišče t. 10, 3, ruce moji
rozpiele gfta nebesa ProrOl. Isa. 45, 12; prliyal ŽKlem. 29, 2, pravicě

priiyala t. 17, 36, priiyalo t. 68, 30, prligicli sú mě t. 16, l2;'poczal
Comest. 17“, poczely časové t. 4D; zpodyal sem duši ŽWittb. 142, 8, ta
dva viem sta przygala ML. 87b, zpodyaly řěky hlas mój ŽWittb. 92, 3,
prsigieli acceperunt svD. 62; atd. Pravidelnost přehlásky klesá. a nastává
kolísání: kdes' jej wzel GestM. 50 (41), mistři yaly se na hvězdy patřiti
t. 97 (71), ješto (panny) wzely své lampady Štít. ř. 230“. (Vespasian)
poczel kralovati Mart. 22“, zaczali sme zpievati Lobk. 74b, poczale sta dvě
dceři Ol. Gen. 19, 36 atd. A na konec Ovládá všude —a-: poczala oba pla
kati Ben. Toi). 3, 10 a (obě) yale fe plakati t. Ruth 1, 14, připál Br.
Ezech. 17. 7 & připali Br. Ex. 39, 16 atd., nč. pal, začal. pijigL vzal, stal
g_tgl_.___1)_l_1_i_1_',__3gli__g_s,_sms,
_i___oll.;dial.

2, 106

(let).

zdlouž.:

začál,

Místy__g_gá£te_ci1_ě_,.9_\_rl_-_ži_(i_lo
—e-. z býv.

zapjál,

žál,

plur.

-čli:

hofál

BartD.

vzel,

začel,

zatěl, -a, -o, plur. v_zginggd.,chod. 34 (jen u těchto sloves), začel, -a, vzal,
-a, zapěl si kazajku, utěl větev, žel obilí, žela trávu. žíla Duš. jihoč. 2,
11—12, začel BartD. 2, 119 (jev.); anebo —í-,-13-.podle inf. píti atp.; píl
(pnu) Bártl). 2, 165 (hm.), (_lůžíl(dožal) t. 195 (tišň.), zapil t. 259 (žďár.),

Zetil & 41 (kmen).— K-!gmlljvpjpgxgyam127643..(4914
l_lgvgtvgií p;z_u_l,__v_z_n_i_l_dý
podle

novotvarého

atp

inf. pnúti;__1_1_q__př. aby

wnnlq_i_n_qc_tvá_Ql_._ Sir. 6, 2, sv. Vavřinec byl wepnul

se

(ZápOIl—lň
dírig.
189, počnul Rosa 185, fcpnul, zfctnul t. 190, zapnul, pojmul Jandit 95,
abych obegmul Seel. 150, zrádce Krista obegmul BílQ. 2, 14. zapnul.
najmul Dobr. Lehrg? 100 a 222 (uvedeny jako 533_2339,_ggpnýhzgjinyl,*
Tham. 113, popnul Pal. 4, 2, 230, Čechové pnuli mlaty Vocel “143, pnuly
t. 100, vtnul t. 123. protnul Vinař. 151, pnul, tnul atd. Jg., pnul. tnul,
mnul, žnul, načnul mýt. 341 (vedle -al), podkrk. 54, žnul, žnula BartD.
1, 111 (las.), začnul, najmul, tnul t. "125 (též), začnúl t. 1, 78 (rožn),
zapnól t. 2, 174 (hm.) atd,
'
Novotvar -pl fem. -_pla atd., vzniklý »z téhož novotvar—ehoinf. pnúli,
121“

180

ppouti a podle tisknouti pant. .tiskl atp.; bývá jen v usu obecném, na př.
wgigbýszije—m;
zapla, ut mn 1'11_l_iu_l
fem. ntla, nenač chleba, fem. ne
načla mýt 341, Sbor. Hoř. 81, bych to přím chodHan. 266, děvčata si
začly t. 111. rozepl, rozepla, rozeplo Btch. 241 (dol.-beč.), (začal) fem_
začla neutr. začlo BartD. 1, 105 (las.. místy), (žal) fem. žta t., zapl, zap
t. 2, 139 (zábř.), zapl t. 136 (slavk), napla t. 195 (tišň.), zatl t. 150 (Sla\'k.),
otl t 218 (třeb), hutl t. 274- (jemu.), (žal) fem. žla t. 1, 105 (laš.). nažla
t. 2, 195 (tišň.).

2. S kořenným -cg-: dul, psL dqla; na př. (bohatý) dni se Lab. 24. 3,
dul Us. — 593_9313; _r___glyggol_
3953; 185, t 195, Us. ob., podle novotvarého
inf. dmouti.

——

-l jest odsuto v novotvarém zap, ut atp., ze zapl atd. —-—Tvrdé 2,
které tu býti má, udrželo se v některých nářečích, na př. uťal BaltD. 1,
83 (hran). pjal t. 43 (hl'OZ.), najmul, tnul t. 125 (laš.) a j. Z něho pak
bývá t. zv. obalováním ze, na př. zapau t. 46 (lhot), zapnu (m. zapnuu
z -nul) t. 136 (sev.-opav.). — Srov. 39 č. 1 a

Samohláska slabiky kořenné bývá dial. zdloužena, na př. začál, zapjál,
žál BartD.

2, 106 (letov.), přijali t. 1, 97 (příbor.);

důžíl t. 195 (tiší.

píl t. 2, 165 (bl—n.),

podle inf.).

f) Participium

-zs: pen, pamě-,psl. pbm, pbnašn Na př. l'penrucě

Pass. 390, rozpen rucč Hod. 335, rozpon stany Ol. Gen. 33, 17, napenffe
lučišče ŽKlem. 77, 9; pochzen sč ščedr Jid. 17, fnem 5 své ruky prsten
Pass. 330, kněžna poczenffy porodila t. 337, žena v svój dóm ji przygemffy
potřěbu jiej dáváše t. 287, židé poczenffe cestu Štít. ř. 172b, przigcmffe
ChelčP. 225'), nademflc se 01. Deut. 1, 43, wzemffe Ben. 4. Reg. 10, 7
atd. — K tomu dvoje_novotv &.ry: pav &])rm'vLdnuw.

Matiaaínayaícgneummga
podle partdíal
atd—„mdls

fiem..PěvšiM3_12©š9.a1p;__m<>im

plur. pěli: k sllšal pl. slyšěli bylo part. slyšqq pl, slyšěqšg
toho

přiděleno také

k Ř'šĚ.21_—_PČ;ZÉ.P=HIĚ_„ÚGQZ„Et...llěťšžaššlg

gz),—pj;stqtlk_z_1_S_Q__b_(ÍŠ_111321431BassL
321, wynyaw

meč EvOl.

253“,

napaw

lučíšťe

01. 3. Reg. 22, 34, na kříži tě rozpyewlfe Kruml. IOP, utyewffe jich rucě
Ol. 2. Reg. 4. 12, počcvši synem pannú byla ŠtítV. 315, počevše t. 258
atd. V ňav-pěvše je pravidelná, přehláska, srov. I. str. 113. Časem ruší
se tato pravidelnost a bývá sg. maso. neutr. -čv místo -av. a fcm. -a.vsi
plur. -avše místo -ěvši, -čvše; na př. pocziaw Comest. 228“ a pocziew t.
2243; plátna rozpiewffe Troj. 379 a plátna rozpawffe t. 305; wyniaw meč
Apoll. 144% wyniewfly t. 137a &fniew svój plášť Mart. 12b, nayawffe sobě
koně Lobk. 75"; [tiew zuby Otc, 410“; [tiew ruce Comcst. 993 atd. A na
konec ovládá všude -a-: poczawffy Ben. 2. Reg. 11, 5, poyawfle t. 4. Reg.
11, 9, napaw Haj. 379a 'a protiawffe t. 11b, vzav, vzavši, javše Br. NZák.
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34“ 59", 65" atd., uč. ngpgtggugvgi,_7a_vše„__atp. Us. Novotvar
ovšem jen při slovesích, která. mají part. -al ps1. 12h..
Novotvar

pmw.

dmzw,

-uvši

-zwše

tento jest

jest_1_1_s_tloje_n__]_)odleno_votvz_u'é_ho_'

part. -u.l :
_k_i_n_f.__m_in_zítgl„
part minul je part. minuv, mmm-ši.
mimwšc atd.. pýiělává se ted! k (novotvarým) inf. pmiti, dmúti a part.
pnul, dmul

atd—.ÉISŠBLL-P2M:_£1M&_._Tí€%ŠĚ1„:EQ<Š€š na př- připnuvši

se

rybička k lodi HrubPetr. Jg., (Ruth) namnuwll'y z klasův (zrní) t., se
pnuvše Vocel 156 atp. (v novějším jazyku knižném).
Tvar pe-n drží se do poč. stol. XVI, novotvar -av vyskytuje se v do—
EJEQEGLQÉQÉQLPŠ..

221_1334)- of!__p9.č_..„XY_If.

''

%)hrama—!&
L 5 kOĚIBLVlLl_.:ž;=„153_t.JM-„.-_a._=.l.td„.-ps_l-.12£éě,„3.1%. V stč- byla

pravidelná přehláska -a-, -ě—,srov. 1. str. 113; na př. budu opat koží Ol.
Job. 19, 26 & zapieti jsú v púta t. Naum. 3, 10, naiat conduc'tus MVerb.
a jsme

wyuyety

Štít.

magŠiíthšL

uč. 102b, vtata

ruka

Ale.

1761 &_1)_tý_k__11_1_í3_-lí_k_rí(_l_lg

77b atd. Pravidelnost tato klesá a jest kolísání; na př.

kterak jest priget od krále Baw. 268, od toho postu mdlí jsú wynaty Štít.
ř. 209a atd. A na konec ovládá všude —a.—:pocžati jsúce Ben. Job. 3, 16,

prziyati jsú t. 4. Esdr. 6, 20, palec vtíat Háj. 19b, hlava Itiata t. 97b, tří
prstové vtiati

t. 165“ atd., ltngpgt,

stat atd. _p_1_.__:gt_i___1_1_s„_1gm_t,_
najat

mýt. 341, podkrk. 54, zapjatej Kotsm. 6 (doudl), pjatč Btch. 241 (dol.-bcč.),
sóatý BartD. 1, 267 (val.) aj., slc. piaty. Místy & částečně ovládlo -e-,
z býv. plur. -ětí; začeto léta Páně chodHan. 296, pivo je načetý, zapětej
kabát, (strom) potětej, nažetý ječmen Duš. jihoč. 2, 12. Jinde -í-, zkrác.
-ž—,podle inf. —íti: zapítý,

utítý

BartD.

1, 93 (ke1.), vzítý

t„ 255 (Zlín.),

zapitý, utitý. požitý t. 83 (hran.) atd. — &votvar'ýýt;
podlenovo—
M&MtígL—ýýg
: páchy przipnutee Lact. 500, sukníčky—ůfnůtéHáj.

__—
..

341“, rukávy vpnuté t.. zrní \vymnutého Br. Lev. 23, 14, krčmy od Jana.
ugmute KolEE. 283“ (1737), přigmuté Seel. 363—364, zapnut, najmut

Dobr. Lehrg.' 100 a 222, jmut, tnut, pnut Jg. (v. jat átd.), kapitula'b'yla
vyjmuta TomP. 1, 76, byli vyjmuti I:. 83, roucho uzmůte t. 4, 6, žapnut
atm/Us., [a_ngt,__tnut,najmut mýt. 341, podkrk. 54, zapnuté chrom. 286,
zapnutej Bártl). 2, 226 (třeb), zapnoté t. 174 (hm.) atd.
2. S kořenným -q-: dnt, -a atd., psl. delta, _-a atd. Na př. dva sduta

voly 01. 4. Reg. 17, 16 atd., dut Us., adj. důtý.'-';“Novotvar
dmujž,
EQĚJQYQĚYGFÉDQJĚLÉBMA ňadra rozdmutá %18307 45——
V Stsl. je tu také part. ma: raspnnenfb, d'Lmen'L atp., Mikl. III2 104;
v č. toho není.

_

h) Substantivum verbule.

-\

1. S kořenným -g-: pětie, psl. pgtzýe. Na př. na kříži l'OZEleti_e_ChelčP.
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1795., gietie ŽKlem. 67, 19, pocžietie 01. Gen. 25, 21. utětí Blah. 197,
pgčgtí,__yozpští,___piijgtí,na nebesa vzetí atd. Us. S přehláskou zrušenou:
po matky boží na nebesa vzatí List. r. 1454 v ČČMus. 1887, 118, po při
gatý té s1m1my Beck. 531 (neumělostí, podle přijat); žatj Dolež. 257, žatí,
[tatí Bemolák

99. —NOV0tV&l'J)nutí

atd., podle T__l'QVOtval'éhg_RQIÉLQWÉ;
053—

s napnutím všech sil Puch. r. 1554 v ČČMus, 1878, 434, k odegmutj masa
Seel. 174, přigmutj t. 183, pnutí, tnutí, jmutí Jg. (v. pěti atd.), napnutí
Pal. 4, 1, 6, o přijmutí t. 141, odejmutí t. 5, 1, 265, slavnost přijmutí
TomP. 1, 50, přijmutí t. 43, t. 4, 359. najmutí Jg. Sl., sejmutí, napnutí

Us,
_o_b_._Eri

_2_.__S_159_1'131mým
al,—;“dutie,
30,

33,

111_1ng

— N o v 0 tv

psl. dqtm'e;

& r clmutí

na př. dutie

Us.,

flatus

Pror.

Isa.

pod_1<_3___1_10votv.
part._ __(Imzt__t.__

Slovesajednotlivá vzoru tohoto.
88. čnu, čietz', psl. čbnq, čgati,z koř. čen-. — Impf. čniech; novotvar
čich,

(dívka)

v.

š

85.

pochzie

-— A_g_r.„_ěr_š_clg_
atd.:

synem

Piqu

ty

poczie

odkládati

Hrad.

126b,

31911219-_Iřilat_._.na„_5čěpx_.zřicti..Jid.. 73,

(dietě) wczic sě rndovati Hrad. 65% voj sč poczc hotovati Ale. 425,
Aquila. & Niceta pocziéíta tázati Pass. 290, poczyefta sě raditi DalC.
62, pocziechu sě raditi t. 493, (obři) věži činiti poczechu Ale.
635
atd.; — novotvagjgglg : poczach sě modliti Lvov. 901),png_zg<_:l_1u__
alma
EvOl. 148“, poczzachu plvati t. 254% počachu bohu chválu vzdávati
Dor. v ČČMus. 1859, 24 z rkp. Lvov. — Part čal pl. če'li atd.: poczal'
DalI-I. 30, poczieli Pass. 480; (král) počel plakati Alxp. 8, zaczali sme
zpievati Lobk. 74“; —čal, —čaliUs., začal, začeli chod. 34, nezačel sem
chodHan. 199, nezačela t. 41; — novotv. čn-ul & -čl v. 5 87 e). —
Pifl'Ě-ÁFILPLĚCJZĚ?LPQGPZ?P_$Š_ŠČQQL_—li€1=
17, poczen

ot vraha Ale.

1166,

poczen kázati Hrad. 85, pochzenfl'i JidDr. 17, poczenfy dievkú ostala Hrad. .
64“, kněžna poczenfl'y syna i porodila Pass. 337, poczenl'fy Vít. 83%, žena,
poczenffy íu'odila Ol. Gen. 38, 3, jiní pochzenffe s_ěu milosrdí Ale. 6,
1, židé poczeníl'e cěstu Štít. ř. 1.72b, poczenffc ŠtítVyš. 113b; — 1331113
..... ...—___..
.--..1 srov. I. str. 373: pochzem svat'ú mšiu
t_o_l_10
je změnou
111553on13_čgm-

pěti ApŠ. 27, řeč poczem mluviti Jeron.

1315, Anna pocgomgympprodila

2", dievka poczenlíl'y ŠtítOp. 93, poczemffi Vít. S:“ var., válka po—
čemši Sněm ř. 1471 ve Výh. 2, 850, počemíi Kladl—.Gen. 38, 4, počemfe

t. 24, 54; — novotv. čcw pl. čěvše atd.; poczewfú Vít. 83a var., pocziaw
Comest. 228“ & pocziew t. 2243, pocZzew od Mojžíšě EvOl. Luk. 24, 27,
poczyew EvVíd. tamt„ poezawffy Ben. 2. Reg. 11, ——Pant. čat pl. čěti
atd.: poczat conceptus ŽWittb. 50, 7, (úrody) sú pocžaty offěrovati 01. 2.
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, Par. 31, 11, nacziety sú ŽKlem. 105, 28, mě. -čat, —čati; začeto chodIIan.
296. — Subst. verb. čětz'e: pocZietie Ol. Gen. 25, 21, početí Us.
dmu.
293932543.

dáti,
—

Eslwdamq,

dqt'i, zkoř.

dom-. Zd\f_o_an__á_s_o__l_)_e_n_lo_Rřipytím

.IŽIšivíS—.__d"_l'£b_=
3113131;
. „mne. Stima-.

49:

novotv.

_;rJl_z:„14_:__l_i_tio_

se duje Dolež. 272. — Impt.. dm—i lla Prešp. 1159, vody tě odiniete
Comest. 89b; novotv. daj Us. — Impf. (lmicchz (země) se dmieše Baw. 70,
jímžto fyc d1nycchu tumebant Ol.- Súdc. 8, 3, větrové dmychu EvOl. 60“.

— Inf. dáti a novotv. dmouti, v.
Ol. Jos. 16; novonv. duje Us.
ŽWittb. Moys. 10, duch podul jest
Lab. 24, 3, dul Rosa 170, řeka se
80. wzdnli sú sě vsi Ol. ]. Reg.

87 a). — Part. dma: (vody) fye dmucze
— Part. dul: podnl duch tvój fiavit
Pror. Isa. 40, 7, (bohatý) dul se a chlubil
zdula VelKal. 207, moře se wzdulo Pref.
5, 6; novotv. dmul Rosa 195 a Us. ob.

— Eagmdfmznademífe sě pýchú % Deut 1, 43, Lit. tamt; — novotv.
(__/w;__1_1_a_d_11\y__[ye
t_umens___Ql_.„Ge_n. 31,

36,

řeka

zduwíl'i

Ie Koc.

376,

naduv'

se Us.:spis.; — novotv. dmuv. — Pant. dut, novotv. dmut, v. š 87 g); —
subst. verb. v. tamt. h).
Ma,-i'égámslsiwc,

ff.-.ga-_-z..,k9_ř_—._z':éa%„_.(j:__Jnatipké).-_
: „A01.1.žěc/f.:

ln-óza Boleslava pogie DalH. 30, _L_i_b31_š_é_
jej _mpz
ppquDalC,
7, otgie
povětřie- ŽKlem. 77, 26. (Ezau) pogie sobě ženu Comest. 37“, (Ezau) wze

dary t. 411).Tristram je rytieřóv sto Trist. 287, ta pany gyefta fye jězditi
DalC. 85, Božčj a Mutyně gyefta sč mysliti t. 54, židové Ježiúšč gíechu
Hrad. 81“, yechu sě tázati

DalC. 5, wzyechu

t. 82; — 110votg._j_a_g_l_a_
: wzach

s ním známost Kar. 12, (peníze vrácené) wza kniežě Vít. 52“, (ŠimOn)
wza jej na své rucě EvVít Luk. 2, 28, (Mojžíš) wzza metlu EvOl. 120“,
(Orestes) wza svú ženu 'l'roj. 231, (matka) wza to děťátko Mart. 22b, (císař)
wza veliké zkrúšenie t. 383, (král) wza sto hřiven t. 54“ a j. (tu často),
pastýř wza nádčji sobě Baw. 93, což ona newza t. 31. (Judas) wan sob_ě

ženu Comest.44h,93231.malém.-.;ašijagqa.Luk-

9, u, (Asa) odgia

nečistoty Comcst. 1593, (panic & Vikletice) sě objašta Pís. XV stol. ve
Feif. LL. 670, pomoc s násilím se sníasta Baw. 31, wynyachu kuklu EvOl.
41b, kopími yachu sě bíti Mill. 541 piigachu k sobě nmoho kniežat Mart.
52b, přijachu se mile Tand. 33, wzachu Comest. 33b. —Inf. jieti zúž. jíti,

novotv.jmoatz',jat/i atd., v. 87 a). — Eagtgz'gí

atd.: wzelifmi vel

prigeli [mi accepimus HomOp. 152% obgieli possedeřůnt ŽGloss. 104, 44,
křest wzieli SVD. 61, duch prsigieli L 62, prfiyal Žchm. 29, 2, pravicě
tvá prfiyala t. 17, 36, prliyalo t. 68, 30, prfigicli fu mě t. ]6, 12, zpod—
yal sem levavi Ž-Wittb. 142, 8, zpodyaly řčky hlas mój 1; 92, 3, (židé)
sú _sě fnyeli Hrad. 74“, tadva vieru sta przygala ML. 87b, aby těla ukři
žovaných [nyely t. 1205 aby oheň l'nal rez Štít. ř. 226% wynal jest svój
meč t, 236b atd.; pána iného jsú preč wzali Hrad. 44b (pro rým: fchowali)
(panny) wzcly své lampady Štít. ř. 230% \\LŘI toho syna GestM. 67 (52),

184

mistři yaly se na hvezdy patřiti t. 97, 71; jal, jali atd. US.; vzel, vzelat
vzelo, vzeli chod. 34, de bych vzel peníze chodHan. 54, vzela s' t. 175,
páni vzeli t. 53; —- novotv. jmul, v. š 87 e). ——
Part. 'eyg,_jý__m_p_l._
tělo jeho wzemffe a s velikú chzctyu pisigemll'e Ap . 116 sl., WZOelll
otpuščenie SVD. 75. člověk ho (hada) wzeom JidDrk. 104, gemffe Ale. 7,
7, gemffe jej DalC. 10 a j.; przygem Pass. 49, za ruku jeho ugem t. 393,

žena przygcinffy t 287, chleb \vynem jim (psům) poskyte t. 296, fnem
5 své ruky prsten t. 330, srdce z neho wynemffe t. 4671 šlojieř fnemfil
Ans. 1, fnyeinffy svój šlojéřek ML. 104'3 tělo s kříže fnyemffe Hod. 523,
(Spasitel) pogém je (učedlníky) HusPost. 37“, \vynem meč Kruml. 26“= wy
nyein dva. peniezě Koř. Luk. 10, 35, wyniem Comest. 264% wyneinffe OtcB.
133b, (Alexander) zavola Filipa i obgein jeho vece Alxp. 43, Alexander
wzem napoj poče hledčti t.. vzemše příčinu Sněm 1471 (Výh. 2, 851),
vzemše to před se t. (852), vzemše potaz WintCírk. 699 (z r. 1496), wzemffe
ChelčP.

59%

|_)__1_'_Z_lg_cl_l'_l_ff_0__
_t. 225“,
Wienilllehljen:

4.

Reg.

10,

7;

—

5 při

daným —v,srov. Š 41 č. 6: wzelnwl'iEv. Třeb. Luk. 12, 3; — galia

atd.: statku k sobě \vzaw Pass. 321. wynyaw meč EvOl. 253“,
wyniaw meč Apoll. 144% wyniewll'y deky své t. 137“; lniew plášť Mart.
12b, vgew jeho za pravici Alxp. 54, pogew koně Troj. 2293, nayawffe sobě

konč Lobk. 75“; jav, javše at_d_._; — v HymnOpav. jest i pt. -jam:
divne přirozenie przyyam assumens 75, hřiecha przyyam tvorničku 112“;
podobá se, že je to slovo vzniklé kontaminací—\ze staršího -em a novějšího

-av. — Part "Qwitt"
gethi

atd.: naiat conduetus MVerb.. synové jsmy zpod

HoniOIŠ; ]52'1 budú wzieti ŽWittb. 57, 9. jsú—li \vynyety od postu

Štít. ř. 2092 jsme wynyety t. 102“; kterak jest pi'iget od krále Baw. 268,
od toho postu mdlí jsú wynaty Štít. ř. 209“; nč. jat, jati atd. US.; —
novotv. jmul.: krčmy ugmute KolEE. 283a (1737), přig'muté Seel. 263—264,
jmut Jg., kapitula byla vyjmuta TomP. l, 76., byli vyjmuti t. 83, roucho
uzmuté t. 6, najinut mýt. 341, podkrk. 54. — Subst. verb. jětzlg; gietie
ŽKlein. 67. 19, pi'ligietym člevěčstva t. Athan. 33; s přehláskoli zrušenou
jutí a novotv. jmutž v. v š 87 h). — 'l_'_i'gl_)p,__yvtknggggtgpšktggýaěfg,

Míjí

složeninach

tohoto

slovesa.;jsou

to zvlastn_es_t_i__hla_sko_\_ó,

ale budiž na ně upozorněno také zde.



VJJTi-jbm- stahuje se -?Í—jb—
v -_í-=a vedle přijmu atp je
PÍÍ31111..3ĚS.1:.3_212124195-Qbšt.Alb.76% neprzymem

Ye 124441305.-

Ale-

429 atp

9.07:7.7.47!:_JÉLEQÉQLREÉQÉ;345121141,„1993513lŠQÍQPBá;

ŘGLLĚEQÉŘQjz.-.„EĚPLCĚLOJBPÁQÍfÍĚWŽ'iĚÁPÉÍŘQS:P.?CÍÍF'ÉZ...?ŽZÉÉJ'ĚÚL534.74:

jynialusuliiatmjf: Jsou to slova etymologicky stejná. ale hiatové 7'- způsobilo
znění rozdílná, a s rozdílem tím spojen také rozdíl u \ýznamu: vzieti acci—
pere, v.;jiieti _n. vzníeti s_uscipeije, vznietí sč exardes'cere atp. Příklady
tohoto: (oheň) se wzeyme ŽWittb. 38, 4, od těch (stavitelů věže babyIOn
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ské) l'ye \vznyeehu rozliční m'avi DalC. 1, ohefi se wznal ŽWittb.

17, 9,
poslal sluhy aby wzyali plod t. j. vzjaly Einmn. 23. (ty jsi) wznala tu
Svádu Kat. v. 1605, nč. oheň se vzejme, se vzňal Us. — Za vezmzqdigl:
wee. v- 1. str- 444; — někdyiešzws._WEQQLIBIEQILQQĚPPJPQÉĚÍJ???“

EIÉÉ'ŽÉKĚĚÍÉJQXQĚQ-..39%.._9._.Z.._..t9!!9_„.ělQŽLAýZ'M na př- roucho

uzmuté

TomP. “4, 6, uzmu. uzmoutí Kott. s. v.; — a_nejhojnčji praes. vezmi-_:přece

ho vemu ČernZuz. 166, vemu sobe příležitost BíiA. 71, vemu, vemeš atd.
Us. ob., vemu, vemeš, veme, vemém, vemete, volný BartD. 1, 349 (rožn.);
i1_npt.wem: vem kde vem Dač. 2, 209, ČernZuz. 205, vem ji Sajfr. 17, 33,
wemme Nitsch 63, wemte t. 15, BílA. 53, wem, wemte Dobr. Lehrg.l 313
(uvedeno jako niedrig), vem, vemte Us. ob, to si vemte Rusk. knih. 12,
297 (Jar. Hrubý); sotva sem patří wemi LékB. 49“, podle zachovaného -i
je to spíše omyl písecký m. vezmi; v Čern. Nem 15 psané wezm, \vezm
lajno atd., není-li to též omyl, mohlo by býti přechodem od vezmi k vem;
— tvary další shodují se většinou se spisovnými. tedy inf. vzit, part. vzal
atd., ale místy je také inf. vemúť BartD. 1, 349 (rožn.), part. vemúl t.

&vemuty'&; — Mjekojyem

místawww„.lak_.í9._&alsé„;€m

atd. III.—Ewa; praes. venu, veneš BartD. 2, 259 (žďár), impt. veň, veůte
t. 218 (třeb.) a j. — V nař. slc. je místy také vež-, vež-: praes. já vežnem,
každý vežne Duš. verb. 119, impt. vež me šnhaj budem tvoja tamt, mě se
(si) ty vež Suš. 378. Zmčkčení z v ě, ž vzniklo tu trvám v impt. vem-i;
odtud přejato také do praes.; impt. pak vež, vež, vznikl zkažením nosovky.
Jako ...efffrem _věm'zee..etd—,_telg_biill9._v
Bič: Lake.mámy.int_gýžqmgdlc.
.Q'Ěšíil'šíkíllf—_.(WWW._„Qll9...z-£€imfž:..,Qýzlšěís...PQt0._Z_„QPTzrilam.Ba_.Qlěfřzitžti:Bývalé

otmu inf. otieti je zachováno jenom v několika dokladech starých: praes.
otmu, nižádný neotme 1ni jich EvTřeb. Jan. 10, 28, někdy jeho (pokrmu)
odme ŠtítPař. 117“, (člověk) otme—li lie lakomé mysli ŠtítMus. 63" (m,
neotme—li sč, ŠtítV. 132). sbožný otme lie lakomstvu t. 64% kterýž lie
neotme tomu (smílstvu) t. 65b, kdož neotme lie jemu (lakomstvu) t. 649;

impt. otmi : otmiem fie lenosti t. 63“; part. oťal z *ot-glí
(duši) ut auferant ŽWittb. 39, 15 t. j. otčli (ně. odňali).

aby otier ji

Složením se 3512- bylo praes. sanbmcg inf. sangti č. semnu, sm'eti, na.
ní:-„e_ťjglyee-Exámekruuzštía
nč. 153“ atd-= srov. 1- str. 308- 123_1211.
Udelat—„pěl san-mna stč. snem fem. sqemši atd., s_tůvgdýml:p;_;__palivem
ĚŠULjŽIDÍQL-„ÍPÍL525991-.PWĚLÉĚÉLPJ:
neige..
a_mšiiěiio..tekáhire-lá?liá

13mmpaLiLygelLyegĚemitA, Dokladyv. zde výše. — Skupení
piesnn'kvjo.
_s_c....a„.ic„nlzaesa_..scmmv
impt—
semm?atd., alma
realm—sjem (131953 libost)
uč. 78b, femniete helmy BrigF. 79,
srov. I. str. 545.

Mamaflieýž-.,zg_$ilúu_jgs&_._:Eri„.:zžt.__9m110103i0k3213391910, sro“
1. str. 308 a 377. Analogjínpak vkládá se také do složenin jiných sem
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laiiíišícb__a_Je_si_zejwšne„pyrigěi...na31L—„£uzígl „atd.-_Us. místo

vy—jieti, v.v—jal,

& k tor_n_1_1__v_jazxku
starším

winmu

ŽWittb.

také

praes.

vynmu,

90, 15,_ p_eggyjigl_e[s__gl_1_elg_l)„*
186'), wyňme

vyňmu:

en'piam

Come—stlaž47ň ať tě wynme

VšehK. 153&atd., ímpt. v_i/umi, vyňmz': wynmi meč Kladr. Súdc. 9, 54, srdce

z ňeho wynmieme GestMus. 50 (41), wynmiete tollite ŽWittb. 95, 8, part.;
v_i/mna, vyňma:

ty osoby wyiime. VšehK. 176“ atd., srov. I. str. 380; & pře—

_s_niyk_i_1ntíni
Tmy-__
místo-__ninzg:praes. nechat wvmnu drástku EvTřeb.
42,- impt. wymny břevno z svého oka tamt., prach wymni AlchAnt. 13b,

wymniete bratry z chrámu Comcst. 82“; — gest

dále dial. pří-nwmmísto
Lňjggiiinflpčgmnout, přesnnxk_en12)7'-imnoutz
přimnút Šemb. Dial. 17 (domažl),
přímnoutchod. 46 a 53, to nemůžem přimnout'chod. Han. 266; a jako je k inf;
padnouti part. padl, pad, tak vyvinulo se také k přimnout part. přím'
(m. příml):

vod něho sem to přím chodí—Ian. 104. habych to přím t. 266.

klnuL kléti, psl. klhmg, Býti. z koř. klen-. V stč. lulu-___ l souhláska.,

© praes. klnu, impt. klni atp. jglposlabišgnei odtud dial. knul atp. Berm,-"'
1, 111 (las.), Místo žádaného lcla- "za kz;- býva-le-, srov. I. str. 95. _ ggafg
klmc atd.;

ty klneš Tkadl.

čb, Ělgek__\gz_eklne___Ští_t_Qp_._
19, _i wzeklnu

lidé

Štít. uč. 86b atd., klnu atd. Us. spis. — Impt. klm; lulň atd.: pod a pokanr
Ol. Num. 22, 6, volaj, klni jakž chceš Tkadl. 75, poklnyete maledicite 'Ol.
Súdc. 5, 23, klniete Comest. 119b; poklň lid tento Br. Num. 22., 17 ; klň,
klňte Us. spis. — Impf. klnicck atd.: klnyechu maledicebant ŽWittb. 61,

5, když jeho,klnycchuHod. 31“.— Aor.:_qugg

poklewkniežete“

1. Esdr. 10, 5, t. 3. Esdr. 8, 97, Job pokle svój de'n t. Job. '3, 1. — Inf..
klétz' zúž. klžtz': Petr sě počě kleti Hrad. 84b, budu vy klety ML. 17b, sv.
Vojtěch musi zemi zaklety DalC. 32 atd., nč.k1íti Us. spis. ——Part. klnaz
klnucze

jeho

ŽPod.

36! 22, klna,

to klcl. kLé_l_:jenž Své srdce

klnouc-

zaklel

Us. spis. — f_a33___l_věgd__n_en_ídz_j4_e<

All). 101% ti zakleli

je Krist.

106%

hospodin poklel maledixit Pror. Jer. Lament. 2', 7 atd. (často), klel atd.
Us. — _Ijert:klennnedoloženo; novotvar klav není, poněvadž také není,
p_ar_*1_b_._
3131 _3__z_a___t_q_[qěe_q__p9dl_e_Mgl:
sv. Prokop

11b, biskup zaklew zemi l):th.

zaklew

ducha

vyhna

jej

Hrad.

75, otklew t. 32, poklewffe jeho židé řekli

Krist; 70", klev Us. spis. — .Part. 'klet pl. kletžngjdkg__l_t_l_(_zý_-z
ktož by byl

nevinně klet Štít. uč. 18% klet býti musil DalJ. 43 2 L, .Ff, P, prokleto
DalC. 94, prokletí jižto Žchm. 118, 21, kleti budú oni t. 108, 28._(ti)
klety běchu DalC. 43; tvé božstvie jest zaklato KatBrn. 385, jenž jsú klaty
pravá klatbú Alb. 905; — pravidelné klat-, .klet- jeví se jistou 111_qu
\; „adjekt.__£j_l_ggtý__
p_l_1_1_r_.__k_l_e_t_í_.j_to
klatea dietě

PilD.,

siemě

proklate

Hrad.

12%

sbožíce klate t 128“, již sč bránie 'mrzkosti klatey t. 73“, město prokleté
Ale. 317, Apollon proclaty JiřBrn. 1'16, ty jsi zaklaty KátBrn. 342,_s pro
klatim budeš proklati NRada 1849, zaklate věci 01. Jos. 7, 11, (město)
proklatě Ben. Súdc. 1, 17, proklateho nepřítele Koc. 287, prokletý Br.
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'Deut. '7., 26 atd.; svoji kletye ruce Vít. 24% jděte proklety n věčný oheň
Alb.-4lb. vy klety lidé Modl. l70“, diábli proklety JiřBrn. 118; panošě
klete Kat. v. 2333 jest odchylka písecké. m.k1até, jak svědčí rým (:svaté),
a rovněž tak v NRadě svině prokleta 1133 m. proklatš (: nestydatá); od-l'
chylky skutečně jsou kletu vodu ML. 45“, (město) prokleté Ben. Jos. 6,
17, prokletú přísahu Háj. 713. proklotým jazykem tamt. & j., srov. III. 1.
str. 555; ně. proklatý plur. proklatí. — Subst. verb. lcletie Comest. 898,
\v- prokletj Br. Num. 5, 21, prokletí Us. spis. — L 3331133_pilaesentníin
Ěgžlli'jndšlínywtež— takové infinitivní, a k infinitivním kle— dial. kla

též takové praesentní. Sloveso se tím zdvojnásobilo
tvarů

náležitých

novotvar

y_:,____p_rae_s_
___lglqjy__Us,pb„

& jsou vedle
BartD.

1. 135

(las.), klaju t. 78 (rožn.); impt. klej Us. ob.; part kleje též; inf. klnúti:
bych

uměl tě klnúti

Tkadl.

1, 29, _lglnouti__ys_.___spis._.
klnút

BartD.

],

125 (las.), klnót t. 2', 105 (lctov.); part. klnul: jiní klnuli Lab. 13, 3,'
pak láli., klnuli't. 18, 13, klnul Us. spis., ta mě zaklnula Suš. 143 atd.;
part. klmw Us. spis.; part. klnut: zaklnutý zámek Kulda 1, 149; subst.
verb. klnutí Us. spis. — Jině ještě novotvary porůZnu se vyskytující jsou:
inf. blejt Us. ob., podle novotvarého praes. kleju'; impt. kleň, nekleň milá'
nekleň Suš. 343, kontaminací; part. klen, (Hus) 'za kacíře proklen byl
Royko, Hist. sněmu Kostniek. 1785 (v předml. k II. dílu, překl.)1 podle
kleju; subst. verb. poklenyě maledicta Pror. Dan. 9, 11, bezpochyby omyl.

wtmžgtiuněkmmuhti

.Z....stÍJ'žŠ'L':Slabikama- za mé-byla

původně měkká, srov. zía- za pg—v odstavci následujícím. — Praes. mnu,
impt.

mni,

part.

m-na

atd.

Us.

stč. i nč.

Tygry _t.____zg__i_1_1_í_i_1_ii_tivní
skoro

vesměs zanikly, jsou za ně novotvary. & časování je tudy jako v tř. IL Na
př. inf. mžeti: slc. mjati Jg. (mnu); novotv. mnouti Us.; — Part. mal pl.

měli: slc. mial Dolež. 114,_'rozmialt. 10; novotv. mnul Us.; — amen
nedoloženo;291913;_ma.2„pl„měpiěá=
Giuthknainnveviív .spbšzxnšžl;
2, 14 (m. naměvši, změnou hláskovou mě-mňe, srov. I. str. 226); novotv.
mnm): (Ruth) wymnuwffy z klasuov (zrn) Ben. Ruth tamt., mnuv atd. US.;
— part..mat pl. máti nedoloženo; novotv. mnut: zrní wymnutého Br. Lev.
23, 14; matením se vzory jinými jest i mněn: nového 'obilé rukú \vymnie-,
ného Comest. 1643.

jím. pieti, psl. ])bnq, pgti. z koř. pen-. Slabika ;m- za gag-, kde se
vyskytyje, byla. původně měkká, jia-; měkkost v č. západní zanikla, trvá
však v'proniklé jotaci v nářečích východních, srov. I. str. 418; dílem vlivem
Eighgdním,__d_íleng__podle
tvarů pě- : pie přijímá se jotace od sklonku stol._
33.111„.t<ft_k.e„
519...iaELIELĚDLS.QY_D_Qb.Q._a_
nase_.„p_éqz,_lioběagvšui

.EPÉEQÉýQLPLVé
ll__Y.Ž.Z!l?l!1.F_š-._2?šžz..klšldfř
„se..qvšgi,

ygtíkíbgttngmysl;

_méně..

vedle31.19..ÉEJLYEílÍ—ÉEUAŠÍEĚÉ
„mde
l'ŠaĚIÍLPÍÍa'z má.„arianšenějšía

na Př.

vlastnejiřečeno:ve rčeníchseamenaaane
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vává se staré pw, kdežto pict-, pja- jenom do nově vznikajících nebo ob-.
novených rčení knižných se dostává. — Pracs. pmt atd., Us. stě. i nč. —
Impt„ pm' atd.: lepny ŽKlem. 31, 9; feptny t. 144» se vsutým -t-, srov. 1.
str. 397. — Impf. pniech. — A013pěch, novotv. Pach a pnuch, doklady
v. v š 86, 1. — Inf. pieti zúž. piti, novotv. pmíti a ýati; doklady v.
v š 87 a). — Part. jml pl. pěli atd., doklady pro dobu starší v. v š 87
e); nč. pal pl. pali Us. spis. i_ob.; zapal BartD. 2, 226 (třeb) atd.; zaúal
t. 1, 83 (hran.), pjal t. 43 (hroz.), t 2, 27 (holes), fi./11fom. ýala t. 1, 101
(val.), zaýál fem. zapala t. 26 (z lin.), pól (z 13511)fempála t. 125 (laš)
atd., slc. pial fem. piala; připal Br. Ezech. 17, 7, fpial Rosa 163 a 183,'
pial Dolež. 113, fpial t. 208, fpal oder fpial Pelzel 316, pial, zapial Tham
113, atd.. pial, pal melius'quam pal Jg., přepiali ulici TomP. 3, 398, které
(řetězy) upiali t. 4. 21 atd.; — novotv. pnul a -'pl, doklady v. v 87 e). _
Part. pen pl. penše. doklady v. v š 87 I); se změnou hláskovou pom:
Spemfy svoji ruce Kat. v. 918, srov. čem m. čen. nahoře při slovese čnu;
— novotv. pav pl. pěvše atd.: na kříži tě rozpyewffe Kruml. 101“, napaw
lučište 01. 3. Reg. 22, 34, napiewffe Kladr. žalm 77, 9, rozpaw Comest.
37% Jaz0n fpaw ruce Troj. 183, (Řekové) plátna rozpiewffe wátichu se t.
37“, počnú plúti plátna rozpawffe t. 30b; péro sobě připaw Vinař. LV,
piav Us. spis.; — novotv. pnuv: přípnuvši se rybička k lodi HruhPetr. Jg.,
pnuvše Vocel 156. — Part. gáat pl. pěti atd., na př. na křížiu rozpat
ŽKlem. 157% budu Opat koží Ol. Job. 19, 26, všichni zapieti jsú t. Nanm.
3, 10, rucě k dřěvu sta przypyete (m. -tě) ML. 7"', pat pl. pati Us., za
patej BartD. 2, 226 (třeb.), sýatý t. 1, 267 (val.), piat'é. t. 2, 27 (hol) a j.,
zapiatý Rosa 194, rozpiaté ruce Seel. 150, rozpatý Tomsa 20, zapiat Dobr.
Lehrg.'-' 6, piat Jg., rozepiat TomP. 4, 107, očima upiatýma t. 6, 285 atd.;
zapítý BartD. 1, 93 (kel.) & j.; — novotv. pnutí, v. š 87 g). — Subst.
verb. pětie: na kříži rozpietie ChelčP. 179“, nč. rozpětí, napětí atd.;
místo napětí bývá nyní v knihách napjetí. neprávem; — novotv. pnutí,
v. š 87 h).
inu, tictiLnxílJengiiL

_Z__Ě)_1"L__t_61_2í:.
Aor. těch: (Boleslav) \fthie ucho

sv. Václavovi DalH. 30, vtye DalC. tanlt, (mnich) przyetye štít t. 24, Petr
Malchovi vtye ucho Krist. 95b. ML. 110“, jim oběma hlavu ltyechu Pašs.
355, (bok) na dvě roztichu Comest. 70“ (m. roztěchu); — novotv. fach:
(Petr) uta ucho jeho Koř. Jan. 18, 10, Petr vta Malchovi ucho OpMusL'
80b, (Tandariáš levharta) mečem przieta Tand. 173“, (vlk) wta zuby \“maso
jeho Baw. 39, Hektor Ita hlavu jeho Troj, 123% Achilles fta hlavu jeho t.
178“, Palamides bedro jeho odtia od třiesla t. 166“. — Inf. tieti zúž. títi:
dól wytyety ApŠ. 26, hlavu ftyety DalC. 35, hlavu ltjti Koc. 44, stíti Vinař.
209; — novotv. tnauti a ťati atd., v. š 87 a). — Part. ťal pl. těli atd.:
úško jež byl vtal DalH. 31 atd.; tal pl. Cali Us., uťal Bal'tD. 1, 45 (břez.)
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a-j.; Vzatěl,zatčli chod. _34; — novotv. tnul a -tl v. v š 87 e). — %
ten pl. tenše: hlavy jima heilige/3% 377; _ftienffe jemu hlavu Koř. 1.
Par. 10, 9 & Lit. tamt., t. j. íše_nšg__nggoše, ť- p_žglato z Mů,__k_d_e__l_)ylo
právem, jako part. ťal, těli, ťav atd.; — _qovotv. (av 131_5135
těvše atd,:

vtyewl'l'e jich rucě 01. 2. Reg. 4, 12; žalostí l'tiew zuby Oto. 410“. Balach
ftiew ruco Comest. 99-", dřevo protiawffe Háj. 11". mě. ťaXQLÉaÉg. —
Part. ťat pl. tčti atd.: pták má.-li křídle vtyetye ŠtítVyš. 77". palec vtiat
Háj. 19b, hlava ftiata i;. 97“; prstové vtiati t. 1653. uč. Eat, fati US.; utíty'
'BartD. 1, -93 (kol.) a j.; — novotv. tnut v. 87 g). — Subst. verb. tětz'e:
'při ruky vťietij VšehK. 94“. ruky vtietij Háj.186b a j., stětí, utětí, roztětí
US.; 0 vtiati Bel. 182“, podle part fat; — novotv. tnutí Us. ob.
alt)._ĚÍĚÉĚLÉLJĚMÚŠŠL_ĚĚÉÁ—„Ěhkga.ĚŽWLL.&ĚĚ_DÝ_VĚ„YŠĚŠÍĚQJLŽJ: srov.

I. str. 409. — Praos. žmu atd., ždmu Pelzel 102. — 192533231
vodu Lék_13.223b, wyzmiz vodu t. 483, zdmyz ranky (rány) t. 2031). wyzdmi
Sal. 356, vyžmi to Us. místy (Česk. filol. Mus. 1896, 461). — Inf. ždieti

nedoložen; novotv. ždmouti Us. Jg. s. v. ždímati. — Part.. z"qu wyzdma
Rhas. 12, t. 190, potom wyždma proceď Háj. herb. 343. — _art. žďal El.
ŽQZLZL
atd.: kněz žďal ten měchýř až ty jahody (v měchýů' uschované) tekly
WintCírk. 660 (z r. 1554), by ji (hOubu) vyžďal Vel. Jg., 3913131313331
(z rouna) 111; Súdc. 6, 38 Jg., wyžďala & vytiskla plst Čern. tamt., žďal
Pelzel 102; — novotv. žmul Sbor. Hoř. 81. — Part. žem nedoloženo; ——
novotv. žd'qv____p_l.
žděvše ati;__wyzz_da1v__mno_ expljesso vellere

QL Súdc. 6,

38, wyzdaw Lit. tamt., wyzdiaw Kladr. tamt.. wyžďaw Ben. tamt., \vyzdaw
MamB. 543., wyzdyaw MamD. 300“, wyzdiaw rosu Comest. 120“, ji (Juditu)
k srdci přižav Čelak. (Růže XLVII, napodobením jazyka starého). — Part.
žďat pl. ždětz' atd.: tuk buď skrze rúchu wyzdiat Rhas. 61; adj. žďaty':
kmín žvaný a skrze rúchu zdyaty Rhas. 59, tuk wyzdiati t. 100, tak wy
zdaty t. 102. — Subst. verb. ždčtz'e: po \vyzdieti múky s vodú smiešené
Sal. 388. — Zaniklo téměř__a__
1311113431339svým iggLaiivem ždímati,
žňu stč., žmo nč„ žieti, psl. žbĚQLšgig_z___k_ojx__žgzg-.
Tvary _ggeíejggnj
Jsou V stě. z kmene žbn'j_0.'.:__.ĚĚ&ŽjĚlx_t£ng _D9d1.6.--Y„Z;_ÉQGŽÍ_„Y;_25„ĚEBĚŽ
Eid—OLÉLEÁQSEQJQBLN_-SJĚQthYu..
_51n_-_..a_.dí.lqn_1„_\.í
129135;21'19__t5115_„£<212

i v psl., a podle skr. han-JM Brugm. II. 1061 j_e_tu dochován kmglL
prajazykový ghen-je-; tvrdé žnu atd. je novotvap — _Pyjagg sg. 1. žňu
nedoloženo; 2. žňeš: znes kde si nesál Koř. Mat,. 25, 24 (čtení nejisté, alo
podobné v textě tomto); 3. žňe: jenž zne ŽWittb. 128, 7, jenžto znye
ŽKlem. tamt., jenž 'znye _Krist. 53a (2), ktož znye t., ktož znie EvTřob. Jan.
4, 36; pl. 1. žňeme nedoloženo; 2. žňete: kdyřiogplgžtí sěnie
Lev. 23,
10; 3. žňú přehlas. žní: doňadž zny Ol. Ruth. 2, 21, jedni dřieve & druzí
posléz znij Comest. 106"; — novotv. žnu žneš agginýgú doklaglnpoko
z jazyka stalšího: já pozzm_1'_demetamlá 3. Reg. 16, 3, auiž (ptáci) znu
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EvVíd. Mat. 6, 26, (ptáci) nesejí ani znu EvTřeb. tamt, nesčji ani znu
_Koří mint., ještoť znu ječmen 01. 2; Reg. 14, 30, ti ješto žnú t. Job. 4,
8 a j. — lmp!=.„žvě_ pl.—_...žmšté..sm_.i„_ačz.;
— MŠE—_ĚQÚLŽQLŘUÉĚĚQĚÍ.
—5113. 556: jako_jq__yolapi;yolgl_3_iippt. volaj, tak k inf. žati

Můqiiyiptiggi.

(diol) part.. žal

_—Impf. žm'ech: ktož snopek uzuyeffe ML. 52“, lidé

zznycchu 01. 1. Reg. 6, 13. — Inf. žieti: ti zieti budú ŽKlem. 125, 5,
Josef káza ji (pšenici) zyety & všicknu chudým wyzyety ML. 52% nebylo
co na polích Zyti Háj.. 119b; — novotv. žnoati a žati v. v 5 87 a). — Sup.
—žat,v. tamt. b).—Part. Stč.žně, žňúc-z což syýiiiq,_i'iikq.mq
_mfgiélgll
gšziQL_z_r_lyg„„t,i_e_n_1„.f2bydé
_k_121.r_1.i.1„_2a_s£-.
312: Ě;..ĚZ%ÉZW_%1

— Pint-

žal

pl. žělz' atd.: Jiljieš oves pozal CisMus., sěli sú pšenici & zyely- trnie Pror.
61", abyffte zieli to ješto jste nesčlí Krist. 53% nč. žal pl. žali US.; huž

sme požíh' chodHan. 63, tys hužíla t. 44 atd.; — novotv. žnul a -žl v. š87
e). — Pal-L žen pl. ženšc: [Zenffe snopy 01. Gen. 41, 47 (Vulg. nemá);—
novotv. žch pl. žčvše nemá. zde dokladu. — Part. žat pl. žěti atd.. nč. žat,
žati US.; — Subst. verb. že'tíc: zietie 01. Gen. 8, 22, při sžetij luk VšehK.

942žetíst
fi.-„__LZpJLIÍfqtÁa

89. gm

__

patří slovesa třídy pi'vqiiggi'ennou.

—_7_',___-_l,_n3,Jř.
ter-J mel-.

Kmen

infinitivní

mami141414329;Iarxjghpjaow

slovesa

souhláskou jazyčnou

\'zoyoyýhgjq

ýqgj—L
_knjfšg

prá'esens indik.:
sg. 1. tru
2. třeš

3. tře

du. !. třevč, -va
2. třem

pl.v1. třem, -me may
2. třete
'

3; třem

3. trú, -au. -ou.;

imperativ:
sg. 1. —

'2. 3. tři

du. 1. třěvě, ma'

2 3. třěta

pl. 1. třěm, -me, -m._1/

2. 3. třěte;

imperfektum:
sg. 1. třiech
2. .třieše

3. iřieše

Jie- ze staršího Fid-;

du. 1. třicchovč, —va
2. třiešta, -sta

3, třiešta, -sta

pl. 1: třiechom, -me, —my
2. třiešte, —stc

-3. třicc/m,
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aorist :
sg. 1. ta'-ěch
2. třč

du. 1. třěchově, -va
' 2. třěsta, Lšta

3. třč

pl. 1. ta'—čekam,-me, -my
2. tfřěste; —šte

3. třěsta, —šta

3. třěchu;

tvary jmenné:
inf. třícti; sup. třět;
participium

_

=

-nt : tra, trác- ;
mw : — ;

-Zz:třěl, -a atd.; trl, —aatd.;
—5s: třčv, třěvši, třěvšc;

-n6:třčn, -a atd.; t'rt., -a atd.;
subst verb. : třčnie. trtie.

K tvarům jednotlivým.
90. Slovesa sem patřící mají ve svých kořenech -er-_, -el- : ta'-,
mel- atd.
Kořenné —er- je v psl. a stsl. v-některých tvarech oslabeno v -m—
a jest na př. praes. tora., impt. tzn-í atd V tvarech pak jiných jest neosla—
bono, na př. vpsl. inf. ter-ti. V tvarech těchto, s neoslabeným -cr-, začíná

sepřípona vždycky souhlásk'ou aje

tedy hláskové skupení vzorce tert,

které se v c. a jižní slovanštině mění v trčt, srov. I. str. 26 sl, Z psl.
inf. _tertž bylo tedy č. & jihoslov. *trétfí atd. Podle toho jsou tvary, náležité
na př. pracs. setí-u rozedru, impt Setři, rozedři atd. s jemvým -e-, a inf.
rozdvř'ieti, part rozdřčl atd. bez -e-; avšak analogií přejímá se -e- také
do tvarů, kde by býti nemělo, a jest na př. inf. setříti, rozedříti, part.
setí-el, rozedřel atd., hojně a u mnohých případech ustálené již od doby
stč. Stejnou analogií vzniklo stsl. tmě-m. tré-, do'svědčené doklady staro
žitnými jako na př. umnréti Cod., Mar. Mat 26, 35 a' j. (vždycky tak, v.
Jagičův glossář při vydání tohoto textu s. v. umírati), a podle toho lze se
domnívati, že analogické thě— atd.“počalo se & bývalo dílem již v psl.

Kořenné -el- jest jenom v mel-. Tvarů s náležitým oslabeným -b_l
tu není,. jsou za ně tvary z km. mel-jo-, mel—je- podle tř. V. 2, v. $ 96.
V tvarech ostatních mělo by bývati mlé-ž inf. mlcti, part mlelfn atd. Ale

dlužno tu opět předpokládati „mda-; žádá toho jerové -e4 v č. se-mleti :
sz-mblétž atd.; mblé- m. mlé- vzniklo'analogií podle tbré- m. tré- atd.
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V češtině 1:v -b'r-, —bl-zaniká,:č- pak klesá v -c-, a jest tedy na př.
praes. tru 2 $er, part. třel ze stč. třěl za býv. tbrčlz atd.

91. Praesens.

Sing. 1. Mapam,

na př. (já) wydruNRada 714,

neumru ŽKlem. 117, 17, rozproftru obuv mojiu t. 59, 10, (já) zetru jě t.
17, 39, otewru ústa má t. 77, 2, tru. mru atd. Us. spis.; ob. třu, -ř- pře
Ěnggjígga—tdiz
(já) pozhřu 1333215.
3, 379, umřu-li Voln. 23, nevmřu
BílA. 70,

roztřu

sít _Bíll).

51 a j.,

vtřu VesA.

71), třu,___1_n_ř_n
atd,_Us.

ob.,

ti'u, dřu, mřu Bai—tl). 1, 25 (Zlín.), t. 2, 27 (holeš.) & j.; diel. —o,-em atd.,
jako V 5 54. — Sing. 2. třeš__p_s;l_._ipr_eýg,na př. zproftrzes hněv tvój ŽKlem.

84.. 6, zetrzes lodie tarské
mřeš

atd.

Us.

—

t. 47, & otewrzef ŽGloss, 103, 28 atd., třeš,

__S_i_n_g._
_3.__t'_řg.___1)_sl,___3šggjqýli_,
na, př.

bóh

zetrfe

zuby

jich,

čeliusti 1vovó zeti-fe hospodin ŽKlem. 57, 7, meč mój fezrze devombit
ŽKlem. Deut. 42, země požře je Br. Num. 16, 30, tře, mře atd. Us. —

on.. 1...tíícíač,_.:w.»„stslužbrevč
eva), zde modelem-, — 233_315qu
stslággprgéasšžszáeL„též, — 13qu třemi,.:magw psl- WW: mw, vní/.
na, př. pro tě mrzeme ŽKlem. 43, 22, třeme, mřeme atd. US.; dial. -mč,
atd., jako v š 54. —213153,Éčggq,_psl;___ýggrqg,na př. vy zemrzete ŽKlem.
81, 7, třete, mřete US.; diel. -t'c atd., jako v š 54. — 1313. _3_._ý5ý,_
tzn—gta,na př. rovovó se otewruu Pas. 9, že se trú zástupové Štít. uč. 83b,
ryby ZCDJI'IIVžiezí Pror. 38“, proroci sč proftruv L 53% všichni mrvv Štít.
ř. 435 když se strany feprv VšehK. 42% neb se tu páni & vládykové trú
t. 421, atd.; z —úje později -au, -ou: saně jelena. požrau Lucid. 12“, tron,
111_1911„QPQZ__ÚŘ.__$DÍSL
; ob. třou,

-ř- přejato

ze třeš atd.:

otewřau

Kon.

383,

všichni vmřau BHA. 27, zetřau t. 84, otewřau h 26 a j., zawřau se oči Seel.
335, třou, mřou atd. Us. ob., (rodiče) dřou jako koně Rais Bez.; dial. —ó,
—um atd., jako v š 54.
'

“ Koncovka. kmene praesentního -re je změkčena v -ře: sg. 2. třeš,
3. tře atd., a -ř- vniká také do sg. 1. & pl. 3.: třu, třou atd., doklady
toho v. v odstavci předcházejícím. V slc. měkčení toho ovšem není: sg.
2. treš, 3. tre atd.; tu zase přejal; kmen arc také do sg; 1. trem atd.
92. Imperativ.

Sing. 2. 3. tři, lis). thri,

Us. stč__.__i___nč__.
— p_g,__1_._

třěvč, wa, stsl. tm—évé( va), později sklesnutím jotace třevě, ma, nemít
zde doklady, — Du. 2. 3. třěta, 151. tbrčta, pozd. třem, též. -— Plur. 1.
třěm atd., psl. tbréma atd., pozd. třem US.; dial. —měatd., jako v indik.
— lilku-_2;.93293-.P&leZĚÉQ...PQZ£Í-We: otewrficte mta ŽKle.m:_23, 9,
t. 117, 4, otewrziete Krist. 1073, zawrziete brány 01. 2. Esdr. 13, 19, za
wrziete claudite Koř. Dan. 13, 17, rozedrzyete srdcě vašě Alb. 44h, roz"
proltrzietez sieti Krist. 34" atd., nč. třete, mřete atd. US.; dial. -ťc atd.,
jako“ v indik. _ V stč. byl rozdíl mezi indik. třenic, třete a impt. třěme,

třčte atd.; rozdil ten sklesnutím jotace zanikl a v nč. zní tvary tyto stejně.
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,v nářečích bývá podle sing. m: také plur. třime, třite atd., a v nář.
laš. bývá tu ij za i: třijmy, třijtě atd.; 0 obém v. š 19 č. 6.
93. Impcrfektum

třicch, -ég_lq„_y_íqlz__atd.;
ze staršího triá_c_h__
atd.. v.

š 26 č. 4; gngg-gailgígtd. Na př. (syn) kdyžWíno uzřiešc, na vodu oka ne
prodrzyeffe Mast. 122, mnoho lid_í___mrz!offoggg. 92,' když (učedníci)
pmžmu trzziechu Kruml. 127b, mnozí mrzijechu Alxp. 122.
94- 33.931.s.t..!žégkgtdiitaawrčchó
v- š 23 b) č- 1-

iEQ-_.Dšl-ACČEĚQ_.š._12í!=.1£ť€£:

,třěe_.j.e_,p.qad.čj.i„.slsleauutíy„iqmsg_tř?:;_„£e„př-..hišlsgn.

1'_0_Z__Q_d1'Z__Í_Q___Ilz_L_
__gglle___ííelí_ř_f__1-_l_r_gt_d,
83“,

(Eufemian)

rozodrzie

na

sobě

rúcho

Pass. 326, (Kaifáš) rúcho na sobě rozcdrzie Krist. 97b, tehdy vmrzyc kněz
DalC. 64, jak s. Apolinaris vnidc tak ta ncmocuá vmrzie Pass. 344, stud—
nicě wywrzie'iic fons erupit Otc. 375, žena pijíci tu vodu i pozrzic toho
hada t. 3805, hrabic z jiných sč wywrzc Trist. 87b, v žaláři jej zawrziechu
Pass. 389, otewrzicchu sč ústa t. 276, rozedmyeclm mi mech Mast. 86 atd..
— V stč. byl šing. 3. nor. třč & praes. tře; později, když jotacc zanikla.,

tento rozdíl přestal,
V stsl. je vedle aor. tm-ěahz také aor. tracha (t. j. tj'ch'r., jako picln.
atd.), na př. sg. 3. atm. Šššymše Zogr. Jan 12, 3, & am: silný tora (jako
VCd'Latd.), na př. sg. 3. otnre ššěyaše Zogr. Luk. 7, 44 a j., srov. Wiedcm.

87, 92 a 103; v češtině tvarů takových není.

95. Tvary jmenné.
Infiniti—323%

'

zúž. iříti, z býv. try-ii, tréti. tbrétgl,Na př. odroti

cutcm detrahere MVorb., wydrsiety PilC., rozdrsiety ApŠ. 51, chci Petřín
pavlakú

przyftrzyety

DalC. 92, krev _fgtggiety___lla_s_s_,
295, rány vápncm zc

t1'zicty t. 454, (Neronovi) živú žabku pozrzicty dachu t. 310, požřijti Háj.
horb. 370% třítí. třít atd. Us., dřít, mřít Bau'tD. 1. 25 (Zlín.), dřít, mřít t.
77 (I'OŽII.) & j.; %krác. třiť, dřít, mřit t 2, 52 (přou), mřié, vřié t. 1, 126
(laš), podle part. třel atd." také mřcč, vřeé t. (vedle —ié),umret t. 38 (1ip.).
umi-et t. 4-4 (břez.) umrec t. 42 (hroz.). mret slc. — Stran —ta. dial, -ť. -c
atd. místo -ti srov. % 31 č. 2 a, 3. stran kvantity & týž č. 5.

l)) Supinu

m třčt, z býv. tertz. trňtz, itn-Eta,v č. nedoloženo.

c)__If„q_1jtícipiu1n

vtal zuby v trávu Ale.

-nt:

tra,

vinic-, Rs_1_.„__t_l_,gz/_,„__ýgmýjl
Na př. sen mm

1754. rány ot hřebuov' probité sě drucz rozšířichu

ML. 111“ a Krist. 1005, smysl vprvvcz Štít. ř. 713, im'ucc ŽKlom. 48, 11,

mm, mrouc- Us. spis., trúc slc.; také třa atd., s -ř- podle tvmů jiných:
vtřa hubu vzdechl BílD. 511, abychom zemřaucc náději životu. zachovali
Kon. 313, třa BartD. 2, 52 (přec), pódépřa t. 88 (010m.); Seel. 14.4 utvořil
si i adj. wřaucý, & Tomsa. 328 dřjcy', neuměm'm.
Gebauer. Historická mluvn. jaz česk. m. 2.

_
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Q)..Bajaga).

Mati

._t.b..r;9w_;.„_v.
L:.„1194919129324

ci193.113
_:lšj

malárie—z__lspžene..„951abeného,_ Příklady v. VŠ % nášla

)ÍŠSÁQD_ML

*_tŽĚiĚĚ'il

_2, t_řýě,___s_1_ílcsnutím
jotaee

ta'-el, z,b_ýv. trn-la. trčlz,

by sbožie wydrziel Hrad. 107“, zproftrfiel

twíéló.. Na př. rad

fem 1'učěi—ŽKle11—l."142,6,
ggg'ííelša-LM

t. 3, 8, bych to vše pilú przietrziel Hrad. 1315, tlustost widrzicla fye erupit
ŽGloss. 140, 7, dva bratry vmrziela Pass. 414, uprlieli ŽKlem. 16, 11, aby
nezproftrfieh' rukú svú t. 124, 3 atd.; (pán) aby svých nedrzel Štít-. uč.
84", _tř_el_[ý.__£ř_6_1_Lang,._Ug.
Dial. zdlouženo:

abych se vopříla chodHan. 237.

třél fem. třela BartD. 1, 91 (kel.), třél pl. třeli I:. 26 (Zlín.), umřel
152 (slavk.), umrel t. 1, 36 (borš.); z -í1 zase zkrácením -i1: umřít
umřela. pl. umřeli t. 99 (1aš.), utřil fem. utřela t. 100 (laš.); & z
laš. -ul (fem. -ela atd.): třul, mlul t. 103, zavřu! fom. zavřela t., třul
třem. t. 125, mřul, vřul t. 126 atd., srov. I. str. 216 a 365.

t. 2,
fem.
toho
fem.

0 -l, -Z tohoto part srov. š 39 č. 1.
9.113!

919_1131ng :.ěiilřčťs.. třěvšá atd-.=.511492619 „3.91.3499
„ie-.- Na Př

rozprOItrZyew se na zemi Pulk. 27% jeho nohy svými vlasy utrziewffy Pass.
334, ruce proftrziewffy t. 410, potrziewffe t. 290, žid vdrzew rúchu ML.
101“ atd-, ,tšq!__nl-._.
0412.34.
Use spis-.
'

České třěv atd. je novotvar podle part. třčl atd.;
Plirefšžá.a..J.9_.9199hmíáp ,ve Stsl.

tvar psl. byl tm*5_

V stsl. je také tvar trav; t. j. tg'-v5, se samohláskovým -gr- a tedy
novotvar podle zlí-1:6 atd., v. Mikl. III2 106; v č. tvaru takového není.
$)...I'3131931211113.311.113175 .

L&Lml-.Mu.95191>gzé_hg_m::— Příklady v. v š 96 212939541!
M1231

193.611

21.9) ..Stslf_._tf>z.0.1zé.._z_
.,télloágalaleepéhg_ržazf:„;„.,v.„š.-„není..— B)
mad. třen, je___1_1_ovotvar
podle pary ýřěl_íatfd,Příklady jeho: odrzyelljgalq,

58, drakové měli jsú ústa rozedrzena Alxp. 84, zetrzyen EvVíd. Mark. 12,
11, osídlo zetrl'ieno jest ŽKlem. 123, 7, zetrfieny sú hory t. Hab. 6 atd.,

třen pl. tření Us., vodřenýBartD. 2, 242 (kunšt) a j., slc. trený.
áz.d_lgg.žau_zi_cza„z„úž=;_ím srov- %43 č- 3; £IĚ;L.ŘU$19.9ĚHÉÍĚE
ř. 72b, nebesa otewrzijenat. 28b, (duše z těla) wydrzijenat. \
1241)a j., otewrz'u'ena jsú ústa má a. nejsú zawrzijena

Ben. 4. Esdr. 14,

41, otewrzijeno Hrub. 20", rozproftrzijeno t. 371“ aji, byli gfu rozeftrzyny
Comest. 95% zctrzijn ChelčP. 483, (lidé) zawrzíjm' jsúce t. 903, potíjn sem
Br. Jer. 8, 21, brána otewřjna bude 13.Ezech 46, 1, Iewíjni byli t Nauru
3, 10, knihy otewíjny byly t. Dan. 7, 10, otewřjna byla nebesa t. Isa. 1,
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1 atd-s otevřím:

č?)ířĚl9=..RlLQS&ĚíD„9.USmísty; zemlino BartD.

2., 218 (tích-,

zkráe. z -íno) atd.
Za starší tvar -n vyskytuje se porůznu v textech pozdějších a v ná.
řečích novotvaf -t, ustrojený podle part. -l. Na př. třěn & třčt, stč. mlen
& nč. mlet atp., čehož doklady v. v g 96; ob. a dial.: brána Otevřitá mečem
podepřitá Erb. 81, vymřeté BartD. 1, 126 (laš.), otřetý, zavřete t. 2, 218
(třeb.); zdlouženo: zawfjtč a v Skl'j'tč Seel. 360, podepň'tý. prostřítý, za
vřítý, odřítý, přemřítý (zimou) t. 1, 26 (zlin.); a opět zkrác.: zavříto t. 2,
281 (dač.).

11)Substantivnm

verulggmlg-tz'e, mie. z -tojc,'-nbje.

1. **)-tie, zčmráěe, Stsl. tratršic, mraž'!ífa._'4-.nsl-.
Z oslabeného tor—, mtm-.

tbr-tbje.

111193333

2. a) ihr-enbje z part. to:-ena, v č. ovšem není, poněvadž tu není ani
příslušného participia. — A B) stě. třčnz'e nč. €ng; z novotvarého part.
třčn. na př. Zřeníj v žaludku Háj. herb. 51), tření Us.

Krom toho vznika příslušné subst. verb. také z novotvarého part. —t.„
na př. zawržetj KolEE. 64" (1681), po při zavřetí Slav. 49, mletí Us.

Slovesa.jednotlivá vzoru tohoto.
96. čru.
čřz'etz'. Přešlo sem ze vz. 1, 3:
...—___..—

čem-ti, Pak črětéštšfčřieti

z _,.__
koř. čer -.. bvl inf. .P...„
. ův.

atd-, a k t0m_9.-.933iařeay._1>als
Pakáprees-Í .čm.

3333115433394,

podlevzorutřz'etz'
praes.tru, třcs',impt.tři,

part— tra atd.; srov. $% 72 a) a 73- .Smymáíak.q\'_á__skymp.a__č£.Jamala.„tesi
mění se v čtř, štř, tř) stř,__Č.gt_ásrov. ]. str. 395 sl. — 2135 sing. l. čru;

Masminýu„aigžtqparífgsaúg
3. éře:
vičtrze

naczrze
Hlah.

krve

tamt.,

Ol. Lev.
til

30%uaczrzefsřěky01. Ex. '4, 9;
4,

člověk

wxcztrze

_t9__1_:.___I_Žl_—p_v_._
20, 5,

_11_a_t.;z„i_e___sp_a's_ie1_1_ie__l_1_1ah„
Pí'Ov. 8, 35;

pl.

1. čřeme;

2. čřeie: naczrzete vody haurietis ŽWittb. Isa 3, naczrete (sic) -ŽGloss.
tamt; 3. ční; — dial. načriem, načrieš atd. Duš. verb. 121 (slo.) —lmnt:
žiLatd_._;„pa_g_z_íg_y
mi z toho (pramene) Modl. 1752 voinLantfi sonIggL
80, nafítrzi neb navaž vodu tamt., naczrziete nynie & neste starému svatu
Einmn. v Rozb. 706; dial. načri, pl. načrite Duš. verb. 121 (slc.). — Aor.
čřěch atd.: mužie naoztrziechu vody 01. 2. Reg. 23, 16. — pi čřieti:
nemáš čím vody naczrziety Krist. 52b. wýl'gyetíwliúgy 30b, dial. načrieti
Duš. verb. 121 (slo.), načrecznačerpati Baltl). 233 (mor.-slo.). — 'Part.
čra atd.: naczra hauricns Ol. Lev. 16, 12, (vody) naczrucze t. Deut. 2, 6;
— č_'ř_ě_l_
ita:
(muž) nacztrzel vody 01. Ex. 2, 19, natrzel nápoj z kamene
EvOl. 48b, QL vodLnajggig_t._jL__nast_ř;ě_1_Q_t_c_Ii
542 ty jsi žbel_v ňemžto
natřelo človččie přirozenie vody živé .Kar. 126, (sluhy) biechu naczrzieli
13*
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vody Einmn. 10; — čře'vatd.: naczrzew krve Ol. Lev. 8, 15; — čřčh
atd.: naczrzyeno vody málo Pror. Isa. 30, 14, naczrzieno ProrOl. tamt. —
Doclwváno jenom
!ai_v_cm_čgwf;í_.

dial.

ve 810; _Jíi_1_1_d_9__.za_r_1.i_1£1_o__4_941332993,„sxýmiaaa—

_dm,__..c1z=_áe_ti,
psl.keř-_

.FŠÉT'-Pmes. dm. (třes-atda (ja)

krávy i ovce wydru NRada 714, dre excoriat MVerb., [ogg—vydgnxgc—e
než jim kázáno_Š£í__tl_u_č_.86b;

met.

ob. sg. 1. dřu, pl. 3. dřou atd., v. š 91. —

dř'i, dřčte atd.: prodrzi sobě oko ChclčP. 185'2 rozedrzyctc srdcě

vašě Alb. 44“. — Impf. dřiech v. 93, — aor. dřěch % 94, — inf. (lřicti
š 95 a). — part. dra % 95 c); — part. dřél atd, : rozdrziel sě mčch
ŽKlem. 29, 12, aby tě črt rozdrziel Hrad. 144% 3-33on_;oviglizitllnllagsl 460.
když sě je opona rozedrzyela ML. 39b a j., nč. dřel atd.; — part. (lřčv
atd.: žid vdrzcw ruchu ML. 1013, ústa svá rozdl—siewffiApŠ. 92, děrou se
wedrzewffc ChelčP. 79“, nč. dřev atd.-, — part. ďřěn v. š 95 g). — Je
_s_g.ej_néhokořene

se slovesem

dev-u, dráti

v tř. V, B“, ale tvaru

j_e_'j_iggl_1_o.

V nář. slc. jsou také k udcrz'ť novotvary sem hledící: praes. udrcm, impt.
zadní. part. udrel atd. Duš. verb. 122.
mcl'u stě., molu nč., mlétz', psl. mcqu., maltě, z koř. mel-. 'l'vary t. zv.
pragsepmí. 159439912
vzoru tesati V. 2.; pře_1_ú_áska.
kde__tu_.\:39.11.9939
byla

časeu_1__s_e__gl_ši__a_
j_e_1_13_p_ř._1_)ges. sg.

1. nč.

melu

za__s_tggš_í__1_uglz'_íti(_l_.

_Sgganjerového -e- v zemleti -zmeIu srov. I. str. 174. — Praes. mel'u přehlas.
meli, meleš atd.: když meles Hrad. 1131: at tebe mój kyj nozmelo MastIh'k.

228, vmlýuilglepgnílépe melyu t. j. meliú DalC. 72, Mješjgmaotiosae
erunt

molentcs

_Ifi_t_.__I_"l_k_k_lgs_._12,
3, ešbto v žorbnech

meli Hlah.

tamL, ješto

melij Ol. tamt., meli Kladr. tamt, (Adzamští) ječmen v žernoviech meli
KabK. Ga, mnoho mlýnuov kteříž melij Háj. 24% kde se Slady meli WintObr.
2, 275 (_zr. 1580), mclí ho Jg. z cxc. Dobr., nč. lnelu, meleš, pl; 3. melou
Us., cosi sa zmele BartD. 1, 298. ——Impt. mel, melte. —- Impf. mléch:
roztl'hováše rzietíezi & púta zemleffie EvOl. 2845, novotvar podle inf. & j.

— Aor.mlech.—

Us., mletBartD.1, 25 (Zlín.),mleť15.

44 (břez.) & j. — jawng
3391321, melicz_e__
(293_19st2468, merúc Hatt.
810. 121; nč. mele, meho-, ztvrdlé mela, melouc—Kott s. v.; — part. mlel
US.; — part. mlev Us. spis,; — part. mian: chleb mlcn bude Pror. Ise.
28, 28, l'emlena budeš Ben. 4. Esdr. 15, 61. namlené pohanky t. 2. Reg.
17, 28, mauka zemlená Háj. herb. 86% což má zemlcno býti Fagif. 305,
semleny dva strychy žita WintObr. 2, 261 (příběh z r. 1602). mleny'ho
sladu Zíbrt piv. 15 (1. pol. XVIII stol.); zdlouž. —í.n,a z toho zkrác. dial.
zemlino BartD. 2, 218 (třcb.); novotv. mlat U_sumzemletý BartD. 1. 26
(Zlín.) a j.; — subst. verb. stč. mlenz'e, zde nedoloženo, nč. mletí Us.
mnh mříeti, psl. Mbrq., merti, z koř. mot-_. Praes. mru, mřcš atd.:
sg. 1. neumru ŽK'lem. 117, 17, 3, když Břetislav vmrze po ňem bude
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v zemi kniežč Spytigneus Pass. 315, pl. 3. ryby zemruv žiezí Pror. 38',
mm, mrou Us. spis, mřu, mřon atd. Us. ob. — Aor. mřčch atd.: tehdy
vmrzye kněz Vladislav DalC. 64. jak sv. Apolinaris vnide tak ta nemocná.
vmrzie Pass. 344. — 1)art_.__mřěl41:31.:dvq. bratu; gggjglgjlggsi
414, již
vmrzyela jej zakla Longin RDubr. 54“ atd., když chceš vmrzyeleho živíš
t. 49b, mí—eljjs, umřél BartI). 2, 152 (slavk), umrel t. 1, _36 (blata)

&JI; .—oslabeného

W'TilĚLI'JEŠJ'. byl jgsLygnl._i_92íL195£_KLis&

66b (vedle toho: syn tvój vmrziel byl i ožil tamt), otcové vaši jědli mannn
i zmrli jsú t. 575 (Abraham) jest umřěl ano proroci zmrly jsú t. 79“,'zmrly
jsú DčtJež. 5“; adj. biechu liudie jako zmyrly AlxŠ. 5, 14, dobytkuov
zmrlych Háj. 1093, umrly'_y_s._, — part mřěn atd.: jak by byla, umí-ena
Suš. 85; novotv. mřgt, mřit: všecko bylo vymřete BartD. 1, 126 (las.),
umřetý t. 196 (též), přemí'ítý (zimou) t. 26 (Zlín.), — 7. kmene oslabeného
*""ta

V SUbSt- \'el'b- 'mrtieš

'— $ub$t:...l"91_'br„FÉŘĚKÚFL.JlČ:-!lffšžflí. U.S.-.,;HOVOW

mřití : do vmřitj Beck. 3, 529; — -mrtie z oslabeného mbr-z úmrtí Us.,
stsl. mnrntijc.
ner nřieti, psl. nbrag, ncrti, z koř. ner- (stupňovaného \: nor-, nořz'tz).
DJMÉIL.ie29in...imptf„nř?.;„_nmrzi..scateat ŽGloss- Hah/16; v ŽWittb. je
na témže místě: vendi hnój &pode mnú vmrzy, za lat. ingrediatur putredo
et subter mc scatcat, vmrzy patrně chybou m. vynři, již stě. opisovatel
slevu' tomu nerozuměl.
-n-u,-_2f;égýi,_p_sj.
png, Qerti, ?. koř. ger—fulcire, clgtigere M3337;
v pozi-132111
ggg. Praes. pra, přeš atd.: když se strany Icprv VšehK. 423,
podepru. podeprou Us. spis, podepřu, podepřou Us. ob. — Part. pra, prác-:
vprvvcz v to mysl Štít ř. 723 smysl v ně vprvvcz t. 71“, upra, uprouc
Us. spis._: — přěl atd.: podeprzicl sč Pass. 390, uprl'ieli sú ŽKlem. 16, 11,
mě. podepřel, dial, upřél sa BartI). 1, 282 (mor.-slc.); — přčv atd.: pode
prziew sě Pass. 317, zaprzicw (t. dům) zežžc ohňem vše liudi DalC. 39,
podcpřev atd. Us. spis; — přě-n atd., podepřen Us., novotv. podepřítý
BartD. 1, 26 (Zlín.) a j. — Me
toho bylo v tř. III, 2 přu, přietz', stsl.
pln—ja, pin—čti,z koř. petggntencleyiíneggge,
viz dolejí v g 132; 333133
t zv. infinitivní byly v češtině při obou těchto slggsípnsteingf
inlinitiv
obou hyLrLiefzi, naša. 9199.11
přá...?wda 7: teho vyeházel.1>9d9ě.t„apy„ taký...
t\'fí15'_'.l.ostatní_by__1ístejm_;.1z1iilš19,Vědína př. sg-..3...10ří m. pře: ač sě nc

protiví neb neoprzý si non resistat Lit. Hier. Paul. 4, a'gstčji ngepak p_ře
m. MLatp.: nč. kdo mě zapře Us., za stč. ktož mě zaprzij ChelčP. 15b;
Šišvněž tak pl. 1. at sě ncpmyem Ale. 747 m. nepřim, part,. zapra sebe
NRada 1971 m. zapřě atd.; gm, přeš atd. &přu, pří/m, přáě atd. se tedy

p_iátlo,a výsledektolgjest, že bývalép_řu,Ámhzgnjlilquana;

Mame. t);arxLr.1_o.(9b—_.p_řy).__wíeš
atd. slovesa
&přieti -přu splynula vjem

Podobně bývá někdy stsl. pbrq, pm-eši místo
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por-jg, p:,rz'ši, v. Mikl. Lex. s. v. prčti, a o stejném splynutí sloves vřieti—wu

claudere a vřieti-vřu fervere v. zde doleji.

dental-_ahnmhělew'ša

.-,.slw
er,-...
-.(stupň.
.slepec-,

zalomí.._sln;09£r._vq_ělw_čiěá srov. 1- str. 78)- 543.375; Bílá_á7£:».3„iáa„ik£;f

Ésgylgngjg-gz,

srov. 1. str. 484 a 547. — Doklady sem hledící mám

pro im f.

m. slavi“iec_la_:__ggrzwieffe
fie friggit

SLMúmeL/ágtilq.19516316.Lacy

522 — inf.

20.9":— part škrva, škřva m- slam:

poče státi na velikém vedře a tu ffkrzwa lie frixit corpus suum OtcA.
1633, a tu lTkrwa fie OtcB. 43“; adj. vosk [l'krwiczy cera liquescens ŽPod.
21, 15, odchyl. m. -úcí; — Lart. škř'věl atd. m. slcvr'ěl: rozefkrzvvela jest
země

1igp_g3_[a_c3a___es_t__z_w_itth_.y
74, 4,

rozelfkrwyela

sč ŽPod.

tamt.,

roze

škrzviela se země Hlah. tamt., duše má rozeškrzviela se Hlah. Cant. 5, 6,
dušě má rozeffkrzuiela sč Ol. tamt., rozeí'krzwiela fe jest Kladl-. tamt.,
roszrzwieli jsú se Jeron. 45h; adj. vosk rozeškrzvieli Hlah. žalm 21, 5; —
skura..p.slabenéhq51mm—= VQSĚEOYÉFÉFU.
cem liquescens ŽWittb: 211 15;
— subst. verh.__s_křvcníe m,_31554349; pro Ikrzwenie propter stridorem
Comest. 80“. — Zanikla.

siru, střieti, psl. stmq, sterti, z koř. star-. Doklady tvarů jednotlivých
v. v 55 91 sl.
třu,

'

třiqt_i,__ps_l_.__ýlp_g,
_._t_e_1;ýj,__;/,__k_o_íjl_t_er_-.
Doklady

_
tvarů

jednotlivých

v.

v' 55 91 sl. — Yedle part. třěl _atd.___je__tal_<é
trl, _z_0slahen_ého_ít_f.g'f_: kako
S_v_-a£9pl_ul_;__QlierpotýnQalQ,57, nebo sě jim _říliišenzth'ly AlxŠ. 5, 13, _adj.

g_i—ly
; — vedle“ part. třěn atd. je novotvar dial. třět adjinýílěýý; trzch
(stezky) rectas seinitas EvVíd. Luk. 3, 4, cěsty trzyete planas vías t. 3,
5; — a_jwidjljrtv;
3353199119119
___t_q._r-:
netrte aspera Kol-. Luk. 3, 5.

netrtgmšnmndú„volné.Exam;
pm., vřz'eýŽLpsl. vany, vem,

24—
z koř. ver— claudere


(stupň. vor— v zá—

vora atd.). Praes. vm, vřes atd.: otewru ústa má ZKlem. 77, 2, otewrzel'l'
ruku tvú t. 144, 16, ač otewrzefs ŽGloss. 103, 28, rovové sě otewruv Pass.
9 atd., otevru, otevrou Us spis.. otevřu, otevřou Us. ob. — Impt. tři,
vřčte atd., v. v š 92; dial. votegř, voteuřte vých.-česk. a BaitD. 2, 144
(chrom.), a z toho dále vóteř t. 113 (jev.). — Doklady tvarů jiných v.
v š 94 sl. Jiné je
vru vřz'eti z koř. ver- fervere stu ň. var-, zdlouž. var, vařím). Podle '
sisl. vhrjq, vbi-čti, srb. m'im,_3g1_;f_3t_g',
rus. novotv. vréju, v'réjatz. atd.
privodý___v_tř.__l_l_1_,_2_3
mělo tvary t. zv. infinitivní stejné se vm, vřieti

claudere, a to bylo podnětem, že také vedle náležitých tvarů ostatních
vznikaly novotvary podle vzoru tohoto; novotvary tyto staly se pravidlem,
za žádané praes. vřu, vříš atd. je již v stč. vždycky vru, vřeš atd., slovesa
kdysi dvě vřieti praes. vm, vřeš a vřz'eti praes. vřu, v-řz'š'splynula__v_jedn_o_:
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gř_ěe_t_ý__piges:__yry,
Řada,

0 stejném splynutí sloves přietí, pru fulcire

& přicti. přu contendere v. zde nahoře; rozdíl je jen v čase: ujít;ng
Mac....fgrverq

_SPly.nt.119.„..y.
_dqbě_„nřzedh.íst_gl;i_cký,.přieti

fulcire

a ncgm'e

teprve v pozdější době historické. — gra—es,vm, vřcš atd: 3320313551933
srdce t._ j_._y_y_1'je'_ť
Další,

41 (v DalC.

tamt.

omylem

wrzech),

krev

z masa.

wywrze Štít. ř. 193“, když wrze hrnec [ewrze sě nečistota t. 193% hrnec
\vrze Nikod. 98“, velikým horkem slunce wrze ta. zelina Mill. 115“, kdyby
vajce v potok vložil, velmi dobře vwrze (t. vodou od slunce horkou) t.-.
když na n (na divokého vepře) wywru láji (t. psův) Ale. 1622, pak-li
na. ň \vywru psy vnadné t. 1628, ješto (věci) wruv jako hrnci s masem
Štít. ř. 186“, masti wrú bullíunt Ben. Job. 41, 22, maso rychle uwře Háj.
herb. 85“, ve mně to vře Us., vojna zevře jak v hrnci voda BartD. 1, 298
(ml.). — Impf. vřz'ech atd.: v jeho kuchyni. kašě vždy wrzyeífe DalC. 99,
jiej srdce 11bozě ví'ieše Pass. 54, v nich (jamách pekelných) vrzieše čistec
& olovo Hlah. vid_. 2“. — Aor. vřěch: u nohú studnicě dobrá wywrzie fie
fons ebulliens erupit OtcA. 37% Royal hrabie z jiných sě wywrze Trist.
87b. — Inf. vřicti: by kotlu, když vra klokce, pohasil oheň, an by ihned
vřieti přestal ŠtítV. 193, zelíce stoje u ohně nni wziewrzieti (móže) Otc.
134b, vřítí

Us. — _lfgrt,_o;;c_z,___y7-_r_í_c7
_:_když

(kotel)

vra klokce

Štít.

193, vodn

wywrucz Comest. 50b? adj. vrt—Lai:%toho \vrucieho hrnce Nikod. 98b, vroucí

gi; chybně: \vřaucý kotle Seel. 144, neuměním;——Ea,rt.v)“ěthtd: tučnost
země wiwrziela fie jest ŽKlem. 140, 7, (Kateřina) srdcem wrzela v túhách
Kat. v. 550, (Jezobabel) na. svého syna wrzyela Pulk. 24% přístav-i (zelíce)
k uohni aby vwrzielo Otc. 1345, PELÉIÉVÍ'GI Us., adj,____o_řělý,
vřelý,

— & Vedlaíťaa211._v_.©;..n€vdá_z_2daha©9311-;

— peut- vřěn: wy

wrzieuy z pekla ohaři Hrad. 106“; — subst. verb. vřčnic, vření Us.

žer-.
zažádané bývá

srov.
1.str408„
465.
517
a518.

meč mój [ezrze masa devorabit ŽKlem. Deut. 42, v hněvě požrze jě Hlah.
žalm 57, 10, když někdo (krmě) nepomže Hug. 89, oheň pozrze 01. 2.
Reg. 22, 9, ng-Lht__e_qlá_zrg_ppž_řg_I—_Igj.__hgrb_.
370“, země požře je Br. Num.

16, 30, než jednu (věc) požrzem ChelčP. 124b, saně jsan tak veliké že
jelena požrau Lucid. 12“; slc. sg. 1. sožrem, pl. 3. požrú Duš. verb. 123;
— doudl. poržu, poržeš atd. Kotsm. 13; ob. pozřu atd. Us. a. Duš. verb.
123; v sg. 1. za. žru je později ob. žřu, a z _toho_dáleithzgi (já) pozhřu

Beck- 3, 379; fuqllughqtakezřím_nqdha_lu,_2;„(1á)-.wbemýlím.-lšěvíř
(1814) str. 107. — Impt. žři atd.: požrziz B_en. 4. Esdr. 8, 4, pozři Us.
ob., pohři BartD. 2, 218 (třeb.). -- Aor. žřěch atd.: (žena) pijíci tu vodu
i pozrzie toho hada Otc. 380! — Inf. živieti: (Neronovi) živú žabku po
zrziety dachu Pass. 310, požň'jti Háj. herb. 370% (kost) pozhřjtí Beck. 2,
427, t 3, 47, pozřít Us. ob., BartD. 1, 254 (las), pozrec t. (mor.-slc.),
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pohřít t. 2, 187 (tišň.), pohřit t. 218 (třeb.). poržit t. 140 (zábř), poržít
Kotsm. 13 (doudl.). — Part. žra, žrúc-z (krokodil) požra člověka, pláče
Har. 2, 235; — žřčl atd.: jenž jě jest pozrfiel ŽKlem. Moys. 7, (země)
pozrňela ])atan t. 105, 17, požbrziela Hlah tamt., Snad by voda pozrziela
ny absorbuisset ŽWittb. 123, 4, by mé sbožíce pozrziel Hrad. 1445 aby
(diábel) pozrzyel tě Marg. 392, země jě pozrzyela Pulk. 24“1 abych požrzel
slinu Ben. Job. 7, 19, (ryba) aby jej požrzela t. Tob. (i, 2, země požřela
je Br. Deut. 11, 6, velryb jej požřel Har. 1, 119; porželKotsm. 13 (doudL);
(země) pozhřela. ty muže Beck. 3, 123; pozřel Us. ob.; pobřel BartD. 2,
218 (třeb.); — žřěv atd.: (země) pochytla jé všě posrsiewm ApŠ. 93,
požrzew

ChelčP.

2011'; ——ž—řěnatd.:

dětí požřených

(od krokodila)

Har.

2, 235, aby pozdřenj nebyli BílQ. 2, 24, pozřen Us. ob.: diol. -t: pohřeté
BartD. 2, 218 (třeb.); — subst. verb. žřěm'c atd.: Zí'enij v žaludku Háj.
herb. ?, Zí'enij střev t. 113“, proti Zřenij t. 163b & j., zřcní (v břiše)
Bart-,I). 2, 429 (třeb.). —_Je stejného__l_:_9řegg__ge
žeru, žrátí

v tř. V, S“, ale

Mafiwšzědmia
97.&&.patřislpveaatřídykrmí;.„1%inJaegalnířýtivní 893392
kořennou
pí-tz'.

ší-ti,

samohláskou;
plú-ti,

na př. kry-, ITL-'..šz'-, pln—, ču—& j. v inf. k-rg'ílti,

čti-ti

atd. _]_(31_1_ep__p_1:eg_gep_ti1_1_í
má přígonu

dílem

-je

(-jo),

IÉ._PŠ'...ĚÍ?ZTŽ92
ši-je,

ču—je, ÉJMJýÁ—JBLPĚL.„5152222_..ZJZPŽťš':_PĚVÍ:

Maiěgesfz-„uůx

.lžlýítfž-

"

Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:
sg. 1. kry/ju, -z'

du. 1. kryjeuě, -zfa

2. kryjcš
kryje

2'. kryjeta
3. kryjcta

pl. 1. kry/jem, -me, -my

2. kryjetc
3. kryjú, —í;

imperativ:
sg. 1. —

2.

krý; leť!/j

du. 1. krývě. -va

pl. 1. krýme, -my; kryjme

2. 3. krýta

2. 3. krýte; kry/jia;
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imperfektum:
sg. 1. kryjíech

du. 1. kryjžechově, -va

pl. 1. kryjiechom, -me, -my

2. kryiieše

2. kryjícšta, -sta

2. kryjiešte, -ste

3. bryjz'es'e

3. kryjz'ešta, -sta

3. kry/jiechu,

-_iz'e- ze staršího

-já—;

aorist:
sg. 1. krych

du. 1. krychově, —va

pl. 1..l:ryckom,

-me, mzy

2. kry

2. krysta, -šta

2. kry/ste, -štc

3. kry

3. kry/sta, —šta

3. krycím;

tvary jmenné:
inf. krýtž, sup. kryt;

participium
-nt : kryjě ze staršího -ja, k7'g/j1.ic-;

-m6:— —;
-ló : kryl, -a atd.;
—63: kry/v, kryvšž, kryvše;

: -t5:kryt, -a atd.;
subst. verb.: krytže.

K tvarům &slovesům jednotlivým.
98. Slovesa sem kladené. lišíme dálepodle samohlásky, jakou se končí
slabika'kořenná (kmen infinitivní základní). Je to samohláska:
-_1/,na př. Ito-y- v inf. býti-Stsl. kry-ti;
-ž, na'př. iai-,' ší— v inf. piti, šití stsl. pi-ti, ši—ti;

-a, na př. sta- v inf. státi, praes. (stanu) stsL sta-ti;
-é, na, př. spé- v inf. spěti stsl. spé-tí ;
-u, na. př. plu-, čzo—v inf. plúti, čútz' stsl. plu-ti,

ču-ti.

99—54912832...S..„B.O.ÍT.9.I!.!!.Ý1E„.%.33%..PÍ:„35773.inf—Jcťýřáaw'ML

kořeanzly
ních

jest

litéiwtd-

pův. -e_g:__„smv.
stupň. ligy a I.“str. 73 sl. Vtvarech 313153313:
-ey oslabeno

v —u, z čehož

je 3381. -51 tedy

km-

v J_i_ijd__e_s;__b_ý_v,

Y-?Ešrššh...PÉ.__ĚILÚ.QÍ.ÉLDÍEĚ.J£„129110
zmw.ím_.týr—ip$l:„zy,.

tedy kry- v inf. kry-ti

č. kry—ti atd.

Bývalé

v tvarech

praesentních___-_6_J_'T_

202.

_,

.'J_ „vl —.- \ "'—

_

.

ZWŠQČ!1_0_Ě?:$9!9__Y.-:yi:l„ř„l9-'%9dx„PI'EQSJFÁ'ZLŽŽ ze,..daašílag

:aj—vfyj:
míti

,

A:

12.5.1231.-Změna“

je„známá.v.změna.ahlegováníelastsumšpa:Q:_3;_:11£I_á£33©a

pgim)_1_'\1__v_í_1_1f_i_1_1_i_t,_í_vnígn_í
-y_. Srov.

Arch. 5, 528.

Wiedem.

70 a 71

a Leskienv

Jag.

_

Za -y- je dial. (han) -e-, a za -yj— tedy -e_i- atd., s —e- v různých

odstínech; na př. inf. krot praos. krčju Bartl). 2, 44 a 52 (přen), inf. krét
praes. krojů t. 80 (olom.) atd. Jiného původu jest —cj- v obecné češtině
západní v pmes. kraju, mejn, reju, jihoč. také vvju, &impt kraj, rej. mej;
o tom v. zde doleji při impt _
Jinde bývá y'j za y_i: mýju BartD. 1, 8 (Zlín.), umýj, zakrýj *t. 33
(pomor.) atp.

Praeggnaěina-1_.„M/jm_-:€ae,_yřgasf.
rucč m_(3ú___ŽK1em,_
25, 6, vmygi ŽBm.

2891.13.
„čti-_.OJÉŠÉ.:íěLi!WJ.'_1__ÍĚ—_š])i$;lšgd19_

atd. jako

Psl- %- Ea..RĚ.-._3!F_lblsi1'

t., kryjí Us. spis. — Analcygiílodle
zi),

lŠlLOjll._U.E-.-.0b„_dial.

v % 54. — [Sí_ng._2\.__l_cf_qješf
psl. —ješb, ob. krojoš.

-0, —em

— Sing. 3. kry/ic,

psl. —jeth,ob. kreje, pes veje Duš. jihoč. 2, 61. — Du. kryjcvě, -va, stsl.

Írrijě (ma), zde nedoloženo. — Du. 2. 3. kryjeta, stsl. 2. -ta, 3. -te, též—
— Plur. 1. kryjcm, -me„ -my, psl. dema, -me, -mg/; dial. mě atd., jako v š 54.
— Plur. 2. kry/jete, psl. -jctc; dial. -t'e atd. jako v 54. — Plur. 3. lag-gift,
125_11i9hlag:_3311_ps1.-_iqtb: (národové)

znigu ŽGloss. Hah. 127151577'ki'ygíj

sč Světa Štít—ř- 44%kryjíyšnspia..a,..enelšyeiípaailq„195193
l_igyjog_Qs.___$12i5;(vgdle__fí2,krejou

teké__-_91ta

Us. ob., dial. —ó-um atd., jako v š 54. '

V nář. sov.-opav. je koncovka kmene praesentního -je změněna v -jo:
sg. 2. kryjoš krij atd., jako bijoš, bijo atd. Bam). 1, 136.
Imperatí_x_z_„Sing. 2. & imf std,_s_a299ila_Lhýy_...kzv/iě,._.99b9__í_&
starší&?_ieštělvšií;_Pe_nř:...£k£i.mč„Žižka:
155% obmy mě & 50. 4 atd..—
krý. mý atd. Pelzel 99, zakrý, umý. rý Bartl). 1,33 (pomor.)._'t. 2, 2
(malen.), t. 12 (neza.m.), zknic. zakry, mny, zry t. 1, 33 (pomor.), t. 2,
147 (Slavií.), & 224 (n'-cb.) a j.; — Mia.-lggíí-_PgťllžJĚĚJTQŽÉEĚÉJHŠĚL
časem také_l»'_7'311_:_pl'_'l,_i_lg'yg_201% omyg EvVíd. Jan. 9. 7 atd.; to_jq
pravidlem v nč. spisovné, a vyskytuje se místy také v nářečích: myj, za
ln'ýj Bartl). 2, 268 (jemu.), zakrýj t. 1, 8 (Zlín.), umýj t. 32 (pomor.), umyj,
zakryjí t. 2, 35 (hološ.); — pýlgžijénaétggožitné krý_změni1_o__semezitím
ÉaĚQLLIQí

fkray

fe Ben. Súdc. 9. 32, tign

sč_1_uhem__ma_,y
__Chir.27417

atd.; — a 2 kraj jest dále l.;7'e'ÁkJÉy__s_e___l_Šg—'_.___—I_s_af
Íó;
gy

NR_a_da;11636atd., _193;1_I_J_g._o__b._,
zakrej,

umoj, zroj BartD.

—

2, 227 (třeb.),

t. 247 (žďár), t. 277 (dač.); — další dialekt. varianty mají -é, -efj atd.,
vzniklé dílem z -y' dílem z -yj, na př. zakré, homó (umyj), ró' t. 2, 165
(hru.) a j., zakré, um'é, zrě t. 147 (slavk)1 zakrč, homě. rč t. 111 (jev.),
zakrój; réj L 35 (hole—š.)atd- — Du- LÉIĚZĚĚAJQ.Š;21.Ě_IQÍIŽÉĚ:. ,.33192139:

M_žggyl—

-mystč.; -y'—
téhožpůvodujako v“sing.,
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& mčnčno dále, jako bylo právě ukázáno při 2. 3. sg., tedy na př. kryjme
Us. sp_i_$_.,_(c_t_cip__z_q_y$,__oh„
kréme

BnrtD.

2, 17.1- (hm.)

atd.;

dial.

-mě atd„

jako v praes. indik. — Plnr. 2. 3. krýte stč., -_zj—
opět téhož původu jako

na př. zde sč I'kryto DalC. 32, neryte 3321
g_ě_SjítMus. 32b, umýte
Balti). 1, 31 (pumou) a j., zkrác. zakryto L 54 (dol) a j.; — změnami
stejnými jako v sg. je dále qug'te Us. spis., — Q'qite: krayte sě \; horách
Comest. 112“, — Ěgjte:
16, krejte

fkroyte se Br. JOl'. 49, 30, vmeyte 's'e t. Isa. 1,

U_s_.__ob:;
króte

Bai—tl). 2, 174 (bi—n.)atd.;

— dial. -ťe atd. jako

v indik.

Impm-ativyhrej, mej, rej,
"f.iz._RM:_ĚI£ZE„šíd::._.£%l'qfállí
v_obccn_é.šeětigšgápadní„p_řišjgdlgiwryýgalSÉ,_nraes- Mini...?zaem.
3.8;.../_c.z'€.ž.ea.s'_„=3td.-_
uvedellých

„Zvláštnosttatmsy

& nikoli-p_ulla_tak„é_pízi_Miigram.:

Muf-něm.:.-.ww

j.en9m._í>.iííšllčže.s_.í_cly
tuto..
„slovesa

„ta..to..n_e__vysky_tt_11í_.$_e

nebylapši ni9h_„£19$£_nžílgži©9%tí„lie.
změnánn Jak?

jest v impt krý-krej a praes. I.“/mju.

Im perfektum
v. š 26 č. 4;

krajicek, ich, Jak atd.; ze staršího kryjách atd.,

stsl. lcryjaacha

atd. _Na př. gsv. Prokop)

sč lidske—_gliyálx

Brigieffe IImd,_17“, (Alexander) mísy stříbrné v lónč krygiffe G'cstU. 65,
stromové jie (země) od horkosti slunečné krygiechu Troj. 525, když to tělo
mygyochu Vít. 37b, rybník v němžto migiechn ovce Ev. Třeb. Jan. 5. 2,
vlcie \vygiechn OtcB. 1765, mygichn tu kost vodú GestU. 80.
MĚS.!JÝÚJÉÍLŠÉĚLLSL.IQIHQZI'Qatd- Na př. (Kochan) sč v zemi fkry,
pohřiechu ten sě tu wry DalC. 34, Pilat vmy ruce ML. 1035, (Pilat) umi
rucě__K0ř. Mat.

27, 24.

—

I_n_1£i_n__i_t__i_y__lq_r_ý_t_i,_psl,
l_qgjyýi, Na

př. prňkriti

ŽKlem.

103,

9 atd.,

nč.

krýti, ob. krejt, dial. kryt, ryt, myt, byt BartD. 9 a 25 (Zlín.) a j.. kryt,
ryt, myf, byt ta.-77 (rožn.) & 2, 28 (holeš.) & j., kret. met, ret t,. 2, 158
(Slavií.), krčť, měť, ret t. 44 (přen) atd. — Stran kvantity srov. š31 č. 5,
stran -t, -t' atd. místo —ti '; 31 č. 2 a 3.
, S umi n u m kryt-, p,.sl- kryta;

.as.1_9_.,r_1%191_9ž999:

.*.!
!?.:"Ěi.Ěl'ylčzfřjťyŘ671
znít,. p?ehlšá-:'ěcfa.PSI:ája.Mi:
Na př. (Otakar) leže na. Kiivoklátě & tygye DalC. 78, (žena) před mužem
krygycz hromazdí sobě Štít. u_č. 56b, krygijcz sč Štít. ř. 42 atd., kryje,
-íc Us. spis., kryja Bartl). 2. 28 (holeš.) atd.

Participium

—m5,v č. _nodoloženo.

IŠarticipinm

-l6: kryl, -a atd., psl. kryla, -a atd. Na př. prlikril

ŽKlem.68, 11, umyl t. 72,13 atd.,

,

kryl Bal'tl). 2. 28 (holeš.),

krel, rcl—,mel t. 2, '158 (slavk), zakml t. 126 (chrom.), zakr'l t., kral t,
1395(též) atd.; — _7_.dlouž.krýl atd.: aby vlk wqyl RokycMus. 593% pes
wayl Háj. 161“, (vlci) wayli t_ 2521), ďábel hrozně weyl Lomn. Kup. '44b.
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oni jako wlcý \V€Xli_1ýl_l_gg.__Kt_l_l_lc.
(r. 1595 str. 425), dial. zakrýl,

rýl BartD—

2, 147 (slavk) krýt plur. kryli t. 1, 61 (vol.)., býl fem. byla t. 85 (stjick.),
býl pl. byly t. 349 (rožn.), _krél fem. krela t. 2, 174 (bi—n.)atd.; laš. kral,
mul, rul, vul, bul fem. kryla, mylo, ryla, vyla, byla t. 103, srov. 5 39
č. 1 a I. str. 281.

Participium
-5s: kry/c', krytů—, z kry/va, kry/vašm Na př. ten den
byw hi minu AleM. 6, 39, tu noc bwafi hi otjide t. 5, 32, lvwafe svD.
74. nč. kryv atd. Us. spis.
Participium
-t5: kryli. —aatd., z kry_t_a_g_t_d_.
Na př. fkrita (pl.
nom.) ŽKlem. 43, 22, wyriti byli by t. 157“ atd., dobyt, kryt atd. Us_._,
kryté (mase.) BartD. 2, 28 (holeš.), kruté t. 174 (bi—n.),zakrnté t. 139

(chrom—)
— l)&É.:%.5ĚídBé_$9.
108,v č-u_enágškglLgigsllstzleghih
Substantivum

verbale

mama, raz-enaMikl.32

-t£e, z -tbjc, [arg/tieatd. Na př. obmy_t_ie_

všech híji_echóvŠtítMgg_149“, w fkritiu ŽKlem. 138, 15 atd., 12113 vytí
atd. US.; — -niel z mnie, stč. vynie: s velikým wynym Passiflem. 1895,
srov. stsl. -nym'c, unynije Mikl. 3“ 108.

100- „Saga,i9513.911.L\3.31939„19L:u—

O tvarechpraesentníchbnd—
psl.bfgd-viz v š 59. %
PůXlelí._„J'9J)_/L€Lti...ZJ!ĚhQ..i95£„QSĚFEILQPÍHL

adhužgiím

Wae: .I—.'-_B.S.1.-._b_í5:
i. 33.3.. 39.119..91119

bhú—= 9.51.by—. sem ke vz. krýt'LPŠÉÍJÉEEĚ..EHQ!É-ÉYQY

1251119..nvgdgnie__.zd3_zár953ň-.také

__txczv„x.z_1_1i.lslé_„z_„
lea-.

M-Eniléůz.lmz_iscuz
30133335, dílem ve významu samostatném'zfui, factus sum; dílem
v per-iÉsích plusquamperfekta, perfekta pass. a kondicionalu; na př. sg.
1. bych: bych l'zekl dřéve dixemm Štít. uč. II“, rzekl bych dixemm Brig.
53b, bych lúpil Hrad. 1442 řekl bych atd. US.; sg. 2. by: by ty byl s_vu
boží, pomohl by sobě MI.. 117b; gg;_3;_5343_potom by knězem syn jeho
DalC. 16, pro ímž (manželku) mu by ta núdějě AIXM. 2, 13, (apoštol) svatý

křest by množě svD. 167, (Darius) tak sě by wípram'l Ale. 2, 2, jakož.
by przikazal hospodin praeceperat Ol. Ex. 7, 13, ř'ckl by atd. US.; _v,
L_'ehusia. S._mgqlaonjžusýl2122255119245..atpf; že by tak bylo vysvětliti
také byst ve rčcní slovenském „byst-u bohu, prabohu“ Hatt. slc. 110, nepo
dobá se; — du. 1. Webové atd.: bychwie myslila AleM. 1, 13. a bychwa
vesela byla GestaKl. 222; — du. 2. 3. bysta, -šta: jakž náhle v řěči býffta
Jid. 53, (oči) abifta nevidělo ŽKlem. 118, 37 atd.; — plm'. 1. bychom atd.:
bychomy zlého ostali Hrad. 173, bychomy sě zpoviedaliÝ/Í'ittb. 105, 47,
řiekáte: bychome byli za těch dní našich otcóv, nebyli bychom jich tova
řišie Krist. 83b, abychmy přirovuali Hug. 14. jížto (cěstú) bychme šli Pror.
Jerx 42, 3 a j., nč. bychom Us, bychme Us. ob; abychmy BartD. 2, VIII
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(ms.), 'bechme t 2, 222 (třeb.) a j.; — plur. 2. byste, -štc: byfl'te se bohu
vzdali ApŠ. 137, kdy byffte mohli vyjíti Alxp. 104. abyífte se ptali Ben.
4. Reg. 1, 3 a j., abyffte Haj. 392“ a j., abyffte viděli Br. Isa. 42, 18 aj.,
byl'fte Nudož. 56, byffte byli Drach. 84, abyffte dali KolEE. 306b (1661),
abyfl'te Nitsch 142 a j.; nč. byste je novotvar; — plul-. 3. qumzubychu
všichni bez naděje Ale. 464, Čechové neprázdni bychu hrady činiece
DalC. 82. když v Alexandří bychu Kat. 15, nepřietelé ješto jej (Krista)
bychu oftupily Brig. 23% rybařie bychu odefl'ly descendeíant EvVíd. Luk.
5, 2, všickni bychu zbyty DalC. 73, vévoda ibiskup od papeže bychu po
hnany Pulk. 463, tu bychu ctně přivítání Trist 283, abychu šli do svých
vlastí Hrad. 121“; — při porifrastických výrazíeh kondicionalu klesá. po—
vědomost o aor. bych, flexe jeho náležitá upadá a vyvíjejí se tvary nové;

o tom při kondicionaluv š

sl.; —

'

mohloto bytyPilB.atd.;
sup. byt, nedoloženo;

part. byl, stč. i ně.; dial. také bul, dvojí1_1_o_pgvodyinaLÉnakzgiewg
h_lflřĚšll/QH_„'.'IĚY
Malba!„feln.-.byía_jnko kral-kryla atd- BartD- 1, 103 %

v. 5 99; Megakgpgýggiipodlgpraes.

Lady_atd, (jako jest naopak praes.

bydu m. budu zase analogií podle inf. b_zjtiatd., v. š 59), na př. když ste
zde buly Třeb. Lobk. z 1'. 1517, nebulo-li Třeb. Častolar. z r. 1557, bul
tam jinej chodHan. 67, to nebula tva (žena) t. 198, vo to by nebulo t.
51, bnl Šemb. 30 (podkí-k.)„I1att slc. 142 (v nař. slc. místy); vedle bul
jest obyčejné slo. bol Hatt. tamt., zabol BartD. 1, 32 (hl'OZ.),bezpochyby
je_n obměna hlásková z bal; srov. I. str. 81; — part. Ingo at(_l.Jv. v š 99;
—

alt..l!,"/1;3!P£1.:1..-ĚĚŽ3— EBDELELD;„ČIÉKLRĚEXÉ..ÉQĚŠJQB..Q_£QŘŘ

DYJQXŠP

Alb. 33% dóstojné bytie dignam habitationom Ol. Sap. 13, 15.

MLHBĚIÁA.Ěž;._l399_á9_!iíěi_35493:.
AJQPIL.PJ€€Í?„I4ÉŽ=„bidla

„sf—Elf.
M_plur-

3-_,bšfšgf

„st.sl.. ]!ÉGCÍ!ě.„_DI.UL..?z-Á7Š£l£1!š£;_-BYLĚQX$_M1_ŘÍW-3%.

„% Nataša-ja:Jdeýž—iaziěddaJeho.tvanů__mian19.„_ssz..náležiwmuměznawi
hláskovými.,

psi-. „M.: & k..t9111.1.1„l>_ííidšlány99mm. analogií.. __také__t.va.lzx_„9.s_ta!al_lí.i

s -_1_-.....?f!?.c_.h„ň.„a.t5_1-;
v. nahoře

521.

lillpfžffelžiuln

pak

Mag/ia.. j.g.izf'+h'11š_!19.\_f0_.—

tvar k aor. _Qéíhó: bvl aor. torpéda? a k němu inipf,__ýggýqgeg_atdlúntšp'
řeno tedy také k aor. béchgi_ggpfzhgýggha,V češtině liší se oba tyto tvary
kvantitou: aor. má 'kratké'_ bě; a impf. dlouhe Zn'c- později zúžené v (n'—;
a krom toho v sg. 2. 3. takÍŠkoncovkou: aor. 'bě, impf. biešc. Jelikož však
v textech staropísmých kvantita důsledně označována nebývá, bývame často
v nejistotách; mame/Šli před sebou aor. bě—či impf. Iné-. Někdy smysl dává
nám na ruku, pro které pojetí se rozhodnouti máme. V příkladech násle
dujících uvedeny jsou nejprve doklady bezpečné nebo aSpoú pravděpodobné,
a potom nejisté. Tvary, o které nám tu jde, vyskytují se dílem samostatně,
dílem v perifrasích.
“
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BQZPFŠPEÉĚQĚĚŠLEÉĚW._jš93__12'9._SĚIlE-l;_il.-___i-Máz „na ušatí- 391.19
bie ne__do_veselé J_id. 152, (Anna) bie dci ysakarowa LMar. 18, nebo bie

velblúd vysoký Ale. 3, 1, (Philotas) bye u velikém potě Ale. 1699.
(Jidáš) wýl'fel bie sobě Jid. 90, juž bie prsiffel ten čas JidDrk. 27, (měsíce)
viiuž krýú bie obli(t) Ale. 10, 22, taký bye hluk stvořen Ale. 2, 27, což
mu bie na čele psáno Ale. 899, orlice bye powyefl'ena t. 1247 atd.

__Ižgzngčnédoklady.imumíektaisou.prosa.1.-..bieqlu,
ř. 67b, t. 70b; — pro _s_g,__2_.__3._Z)LÍc_š_e_:
ty s Ježíšem

biiech řekl Štít.

Galilejským

byefe

cms

Koř. Mat. 26, 69, byeffe erat ŽGloss. 123, 2, že tmu nebieffc do smiecha
Hrad. 1411),Mikuláš bijeffe král té vlasti Alxp. 7, pobodl bieffe svého koně

Ale.

2, 29, (orlice) byefye chytře wymyi'lena Ale.

1248, Kristus byeffe

rzeklŠtít. uč.32“atd.,uíiEadqshgtélisa„Mnich; — Maligní
wwlakmeá;
bi.9$.--£13_lířělšš„BĚQLÁQQÉLAĚB:
4.. 30, jenž prvé byes
obráncě Ale. 1931 (původně bylo tu bieše. jak žádá míra veršová), ješte
byes ruky neotrhl t. 1690. již bief umřela Hrad. 29", zaponianula bies sebe
t. 31% masti jež bies připravila t. 292 tak bies přišla t., bies otjata t. 431).
tak mu byes otec kázal DalC. 99, DalFf. tamt, jenž byeff knieže z Kapa
docie JiřBrn. 18, kdy byes Ježúš v pátém l'étč DětJež. B“, jenž v Praze
byeff tehdy Pulk. 178", srov. nahoře š 26 č. 7 (příklady iinpf.
2. 3. -s'
m. -še jsou řídké, proto uvozuji všecky, které mám; nejčastěji je to Maš),
— zúžením bíše: jemuž (ďáblu) poddán biffe GestM. 4 (2), mnoho zlého
učinil bifíe t. 132 (95); — du. 2. 3. biešta. 4% jež najlepšie byefta Ale.
3, 30 (impf. podle významu trvacího, jehož žádá kontext), (Jindřich a Beneš)
bezpečna nebyefta DalC. 100 (též), (Eva a Maria) byeffta naze ode všeho
hřiechu GestBř. 105“ (též), byeffta naze GestU. 265 (tež), byeffta dva _.

bratry t. 56 (též), byeffta dva lékaře t. 209 (též); — zúž. bíšta, -sta:
(Eva. a Maria)

bilita

naze

GestM.

120 (83)

(tež);

—_pl._2.__ěýgš_tg,_t__-_gt_g_:

ješto biefte v tom čase eratis Koř. Efez. 2, 12.
.
Doklad nejistý je na př. du. 2. 3.: tak sě tvrdě l'efl'la byefta Ale.
1582; možno to bráti za bč—i za bic-. '

V stsl. je z kořene oslabeného blm : slov. 05- také opt. bimb, bimz,
jehož \ýklady novější podávají Jagió v Cod. Mar. 451 a Arch. 10. 74,
Wiedem. 33—36, Brugm. II, 1082, a' dále konj. aor. bg, o němž v. Wiedem.
1. c.; v č. tvarů takových není.

krz/ju,_lfrgit_g
2139stch

atd.: i'krigiu obličej mój ŽKlem. Deut. 20,

krigeff tegis ŽWittb. 103, 2, ten se kryje světla Štít. uč. 49]) atd., kryjí
atd. Us. spis., kreju, kreješ atd. Us. ob. — lmpt. ÍM'ý: fkri mě ŽKlem.
155), tak toho kry Krist 39b, I'kryz sě Ol. Ruth. 3, 3, przikryz LekB.
185b, krý Pelzel 99, zde se fkryte DalC. 22; — novotv. kryj: pmikryg
LékB. 2013, odkryg ji (hlavu) VšehK. 55% kryj, kryjte Us. spis.; — změ
nami hláskovými kmj, kraj : krayte fe v horách Comest. 112% l'ln'ay fe Ben. '
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Súdc. 9, 32, přikraj (vejce ztlučcnó) Háj. herl). Zíbrt Listy 11, l'krey fe
Br. Isa. 20, 10, I'kreyte fe t. Jef. 49, 30, přikrcyto nás 15.Oz. 10, 8 a j.,
krej, krejte Us. ob. — Doklady tvarů jiných v. v š 99.
myju, 773ý_t_i.__Praes.
ong/ju atd.: umygiu rucě mojí ŽKlem. 25, 6, vmygi

ŽBrn. tamt., obmyges mě ŽKlem. 50. 9, myge fie Vít. 45" atd., myji atd.
Us. spis, moju, meješ atd. Us. ob. — Impt. my': ohmy mě ŽKlem. 50, 4,
ML. 10“. promy (oči) Krist. 705, vmy mě Modl. 255, wymy AlchAnt. 80b,
mý Pelzel 99; — nOvotv. myj: omyg EvVíd. Jan. 9. 7, umyg EvOl. 2361).
tvář tvú umyg Koř. Mat. 6, 17,.myj, myjte Us. spis.; — změnami hlásko
vými mai, mej : tiom sě Iuhem may Chit. 274b, mayz sobě hlavu t. 274“,
wymayz jím (vínem) tu ránu I:. 19“, vmayz tu bolest (bolavé místo) t. "137%
zmay jej LékB. 1—981',
vyber a zmag AlchAnt. lOOb; vždy si: rád mey v lázni
NBada 1636, fmey Alchnt. 65% obmcy Br. Jer. 4, 14, vmeyte fe t. Isa.
1, 16, mey Polzel 99, mej, mejte Us. ob.; lmuog nečistotu AlchAnt. Bb.
omyl písecký; djal. zme AlchAnt. 15% mne BartD. 147 (slavk.) atd. — Part.
myl: umyl fem ŽKlem.—72, 13, obmyl fem Ol. Cant. 5, 3 atd., myl US.;
— myt US.; — subst. verb. ong/tie: obmytic všech hřiechóv ŠtítMus. 149%
k obmyti 01. 3. Esdr. 4, 23. — Viz také v š 99.

MÉÉŽÉÉĚÉQÉĚ

M34. atd.-..a„závist „nm. _qizifnn. P1'95pššenství..$it_í.t

uč. 101“, pl. 3. znigu ŽGloss. Hab. 12, yij,__1_1xje_š_a_t,d,yg,_spis, — Part.

azyl: (Kain) nyl srdCem závidě bratru'Stít.
knižném.

uč. 1385. — V _nčýjen v jaz.

gjý,_nj_ti._ Praes. ry,/juatd.: krt rád ryje Ale.

54, kdež čeled na se

ryge Štít. uč. 641)atd., nč. ryji, ryješ atd. Us. spis., reju, reješ Us. ol). —

Impt. rý: wyrý to Br. Isa. 30, 8, rý Pelzel 99, nerytena se ŠtítMus. 32b;
— novotv. ryj, ryjte Us. spis.; —' změnami hláskovými: raj, zde nedolo
ženo; a z toho dále raj: \vyrey Br. Ezech. 4, 1. — Aor. rych: (Kochan)
fye tu (v zemi) wry DalC. 34. — Part. r_i/t: wyriti byli by ŽKlem'. 157%
— Viz také v 5 99.

tyfu, u_i;i. lfyggsgjngggtd.:

133313233.

73b

závistivý (z) zloby tyge Ale.

56, vlk

mi U_sbsnawg — Part. tme: (Otakar)leže

na. Křivokláhč a tygye DalC. 78, tyje, tyjíc- Us. spis.; atd.

vyju, míti. Praes. v_i/juatd.: vlk rád wyge Ale. 55, léní _v psotě
\vyge Vít. 73" var., (ti lidé) nemluví ale wygy & blekcí Mand. 61“,. vyji
atd. Us. spis.; pes veje, vejo jako vlk Duš. jihoč. 2, 61. — Impf. vyjíeeh:
wlcye wygiechu OtcB. 176b. — Part. w/Z US.; výl a z toho vajl, vejl: aby
vlk wayl BokycMus. 593% pes wayl 'Háj. 1618, (vlcí) tu wayli tak hrozné
t 252", ďábel _lirozně weyl Lomn. Kup. 44b, oni jako wlcý weyli Lomu.
Kano. (1595) str. 425. — Subst. verb. vytí US.; stč. oynie: s velikým
wynym PassKlem. 189'). — Viz také v š 99.
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101. Slovesa

s kořenným___—_i.

Slovesa tak9v_á._jsou dvojei
az jedna mag v tvarech praesentních —bj—,
a příponu kmene praesent

J_IQIL;0_-_-€L.MXEEEQDQÍMEJLOJJLŽ:5-3%.Eiji;

inf. psl.lvi-ti

č. pí-ti. praes. psl. gui-QLggg-31 „atd., staž. v stč. píú, pieš- atd.;

M_rulhímlulají.-;ž:_takó_v_trfmb„m:aesentní9!1-užíppn.!a

9.1.9139.

praesentního —jo,-jc, tedy praesentní kmen -í-_7'o,-z'-jc; na př. šz'- inf. psl.
ši-tz' č. šití, praes. ši-Mi-ie-šb
atd._, č. ši—ju, ši—je-š atd.

102—„Sigma. zelí.-„vRtěfě-JLĚŠÍJSPLIJÉLIÉÉÍ- hnití-_.líti- vítá-„lan
a_kgženehpůvu-eg, který je v odvogeninách stupňován v -oj: 3727703.,boj,
lmój, loj, aci-voj a j. V tvarech praesentních následuje samohláska, a___t_u_
jipÉvL—cgívzměněnov

slovansk(__'>__71;_í,
na př. v kmentrpmeeentnim

p_qi-e—

z p'ůvÍ palelí'baítjiig-Lbh'f;
z“p_éšibšžžímšídÍ—šřovf'ifští?i“ š'11"ý_1v_á_ifeč_í
pela„kde_13515195131165012131535159„jest,giganty-„mg.m-ii, aor. Jež—cha,part
pi-la. Toto —'imůže býti z původního -c;i, a také z oslabeného kořene -z'
E_slox._;1_a_,_a,__pgk_z_dlo_1_1ženého
v -i; na př. pi- v MSL
pz-ti mýge býti _
?.Pýžz-_jšllš9_j_©_il_l_f-_JÉLMÉZZÍLMQĚQW neoslabené.h.0.-.m__er--.a_můžglníti

_gkgyjjoužením x_kgženeýglýgnýhopi- :

slov.19b—,
jako je inf,

_Uzšz.-.a_jal<9_
Jev .litszvštináv.iná-yíiájsgřgnpflabeaia

zdlgvžeuú..proti

neoslahenému v praes. vaj-u. Věc není jasna & bezpochyby je slovanské -i
v těchto případech původu tu toho, tu onoho. Srov. Wiedem. 40 sl. & 71,
Brugm. I. 39. 41 a 111.
V tvarech s —oj-děje se v češtině stahování: z býv. praes. sg. 1. pbju
(za psl. 39qu) je stě. jní, s jotací proniklou piti, z býv. pbjcšb jepz'es' atd.
Časem pak vznikají vedle těchto tvarů nové 5 -i-j-, patrně vlivem těch,
které mají -z' právem, a jest tedy na př. sg. 1. pi-ji, 2. pi-ješ atd.; novo
tvary tyto ovládají & jsou v nč. pravidlem.
_
Dialekticky bývá 127za ij: bíju, bíj atp. BaltD. 1._8 (Zlín.) a j.
Kořenem svým patří sem také Sloveso jíti íre, koř. egg,srov. I. str. 72;
ale patří sem jenom jeho inf. (a. sup.).

Praesens.
Sing. 1. p'ň. s jotací proniklou pili, stažením ze staršího
pr,sz 151.pqu; na př. já zabyu ŽKlem. Deut 39 atd.; — z tohopjehlággl
'
pí : (já) svým tě mečem zabi_
lži/Í, pak-li já, tě zabij a. přemohu Alxp.
90; — vedle toho vznik_1_
novotvar pa'am, podle sg. 2. píeš 3. pie atd.: 415qu

k_s_g_-..2vies"3- vie atd. byhsghlfgefmršak
niriéšlěpeli...iste-„mějanča
MĚÉEELÉEEL
srov- 5—7A) č- 4; na řggdlajjžm...níem...šž13£i;7%
já, pójdu a zabyem Hismahele Pror. Jer. 40, 15, at se napijem t. j. -piem

Ben. 3. Reg. 17, 4 atd.; — z toho zase zúžením

jím-li pym-li GestM.

89 (65), já připijm Konáč (1547) 1013, mm: (jg) yím Blah. 172, zabím'
BartD. 2, 259 (Nár.), pššěmb. 57 (opav ); — &novotvar s „pi-: piji. na př. "
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153993153..;LenřehleaqEmeran„Us-, analogií__p9d19_r9ditf atp-; a dial. -o, wm
atd. jako v š 54— — „Sing-.„?.-_Biffš-z__psl;-1>faiešb,.např-

&681),

leč pycf

leč lies

svú krev piefs Apoll. 131b, co hnijeff hřiešná duše t. j. hnieš Štít.

ř. 965, počneš syna &powyefl' ML 44a atd.; — zúž. p_g'
'š: když piij

Černý

Nem. 340, nezabijfs Háj. 141", zabíš BartD. 2, 259 (žďár.); ——u_mgtg.
póiešřšč zabygeff ŽPod. 138, 19, nezabigefs EvOl. 119“ atd., piješ Us. —
Sing. 3. pie z psl. pbjetb, na př. chléb se snie & pivo wypye Štít. uč. 37b,
zabie jč ruka má ŽKlem. Moys. 9, to dřevo nehnie Maud. 23“atd.; — zúž.
_pí, na př. ktož pí krev mú HusE. 3, 159, ktož koho zabí Háj. 51" atd.,
(On) zabí BartD. 2, 259 (žďár.); — novotv. pije, na př. ktož jie a_pige
EvOl. 132% zabyge je ruka má ŽPod. Moys 9 atd., pije Us. — Du. 1. pievč,
4:11.,2. 3. pieta, z psl. pbjeq nemá. zde dokladu. — Plur. piem, -me, may,
na př. (my) wypyem tu čiešku DalC. 30, napijome fe t. j. -pieme Ben.'
Num. 29, 19, nezabyemy tebe Pror. Dan. 14, 28; — zúž. pím, —me,-my: '
(my) vypím DalJeš. 30, vypíme DalZ. t., vypímy DalP. tamt; — novotv.
píjem, -me. -my, na př. zabygemy tě ,va01. 127'*, at nehnygemy Lvov. 42%
pijem, pijeme Us., dial. pijemy Bau-tl). ], 90 (stjick.) atd.. jako 'V 5 54. —
Plur. 2. pieta z psl. pbjcte. na. př. leč pyete Icč jieste Alb. 68b, zbyete—li

jé DalC. 86; — zúž. pítc, zde nedoloženo; — novotv. pijete, na př. tolikéž'

pohan pobygote Ale.

1070 (za starší pobietenjehož tu žádá. leabičný

verš), zabigete EvOl. 211“ atd., pijete Us., dial. -t'e atd., jako v 5 54. —
ŠEL

?l._1_'>_z_ž._,__s_,_
jotací proniklou

páá-, stažením

ze staršího

pbjzí, ps). phiqtb;

na př. ženy lcd—?ž
se zemí! 313g; 373; — _1721
na p_ř_.__gg_
lidé „tft uč. 961),když se lidé podpijKn'st.363a j.; — novotv.
pa_11ř_._z_pjgi_u_
se inebriabuntur

ŽBm. 35, 9, zpygy sč ŽWittb. tamt., zapygy

se ŽPod. tamt., ti ješto pygy bibentes Pror. Isa. 21, 4 atd., pijí Us. spis.;

anal.-0u;

dial.-ó. —um
atd.jako \“$ 54.

Imperativ.

_—

Sing. 2. 3. pí, z 331. phjz', na př. krve si žádal krev

131 DalC. 10. by každá bratra

svého t., zabij mě Den. 1. _Par. 10, 41, pj
Pelze1_'99, pí BartD. 2, 15 (hol.) & j.; — zkrác; pi SborIIoř. 81, Us.
podkrk., napi se BartD. 1, 54 (dal.) a j.; — novotv. mj, na př. big HusPost.
955, pyg EvOl 1322 raději zabíg mno TandZ. 178“ atd., gills. spis. —
Rovněž tak v osobách dalších du. 1. pívě, -1;a: bywa se sama PulkL. 46;
— du. 2. 3. píta, zde nedoloženo; — 1. 1. pímc, wing/: podbymy pod sč
tv Bradaté

kozlv__Ilm_l_(_)_.
8, píme BartD.

2, 15 ('hoL) & j.;

— zkrác. pz'me

SborHoř. 81, Us. podkrk. a j.; — novotv. Eiime, —mgL:bygmy jej EvOl.
1293, (wipigmi DalH. 30 je -pímy. nikoli -pijmy, srov. psané tamt. druzig

: druzí), pijme Us. spis., vypijmy BartD. 1, 76 (val.) & j., slo. bijme; —
dial. -mě atd. jako v indik.; — 21. 2. 3. ))íte: pite Hrad. 76% pjtež &opjte
l'e Br. Jer. 25, 27, píte BartD. 2, 15 (hal.) a j.; — zkrác. páte SborHoř.
Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. III. 2.
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81 a Us. podkrk., nebite BartD—2, 54 (dol) a j.; — novotv;

pygte

EvOl. 174% pijte Us. spis., — dial. hijtě BaitD. 1, 126 (1aš.). slc. bijte
t. j. —te, napiječ sa Bartl). 1, 34 (mor.—slo.), -tč atd. jako v indik.

Imperfokt _u_1p_
„gyga

stsl. pijaachz atd., Z psl. paja-. Na př.

z jednoho SIOva žena. muže žabieše DalJ. 11 podle rkp. VLFf, když tu
piešta

Troj.

66", pie—chu víno_'_Ž__K_l_enl,
68,

13, pyechu

bihebant

ŽWittb.

Dent. 38, když na vojně med wypyechu, beze cti se vždy vrátiechu ])alC.
79; zúž. pick: že jemu noha lmyffíe Otc. 365% (zpytáei) s břčha nakloňmo
píchu ])alJ. 82 z rkp. Z; — novotv._19331-551th
-éek, -ích atd., na př. každy

pygyefl'ye Pror. Dan. 5, 1, bigief'e Baw. 10b, mghgling

& chváléchu

boha Pror. ])an. 5, 3, jedieehu a. pigechu 01. Deut. 38, pygyehu všichni
EvOl. 103b.

Aorist pick atd., pil; pžclm atd. Na př. Maria powy syna ML. 46%
ibi jč percussit Ol. Gen. 14, 15. (dva) sobě pržybifta DalC. 3, ta pány
knčzč pobyfta t. 85, hrnec kvasnic v ňe (těsto) naliehu Hrad. 136b atd.;
— v sing. 2. 3. bývá zdloužené pí: ;Saul kněží zbij Comest. 129“, sta se.
že (Josue) pobij je všecky t. 114“, (David) zabij toho obra a vzal jeho
klenoty Mart. I“, (Antipater) wlij jej (jed) v konvici Alxp. 141 atd.;
a z toho zvratnou analogií — srov. I. str. 224 — také pie: když pojí:
a napie fe Comest. 36b, (Kain) zdviže se proti Abelovi a zabie jeho t.
145, Lameeh proto jej (Kaina) zabie .y zbie mládence t. 16&a j.

Infinitiv

p_ítiďsL

Na př. piti budu ŽKlem.79, 13 atd., píti

Us., pit BartD. ], 11 (Zlín.) a j., pit, bit-, lit t. 2, 81 (Zlín.), sle. bit atd.
Stran -t, —[atd. místo -tz' srov. 31 č. 2 a 3, stran kvantity % týž č.

Supinumj

pitL psl. pitň. Doklady: běda vám, jižto vstáváte ráno

túlat sě po opití a pyt až do večera All). 29“, když by ovce přišly pit Ol.
Gen. 30, 38.

Participium

-nt: pie, pac-. piu'c-,píc- psl. pbjg, pojatý-. Na.př.

ani pie ani__j_čr_la
Pass. 127, viece jeda neb pye než slušie Stít. uč. 101",
žabiucz UmR. 164, zabijcz Štít. uč. 150% pijcz & jedúc L 96“ atd.; —
novotv. pije, mým-, na. př. ani jčda ani pygie Koř. Mat. 11, 18, nejcda
ani nepige Maud. 23b, 'pygycze nlú krev Modl. 203, bigicz EvOl. 623,
bygycze t. 2585, pigijcze Ben. 1. Par. 12, 39 atd., nč. pije, pijíc- Us.

Participium
Pajrticipium

-mz, psl. pbjcmó, stsl. pijeme, v č. nedoloženo.
-l5: pil, -a atd., psl. pila, -a atd. Na př. zabil ne;-(

vinného Zlílem. E),26 atd., pil US.; zdlouž. -íl: bíl fem. bila atd. BartD. '
l, 26 (Zlín.), líl t. 2, 240 (kunšt.)._ Změnou hláskovou dial. mase. Jul za
42: 1511?fem. pila atd. BartD. 1, 103 a 126 13111
f. bila, hňul f. hnila (laš.).
Srov. š 39 č. 1 a I. str. 281.
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Participium

-5s:

piq,___1_)j1_)_.š_-,__psl.
piv6._j_>žvaš-: na př. opiw lye

ŽGloss. 77, .(i—íšuii'llĚieí'wňroliw Pass. 4-58 atd., piv, pivše Us. spis.
Participium
-t5: pit. -a atd._,_pgl_._12ýý_6_,___7_q
atd.; na př. prolit

108, “

ŽKlem.21. 15 atd., pit Us. — Part. ma. střídní

Substantivum

verbule

bijon Mikl. 3tz

453951. -tbjc,pitia atd.; ná př. medové

napitye l'ulkL. 22, krve prolytie Pass. 73 a. j.. 313335,
Přehled tvarů, které se tu v češtině zvláště měnily, od nejstarších
do nynějších spisovných, jest tedy:

praes. indik.:
sg. 1. pú, piú, pí; pícm, pian; piji, piju;
. pieš, piš; piješ;
. pie, pí; pije;

,

[\D

du. 1. pamě, ma . . ., nedoloženo;
ODB:

.píeta.

. ., též;

. pieta.

. ., též;

pl. 1. pícm, -me, -my; pím,
DDM

-mc, —my; pzjjcm, -—mc,muy;

. pieta, píle; pijete;
.jaú, pz'ú. pí.; pijú. ziiú. -7'í, -j0u;

imperativ:
5%- 2- 3- pí; mii;
du. 1. pí'lrě, . . -va .;

2. 3. pítá
. .;
pl. 1. pímef—my; mime, -m.y;

2. 3. píte; pijte;

imperfektum:
sg. 1. paf/„ach,
pick; pijiech, pijíah;

2. picšc, píše; piiieše, piiíše;
atd.;
part. -nt: pie, juře-, půle-, pic-; pijě, Nitře-; pije, páže-.
103- ĚLQYÍQĚLÍEÉB
932311.„1299119iQÍ;.:JQLĚ2Ě_í£LFT0 rózmnnitost
tvarů sem patřících a pro chronologií uvádím příklady hojnější.
biú. bití. Pra es. sg. ]. bili: já zabyu ŽKJem. Dent. 39, nepotupi ani
zabyu jazyka svého DalC. 63; — přehlas. bi: (já) svým tě mečem zabi
Pass. 484, jakžto ten mák Řěci zobí, tak vašeho krále poby Ale. 1081,
pak—li já tě zabij a přemohu Alxp. 90, Darius slíbil jest mi svú dceru
dáti jestliže tě zabij t. 46; — novotv. biam: i tě i jeho zabyem Pass. 596,
zabiem lid vešken BiblA. Ex. 23, 27, já pójdn a zábyem Hismahcle Pror.
Jel-. 40, 15, zabyem tě t. 15. 6, ač tě zabyčm t. 138, 16, zabyem saň t.
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Dan. 14, 25. zabiein bratra 01. Gen. 27, 41, zabiem Comest. 193% zabijem
t.j. —biem-Ben. Ex. 4, 23, t. 4. Reg. 19, 7 a j.; — zúž. Mm: svým tě
inečem zabím PassB. 803, zabím Blah. 172 (uvedeno tu jako moravská.
žvlaštnost), zabím vepře Pam. 3, 115, žabím BartD. 2. 259 (žďár.); —
novotv, bijí, bij-u: ja zabigy ZPod. Dent. 39. bijí, biju L's; — sg. 2. bieš:
že knězě pobyeff, jeho Iudi všecky zbyeff DalC. 18, spravedlivého nezabieff
BiblA. Ex. 23, 7, nevinného nezabyeff Pror. Dan. 13, 53, ty mě zabyel'f t.
Jer. 38, 15, nezabiefs Comest.„139“; —zúž. bíš: nezabijfs Háj. 141“, zabiš
BartD. 2, 259 (mm-.); — novotv. Injes': nezabigefs EvOl. 119% ač zabygeff
si occideris ŽPod. 138, 19, biješ US.; — sg. 3. bic: zabie je ruka ma
ŽKlem. Moya 9, nefabie-li mne jiný DalII. 39, nezabye-ly DalC. tamt, an
zbie šlechticiev mnoho Hrad. 100% když mě bie nepřietel ŽKap. 42, 2,
ten zabije t. j. -bie Štít. ř. 92b, meč žabye jej Pror. Isa. 31, 8, zabye té
hospodin t 65, 15, každý zabie Comest. 14h, muž lva zabie Comest. 14b,
ktož koho žabie Mand. 75% že mne nezabije t. j. -bie Ben. 3. Reg. ]. 51;
— ZÚŽ. bí : ktož koho zabij Háj. 511'. nezabi—li mne kto jiný t. 105“, ktož
kolivčk zabij Božeje 157b, kéž ho hrom žabí Pam. 3. 145, (myslivec) žabí
Voln. 35, zabí BartD. 2, 259 (žďár), — novotv. bije: zabyge je ruka. má.
ŽPod. Moys. 9, zabyge EvOl. 122b, bije US.; —p1ur. 1. bieme, may: nebo
tě zabyeme Pror. Dan. 14, 28, nezabyemy tebe Pror. 89“, zabieme-li bratra
01. Gen. 37, 26, zabijome tebe t. j. -bieme Ben. Súdc. 15, 13; -zúž. Mme
podle BartD. 2, 259 (Mám), — novotv. bijeme, —my: zabygelny tě EvOl.
.127b, bijeme US.; — pl. 2. biete: žbyete-li jě DaJC. 86, dokad nezabiete
Pass. 273, vy jižto syna božského zabiete Krist. 72% zabyete-li mě Pror.

Jer. 26, 15; — novotv. biiete: tolikéž pohan pobygete Ale. 1070 (před
loha měla tvar starší pobiete, v. 5 102), zabigete EvOl. 211b, bijete Us.,
—- pl. 3. biú: sto jich jednú se zdi žabyu Aleíd. 2046 (rým: hrabiú);'—
přehlas. bí: pak-li (lidé) ho žabí Hrad. 94h, tehdy poddadie vás v truchlost
a zaby 'vás Krist. 84b, jimiž (hovady) dělavše potom je zabý Štít. uč. 620,
(syn člověka) bude bičován. zabij jej a třetí den epčt vstane Štít. ř. 113“;
— novotv. bijí atd.: pakli jeho zabygy rkp. ze skl. XIV (varianta při
Hrad. 94b), sto jich jedná se zdi zabygy Ale. 2046 (předloha měla tvar
starší —biú přehlas. -bí, jak toho žádá veršova míra a rým: hrabí, a do
svědčuje dochované tu zabyu v A1xVíd.). oni zabigi EvOl. 220b. zabygy jej
Keř, Mark. 9, 30, když se s nepřáme bygi Mill. 45% vola nezabigi t. 109",
mě zabigi Comest. 158& atd., bijí Us. spis., bijou Us. — Impt. sg. 2. 3.

bí: by každá bratra svého DalC. 10. mú levici przybij hřebíkem Štít.
1661), zabí bratra oceidat 01. Ex. 32, 27, zabij mě Ben._ 1. Par. 10, 41, bj
Pelzel 99, bí BartD. 2, 123 (zahr.) a j.; — zkrác. bi, v. v 5 102: —
novotv. bij: zbyg nepřáter EvOl. 112“, big HusPost. 95b, raději zabig inne _:—
TandZ. 1783, dobig mě Ben. Súdc. 9, 54, přibig VesB. 151*', bij Us.. spis.;
— du. 1. Mae,-va: bywa se sama PulkL. 46; — plur. 1. bíme, -m_7/:pod

213

bymy pod sě ty bradaté kozly DalC. 8; — zkráe. bime, v. v g 102; —
novotv. szjme, -my: bygmy EvOl. 129% bijme Us. Spis.; — pl. 2. 3. bíte:
přivedúc telec zabytez Krist. 66b, nebyte jeho ML. 78b, zabite ji OL 2.
Par. 23, 14, zabijte gi t j. —íteBen. 4 Reg. 11, 15, bijte, zabijte t. j. -íte
Háj. 15b, zbjte Br. Jer. 50, 27 a j.; — zkrác. bite, v. V % 102; — novotv.

szjtc: wybygte prach s noh vašich EvOl. 129K bijte Us. spis.; — agli:
v_(as_g_gq_lg_iý_i_yyvinul
se krom toho novotvar podle tř. IV: jako je ku prošitá
impt. prggLÉQĚÉ, proste, tak utvořen v jaz. obecném také k_m_bi_t£'__i_ir_1pg

zub, zalggggljggteí hrom ho zal) Pam. 3, 118, raději zal) jej hned TomP.
3, 356, zabte si mne Rusk. knih. 21, 161, zah, zabme, zabte Us. ob., zab
ho, zabte ho Šemb. 14 (česk. ob.), zah, zabte BartD. 2, 259 (žďár.). -—
Im p f. biech atd. atd.: z jednoho slova žena muže zabieše DalJ. 11 podle
rkp. VLFf, až je Čechové pobiechu t. 51 podle rkp. V; —novotv. bžjžcch:
bigiefe Baw. 10b, Čechové Němcě bijiechu DalJ. 104 z rkp. L, těmi (meči)
se bygieehu Mill. 84“. — Part
bic, bizic- přehlas. bic—: zabiucz UmR.
104, aby čeleď izrahelská vezmúc _beránka obět, zabijez jej, učinili Štít.
ří“150% — novotv. bžjě. bijíc-z byge EvOl. 284b, bigicz t. 625 bygycze t.
2581', zabigijcz Ben. 2. Esdr. 6, 2; adj. u miestč bigieziem ŽKap. 43, 20,
tělo mé dal bigyczyem EvOl. 1304. — Doklady tvarů jiných v. v 5 102.

MžýLEýtijgjggs:
sg. 1. Muž-,s jotací proniklou km'ú, přehlas. Ímí,
nedoloženo; — novotv. hniem: jenž hnyem v hí-iešiech Modl. 253; — no
votv. hniji, hniju US.; — sg. 2. hnieš: co hnijeff hřiešná duše t. j. —ieš
Štít. ij._96b; — novotv. hniieš US.; — sg. 3. Imie: šrám se rozlmye té rány
jež jest byla zaléčena. Štít. uč. 129“, té rány šrám rozhnye se opět t.,
jméno zlých I'hníe HusPost. 111% s tiem jenž hnié v závisti Hlah. Sep. 6,

25, to dřevo nehnio Mand. 3% tělo fhnye GestKl. 28;
hní: (tělo) všecko
lhnij GestMus. 15b; — novotv. hnije: hřiešný zhnyge ŽPod. 111, 10, fhnyge
jho Pror. Isa. 10, 27, pás tvój l'hnige Hug. 214, lóno zhnng Ol. Num. 5,
27, tělo flmygye GestBř. 13b, hnije Us; — plur. 1. hm'eme atd., n'edolo
ženo; novotv. hníjeme atd.: at nehnygemy Lvov. 42“; — plur. 3. Má,
hniú, II,-mi,.
nedoloženo; novotv. hnijí: fnygyy (sic) ryby eomputrescent Pror.
Isa. 50, 2, I'hnygij lati Ol. Ekkl. 10, 18, jablka fhnigi Maud. 18". —„ Impt.
hm' atd., hnj Pelzel 99; novotv. hm) Us. spis. —_Il_'l_1p_f.__]mí€ch,
hníc'h. atd.:
snad zhpyegh _ty_1:_1_c__fgrte
periis_se_1!1__Ž“EÉh. 118, 92 (není-li to mylný

Early

opis m. zhyniech), potom sě sta že jemu noha hnyflie Ote. 365“. — Part.
hnít: kobzole zhnite BartD. 1, 196 (laš.), ohnítý peň t. 344 (mor.-slo).
„Lii- _S_einpatiLzeglgzesamhqtqjenom

inf- i?2i.3_$1113-__i&_9bš
31591;

„623 S_ro„v_-.._i3.1_f-__1i..t.-„
917.21.Pf..9121433111111„SPPÉŠFŠÍŠŠÉ92!9ŽÉ99;

0 infinitivu

pak v. v š 59, kde jsou také tvary ostatní téhož slovesa, vzniklé z jbd—
a šed-.

Za

Šbd—.

žádané lže- je podle známéhopravidla lé—,tedy na př.
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1)raes. sg. 2. 165-proti pieš,

a 198. — Praes.

impf. tác/z proti piec/L atd.;

srov. 1. str. 196

l'ú, s jotací proniklouliú: wyliumodlitvu ell'undo

ŽKlem. 141, 3; — přehlas. li : prolyy na ně zlé své ellundam'Pror. Jer.
14, 16; — novotv. lěm: proleem ducha mého Pror. Is_a_.44, 3, ať já svú
krev wylém Háj. 69b; zúž. Zim: vylím Šemb. 57 (opavsk.); — novotv. lijí:

effundam

Br. Ezech. 7, 8; — sg. 2. léš: což veňwlefs Hug. 59,

llel's fundes Ol. Ex. 26, 19. wylčfs VšehK. 303, Ben. Num. 16, 22; —
novotv. liješ : sligefs Ben. Ex. 26, 19; — sg. 3. lé : otec stvořč duši i wle
v to svaté tělo Pass.

185, _kto__l_šr_ve_n_eprg_l_ee_Štít;
ř. 291, boh skrze rozmn

\vlee své světlo t. 151% bóh (člověku) wle milost t. 46", nesahnje vína ne—
rozle piva L 51“, boží oheň ješto srdce zčistí a Ilee v jednotu Štít. ř. 1$)6“,
srdce rozpustí 'sě, rozlee v milosti až do nepřátel t. 196“, (bůh) wlc svú
milost Alb. 70b, což ve ň wle Hug. 229, (bóh) vilé své milosrdie Hlah.
Ecclus. 18, 9, (Nil) rozlee l'e po údolích KabK. 33b, wylee Ben. Lev. 4.,
30; — novotv. hje: wylige Ben. Lev. 4, 34, lije Lomu. Jg.. Us. spis.; —

plur. 2. léta: vdově neučiníte protívenstvie ani krve nevinné prolete Pror.
56b; _ p]. 3. 5:2, licí, lí: když víno nové wly v nové sudy, vyklokce
ŠtítVyš. 101b; — novotv. lijí: jeho krev proligij Ol. Lev. 1, 11, do hrdla

lijí Pam. 3, 150; — Impt. lí, lime, lite: wny hnčv tvój eň'unde ŽWittb.
63, 25, t. 78, 6, wili ŽKlem. 34, 3, bóh milost na tvú hlavu vlij Kar. 85,
co vosmne na lžíci, paliž to & fly Chir. 280", té (krve) nalij Černý Nem. '
255, \vylj hněv svůj Br. Jer. 10, 25; wylyte srdcě vašě ŽWittb. 61, 9,
wilite ŽKlem. tamt., krev prolyte Pass 101, nenávist z srdce wylijte t. j.
-íte Štít. ř. 75", naljte Jg. z Dobr.; zkrác. li: nali BartD. 2, 165 (brn.);
— novotv. líj, liime, lijtc: lyg'z Comest. 1643, prolygmy EvOl. 115“, líj
BartD. 2, 274 (jemn.). ——1111p f. léch atd.; tu (vlhkost) \vylel'fe od sebe
Comest. 843, v_odv léchu sě Huebant__(_)l._Jo_s_.4, 18. — Aor. Zich atd.:

(žena) přinesši (kvasnicě) inali puol diežě Hrad. 136", jak sě to sta inhed
jiej Slza przny Kat. 54, (Priamus) mnoho slzí v žalostech wyli Troj. 196%
(Antipater) jide k jednomu lékaři, kúpi od ňeho nápoj jedovatý i wlíj jej
v konvici železnú Alxp. 141, hrnec kvasnic v ňe (těsto) nalichu Hrad. 1361).
— Inf. lití: rozkoš v dušu uuh'ti Kunh. 150“ atd., líti, lít Us., lít BartD. ,
2. 28 (holeš.), lit t. 1, 82 (hran). —_Part. lé. Día-. linie-, líc-: tehda svú
krev prole ke mně p_řijdeš_Ijísi 38, křstíti móž každý člověk druheho '
pohrúze jej 11vodě aneb wle naň vody řka atd. Štít. uč. 115% umýž jej
(sud) a wyle z ňeho vodu postaviž jej OtcA. 273]) (v OtcB. wylege), ani
osob v hromadu I'lycz Štít. uč. II“; — novotv. lžjé atd.: (my) prolygyczye
(m. -ce) slzy Alb. 65h, lije, lijíc Us. spis.; — part. lil, -a atd.: svú krev
prolil Jid. 22, mnoho mučedlníkóv krev prolilo Pass. 427. aby závist z ňeho
(srdce) wylyly Štít. uč. 63“ atd., lil, -a atd. US.; — part. liv, livš-z svatú
krev proliw-Pass. 458, vody nalyw ML. 97“, Krist. SFP, lyw (olej) na hlavu
01. Lev. 8, 12, krev proliny
Pass. 40 atd., liv atd. Us. spis.; — part.
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.lit, -a,atd.: jako voda prolit sem ŽKlem. 21, 15, krve prolyte Pass. 93
atd., lit atd. US.; — subst. verb. litic: krve prolytie Pass. 73 a j., ku pro
litiu krwi—ŽKJem. 13, 3, lití Us. — Sloveso toto, praes líci inf. lítá atd.,
1__'0
% bÉŽLIÉĚŠL103951..ĚQÍŠL_ÍB.É_ÉÉ___Y€É1£_EĚL19
je

v tř- V- 4. praes-

Zeja

inf. léti atd., z bývalého praes. ZC:thinf. lbjati. Oboje je z koř. lag-. Ten
je redektováu v psl. lbj- & li- v praes. tř. I. 7 lei-q, v inf. V. 4. lbj-ati
& inf. ]. 7. li-tz'; v praes. V. 4. lůj-q je zdloužení, léj— z býv._lčgí-. Srov.

Leskien Hande 11.
Www:

iú. Qíti. Praes.

sg. 1. 1512,Má, pí nedoloženo; — novotv. piem:

vodu jižto piem Hrad. 7% newypiem-li pitie tvého t. 952 leč pijem leč
jiem t. j. piem Štít. ř. 68b, jiem neb piem ŠtítOp. 358, jiem-—li pyeln-lí
GestBř. 79b, svú krev piem Apoll. 131", at fe napijem t. j. —iem Ben.
Reg.'17, 10; — z toho zúž. pím: jím-li pym-li GestM. 89 (65), já při—
pijm Konáč (1547) 1013, (já) připím Masop. 151, pím Blah. 172 (uvedeno

jako moravské), (já) pím Šemb. 65 (opa.v.); — novotv. piji, piju atd.: daj
mi vody nt fye napygy EvOI. 113", (já) připigi Konáč (1547) 102% -piji

\

\

Us. spis., piju US.; — sg. 2. pz'eš: leč pyef leč jieš Alb. 68", tak mnoho
jieš & piefs Alxp. 101, pitie jímž sě opiefs Mill. 79“, svú krev piefs Apoll.
131b; — z toho zúž. piš: když pijfs Černý Nem. 440; — novotv. piješ
US.; — sg. 3. pie: jenž jie i pie Hrad. 76b, krčmář pie t. 1141', ktož se
napie te vody Krist 52b, jenž sě napie této vody t., jenž pie mú krev
t. 57“, kto pie mú krev t., chléb se snie a pivo wypye Štít. uč. 37b, kto
jie neb pye viece t. 134% když člověk tak se zapye t. —107“,gye pye když
chce Alb. 28“, (Bel) tak mnoho jie & pye Pror. Dan. 14., 5, podpye sč
země t. ke 34, 7._ potom pie Opilec HusPost. 50", když gye & pye EvOl.
132% t. 152% dobytek tej vody nerad pie Mill. 20“ a. j., ktož sě napie
Mand. 55“ a j., ktož sě napije t. j. -ie Lobk. 653, víno kteréž se pije t. j.
—iet. 68b, (král) pije & fpij t. j. pie Ben. 3. Esdr. 4, _10 atd.; — zúž.1)í: 
kto pí mú krev HusE. 3, 159, kto pij mú krev Háj. 370", ktož jí a pij
nehodné, saud sobě jí a pij I-Iád. 100“; — novotv. pije: ktož gye & pige
EvOl. 132“, pige-li je (víno) kto Mill. 19 atd., pije US.; — pl. 1. pieme
atd.: (my) wypyem tu čiešku DalC. 30, když jieme neb pijeme t. j. pieme
Štít ř. 47b, gíeme a píeme HusPost 112% vodu pieme Alxp. 101, napijeme
fe t. j. —ieme Ben. Num. 29, 19; — zúž. .píme atd.: (my) vypíme DalJ.
30 podle rkp. Z, vypímy t. podle P, vypím t. podle Ješ., píme Blah. 268;
— novotv. pijeme atd. US.; — pl. 2. piete: leč pyete leč jiete Štít. uč.
62b, leč pijete leč jiete t. j. piete Štít. ř. 54b, leč pyete leč jieste Alb. osb;
— novotv. pijete US.; — pl. 3. Má: ženy když se zapyv Mast. 373; —
přehlas. pí: (mužie) zapyi t sč na každá noc DalC. 8, krčmáři rádi vidie
když sč zpij lide Štít.. uč. 96b, mnozí v svátky propij tak mnoho I:. 33“'
(lidé) když sě zpij Štít. ř. 84b. t. 855 když sě lidé podpij Krist. son, pak-Ii
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se čeho jedovatého napij nebude jim to škoditi t. 22b, pak-li co snu-todl
uého wypij nic jim to neuškodí t. 1113; — novotv. pijz'ú atd.: zpigiu sé
ŽBrn. 35, 9, zpygy sě ŽWittb. tamt., zapygy sě ŽPod. tamt., ti ješto pygy
Pror. Isa. 21, 4, když jedie a pigi ŠtítOp. 34, pohané vína nepigi Maud.
27b, Turci vína nepigij Pref. 15, (mohamedáni) víno kradmo pigij Lobk.
176,1), ať napigij fe Ben. 4. Reg. 6, 22, jedí a pigij I-Iáj. 1355, pijí Us.

spis.. pijou Us. ol). — Impt. pí atd.: krve si žádal krev py DalC. 10,
chce-li sě komu píti pijz t. j. pí-ž Krist. 59b, uejez ani pij t. j. pí Ben.
'l'ob. 4, 18, krve si žádal krev pij t. j. pí I-Iáj. 173, pj Pelzel 99 atd.;
wipigmi tu číešu t_ j. -pímy DalI-I. 30 (psané —ig—
: -í-, srov. dl'uzig :
druzí tamL); pite všickni ŽKlem. 74, 9, pite I—Irad.76“, pjtež & opjte fe
Br. Jer. 35, 27, pí, píme. píte BaxtD. 2, 15 (holcš.); — zkrác. pi atd.,
v. 5 102; — novotv. pij atd.: pyg EvOl. 132“, pygte t. 174", pij, pijmc,
pijte Us. — Im pf. piech atd.: když tu piešta Troj. 66b, jižto piechu víno
ŽKlem. GS, 13, ŽWittb. tamt., ŽKap. tamt., piechu víno ŽKlem. Dcut. 38,
pyechu ŽWittb. tama, když na vojně med wypyechu beze cti se vždy
vrátiechu DalC. 79, (zpytúci) s břčha nakloňmo piechu DalJ. 82 podle
rkp. V; — žúž. pích: (zpytáci) píchu DalJ. 82 podle Z; — novotv. pzjieah,
—jóch,—jích atd.: každy pygyeffyc Pror. Dan. 5, 1, pygyechu víno Pror.
Dan. 5, 3, vodu pygiechu Pulk. 2% gediechu a pigiechu milic Baw. 204
(odchylkou opisovatelovou m. piechu, verš má býti Ssla.b.); jčdiechu & pi—
gechu Ol. Deut. 38; pygychu všichni EvOl. 10312— Part. pie, pizze-, pic-:
ani pie ani jěda Pass. 127, ani jeda ani pie Mat. 32, pye & jeda pořiedně
Štít. uč. 30b, viece jeda neb pye než slušie t. 1108, jeda & pie Mat. 32,
EvOI. 295. sedmý opye fye i chce vesel býti Vít. 42b; uejčdúc ani pycž
Pass. 8, pijcz a jedúc Štít uč. 49“, t. 96% tak mnoho sehltati pyez neb
jedúc t. 110“. picze jědúce Hrad. 133b; — novotv. pije, _pijíc-: ani jěda
ani pygie Koř. Mat. 11, 18, prorok putoval nejeda ani pige Maud. 23b,
pygch píti budu Pror. Jer. 49, 12, pigijcz z kalicha Had. 2D, pygycze mú
krev Modl. 20% jedúce :; pigiecze EvOl. 303, pigíce I—IusPost.42b, pigijczc
Ben. 1. Par. 12, 39, pigijce Háj. 272', atd., pije, pijíc- Us. — Doklady
tvarů jiných v. v Š 102. —
mizí, citi.

Praes. sg. 2. wfgš 3. vie:

počneš dcei'u___a___t_,u__pojvyeiý
a v rok

to zvieš MIL 42% počneš syna a powyefl' jemu jme Ihesus povieš I:. 44“,
dievka počnúc powye syna t. 43“, t. 453, dievka což powie prospěšuo bude

LékB. 19b; — 3931995fázím-a 35933 atgzjis; — Impt. ví: \vj Pelzel 99,
novotv.1:íj Us. spis. — Aor. vách atd.: Maria powy syna ML. 46“, ta panna
odwy hlavu t. 13412— Part. vie, vim-, nedoloženo; — novotv. vijě atd.:
wyguczi rukama plakaše Boh. 352.
104. _Sloveg),__ktei_'éma -i_-__mtak_é__\_=_
tvarech Jigesintlígh_:_pxjo_ti_jj;—

519v95..2£éi.atd., srov. & 101 —, jest
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jellg__;š_i;__
je___z_
_DůL_$ŽĚ_—,
srov. Lesk. Hande

II, 919, a je v tvarech ve všech, také v t. zv. praesentních:
na př. co_r_ig_es_v_í_f_ig_i__ll1_ig:_
392, švec ffige ŠtítMus.

106 & Brugm.

praes. 'šzyj,

12013 šijí, _š_ij_e_$í

atd. US.; — inf. šití atd.; dial. novotv. šíjat BartD. 1, 13 (Zlin). vzniklý
jako séjat, v. 5 106; — Rag—tŠiz'ě. na př. což matka [Tigicž vydělala Krist.
28% YslěúCÁ (Mez.- te..32.“,_.__šij_e,_
šijíngIa-g
— part- šil Us., šul fem. šil'a

BartD. 1, 103 (laš.); '— part. šít Us. atd. — Bylo tedy praes. psl.
t. j. šž—jcg
atd., proti [mj—qatd.
prziffyzzLékB. 1973,vlložiti jest

ĚDPPÉFÁSĚPXQEE_ĚŠŽL.RÝŽE

„z.přijít.?„atpusrov-1. str. 557

Ruské praes. šbju, —
šbjěš atd. shoduje se s phju, pojčš atd. a vyvinulo se
bezpochyby podle vzoru tohoto.

Dálehledísemtaké sloveso
šitá-„Kmen Jeho. inf-.._ěi:_J9.._.z._.půX;.
dema,.th
g_někaiitwíťáné „patří.
fm_kua41%.-Alav9dlqQch...i59933311336._z_q..ž£:ve;„__jgz
_1'5911..!..!<Íf:.
I. vz. 3:
zanikají

part. živu, impt. živL part. žit-a atd. '_l'y pak časem—_amvgtginoa
a jsou

za ně novotvary

praes.

žiji,

impt:___ě_zjji,___1_)aijt_.
u_žgljeůatd. Srov.

š 73. Tvary stare z km. ži- s novotvary žij- dávají pak sloveso nč., které
se do této zvláštní skupiny hlásí.
V stsl. patří sem také brsz bráti tondere a vapijq, wapiti ululz_t_r_e;
V č. je pro bříti. břzji doklaaiiwglgť; jeden myje druhý Marka břije
(z Kroka), doklad nejistý; a_plfot_i___s__t_sl.
Mi
jsou tu dvě denominativa:

úpěti i_t_ň.PA_Lílifžišáf ,

105-

..IY..

931112111
—a:_

_Simyatří tvary infinitivní sloves dáti a státi (praes._stanu)_.

chcedaatyŠtít.ř.115".jmádaatiPr. pr.262aj.,
dáti Us., dat BartD. 2, 67 (olom.), dat L 34 (holes), slc. dat. — Agiéqgg
atd., o jehož původu v. v „&21; na př. i da jemu (Boleslav Václavovi)
virh(l)ba mečem Dell—I.30. to mně mé dietě da znáti Hrad. 653, vsčd na
koráb da sě na běh Apoll. 132'*, (Ščepítn &Vladislav) rok sobě daifta DalC.
62, pokoje sobě nedachu Ale. S, 39, yggeliy_g_h_vlgl_u___bp_h_u_Alnlftbm
atd.;“
v sg. 3. zdloužením dá: když'to povědč, jeden (sluha) daa zášijek Ježí—.
šovi Einmn. 43. — Bai-341_1123dal ieft List Litoměř. atd., dal US.; —

Ekiga/1 : daw prave pi-iezni ství-zenie Ale. 931, nedawffe ApD. d atd.,
dav f. davši Us. spis.; — part dgn: daan příklad Stít. uč. 54“1 každému
peniež daan bude Štít. ř. 1093, aby byl daan Pror. 88“, nemá pečet daana
býti i žádnému Pr. pr. 225, (slovo) židóm prodano Ostr., málo dano jest
Kunh. 1485, město daano v pustinu Pror. 763 atd., dan atd. US.; dat, -a
atd. ÚELQgýýj
můj potáček je zlatá od mýho tatíčkn date Suš. 762,
vydatá dcera. nevdatá (vdaná, nevdaná) man
1. SO (1'ožn.). cera vydata
t. 11 130 (laš.);

— s_ubs_t_.__vei'b_.__dqf_73ig_z
dánije VšehK. 113b. Bi!
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L 1081',Myš;
dial. datie: škoda mého vydata (provdání) Suš. 472. —
Ira.-y_qaweídal.ĚMQMQLIQ_.bemříznalgéhe
v. € 213 sh dnem 90419..
_vz. vedu, v. š 59.

Státi gpraes. stanul. Inf. státi, na př. musí z_zie to zztaty__P_il_l)..ze
sna wftaaty Štít. ř. 66% svú rukú se musíš oběsiti, neb na tejto skále ftaty
a dolóv skočiti DalC. 21, nikdy przyeftaty Alb. 63“ atd., stati Us. ', novotv.

MátíkmllgpraaJamurzeftanuti
chtěli stanouti

háji cessa.
.re„0132539330. 10—

po straně císařově EL

4. 2, 494. — J_\9_I:._$tq_ch,
o jehož

původuv. š 21; na př.jako z mrtvýchwftachMast.311,
h_ewytajgll

45, Sta tma až do času devátého Hrad. 92% to dietě wl'ta

z mrtvých MI.. 50", orel íta před králem NRada 19, i íta sě Koř. Mat.
15, 53, Athonius prziefta chodu Otc. 406% tehda volové ftachu (zastavili
se) Pass. 355, tu svého diela przyel'tachu DalC. 1. — art. stal; (sv. Duch)
zztal tělesně svl). 94, král toho skutka neprzieftal Apoll. 1303, již jest má

útěcha ftalí 12ng 142% takž zzie zztalo Pill)., již jest ftalo me jědenie
Hrad. 1423, ciuzí wftaly proti mně ŽWittb. 53, 5, ab Lšicllni_p_ř_ed ním
[tali NRad_a_6, stal, vstal, přestal atd. US.; dial. zdlouž. stál: to by se
z Vojty stál chalupník chodIIan. 44, haby se na' dvůr dostál t. 82, co se
stalo L 37, dostali se do nebe t. 18 a j., dostál Bai-tl). 2, 150 (sla\-'k.),
ostál neutr. ostalo t. 1, 12 a 341 (Zlín.), Boy/otv. agilní : Pizzaro přistanul
v Seville Malý Amor. 4, 108, truchliva jistota jim před očima stanula t. 1,
269, ráno stanuli šli do lesa Kulda. 1, 77, kteří na tom ustanuli Histom'e

o těžk. protiv. 1880 str. 280. stanul (: vstal) Šemb. 56 (opav.); —
stav:

z mrtvých \vftawíl'e Pass. 240. vstav f. vstavši atd. Us. spi_s._;_p_qxgtv.

_->'t._t_tw.v_l_ž&
313151; — Delfi—„itálkš„b.YIQ..PŽĚPÉBQ.ll$:.;

— .aibst-„vqlzb.-.„s_t.ázzie_=

pýjdg_t_am bez ftanig_I_-I_r_a_d._
44", bez przieftanie NRada 1593
pĚstgLií atd. Us. — Tvary ostatní v. v
II Š__1__1__7,

106-29.3.0533

atd., stání,

3933.93 im.-„š:

Slovesa taková jsou dvoje: při jedněch je slabika kořenna zaroveň
kmenem inf., na př. spa-, inf. stsl. spé-tz' č. spčtc'; při jiných pak tvoří se
kmen inf. zvláštní příponou -ja, na př. vé-,_inf. stsl. vě-ja-ti stč. m'eti nč.
váti. Ona patří sem, do I. 7, tato do tř. V. 4.

Některé z těchto kořenů mají tvary infinitivní obojaké, podle '1. 7
a spolu také podle V. 4; na př. sé-, part.“stsl. sé-lz stč. sčl nč. sel a stsl.
sě-ja-Za č. staž. sál, srov. Mikl. 32 109.
Kmeny a tvary Mami

z kořenů těchto tvořené jso_u_s_t.ej_n_e____v_£.

7_ in); __V_.__4_,_
__1_1_a_
p_ř,_pgameslupl. 2. spč-jc-tc

& „č.ú:-tc

atd,;

rozdíl

býval

tu

nějaký bezpochyby v přízvuku, ale ten je v č. setřen. Srov. % 197.

Rozmanitým působením anaIOgie vznikají ovšem také zde mnohé tvary
nové a odchylné.
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_Praesens 354.5

donidžnedol'piegefs
všímdielem01.1.

Par. 28, 20, mě srdce tam fpyege Ale. 855, profpiege nepřietel ŽKlem.
88, 23, chvátaj k věčnému životu ještot všichni věrní iniegi Nllada 1515
atd., spěji, —uzspĚješ atd. US.; — dial. zdlouženo: hřéju, hřéješ atd. BartD.
1, 25 (Zlín.) a j.; — novotvary s -i- místo -č—, podle tvarů., které mají
-í—,-i- zúž. z -ie-, & podle pítiatd.; na př. liřijó, hřiješ atd. Bartl).
?, 99 (vyšla), dije se t. 2, 196 (tišň.), siju, siješ t. 160 a 167 (bi-n.) atp. !
podle inf. hříti diel. hřiť atd.

Imperativ

sgěz' gti.: pofpiey festina ŽKleni. 69, 2, profgici t. 16,
době, když se vykonává. přehláska aj-ej,

2 atd., sgšhspějte Us. ,' — v
bývá zde zvratnou analogií -aj
m. -sej, v. $ 107 a srov. 1. str.
2, 35 (holeš.), enom sa zehřéjte

m. —ej(-ěj), na př. přioďaj m. -děj, prosaj
137; — dial. -éj a -é m. -cj: hřéj Bartl).
t. 1, 340 (Zlín.), hře, hřéte t 2, 184 (tišň.),

L 31 (110193) a j.; — novotv. s -z'—místo -č—,jako v praes. & spolu zkrá

cením slabiky hři. hřite t. 2, 99 (vyšk.) & j.

Lin_gerfektum

spějžech ctrl.: co sě diegieffe Hrad. 21b, jenž piegieflc

OtcB. 114“, mysl chwiegiffe se Troj. 21% dřéve než Němci dofpyegyechu,
až jě Čechové potepiechu DalC. 51, EXL 1133313133455; 331 atd.
g_QLi_5_t__slgěq_74__ dyech dixi ML. 1()7“, hnul se i die k nim dixit

Griz. 153b, Maria odye je (dítě) růškanii ML. 135“, (konvrši) przyfpycchn
DalC. 42, mistři v hromadu pofpycchn Kat. 82, sukní odyechu ho Koř.
Mat. 27, 28 atd.
Infinitiv

deti zúž. -z'tz': ty se nemóžeš l'hi'ziet1___Š_ti_t._
uč. 38% za

hřjti Br. Ag. 1, 6 atd.; pijeti žaltář Hrub. Petrý28b,neligLilípýícĚngv
Qh_elčP. 1818;

díti se, chvíti se atd. Us._;_zlgr_ác.__
c_livšti sei_sp_eti_.__neti_l_:_s._,
hřiťr

BautD. 2. 43 (kojet), hřit t. 107 (jev.) & j. — Koncovka -icti sloves sem
—patřících je z Jiti, zdlouženim, jaké je pravidlem v infinitivech dvou—
slabičných, srov. š31 č. 5; ale zde zůstává totéž zdloužení také v tvarech
víceslabičnýc'h: odíeti ně. odíti. zahřieti-zaliříti atp. — Stran -t, -ť atd.
místo -ti srov. % 31 č. 2 a 3. — U sloves, která vedle tvarů podle vzoru
I. 7 mají také tvary podle V. 4, může inf. deti bývati z —étii z -éjati,
na př. sieti.

——\__'_e_dle
t0h0__jali__(ual.

novotvary

hřct (žďár.

& j).

hřch

(stjick.)1 M_qu sajt (vých.-česk) _a séiat (Z1Í11.)._QQílÉljíse vesmgsngpges;
s_g._L__Qi;í_sly_š_nýglEc/_L_ř_e_č_í_laígj_ul
dial. hřc'ju, se'ju atd.:

hřet je podle

hře-ju;

hřát podle hřé-ju; hřcjt, sajt podle hřej-u, Sej-u; a'séjat zvratnon analogií
podle krággt; k inf. krájcti dial. kráiat jest praes. dial. kráju, podle toho
utvořen také k séju inf. sójat.
SLIPÁ_EHEÉJZŠÉLZJÉY:„.$2?ĚĚE.;,.Zd_e_..11Q$IOJQŽQQD;

Participium
5953191512359: .us—,

spějě, spada-: nevědiešeco zdyegyeAle. 1431 atd.;
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Participium

mm, v č. nedoloženo.

Pii;t_i_c_i_niugl__-_lg3__$QL__am., prfilpiel

mi ŽKlěm. 39, 2 atd., spěl

atd. US.; zdlouž. odiel, odíl atp. podle inf. die-,'di-,
12311; i__c_i_p_i__1_1
in_„_-_;_;s„:___sp_ěg,f„_,atd„
dofpyew

hradem

v. v % 107.
káza

DalC.

39.

-spěv

atd. US.; zdlouž. odžev, odiv atp., podle inf. die-, -clí, v. v g 107.
'

Lal_t..i-<li_ll_i_.l_l_l_n_;M.;-.QEĚLMJÍEUÉ_MÍYEBQ_IŠÚEĚ: 4“ a j., vzděno

Us; zdlouž. odien, odm atp., podle inf. die-, dz'-, v. v 5 107; — iýqLMĚL
podle inf. zdlouž. hřiet atd.. v. tamt.

Substantivum
Dění US.;

zdlouž.

verbale

hřianic

atp.

-m'e z -nbje: pienye mé ŽKlem_._
70, 6.
v. v 5 107;

—

-__t_£e_ž___-ýg.jc__:___sloya___ppži_gh_o_

peů.eti_e_aa©5t_-..3_Qííqtí„lh._
„Vpart... rka... .“.68:..727<ě1_TÉELJĚB.€13L_Ě1ML_SQL—W._ÉIÍÉQ.
maiséh9„-_ě;..dlo.uhé_:équlehuúžením

z tohoto vzniklé .:“í——
Na Big_„PdĚJ

Mája.ada;.-gdeaodgrmdín3M..V

dokladechstaropísmýchbývá vět—'

šinou nesnadno rozhodnouti, je-li v nich napsáno -ě- či -'l:(l-. Původní
a náležitě je tu krátké —č—,
jež se namnoze ido ně. dochovalo; vedle něho
je však také dlouhé -z'e- (--í-) na jisto dosvědčeno; pro vznik jeho nevidím

výkladu podobnějšmo, než je délka„in_íiyiýxe..pžejataheajeké59m
' » _:u
„Jim/„JJ
,

107- Slovesa

32111335.

ÉÍÉ_S_,..]Š2ĚEEŽIĚ_TŠ-

VVV/(31 ::

““

"( EZĚÍMLÉŽQĚÉ...PQDÉŠÉLÍÉEÉÉ __CEQĚÉ._řĚlz__flěíšL-_Jléžia_„z. kW.—„de; .půL

ÉÍQŠ:—__Y5'Z_llštm__l>_ů!9(19122993ŠQQELÉBEÉÁE.fičí: paea._cžadleániě,..ř,-..nzn; 
R!'řl_9»82:_'a'tfř_17.m_a_t_d_-_Íl_t0._hLEDÍÍÉléLdO
slovanšiny
& do_češti_!1_y.„\íýznam
jal—nak _íacei'e,__ope_1_'i_t_1j_i,__jednak__dicelje._
Dále vyvinuly se v češtině některé

zvláštnosti ve flexi, jiné při významu facere, jiné při významu'dicere;
proto je záhodno, rozděliti podle toho také následující výklad. Doklady
podávam hojnější, poněvadž sloveso časem zaniká.
a) dieta“facere; slož. nadieti infligere, odieti vestire, podicti pongre.

pregligýšmlfome_azdiqýzgpgdohcmíMwaamýeexg__udicémsíjĚ
9.939,.gd-???!
...manage..fzadiMMLímnonexg111911199)___11921inar9,_ „má

ESLI-_,
mg£i_dčj%
6, odiegiu

induam

'

“
_:ji_:(já) fdyeyu Mast 5, zdyegiu agam ŽKlem. 11,

t. 131,

18, toť rád

fdiegy

Hrad.

131b, _QŽ__$QÍ_JČ__$H1__11_QIÉ

gli_egy_t. 402 kam-li pójdu neb co l'diegy t. 37% kam sě podyegy kde budu
ML. 31). (já) nezdiegi meškánie NRada 385 atd.; kam se poději, -u Us.,
proději ucho jehlou Us. Jg., oději, —uUS.; — sg. '2. děješ: co tu děješ
Rosa Jg., več se oděješ Ctib. Jg., kam se podyegefs Hod. 85% wdiegefs Jan

jmě jemu Otc. 86b, syna jemužto jmě wzdyeges Jan Pass. 275; game;
podějegL čím se oděješ US.; — sg. 3. děie: jakž sě dyege PilB., (svódnicě)
diege trh 0 hřiešnéj kúpi Hrad. 101b, zvod se děje takto Tovač. 120;
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člověk mnoho slibuje jako ve sta děje Ben. Jg.. v tisíce děje Veng. (:
dělá,

srov.

doleji

doklad

v pl. 3);

bůh je píiodčje

dzqge.R_l_1_gL_s_._
98, kdež sě mi čest zdegye

(sic) Ale.

Br.

Jg., Q1_1_í_z_a:)__s__e_p_1_'Q_-_

856, (posel) poselstvie

zdiege Kruml. 182), to tobě více prospěje & tvau cestu lépe zdčje RZvíř.
Jg., korunu wzdyege na hlavu Ol. Lev. 16, 14, co se to děje US.; chybně

dí : (lí se Kom. (Dobr) Jg. (prý :

děje se, doklad nejistý); — pl.- 1.

dějeme: poselství dějeme Br. Jg., čím sč odyegem Koř. Mat. 6, 31, nového
QÉkí_na___5ě__ggzgxegemuljlb; 46b, wzdiegem Kruml. 173b, kam se podč—
jeme, čím se odějeme US.; — pl. 2. dějete: kam se podějete, čím se odč

jete Us; — pl. 3. dajú, -í: kam sč ti peniezi dyeyů Jid. 138, archandělé
poselstvie dyegyy od boha Štít. uč. 95% veliké (dsky) jsú pro bohaté pány
& zemany, kteříž w tilicze diegij &veliká zbožie mají VšehK. _180b, hostel
2292113..-9£udiea.z._.ň9h9ž_„piií=_„4313331.i_9_k.419.._chti9_'l'29j;54, kdež se kteří

trhové dějí Tovač. 33; at odiegu sě operiantur ŽWittb. 108, 29, tut mnozí
svú vóli zdiegi NRada

885, kam se podčjí,

čím se odčjí,. divné__yí_xgi_s_e_

©1315, se dčjou Us. — Impt. děj : oděj tělo jeho Br. Jg., zdyey své
chtěnie NRada 588, lvdyeykmgg__n_qžnicg_lýjgi 815, ML. 1002 tomu městu
Praha vzdčjte Pulk. Jg.; děj se co děj, uaděj mi jehlu Us. Jg., odčjte se
se Us. ; !.dgbšlllfšhláěkLZÍ-3.

_j9___zy1_:4&n_c>y__49štl9gií.
14471 m..-_—.<l.či;
..przy-.

woday fie__939_9131
296'1 — Imgt. (ZČMĚ—QĚQLZco sě dyegieffe Pass.
276, 01. 2. Reg. 11, 2, co si: diegielfe Hrad. 21b, ()tcB. 1482 to sě dicgilfc
OtcA. 45, ješto (věci) sě diegiechu Krist 72b, mina!___gšgglgnymjižtouirh_
_QLGELQQIIE_ML__.
90b; když jeho

odiegiechu

rúchem

cum operiretur

01. 3.

Reg. 1, 1. — Aggwáfgglomatdn Maria odye je (dítě) rúškami ML. 1352
pavlačitým rúchcm odyechu jeho Hod. 295, Sukni odyechu ho chlamydem
circ'umdederunt ei Koř. Mat. 27, 28; kam sč (člověk) podye živ ncvčdó

Alxv. 908, gamfmghu.4yé._digt_č„Mít.

53% (muž) wyniem gehlu prodie

rány Baw. 82; Lučanóm sě tu zle zdye, Styr Vlánlavovi hlavu stě DalC.
20., slyš co ten Durink zdye, děťátku hlavu stě t. 21, Gawin zdie to posel
stvic TundZ. 16512 chciec jej osočiti. jakož i zdyechu & řkúc Kat. 4;
(Ježíš) wzdie jim jména, imposuit eis nomiua. Koř. Mark. 3, 17, (Mojžíš)
wzdye zástěru na. obličej posuit Ol. Ex. 34, 34, (hradu) vždyechu Vyšehrad
DalC.

11, těma

Němci

ména

przyewzdyechu

t. 69. — Inf. digg

_;_1f1__ž;__t_l_í_t_i_,

může býti z děti 1. 7 i z déjat'i V. 4; na př. kam je (peníze Jidášem
vrácené) chcemy diety Hrad. 883. jáz musím otcě mého vóli dicti t. 72“.
co m žena mohla Idioti jiného nežli pláč dieti t. 31“; nadieti Lact. Jg.:
v nevěrný plášček sč odyety DalC. 15; kam chceš plecháčě (mnicha) po—
dyety Růž. 2; když sč chce co_zzdyety t. j. sdieti Jid. 74, žzdyety AleM.
6, 2„co je nám sobě fdyety Mast. 240, nevčdúc co tomu zdyety DalC. 10,
co by mohl svým mečem zdyety t. 50, co sobě zdijti mám IIád. 4“, zdíti
Vel. Je; 34131931iem9_.Q<Lál__sy_n9:/_i)_1zýx9_tx_kášaLlíiwz,vzdíti Je; co
se má díti, čím se mám odíti, kam se mám podíti, prodíti neštovici atp.
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Us. &Jg. —Rýt,_prees,_dčjě,_dějýq;_: viděl sem dejiee stohy portantes aeervos
Hlah. Nehem. 13, 15, adj. dobře čiň svým zle diegiczim Kruml. 119% služeb—

níkům poselství dějícím Br. Jg.; nevědieše co živ zdyegye Ale. 1431.
zdiege svú vóli NRada 1373; rúcho wzdiegycz na se Oto. 4663, wzdíegíce
věrnému křestanu kacieř HusPost. 29“; děje, dějíc- Us. spis. — gel't.__(1ě!,_
zdlouž. diel a. zúž. díl, -a atd., z býv. děl—:některé příklady jsou nezřetelné.
na př. staropísmó dyel může se bráti za krátké nebo za dlouhé, staropísmý
plur. mase. dyely může býti dělí nebo zdlouž. dieli podle I. 7, a také dieli
z déjali podle V. 4, a totéž platí ()pozdějším a dial díl, -a atd.; kde vedle dlou
hého diel, díl je ve stejnoplatných rčeních zřetelněkrátké děl, tu možno i dlouhé
diel, díl bráti do vz. I. 7. Příklady: děl, diel, díl: kam sě diel milující Hrad.
37% kamo se jest potom dyel Kat. 112. kam se jest dyela má útěcha Krist.
102% kam

ste svój smysl

dyer

Štít. uč. 82“, kam by se dělo, _lgg;;_1___se__ti

dělo Us., kam s' te, milé, koně děl Suš. 610, dělo se Bartl). 2, 196 (tišň.);
hry se díly Hrub. Jg..

bylo by se dijlo Melantr. Jg., co se__dí_19__c_h_odšl£

117, dílo se BartD. 2, 151 (slavk) & j.; oděl, odiel, odíl: jenž odjel ju
Hrad. 99b, kterýž tě přioděl Br. Jg., oděl Us._: odiel jsem tě Ben. Jg.,
abych _jej přiodijl Háj. 144% přiodílzi s' je Br.- Jg., přiodíli ho BrXZák.
'68“; poděl: že s' se byl lcams ot nás podiel Hrad. 723. kam ji (sůl) podiel
Kolll. 221) (1603), kam by se (mastidlo) podielo t.. kam ste múdrost svú"
podieli Hrad. 51% kam ste vieru i čest svú podieli Troj. 191b, kam sú tu
rybu podělí Háj Jg., kam se s' poděl, poděla atd. US.; proděl: pak—lit sě

jest ten nežit prodyel, talov od ňeho jde LékB. 1921'; zdlouž. prodíl: samo
se to prodílo Rosa Jg., rozděl: i rozdiela. He jest voda divisa est Ol. Ex.
14, 21, (smrt) tělo s duší rozdiela Trist. 36; sděl, zdál, --iel, —íl: cos' nám
milý synu I'diel Hrad. 722 ty S, tak fdiel t. 45", bratr náš dobřě .nám jest
zdyel DalC. 66, dobřě s' zdyel Pass. 339, to jest proto zdiel Trist. 2, proč
to fdiela Hrad. 31“, (žena) to jest byla proto zdyela DalC. 20, ab'y (ty)
z nás všecko zdiela (rýmz chtěla) TandZ. 169“. tělo ješto nikdy hů'echu
nezdyelo Modl. 53b, co své zdyela AleM. 1, 17 (rým: domnčla), co—lijste
Idieli Hrad. 25b, jakož zdyely byeehu Ale. 501, (hosté) svú vóli zdieli
NRada 536, že jsú k nccti nie nezdieli TandZ. 166“ & j.;.když byšte všecko
dobře zdijeli Hrad; Jg., dobře-li jsem zdíl poselství Solf. Jg., poslové zdíli
své poselství Vel. .Tg.; fvdčl: (Rachel) wdiela jmě tomu synu Benoni Ol.
Gen. 35, 18; vzděl, vzdiel, vadil: abych na vy osídlo wzdyel Štít. uč. 41",
aby (Jeremiáš) wzdyel na hrdlo řetěz Štít. ř. 206“, (Boleslav) tomu synu .
wzdhiel bieše Strachkvas DalH. 30, na jeho, hrdlo provaz wzdielí Krist.
96% tomu lesu Strahov \vzdyely DalC. 30 atd., vzděl Us. spis.; (člověk

bohu) chválu odjel a na se ji wzdijl ChelčPost 1155. — Brajgl,

dia),

div: (Alexander) to fdyew káza vojem vstáti Ale . 703, oděv se všel do
domu Br. J g., wzdyew na ruku rukavici DalC. 83, jména nám jiná wzdyewffe
Pass- 291: \'zděw 9513359329155
odijw Je Háj—229%zsijjý£q__r$1$915txig
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t. 82“. ,— l_Jaltl__gl_gf_n_,__—g„_atdý_
z býv. dán-;

na. př. oděn:

odyen

jest

ŽKlem1

92, 1, odyen světlostí amictus ŽWittb. 103, 2, odieny buďte operiantur t.
70, 13 atd; adj. člověka. měkkým ruchem odieneho HusPost S“; oděn,
oděný US.; odien, odín: odíu byl Jel. Jg.; uděn: koláči_Mř_ě_£d_i_e_1_1ý
137“; vděn: wdjena buď na ně uzdu Jel. Jg.; vzdám tot jiej jmč wzdyeno
Krist. 4“ a j., vzděno Us. spis.; vzdám, f),-zdila: Emig__buď_gv._dg_l_na__i_ii_
1-_I_11113_._Jg_.____——
Firt
45, wgayg
_: nadět, _nadetý. zdhgžé nadít, nadítý Us.

&lig-; „Starfish/_„odigtqqnmítlumarhoiQL 4-Reg-.19, 2, prostěradlo kterým
odětá byla Lomn. Kup. 42b, jsouce odité lláj. herb. 14“ (zkrac. z dít—).
bilym ruchem odzita Suš- — _Subste„319ch_..děmí.€5.._.gdmzúaannašřšššn

2024 atd.

_M_íst0.
t.va1:k_2á11an_ýc.__h
z d__v_éb'vaMthLdELÉÉLMQ„jany.jístžálh.
13331393: na př. k složenému'u-dálo se jest giga-guláš,
ale k neslo
ženému dálo se není inf. dáti se, nýbrž děti se stč. dz'étz' sě; k témuž
u-dálo

se je 131_1915;
_(fu_t. vi,-__dLLJgg,
a k dálo

se není

prues.

dá se, nýbrž

děje se; atd. Rovněž tak bývá při tvarech žádaných z býv. dč-ja— v tř. V.
4._na př. nadáti se vedle nadítz' se stč. nadieti sě stsl. nadefiat'i sg spcrare.

Ve všech případech sem hledících je spoluzáměna významu: místo, facere
je póložcno dare. frotež_j_ej;pg)LzQé sig“hluž. zdaó so videri atd., a v stsl.
zdanig'e_ge_1_1__te_nga_
Mikl. Lex.

z Men-Vuk;

v pol. a Iuž. zda-

svědectví, že české da--, Qá- není hlaggvgljlbměnou

MÉQÍPLÉĚE:

z ích

je

spolu

vzniklehg

— LĚGŠĚÍLIŠJQÝEÁ..LLÝJÉGÉEŽED
tvareíhlráthzi

p_l. 3. stě. zdadig sě ně. zdají se, impf. zdajz'ech sč, part. zdaje se; v jiných

Qqnhgapyaieštggtdi

impf.' zdášesč; part. zdálose, událose

a
() aoristu není dokladu pro tuto věc zřetelných, mohlo býti na př.
udá sč podle part. udál, ale mohlo také býti a spíše bylo uda sč. —
Hallam. .výrazů.. nesloženýchje..xáiymnwf
iv í.,_1.1£_l)_l'“.-_šlti.l.ťl_8€šabat.
proti Ma...? „datum est-.,X_tšqhtaníínadech není tesinč:..fšcž;_z._M£l)-e
„Těší .praca„ďáblík—133%-„nýbrž
7:..it93.t_i_\'_llí_h_ťl_.d£ía_-š
ft EEJ'EJBLSĚ
Mizí—__), daju; tedy je téhož původu ovšem také složené u-dqÍLÉLQ.
mam..

1.19.31929116..,dgi_ěi_
.i'aýščiťš—„JV
V. 4 zaniklo;

Našla-..lsalzhyalíe..ažažLae....9b:„

Mila

v tvarechÉlníyč.ných

(v V. 4 byloby ob

-0u) atd.
České cla-, dá- je tedy dílem za stsl. dé—I. 7, dilem za déja- V. 4.
Ale rozdíl tento nejeví se v češtině historické ani na stránce tvarové, ani
na významové, na př. perf. dálo Se může býti i za dělo sg i za déjalo sg
atd.; proto nelze tvarů sem hledících lišiti podle této stránky & uvozuji'je
tedy pospolu. Patří

k dietz'_12.2ng stsl. děti i dějatz': part dál, —aatd., y_quRQĚQ
pQSgLsgigjýéiigngggt v tato SIQEĚJÍÉOJÍ:
.1ob, v téj cti ješto j' jemu daala
sě Štít. ř. 147'3 by se pravda dala ODub. 95, by se škoda nedaala KolČČ. _
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276b (1557), ješto sě j'rnu ve sně dalo Ale. 768, to se nám nikdy nedalo
Krist. 106“, bohdaj bychom též s niú (Marií) dali, chválili čiúš hospodina
Hrad. 665, ty věci ješto se daaly Štít. ř. 39b atd., křivda se dala., gag

59185 —
k_gz_qdzie_t_é__gggi_egaije,
stsl. nqdéjatz'

sg; pmes. mzdám sě (-ju=nedolo

žcno) atd., na př. (duše) se nadagj Kon. 324, nadám se, __sgli_se'_genadáš
-Hs_—3_,i_1.1_f-_-£qia'_t£
.se.. Vel.

Je.

& _Ui;

"udál

sč- —a atd., .na_1>_ř_.__1_19n_at_.131_

sem sě Ž__I_(_ap_._
118. 81, velmi jsem se nadala by jeho'vypravili

ML. 102",

nenadal jsem se atp. US.; —
_ke_s_dieýýll_gdiqgžó_faeei'e,_
conňcere, stsi. sadéti componere: part. sdál,
zdál, -a atd., na př. and_ěl zdal 3933133193319 ř. 24-52 neb sem nemúdřě

zdali, IIlab. 1._Par. 21, 8, ját jsem zle zdali, t. 21, 17, jestli kto z nás
zdal jenž by k jeho necti ftalo TandZ. 166"; part. sdáv, zdáv: když Gabriel
l_dawlogelstvie bieše otšel Hrad.-_649; —
'
kggqugýfglgýieti
sě vid_e_ri'Lotom viz zde doleji; —

Miqýísč
vydažiti „seLcf. koláči dobře udieni Hrad. 137“, a stsl.
udéjatz' sg fieri: praes. udá: _ghléb (i když se nevydařil se snie a pivo vypie,
ale běda

kognzýgš

žena

p_ei_1__(_l_a__Š_t_í_t_.
uč. 37b;

pak-li

sě to vda Ali—(V355

a j., udá se US.; aor. udach (o kvantitě v. zde výše): _aLžiě33351? 3951;
t_cn__
h_rqd3931131112519. 39 a j.., když se j*mu tu da býti t. j. tu *da lll. tu

uda ApŠ. 79; pam. udál, -a atd.: byt sě tu vdalo býti Ale. 11, 97, komu
sč tu dalo býti t. j. tu :(15110
m. tu událo Ale. 1, 28, _vÁaio—sš;
331412
města jěti 133153.
330 atd.; udatí sě, udá se, událo se atd. Eg

.MiiílšĚtBÉLžEYĚ—ĚQLIEQM39133195..:Éí:..Eí$&9..:Ě/Ě=
Je v dial—
pl. 2. poditč : podějete BartD. 1, 126 (MŠ.), k inf. podz'eti uč. ppdz'tž stsl.
poděti ponere; — v stč. sg. 3. muži 111.naděje: ano crčie krvavé struhy.

kcližiblgžim„hlenu-Badia..fliL.ž9.£ěng_ncrryiadn
vlasy Modl. 54% k inf. nadicti

stsl. nadétz' iniiigere:

sě, _z'glý___s_e_š___v_idetul
a pl. 2. zdžte sě videmini,

- - any krví shořaly
—- a \" stč.. sg. 3. 3:75

() němž viz

následujícím.
&amxesmčs.ppiptieanoýkazle

takév

odstavci

2: k inf. tmětt bdieti

nč. bdžtz' atp. je praes. sg. 3. trpí, bdí, pl. 2. -ítc atd.. a podle toho utvo
řeny také k stě. nadieti & sdicti (sě) tvary sg. 3. -í & pl. 2. -íte, & k nč.

podítzí tvar dial. pl. 2. -itč (:

spis. -žte).

BEESLQiCi'Řš—ti_£ěz__$29d_<>ll£m_ě€l_í€lži„€žlidští;žádá

zvláštního. Má tva_rvnáležitipodle

1233133

sč.Ma..;lále._novqumurivšmřmonwJQLQJJLÉ

povšimnutí

praes. se. 3. sch?sě,

zdí 'se'a pl. 2. zdíte 'sě; k těm druží se také impf. zdiech sč atd.
tiggy___s_d_cg—_, s praes. sdá sč, zdá sě videtur,

ještě

pl. 3. zdějí sč. aor. zdčch
ig

zdadvfe sě & zdají se" ví

dentnr, part. zdálo sč atd. K těm pak jest impf. nikoli zdadicch sě, nýbrž '
novotvaré zdách sě & qujz'cch sě; význam da : dare byl tu zastřcn a tím
byla také zatlačena povědomost, že by impf. mělo býti -dar,lz'ech,srov. Jad-=
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v š 59. Kromě tvaru pak žádá. zde povšimnutí také význam. Ve sdietz' sě,
zdáti sě je předpona .so-. Oboje mělo by tedy býti významu perfektivuího.
ale jest imperfektivuni v češtině staré jako v nové: stč. sd! sě, sdá sě, zdá

sč :

uč. zdá se :

tento:

původní

dosud

sději.

videtur, nikoli videbitur. Výklad t0mu podobá se mi

sv-dč- bylo meňlqktivgui,_jak_

zdčješ

20.11.9_:Zád.á„p£4li.d_l_q_
& jako je

atd—; casem „vznikl 31132113!LíQšLlLQlLQLLBLDEEEFě;_íťlín.

sdž sě atd._ podle IlI_.__2_;_
v tom

Biblio, že by -d_-í__by_l_q_m_.
dějeLARLth

Eggeuímtmsz—JgDLQ-bantamová_azensziuakuaiagšgukterá
Byl zde _p_e_r_f_g(tivnost
způsoboyylylela;

novotvaré sdí- zdálo se býti slo:

i'gsgzngdnoducliíuijako.lidí:..atpg.._lualo.3939934...iupěl'fektunm

jak!).

JEMÉzaeuaeMugabe_mjatnpekdg.„významu„miliardamiíhqlšéšlsx
tvary,

které při___tgmtoslovese byly nebo __s_e__ještě
vyvinuly:

pl. 3. zdčjí sč

videntur (proti zdčií facient), zdá sě videtur, zdadie sě a zdaji sě videntur
atd. — Následují něktgípříkladljggggeggphmgz
zdějí .s'č: mnozí blázni,
slyšiece slovcč výborná, ješto sě jiin zdiegy dvorná, letie jako na otržen
k nim Hrad.

99% gměsta)

lie ZdignggQ_ps_t1;9_\/_QXQ___QQQA:
3545.

sdí sě, zdí sč a pl. 2. zel—ítasě, nomtvary

Sing.

podle 111. 2: ni co jiného mysli

(Maří Magdalena). jedno tebe (t. Krista, jenž se jí byl zjevil) jina namysli
a proto snad nedoniní sě . . .. i fdy sě, že již vňuž z uma whata Hrad.
41b (rým nedomní sě: sdí se), neb kakž mnoho viež bě ve zdi, však se
jemu (Alexandrovi) nic to nezdy J\IXH. 8, 16, však sě jemu ničse uezdy
Ille. 2021, zdy mi sě 325_7812 když se nám sdi, bychom sotně potřebu
měli Krlllll].—127b,zdi mi fie t. 2061', protož mi se zdij (tým: na zdi) Trist.
272, zevnitř zdyte se spravedlivi paretis Mam. J g. M3;s__d_-gl__c123_:__sdat_
mi s_eežt

(p_anie) ondeno stoji_e____b_1a_st_225,
nezda

mi sě AIXM. 3, 16, Hrad.

100". zdaa se Štít ř. 50“, ač se l'da Kruml. 279"; 21,3,__oni__zdadieggpškig

69“, (obrazové) zdadije se živí býti Lobk. 7“, (obrazové) se zdadie
jakoby živi byli t. Výb: 2, 117. kteříž se sobě umělí býti zdadí Blah. 124,
těch (slov) jenž se jakaus zvláštní ušlechtilost míti zdadí t. 231, (obilení
hrobové) se zdadj zevnitř krasni DrNZák. 55b (Mat. 23, 27) a j.;. ji_ž_to___s_ě_
4.1.4311.._zalita..lidemkráaii.„Kuga-. 83b., zdagy He Brig. 104“ atd-; zdám se
atd.. pl. 3. zdají se Us. '— Inipf. zdíeck sě atd.: každému sě nevěra zdyel'fe

DalC. 44, mnohým sě nevěra zdieše DalJ. 103, zdyefe _síLjegiLitlšÉ
735, poslóni se to zdyefe za veliký div Kat. 12, (podkoní) mi se dvořák

zdieše Pokoir. 41 z rkp. 1409. Iggy s dá-z tak sě zdaffe Ale.

1, 38,

Polanóm se za nimi sto ořóv zdaffe DalC. 36, každému sě nevěra zdáše
DalJ. 44 podle rkp. Ff a Z, Němcóin sě to spíle zdal'l'e Hrad. 26b, v_eždy
se j'mu spíle zdafe t. 143“ a j., Lag_ _s_e_
_inii331393151.
304 a j., zdafe
sč jim Kat. 14, brozno sč jim zdafe t. 156 a j., zdaffe se jemu za podobné
Kruml. 47“, (podkoní) mi se dvořák zdáše Pokoir. 41 rkp. 1459, kobylky
sě zdachom videbamur Ol. Num. 13, 34, mnozí ješto se stateční zdaachu
Štít.

ř. 12.05;

gona)

blízko_gě__z_da_gi_e£e__Ií_ru_11_ll_._
358",1 (ona)

Gebauer, Historická, mluvn. an. ČBl—k.
Ill. 2.

všech

vecí
15
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hbitieyffie

lie

zdagieffe

t. —

Aor.

zdg'gli___s__ě__gg_t_d.__:
kdaž mi

mój

otčík

pokynu-, 2619_Gi9)..111.i_.f1e„Y.„ngčuíMdinuL mysléch ABX., 862. — IPI;
zdieti sě stě.;_s dci—: zdáti se Us. —- Part zdějě se, zde nedoloženo;
; cla-:_z_daj_e__se__Us.
— _Ijgu—t.
zděl sě, zde nedoloženo; s dá-z ÉdaÁgyÉ
gg hubenéj

_Hmd; 53b, (VI'ŠOVÍCÚIII)fye nezdálo

DalC. 35, to mi fie .vše

zdalo zrudňeno tvú krví Kruml. 272“ atd., Élmsg atd,
— _S_]_1_hS£._y_erĚL
.zdeizig_z£iá_uite__ř_llub-.
340“ a .in zdaanij t- 432b atd-a Émila
_b_)___d_ie_tz_c_l_iggre_;
slož. dodieti,

podieti

a snad ještě

jiná.

V praes.

je

_3_.__d_iq___q_t_d,
až pl. 2. dieta, impf. diech atd.. proti stsl. praes.
držie-, impf. déjaa-. To vykládám I. str. 556 sl. stažením; ale vzhledem
ke zvláštnostem při slovesu dé—vůbec se vyskytujícím & zde pod a) právě

vysvětlovaným bude trvám výklad podobnější, že gymly?

sem patřící

v_zaikly !!?POdODQPÍUJEQFLĚFtaŽGMQIJJĚQX IH- 1-___umic;:__p_raes.sg.. 2. Můžeš
3. mnie atd., impf. umicch (v. uměiíech) atd., a že seĚ39__zylf/_1_š_tuos_t_p1fi__
&&Liqegg

liao;

31:9. .;;ngíl.

..od_._<_ž_ž„(z.tš-_fa9£r_e
ustálila.-

Msg.__1.__d_čqu,v-_i_,
zde nedoloženo;

--'»-'—

za to je _1_1_ovotvardiam:

'

jako

bylo sg. 2. vicš 3. vic atd. a k tomu Lazy,
tak i 15'séíuž, „(Íi'eš'B.*—díč'
atd- přídčláuo Ldicm;113.pš;_kglyž.£1j19m_.uš_k_9mg_Štít; ř- 131% zúž- dám..:
krátce dím Troj. .Tg., at i toho uedodím Rozml. Petr. .g., 'dím Us. Sing.
2. dicš, zúž. dz'š: _a_zdamdioganqd, 139x ty dijefí' Štít. ř. 143*, tak dyefs
dices Ol. Ex. 3, 14. t. 2. Reg. 7, 8, vezmeš přísloví & díš Ben. Jg., díš
Us. Sing. 3. die zúž. dí : dye hospodin ŽKlem. 11, 6, dye vešcek liud dicet
t. 105, 48, die veškeu liud ŽWittb. tamt., zloděj die Hrad. 1311),dije sv.
Augustin t. j. dio Štít. ř. 3% král dyc dicet Koř. Mat. 25, 40, atd.,

dí Us. Nestažeué děje je snad v Tand.: paunu zbav všie roboty a sám
buď robotník jejie, čiň to, což kolivěk děje 46. má-li to byti : dicit,
& je to v tom případě odchylka pro rým. V dokladech: \í'e' sta děje
Ben., v tisíce děje Br. je (Mic : facit. v. zde napřed. Du. 1. dievč,
-7;a, 2. 3. dicta. zde nodoložcuo. Plur. 1. dicme zúž. díme: Opět dijeme
t. j. diemo Štít. ř. 22", zda-Ii nedijeme právě ož s' ty Samaritau t.
1438. co dyeme dicemus Koř. Rom. 4, 1 atd., díme US.; 2. diete zúž.
dite: diete toho dne dicetis ŽWittb. Isa. 4, dieto ŽKlem. tamt.. tak
dyote duši mé t. 10, 2, vy dyéte BiblB. Mark. 8, 29 a j., to diete dicetis
Comest. 493, tak jemu díte dicetis BrNZák. 1481), díte hospodáři dicetis

t. 1532 díte dicitis US.; 3. dajú. -m, 4: Mohan řěpějygačiha

pak

dyeyů potoku dicunt PilA., dieyu dicent ŽWittb. 51, 8, kak ti dyeyu pravé
jmě Mast. 5, dyeyu mi Rubín t. 8, kako tobě dyeyu Pass. 383, jiejžto
(řěcě) Mozella dyeyu t. 330, všickni diegiu chválu ŽKlem. 28, 9, jižto
diegiu t. 136, 7, tómu znameuiú kříž dyegyu DalC. 19, Prokop mi diegy
Hrad. (ib. tej vsi jmě Chotún diegy t. I“, když dyegyy k vám Pror. 61),
dijegij lékaři Štít. ř. 98b, &dějít vám BrNZák. 1442 dějí US.; chybně die,
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dí : uesmyslní dye LékB. 2935. konšelé dí WintObr. 2, 352. artikule lite
rátů dí WintCírk. 974. — Impt. děj/, dejte: zdieg voca ManiV. — IDle.
diech atd.: ač diech si dicebam ŽWittb.

72, 15, ta

auí diefle__I;ILac_l_.
1032

Ježíš dieffe Krist. 57b. ten ješto dijefle t. j. dieše 'tít. ř. 1555 (dva pacho
líky) diešta DalJ.. 56 podle rkp. Z. jemužto (dvoru) diechu getzemauy
Hrad. 793. druhému Přemysl dyechu DalC. 69. jemuž Příma dyechu t. 38

atd.; zřídka

jemuždicchu Sichcma synovidiegiechuEmos Kruml.

143“. — A01'.(lě(:h atd., na př. avšak dyech: mój synu ML. 107a,"když
tento hlas jie dodye, tato slova dopovědč, inhed atd. Kat. 192. i podie
Judith dixit Hlah. Judith 13, 13, (Dobeš) podie dixit t. Tob. 2, 20, tú

prosbu hnul se i die k nim Griz. 1532 služebnice podiechu jí nuntiaverunt
Hlnh. Esth. 4. 4. — Inf. dieti. zúž. díti. Us. — Part. dějí: ilgjqšgl. žádané “
a shodné s nahoře uvedenými tvary praes. pl. 3. dějů a impt. děj, zde
nedoloženo; Jg. uvodí tvar dě: sv. Pavel píše k Efezským dě RZvíř. 6,
což jest

patrně

chybný

novotvar;

rovněž

novotvar

je__11_(ÉL_s1)is1_._c_líc_
;___ne_(_l_í_c_

nic o kostele Torr_1_Il.
3, 207, nedíc o Plzni t. 4, 620. — Part. děl: tak děl

anděl Ztrac. ráj Jg. a Us. — Part. dějiL3133531ng

Jg.

hřéíiu, hřícti, stsl. grójq. gréti (\'edle___g_rf_jczti
Mikl. Lex., bez dokladů

rozhodujících pro I. 7 nebo V. 4) calefacere. V č. jsou z doby starší do
klady rozhodné jenom pro vzor I. 7; tvary inňnitivní křtí-, ukazující do
vz. V. 4, jsou až z doby novější a patrně novotvary podle přeji-přáti, přál
atp.; v tom smyslu poopraviti jest udání v I. str. 100, ze by hřá- bylo
přímo z mája-.

— EIÍBBLÚLA.Rféšš:_ÍÉGŽĚL$£'L£ĚSiÍ __llšejpšEFQLII—ehřéju,

hřéjcš, hřeje BartD. 1, 25 (zlin.); novotv. hřijo atd. t."2, 180 (tišň.) a j.;
— impt. hřěj atd., na př. hrzyeyte se Koř. Jak. 2, 16, hřej Us., hře BartD.
2, 184 (tišň.) a j.; novotv. híij, hří t 2, 92 (nemam.), zkrác. hři, zehři se
t. 165 (hm.), t. 104 (letov.) a j.; — impf. lng'iigglgwatdl, na př. (ty) sě
hrzyegyeífe Vít. 39% Petr sě hiziegieffe Hrad. 83b, chudí na slunci sč
hrziegiechu ML. 75“; —_a_qr_.r_hřěci
: jehožto (syuáčka) matka přituli a l'hrzie
svými plsmi Vít. 106", tak sě jiej nohy zalnziechu Pass. 23; —i_nf._h_říq_t_i_
atd.: ni j'ho (zlí dobrého) mohú v srdci íhrziety Hrad. 51b, ty se nemóžeš
l'hrziety Štít uč. 38% chtě sě ['hrzíeti u téhož ohně Lobk. 118“; zúž. za—
hřjti Br. Ag.“l, 6, ohříti vodu Vel. Jg., hřjti Beck. 1. 108,l1řít chod; 34,
krkon. 54, BartD. 1, 25 (zlin), hříf. t. 92 (kel.) a j.; zkrác. hřit t. 2. 107
(jev.), hřát t. 43 (kojet) & j.; novotv. podle praes.: hřejt. řejt Us. podkrk.,
řejt Kotsm. 6(doud1.); zehřét BartD. 1, 90 (stjíck.), hřet t. 2. 259, (zdál—.);
99199-39219.Y:.ii.lli“é£íz...1)íťát.Uég..hřat, hřoé (ze hřati) BartD. 1. 130 aaa),
hriat' t. 44 (břez.) a slo.; — part. hřčlhzdjouž. hřicl atd.: llirz_ye1___se_jest_
1333313391533;

_s_t_';__P_,r_c_>_1j_.__lsa._44,
16. nellnziel

sem se ML. 124“. až se den

ohrziel 01. 1. Reg. 11, 11, l'hí'el fe Kladr. Isa. 44, 15, zahí'el t. 1. Reg 11, 11,
rozhřelt: Ezech. 24,11, uezahi'el-li fe t. Job. 31, 20, až se zahřel Br. Jg.. _
15*
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bych se zahříl Pam. 3, 148; by tvá rozněta (roznícení) měk dobrotč l'hrzyela
Rúd. 11“,'ohřela se hůlka v rukou Přísl. XVI. stal. v 'ČČMus. 1829, 4. 71;
(srdce) rozhrzelo fye concaluit ŽGloss. 38, 4, rozhrzielo sě ŽWittb. tamt..
Shrzielo sě ŽKap. tamt., když slunce sě ohmi'elo Ol. Ex. 16, 21, l'hrzielo
se jest tělo t .4. Reg. 4. 34, (slunce) se zah'í'elo Kladr. Ex. 167,21, zahřelo
se Ben. Jg.; by sě fhrzyely caleíiant Pror. Isa. 47, 14, to miesto kdež sú
sč lhrzieli

Lobk.

1175, kd 'ž_s_1_n_e__s_eJ_)o_h_ijlí_[I_e_1_z_
2, 186,

tak 'se hříli

a po

tili Lab. 15, 3; tak sě jemu nohy lhrziely Pass. 517., nohy rozhrzyelj' sú
se Pulk; 223; hříl, hříla c_h9_d_.
34, podkrk. 54, hříl Bartl).

2, 179 (tišh.),

hříl t. 1. 7 (Zlín.), zehříla t. 340 (též); zkrác. hřil t. 2, 200 (třeb) aj.;
novotv. podle praes.: zařel Kotsm. 7 (doudl), zahřel BartD. 2,259 (žďár.),
zahřéi sa t. 1. 84 (stjick.); novotv. hřejl, zahřejí sa t. 52 (dal.), též podle
praca;

novvotv.'__l_1_ř_.'tl__,
hřáti Us., BartD.

2, 259 (žďár.)_ a j., hřal, hřól. -a atd.

t. 1,130 (laně.),hrjal t.“43 (lu—oz.),
slc. hrial;— wzjlžgčggllouž.

hija : (ono)

I'Othl'ZÍeVb Sie hynieše Hlah. Sap. 16, 27; novotv. hřáv Us. spis; ; — 1311; ,
hřčn zdlouž. hřien zúž. hří-n: ligyž (pocestný) jest __thzien Ol. Job; 31,
20, ohrzienb Hlah. tamt.; ty věci stydnú, leč budú zahřeny Rhas. Jg.;

zahřín Jem;stč. hřěg zdlouž. hřít &opět zkrác. břit: _(olejll'ln'zet

býti

ŠL. 572, vosku l'hrzeteho u ohně t. 406, zařetej Kotsm. 7 (doudl.), zaln'íto
bylo srdce Beck. 2, 406, hříté BartD. 2, 179 (tišň.) a j., zehřítx' t. 1, 7

a j.; novotv. hřát: ltozhřatýBeck. 1, 372. zahřát, uhřút Us., hřaty,

hřotyBartD.1, 130 (MŠ.),slc. hriaty; — subst. verb.__:
hledají zahrzienie mateřina Vít. 1061';_11_.řání
Jg. a_;

-tí: hřetí Jg.

c/wčachviet-i, chvčti. stsl. ehvejjq sg (inf. cla'véjatz'sg Mikl.'Lex. bez
dokladů rozhodných) moveri: ln'aes. clwěju (vč). elwčješ atd.1 na př. (ty)
se chvěješ jako trest na bahně Troj. Jg., povětří plachty chvěje t, pták
chvěje křídloma Kom. Jg., (lvům) se hřívy chwiegy Otc. 41111; jenž se
chvěje ČechNezn. 54. chvěje se Vrchl. Bar—K.;289; chvějí, chvěju 'se._
chvěješ se atd. US.; — impf. chvějžech sč, na př. mysl Medee chwiegiffe
se Troj. 21“; — inf. clwieti se, chvét se Balti). 1, 77 (režii.), zúž. chvíti
se Br. Jg.,„ a nezdlouž. ehvčti se US.; — part. chvěíč—sč,ádj. třtino větrem
se chvějící Vrchl. Bar.—K. 288; chvčl sč a podle inf. zdlouž. clwiel se' zúž.
chvil se, na př.. jiní se chvěli Kom. Jg., třásli se a-chvíli Streyc. žalm.

Jg. — Odchvllgjpisovatelů některých: (já) se chvím ČechNezn. 20, (tušení)
myslí zbožnou chví t. 17, (duše) v nadšení se chvíe t. 70, ty se chvíš
Vrchl. BK. 332. g_tzguníchvíjeMajer. fys. Kott.
'

in_čju,piet'z',pěti recitare. Podle praes. 551_ng _[usl„gaynetngle
y slabice kořenné -oi3 v praesentním poj- patřilo tedy j ke kořenu, nikoli
h_ugípgněL

_V__tvarech_i11_ňnitivních začínala

hi'litgdL-oš-

se_pj'_íp_qn_a__vžd_chxsouhláslgo_u_,

WŘÉDÉĚIŠJLJPŠDÍIOse _v_-é_-,srov. 1. str- 20, gympl;

stsl. pč-ti č. pě—tóatd. V češtině tvary pi'aesentníjgyi_ge_negldiov'aly,
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J.$99...ĚU..-..Z5'1„PĚJÉDLPĚ-„ÍA
patr-ně novotvaw podle inf- V č. pě-i- patří i
ovšem ku příponě a sloveso je tedy všecko v tř. I. 7. — Na př. praes;

p(žiu atd.: Spiegel'li jej (páteř) Pass. 453, zapiege kokot HLd. 793, mnišie
pyegyu DalC. 24, jak v první hodinu ve dne pyegy Štít. uč. 125"; „dětí
péjau páteř“_Moravcí říkají Blah. 185; pěji, -u, pčješ atd. Us., —' impt.
pěi: páteř jeden fpiey Pass. 483, fpyey toliko páteřóv Štít. uč. 1393, pěj
Us.: — impf. pějiech atd.; jenž piegieffe OtcB. 114% když piegiechu Pass.
331; — inf. picti, pití: pijeti žaltář HrubPetr. 28b._nekolik páteřnoy pijti

Qalt

181%otčenáš fpijti VšehK. 55% Lingga,_Hst,_mq_3;oadíl_.ed..

_píti-piji; — part. pějč : pyegycze své hodiny Štít. uč. 125“. když (Petr)
kokota slyšel pyegycze Hod. 41“, pěje, pčjíc Us; —-part. pět zdlouž. pici:
peli fu cecinere t. j. pěli ŽGloss. Joh. b. 7, tu každý fpijel některý páteř
Lobk. 84% pěl US.; _— part. pěn US.; — subst
ŽKlem. 70, (i, pční Us.

sex—cre,

verb. pěn'ic: pienye mé

seminare.
'1'\'a1'1ilúini.tml_í_-j59_u_

__zes.'?.ia-_xe.-xt4..JLA.
“ t- — „MSMLaLi-gmten.inlláííégalšúěíz'53%
ktož Begin ve slzách ŽKlem. 125, 5, ['leyu ŽWittb. tamt, (zahradníci)
fyegij Štítýř. 1881', (ptáci nebeščl) nefyegi Koř. Mat. 6, 26 atd., seji, -u,
scigáiíssmnoyotv...sijmsůeš.„Bendl:
2. 160 a 177 (brn-) & .Í- — l_mPLs-ěj
atd.: l'ieyte pole 01. Gen. 4.7, 23, t. 4. Reg. 19, 29, atd., sej, sejte Us..
sc'j Bartl). 2, 156 (slavk.). nase t. 184 (tišů.); novotv. sij, sí. zkrac. si:
nasi t 104 (letov.);1,_dgb_ě_ní;el.11£ ' a'-e'

'_<>__:4.\zl;egwu_aaal_ogií_.saň;mea

skořepi_1_1_jj__1la£ga£h
a grofay čistě _ngij; 39% zetřiž to spolu a proffay čistě

t. 171“, (piesek) ztlnc a pl'ofl'ay t. 271". — A01'.sčch z býv. sécha; doklad:

přišed nepříetel i nafíe kúkole řleimn.

12 může se bráti za nasč podle

I. 7 i za nasic podle V. 4._—7_I_xlf.-_sígti
může býti ze sěti I. 7 i ze sňjati
V. 4. Příklady: v jich mysli rač wfňety siemě věčného života "Pass. 39,

(Jason) měl zuby na pole wlieti Troj. 5", (moukou) komnětu poňeti Trist.
181; dědinu ovsem ofeti KolČČ. 1746 (1552); _gljž.__qíti_g(úhor)_se zafyti
jmá KolČČ. 174b (1552), aby počal vorati neb fytij t. 270b (1587), ofyti
semenem KolEE. ?.a (1652), sítí Us., šíé Bartl). 1, 130 (]aš) a j.; v dial.
set BartD. 1, 25 (Zlín.), séť t. 39 (súch), sejt t. 2, 245 (žďár.) a Us.
podkrk. a j., jakož i séjat BaltD. 1, 13 (Zlín.) jsou novotvary podle praes.
seju, séju_ utvořené; .— Part. sějč atd.: siemě wl'legicz Ol. Deut. 11, 10,
wfcgycz Otc. 2995, fiegiuce semena sva ŽKlem. 125, 16 atd., seje, sejíc—
Us.

— _Ilěl't_..111_a_S_c;.SĚLSBLGEHEĚMJQQQĚEEĚ
a_zdlwž.

siel, zúž- sú & z toho

opět zkrac.__._e_it_;_'fg._.gětaatd_._;v dokladech staropísmých

často nelze po

znati, mají-li slabiku kratkou či dlouhou. Příklady: ješto s' wfňel Pass.
596, aby fyel ut serat Pror. Isa. 28, 24., (rataj) by fiel Kruml. 246“, což
.jsi f_ielComest. 1715, Isak poňel tu dědinu Ol. Gen. 26,13, (Jason) rozliel
je (zuby býkův) na poli Troj. 27“, kdo by fyel ji (zemí) Ben. 4. Esdr. 16,
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25; ora-li l'el Oto. 1051'; ktož fijel KolA. 1512, aby wofijel t 1521; by
kdo fýl Háj. hei-b. 375% nasíl Blah. 274 (prý inepte & mor.), aby wofyi
KolČČ. 270" (1587), Iýl Nudož. 66“; doklady plur. mase.: obfieli sú dědiny
seminaverunt ŽKlein. 106, 37, fyer pole ŽWittb. tamt, feli ŽGloss. tamt.,
ješto ste vy nelier Krist. 53% vietr fieli & vicher budú žieti Lit. I—Iier.
Paul. obs., I'loli Kladr. žalm. 106, 37, když sú ji (zemi) polieli oráčlčové
Otc. 132b atp. mohou se bráti za, sělz' I. 7 i za sieli V. 4; co ste noI'ely
Otc. 71373,podle I. 7; bychom neol'yli KoIA. 1515, aby rolí \vofyli KolČ-Č.

307“ (1560) : síli, zúž. ze sieli, & snad již zkráo. sili; nč. sel, soli Us.,
sil, sili Us. místy; mor. sól BartD. 2, 177 (hm.), sel, -a, -o t. 1, 139 (1'0Žll.)
& Jí — Lat—315151.

říční; mě Přijieti 110W) 119139_13_1ám€_134s.s...596=
slovo“

ješto jest bylo wíieno Lit. Mark. 4, 15; Ěstsl.

séta Mileox., sklesnutím

jotace set, a také zdlouž. .s—iet,
sít: na obilí l'yetem Řád pz. 54, Miš
\vňeto__Št_ítQR._219, rolí nebude—li poneta t. 25, wfieto bude

(jest)

Brig. 62b;

dědina ofeta KolA. 1512, jakž dédida wol'eta bude KolČČ. 111“ (1554), se
meno musí- feto býti Beck. 1, 424; (dědina) olijcta KolA. 1515, na roli
ofýtém Háj. herb. 150", země neofytá Puch. 298% wofyto byio KolČČ. 56“
(1545);

___s_et___U_s,_—
Substle3;b_._g>'_ě_n__iqíofienie

geninlina

ŽGloss.

64, 11,

offyenye Pulk. 154b t. j. osěnie, nč. oseníggi
psané fyenye sogetem Ol.
Deut. 16, 19, může býti sěnie ,podle I. 7 i sienie podle V. 4; gig : slova
božieho neIietie HusPost. 35b, dědiny s ofetijm KolČČ. 245“ (1556). na
jedno ofetj Ko'lEE. 2b (1635), setí Us.
směju, smietz' andere, v. v tř. III. 1, 51125.

ašannzěfé
Maillpklady.

_121099318!„Rei-„wg_znůxo. 512.5.:Brnem. II. 1060- 3133
_!iz__.nal,19_ř_e.„v
% 102

Kromě

toho jsou

tu_ v nč. novotvary

v. š 88. & plejž atd. za býv. plavu atd., v.
IOS-_ 5.1.9 X9. s_a.

klgjz' atd.

za__bý_y__.
_Almoatdu

73.

k 9.1 9.9 vý 1.1.1..
:?ř;

Jsondxsúss. a).._j9_dnr£.„_l.n_ají
-u- jen v tvarech infinitivních; aim-p!nk!
„tomu. .v._.tmm;._p.1za%_enstúqh_:9f;_ PŘÍPQPH.„kmene _.pstaqěgntiiům._.-.9,_„za
333_1331plu—, inf. psl. plaku

plov-u, plov-c-š
a_pžípgnn

atd.; E

č. plú-ti,

pracs.

psl. plov-cg, 1119353733531;
atd., č.

druhá, pak mají —u- také v_t_,v_n_1'_e911__pgqes,entnieh

_kl'lĚÚĚ_PIĚ'ÉS_9Htf1LíllQ..íŽQL
vie,-___např—„čun inf- psl- čec-ti č- čti-ti,

praes. psl. ču-jcg, ču-g'e-šb atd., č. ču-ju, ču-je-š atd.

'

1251319..%de.._>v19ěen€b9_a 3821151217953..Ql?í£ě.P1'99.$-..plevy, psl- plati,

plave),ygzgggaes. slong psl. slatí, slovrg,aguwépjau-maHey:
_K_o_-_
řennéiv;„dava-..dnsgmnštinx„před..gouhláslson (téžeslabičné. v tvarech
inlinitivních) iLLBĚLQř: _in_f,_psl.plati, skýtá, č. plúti,
_sgmolglágkqd

(různoslabičné,

v tvarech

praesentních)

slúti atd.;

a před

__j_g_1)__,___1l_í_l__
pj, _pgaieg psl.

platny, slony, č. z)lo%_.gl_<nla_tcl_., srov. I. str. 19 & Brugm. II, 915. Ale
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časem Vzniksií_šl!lel981í-.1393*911w__ejesmmrřz.podleinf-Ma
])raes_.]_)__lg_g_71(_=7_,_r_slztfjgz;
:).th Doklady

111_9225
<Hucre,

tomu

zde

sluf „také

následují.

&odtud'navigam. Praes._sg;_1_._1_glopu,_
2..

n.

plo'veš attl.:j(;k;t__p_loiy_eBill)., vosk jenž plow—e_ŽÍŠlem.57, 9. ta voda (řeka

Sázava) pod klášter plowe Hrad. 41), z jejie hrobu plowe olej Kat. 196,
kdež'je (město) řeka oplowe t. 4, z trojicě osoba. pluowe Vít 17b. pluowe
t. 3“, odkad plowete . . do Konstantinopoli plowomy . . tak právě poplo
wetc Pass. 481, poplmm vody Huent aquae ŽKlem. 147, 18, (moře) po ňoinž
plowu pútníci k božému hrobu Ale. 606. Novotv. plují. -zo, pluješ atd.
Us. spis.. plujn BartD. 2, 53 (přen) a. j. Imnt. Elm: atd.: plow jako rosa.
mluva

má Huat ŽKlem. Deut. 2, 01. tamt,

Elowte pí __lgyg,___t_ž_l_(_ly_
113132332

358_- 481: novotXLzťazl-U3..-žui.S.-_
— 1111914129924; (žena) Dřěs moře vlo
wielTe Pass 287, plowiel'fe t. 481, plowyeffe t. 218, t. 402, hory jako vosk

plowiechu fluxerunt ŽKlem. 96, 5, krvaví potoci ngowyechu DalC. 27, vody
v pusté moře plouiechu OI. Jos. 3, 16, plowíechu zase remigabant' Kladr.
Jon. 1, 10. — Aor. Mág:
Achilles & Patroclus przypluchu Tr'oj. 800. — '

Inf. plzítýl: káza jiej do Konstantinopolipluti Pass. 481 atd., 113.133,
plut Bai'tD. 1, 6 (Zlín.) a j. — 22.11:3149323311231;na moři plowa navigans

Otc. 298%, otdach se na moře a šťastné plowa kázach atd. Troj. 222K krev
po kopí plowuczy k Longinově ruce přijide ML. 12()", i_ngtkl 33111912.
plO\Vlllí:fl:__l_l_Ě(_)_I_l_ll_lq__Re_tĚ._
289, tu sme

24b. Mx1n(n_1__a_i_1_al_o_gii
.pamáiígz

plowucze

: pes

viděli

mnoho

po vodě plowe (sic)

deliinuov

ukruch

Lobk.

masa

v ústiech jmějieše Baw. 43 (rýmz slově), plowycz Brig. 50, plovíc DalJ.
105 z Lup., ploviec Troj. Jg. V 01. Sup. 16,'22 čte se: (sníh a lcd) Ile-_
pluce rózno non tabescebant; chyba. Nč. 2121311—-_Řl()yg1£:iwygg_vqujgi
211_1119Us — 33,13; plyš, _lei : krev plula, jest ML. (S“,srdce sě rozplulo
t. S“, p_LuB sme Lobk;

28% plauli__s___n_ie.
t. 27b (2),

Pref.

77, t. 79, "připlaul

VelKal. 303, plaula t 142. odplul MalýAmer. 4, 83, vyploulí t. S2, plúl,
plól Bai-tI). 2, 164 (hm.) & j. — Part. pluv: otec za ní pluw viec sě ne
vrátil Pass. 289, vpluwffe šest mil Lobk. 155“. Part. plut, z něhož s_u_1_)st_.
verb. 'leggág: plutie nečistoty tluxus Ol. Lev. 15, 30; a. *plofucn, z něhož

subst verbLglpgggýgg: na. przyeploweny Amona in tmnscessu Pror. Isa. 16,
2. — y_lLSLIJLSLOIBÉ_QQJMEQZQJšlli—ká
_a _náhl.'a.„7912-53..5_10.V.9_%Y..1'Ý:
Lila—Rumúhynům
..ÍĚĚĚL-P]£%21„P_ZŠĚÉĚÍ_.ŠŠŠŠ
stč- řěka plove nč- teče Us-s

stč. part. pes plowe (m. -a) ukruch masa jmčjiešc nč. plavaje, stč. plovete
(na lodi) nč. plujete Us. spis. atd.\-— Z Emesentnlilgiplgggnq__kgnteiningoi
s plavatž praes. plavám a glavu qql:_(v. 5 166) 3311319393793qu 191911917
_:

mes.1214593131994..

DamNavalatd.,s vým= name; na

př. ryba plove Us. — Dial. plyvu: _lilava po Dunaju plyve Suš. 129, je
z plývatž.
slovu., 53:35; nominari,

clarum esse. Praes. sg. 1. slovu, 2. slóveš n.
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sloveš atd.:

(ja) nevěstú l'lowu Kat. 4, Qty) ílowes svět Ale.

1949, (sv.

Jakub) zzlowe veliký ApD. d, _taloda Sázava l'lowe Hrad. 41), fluowe_ _V_ít_.
3", t. 175, tě obě hořě floweta Sinai Mand. 243, my wíloweine ŽKlem. 19,

8, těch ješto sei'aíin ílown Štít. uč. 673; mylnou analogií také pl. 3. -7Í:
kteříž křesťané llowj Klekl. 2; novotv. sluji atd.: jesto Huge duha vodná
Bi'igF. 68, jest a sluje místodržící Vel. Jg.. jak to město sluje neb slove
Rosa Jg., Byzant [luge Beck. 1. 379. já Sluji Ahasver Vrchl. BK. 289.

m_ slavi
atd.:

Rozb.
703.
Impf.
slov—igi

lovec Hovora Howyeííe DalC. 85, ten člověk Menna Howieííe Hrad. gb,
Elifai' zlouieffe Ale. 3, 32, dvě ženě Lamechově ílowiel'ta Ada & Sella

Kruml. 47b, jiní jako bozi l'lmvyechuHod. sv. Magi:
mistři Štít. ř. 1351: ílvvty t. 84b. EgtLí—lílleul

chtěli sú [lvvty

at_d_.__:
Adam Ilul člověk

Kat. 116, jeho chvála ílula spoře t. 4, město Nikosia ílulo t., ostrov llaul
Leukas Pref. 8. ílaul Beck. 1, 3, VelKal. 6 a j., flaula t. 200 a j., Ilaulo
t. 105. ílauli t. 17 a j., flanly t. 115 atd. — Nč. praes. slovu, -93_i novotv.
sluju, +s, impt. sluj, inf. slouti, part. slova, -ouc-, part. slul Us. spis.
řevu, řúti,

stsl. fře'vcg,rjuťv'“ rngii'e.

V stě. jsou tvary slovesa \tohoto

dvoje: jglny řcv- (v pi'aes. a j.) a řv-a- (v inf. a j.). druhé řu-j- aim—.
Slovesoje tím zdvojnásobení; je na př. praes. řevu. a take'řziju. a jest
aor. řve/zva také 'i'—vada..
Dvojnásobnost tato není však odevždy &jest otazka,

které z tvarů těch jsou původní, a které podružné. O tom poučují nás
doklady, z nichž vysvítá, že plans. bylo řevu, a naproti tomu že řuju. řiji
je pozdní novotvar. atd. Bylo tedy i v č. původně'praes. řevu. inf. řút'i,
jako bylo stsl. řevcha rjutz', a sloveso náleží tedy do tř. I. 7, jako plavu,
plúti. Na pohled hlásí se řevu-řvátzl (řbvafv) do tř. V. 3“ k zava-zváti
(zav—ati),ale tu bylo by nesnadno vyložiti pouhou analogií tvary řve; proti
domněnce pak. žeby bylo bývalo nejprve řeq'u-řrátí podle vz. V. 3“ kaju
korut'i, svědčí doklady a svědčí řva- (místo *řeva-, vedle hava-). — Jde
ještě o výklad stě. řva- v inf. řváti. aor. 'i'-vací: atd.; pro ně byl vzor
v slovesích zovu. beru, dem atp.: podle zovu—zváti (zvratů. bem-bráti
(bbrati), daru-dráh? (dm—ati)atd. vyvinulo se také řcvuI-řvátz' (řhvatv') atd.
— Odtud dostává. se řv- časem také na místo náležitého řcv- a. jest na př.
za starší praes. řevu později řvu; a naopak dostává se řev- na místo na
ležitého řv- a jest na př. za č. inf. řváti dial. revať (slc.). řivať (ze řěv-,
je1nn.). —_l_)[a_ci£g, 1. řevu-. 2. řévcš, řevcš atd.. pl. 3. řcvvi. Na př. „aj (já)

rzewu srdcem žádaje se obinúti smrti Štít. uč. l49". když v lese_žaí33ii
všecky je (zvířata)

rozžgnu RZvíř. (lev.);

ZELI'ZOVC
zvuk Hlah. Job. 37, 4,

zaržewe Ol. taint.. lev ústavně rzeue 01. Sir. 27. ll,_lev když rzewe Koř.
Zjěv. 10, 3, která kráva mnoho ř_cveSmil. přísl. v ČČMus. 1827, II. 70
(ve Výh. 1, 842 řve, mylně), hovado zřeve Trist. 278, (diábel) ržewe
GestBř. 67“, (ďábel) jako lev _rziweRokycMns. 6675, rzewe nebe hromobitím
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Troj. 2121), lev když rzyewe Ben. Zjev. 10, 3, kto uslyšel osla an rzijewe
Blázn. 156% slon rziwe Roh. 1813, osel rzpve t., (osel) říve Vel. Jg., po
tóčkové

rzewu

Pass. 87, lvové rzewu

Modl. 76“, štenci__r_'/,_q\_\_'_u__Š_gíng._
382,

rzewu rugiunt Ol. Bar. 6, 31, kola řevú Smil. přísl. ve Výh. 1, 842, rzewu
jedni po druhých ChelčP. 142b. rzewú křičíce Ben. Jg., když (kněží)
žalmy své rzewý Blázn. 1715, krávy neí'ewau Hořek. 185, řevau křičíce
Vel. Jg. Dosud tak v nářečích: to dítě řeve Duš. jiho_(_'ž_._
2, 32, kráva ří\'e_
BartD. 2, 182 Št_išn_.),_
řive t. 267 (jemu.), revem Ilatt. slu. 134. Análogll

řvu ahl.: řvu Br. Jg., Rosa 194. ržwu Drach. 103. diábel jakžto lev rzwe
a ffpula fye ROlB. 113. Novotv. řzq'u, řiz'i: dobytek rzyge Pass. 615, M
jijí Smí přísl. ve Výb. 1, 842. — Impt. řevi atd., nedoložen: řvi, ozvěte
11. 'řvete Us. — Impf. _Ígqg'gqlg; velmí_ rzewíech

rugiebam

ŽKlem.

37, 9,

ŽKap. tamt., rzewyech ŽPod. tamt, rzevieclm Hlah. tamt., zvieřata řeviechu
DalJ. 105 podle rkp. Z; novotv. iging
velmi rzugiech ŽWittb. 37. 9.
— A012 "wh atd-: Vlasta..„km:/11.1alš.9--n.qbtědi.cšl Další. 15. Vlasta vzři
DalJ. tamt. podle l'kp. V a j.; novotv. řvack: Vlasta, zeíwa DalJ. 15 podle
rkp. L, zařva tamt. podle Ff, gJežíš) zarzwa duchem infremuit ggg-_.Jan
11,

33,

jeden

obraz

(modla)

zerzwa

Comest

164'*.

——'__I_1_1_l'_.__fii_t_il_7_,d_ew1_1_edg_—_

leagwbígyůqggfggágý; počč rzwati Pass. 610, hospodi'n rzwaty bude rugiet
Pror. Jer. 25'; 30. máš mzwati Kruml. 3 3", kde by měl skot řváti tu kolá
řevú Smil. přísl. ve Vy'b. 2, 842, řváti atd. US.; jiný novotv. v nářečích
podle praes. řev-: revat slc. (praes. je tu revem), řivat BartD. 2, 267
(jemn., praes. je tu řivu, m. řívu ze řevu). — Part, řevu-. řevúc-: 139_1931
£g_(_;_\y_z_t_Ž_Wi_1gpb,
21, 14, ŽPod. tamt.,

lev počě rzewa. sčm i tam bčhati

Pass. 352,

rzewa t. 532. jako lev rzewa Kat. 176, hOSpOdÍnrzyewa rzwuty bude Pror. 25.
30, lev rzewa obchážie Hug. 256, (nepřietel) chodí rzewa t. 258, štenec rzewa.
rugieus Ol. Súdc. 14, 5. jako lev rzyewa E\“Ol. 154% jako lev rziewa Otc.
5% lapaje & rzewa Kladr. žalm 21, 14, (lev) náramně rzewa Ben. Súdc.
14, král (Václav) zařeva upadne v šlak Žíd. v ČČMus. 1827, IV. 92.
jako lev lapaje & řeva Vel. Jg.; ščeňata lvoví rzewucze ŽWittb. 103, 21,
mláďata rzewucz ŽPod. tamt.. ščenci rzewucz ŽKap. tamt.. ščenci rzevuce
Hlah. tamt., zvieřata řevúee ploviechu DalJ. 105, když se vracovali rze
wucze Adam 2001', krávy rzewuce Hug. 175, (krávy) rzewucz mugientes
01. ]. Reg.

6, 12, í'ewuc Kladn- tamt,

mvlnouanalggk'ígiggggejugitus

l;_(>_w1'1cz_e___Beh._
tamt;

slc. revúc;

emittunt& Job. 39, 3; adjekt jako

lev rzewuci ŽKlem. 21, 14, rzewuczy ŽKap. tamt., hlas rzewuczi Lit. 2.
předml. k evang., hlas zvieřat I'ZÍCVllClCllbIllah. Sap. 17,- 18, lvove'rzewuczij
Ol. Sof. 3, 3, zvieřat rzewuczych t. Sap. 17, 18, lev rzewuczy Troj. 96b,
lva rzewuczieho t. 33“, rzewúezijeho Ben. 4. Esdr. 12, 31, lm" řewaucý Cis.
z 1'. 1614. ;Analotnm'j_flig,

řvúg—_;__l_q\_f__íy_ú_e_í_
(vyps. Jos.

Truhlář

z KřižA.

136),

lva rzwuczyeho HymnOp. 1775, řvaucí Vel. & Kom. Jg., Ea.. řvouc-, řvoucí
US- Novotv- řujč atd—=10V velmí....1'zxgi9__.1zoěš_29wm_:_zcmi. bitLřjasá;
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535, ščenci lwowe rziugiucz ŽKleln. 103, 21, ot hlasu rzygyczyeh bojov—
níkuov Pror. Jer. 8, 16. Egri.__rrjgd_:
(zvěř) rfula x\le. 5, 26, Maxonc zarzyl
jako ze vzteklého ducha. Kat. 182; novoty,__fy_z_l_:
rzwal sem Kruml. 420“
a j., řval Us.B&Myo“_n3d_oložen9_;___žy_qp_:zarzwaw pohan Vít. 90b, (Ježíš)

zarzwaw duchem ingelniscens Koř. Mark. 8. 12, Apollon zarzwaw Apoll.
147b.

Part.

Ezoch.

19,

'i'-ván:

řváno

7, t. Zach.

PWM..

intuitivních,

US._S__1.11)_S_Ě-___\_'91'b_._fjl_)_óěí_1_ic:
řwánj
Br.
11,

!.la.l.i<11ís>_..\1y__10žs=néllo
b.)). ._\'„!.1ěmž_.kPÍEIHIÉ..,-!ěz

nýbrž

Isa.

5. 29,

t.

3;__ř_v_a__r_1i__Lf_s_.

J9_._\L.Ě\.Íšl.1'9_9h_99ie_“_

i v prac.—ssnmích, & lmleL1)1'a_=?_ns_e_11£1_1í_[IELRĚMPLJL

1633935
ĚWŽb_ČllĚĚ-JÍÉĚĚÉ-„šg1- čte,/'nPřGÍLIÉS2- gang/mal;
na př
chziuyu to po tvém vzdýchaní Jid. 164, hospodina na se se lměvajíce
neczygyu Pass. 465, já czigi NRuda. 928, 'zdai neeggelsmgte, 433K (had)
když sč plodem sbožen chzíuge LMor. 63, Priamus czige že se to úkladně
děje Troj. 202“. pak-li král poczyge že jeho vzkázaním pohrdáte t. II“,
(kůň) z daleka czigc boj Ben. Job. 39, 25, na tobě to (thzugem AleM.
6, 26, pro své hřiechy czygemy nomstu Modl. Sb, jste zemdleni aniž cZygete
kterých pomocníkuov Troj. 1922 ani znají ani czygyy Pror. 33b, czzygij
smys10vé moji Ol. Reg. 19, 35 atd., čiji, čijcš atd. Us. spis. Bez přehlásky:
čuju, čuješ Us. Jg. Ze stč. sg. 2. čuieš, vkládaného

do vět bez_j'i_n_él1_o_p_ýi_—

_p_ojenía. skleslgho tu ve význam adverbialní, _yyyjnglggestýj'gíslgce

čúš,

Listy filol. 1880, 295 sl. — Impt. čaj atd.: tak czug sentiat Ž—Wittb.
Athan. 226“, o pánu bohu czígte v dobrotě Krtunl. 351% čij Us. spis, ob.
Cuj. — Impf.
srdóčko

číg'iesc

cizijigglg____o_t_(l,:
(MMagdalena)
že syn

jejie

má

přijetí

již necžugieffe
Baw.

290.

Hrad.

305, jejie

—__A_()_l_'_._ěl_t_c_l_l___i_l_tg_._1
roz

czyuk m. rozčiuch Kat. v. 1700 (srov. Listy íílol. 1882, 309). vczych vóni Í
Brig. 223, (žena) poci na. těle sensit Koř. Mark. 5, 29. — Inf. čúti atd.:
nemóžeme czijty té drahé manny Štít. ř. 91“ atd., číti Us. spis., bylo čout
o vojně Hněvk. Jg., čut Baltu ], 7 (Zlín.), čut t. 205 (val.), čót t. 2, 81
(olom.), slo. čut. — Palt čujě atd.: v žalosti sebe neczygucz Pass. 287.
Gll'íagdalena) dzigiezy již nečujieše Hrad. 30b atd., čije, čijíc—Us. spis.
— Part. čul atd.: neb sem tebe (sv. Ducha,) nepoczíl Krist. 112b, poczyl
na sobě ránu Ben. 2. Par. 26, 20, by uczyuli ŽKlem. Dont. 29, abychom
czny t'vú vóni Modl. 34“ atd., čil Us spis.; aby jej čul Br. Jg., počúl
BartD. 1. 192 (mor.—slo.), učula t. 180 (též), ňečú (m. ňe—čul) t. 86 (stjíck.).
— Subst. verb. čutýe: czytym Rúd. 31“ (sg. instr.), čití Us. spis.

chruju, chru'ti. Praes. chruju,' -i, chruješ atd., impt. chruj, inf. chrouti,
-t, part. chrul atd. US.; dokladů starších nemám.
mju, -úti (ob- 'atn.)_.__Praes. mju atd.:
fzuge třčv_í___
_O_1__.___Deqt
25. 9,
obuji atd. Us. —___I_m_pt.___:zgi;___gbng__ly_gl$gě
Skutk. 12, 8, obuyte nohy Hug.

210, szug střevíc Ben. Jos. 5, 16, obuj atd. Us. — Aor. -uch: ta panna,
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fzv obuv ML. 1343, jenž (obuv) fzu Ol. Ruth. 4, 8, sluhy obnaživše ji

i fzuchu Kat 3016. — Inf. -áti: obonti Us. slc. obut atd. — Part. -ujě :
(sv. Václav) tomu škorně fzugye utieráše DalC. 27, obuje, -íc Us., hned
pujdu obuja čižmičky Suš. 673. — Part. -ul: szul člověk střevíc Ben. Ruth.
4, 7, když jsú je wobuli t. 2. Par. 28, 15, obul Us., zoul, ohoul chod. 58,
Duš. jihoč. 2, 55, obúl BaitD. 2, 147 (slavk.) a j. — Part. —ut: obut atd. Us.

Kromě„tohojsem! některý_ngvgtvaxnlýména:

novotvary ln'aesentní

těch sloves, jejichž tvary infinitivní na pohled sem ukazují, na př. praes.

ímpt.

impt. daj part duje atd. místo dmu-d-mi—dma,srov. % 88, praes.
pluj part. pluje atd. místo plovu-plov—plova,VÍ'I.v první části

tohoto š; a naopak novotvary infinitivní těch sloves, jejichžto zase tvary

praesentní sem ukazují, na př. praes.
_a novotv. inf. koufgpart.

inf. konat-i part. koval atd.

kul atd., srov. % 192.

Třída druhá..
109.

QLĚĚídY_£É59_Pšt_fí£l$>lQ—$šh_J?JEĚŽĚ9...RP?É!L_ÍDÉÉÍĚŘYFÍ..„ÉŘ„PÝÍT
psl. mcg __č.__-o_nb_
na př. mfó—mg—č. mi-nuv inf. _psl.

pon__u kmenotvomou

ma'an

č. minúti z koř. mii-.,srov. Š 30 č. 3, II [: Lesk. II].
Eííppna—mé. _č:ina Při/„49119111Lva„všech-hatxeqlala. zv.-„_iníinitíyníqhi

tedy v inf. na př. mi—nú—tž,sup. m-ó-nú-ti part. mi—nu—l,mi-nu-v,
a subst

verb.

mi-nu-tie,

dílem

má—nu-t

2. jelLv_in_f_“.___a__s__up._,_
na př. tisk-nú-ti,

tisk—nú—t,kdežto infinitivní tvary ostatní bývají bez něho: part tisk-l,
tisk, tžšč—ennč. tříšť-cn, subst. tišč—enie nč. tiší-ení.

Podle toho dělí se slo

vesa této třídy ve dvě skupiny:
1. Sknpina

__p_1_-_\_rr_i_íj__vz_.___1_n_ěn_z_2f_iL
__Qtíyg-zf,_kmenotvorná

-mg je v infinitivních tvarech

přípona

4m

ve všech. Sem patří především

psl.

slove_s_a

třídy LI:!..JQjÍ91!ŽĚ9.„$13PÍ1$?„Kořšmláa„J.ŠQIEQLJÉQLÝELĚEĚQBĚÍÉBLQĚĚĚBQEL
na př. mi— v mi—nú-ti stsl. mi-ncg-ti, du— v du—mi—ti stsl. du-ncg—t-i, plio

v plže-nú—ti stsl. plju-mg-ti.

ply-

v ply-mi—ti, mg— v fpo—ma-nú—ti stsl.

po-mg-no—ti- Také. se!!!;.-patřísmgsajwáě

tu. LůšQdPĚ_-m—a3_-59llll1£íšklb

ale ztratila. ji. na. př.-.to-mitti. býčí-. typ-wii:

__tfrffnguícti,
.z_._bý3í.__!!:apwfěrěžt

-c7n--nú_—_t_i__(/„_
_hýv.___cZzgjpyL-pgfti aj_._

Z těchto

některá

ztratila

i kořennou

samohlásku, zachovala z kořene jenom (přední) část, která srostla s -nu v sla
biku takořka nerozdílnou, na př. hnu- ve h—mi—h'z býv. gab-mytí, snu
v u—s-nú—ti z býv. u-snp-nqí-tí.
2. Skgpi_na__dggl_1_a„___vg.___tiglc_qýti=_gisltng,_
kmenotvorná

přípona

-nu, psl.

—nqje jen v inf. a sup. Tak bylo a je z pravidla; ale odchylkou & časem
uvádí analogie slabiku -nu také do infinitivníoh tvarů ostatních, o čemž
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dolejt Ste—lnmLřípgtamí.. 319%

.ĚŽíQXLI-a_QJQCŠBŠLLŠQQBQL„MĚŘRÍPLM

mají.. 5312125159

1. vzor

minút/£, minu.

110-_Iš!!1?2._maqsfp_taí.ýqxgsamrového jest ma'-non meze-. Kmen
je_hg__ig_í_igitivníjest mí—nq—č. ma'-nak;
_rech

přípona —mzč. -nu drží se v tvá;

_inh;n_i£i19_í_cll__v£s_l_<_r_z£<

Tvary slovesa vzorového jsou:

praesensindik:
sg. 1. minu,

du. 1. fn4'7z.evě,ma,

2. mžneš

2. mineta

3. mine

3. mineth

pl. ]. minem

-me,

—-my,

2. minete

—3.míná, -au, -ou;

imperativ:
sg. 1. —

2. 3. míň

du. 1. mim—č, -va

2. 3. miňta

pl. 1. mil/íme,

-m_7/

2. 3. měňte:

imperfektum:
sg. 1. miniech
du. 1. minieehovč, wa
2. mžnicše
2. mžnžešta, —sta
3. mz'm'eše
3. minz'ešta, -sta
-z'e—ze staršího -íá-;

pl. 1. mz'nieckom, -me, -my
2. miniešte, -ste
3. miniecku,

&o r i s t :

sg. 1. minucí;
2. minu
3. minu

du. 1. mžnuchově, -va
2. minus-ta, —šta
3. mžnusta, —šta

pl. 1. mínuchom, -me, -my
2. mimoste, -.š'te
3. mimwhu;

tvary jmenné:
inf. mtnu'tz'; sup. minút;
participium
-nt:mina, minete—;
-ma: — ;

_ -l5:minul, -a atd.;
—53: minuv, mší, -všc;

-ta:mz'n'ut, -a atd.;
subst. verb.: mínutže.

2. vzor tisimútt, tisknu.
_lll. _Igrgg___pr_qgge_11_t._n_í__gig_vggg
vzorového

jc tisk-nm,

MDÉDŠLÍXQÍJQ-_Éižkfíkua..
.mapslzmalemv.inka.

tisk-ne-.

Kmotr

.supf_;.__..v„.i.n.fi:

nitívn..íMwuýatpígu
R.LMLÍŠLLBĚBL
ale. ana.1_ogií_dqs_tá„v_á.ie__tarp£alsš;
Tvary slovesa vzoróvého jsou:
.—

praesens indik.:
sg. 1. tisk/nu

du. 1. tisknevě, -va

pl. 1. tisk-nem, -me, -my

2. tiskneš

2. tiskneta

2. tisknete

3. tiskne

3. tiskneta

3. tis/Tami,-a_u, -ou;

,

imperativ:
sg. 1. —
2. 3. tis/mi

du. 1. tiskněvě, Joa,
2. 3. tisknětp,

pl. 1. tisknčm, -me, -my
2. 3. tisknčtc;

imperfektum:
sg. 1. ttskniech
2. tisknieše
3. tisknieše

du. 1. tiskniechovč, -va
2. tiskniešta, -sta
3. tiskniešta, -sta

-z'g- ze staršího -íá-;

pl. 1. tisknicchom, -me, -my,
2. tisk/niešte, -stc
3. tis—lankem,!
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aorist silný:
sg. 1. tis/.:
2. tišče
3. tiščc

du. 1. (tiskové, -1;a)
2. (tiší-eta)
3. (tžščcta)

pl. 1. (tiskom)
2. (tiščete)
3. tiská;

aorist slabý:
sg. 1. tiščech
2. (tišče)

3. (tišče)

du. 1. tiščcclzově, -va
2. tiščesta, -šta

aorist
sg. 1. tis/mučit

2. tisícma
3. tis/Tma

pl. 1. tiščcchom, -mc, -my
2. tžščeste, -štc

3. ťiščcsta, -šta

3. tiščcchu;

s —nu-:

du. 1. tislmuchově, wa

pl. 1. tisknuchom,

2. tiskmasta, -šta
3. tis/musia, -šta

-m,e, —my

2. tisknuste, -šte
3. tis/mnoha;

tvary jmenné:
inf. tisknútz', sup. tisknút;
participium
-nt :'tz'sk/na, tisknúcq
-m6: — ;

-l5:tiskl, -a atd.; tisknul, -a atd.;
-68 : tisk, tiskši, t'ískše; tisk—mw,mši, -vše;

-na : tiščen, -a atd.; -t5: tis/mm:, -a atd.;
subst. verb.: tiščm-íe; tis/mutfie. —
Z tišče- je změnou hláskovou pozdější tišťe-, srov. I. str. 521.

K tvarům jednotlivým.
112- Big_s_e_n_s_.__8_ing-..1:_.mizm,„1ží$zm,

psl- 49;

dial. —0,—cmatd-,

jako V $ 54. — Sing. 2. mžneš, tisk/neš, psl. -Šb. — Sing. 3. mine, tiskne,
psl. -tb. — Du. 1. mžnevě, tisknevč, -va, stsl. mé (-va). — Du. 2. 3. mi
neta, tisknqta, stsl. 2. —ta, 3. -te, na př. oba vpadneta Štít. ř. 223“. —

Plur. 1. minem, tisknem, -me, -my, psl. -m6, -me, -my; dial. -mč atd.,
jako v š 54. — Plur. 2. mi/nete, tisknete, psi. -te; dial. -ťc atd., jako
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' v š 54. — Plur. 3. mimi, tis/umi. psl. gta, na př. nepřietclé zahan

Pror.

9“ a j., ti hlúbe padan Štít. ř. 78“ a, j.; z -ú je později -au, —0u,&dial.
-ó, -um a_td., jako v 5 54.
Koncovka kmene praesentního -ne mění se v nářečích východních
v -ňe: padnčš, padně atd. BartD. 1, 126 (laš.), sadněš atd. t. 42 (111'OZ.);
slc. trhneš vyslov -ňeš atd., minieš atd. (zdlouž.), & přejato také do sg. 1.:
'trhnem, miniem; v nář. sev.-opav. je toto -ňe změněno dále v -ňo: sg. 2.
padňoš 3. padňo pl. ]. padňomy 2. padňoťo BartD. 1, 137:
113.

Im_pera_t_i

v.

Sing.__ 2. 3. tis/gm; _ mini,v_go_z_z__zfqž,___psl.
-m': p_thypli

amoveŽGloŠŠ. 38, 11._žehiídispereat

L 108, 15, rozpomen fye t. 136, 7,

.[tan fie fiat t. 105, 48, myn tu řeč Kat. 72 atd., tiskni, míň Us. — Du_.1_.
.1>sl-_.:.eí.—„.
.zde__.ncdoložcnqg.mimina. :.vg__n_9t.1_9_cl.19_!á_no_
...ale.. za..FQ,
miňvc',
vltaňva

-UQ3___QQP_QQZ_)_ÍĚI_1)'?L1311179"sz
473= vece mládenec k panně:
Saro,
ŠtítV. 43; -ma: _'_S_a_11)1__\yft_angn_g__st_ít(_)pgt_t,
352. — Du. 2. 3. tislměta,

psl. —ěta,zde nedoloženo; miněta nedochováno a je za to miňta:
& sě nelekajta

wftanta

Kat. 142. — Plur. 1. tiskněm. -mc, —my, psl. -c'ma atd.,

Us. stč. i ně.; miněm atd. nedochováno a je za to miňme atd.: dial. -mč
atd. jako v praes. indik. — Plur. 2. 3. tisknčte, psl. —éte,Us. stč. i ně.;
minčte nedochováno & je za to míňte Us. stč. i ně.; dial, —t'eatd. jako
v praes. indik. —- V nářečích bývá podle sing. tiskni také plur. tisknz'me,
tisknite atd., a v nář. lašskóm bývá tu ij za a': padm'j, padnijmy atd. BartD.
1, 126; o obém srm'. 5 19 č. 6. Jinde pak jest ?? za ni: sedň' se, sedň'tc s'
BartD. 2, 202 (třeb.).
1 14. lnulelgfg,

k t u __mjgýqulg,___ýšglqnigghz
-ích atd.; ze staršího -ia'ck

atd.,v. 526 č. 4; stsl.-éaclmatd.Na př.cigsířlgl'gavglhý
39. ten wladnyefe Kat. 2. když zpomieniechom Siona ZWittb. 136, 1, (kněží)
obiniechu archu Comest. 87b, kteříž sě ho dotknyechu Pass. 327 atd. —
M9134! p_odlqinf... vnútž.1zattt_.rzzul„atd.; _kdy horkem. palmuíte.. „E)/01.1.27
"
(balsám) z osudie ústavně kapáše & do hlavy Hektorovy (t. mrtvoly) bez
přestánie plynuffe Tí'oj.153b (taktéž v tisku z r. 1468 a v rkp. Musejuím
z r. 1468; tak bylo i v rkp. Strah. z r. 1437. ale opravovatel změnil to
inkoustem bledším v plynyGHe), (král) rukú pokynúše DalJ. 95 z Jcš.;
srov. % 26 č. 1. e) a. Listy fllOl. 1879, 230 sl. — O novotvaróm impf.
—stášc místo -stam'cše v. tamt. & doleji v g 117.
115—4311333...

\Leggiggýýiůiestgoilirgigmclg_atd..

.

na př. mynuch transivi ŽWittb.

36; 36, zapomanuch AJxV. 885, když odtad plynuch, przyplynuch na. miesta.
plná nebezpečenstvie Troj. 224% £dxž.-dxad_c.čti„let...mmu_LlLar. 15, przy
plynuchme Troj. 225% si zhynuchu Ale. 7, 16 atd.
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Ve vz. tisknúii jest aon'st trojí: silný tisk, slabý tiščech, a s -nu
tisknuch.
._fl9_1_'.
silný_:p$_.__ýi_s_lag_.

V češtině bývá slabika

kořenná. někdy

zdloužena: deník-. — Sing. 1. tisk: Lro ňež sobě tak velmi ltefk až zapo
lnanu_cll_s_á_1n£be_ _1_\__1_x__V.
884, przytah

.duch attraxi

ŽWittb.

118, 131,-a (já)

pozdvíhs víno i podach královi levavi Vinum Hlah. Nehem. 2. 1; — sg.
2. 3. iišče psl. tzščc: oheň zhase Hloh. vid. lb, on té řěči malé39391159,
mečem protchze t. j. -tče (inf. -tknúti) JidL 99 S]., 011sč

g_hLLnĚd

leczeHrad.1448,náramnýbojwzniczeTroj.117".
to_dietsl.zidle.t-._j:__daa,„_mad_GedehoúýdeegLuxúMMB.

díle,
49b.. potom

búře se wl'ti-ze Tl'Oj. 223“, když hrom ty pohany pobi i smití pol'tyzc, tak
se králova preč wzdwyze Kat. 164. powzdwíže oči Ježús HusPost. 50", tu sě
lteffczc čeledi jeho DalStrah. 2 L j. stešče, tu se ftefte čeledi jeho DalC.
tamt. t. j. stešťe, v tom sobě tak zatefcze Pass. 190, Maxencovi se zatefcze
Kat. 136. (Menelaus) sobě zatefftie Troj. 69" atd., v dokladech velmi
hojných; — du. 1. tiskové, —va,stsl. -ooé (va), — 2. 3. iiščcia, stsl. 2. —eta
3. —ete, — pl. ]. tis/Jom, psl. -oma, — a pl. 2. tiščete, psl. -ete, nemají

v č. dokladu; — pl. 3. tiská, psl. %;: jehož ho snadno odtyzzku AleM.

4.
37, čtyř-io ufchu DalC. 5, (dievky) na mužě \vynyku—Dalgmlo, ti všichni
k tomu ponuku Nllada 110 atd., v dokladech velmi hojných—„\
&&ĚĚĚÝĚĚÁ:...aššefh'LŘt'ŠL„ÍQÝWŽŠ odtud ku přistavadlu přžyt'keZech
Troj. 222"; — sg. 2. 3. tišče je z aor. sil.; — du. 1. tiščechově. rvajstsl.

\

-ochové (wa), nemá, v č. dokladu; — du. 2. 3. t-íščesia, -šta. stsl. 2. mstě—\
3. -nsie: tak že se leczefta Ulixes & Diomedes Troj. 1975; — pl. 1. iišče
chom, stsl. —och0m5: když tam wnyczechom Mand. 87b, velmi se leczechom

tam-.; — pl. 2. tiščeste. -šte, stsl. -ostc, zde nedoloženo; — pl.
tís'čecím,
stsl. -ošg: jej ('l'andariáše) Oskočichu, tuž jej przitiífticchu k skále t;. j.
-tištlechu TandZ. 167'5 proroci sobě fteftechu Pass.172, wzdwyzzechu jeho

ML.104'*.odtyezzechu(luku) i roztyezzechujeho tělo tamt.,
všichni Koř._L1_1_k_.
9, 44, inhed vmlczechu

všickni Nikod. 7" atd.

Doklady

pro plur. 3. jsou zde pozdější a řidší, než v aor. silném.

Aor. tisknuch atd.; ctný lunet potaknu j'mu AleM. 6. 33, (Ježíš),
zalknu sě duchem Einmn. 34, (Ježíš) zalknu sč v sobě tamt., nižádný
neztahnu ruku na neho EvTřeb. Jan 4. 30, Ježíš dotknu se jich t. Mat.
17, 7, (služebník) kleknu t. Mat 18, 2.9, když omrknu OtcC. 59b, padnuchu
Einmn. Rozb. 703, jejie prsi pronz(n)uchu Kat. 170, ponuknuchu EvTřeb.
Luk. 5, 7, když večer onn'knuchu Otc. 178“ atd.

116. Tvary jmenné.
_a) Infiníti_y___m_gzýýg__ggs]ggýggpsl. -mjti : \vzpodwihnuti ŽKlem. 74,
6, przywynuty Štít. uč. 138a atd.; máti se mění p_o_zdčji_
v -nauii nč.__-o_zouti

\
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minouti, tisknoutí atd. Us. Dial. padnút Bartl). 1. 76 (vzd.). ,padnut &padnuč
t. 126 (laš.). tahnót t. 2, 28 (ho1.) & j., .slc. minút, trhnút. Stran -t dial.
—t'a také -ci atd. místo -ii srov. & 31 č. 2 a, 3.
23312193

I.“ Mitza.- .iŽ97'77'FÍÉ...PSI.-_
wtf?.: „z.dq..11.ed<>_19žqn9-.

Mamýai.9.91._.:m_;,mámaJ.é€h%.:měq—, psl-my, wii-:

clu-zadna

strachem ŠtítMus. 553, ponuknvvcz Štít. ř. 132", hyuuce ŽKlem. 36, 20,
atd., nč. mina-, tiskne. -ouc, -ouce US.; diel. řadňa BartD. 1, 78 (rovin.)
a j.. slc. -núe. — V Einnm._ psáno: wftany dnee vyšed (Ježíš) i jdieše
str. 47 (Luk. 4, 42), \Vftally ot večeřč str. 41 (Jan. 13, 2—4). (Ježíš)
mlkny sě duchem í zamúti se str. 34 (Jan. 11, 33), a toto wítany, zalkny

pokládáno za zbytek smrožitného part.. my. Neprávem; wftany jest :
v stání, a zalkny jest omyl m. aor. zalknu, v. Listy filolí 1884, 262.

d) Participium

-m5, v č. nedoloženo.

_elipium

—lz:_p_z£mal,
—aatd., tiskl, tis—kwh73 atd., psl.

-(nq)la,' -a atd. Na př. rozpomannl ŽKlem. 118. 41, že sem se s tobú minula
Hrad. 55% zhinule sta očí moji ŽKlem. 68, 4, aby nátisky minuli ODub.
86, minul, -a atd. Us., minol BartD. 2, 219 (třeb.) & j.; — fík vffechl
Štít. ř. 133“, dušě wibrkla jest ŽKlem. 123, 7, zamekl Alb. 49“, (Aman)
jest drzl ruku ztáhnúti Ol. Esth. 8, 7, fplákl sem krev Br. Ezech. 16, 9,
abych ho nel'hlódl t. Jer. 23, 24, tiskl, zamkl atd. Us., spadl BartD. 1, 93
(keL)

& j.,

spádol

3355355th1,

t.

1, 31

(hroz.),

slc.

trhol

atd.;

— _(kgá,D___ťl_I_'z_I_ly_l__jp_gg_

2. Mach, 5, 15, pak-li dotknul by t Lev. 5, 3, dotknul sě

jich Koř. Mat. 17, 7, tahnuli_$_t_ítB_ud.3, (ovcě) v blátě zwaznuly Brig. 84

atd., bohatnul (vedle bohatl) Drach. 102, puknul (v. pukl) Dolež. 86, král

pokleknul Pal. 3, 2, 425, tisknul 1119211333st

mýt. 311, sednul, óisknul

Šemb. 56 (opav.), sednul Bartl). 1, 43 (hroz.) &j. — V některých nářečích
je dlouhé -núl: minúl, vinúl BartD 1, 91 (kel.), řadnúl, -a._ -0 t 1, 78
(režii.), vyhnúl se t. 2, 152 (slavk), vehnól se t 2, 165 (brn.). -\1'nou1,
minoul chod. 58, já bych se nehnoul chodHan. 43, dlouho sem nehusnoul t.
108, husnoula sem t. 177, minoul rok, ani se nehnoul Duš. jihoč. 2, 55.
O part. Jil, -.'>'latp. místo -/mut, -snul atd. v. v g 117.
zly,

sing: .,.19?_S.Cz_jííkě._ít1):_ĚJLIEMX..-OQ$QQXÉA..je-...ěÍ€/5.-?:£íln

V- imf—&*

% 39 č. 3.

'

Tvrdé 2, kde tu býti má, udrželo se v některých nářečích, na př.
spadl BartD. 1. 93 (kol.) a j. Z něho pak bývá t. zv. obalováním u: sedu
ze sedl L 28 (záhon), spádeu t. 38 (velick.); & kontaminací sing. mase.
Ju: lehhí L 93 (kel.). Srov. % 39 č. 1.
Do mase. sg. nom. tiskl atp. vkládá, se v nářečích samohláska mír
nící & jest pak jeho koncovka, -el, —ěl,-ol, —yl, v. š 39 č. 4.

Krátká samohláska slabiky kořenné part. tiskl atp. bývá v nářečích
Gebauer, Historická mluvn. Jaz. česk. III. 2.

16
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zdloužena: spádeu BartD. 1, 38 (velick.). spádól t. 45 (břez.), spádol t. 39
(ln—oz.),slc. tí-hol atd.; srov. & 39

6.

\

_LPm-tic-ipium
-as=psl—

mm a--5atd.;

tis/mew atd. Na př. rozpomanuw ŽKlem. Mílng. 54, obinuw ChelčP. 15212
obynuwffy Comest 2195, tak sč rozpomanuwm Pass. 216, minuwffc ApŠ.
103 atd., _1_nínuv,__-_š_i,_
-_š_e____1_]_g„___spi_g._3
ztaah ruku

vecč

Einmn'.

,

'18, Priamus

zateí'k sobě velice zaplaka Troj. 193b, zamekí'fe dřvi zapečetili Krist. 10.51),

vponechfl'e Háj. 2302 roztrhfí'e muchn Br. Jer. 41. 5 atd., tisk. zatíží;
Us. spis. ', padnuw aneb kleknuw E\'Třeb._ Mat. 18, 26, wzhlednuw'ť

15,wzhlednílw—l'íe—Značí—islam,jší,_:Še

15,

Od

chylky zn'atnou analogií: zapomenuow Comest. 13", ztahnow ruku t. 82“,
sro“ 1- str- 263- — 1411119“31312222__v.pagi-„_éěleúicláng„za..ra;
Iklefw
ruce

řevu

Štít.

uč.

1492

odtrhšvffe

se t. 761), M33

ztahw ruku t. 87“, dcery chodily wzdwthffe

_$g__t._()_1_1_q___Š_tí_tr__Í._
85“,

hrdla t. 91b, člověk hřešiti

obykw BrigF. 30, pán ohledew se Háj. 4.522 wtrhw VelKal. 104., zal'tijhw
t. 213, zdwihw t. 142, zabodw t 125, nenalezw t. 339, oblehw t. 279,
oblekw t 219, uwrhw t. 116, oflepw t. 4.7 a j., padw, padew Dobr. Lehrg?
132, padev Jg. Atala 53 aj., srov. š 41 č. 6.
&) Particip_i__u___m 426, -t5:

minut,

tiščen, -a atd.“ _tjslcmgt, -a gtd.

Na př. napomanut Pass. 400, v plénky obinut Kruml. 3171', zapomanuto
budeš Pror. 16b; minute věci Tkadl. 2, 24 atd., minut, -a atd. US.; nebyl
tifczeu Hug. 79, by mohl k tomu (offérování) przytyfítyen býti t. j. -šťen
Štít. uč. 139% (meč) wetóen v nožnice BIaan., roztyezen (táhnúti) Modl.
14.41', od ješterky ufí'típen Háj. herb. 360% tělo roztyezeno Alb. 44b, údi
tvoji v lisiciecb tyffczeny ML. 7b atd., tištčn, —aatd. Us., tržcn, tištěn
mýt. 34.1, tiščenej BartD. 2, 259 (žďár.), taženč t. 53 (přel'.), slc. tržený;
wdechnuti

inspirati

Koř. 2. Petr. 1, 21, písmo bo_he1_n
331311136;

písmo od boha wdcchnute Koř. 2. Tím.
296b (1559),

mandaty

vytisknuty

ŠtitX.___4_,

16, v smlauvč dotknute KolČČ.

vyšly Slav. 46 atd., _tíglggpj;;_a__z_1_t_q.__gg,__

trhnut, tisknut mýt. 341, tabnutý Bzu'tD. 2. 28 (hal.) a j. — Dial. také
tiskňen: nepřitiskňena ani přinucena Koz. 394., (věnec) nezvědněny Suš.
376; srov. subst. verb. tiskňem'e & pol. part. cišm'ony subst. cišnienie. —
V sts_1_._jg_t_qlíé_tyag_magii3335139331155, ot'brinovem. atd. Mikl. 33
112; v slabice moc obráží se přípona kmenotvomá skr. třídy V. (vz. či
,nó-mz'), pův. mego, Wm, srov. Indogenn. Foyschgen 2, 317. X_ČĚŠŘQČWÍXÉL
t_al.<9_v__éh___0
11an

__l_1)S u b s t a 11ti v n m v e r b al e amicitia.

tiščenig

tisknyýjg ;___
n_č. -z'._<

Na př. nenie \'padenye ani minutie ŽKlem. 143. 14, w hinutyu t.' 141, 4
atd., pominutí, zahynutí atd. US.; dotczenie Hug. 77, bylo veliké rozgiženij
Háj. 4092 sv. ducha wdeffenym Pass. 137 atd., tištění US.; ot Wdechnutie
ŽKlelu. 17, 16, k oblehnuty Mediolana PulkR. 1133, rozprchnutie Kruml.

24.3

67“, tyfknutie Koř. 1583, podlé fwiknutie t. Skutk. 26, 5. pouuknutie
($", wladnutie tvého t. 413, potknutie BrigF. 117, oka mehnutie
\ --t:ŠtítMus.
47“ božím wdechnutym t. 97, wyrzknutije Pr. pr. 242, o faahnutij na

konšely\t„

k wladnutij KolČČ. 3“ (1547), dchnutj Br. Dan. 10, 17

atd., tisknutířdeohnutí atd. Us. — Dial. také tiskňenie: po zaniknieni ta
kového warunku Perw. 14 (list. 'slez. XVI stol.); srov. part. tiskňen.

Některá slovesa jednotlivá třídy této.
117. _lgýltzzu,máti.

Aor. sil. sg. 2.

__t_.j. 11p_(\,_ž_e_(\_'l_)_č_lgl_a,)___řh_'g(_1_.
129", bratr

běše: líska __gpiggido_951531;

wybieze

Pass.

382;

pl.

běhá:

již

viděchu mne ven wibiehu ote mne fugerunt ŽKlem. 30, 12, _(_dievkj')mne
svázz'tpudbyehL
1_)_al__C.„
13, VI'ŠOVÍCÍse rozbj'ehu t. 34, Čechové na Prahu
wzbyehu, Polené s hradu I'byehu t. 36, dřéve než (dívky) na hrad przy
hyehu, mužie na most po nich wzbyehu t. 15, v ten čas lidie pobiehu
Pass. 327, sluhy jeho sč rozbyehu ML. 80" a j.

blesknu, máti. Aor. sil. sg. blesk-ú: nepřietelé sobě steskú, když
supovie křídle blesků Pís. při DalJ. str. 238.
'
buclnm, máti. Aor. sil. sg. buše: SimOn na zemi buffe Pass. 298.
_-_c_ý_9_z_uí._l___—_7__z_7_í.g_qg,_z
tjbt-,
srov.

ocetl sě fem. octla atd.: se oczetl
octla at_(_l_.___j_ostnpak
i_masc.

stsl.

oštutz'tz'

s'g iň

mentem

redíre.

Part.

246“, octla atd. US.; podle fem.

o_c_t_ě_
Kom. Jg. & US.; Egšjgílmižné___—___...—
oqiýggqyýýgí

ustrojeno nedávno podle cítžtž, ocitovatž se, u Jg. ocitnu ještě není; naopak
je zase dial. praci-nu za spisovné procitnu: inf. proctnót, part. proctla
BaltD. 2, 203 (třeb.).
-česnu, -česnút72._Impt -česm': ani rozczeffny na mě jáma úst svých
urgeat ŽKap. 68, 16. — Part -čcsl: rozczel'l skálu dirupit ŽKlem. 104, 41,
velblúd rozcziefl fe KabK. 83, rozczzeflí sú proti mně čelisti své apemenmt
ora Ol. Job. 16, 11, kráva se' rozčesla libun. 373; drakové měli jsú ústa
rozedřena a rozčefla Alxp. 84; — rozoeffy t. j. rozčesši Pass. 320, t. 321,
zvieřata rozczeffe ústa chtiechu jeho sežrati Oto. 36“; — suhst verb. —če
senic: rozczefenie MamD. 312%; -česnutí:\ kráva rozčesnutím k oumzu
přišla ŽerKat. 219.

-činu, máti, stsl. počingti & počítá requíescere. _Praes. létati budu
i otpoczynu ŽWittb. 54, 7, kto odpoczine Žlgepl. 14, 1; ímpt. odpoczynwa
Pass. 473; inf. otpoczynuti requiescere ŽWittb 73, 8; part. země sě třásla
i otpoczynula ŽWittb. 75, 9. odpoczinuwffe Krist. 29“ atd.; podobně spo
činúti atd.; ně. praes. odpočinu, impt. odpočiň, inf. odpočinouti, part. od
počinul, odpočinuv atd. Us. spis. — V jaz. ob. dochováno v odpočinu, _a.___t__1_1_
BÉĚLQIŠRÍ-.PÉÉĚLL'ŽW!
.a__:šm.e„ir_l.9íp.c_1:9.,atflo...byla._„podnětem
že 95%miste.
'

16*
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PWB.:

qdpočnu

si, impt.

_9111>9čn.i_„$i_„__il.1.£-_

achaimw_st„haxt_
949912991..$i_3.gt129š3Lst dia-1. inf- odpočít BartD. %
106 (letov.), part. když sobě odpočali Suš. 138 atd.
dému, ,414222224..:wřtž,.._sml=.dagfmciti...0 —6-za -5- srov. I. str. 169.
!& př. Drags; dclmu: nadchnu Us., a decima: _(ngěk)__ile_z_rl_e_ehue_QheEP.
164% (pronásledovam) oddechuu ChelčP. 1113. — Aor. silný sg. 1. dech
z (Zacka, nedochován; — sg. 2. 3. dše z dzše: (Anna) wzedl'l'e LMar. 45
(z \mz'n—d'nůe),jakž brzo Jezus dffe ML. 49; tleše: Simon zdefl'e Pass.
298. to_dgtě__z_(_i_e_f_fe_M_I_i_.__
49b, wzdeffe

Ev'l'řeb.

Mark.

7, 34,

Tristram

vzdeše Trist. 301. — Eglugěgglgýg abych otdechl ŽKlem. 38, 14; _díhL
dechši:

wzdechfy

Kat. 68;

dšen:__113d_š._epy_s,_;
subst. ver_b.__dšenic :_wnadšení

tis..,._.a_„dcšqnic-f
duchasvatéltq)všeqfžpmlťass137- Part—daww“ dil—čičí
svatým wdechnuti Koř. 2. Tím. 3, 16,
_9d__h_ohíjvšešíhiíuteit.n
2. Tím.
3. 16; subst. verb. dechnutie: ot wdechnutie ŽKlem. 17, 16. — Ve složc
ninúch rozhoduje o -c- mnohdy také předpona.: končí-li se souhláskou, je
dech-, jindy cích-; na př. na-dchnu na—dšenna-dšení pro-dchnu ve-dchnu . .,
od-dechnu,

v-dechnu

atd., ovšem vedle vy-dechnu

atd. — _K_<_;lgg_h:_je__z_d_1_o_i_1;

Mn.393;44411445._dýglaqt_i,.__a„z.1591149121121;J_tétuřídš. (zych-zm,.dyíclzw;
aor. mistr užas sě i wzdyffe ML. 53b.

Erazm;..:2žú_t_i„_.stsl;„6154442239435 Praes- drama: toho činiti nedrz—

nemy Hanka Sbírka sl. (z Pass. mladšího), jehož jiní světí prositi nedrznu
K_1;1'Št._
22“ a R01. 1475; — impf. drzniech:

když Maximin přistúpiti ne

drznyeffe Pass. 342; — part. drzl: (Aman) jest drzl ruku ztáhnúti ausus
est 01. Esth. 8, 7; (lrznulz král drznul jest vjíti do chrámu t. 2. Mach.
5, 15; — subst. verb. drzmic: pak-li sě kte (kdo) u podrzeny nás kterému
protivil Kat. 122. Zanikloz
'
Mihišfíti.:..ítšL.díšýťžěíškíllěmj
srov. Mikl- Lex- a Gmmnl- 1“ 79.
ŽIÍQĚS:__:__d_gpe.
du_(_:l_1__jeho
__ZKlerh, 147,

18;

part.:

dunul

duch

tvój t. Moys.

10. Zaniklo.

-dvihnu, máti,

-sts1. dva?;an v č. jen ve složení s přcdponami vz-.

170—atd. 5.21.1213..PWŠEL.\XĚQWĚFEJPFŠ_193Íal3.9„ŽĚ/ÍÍĚĚĚ: 62, 5, wzpodwilmu

ŽKlem. tamt. atd-, 313215495;

__ilugt,_: chval i nadwzdwihnyjeho ŽWittb.

Puer. 83, nadwy_hgi_et_e__jeh_q_superexaltatet. 55 atd., zdvihni, -ěte US.; —

ggsilgyí:

sg. 1. a (já.) pozdihs vino i podacht kralovi levavi Hlah. Nehem.

2, 1; sg. 2. 3. _ta._k_sš3__ki'ál_o_\lí_pr_e£Ezdwyge"KatL164, pozdwíže

oči Ježíš

HusPost. 50b;_ pl. 3. (Čechové) sě WZpodwyhu Dala 45, tehdy wzdwihu
žídové kamenie Einmn. 37, když wzdwihu jeho Ans. 2 atd.; — a_or.slabý:
když Édlvygeghu__čí_l_i_._104; — inf.: wzpodwihnuti ŽKlem. 74, 6 atd?,

zdvihnouti US.; — Hartglgdgithem

duši ŽWittb. 24, 1, wzdwyhlyhlavu

t. 82, 3; wzpodwih mě i porazil si mě elevans ŽKlem. 101, 11, wzdwthfl'e
Štít. 'ř. 915; podm'zena jest ŽKlem. 8, 2; subst. verb.: wzpodwizenye rukú
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má t. 140, 2 atd.; zdvihl a zdvihnul, zdvih a zdvihnuv, zdvižen a zdvihnut

atd Us. — Ekduwglzáxáégigžmé.31.43.3133..zdráva,;
IPEŠJBQJÍLIŠQSL 6% u9.d1_e__.tgl_w ta.k.6. .part.

zdwxnu.

361371:-.acbť311_35exn,9ši__&-.14“»

wzdwyly sú & 5b; někdy__p_ali,...b)?)fé_„r.e.složení..Cv.)átcěvilizimgqhťwq.d ale.

lovili-: nad-zwihníete ŽWittb. Puer. 88, zwihnu atd. Us. ob., zvíhno atd.
Bartl). 2, 174 (hm.), zvihl t. 155 (Slavii.) a j., srov. rus. dvinutb vedle
dvignutb a dluž. zván-ušMikl. Etym. Wtb. 53; za zviII-Ědále dýl. 303121:
zbihni to BartD. 2, 209 (třeb) a j. V písni u Suš. 21 čte se: Lazar k bohu
oči pozdvižel, snad pro rým (: uslyšel). Nesprávné praes. sg. 3. dviže: zda
se, že (abatyše) klečíc zvolna od půdy se dviže, že se' vznáší ČechNezn. 69.
hlédnu. máti, z gard-. () přehlasce Mid—, glčd—srov. I. str. 105 a 95.
Místo žádaného hlád— je klád-: pohlédnu atd. Us.. nahlídnime Bar—tl).2,
151 (slavk) a j.; slc. pohliadnúť. Stč. aor. sil.: o to sě ty sluhy l'hledu
a tu králowú \vywedu před město Kat. 168.
-.Žř?ZĚ?ĚĚ»...šPS_1-„EMQÉLH!9.\191Í9;_..Z_15Ř?— Impf- Micah:

anděl tú

vodú hnieffe Krist. 64“. —_Aor. silný sg. hbe: (l'ud) by l'šígl__1l_tgl_í_l_,___s_0_lgl_lž
sě hbe_ 339_1131
__y_l_el_š_a_.5_lxŠ_._
1. 5, srov. Stsl. usapc k usznqti:
Lazare usmpe

Zogr. Jan.

11, 11; — _agL 3131513733995 (Darius) hnu sě AJxH. 1, 25,

(Alexander) hnu zástupem t. 2, 7, 313_1333 g_ygjgnihfrllgy.1194, jedyžbo
juž hnuchu vozi Ale. 1, 30. — Part. hnul; Země hnula se jest ŽWittb.
67, 9, \'šicci sě pohnuly t. 52, 4 atd., hnul, -a Us. Vedle toho také__n_gy_9:

3331;_h_l_:k tisknoutí je tiskl atd., a podle toho také ke Íňíůšínutrořeno
dial. hl; na př. hl, hla BartD. 2, 195 (tišň), Lalll_s_i_l:. 89 (olom.), ani se
nehl t. 219 (třeb.), ohla, zahla, pohla t. 1, 78 (val.), nevěsta se s vozu

nahla Suš. 82, maličko se sehla t. 32, tato láska pohla matku Kollár Sl.
Dc. IV. 62. — Part. hnsz nebudu hnut ŽWittb. 61, 3, základové pohnuty
jsú I:. 17, 8 a j., hnut, —aUs. — Subst. verb. hnuta'qi nedaj w hnutie nohu

tru ŽKlem.120,3.

___-"“ku

-hř_az_7_z_u,
-n_úti, zgrgp.

I. str.—

O přehlasce. Maa-, Ízřčz- ajejím

rušení srov.

hřaznu2. hřčzncš
atd.:dobrévňemž(člověk)

vešken__\_'_lr_rze_z_ne___Šgílg,_
_uč. 106% tvorče,

napoj

žiezné,

jichžto

panostunlělčě

hrzyene (omylem m. hřězne, jak žádá i rým: žiezné) Rúd. 41b, (oheň,
nemoc) whrziezne v tělo Sal. 386. — Aer, sil. sg. 3. křěze: sedm (volóv)

šála;19111311qu„m...ryhššzex590.113:

Gen. 41. & vyhrzieczebibl.

Leskov. tamt. (sic, v. ČČMus. 1890, 454 pozn.), wyhrzize (sic) Ol. tam.;
nl:.-šf_l';ígeá=„„lg<lá;ahyaal'_999m__pi9&9£....ALEY- 2184- — Part. hřazl,
hřězlž: uhrzazla noha ve krvi ŽKlem. 67, 24, vyprosť mě z bláta abych
neuhrzazl t. 68, 15; aby kámen potonul a zahrzezl Štít. ř. 181% pěsti
(dítěte v matce) fu wlu'zezly v duolky očí Sal. 210 Zaniklg, — Z gwa
stupňované „qrqz- je v č. po-hrúzz'ti, a kontaminací tohoto se Maa-, hřěz
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je nč. poh-řiziti Jg. nebo též ob. pohřížit. Z hrázitf) jest opět djal. hrúznúť.:
vůz hrúzne (zapadá. do země), zahrúznúř BartD. 2, 319 (vzd.).
immo, máti z gut-, srov. I. str. 52. Aor. hrnuck: (sv. Prokop) shrrnu
se při skále Hrad. 4b, rytieistvo sě fhrnu AJxV. 1410 atd. Part. hrmd- US.;
novotv. hrl, vzniklý jako zde výše uvedený novotv. hl: panna odhria
loktušku BzutD. 1, 362.
lag/nu, Izynátz', stsl. gybmgti perire; z gyb-, zdlouženého z gab-; ne
zdloužené gab- je v č. z-hebnouti perire. part. z-hebl z ýabla. — Praes.
Ivanu: hyneme ZKlem. 89, 9, nezahinete t. 2, 12 atd., stč. i nč. — Impt.
lag/ň: zhinte ŽKlem. 70, 13 atd., stě. i nč. -—-Aor. hynuch:

země zhynu

Ale. 158, si „zhynuchu Ale. 7, 16. Part-„hynul: zhinule ita oči moji
ŽKleni. 68, 4. — Subst. verb. hynutie: w hinutyu t. 141, 4.
3112263422341..tmm,„stslndrzrzwýnsuirq'

Leland-_.- 0 přehlásce obřad——

ahřěd- a jejím rušení srov. I. str. 105.—Praes. sg. 1. chřatlnu 2. chřědneš
atd.: chrzyednefs attenuaris MamA. 15b, proč tak chrziednefs 01. 2. Reg.
13, 4, srdce chrzyedne Rúd. 26% jímž by měl vesel býti (člověk) tiom
chrzedne Štít. uč. 101“, (země) vchrziedne Ol. Am. 9, 5. chí'edne Kladr.
Job. 30, 16, lidé chmadnu strachem Krist. 84“, zchrzadnv hory tabescent
Pror. Isa. 34, 3 atd.; proč chrzadnefs Ben. 2. Reg. 13, 4, uchrzndne dušě
má Pror. Lament 3, 20;
part. ahřadna: cln-zadna strachem ŠtítMus. 
55% —_pa1t

claqícýl_p_l._£lg_čěgl_ki_z_
bych z závisti

chrzadl

Modl. 441), (dětí)

sú

chrzadly Pror. 105%___—-.-,......
(oni) vchrzyedly
_m..-h_e_— sú extabuerunt Pror. J er. Lament.
4, 9; chředla jest _;inse má. Ignát-_, Jučith 13, 29 atd.; srdce chrzadle
(sic) tabescens Ol. Naum. 2, 10. — Nč. veskrze
911_1661,
___chřgqii___at41_.__
— Změnou hláskovou
Mad-.

-a—: chřádn11,_'chi'-_qd_iwiežz
srov. 1. str. 461: křadl

Kon. 134, křadla BartD. 2, 221. (tí-cb.) atd.

Égahlýýtjhgjglglgg

O přehlásce kluk-, klek- srov. I. str. 106 a 95.

— Praes. kleknu atd. stě. i uč.; — impf. klekniech: (třie králi) když při
jědjechu, všichni kleknycchu Hrad. 120b; — aor. sil.: sg. 2. 3. kleče:
anděU.š££1__t_eLn_l<ls£z_c_..nřšangíradf. 61% (STW'áclív) klecze na prazě
DalH. 30, DalC. tamt; pl. klckú: pokleku všichni Hrad. 68h; — pant.:
klekl: poklekl Hod. 37“ atd., stč. i mě.; — lilek: ten děkováše poklek
Hrad. 22% na kolenú klckffe ML. 33“. ——Dial. praes. každý klaknete
\
MiillB. 618 (staromon), impt. klaknite t. 620, klaknué BartD. 1, 98 (las.),
klaknúc t. 42 (hrom), s]c. klaknúť. —

klenu., máti, z klepm= Part. hospodin zaklenul'jě ŽKleln. Deut. 30,
pevnost svú zaklenulí s'ú t. 16, 10.

kradnu,

máti,

»

stč. i mě. Tvary infinitivní bez —nu jsou v tř. I. 1,

v. š 59.

Jcřcmu, -nú-ti, z o-křáti nově utvořeno. Přidáním -h- jest o-křah-f
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' okřahnu Jg. z Res., by okřahl Nitsch 114, vokřáhne Duš. jihoč. 2, 35,
vokřáhnu vokřáhni vokřáhl BartD. 2, 275 (jemn.).

křěnyi __:qgýýng"533115, _s_tč. zkřěnútž stsl. is/Wépmgti obrigescere:
\'ozataj bíše zku-zienul Otc. 4.233. Přidáním —h- nč. zkřehnouti.

křiknu, máti. Aor. silný sg. 3. křiče: sv. Petr krzicze Pass. 297,
Mazeus krzycze Ale. 1595; pl. 3. křikú: (zeměnó) kmikv DalHr. 3,
(dievky) krzyku DalC. 10, židové krziku Hrad. 86b, v tu dobu apostoli
pokrzyku ML. 1102 apostoli p'okrziku Krist. 95" a j.; — subst. verb.
křičenie: okrzyczenym Krist 38“; křiknutí Us.
-

kynu, -miti, z kyp-n-z těsto kynuti nechce Hrad. 1365 atd.; —
z kyv-n—, kdež kyv- je z iter. kývati, proti Stsl. kytí part kajzgšte Mikl.
Lex.: aor. král rukú kynn NRada 33 atd.; 0 impf. pokynúšc v. v g 114.
_lgknu, 131_2135.
z ggg; O přehlasce lay-, lay—„srov. I. str. 106 a 95.
Alim—žádanéglghje leh,-: prags. l_e_ly_1_1_1_'atd.
— lah— je dochováno v stř..
aor.

pl. 3. lahú;

mužie

v LibÍ_(_',_Í__l_E_tllĚl
sě tajie_c_e__l)alL 11 z rkp.

V (sotva

je to praes. I. 4 místo aor.); pak v dial.: inf. lahnúc praes. lahněm lahněš
atd. BartD. 1._42 (hI'OZ.), lahnút' t. 44- (břez.) a j., lahnul t., ulahlo t. 98
(las.), slo. l'ahnút.

„lela-.W
sč, Mši. z téhož.lžltziwýšilliíá.„Élilqólšižz

O Přohlásce

lak-, lek- srov. I. str. 106 a 95. Místo žádaného lalo—je v č. lek-. —ilp_r.

silny' : on sě lecze Hrad. 443. v městě sě vágnuekgjggyl
461, u městě se?
nic ncleku t. 2029, jasno božie osvieti jě i leku se velikým strachem
Einnm. 6 atd.; — aor. slaby': tak sě leczefta Ulixw a Diomedes Troj.
1972

velmi

sě leczechom

Mand.

87b,

lecechu

sč__y$_igh_1_1i___l_(_9ř_.___LÉ_.
9, 44

atd.; —.pal't. lekl se Us. — Dial. l'aknúť sa slc.
_lěi'rzítjv_-_měý7'_zwž__lglý;.__
O přehlásce

lab.,

lek-

srov.

1. str.

106 a 95.

Místo žádaného lak—je lek-:_pggsngknLžýžf"

atdl — Tvary infini—

tivní bez --nu jsou v I. 4, v. š 80.

'

wanch

-mcmúti,

stsl. JJOMthi

memip_iS_s_el__„z____ggg—_.__A
0 přehlásce

víza-, ma'-„srov. I. str. 106; pravidelnost její se časem mší. V ně. je —mcmo

—munout, & me- bývá již v dokladech starých. Je to myslím sklesnutím
jotace, které po souhláskach retných vůbec a v slabice mě zvláště zahy
a často se vyskytuje, srov. I. str. 198 sl.; podle prof. Zubatého bylo p_sl:
in_eM__shogli_e__ s_.__1_il_:,_7r_t_e3g7_4,_
srov. Jag.

Arch.

15, 497.

Příklady

staré

s me

za žádané mč- nebo maš uvozuji všecky., které mám po ruce; jest jich
s počátku proti dokladům s pravidelným me!-, ma- velmi málo, ale množí
se časem.

— 25335:

sg.'___1_.___-_1_n_q7_z-z_q_:
nezpomanu

non meminero

ŽGloss.

136,

5, (já) nezapomanu ŽKlem: 118, 116 a j., rozpomanu ŽWittb. Ezeeh. 15,

když sě rozpomanu;lle. 800, věčnějá jich žngjlltaga

„773atd.;
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když sě rozpomyenu Modl. 4“; sg. 2. -měneš: rozpomienes ŽKlem. Hab. 2,
míse„Lozpomyeneff__llíodl, 181“; wzpomeneff Pass. (část mladšů 81; když
se rozpomaneff Modl. 107"; sg. 3. -měne: zapomyene bóh ŽWittb. 76, 10,
on nezapomyene Modl. 110% člověk mnoho zapomyene ale hóhnezapo
myene Alb. 53“, na muky zapolnyene t. 61" atd.; (člověk) wzpomane Hrad.
139“ (pro rým: ukane), člověk dětí ni domu zpomane Ale. 597 (pro rým:
dostane), sám sebe zapomene All). 37% toho buoh zapomane NRada 735
(pro rým: dostane); _zg£o_1_nene_huoll
Pass. (část mladší) 175, kdož se za
pomene NRada, 1914 (v rkp. B je zapomene, rým: stane); pl. 3. -manú:
rozpomanu lie všíekni ŽKlem. 21, 28, (nepřieteló) zapomanu ŽWittb. 58,
12, když jiní tebe zapomanu Modl. 11()". — Impt. —měň.atd.: rozpomyeu
se ŽKlem. 143“ (2), rozpomien t. 24, 6, t. 88, 48, rozpomyen sě ŽWittb.
136, 7, wzpomyen na ně t. 24, 7, szomyen Hrad. 35b. Modl. 25", wzpo
myen na mě t. 144“, zpomyen t. 104“, t. 175% zapomyenyz Alb. 105“, ty
l'pomyen na mě ML. 35b atd.; rozpoman fe Kladl—.Dent. 9, 27; rozpomon
fye ŽGloss. 136, 7, rozpomen lie ŽKlem. 142", zpomen ROll). 137& & 14-2".
— Impf. -měniech atd.: když zpomienieehom Siona cum recordaremur
ŽWitth. 136, 1. — Aor. ananuch atd.: sg. 1. až zapomanuellnjsám sebe

885; 2. 3. kněz .fye rozpomanu DalC. 76, eiesař rozpomanu se Pass.
570, král své šlechtieě upomanu Ale. 1475; kněz Oldřich vzpomenu
DalJ. 40 podle rkp. L, Kurvenal zapomenu Trish 37 ; pl. 3. zapomenuehu
JM. ve Výh. I, 403. — Inf. -mamíti: neroď zapomanuty ŽWittb. 102. 2,
jest vzpomanuty hrozne Modl. 55b, chci zpomanuty All). 77“ atd.; napo
myenut)r ŠtítVyš. 45; zapomenuty DalC. 92. připomenúti ŠtítV. 31, napo—
menúti t. 70, sě rozpomenútj Trish 26. — Part. —mana atd.: rozpomana,
Hrad. 48", každý na, svój rod fpomana Ale_. 1494, abych vás .napomana
u vieřč potvrdil Pass. 238, zapomana sveho trudu Modl. 54b atd.; na svú
moc se rozpomena NRada 709 (nesprávně opsáno m. -mana, rým: pána),
vzpomenu ŠtítV. 147; — -manul atd.: rozpomanul fem ŽKlem. 118, 41,
rozpomanul jest t. 97, 3, L 77, 39, t. 102, '14, rozpomal'mli fu t. 77, 35,
zapomanulj jsú ŽWittb. 77. 11 atd.; zapomyenuly lid (adj.) Modl. 104b;
zapomenuli sú ŽWittb. 77, 7, nezapomenul Pass. (část mladší) 138, neza
pomenul Štít. uč. 33h, aby wzpomenuly t. 200“, vzpomenul ŠtítV. 6, t. 19,
zapomenul 'l'and. 47; -— —mamw atd.: rozpomanuw ŽKlem. Magn. 54,
DalC. 40, ta se rozpomanuwfll Pass. 216 atd.; rozpomenuv DalJ. 40 z L,
zapomenuvši 'l'rist. 73; — mamut atd.: napomanut Pass. 400, t. 422,
Řpz. 99, zapomanut-aa Pror. 16'), zapomanuto budeš 'l'yre město t., pl. '
nom. napomanutí i nenapomanutí VJp. 64 atd.; napomyenuq jso Koř. Mat.
2, 22; + subst verb. —manutže:zapomanutie ŽKlem. 87, 13, napomanutie
ŘPZ- 99 atd. — Doklady„s„_tf?fena_mtol—

.LěLdQs'ahgií-

XIH_.a._XlY ÝCĚ99._ŠÍŠ1ĚŠLĚÍĚ_SC_

nak.-'v_rch
_u.-a. quu_..3'_9š-__p.r.a.
Wiley;

1199431-impt

meň, part. -mena, -menul, —menutatd. Us., zapomenu BaťtD. 2, 61 (kojot),
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111an zpomeň si t. 96 (nezam),
menúť

inf. zapomenúc t. 1, 43 (ln-oz.), slc. upo

atd.

—

minu, mimíti, stsl. minqtž; tvary slovesa tohoto a. doklady v. v gg 112
až '116. '— Výraz chybný: když dva měsiece bieehu minul'fta Troj. 157%
o tom v. v g 238. — Adj. mimicízpomíjející : bude dáno za inynuezye
panstvie nemynuczye kralovánie Kat. 168.

. Meaírzkpcúth£?le72me___.1ím_.mgsc_.atd.: '-amelgkélln

49% neničí!

173:www-eašanialté

.4J_zc_7cl...vf_fuiz£ězf,
fenngig

.í._n.1?ťs..c_'„STM:...PQÍUC_Í:QW:.atzdrz
srší. 1- str.

in_klzLd_3_tQ:_Ě/Íěz

mllmu. -míti, stsl. mlalmcgti conticescere. Aor.: ihned vmlczeehu
všichni Nikod. 7b: inf. zmlknuti ŽKlem. 68, 4; part.: zmlin fu ŽKlem.
68, 4 atd.
mrknu, máti. stsl. mraknqti obscurari. Aor.: jakž brzo noci mreze
Kat. 170, (mnich) na. cestě omrcze Ote. 169% (bratří) večer omrknuehu
t. 178“. Part: tehda po všem světu fmrklo ML. 117“, po všem s_větumrklo
se jest Hod. 47h, nč. smrklo se Us.

_

-m'lmu, máti, Stsl. nilmtgtž ascendere. Aor.: (Kateřina) wnycze v oble
lčenie Kat. 54, boj wznieze Troj. 117h. dievky na mnžč wynyku DalC. 10,
Pražené wynyku t. 34; když tam wnyczeehme Maud. S75..Part.: z mrtvých
wznyk Hrad. 42b, (mistři) wznykl'e Kat. 84. Atd.
-nukmt, —núti. Aor.: Petr ponucze Klimentovi Pass. 291, ponuce
tomu Petr innuit Keř. Jan. 13, 24, ti všichni ponuku NRada 110; tehdy
oni ponuknuchu Nikodemovi Čtenie Nikod. (vyd. Hanka 1860) 238. Part.:
(diábel) bieše židóm ponukl Krist. 99“, Pass. 199.
m../mu, -nznúti. z koř. nez-, oslabila-,
srov. stslpnbzcg, nbsti pene—
trare & I. ;str. 83. Impt.: '(w)enzny [trvám m.'sezni] bázniú těle má confige
ŽKlem. 1:18, 120.AggijejjeJLi—agenuchu ostrými kostny t. j. pronznuchu
Kat; v.'3017. Part.: wenznuty sú národové infixae sunt ŽKlem. 9, 16,
ZKap. tamt., střčly tvé wenznuty sú u mě ŽKlem. 37, 3. dva rzetiezy
bieflta weznnta (sic) Comest. '742 v tom (firmamentu) wenznuty totiff
wfazeny jsú hvězdy t. 3“, z mnohých závor tak wenznutyeh t. 705. Zaniklo.
JMWL_'£2ÍLZE_A_OIZ=LĚQQLMŠBBSÉL!%-ZQFJLEEZÁHIB: Rozb. 703.

Pult.: padnul BartD. 1, 126 (laš.) & j., spadnúl t. 91 (stjiek.), ;spadnuty
t. 126 (laš.) atd. Tvary infinitivní bez mu jsou v tř. I. 1, v. š 59.

ÍŘWĚÉLIĚÉĚLĚLĚĚŽ'ŠÉŠMIĚQL 133133.
jakžsgmmsw

311313111.

Ote. 224“, otec plynul na jejie tvář Comest. 93“; (Ježíš) plynuw na zemi
Krist-. 70“, plinuw v oči jeho Koř. Mark. 8, 23 atd.; — subst. verb.: ply
nntie člověčí Comest. 12b.
'

plynu, máti. Praes.Š list jeho nefplyne non deflnet ŽWittb. 1, 3,
(Nil) pline z ráje skrze egyptská zemi Mand. 16“, koráb plyne z Benátek
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KabK. 2'", (cestovatelé) plynu do jednoho města Mond. 83“ ; — impf. ply—
m'ech, novotv. sg. 3. plynúše v. v 5 114; — aor.: když odtad plynuch,

przyplynuch na miesta plná uebezpečenstvie Troj. 2245; — part.: když
deset dní bieše plynul Apoll. 1349; zloději byli przyplynuli k městu t. 1453;
novotvar podle tř. I: její vlasy po Dunaji plny Suš. 89.
monzunu v. -manu zde napřed.
_1)_ř£ž_ly_u_t,__;1_zú_t_z;_ž_
133395; 0

přehlásce

přála-.

p-řieh-

zúž. příh— Srov. I.

str. 107 sl.; pmvideMiejí
se ©3313i'uší. V nč. _ovládlo__pjíi_lg-:
praes.
-přáhnu, -přáhneš atd., impt. -přáhni; _diaLJgíůi zapříhryglí zapříhnul
Duš. jihoč. 2, 11, zapřílmúť BnrtD. 1, 78 (rožn) & j. Tvary infinitivní bez-.
-nu jsou v tř. I. 4, v. š 80.
prahnu,

Aor.

sil.

_-__r;_g;ú't_z_',
___žnkoif. ]g_e_1jol_q;_.
Praes.:

sg. 3_._p_r_š_-_g_z__:
i'ozprl'l'e

sě lid

až flzye

Ol. Ex.

(Alexander) roztě kola až vše prchu .Ale.
(kniežata) i'ozprffechu fe Comest. 1783.

wm“-

5,

prchnw

12,

z očí

rozprffe

fe

Iiůž.

8..

MamV.,

1167; — aor. slabý pršet,-h:Q

srov.Jag.Arch.10,559-.lžgegszijašžia

_vlk___kř_$tšpd1_1___
1132315119551,le

1422,

člověk

oprno

sě jemu

resistet

Ol. Sir.

16, 22, oprbné se Hlah. tamt.; — nor.: lytieřstvo k nepřátelóm poprnu
Ale. 1411, (čert) vyprnu sč jim z očí Podk. V. 225; — inf.: ižádný ne—
bude

se smieti

winmgmigg

opi-nutí

resistere

Ol. Lev.

26, 27,

1623“— Zanikla.

aby sě_lr_1_qlil__9_p_1_'r£_ti_

'

-řehnu, -nu'ti. Praes.: wiržehnn eructabo ŽKlem. 144, 7; part.: wi
mehlo srdce mé slovo t. 44, 2.
igquq,___ĚÍQJQ-úhiýýýé Impf.: když vzdvižena byla škříně, ržekuyel'l'e
Mojžioš, & když pak složena bieše škřínč, rzknyofl'e dicebat, aiobat Ol.
Num. 10, 35 a 36. —_A_oi_—.___řgzuch:a on _potknu sě (l_ále jíti finxit se
Eligius ire 113333;
24, 28 (omylem m. po_ř_lg_1_1_1).
— Tvary infinitivní bez
—nu jsou v tř. I. 4, v. š 80. .

-ř1leznu, Jima Us., z ráz-; z toho dial. řnúti (srov. pol. 727569:part;
řnnl s ním o zem BartD. 2, 379 (laš.), &při tom novotv. -řl, vzniklý jako
nahoře při Ímúti uvedené hl: uřli t. 1, 111 (laš.).
saá'rn'rgln_—_n_z_'qt£iJ
lem-39513

O přehlásce

str. 108. -Praes. sg. 1. sadnu, nodoloženo;

sad-,

sčd- & jejím

rušení

„srov. I.

2. sčclneš: Siednes Hrad. 121b

atd. 19191.s_e'tln£__sí.9£ďni_a_„sší£ei,„Has—Feste.
1793- Inf. sadnúu,

nedoložen;

fednuti Pr- pr- 248-29534422051514949„34295413952941349Nč- sed_n__u
sednouti sedna_gti ; diol. sadnúc (inf.) BartD. 40 (hroz.), sadnul t. 43..
810. sadnúť.

Eseni

íáhm_—.m_í_t.a_ze_fgy:_„ O p.ř;qll_lá—399_._s„cěllr_„_.:side:.
ÉĚÍšz).3_JÉJÉL
srov. I. str. 108. — Praes. sál»15:5__š_i_elm_gš__g_tý_._;
zbožie doliehnefs

NRado. 1476 B, toho dolichnefs Troj. 19“; což dofyehne DalC. 20, když
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-(měsieo) rohem hor dofyehne AIXV. 2403, ktož jemu (ďáblu) povolí tohot
on mocně oliehne NRada 1925, když dievka let dofyehno Troj. 15b; sotně
málo na loket l'yehnem Alb. 83b, chvály dofiehneme Troj. 90b; doňehnete
vítězstvie 't. 171“ atd.: ať (chlap) k mému pití viec nefahne Hrad. 95“
(tým: táhne), nedol'áhne BrNZák. 30“. — Impt sie/mi atd.: dofyehni ži
vota Koř. 1. Tím. 6, 12, fehny pak dále NRada 569 atd.; przyfahnietež
Ben. Jos. 2, 12. — Impf. sic/mieck atd.: dosiehnieše DalJ. 20 podle Ff. —
Inf. sáhnútz': dofahnuty Alb. 83b atd.; aby na mě siehnúti mohli ZS. 347.
— Part. sáhnu atd.: král kopie dofahna zřo AIXV. 1473 atd. —__Nč.Braes;

šáhnnsáhnqš 312911;-..inpgááimiwzjšsg„spis-„a-2b;,_!qslig'zggíluyuĚLg.
931213311, síhni, nesíh na to Duš. jihoč. 2, 11, síhnút BartD. 2, 1 (malem),
sihnot t. 200 (třeb.). — Tvary infinitivní bez -nu jsou v tř. I. 4, v. 580.

' RÉQMÉEQQ.

109;

]!l'avidOhIOSt

srov.
1.str.

joj_í_čase1|_1__sgm7il_'__uš_i_l_a_:
voda v zemi

m. vsielme. V ně. je veskrze jednostejné
13511131).
1, 7 (Zlín.), vsiknóf.

\ýl'akne

Mand.

42'),

sále-; síla—je v dial. - vsíknút

t. 2, 43 (kojet.).

.so/mu. „sc/(míti, stsl. sack-nutí siccari. Pmes. schnu, sedanu: zfechnu
arescont ŽWíttb.

36, 2 In:—zeŠc—hnú.
——Í_m—pf.
sclmí, sedmi.:

zefchny aroscat

ŽWittl). 89, 6, zfechny ŽKlem. tamt. — Impf. schniech: ciesařovna tuhú
fchnyeffo'DalC.

39. —_g\to_1',_siliiý___sgcla
ze'szchz:

pl. 3. čtyřic _(oiíesiLnIphu

DalC. 5. — Part. sec/d, sekt? atd. ze saam-; & 39331365,

ř. 1335. jáiýk'

žiezí vfechl amit Pror. Isa. 41, 17, wyfechl Ben. 3. Reg. 17, 17, ufchla
jest ŽKlem. 21, 16, wifohlo jest t. 105, 9, inhed mu rucě Vl'chle ML. 25“;

zfechla jest moc má ŽWittb. 21, 16, kosti mé zrecth t 101, 4. erfechly
Ben. Jud. 7, 11; M,35%_a_til_,_qs_._3 — sehnat: vfchnute Comest. 2743.
— O jcrovém

-e— v Sech- “proti sch— srov. I. str. 176.

<snu'. -snúti, usmiti, stsl. usamgti obdormiscere, ze 561_2103:
— Praes.
—snu: zlí zefnú & dobří sě vzdřiemí Štít. ř. 231“ atd., stč. i_nč. — Agil
-s;mch _: (Kateřina)

-snul:

pudši

i \'l'nu

Kat

40, kdxž

1it_i_e__z_ef_ny_t_:1_1_n__t,
— _lfgt;

abych nevfnul ŽWittb. 12, 4, ani (apoštolové) zefl'nuli ML. 1235,

(panny) zefnuli sú dormierunt

Koř. Mat. 25, 5 atd., usnul, —a Us. 1212/3151;

k tisk-nami je part, tiskl, &.podle toho také k usnouti utvořeno 5131;

ggl,

_uslg:

usnula. BartD. l, 111 (laš.). — Subst. verb. -snutie:

vfnutye Alb. 104", usnutí Us.
' SOEnLŽtŽ,___S_I_'_(_)_Y_._
51le soll-„

_
sopti

n. sopsti

praes

sopq, gag-í

Mikl.

Lex.

Part sopl: zerl'ewie—rozfoplofie carbones succonsi sunt ŽKlem. 17, 9, ze
rziewie rozl'oplo sč .ŽKap. tamt
gtgqgg_st_sl_._s_zýc_mq._
Pines,

zztanefjila

shmu- atd.:

(já) ftanu na súdč Štít. uč. 151",

'milost ftane neb jest nebyla ustavična Štít. uč. 25b. (ře

moslník) až stár bude neftane za nic I:. 94% obě straně proti sobě stanem,
mm. 83, když rt.anet_;e__1_13MíĚb_ě_i_\_lj_)L62b,
těm ješto hřicchóv

neoftanu
:
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Štít. ř. 236b atd., vstanu, ostanu, stanu se. -staneš atd. Us. — Impt. staň
atd.": diáhel ftan na pravici jeho ŽKlem. 91“, Saro vstaňva. ŠtítV. 43, Saro
wl'tanma ŠtítOp. 352, wl'tanta a se nelekajta Kat. 142. 'wltante ŽKlem.
126, 2 atd., vstaň atd. Us. — Impf. si_qzzjqqll.„ašcltšwkqmy_Sěnedoftanveifgž
p_alg

2, tak_s_q__f_t_anye_[f_g_l?a_s_s_,_293,
což oftanyeffe

t. 323. střela

oftanyeffe t. 363, ftanyefe sě vláštie škoda Kat. 130,
Mojžieš wftanyeffe všecka osada Ol. Ex. 33, 8. (mnich)
wftanieffe Otc. 1285, (Čechové) na vojnu wftanyechu Dal.
nyechu u masě Kat. 134. když ftanycchu cum starent
(ISrahelští)

oftanyechu

bíše mdloba silná tak

na témž

miestě

že nezoltaffye

Ol. Ex.

40,

u povětří

když vychážiešo
když z modlitev
79, (bičové) ofta
Ol. Ezech. 1, 24.

35 atd.;

iy_35g>_t_v_.___—_._s_ttý.šg_:
,

5118.při ňem EvOl. 125b, _l;_<iyž__\_\_'_fta[l'59__\

s niodlitlgx__t._ 2583. — PAT;$Équgi__j_\f7Lt_žl_._l_131v_SYD;
29, wl'tanvvcz

z mrtvých

Štít. ř. 171“ atd.; 0 domnělém part. wftany v Einmn. v. $ 116. — M);
i_níinitivnf....nlzayídelnšjsou

bez-. 1131513993'

tř- 1- 7.š..ÍBÍ:„_SPÉĚĚ.„..1391".Í.St“11»

Bart. stal__ait_d._;_
ale iyslgxtgjínsq také novotvary s -nu: inf. standtibpíní
g_tqiyll___atd:_0 tom v. v š 10.5.

stihnu, máti, stsl. stigncgti. Aor.: když hrom ty pohany pobi i smrtí
poftyze Kat. 164. Part. stihl, dial. stahl, sťahou BartD. 1, 193.
f_t_1“_ěý_qay_,_:7gg'gtz;L
Zgnžžjjng

srov. I. str.

395. Praes.

st'řěhm

atd.:

posel

ftrzyetne posla obviam veniet Pror. Jer. 51, 31, (poslové) ftržetnu sě s jejie
mateří

Kat- 12- — ÉQEL_83_=_3;_S.ÉĚQ€.2._ÉE.191392?Šk&._P.9ÍP!?Í.9F?_.Hlíš'šl121%

(muž) l'tržiete krále 01. 2. Reg. 19, 25, poftrzete ji rytieř Kat. 138. —
Part. střětl atd. :- (Absolon) Itrzietl sluhy 01. 2. Reg. 18, 9, milosrdie a pravda
poftržietli sě obviaverunt Sibi ŽKap. 84, 11; — střčt atd.: ftržyet mě
jeden vece Pís. XV. stol. ČČMus. 1882, 45.
svacina, -7niti (i_inpggileggvum),stsl. fgygngýijter. -svgdcgtimarcescere,
&qyáfL-LPÍíhuzno.„_s;y9£3-._d9_nilf_oli._Sězyada
0 přehlásce sám!-, svěd—
a jejím“ rušení srov. 1..str. 109. — .!irwhfwimo.__éyěéězwáatdz= swadnu
exspíro Veleš.. (člověk) fwyedne a pálí se v hrdosti Štít. ř. 96", list vfwiodne
Otc. 412% květ jenž nepofwyedne Kruml. 96b; ten vfwadne Álb. 74% jenžto
vl'wadne Pror. 39% siemě vfwadno t. Isa. 19. 7. — Impt. svédni: prfifwiedni
jazyk k dafnom adhaereat ŽKlem. 136, 6. — Aqi-;slnjgg._3.___sgr_ídg,_odchyl
svade: (bohatcc) div že hořoln neufwiede Hrad. 1443; jinoch bežmal hořem
neuíwade t. 102" (rým: upado), ona všěckerna túhú szwade t. 72b (též); —
slabý sur/„dech(m. soňa-): (sěmena) vfwadechu Koř. Mat. 13, 6; a svadmwh:
žíla vfwadnu lomest. 41“. — Inf. svadmítz': lidé fwad11uti__l_)gd3i_l_í_oř_.
21, 26, jeho mysl poče fwadnuti Otc. 443% hřiešník zuby fkrzipieti a [wad—
nuti bude KřižB. 102“. — Part. spadl, svědlz' odch. si,-milí: by to dřěvo
vfwadlo Krist. 77b, abychom miloščémi l'wadly Modl. 34b, (vrásky) byly
zzwadly ApŠ. 151, (dětí) sú vfwadly hladem Pror. Jev. Lament. 2, 19. —'
Zanikla; zbytek je v novotvarém inf. svajšó BartD. 2, VIII (laš.).
1
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329W_=._-.w?t_;i„stal:„sama,__.z_e„stěeb..13311..měc- mil“ bylo Stč
agilsaedw
přijato svet—„ny..€?£f__.taká119__
tygrů 1111313;"—"ří'áěš- sáčků?
atd.: až t' ráno i vfwotne dum illucoscat 01. 1. Reg. 14, 36, dřieve než,
ráno vfwetne t. Súdc. 6, 31, vfwctne MamB. 549. — Part. svetl: když
vfwetlo cum illuxisset 01. 1., Reg. 20. 27, Lit. tamt., dříev nežli vfwetlo
Comest. 180b, nežli by vfwetlo t., když jest vfwetlo jitro cum illuxisset
dies Kladr. 1. Reg. 20, 27. — Subst. verb. svetmatič: w fwetnutie primo
diluculo Kladl—.Dan. 6, 19. — Zaniklo_.

._;1z;i_4i_._ stskwtggnýjýž,Slabika. kořenná bývá tu dlouhá tu krátká,;
na. př. pau't. táhl & tažen Us., táhnu Us. & tahnu BartD. 2, 28 (hol) atd.
0 přehlásce tah-, táh— & těla-, tieh— (žúž. tilt-) a jejím rušení srov. I. str.

110. ——'R::ses._1cywzewaysstd,;„kyqy_,_poaxshaefs.„miedo 1475, sladkost
ješto duši tyehne Alb. 86b, (pravice) lučište tijehne Ben. 4. Esdr. 16, 30.
přitíhne veliká moc Řekuov na pomoc Troj. 115“, ženská žádost se od jed
noho muže k druhému tíhne t. 155, srdce k bohu ztyehnemy AD). 835,
wytyehnem jeho k nám Pror. 55, běda ješto tyehnete nepl'avost t. 4“, (lidé)
potáhnú člověka ŠtítV. 166 atd.; až mu provaz hrdlo [tahno Hrad. 95b
(rým: sáhne), jíž (žádostí) se tahne od boha Štít. uč. 35% ež sě žádost
naše tahne k hřiechu _Štít. ř. 148“, všickni potiehuú DalJ. 108 L. — Impt.
tieími atd.: líci jich ftiehny constn'nge ŽWittb. 31, 9, ztiehny ruku Krist.
54% Mat. 199, ztyehni ruku svú Koř. Mat. 12, 13, ztijehni ruku Ben. Job.
1,' 11, wztiehni dva prsty Háj. 1145, tyehnyewye oba za jednako Mast.
109, protož k tomu tyehnyeme sě Štít. ř. 173b, tiehnieme k tomu zámku
Háj. 466“, sberauce se těhněme k ráji Solf. 40 a j.; tahny mě po sobě
Modl. 44b, každý tahny aby činil šlechetné skutky Štít ř. 2349, netáhni
Ben. 2. Reg. 5, 23, vztáhni tu ruku BrNZák., 30“, tahnyemez k tomu po
\yšení Štít. ř. 234“, tahnyete se k královstvu nebeskému t. 2231), ztáhni

i ztíhní ruku Blah- 275. — Muiglměqch

,atd-..;hxězda.122999919 „tych-.

yyeffe Hrath 68% (Přemysl) kamenie tyehnyeffe DalC. 76, když veliká
vojska tychnieffe Pass. 90, Jezus krátké dřevo tyehnyeffe ML. 52b, jehož
tyehnyechu čtyřé koni GestU. 25 atd.; když cíesař s svými lidmi táhnieso'
Pass. 247, když měsiec na západ tahnieffe Troj. 64b, _tahnyechu Ale. 2275
atd. — Aor. silný sg. ] tah (kvantita. nejista): ústa má otvořich i przytah
duch attraxi ŽWittb. 118, 131; sg. 2. 3. těžc: Judáš potyese na sě osídla
Jid. 146, rovný k rovnému sě tyese 13.50, kněz wytyeze DaJC. 28. (Ale

xander) tam před sc potyeze Ale. 710, tu naň wytyeže jinoch t. 1647,
Jezus dřevo tiehnieše až przytyeze krátké k dlúhému ML. 521), Petr wy
tyeze meč t 100% i ztyeze ruku Koř. Mat. 12, 13, (Kateřina) do komňaty
-jide své v níž sě vtieze Kat 16, tu tieže Dětřich až do Romanie Man.,
35% sestra toho rytieře (z_vězení) wytieze TandZ. 179% Paris s lidem przi
tiezc Troj. 12-03,Trojanským na pomoc przytieže král Odemon t. 145“ atd.;“
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pl. 3. tahá: když wytahu voje Ale. 7. 32, když v šíři koráhi potahu
Ale. 545; — žtáže (sic) cum extendisset Kladr. Ex. 14, 27, przitazze
Josafat 01. 2. Par. 20, 25, (Ježíš) wztaze ruku Koř. Mark. 1, 41. (oni)
ottiehu (ruku) Ans. 1, Ostrovčné sě ostřěhú & ze vsí vytěhú DalJ. 108. —
Aor. těžce/a atd.: odtud przytiežech Troj. 2225, roztyezzechu jeho tělo ML.
104b, odtyezzechu ji (ruku) tamt., tyezechu jeho ruku Hod. 47“, Řekové

ten kóň uvážavše tiežechu k bráně městské Troj. 202“ atd.; tazechu nohy
dolóv Hod. 47“, tažechu k městu Troj. 167b, Trojanští ten kóň do města
wtažechu t. 2025, Řekové pržytazechu t. 130b atd. — Inf. tá/múh US.;
tyehnuty Pulk. 105% — Part. tálma: on svój meč wytahna i stě jejie hlavu
Kat. 192, k tomu vždy tahuucz (m. táhnúc) Štít. ř. 1415. — Part. jak
fil/tý; netahl toho dořéci až ta paní vecě Pass. 340, hřiešníci natiehly lu
čišče ŽWittb. 10. 3, když za provazy tyehly Kat. 156, (králi) przitiehli sú
Ol. Gen. 14, 7 atd.; nepřietel przytyehl (pro rým: střehl) Ale. 944, kak
by (dva zrádcové) te zrady dotyehla AleM. 2, 17 (pro rým: střěhla), že
pohani pržytahly Ale.

1385 (pro rým: náhlý). — 133,13;ggg, _ýg'glgšz;
tříd;:

ztaah ruku na své učedlníky vecě Einmn. _18,dotekl jeho ztahw svú ruku
Štít. ř. 87% jeho rucě roztyehffe Pass. 202, Krist. 1005, ML. 116') atd.; svú
šíji ztahfy Kat. 192, žtahfy t. 132, kosti wytahffe sě Modl. 55b. Pam těžen:
roztyežen Modl. 144-b,ML. 12b,'ruka jeho ztyežena extenta. Pror. Isa. 14, 26,
t. 14, 27, tělo rozpato &roztyezeno Alb. 44b, rameni" jenž sta roztyezzenye
(na kříži) Rúd. 32", ramenem svým ztyezenym Pror. Isa. 14, 26, t. 14,
27, miesta wytiezenych vlasov železem přižzi Rhas. Jg. atd.; v lokti ža
tazonem ŽWittb. 135, 12 (m. vz-. bracchio excelso), s roztazenymy žilami
Modl. 523 atd. — V příkladech stalých přehláska žádaná. nebývá nejčastěji
ve rčení ustáleném: netá/mes' co učiniti., až.., na př. netahnes ot ňeho (od
kováře) jěti, až t mrcha (t. kůň, jejž kovář okoval) počne ldécěti Hrad.
1323. Pilat rozkáza Judě ssíesti . .netaseygmu řéci býme až sě Judáš přěs
zed Wýl'SGJid. 81, (liška) toho řéci netaze až ji čbán ]: sobě pržitaze
Hrad. 131% netaze vstáti ona. až hned ručí oblak vznide Kat. 162, (vy
dvě pěstounky) netahle Ita sě přituliti až sv. Jan sě poklonil Pass. 278; "
O tom sro“

I- str.

110. Y_.nas__ta_l.ém_.k_o_lis.aní
mezi_mťlz..-._a_úe71:...ahd4_.dqséla>

Yx—MQLÁQÁLÉÉÁC:-M:;...£.ĚÝY.&LČ.„ÉŽÉÍ4: zúž. „tíž-..„dxžisejelx

31,052“

1_:í_h_1_19_1_11,__(tá11nouti)
Duš.

2, „167

(MOV->>tíhli

jihoč.

2,

11,

tilulótZ—„inl-bt.

tihni

Bau-tl).

Pryč t— 229 (kun—čti LFL331Ě2212_-ÉÍŽW'£Ě71„š_HŠŠĚWLĚ

chýliti.
texlan.u,___-g_z_z_i_t_ž_,_
„stsl.__t_q_slmq_t_ij_qxjgi_. 0

-c-- za

-5-

srov.

]. str.

179.

—

Praes. tesknu: (já.) netel'knu sobě ŽKlem. 29, 13 atd. ——Impt. tas/mi: ne-'
tefkni

sobě

Kat.

90 atd.

ftefk, až zapomenuch

—__A_o_r._gi_113ý_gg._1_.__l_f_e._$_7qz
pro ňež

sám sebe

A1le

sobě

tak

velmi

884; _2_._3.__t_qšč__g___a
z toho tešt'e: tu

sě fteffcze čeledi jeho DalStl—ah.2, l'tel'te DalC. tamt„ v tom sobě zatefcze
<>.
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Pass. 190, v tom myšlení sobě velmi zateffcze Krist. 94b, Maxencovi sě
zatel'cze Kat. 136, nejeden sobě [teltye A.le 1813, Menelaus sobě zatefftie
Troj. 69h, všichni viděchu i steslgú_sobě Einmn. Rozb. 708, nepiietelé sobě
steskú Pís. při. DalJ. str. 238; — aor. slabý tesičggLalzd; když proroci
sobě fteftechu Pass. 172.——Part. tesÍma: nic sobě netelknucž Kat 192 atd.

tisknu, máti, stsl. tisncgti z tisk-; tvary slovesa tohoto a doklady v.
\' gg 111 až 116.

'

1137331,__-_tl_cg_ú_ti_,
stsl. tažvngtý_fige_re_._ 0 jerovém

-e-,

na př. vtekl

fcm.

vetkla atd.. srov. I. str. 179. — Praes. tknu: vetknu US.; ptáčkové pyšt'ek
wteknu Comest. 196“. — Impt. —t7mžech:kteříž sě ho dotknyechu Pass.
327. — Aor. silný sg. 2. 3. -tče: on to řčči dotchze an ho (Jidáš Rubena)
inhed mečem protchze Jid. 99 sl., (Zefora) dotcze se noh jeho Uomest.
56% pl. 3. -tI„-ú: jakož se jeho dotku DalC. 5. — Aor. -tknu-ch: žena při
jide i dotknu sě rucha tetigit Koř. Mark. 5, 27. — aktem.
-tklg_a_t_d,:
Eflotekl._„sě„íi9_h„ _9h6í1.„1?£9_11-__Pa.1.1_-

dotek! se archy

Ben. "2. Reg. 6

(nápis), ruka božie dotkla mne ŽKlem. 14-49; abyste huol wtckly v hrob
Úte. ]79“; ĚL_3__I_IĚ.,;_ — —tknul: pak-li dotknul by 01. Lev. 5, 3, do—
tknul sě jich Koř. Mat. 17, 7, -tknul Us. —Part. -tek US.; dotkw sě toho
Štít. ř. 85“; 4ka
Us. spis. — Part. -tčcn: (meč) wetczen v nožnice MamV.;
topoiište bylo wtecženo Comest. 69“ atd.; —--tknut: dluh nahoře podotknuty
KolEE. 185a (1732), wtcknut Comest. 43% — subst. verb.: dotczenie Hug.
77, takové vtczenije VšehK. 61b, -tčení -tknutí Us.

tama, máti, stsl. tomjti immergi. Praes. tomu jeho myšlenie v túhách
tone Baw. 100 atd.; toneta oči moji flžuv (omylem m. impt.) deducant
lacrimam Pror. Jer. 14, 17; — aor. tonuch: těch lidí na tom pobězě tu
ftonu v hlubokém břčze Ale. 1820, obě lodíčcě bez male tonufl'ta Krist.
353, (Alexander) ztratí lidu třetinu jež v tom piesce l'tonuchu Ale. 2189;
— part. tona-, tmml atd. Us. stě. i nč.
.
ta'/mu, máti, stsl. tragmgti. Impf. trlmicch: tu jé (vlasy) wytrhnyechu
Kat. 134. — Aor. silný sg. 2. 3. trže: (matka) stryžc s sebe své zavitie
LAl. d, Oldřich koně potrrze Hrad. Ga, ona wytnže kostky jemu t„ 126“_.
čbán ji (lišku) na dno wtrze t. 131% wztrže sč—vietr Ale. 532, búře se
wftrže Troj. 223“; pl. 3. trh-ú: obrátivše se svá meče wytrhu, hnachu proti
sobě Trist 382; ——aor. slabý tržeck: rúchu s ňeho ftržyec'hu Hod. 455.
— Part. trhl: przietirhl ŽWittb. 77, 13, potrhl ŽKlem. tamt. atd.; 41-10:
odtrhwffc se světského nepokoje Štít uč. 76“. — V ŽGloss. 34, 3 čte se
vitrzef, & v ŽWittb. tamt. wytržefl' meč svój, & to se vykládá za Wtržeš,
tedy praes. trhu atd. Výklad myhiý. Překladatel původní přeložil impt.
effunde imperativem vytřěs; to bylo napsáno (v době, kdy jotace v písmě
ještě se ncoznačovala) bez jotace, & opsano bez jotace také v ŽGloss.
a ŽWittb.; opisovatelě těchto dvou textů možná, že rozuměli vytřes'; Opis
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v 01. má za to Uytrziz, možná že podobným neporozuměním :

vytřiž. Srov

Listy 'filol. 1884, 273.
trnu.

;gýtj,___ _z,__tg;z1)_7____1j_igg3_1je,_
Imperf. trniech:

most

(podrubaný)

ledva

stmieše DalJ. 89 podle rkp. Z a P. — Aor. trnuch: ten ztyrnu Ale.
6. (kopie)

vltrnu

spasmus

Vocab.

u

břčzč

Ale.

582.

4,

-— _$_L_1_b_s_t.
verb.__t_r_73z_cýi_e_
_: stmutye

Mus. 184% 213299319.„SQL- 492, i_t_algé..„_t_;rp.creies
.. přiyxěcpš.

maxig9133920.: 55“
tuchnu, máti, stsl. po-tuchnqti quieseere. Aor.: když ohňové potuehu
Kat. 40.

minu—6máti- SÉLÉPQÉŽ.PÉÉCPÉĚ'ÉLEÁÉQJP
0 Přehláscc v'afl-avěd
a jejím rušení srov. I. str. 111. —_Ijg'sues._ngígty,__
gěqlnesf_
gtdL : srdce v túháeh

wyedne Rúd. 26% (oni) zwadnu areseent ŽKlem. 36, 2; bude vyvržen jako
ratolest &vwadne Krist. 915, (oni) zwiednu ŽKap. 36, 2. — Impf. oědniech.:
wiednieeh tabescebam ŽGloss. 118, 158, ŽBrn. tamt., wiednyech ŽWittb. tamt.
— Aor. sg. 3. věda, zde nedoložen; vadu: (král) na všem těle jako zvade
Trist. 201.
Part. vadl atd.: uwadl sem ŽKlem. 101, 12 atd. ——V je
zyku pozdějším veskrze vad-, dial. oad-: vadnút BartD. 1, 16 (zlin.); slo.

vúdnút

ýzytlhýýýáuzyng,
(zúž. víz-)

& jejím

rušení

jako vazu, viezt'i vš 66. 0 přehlásce dóz-, vie;
srov. I. str. 111 sl. —_Ifr,a,es,__figgi_zquy,_y_iqgog$_gtd_;.

v ňemžto (hřiechu) sám waznu Rúd. 9b; glezne-lj
trn v p_gz_e__Š_tÉ._gš,
66b, Vuiezne v osídle 01. Job. 18, 9, noha tvá nevwíezne Klaer Prov. 3,
33, (krokodil) na ten hák zawjzne Har. 2, 236; tí waznu jako ptáci na
otržni Štít. uč. 843; u blátě vwieznu (pl. s.) Mill. 125b.—3ol'1;__<(zflbsololl[
\_11_i_929__za_ll_1_2_1\_'u_uduba_Ql.
2. Reg.
Comest.

146%

2499119

18, 9, vwieze

na

větvi

hlava

„sto. _.1S9_I!.Í„_\_'.\_V„R„Z1.1
„\r 911994. pi.9_s_c_c._A1>sY..2183“

jeho

— Bart.

;chnggg'qgěQatd,; veliká. moe ryb 'v sieti zwazlu Krist. 11013; vwiez'l Kladl-f

žalm 68, 3, vwijezl Ben. Súde. 3, 22, ijzlo
zwaznuly

Ěz; _: ijzl

Brig. 84 atd. — se

lůzu“

VesB. d?,„abystenevazly

Háj. 142b; — (ovce) v blátě

\'áě!!,cš__at<_i.-_-__\1=í.z_l.
vázliatd..1531151in

BílQ. 1,70, l_ulríggoqthuvíz huvízla

chod. 34- a Šemb. 16 (domažl), huvíznót BartD. 2, 229 (lmnšt.), víznu
vízneš t. 154 (sla\'k.) & j.'

MLÍÉÉQA

Praes.: vietr powyeneŠtít. uč. 25“, vieher wiene—

ChelčP. 160“ atd.; — inf.: který nás vieher muož powienuti eonvellere—

Ote. 295; — subst. verb.: větrné powienutije Alxp. 65. — _I_“_o_dl_e_

atd?.,

_vrílzfaědi.
atd-,.změněno

V..p.č.-.
tamní.: wanauti

Kom. Jg. a Us., kvítek líbau vůni wane Rosa Jg.; vě- zachováno dial.:
ovčnút, ovčnulo BartD. 1, 244 (val.).
vinu, Mn, *z vi-,“ srov. vítz' v tř. 1. 7 g 103. Aor. vimwh: liud se
o rově zzwinu ApŠ. 37, (lev orla) k sobě przywynu NRada 27 atd. —
Part. vinul: král obynul se jest pytlem Pror. Isa. 37, 1 atd.; m'mw: tělo
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v prostěradlo obynuwl'l'e Krist. 1031), m'nut: pokolenie me jest l'wynuto
convoluta ŽWittb. Ezceh. 12; atd., nč. vinu, vinul atd. Us., obinuč BartD.
1, 110 (laš.).



quýl____-_7_týtí,__z_gla;l:,__jqold:.
Praes. zwladnes jimi ŽKlem. 2,9, impt.
Maqn_ieine__t.82. 13 atd., dosud tak. Tvary infinitivní bez -nu jsou tř. I.

1, vízš 59.
Wim

_-_n:z.i.ě'ě,..s.tsl_.
..vylmti

.disnexe A012 pl. 3. 031%: když sč dicvky

fwiku na koních jčzditi obiku jčehu se země pleniti DalHr. 10, I'wyku,
obyku DalC. ta1nt.— Part v_i/kl: jakž jest obykl Štít. uč. 83“ atd.; —
vyk: obykffe hřešiti Štít. uč. 113“; — vqčen: p_ršylvxeíeng qgjppnig rigorem
solitum ()te. 55b, obyczene eonsueta arma t. 4“, dobytek k sušeným rybám
(místo píce jiné) jest zwyezeny a zučeny Mill. 124“;—subst„ verb.: podle
fwyknutie Keř. Skutk. 26, 5. — Nč. také part. zvyknul, zvyknuv atp.
zábnu, máti, ze ad)-. 0 přehlásee mil)—,zieb- zúž. zíb- a jejím rušení
srov. I. str. 112. Nč. zábnu, zábneš atd. Us., dial. zíbne mnč BartD. 2,
174 (brn), ozibnót t. 43 (kojet.).
_ _zi_nz_a,__;nzi_t_i,„stsL_;Žggfijgigggijg,srv. zějn, zietž v tř. V. 4. Part.:

voda pozinula ny Žchm.
VLtšwlz.a<niklo-.

123. 4, olízinúl :

—ž4$1134,..:331řýá,_.s_t$l-„_šqut'i
_stnpgňgri;

by

ulovil BartD. 1, 238 (ml.).
,

0 přehlásce

žasu

šěs- a jejím

rušení srov. I. str. 98. Mistni-__ gř::_„_uřas:,___g_žš>s;_atd., srov. I. str. 519.
Slabika

kořenná

je

krátká,

někdy

dlouha.

— Praes.

žgýlg,_wže'_.s_7_z_(íš_g_t_(i,_z

vzieffnet sč nebožátko Hrad. 1358, lvíče neuzyefne sč non pavebit Pror.
Isa. 31. 4, zzal'nuv sč kniežata t. j. zžasnú t. 31, 9. — Impt. žěsm' atd.:
\'Zefniete fe Kladr. Isa. 29, 9. ——Impf. že'sniech; žes-: vzafnyefe ML. 91“.
— 49r,--..si1_!11'ť__sg-___2,_Bijáseallíqrq). .$Č„_1.1$.ÍQ.ZZQ..APD:.
c, (Břetislav)

nic se

neužese DalJ. 44 z P, (kral) velmi sč \'ziel'e Trist. 141, fe vžefe Kladr. Esth.
7, 6;

Bilat__\f_1_7„_e__1fe
se___l_:1_p_d_,
45“;

Nero

uzafe

sč Pass

300,

to Pilat

uslyšav

\'zafe sě- Krist. 100“; pl. 3. žasú: všichni sč uzaffu Hrad. 255, tu prokní
se uzaifu t. 145“, všiekni lidie sč vzafu Pass. 322, \'šedšc uzřčchu jinocha
i uzafu sč E\fZimn. 46, až sč všickerni vzaffu Kat. 174.
Aer. slabý
žěsech atd.: velmi sě \'ziefechu Ev'l'řeb. Mat. 17, 6, mnozí sč vžefeehu
Apoll. 1301'; Trojanští \'zaffechu se Troj. 20012 — Part. žasl, žěsti atd.:
Malchus vzali sě Pass. 365, paní vzal'la bieše Hrad. 141b, peklo se vzzai'lo
ML. 27b, zloději sě vziefly Pass. 34, (bratřie) sč zziefly byli t. j. zžčsii 01.
Gen. 42, 35, bieehu zzyefli sč Koř. Mark. 9, 5; kak jsú sč vrzel'ly Hod.
53b, strážní sč vrzefly t.; (apostoli) sč vzafli Krist 109h; užásl se Vel.

Jg., — žasnul US.; Jura se toho uříanJ Kulda 1, 64. — Part žas, žěsši:
Němce sta vzas sě DalC. 67, mistr vzaff sč i \'zdyše ML. 53b, vzal“ sč
padl na svú tvář Pror. 119b, vZas sě ()l. Gen. 28, 17, (Sara) vzici'li sč t.
18, 15, sě zziesl'e t. 43, 18, vzeffe se EvTřeb. Luk. 2, 48, zZefÍe se Kladr.
Gebauer, Historická mluva. jaz. česk. III. 2.

'

17
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Ex. 20, 18 atd.; (Tristram) užes sč Trist. 155, matka uzasfň Krist. 27b.
vzaffi.(sic) fe Kladr. Gen. 18, 15, oně vzaffe sě vecěsta Pass. 362, sě vzaffe
Pass. 272, sě vzasffe Krist. 60b atd.-, — žasn'm) Us. spis. — Pant. žěsen:
vzzefeno strachem panstvie mé Nikod. 741%— Subst. verb. žěsem'c: mlá—
denec tiem vzeffenim umře Maud. 9“; vzafene pavor HomOp. 154“; —

žasnutí Us.
7.17.1243;

žbgr.

5359.-Ělřížz.._ŽfŽ9Ř_„FĚ:. I-.._4. YČFŠÍPOU...Z_*!EÍ.IFŠQ!
V

5 80, _a 112...13!Í$ŠQ...ÍQh_Q_3.JŠI!Q.€19Ž9!!Í11_Y?Ě9“PÍ10__ZŽI%"“L.?ŠÍménana míst?

aagšglgageůlza„přišlo.

zzeaezělzfm,_.__s
\'ypušitěnim_j.er<>_v_ěho_
„te.-.frozržhzmi
na př. rozžhni svíčku Duš. verb. 117 (z Eth.). rozžhnul BartD. 1._ 357
(laš.)_ _Z_tghqtq__pak rozžhnu spodobou i splynutím -zž- vzniká rožlmn
& !Xýšchýňlll.-:ĚLÉQLZ'QFĚW=JLQĚĚW: mámo.: praes. rožnu BartD. 1, 25
(Zlín.), impt. rožni t. 17 (též), inf. rožnút t., rožnót t. 2. 17 (holeš.), rož—
hnul

t. 1, 375 (palic-) atd- 5311111. xzniklé.

Emzqramm.

p1:a_e_s.„„:řm+„béřese_pal_<..za__s_19_

I:..5. a „má tym. r_chatakteústické..
utvořenmmallc..něm.:

Degt.____—_zfa_l,
r_qzžal

195.

žena rozžala.

svíci

_B_ílC_.
1, rožal

BartD.

2,

10 Miš—). &j.; pat-.:žqt „225911199 195, rozžatau pochodeň Beck.
1, 29, světla rozžatá Seel. 211, s rozžaton svícíVrchlProk.108, rožat mýt.

1345
-—

341, _1f9žgtý___1_3_a.__ltD_._
2, 3 (snem.),

rožatej

t. 259 (žďár)

atd.;

'patrt. 363313,

D0 tř. II. hlásí se také novotvary, vzniklé v tř. 1. 5: inf. pnouti,
part. poz—ul,
pmw, pnut, subst. pnutí. atp.

Třída třetí.
1 18- Qgižíýuétg
P&ÉÍŽÍ.._S_LQ\_'E$ŠM.
..i9139hžt9_„kmen infinitivní.. má. „kří- 
man..-5153931019931.Mm_:š..._%„.z1.íž_. !&“_.sloxanštiyě. _139Bahamách.. .(SWŽŽSIEĚ'E'E'Š
psl.)

igs_t__-_gr_._gstgt_11_č__—__cf.__n_gg___p_ř_._
sluš-a—,

š?%ŠQÉŽ1....€Ě3iĚf€€i
.. (2 býv.

-šěti

z dvě-ti)

slyš—a—

& um-č-.

tbrp—č-

v inf.

& _uffačét.__t_fe7'_19átž.
(2 4-29),

psl.

srov.

% 30 č. 3, 111.

115.1..autě:,..ěaméjm...d3!9__.<19_„š9$tm2„zamě-..tnvé- atd—„„

„2313919_

g_g_íle_lp__c_i_g_sgq,__lgg,__pš.___v
inf. nč. umčti. trpčti. dílem _gglgilkpgtíglrjgtace
sklesle. „v
na .PÍ- 15.119 .7„'1.11.Í€P.Í;.-..110Í0tí_Z?...$Č:...:ÍČ$Ě:.
' *
lisy. šla-še.,

_£1_71.ŠQ'„.3PR-.d..r_f2<?_1_<z_._sfž_t9!sé
..1'.._.1.19J'sta.1._$í_,
!19b.č„_Čí9€<kČ.

_tedy._na.nř.- _.i_n.f..
slušqti.- slyšet? atd: Změna.. tu. nastala..v_?š11 stol- PřGDIÉSEQE

9.3.6.. &.yykonána fv._u1e7ícl3...P£aYidla 0 němž“ 1- str- 101 & Listy filol
1874, 253—256. Podle toho pravidla jest -ě—,-že- za býv. -a—, —a'—:v praes.
sg. 1. slušěju, 2.'slušieš . . ., pl. 3. slušějú; — v impt. sluščj atd.; — v impf.
tvaru slušiech, slyšiech atd. (jakož i v impf. slušějiech atd., bylo—H); —
v aor. sg. 2. 3. slušě,- slyšč, pl. 2. sluščste, Slyšěste, a podle toho i sg. 1.
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-šěch atd-; — imf:\sluščLL..slrš.éti.=...-pmti.sup,...sltišalzr.slyšet.; — v part
-nt: slušějč, slušějúc-;
neutr.

slušěle,

slyšéle,

— v, pad—„_cla.a.£12r-_-masqz„slg$dii„slyšelydll-. fan.-_
p_r_q1_:_i__sing._„_m_a._s_c_„
slg_š_a_lL___s_lj'š_cz_l,_fem.
-ala,

neutr.

-alo,

dn. masc. -ala, pl. fem. —aly,neutr. —ala; — v part -5s: sg. fem. slušěvši,
slyšěvši, plur. (du.) slušěvše, slyšěvše, proti sg. masc. neutr. slušav, slyšav;
— v part. -n5: plur. maso. slyšěni, slyšicni proti sg. maso. slyšán atd., jako

v part Ja; — v subst. verb. bujěnie, slyščnie atd. — Sklesnutím jotace
bývá ovšem -e-, -é- za -č—, —7'e—,
na př. praes. sg. 1. slušcji 2. slušéš . . .,
inf. slušcti, slyšcti, part. pl. masc. slušeli, slyšeli atd. — bývalá t1_1_p.1j<a.vi__

(22113959-1“BŠÍ,.ĚQ..?PH&ngÍÍ.F
_irlijfšnatxsrůé

náležitým

-a- vniká. .tážhláslía

ELÉ'ÚLĚĚŠPĚTR_PĚJĚŽÍ. _:ě:»__—,<=:J„3__r.zs9pak_.
Na př- před tím

bylo pam

do

milé-"

žité sing. masc. slušal. slyšal & plur. masc. slušěli, slyšěli, nebo zaniknutim
jotace -šcli; to drželo se i potom, ale odchylkami způsobenými analogií
bylo také sg. maso. slušěl, slyščl n. -šcl ,a pl. mase. slušali, slyšali atd.
Z toho je kolísání & v XV stol. jsou sing. slušal, slyšal &.spolu —šcl,&plur.
slušcli, slyšeli & spolu -šali atd. skoro stejně oblíbeny. Na konec ovládá
v jazyku knižnóm a. některých nářečích všude -c-: sg. slušcl, slyšel jako
plur. -šeli, a rovněž tak Slyšcn. slyšcv atd., v jiných pak nářečích všude
-a-: sg. slyšal pl. slyšcili atd. _ Vše jako v tř. V. 1», v. s 150.

Kmenotvorná přípona, této třídy pův. -ě mění se, jak nahoře po
věděno:

a) po starých, psl. palatalkách j- (k j— patří ispojeniny psl. 'nj- atp.,
pokud jsou v starých odvozeninách -Etz'. na př. v stsl. mbnjatz' minul),
ž-, š-, č- v -a; příklady toho jsou tedy kmeny boja-, stoja-, Zcža-. sluša-,
SlyŠa-._imma-, mblča- atp. v stsl. inf. (najati, stojati, ležat-i, slušati, sly—
šati, tbnbčati, mlačatž atd., dochované také v stč. part. bujal, stál (ze
stojal), Začal, slušal, 'slyšal, tcnčal, mlčel atd.;
_
b) všude jinde, kromě po souhláskách vytčených. změněno jest pův.
-ě v psl. -é & z toho je č. -ě; tedy na. př. po 7'- v inf. stsl. osirěti, goréti
č. osz'řěti, hořětz'- & rovněž v part. stsl. —réla č. -řčl, — po l- v stsl. céléti,

vcléti č. cčleti, velebí part. -ch (m. -lěl), — po 71- v Stsl. zclenéti, zvbnéti
č. zclcnětí1 črnětz', znicti part. měl, — po (2- v stsl. gródéti, sčdéti č. hrdětž,
scdčt'i part. —dčl,'— po 13- v stsl. bogatéti, letéti bohatětž, letěli part.
—tčl, — po z—v stsl. vgzěti č. vězčtz' part.

-gč7, —

po 3- v stsl. \m's'étž č.

visěti part. -sč-Z, — po retnicích v stsl. uméti, slabětž, trapéti (:. vam/ští,
slabčtz', trpěti, šedivčti. part. -měl, -běl, -pěl, -věl. V tvarech těchto jest
později souhláska

též měkká,

na. př. až v zelenčtz' vysl. stč. -ňč- 'nčý.—ňc—'
;

ale měkkost tato vznikla teprve později, není to palatalnost z doby. psl.,
srov. I._str. 370.

Avšakýasgnldgstáxá.

iména parit-_osiřal,

"

"

'

'

.se..ac,-.-analogií do. sloves.. drahu.. b).; aclest. ,ze.—

cílal, črňal, _sszžqlnlgťdg
účastlifisezlatd., "&Pam
]7*

osiřav, vězav atd. V některých nářečích bývá -a—také v praes., na př.
ruka má mrtvá BartD. 2, 343 (val.), snih potňá. t. 253 (též, bobtněti),
hrach pučňá _t.81 a 234 (hran.), zkameňáte, zdřevěňáte Suš. 41, (stěny)

mokřajú
(val.),saa t.v 15
inf..(též),
na př.
vyzeleňat',
t. 1,
166modřat
(val.),
zeleňat saB***-Baška“
i?
, \_.>.I,„ž1utat
modřat
sa t. 14
(též),

se t. 2, 16 Řítí

ygšpářečích
těchtojest -a-, -á- také ve vz. V. lb,

na př. praes. zbúzáš BartÍWŽI,
(val.), odnášá, t. 239 (též), inf. sázat
t. 25 (též) atd., a tato okolnost'íii'ýla zajisté rovněž podporou, aby se -a-.
-á— usazovalo také ve vytčených případech místo -ě—,-z'e- v tř. IH.

Meapxagaentní..5193'98_..tš139_£řídyje dvoJ'í: dílem.

Příponu kme

aotvmznqu :Jp., .__-i—:z,.__d4í_19.r.1_1_„5959i;_LR<LďLq._t9h_uozgá;3=j _zcle__.tl!ě
g_qggnj__giígg___(i_v_a_
ygg 31: 1. umětz', slušati, č. uměti, slušěti, s km. inf.

zamě-, sluša-, praes. -jo-, -je—; a 2. tbrpéti, slyšati, č. trpěti, slyšěti, 5 km.
inf. tbrpé-, slyšel-, praes. tomi—, slyší-.

A&OJLJÉQÉĚĚÉMWČW;
119.

&qm__.patří„.819v9_sa_PříÉY__!iřetíz_ i_eji.cl_1._ž.t.9„_.B_a93._n£%9$913mí„3939

u.tV.9ř_en.._z
..izlfinitiyníhp.
„vtipem__kwgwmgajq,
pžg._.z___!w_
uni-_mhlauxaea,
„země-.ierl„?fmž,i_ea
z mea? „il-gf;
1931423.
21338;
QLuŠQfJE;_£Ě%_šQ.—,Ž€1.["—' LeSk— 111- 2- A: 1551“

'

Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:
sg. 1. mněiu,

vi; —£em

2. umz'eš
3. umie

du. 1. mnievě—, wa

pl.

|_

. mužem,

-me, —my

. umiete

2. umieta
3. umieta

CDN)

. umčjú, -í,

-z'e- z býv. -ěfje-;

imperativ:
sg. 1.

—

du. 1. umějvě, —va

2. 3. uměj

tvar delší
sg. 1. umějiech
2. uměiieše
3. uměižeše

2. 3. uměita

imperfektum:
du. ]. umějiechooě, wa

-jže- ze staršího -já-;

pl. 1. umějme, -?ng/

2. 3. umějte;

(
pl. 1. umefiiechom, -me, -my

2. umějíešta, -sta

2. uméiiešte, -ste

3. cmz'ejiešta, -sta

3. uměiz'echu,
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tvar kratší
sg. 1. umiech

du. 1. umiechově, -va

2. umieše
3. umieše

2. mniešta, -sta
3. umiešta, -sta

pl. 1'. mnžechom, -me, -my

2. umíašte, -stc
3. cmziechu,

-ie- ze staršího -íá-;

aorist-.
sg. 1. uměclf.

du. 1. ,uměchově, ma

2. mně
3. mně

2. uměsta, -šta
3. uměsta, -šta

pl. 1. uměchom, -me, may

2. uměste, -šte
3. uměchu;

tvary jmenné:
inf. uméti; sup. umět;
participium
—nt:uměíč ze staršího -ja, umějúcq
—mz: —;

Jazumčl, -a atd.;
-5s : umčv, mši., -vše ;

mz :uměn, -a atd.;
subst verb. uměnie.
Tvary slovesa slulšc'te'.,vzoru pro kmeny, které byly palatalní již v psi.,
V. v 55 následujících.

K tvarům jednotlivým.
120-_IL119_Q_SQ.11„S.—„$iug1..uměju,_slušějug..:fě%„-í,

psl- uméjfa

slušajq;

na př. jáz pohrdiegiu despiciam ŽKlem_. 117, 7, (já.) urozumyegiu t. 72, 17,

_jízmňěůňlíéši'ÍÍraÍiiÍÍŠŠ'ÍŠ—řřůííňýěšý'
Štít, ř. 14:batd.: — 1191/9531;
glušiem, podle 5 7, A) č. 4; na př. (já) nevmijem Štít. ř. 685, (já) roz
umyem t. 151)atd-; — _Z_"Ž€P3_PEB..EÉĚÉQRJQWEÉÍ'Z?
azúžsaíšnxžmg
což
sám

vmim

GestM. 95 (71) atd.,

gyga,

sluším Us. — ggg.

2,_4ym_ieš__g_t_z_a._-_

žením atgi, _z_psl. umfžiešb,__,slygigěipřehláskou zp slušáš & pqggugggžgníiy
LÉÉ??ĚQÍÉĚ%3
ě__:?9š_.dá.l_9.:é$.„a.
:ŽŠ,;_„!1_3.PĚ—.
,hfrzíeadquiQis. ZKlema 9.

1 (12), nenavratitedlné zzelefs GcstBř. 72b, zelny GestMus. 81 (61) atd.,
umíš, slušíš Us. — Rovněž tak sg. 3. mnie, slušie, -é. -í, z umějetb & sluša
ietb, na př. kto rozumie ŽKlem. 18, 13, tě fluffie chváliti t. 64, 2, bóh
vmije Štít.. ř. 365, což I'luflije t. 9“, (milost) mdlee t. 935, zapolee sě měsiec
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Pror. 17b, (duše) zhrzy ChelčP. 275“ atd., umí, sluší Us. ——Rovněž tak
du. 1. mnievč, slušíevě1 -va atd., stsl. mnéjevé & slušajevr? (-va); toho
selewye A1XBM.1, 21.—Rovněž tak du. 2. 3. mnz'eta, slušžcta, stsl. 2. umě—

jeta, slušajeta a 3. mmžjcte & slušajcte: této dvě věci przyl'luffyeta, Alb.
763, o niž (krajinu) dvě království waleta, Štít uč. 29b. — Rovněž tak pl.
1. umicm, st'zošz'cm,-me, -my, z uméiema & slušajcmz,

-me, -ma ; tvar -žcm

jen dotud, dokud nebyl vznikl stejně znící novotvar pro sg. 1., o němž viz
zde nahoře; z -iem- jest dále -ěm- a -ím-; na. př. až frozvmíjeme Štít. ř.
71b atd., umíme, slušíme US.; dial. -mě atd. jako v 5 54. — Rovněž tak
pl. 2. umz'ete._ slušictc, -éte, -íte, z uméjetc & slušajctc; na. př. wzhrzyete
mým zákonem Comest. 8711atd., umíte, slušíte US.; dial. -ťc atd. jako
v š 54. — _BIng—L__3._m_7ygjú,
sluščjú,

Já,

-í,

z ztmějcgtb a slušajcgtb;

na př.

hory dymieg'iu ŽKlem. 102, 32, ty VČCÍ przyflul'l'cgy Štít uč. _Šb“ atd.,
unlčj.t_slg.šsjí_U$-_Spis—JnuačjbglnšďjéLoba: dial- -ó, -um atd- jako v š 54

5341931 __zvraýwp
umí, s_l_u__š_í;
atp.;

qu__dialekticky a. druhdy_z_ln_eun_1ělosti
také pl. 3.

o tom V. 5 MTE—"(?):—Krom

toho'pak

bývají tu v nářečích

moravských koncovky, které na svém místě jako dial. střídnice za knižné
-ějí :: -í (z -ie) vytčeny jsou: -z'jú, -ijó, -ijou, -z'á, -z'ú atd., v. š 14, A) d).
Místy bývá. v koncovce zkrácené -z'-: umim, umíš., umi atd. BaltD.
1, 127 (]aš.), t. 2, 53 (přen) a j. — V nář. slc. je tutéž nezúžené -ie-:
umiem, umieš, umie, umieme, umiete; ])Ílll'. 3. umejů. ——Jindepak jsou tu
dial. novotvary s -a'-: ruka. mu mrtvá. BartD. 2, 343 (val.), snih potná t.
253 (též), hrach pučňá t. 81 a 234 (hran.), (stěny) lnokřajú t., zkameňátc,
zdřověňáte Suš. 41; o tom srov. 5 118.

\
121- _I_1_n.1>.9_1;a.„t„ivf._„$ing._
2- 3. mně/', slušěJ
19_l_ág_1i_ú___n1gn_u__Z_Kl_eg_1_._
5, 2, howyey

Mast.

105

atd.,

na př.-..YPQZQEĚY.
uměj,

slnšej

Us., uměj

BartD. 1, 127 (las.) & j., slc. umej. — Du. 1. umčjvě, sluščjvč, —'va& 2. 3.

umčjta, sluščjta, zdenedoloženo. — Plur. 1. 'zmzčjme,sbuščjme, may, na př.
zzeleyme své neviny Štít. ř. 221b atd., mnějme, slušejme Us., umějmy BaltD.
1, 127 (létě.) atd., slo. umejme; dial. —mč atd. jako V pmes. indik. —
Plur. 2. 3. rumčjte, sbušějte, na. př. rozumieyte ŽKJcm. 2, 10, zieleyteHrad
501,atd., umějte, slušejte Us., slc. umejte; dial. -fe atd. jako v praes. indik.
— Slabika -čj- (-ej—) je z býv. -éji—, -aj1l—,srov. š 18 č. 1, b). Její __sguf

měla.-Jí:

se někdy. vynechávm „zbylá samohláska bývá pak .zdlslnane

srov. I. str. 538; na př. gmie t j. jlnie m. jměj Ev. Třeb. Mat. 18, 17,
rozomyez tomu *—j. -ie-ž Hod. '82b; .mygua..tgrth._lnLvn„svs21u..Bassf_ 536,
gmyemy Alb. 100% rozumyete intelligite ŽWittb. 93, 8 atd., umjé, umjéme
(-my), umjéte BartD. 2, 29 (holeš.), homjé, homjéte t. 175 (hm).

122. imperfektum

Tvar delší„vně/icq??„ýjédn:ěiíghjšé, ze

staršího -ějách atd.; .131215-JSIFLÉŠÁ..AMQLJZĚEELJQ531152119„zvládá
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$gcch 3319 51:81.uméacha, slušaacha; srov. % 26 č. 3 a 4. — Na, př. umě
j-icch atd.: (Oldřich) cčsty nevmyegyeffe DalC. 38, (ciesař) neumyegiefe
řéci Kat 78, (Kateřina) nerozumyegicfe t. 32, nefiniegeffe mluviti EvTřeb.
Jan. 4, 18, (lékař) péči gmiegiffe Štít. uč. 4-3 (snad omyl m. -jieše), jenž
říši gmyegil'fe GestU. 3, _(Kíiiáš & Annáš) snem gmiegiefta Hrad. 82% ne
rozumějiechom ŠtítV. 174, veliká radost myegichu GestU. 105; —' umiech,
slušiech atd.: Mík) _glM_qguquf_q_I_I_13£l_.
22“, jich (kol) nikte nemo
žéše rozebrati ni vmyeffe Ale. 1153, ten mi l'luflieffe ŽKlem. 100, 6,
(María Magd) mdleffe Hrad. 29b, Nero zieleffe Pass, 298_ V Šalomúna Hu
l'fiechu in ditione sua erant 01. 3. Reg. 4, 21, ješto bugijechu na světě
Štít. ř. 123b a j. —

123' MÁŠ! _?ťfměýhěfatdm
plug;th ze staršího —šachatd.. stsl. uméc'lw,
shošachz. Kim,"yšeglgg__qeine_ob1enye_Dqu. 17. (Václav) v svém úřědč
rozlenye t. 95, (ucho) prziczyele k hlavě t. 31, wzupiechu Ol. Súdc. 19,
30. — Novotvar slušach atd., podle pai't slušal; zde nedoložen; ale možná
že býval, jako bylo slyšach, o čemž v. v 5 130.

124. Tvary jmenné.
_a)_ _I_1_1__f__i_i_1_i_
tj _v___gggěýálnusjužčýi, psl. mnéti,

ŽKlem.

35,

4,

['luffieti

Hrad.

109:. atd.,

slušati.
Na př. rozumieti
rozumčti2
g_lgš_<_31£11_-_t__q_s_.,
umět

BartD. 1, 25 (Zlín.) a j., umět t. 2, 29 (1101eš.)a. j., slc. umet; dial. gti
atd., podle 5 118: slušet slc., vyzeleňat BartD. 1, 166 (val.), zeleňgt_gg,_t.

14 (Zlín.), žluťat sa t. 15 (též), _niqdřet

14. (též). — V inf. dvouslab.

bývá podle 5 31 č. 5 slabika prŠ'xií zdloužena: jmieti, tle'ti ně. míti, tlíti
atd., a zdloužení druhdy zůstává„ i když infinitiv se stane složením troj
slabičný: setlz'tí vedle setlcti a pojměti. Dial. bývá zdloužem' také jinde:
humít chod. 57, můžeš rozumít chodHan. 29. — Stran -t, dial. -ť a. také
-ci atd. místo

—ti v. š 31 č. 2 a 3.

.

b) Supinum umět, slušat, psl. umétó, slušata; zde nedoloženo.'
222291911)qu„má:._?fmčjš,_...slchšéiě.ze staršího Ja; ':ěizěqz; psl.
mně,/"g,slušajg, -jrgtj-. Na. př. velmi truchlegíe Hrad. 1202 p_qlggggzl; 72%
rozvmyegijcz Stít. ř. 472 k bohu przyflufl'egijcz t. 74“ atd., pmejg,___slušeje,
Éli_-_I_Us,_; dial. nměja. Bartl). 1, 26 (Zlín.) a j., slc. umejúc. — 9133313
:_ípllpísto —ějíc-: ngumycze EvOl. 117b, nerozumjcým Seel. 81, přil'lul'fýcý
pocta t. 46 a j., podle IH. 2 a IV.

(1)Participium
QLParticipium

-m5, v č. nedoloženo.
-la: uměl, -a atd., slušal plur. slušělz'atd., osz'fřěl

nm'otv. osžřal atd., z býv. uměla, slušala, Říší-Šla;
máta—.„Šěuz'řděiiíňli
hlás—
kovými podle 5 118. Na př. urozumicl fi ŽKlem. 138, 3, rozumieli fu L
81, 5, hrad opuftyel DalC. 39, Morava tu kniežat opuftyela. L 73, láska,
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zftudenyela jest Orl. 49", atd.; by fluffal k bohu Štít. uč. 695, by k spa-.
sení neprzyl'lufl'al Štít. ř. 192'“, dfczalo jest plnit ŽKlem. 77, 27, jakž Ilu—
[falo Pass. 343, kak by se buffalo Štít. ř. 188. tak ztenezalo břicho jejie
ML. 135h, (mužové k bohu) [luffely Štít. uč. 69“, (oblakove) aby nedffczyely
Pror. Isa. 5, 6 atd.; adj. krále opielfaleho 'l'roj. 33b; oIirzel Prešp. 2087.
ofyrzela- Štít uč. 520, proč bych ofýmela byla 01. Gen. 27, 45, aby (mast)
nezwyettrzyela Mast. 161. toť-smy po tobč offyrzieli Hrad. 21b atd.; oly
rzaly (-ý) Ol. Gen. 43, 14, takoví sirotci zde ofyrzaly jsou KolT. 52b (1626),
ofyřalý VelKal. 178, nám osiřalým Pam. 3, 42 atd.; rány zaczelely bieehu
])alC. 31 a nebo zaeelalo Háj. 75“, abych pozelel ŽKlem. 157b & by kto
zielal ŽKap. 68, 21, barva mého obličeje jest fczyrnyela Orl. 17“ a. kůže
má žčrsniala na mně Hloh. Job. 30, 30, přěmoženými nepohrdiel ŽKlem.
68, 34 & nepohrdyal Ž'I'om. tamt. atd.; uměl, slušel, osiřel fem. —a.atd.,
veskrze -čl, -el Us. spis.; uměl, —a,—oBartD. 2, 29 (holeš.) a j., slc. umel;
zkameňal Suš. 42, zkameňala t. 120, všecko očerňalo t. 147, (pata) zčer—

ňala BaitD. 2, 58 (kojet.), chlapi bújali si t. 297 (val.); zdlouženo: uiíiói
BartD. 1, 91 (kel.). humíl chod. 57, nehumíla sem chodi-Ian. 101, neroz
umíla sem t. 91, rozumíli ste t. 75, jak slušílo I:.80, umil (z -íl) fem. uměla
BartD. 1, 127 (las.), & z umil pak další změnou dialektiekou uiíiul t. Srov.
$ 39 č. 1 a 6, pak I. str. 365.

f) Participium
-6s: umčv atd.; sl-ušav. —čq_š_i._:_ofgšg_;
osz'řěv atd.;
z býv. umévr., slušava, osirévz, waši, —v5ša,se změnami hláskovými podle
5 118. Na př. wzupiew zástup Ol. Num. 14, 1, zlú myew radu Pulk. 1233,
zhrziew to 01. Gen. 48, 19, spilewffe jím Hrad. 86“ atd.; umčv, slušev,
osiřev, —vši, -vše Us. spis.
_g)__I_>_g_1j_t_
i_p_i__q_iii:gggggaý;Aatd.,

z uména. Na př. aby bylo vmieno

Kruml. 304'), aby bylo pofpyleno All). 29%, umóno atp. Us., homjerió Bm-tD.
2. 175

(hru.)

atd.;

_z_(ll_c_>1_1_ž,p_1g'g_1_jqag,___-g'qz__:
ciesař rozumin

býti

muož

ChelčP.

2673 aby (řeč) [rozumina byla t. 7“, \vyrozumijno Háj. S“, _qbyulfo/Jlllllqg
_bylo B_e__ck_.__
1, 117,

mohú

rozumijni

býti

lidé

ChelčP.

680. suchá

místa

mohú rozumijna býti I:. 92“. esli ste srozumíni ehodHan. 285 a j., srov.
43. -— Pro tvary -án atd. nemám příkladu.
_11)._$_1_1.1.>,=5._t„_£.t_1.1_t.i.vu.1u_7
\:__e_1.íb..a.t.1.9.gmail./1,

314447242,

—%7z uměnbia,

slu

šamje. Na, př. vmienye tvé ŽKlem. 138, 6, pravého pokojč gmyenye Alb.
10413 pofpilenye

ŽKlem.

39,

5 atd., __1i_i_n__č_pl'.___s,lyš9_iií_gtgi,___lfs.

Některá slovesa jednotlivá vzoru tohoto.
125-Mleg'gsLsgmjatííqíLní.
3534122340241!

mnohá.Jsou.313391934„alimenůjw

534131.„s_c_._atáv9!ai;_...£í19_být!
P;,-.š'_t.'2.1.n._..ŘÍEÍLFQ..PŘÍSIBĚŠĚ
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mti

5.3.-.DĚ-„ÉQZGÉÉÉÁ--di1ÁQID.._fEILz kmene adjektiva

bohatý.

bohatiti divitem fagegq; rovněž tak cěleti proti cělz'tz',črnčti proti

črnitž,

__pggtj__b_éfl_i_ýfě__l_1,__bíl_i_t_i,

ončmčti

lenčtž

proti

lcm'ti,

_mdhšýgl__p_1'_qt_i__gz_c_í_líýi_,

proti oněmítz', zpz'tométi proti zpitomžtz', ita-339219332"pygtžífmgalýjý

atd.; a_Rodobně umčtz', bolcti, žčlati & j. z kgggýjgbsaqtilyml
_.Iggllnžgý
atd.., sluščti 2 km. subst sluch (: slušnost,) atd. K nim hlásí se také většina,
těch, která zde následují. y_nč. tvary —čtz'beta) & -iti, ,z pův. -čti & :;th
213010_dcaqnlinatixančkdx

„80mailni, „a.zejménahývá

1%? za těti;

na_._1>_ř:„

inf. tmehliti m. truchleti, impt truchlí m. truchlej, part. truchlil m. truchlel,
alibis'lilamz

59.910. atp- EQŘLPÁKMŠI.

fěáě-_míxaí.pži _sqhó.n_a£1_by_t9_č.m_3.£ě,_

D&PLLCEŘĚŘ .sa.Ba1'tD- 1, 14 (zlin-)=..zeěezqšti..jgvýznammn.ppdqu _k.
mít?.
áá..
a..
odtudyšsi
gw..
béleju, bělati. Pl'aes.: (oni) sněhem obielegiu nive dealbabuntm' ŽKlem.
67, 15.

\

b_OlÉJ'EallšzlfÉě-„Etaqsz__QQĚQKQÉĚLL._&Ž_21_Č...12919312_RQĚĚLMĚQIÍK 244.

bolegy t mě hnáty Vít. 39b. — Part. bolejč atd.: já.z i otec tvój bnleyucz
hledachom tebe Hrad. 72“, přietele t jest i bolegyez chovati Štít. uč. 25%,
adj. já. sem chudý & bolegyczy ŽKap. 68, 30, (duši) bolegycmr dolentem
Hod. 56% — Part. bolel Us., novotv. bolal: když to dítě pobolalo Pís.

svatokup. 25- — Mluglglnmakó—WQMJĚ

III,-„2.-_p.1íae_s._b9_lfzf_atd.„

v. 5 132.
_bzežěíu-„Pui.č,ti;,bázi-, gtsL._b3€i€éá&?f9ú!í9-„Praes- buičju atd-= já busyem
Modl. 41“, (lid) přielišně bvgije HrubLobk. 70b, 411_3213'qa___syětě_pygiegi_

311ml; 295% — Impf. bujžech: ješto bugijeehu Štít. ř. 1205 512.31). —
Inf. bujčti: kacieři bugyety nesměli Pass. 389, že vás bóh nechá zde na
světě bugety Štít. uč. 75b, menšiet jest zlé bugeti v světě než klášteře t.
77“, bugeti ŠtítBud. 188, baugeti Reš. Jg. ——Part. buičjě : vól bugege
lasciviens Kladr. 1. Par. 13, 9, pobugiegycz Pass. 379. bvgeg'ijcze HrubLobk.
5892— Part. bujal: proč bych buyal Štít. uč. 71b, jej trápě protivenstvím
aby nerozbuyal t. 31“, (tělo) aby nebuyalo Štít. ř. 173“. — Nč. bujím,
bujel atd. Us. & Jg.; dial. bújat BartD. 1, 202 (val. & las.), chlapi bújali
si t. 1, 297 (val.), & podle toho také novotvaró praes. sg. 3. bujá t.
202 (vzd.).

bydleti v. bydliti v Š 139.
QŽQŽQQLMCČĚCÉĚ:
stsl. cdětž sauari.

Praes.

cělaju

atd.:

zda už (bolest)

za—

czyelee si sanetur Pror. Jel-. 58, 8; — 391; g_ělgg_h_:
_(EQQLPEĚĚXQLQĚŘĚYŘ

£)ng 31; — part cčlcl, cčlal: rány vše zaczelely byechu DalC. 31, ucho
zaeelalo Háj. 75%
črnčju., črnčti, v. v g 124.

_sts1_._4_(_i_5_ěd_q_t_i_
pluere.__I_931_)t_.
dšččj : oblaci dzzcmeyte
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ÉgliglgdiiygliojilyQL 204b. Part. (:lščal pl. dščělz': dfczalo jest na. ně maso
pluit ŽKlem. 77, 27, aby (oblaci) nedffczyely ne pluant Pror. Isa. 5, 6.

iqfějyhfqízgžejij, Part. -duřěl: jestliže otok naduřel Sal. Jg.; jste
pýchú nadurzali (-í) Alxp. 103.
(lýměfiu, dýmětz', srov. stsl. djl/máti sg fumare. Praes. dýměiu atd.:
(hory) dymyegiu fumigant ŽKlem. 103, 32.
haněju, haněin hana slaném.hón, srov. I. str. 91. — Praes. haněju
atd.: (já) ji hanyem Kat. 46, ktož j7ho hanye Mast 63, lid boha hanye
Alb. 89% chudí boha hanyegy ML. 57“. šestí hanyegy boha. A1b.-90". —
álů-24473.._YgžLga_nÉr£1_RQTEJEX_E_ confunde eos Mam-1.199: 40, 7,
nehaniey ChelčP. 1543, nehanieg KabK. 265. — Inf. haněii: vilmý jé sě
Libušč hanyety DalC. 3. — Part. hančjě : mne nehanyegye" DalC. úv. 4,
co s' chtěl hanyege jej GestBř. 125, hanyegice Hrad. 52“, Krist. 97b, hanie
gícze gey Kladr. Sep. 15, 14. —- Part. haněl: ani jeho hanyel Alb. 143,
proč by hanyel I'ulk. 66b, já sem nellanyela Kat. 72, oni hanyely jej Štít.
uč. 15“ atd., hančl Us., haňél BartD. 2, 35 (holes) Vedle toho je v tř. IV
ha—nz'ti, v. 5 139.

4334463413331.
_59_v_ěě_ě_„)ienel'ari:
Praes. hověju atd.: (na) již třmi
dny howie ani má co jiesti EvSeitst Mark. 8, 2, všechno showie tobě Baw.
86, páni chudině zle howiegy Hrad. 109“,.hovada howiegijet jemu m. hovějí

Ben- Jud. 11, 5—
malteqčigJLoyyngépgiwyL

lze/519.395!-105, howiey

hosti tomu 1897, poshověj mi BrNZák. 45% fhowieite EvOl. 245b atd.;
hověj & hov Us., pozhovte Batti). 1, 254 (val.) a j.

Lrglgig. 331345 stsl. gradéti superbire. Praes. hrděju atd.: 122512913:
_gliggiu nepřáter

(instn) despiciam

nepřátcly svými t.
nebo jest pohrdiel
34, wzhrdíclo oko
V nč. má. převahu

ŽKl_e_m_._
117. 7, doňedž (on) nepohrdie

111, 8. Impt. 7wděj:_ nehrdyey IIod. 20h. Part. hrděl:
jimi ŽKlem. 52, 6, pohrdiel I:. 77, 62, nepohrdiel t. 68,
mé t. 53, 9; analogií: nepohrdyal Ž'l'oln. 68, 34. —
hrdati.

_Íírjšížt._ll?ť€ČÉ7Ěn.Z
kompamaimíha_lzršljfmó
srov- Listy filol- 1884
441 a 442. — Praes. hrzěju, atd.: já. dóstojenstvím wzhrzyegy Pulk. 32%
(já)

pohrzíem

Kladl-.

žahn

39, S, _h_1;/„i_es_g_lesp_i_ois__ZK_l_em_.
9, 1 (12),

poní

ženého nopohrrzies non despicies ZKap. 50, 19, ktoz pohrzye tú libostí
Štít. uč. 124b, (lid) pohrzye Ben. Esth. 13, 4, wzhrzyte mým zákonem
Comest. 87“. — Impt. hrzěj: pohrziey ŽKlem. 2G. 9, bože nepohrziey t.
50, 19. nepohrzyey tiem Modl. 383, nehrzeyg ižádného Oto. 231? —'- Inf.
hrzětz': nepohrzyety Modl. 453, wzhrzieti Mill. 1105, bohem polu-zeti ChelčP.
54; móžeš jím rád newhzrzaty (sic) Růž. 3011. -vzhrzěti, rým: jmieti). —
Part. hrzcíiě: věcmi zemskými zhrzyegye Pulk. 22b, jinými zhrzege ChelčP.
211% — Part hrzěl : newzhrziel jich prosbú non spravit ŽKlem 101. 18,
ani wzhriziel ŽKap. 21, 25, whriziel (sic) t. 77, 59, nezhrziel Kladl-. žalm.
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21, 25, jímžto jsú pohrzyeli exprobraverunt Koř. Mat. 21, 42; hrzal: vé
voda whrzal jím jest PulkB. 20b, PulkL. 45, (Břetislav) radami wzhrzal
jest PulkR. 49% pak—li by (ty) 21112211
01. Ex. 9, 2. — Part. hněv: zhrziew

to renuens Ol. Gen. 48. 19. — Part. hrzčn: aby byl pohrzen ChelčP. 142b,
pohrzíena Kladr. Gen. 39, 13; hrzá—n:(žena) jest zhmana repudiata Ol.
Lev. 21, 7, (ženu) zhrzanu t. Gen. 39, 13. — Part. Izrrzal mohlo by býti
z *_qardialň (inf. *gardjati z -ětz'), z kompt. go)-dia srov. stsl. mimíati
z kompt. mimi-; ale poněvadž pro hměl jsou doklady starší, proto podobá
se mi, že hrzal vzniklo později, analogií. Totéž platí o part. hrzán proti
hi'zčn.

'

„iináfa_„if£i_eiíL_síb;l=_
máš?-.habea-.íš9šen„„$hxeša
_(5.hiat— j—L .oslebcam

19119.jest em.-.,

2.0.92; _FYÍŽ;_.C.Q-.Y9_.Ž'ZW:_
židi: .Stsl- imo, .igtiv

ZLčhg-._j.q....kmen. .j.f>zofée1_31!-xoř99ý,příponouna:

% 88

o níž v- v š 16 č. V;

£._1.$_1Da...íwůzěrc.bt...p.ř_ípo.nou._..třídy.._tét9-Z 151510123;st_.Y...ě9$!=i9ě„ prace

Meri—„% tvary, _ostamíjswifcwž— ;...ale..analogií..hixálimen_„tgntq„paíst9.
0_119.b.<l=....3__11_3_09ř31£;Tak jest ijinde

slovanštině- Me!?žitfšho

se__odsl__itipi_m7" a za jmám,

atd. je pak mám,

jmicti

531_1.__mc_c'_n_z„__
p_51_.__
_J_'_fg:m_a_-_m_b,
sesebni

v. 5 7; !& _pĚL_gii_1aa_1n
Apešill'i'ol'1189“,

;_

p_římaoil.

(já)

—_snghjmgLšz___ináš„_U5_t„;_“líi"sg.

. Ylasmí

mám

jmá:

míti
Jak?

ŽKlem.

„st.áyá.
atd. — _P_ra_e_s_„
„v. i€?-??1h„ atd.-,.

154“ atd.. iná,_m__

prorok jenžto gmaa sen

a ten jenžto maa řěč Pror. 72% má US.; —_ du. ]. jmáfuě, -va; (Jan se
mnú) gmawie túhu ukrutnú Hrad. 563, mawie stkvúcie věncě Pass. 598,
va oba mava příčinu Gest. (Výb. 2, 922); — du. 2. 3. jmáta: má střícě

velikú čest gmata Mast. 409, (manžely) máta schovati milost pravú ŠtítV.
47 ; — pl. 1. jmáme, -my: na to svědka gmamy Kunh. 1485 vody nogmamy
svD. 60, gmamy DalC. 2 atd., mame Us.. mámy BartD. 1, 133 (laš.); ——
pl. 2.1'mátc.. máte Us.; — nl.,-,31.stsl-„éwtaz
17;om9„:n_ěo__.19ng
ibm-.: V č-_
v_ša_Is_1_1_o_v_ot.V„a.r„ima.žzš=
_.QYŠQmŽCZ téhož.. lan-. ibma— : pohansmt9__.za___to grilem

31311; 2, 18, gmagiu ŽKlem. 134, 16, magiu tamt., ješto gmagyy přijíti
Pror.

1113, přijíti magyy L 33“, Eaj_í___lls_._;
majú BaitD.

1, 25 (Zlín,). majó

t. 2, 53 (přou) atd.; maj' Us. ob. (o maj' býti v ArchČ. 14, 196 viz na—
hoře vš 14). —_1inp_t._
jméjatd.,_nč.__měj Us._Odsutím a zdloužením jmie
m. jměi: myewa tento mlýn spolu Pass. 536, gmyemy Alb. 100“, dial. mjé
Bai'tD.

2- 29 (holeš)

a j.; ;v_e.l'ě99.í_„_z1'.1_ášt_nini=.-.žzněi.leta.dielq
= měj toho

dík, jež přešlo ve měj-ho-dčk, mic-ho-děk a mí—ho-děl.:a skleslo ve význam

interjekce : eugel Zvratnou analogií miaj, srov. I. str. 137: miajž se dobře,
ArchČ.

14, 367 (z r. 1528).

Novotv. maj Duš. verb. 198 (slo.). —_I_ilJBf_'._

z čehožněkolikerými
změnami
hláskovými
se vyvinuly
tvary znění i'ožinailitého; zejména jest jméjiech, méjz'eah: (baba) gmiegieffe
psa Hrad. 1033, gmyogieffe ŽKlem. Ann. 5, Pass. 280, dietě na čele gmye
gieflie- ránu GestBř. 60% (Kaifáš a Annáš) snem gmiegielta Hrad 82%
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gmiegiechu ŽKlem. Deut. 37, gmyegyechu jej za pána Kat. 146; \'iece
miegieffe ruda pěšieho Ale. 3, 41, (baba,) myegyeffe pastorka. DalC. 19.
tu sě dobřě gmyegyechu t. 58 atd.; jmějéeh, mčjěch: (Alexander) otčíka
neymyegcfye Ale. 124, gmyegeffo Kremsm. 92“, mějéše Trist. 189 atd.;
jmějz'eh, mějz'eh: zbožie kteréž gmiegiffe Ota. I“, ryticř ženu miegyffe
GestM. 150 (110), miegychu pomluvu mezi sebú 0130. 32011a j.; jmiech,
miech: anjelík imyefe lokti Příp. Svatojiř., (orlicč) gmiel'fe křídla Ale. 3,
11, gmiefe DalH. 41, gmyefl'e ])alC. 2, (Alexander) myefye mistra Ale.
126, Maria radost myeil'e ML. 34.5, (Přemysl a Smil) jiesti nemyeiča DalC.
76; jmz'ch, mích:

(král)

myfye ženu Ale.

71. — Aor_.__j7_r_těg7_z__al;d._z
(Zavišě)

gmye jěti DalC. 93, (Jachym) neygmie plodu LMar. 21, když mie Bryseida
ssésti s koně Troj. 14lh. oba bratry dvě sestřč myeita Pulk. 119b (bez

pochyby
aor) atd.—

gmietiza to Kunh.148"atd.,míti,

mít Us., mčt BartD. 1, 25 (Zlín.) a j.; novotv. mať: budeme mat zimovisku

Suš.681.—

negmage
ŽKlem.37,15,magyucz
Ale. 3.

21, gmaiuce Kunh. 151“, magijcze Štít. ř. 7“ atd.; gmagijecze t. 73a je 111.
-íce;

_1rigtje,__rp_.f_1j_ígj__ýg.;_
novotv.

atd.:

měja

BartD.

1, 26

(Zlín.)

a j. —l>ir_1-t_„_

gmiel ŽKlem. 118, 163, miel fem t. 118, 113, gmieli PilB. atd.,

měl,- —a313_1151.,zdlouž. mil: třeba to mil chodem. 42, dyby mila přijet
t. 199, dybychom míli t. 203, mjél BartD. 2, 177 (hru.) a j.; novotv. mal:
len jedneho syna mala Suš. 157. mal BartD. 1, 45 (břez.), máu (z mál) 15.
39 (súch.); v řeči laskající: tu mal, tu mala Ner. Malostr. 123. ——Bill“—t.

au../šum..: zlu myew radu Pulk- 123% měr.. M1351 — Part.-. iMi/fil.? ten
za pána gmien má býti'Hug. 369, (duše) nenie gmiena za čistú t. 148
a j., imín_LLa___sP_i.—%
_..SubS_'3_-.XQFP'_ímě'řŽ€ř pravého

pokojě

gmyenye

Alb

104“ atd., _j_m_ění_ n0votv. žmanic slc. — Složenigmqjgíěůgjějměti,
])řijnuřti mají imč- veskrze: praes. fianěji, —jměješ atd. podle 1. 7, impt.
—jmč7',inf. -Jměiz' atd—,Pipi .PnglčQgLšĚT—óLeÉŘÍĚ—„řz 106'2 ŠtítOpat
27, tesknosti pojměješ Pís. br. Jg., tělo rozkoší poimiege Kruml. 2663,
(rodiče) mnoho práce przegmyogy Štít. uč. 25"'; inf. mosojí pogmyeti práce
Štít. uč. 67“; part. poymyewffy Hrad. 59b, poymyewffe práciu DalC. 10;
pš__l)9jméji,___jj_u,__;j_eš___a,td.'Es., sg. 3. pomčje

pomá tamt., impt. přiyši
_ZÉqu,

BartD.

1, 80 (I'OŽII.) & také

bo l_gu__prý_(_:i
Ug"

leletL ll_1_1_g:_l_:_uo_re_._
Praes. leleju., Zeléš: moře

řekli sme

vrtké

srdce

ješto se le le (sic) i sem i tam jako voda t j. lelé ŠtítMus. 70b, (země)_
n_ele_lgg_f_y_e
i__s_č;_r_1
i tam jako

voda ŠtítBud.

217. Part.

lclejč:

ano je moře

uneslo lelegie fye i sěm i tam OtcB. 168% Subst. verb. lelem'c: lelenye
ductus Vocab. 176“ & rkp. knih. univ. 1. D. 32 1. 1723 sloupec 2. Zaniklo.

— Srov. strusk.: (Včtr'b) leléjuči korain na siné mori Igor ed. Erben str.
10, mrus. lnlju, lbleš Jag. Arch. 16, 15, stpol. leleyal szya titubabat pedibus
Jag. Arch. 10, 381, srb. lelejati se fluctuare, leleja se žito Vuk.
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__lenčz'u.
legáta Praes. Zeněju atd.: která (ruka) oblenye, bude poddána
v robotu remissa est Ol. Prov. 12, 24. Aor. leogěgg_:pro knězě (Neklana)
všecka, země oblenye DalC: 17, (Václav) v svém úřědě rozlenye t. 95. Inf.

Zeněti: lenieti torpere SlovKlem. 25% leňeti Lact. 201d. Subst lcněnie:
kterým obleniením Kruml. 32ób.

mdleju, mdlétž. Praes. mdlqiu atd.: (já) neomdlegiu ŽKlem. 25, 1,
(já) milostiú mdlegy Hrad. 40% že mdle ta rota Ale. 1681, (milost) mdlee
Štít ř. 93b, (oni) zemdleyu ŽKlem. 9, 4,C,tu zemdlyegy všickni údi Ale.
1794, zemdlegj ruce mé—Br. Sof. 3. 16 atd., mdlím pl. 3. mdlejí Us. Impt.
mdlej: zemdleyte ŽWittb. 70, 13; neomdli Us., matením se mdlítž tř. IV.
Impf. mdlěch: (Maria) mdlefle Hrad. 295. — Aor. mdlech: když pomdle
moc jich krále a když příběhů křičiece Ale. 1796. Part. mdlejě: (Hester)
pade mdlegicz Comest. 201b. Part. mdlel: země mdlela Pror. Isa. 24,
4, koleně moji zemdlele fta ŽKlem. 108, 24, omdleli fu t. 26, 2 atd.,
omdlel Us.
musčti, v. musiti V 5 139.
mysleti, v. myslz'ti v % témž.
:EQŠ€Í%.€ĚL:110_ZQÉĚ.
591..2.132133132Mwě139..?.koř-

rd:

_arde3'95 odtud

je také poletí, polu ve III, 2, v. g 132, jakož i pláň, planúti, v. v 5 196.
— Praes. 47014:szse' atd.: 313133 sě měsiec erubescet Pror. Isa. 24, 23,
obliččj hanbú sě zapolee t. 29, 22, (nepřietelé) zapolegiu lie ŽKlem. 6, 11.
Impt. _polej: zapoleite fie a styďte se ŽKlem. 34, 26. Inf. poletí: (čelo)
nechtělo sč zapolety Pror. 52“. 3311513; —

ygg-y_L—mggtěti Praes. -pustěju atd.: každé královstvie *:sobě roz
dělené opul'tíe HusPost 485, (královstvie) opuftíe tamt — Inf. -pustěti:
dám zemi sníti &opuftieti Ol. Ezech. 15, 8. —Part. -pustěl: tak ten hrad
byl opufthiel DalH. 39, opuItyel DalC. tamt., tehdy Morava tu kniežat
op'uftyela DalC. 73, opul'ftyely sú cěsty dissipatae Pror. Isa. 33, 8, města.
sú opuftyela t. Jer. 33, 10; adj. opustěZ-y': Opuftyely Jerusaleme Alb. 685,
opufl'tyely Jerusaleme Kruml. 194').
IQMĚ,__T_CZ_?_L6£Ž_$ŽL
srov.

stsl. radětž

sg v III.

1 (tu někdy také

bez

sg) adílem III. 2. Praes. rděju 31!atd.: (ruože) ldiegie se m. rdčjí sc Troj.
22093 Part. rdějě : tot jě vizíu fye rdiegucze UmR. 259, rdějící se vody Br.

Jg. — giegágL
Kollár

Předzp.

HZL2.Š praes. pl. 3. rdí se Kom. Jg., impt. zardi se
k Sl. Dc., gig-Lee _Ií_11_q__
131; _J_g_._

glgššjulyššgh

stsl. slušatz'; tvary slovesa tohoto a doklady v.

v gg 120—124.

_spqutž
n. smgýg'z
stsl. sméti audere Mikl.Lex., lépe sam- podle
Cod. Mar. atd Praes. fm_ěju
atd.: (já) omlúvati neumějíjejie bludu
ani fmiegy Hrad. 4:3“1(já) nefmyegy zjěviti t. 1035, ač to řéci fmyeg'i Kat.
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46; já fmyem přistúpiti Modl. 25% nefmyem řéci Štít. ř. 192“; hospodář
nefxnye rozkázati Štít. uč. 59,8, kto fmije to vzpomenúti t. j. smie Štít. ř.
164% když ny naši rudé vaditi ímyegy DalC. 50, vida Alexander že jeho
rytieři nefmiegij na most Alxp. 44 atd., smím pl. 3. smějí Us. — Impt.
směj: fmyey aude Štít. uč. 293. směj nesměj Us — Impf. smějiech: nefmie
gieffe Pass. 283, Troj. 227“, nefmyegyel'fe Modl. 54“, nefmiegeffe EvTřeb.
Jan. 4, 13, Vlaši ncímyegyechu DalG. 47; smz'ech: nesmieše ijeden Němec
do Čech sě oddati DnlJ. 67 z rkp. P. — Aor. směch: že sě fmye králem
nazývati Hrad. 973, Neklan počč sč báti i nefmye na vojnu vstáti DalG.
18, Vršovici přimluviti sě nefmyechu DalC. 40 (bezpochyby non). — Inf.
smz'etz', smítz': má.-li vražedlník Imijety tělo božie přijímati Štít. ř. 7(B“,
něco fmijeti učiniti Hrub. 380“, fmijeti se pokusiti t. 157“, oni se nebndú
fmijti potkati Háj.137b, smíti US.; nezdlouž. směti. smět Us., v. g 31 č.5

a) — 132113?th
m1,_1í.._l.-_

do tř- 1—7; ale v & pyžággrpajak samým-„31.935

„_b3:1_9._bx_.:9.zf.-.

Mlafpíleaépělzz„ze

stnšm. .spíkŽ.?lit;„Spillkžglíěížyatia22495;
spí

leju atd.: É__l_'pi_l_qg)'_l_l_1jgý_._130b.
jenž bohem pofpyle t. 955, (kostečníci)

svatými fpilegy t. 1155, třetí fpilegy ŠtítOp. 398. Inf. spíle'tz': počechu jím
fpileti Hrad. 88". Part. spůejě: jako ffpylegie vece ioculariter Otc. 184“.
Part. spílal : (kupec) by nefpilel Štít. uč. 1122 aby (ty) neffpylel tamt.,
potupil i pofpylel Alb. 29% Part. spílcv: spilewffe jím Hrad. 86“. Part.
spílmo: bylo pofpyleno Alb. 293. Subst. verb. spílenie: pofpilenye ŽKlem.

39, 5 atd. sziklo.
studeněju, studenčtz'. Part. sfudeněl: láska mezi lidmi zftudenyela
geft Orl. 495.
ÍŽQŽLLÉĚÉÚŠ...PSL...ĚŘZĚĚŘEQPIIUHPÍ;
Pmes

tleij

atd.:

pomoc Jich zetle

ŽKlem. 48, 15, všick'ui zetlegiu t. 101, 27. Part. tlel: milost tleln Rúd. 25b.
zetleli sú jiezvy ŽKlem. 37, s atd.; dial. tlet Bartl). 2, 11 (holeš.). klet t.
128 (z:íbř., dinlektickou změnou tl- v kl-_ srov. I. str. 393); odchyl. praes.
tlu. tleš t. 1, 126 (las., podle I. 6), cosi kleje t 2, 128 (nábř., : tlí),
v 121ml 11291191).
5919.99.
lafejalgjaqlípll-SláxvacI. 9» tlící stal ČechNezn
43 (tlející stlaní)
_ýzgghěgjgi __trzgclfíleti,[gyga-_:

(Machi-,

srov. Stsl. d)“gchl'o' tristis,

do'gchnoveněie tristitia., drgseló, drgsl'o' morosus. — Praes. trewhlcju atd,:
(já) truchlegy Hrad. 40“1 mnozí truchlejí ŠtítV. 283 atd. — Impt. truchlej:
netruchlcy sobě Modl. 167% protož truchlejme ŠtítV. 283. -— Inf. truchleti:
(člověk) by měl truchlety Štít. uč. IOP, proč jest truchlety Alb. 15, velmi
truchleti ŠtítV. 283 (3krát). — Part truc'hlejě: jinoch jide velmi truchlegie
Hrad. 1023. — Part. truchlel: David truchlel ŠtítV. 283 (2k1'út) atd. —
_blaj:e_s_ews_
truchlžti_t_1_'j.__1_Y_:
impt. netmchli

lící rodina Us. m. truchlející atd.

Us. m. netruchlej,

part.

truch
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uměiu,

mnětz', Stsl. umétz'; tvary

slovesa tohoto & doklady

v. v &&

119—124.

lillěžíh 326%

denomipatutyg ..z_.._k.mf__
$%st

_5911;_??M;_„stsl-_
wp?

_el_aln_o_1_',
srov. 1. str. 429; vedle toho jest úpiti v tř. IV, v. š'láěfa'
stsl.
vapz'tz' a upitz' praes. vapijq, mši v tř. I. 7, srov. Mikl. 32 108. — Pmes

úpěju atd.: ana (žena) upie Hrad. 1263, bohatec \'pij ChelčP. 1691', kněží
volají vpiegy Rokchlem. 134“, (žebráci) úpějí WintObr. 2, 126 (z Rokyc.
Post.). Impt. úpěj: vpieyte Ol. Oz. 5, 8, plačte, vpčgte Hořek. 13% Aor.
Ép_ě_c_lg_:__1gž<1u_i_v_žeu_m_ve_in'ugiit
Koř.

(_žeii._27,

34 (g \r'Lz'L-v'npč),

wzupiechu

Ol. Súdc. 19, Šó.-.inf. úpětz': počěchu upíeti (sic, olšin—voustařouí Hrad. 130“.

ta jistá ma vpieti na súsčdy Řád pz. 88. vpyety bude ululnbit Pror. Isa.
16, 7, počě vpieti Oto. 221'2 qut. úpějč: vpiegie Oplakovati budu svú
biedu Kruml. 230% vpiegicze clamzmtes Ol. Súdc. 10, 10, vpiegijcze utekli
Ben. Súdc. 7, 21 a j. Pant úpěl: by upi“l (sic, opravou jako v inf. v témže
rkp.) k živu bohu Hrad) 13217.že jest neupíela Ol. Dcut. 22, 24, vpieli ste
Ol. Súdc. 10, 12. Part. ?ípčv: wzupiew zástup Ol. Num. 14. 1, zúpiew Saul
Plakal jest 13%—1- ch- 24- 17 atd- 339119,.1ú-..%:„_úpěj_í_.atm-„1251Zanikl..

Malaga,..

„dgggrgimtixm z._žfzq_lg,_._pšejatéh9„ze.
.stnššm:„Ovaletsm;

& \\'31_III_ZL_S_C_._-_=_DQ.ÍÍŠP©_.iLLdLQŘQŠlŠĚQ__ÉŠLÉÉĚĚQ:
Praes— váleju,

váléš:

(kán)

často wale Mami. 682 krajina o niž dvě království waleta Štít. uč. 29b,
(črti) wulegi proti lidem Kruml. 63b, ten lid . .. často walegi se žoldánem
Mand. 24b, křesťané s nimi walegy t. 77b. Impt. válej: ten waley s Čechy
DalC. 78, waley s námi pugna 01. Súdc. 11, 6. Impf. válcích: walefl'e Ol.
Jos. 24. 9. Part. válejč : walegicze Ol. Súdc. 11, 23. Pant. válel: (král)
walel t. 11, 25, ten ústavně walel Maud. 8415,on s nimi walel t. 25“, pro
síce aby s nimi newalel Alxp. 13, wáleli gfú proti Kannaneovi Ben. Súdc.
Ir

9“ ZĚŽĚÚĚLOL

vodněju, vodnětz'. Part. vodněl: vody rozwodnieli inundaverunt Kladl:
Gen. 7, 6, adj. rozwvoduielych vod t. Job. 22, 11; vodňal: adj. vod'roz—
wodnialych t. Isa. 28, 2.
_ž_ň]gíq_._ž_ě_l_qtj,
rus. žale'tb, stsl. želétz', želéjq lugere.

Pmes.

žělcju atd.:

zloděj zzele že ]“ kradl Štít. uč. 128“, člověk zyele Alb. 16'*, toho selewye
AleM.

1, 21, jsú ješto zzelegy

že jsú zle činili

Štít.

uč. 12sb. _I__m_p13._fž__ěl_qj__:_

ty nezeley že máš umřieti, ale zeley ež Štít. uč. 150% viz 3. zieley mne
Ans. 2, zzeleyme své viny Štít ř. 221'*, _zieleytovnieho synumHi'ud, 50b.

Impf.
Pass.
Put.
Troj.

žěléch: Nero zieleffe Pass. 298. Part žělejě: Petr zaplaka zielegie
289. potřčsc sě země zielegyczy Hrad. 923. želegicze ChelčP. 57b.
žělel: abych pozelel ŽKlem. 1571', Nero zielel Pass. 299, mudřec želel
197b; odcliyl.: by kto spolu zielel qui contristaretur ŽKap. 68, 21,

dialekt—
želatz'desiderm—eazana__naatzgsjít...immz,„zemuiQSMěJiýLLtL nz..

Jiné..
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2. vzor

trpčt'i, trzšu.

126— __Sem_P.š!t_fi.$.19_V£Sf'!_ĚlÉY_tĚPÉÍ;„iQ—ÍÍFPŽÉQ
31.991.- PHESEEPRÉJÍÉĚELQ

[=Lesk.
IV.
B].

na př. pglz_tbrp-Ii- stsýLtrap-i— č. trp—ij slyš-i—- atd.

Kmen inňm'tivní je

Tvary slovesa vzorového jsou:

praosens indik.:
sg. 1. trýu, -z'; -ím

du. ]. trpívč, -va

2. trpíš
3. trpí

pl. 1. trpím, -mc, -my

2. trpíta
3. trptta

2. trpíte
3. trpie;

imperativ:
sg. 1.

—

,

du. 1. trpz'vc', ava
trpvč, -va

2. 3. trpž__A

pl. 1. trgpim. . .,
trium, —my

2. 3. trpita

trq_

2. 3. trpíte

trpta

trpte;

imperfektum:
sg. 1. trpžech

du. 1. trpiechově,

—va

pl. ]. trptechom,

2. trpíeše .
2. trpžcšta, -sta
3. trpz'ešc trpicšta, -sta'
3. trpžechu,
-z'e- ze staršího Jel-;

—me,-m3/

2. trpiešte, -ste

aorist:
sg. l. trpčch

du. ]. trpčchovč, -va

2. trpč
3. trpč

2. trpčsta, -šta
3. trpěsta, -šta

tvary jmenné:
inf. trpětz', sup. trpět;

participimn
-nt : trpě, trpz'ec- ze staršího _-ía, -iác-;

-ma: držim, -a atd.;

-l5:tryěl, -a atd.;
-63:t711ěv, mši, —vše;

-nz : trpěn, -a atd.;
subst. verb.': trpěm'e.

pl. 1. trpěckom, -me, -m_7/

2. trpěste, -šte
3. trpěchu;
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Tvary slovesa slyšět'i, vzoru pro kmeny, které byly palatalní již v psl..
v. v šš následujících.

K tvarům jednotlivým.
127. 2 _1'a esens.

Sing. 1. írjau, slyšu, aiu, -i, psl. tbrýg_,__glyšcg.
Tvar__

1391;zoznam.33ý.1_3__512911utms-_ ,tbwi- &koncovky

přijaté bezi

kýly
ana-logií podle/„aw atd" srov. % 7 č. 1; t_arp£:q___s_tal_q„593253757
A t_olgo„dále"ýgoýg,_Jako v tzn-151;
starší ijzměněno v —15-,tak změněno
ve stejných

případech jiných:

bj, v_i, mj v b', 15, n'o; r_i. Zj. nj

v ř, l', ň;

tj, dj v stsl. št, žd & č. 0, : a dále'z; sj, zj v š, ž; viz o tom na svých
místech v hláskosloví. Změny stejně, ale příklady hojnějšími nežli zde
doložené jsou v pmos. sg. 1. třídy IV, viz pmto % 134. Bylo tedy stč.
tl'pčti—tm'm, veleti-vclžl, viděti—viza, visěti—lvišuatp., jak dílem v dokladech
zde následujících je dosvědčeno, dílem najisto předpokládati smíme; _a__l.)y_lo
_dgl_e_5__gr_on_i_klou
jotací -iu a přehláskou -i. Na př. (já,) sé bogu Túl. 30b,

boiv sě DalHr. 8, já jenžto tuto ftoyu Pas. 458, proto se boyu t. 310,
jakž wyzu Boh. 353. k nimž (městóm) przyfezu Rožmb. 19; pgzwyilzjg

EE., zlýfňu PilA., mylchziu o jiném IMQ,-M

se zzthyziu LMar. 30,

nezbogiu se ŽKlem. 15b, násilé trpiu t. 1249, ufliffiu jej t. 74% uzrliu t.
4“, vzrzyu'1)alC. 63, wyzyu I:. 34; _11_eo_f_f_plílj__prvé
než smrtí sejdu
193 _(ogpegí), wizy Kat. 18, já nenauizy Ol. Zach. 8, 17, vizi Trist. 312
(l'ýlll: přiblíží) a j., vizi t. 317 (rýn'u cizí), hlezy na jeho rány Modl. 170“,

kdyžhlezy.Kat.58,Kruml.
422",I-na-tě
hlezyt. 429%
MĚL Pass. 451, sebe sám nefc'zyezy Rúd. 43% (já) veli Trist. 328 (rýmz

posteli),
t.

<=
milý)
atd-Jimma

atd-- 3_.9d_t.ud_přejímá.

tai.le...—(Zš.

.:ďz—také do_._sg:=_.
1; místo „zz-.=bože-"k..tobšbdyn.

zŽK1g1n_.__62.
2, k tobě bdy ŽWittb. tamt., heftydyu (bez kontéiúlýlhs'wí
. 2b, (já) se nel'tydy_ Pass. 452, _já nescedi (šččděti) Bow. 69, t. j. (já) bdiu
m. bziu atd. Tak bývalo

bezpččňjv'By—l'ziké'"pří—s_oůhl-áškěchjiných,

ale pro

ty nemám dokladů. Myotgyzjýpýg, podle % 7, A) č. 4; na. př. nemalo

1133151:
33b,neftrpymŠtít. uč. 19b,welym15.38“atd.,

—

Sing.- .2—...
„t.rzzíše_.él.yš.íš,psi,.:éšb: sě domnýff Jid- 169, pomnýff t- 170; vzrzijl'f

Štít. ř. 9“ atd., dosud tak. — Sing. 3.,trpí, slyší, psl. —itb: jehož se Ile—'
domný Jid. 117, nepomny' t 118, lelij Enos .lle. 4, 24, člověk widíj
Štít. ř. 3b atd., dosud tak. — Du. 1. trpívč, slyšívě, -va, Stsl. dvě (—va):
vě trrpiwie Hrad. 90b. — Du. 2. 3. trpíte, slyším, Stsl. 2. -ita 3. wáte: (vy
dva) mnytn Pass. 283, oči hledita. ŽKlem. 65, 7, oči vzrzyta Pror. 81%
wydyta oči mojí Kat 184. — Plur. 1ť trpím, slyším, psl. -im5. zde nedo
loženo, ale mohlo bývati, dokud nebylo novotvaru -ím v sg. l.; topíme,
slyšíme, -my, psl. -ímc, fimy: widijme Štít. ř."8“ a j., wydymy DalC. 15,
Gebauer, Historická. mluvn. jaz. česk. III. 2.

18
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slyffymy Pass. 464. ftogylny Modl. 15“ atd., trpíme, slyšíme Us.. béžímy
BartD. 1, 76 (val.); dial. —mčatd. jako v š 54. — Plur. 2. trpíte,
slyšíte, psl. 4m; trpijte Štít. ř. 20h, drzzíjte t. 29h, newidíte BiblB. Mark.
8, 18 atd.,

dosud

tak;

dial.

-ťe atd.

jako

v g 54. —_1311_1_;_,_31
_Q'Ig_i_e_,___qu_š_i£:

mfe_hl_ágl_tp_u___ze__s_gar_š_ího psl.____-g_t(z;uzrs'íe

PilC.,

ti vzrzije

Štít.

ř. 4%

neradi wydije t. 14h, (královstva) ftogijc t. 91', ješte flyl'fije t. 143 atd.;
zaniknutím jotace -é: jedni hoí'ee v boží milosti ŠtítOp. 317, lampy horže
KabK. 20b, zvieřata krzicze t. 4“; Équjíí_:f_z_t_í])_í, _sl'yší _Us. spis,; „31937933

gaba-„ď,_;pjlpwe.
111:..1: „někteří nmyesi EVOI—
205% (věrní) ftflšifgí.
gangpjggggrqgt. 573, wydiegy' Bri'gj'žžuý 'k-teří'žto'ninějí ctí?
'7_,_(lidě)
videjí ČernZuz. 254, at hledějí t. 308, (přídavky zapsány) stogegy KolEE.
4100h(1643), sedě-gi v. sedj Drach. 107, widěgj t. 108, mnozí držegi Beck.
1, 154, flyffegi t- 1.. 57- (tři stolice)„[t9g9gi_„t; 2.8.5241.. (u...Beszk:121311191
neshořegj BílA. 26, vllyffegi BHG. 197 a j.. trpěgj Seel. 331, ftogcgj t.
299, widěgi is- 76 a i. (velmi často); „vratila
.:.?ijxLíe;
do. _Skl-_ĚŠ_V.I.1.I_
5191-i .v jazykalanjžgéšn 191169.„rozmtha „ale vusmypil.. \?.písemnictví. novo—_

českém zase tvaru náležitému -í; BT).-(fj*,-ej". trpěj, slyšej

_UsfdlŠÍ;

dial. jednak líci, -á, -z'a.'"-'d," Lá.""'25žl"ěéi;nibh, Joh), jednak -ěju (23.76),
-7Í_jú,-ijou, -íjou, -iió, vám a jednak ajd, ája, podle % 14, A).

a_kmgygfá

deběnžýxúskx.3212272matnou.
_analqgiLifč

faúiesš i9š99..9!9zi_.d£9ř51.i„lem..

324,

5 17 č. 4;.a_y._<10_bš.

genin.—í _l.>ý\tá._za_ně„opě1:„zxratnou...ana19gíí„-íc.:_ widieš MudrC- 79%
klášter _lggíjg__l.9_hk._69" atd., srov. © 17 č. 5. V nynějších pak nářečích
bývá. totéž -í změněno, jak ukazují příklady: slyšěm, slyšěš Bartl). 2, 28
(holeš., změna v -ě bývá v han. zejména po souhláskách sykavých a l-,
ř-, srov. I. str. 214), bežejm, pršej. klečejte t. 52 (doL), léžim, létim,
hledím t. 85 (stjick.).
128-

..Inlperativ—

Sim—:- 2- 3—trpí— -za'laš€1__n_s_1_-_„Hané.-.slflšis312!.PL

EČLDŠQ_)ÍAÉIJSHJLĚŘY
PMC; 67, trpí—ž, _vazšL—ž-_lla_&a_-i.b157á.._1ž_d_0"£
nřehlaslsx wíamtnaq_analqgií.._:íze,
srov- % 19 č. 1; na př. .vz,r.Zyn..\ii.<19_a_S

ŽWittb. 127, 6. 995141119
finally/$.;52942910. 23 atd; &'Jen
ĚŠÉÉEÉQŘL

92139.žádala..

klima:

.J_!s=_<zlláp_9.-i_=„_1>21m_1i
.atp... ..Stš.-..i „ně. ; ale i.._t_\_1

121351132..)í..s£š;_31awa„na_ň.. .Alb, 105% nm PassKlem- 55“ PIQtLJlÉ
317971řiluzři
— lla-„J.:..??Měnflyššvš, ???.: stsl. t7'61)ivč,slyšivě (ma),
zde

nedoloženq

;_y_vyn_e_c_l_1_z_íl_1__ín1_1
saxnghlásky

c_h_0_ď_\zě_.Ql_..l-'Res'-

14= 9-

—

trpýgcf, slyšvě,__-va:

gt_ójvě

2.1.1..-..2—„
$:._!.máta_z-..sl1/š!š£qz Psl- -ifa=

& ne
když

sě

oba vdata, tehda sě právem oba dědiny drzyta Rožmb. 253 (mohlo by býti
indik.); _t_)32_tc_z,_s_l;/__š_tg_:
flyffta komorníky
(du. vok.) Rožmb. 248, oči
drzta póst Štít. ř. 208“; analogií -čta, v. š 19 č. 5, _z_d<_a_nedc>l_oženo.
—
Plní-_.__.1__.Mt_7'pý7_n,glyšim,
-mc, —nn, psl. -im5, -mc, -m;z/, zde nedoloženo;
vy

.qulaánína-gamgmádixitma.-flyšme.Us:;

-m3/= Stuoymy MastDrk. 321,
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drzmy

sě NRada

1248;

dial, -mě atd., jako

E!Eí??_i_.ř.12_l?díemi„KPÍ1- These
Plur.

v indik.;

analogii__-_g'm___a_td_.:

6 atd-: 393mšmllrišmnzpiglls-

2.__3..____t_,'r1_)_í_t_q,_:gtygiqetnpsl.
-ite, nedoloženo;

vynegháním

—

samohláslq

mito! fly/síte; Slyfte attendíte Žíloss. 77, l, trpte, slyšte Í_J_s_.;
analoizětg;

Myggjjigd,
wezmiete

963, t. 119% zrzyete Ale. 695, bdyete Ol. Num. 18. 5,

Oto. 264“ atd.. pomněte, bděte__I_J_s;_;
za -te je dial. -t'c atd., jako

v praes. indik. — Norotv. mnéi atp v. v 5 132.
O (llonžení impt. stáj, bój 31!proti praes. stoju, boju 36 v. Š' 19 č. 9
a g 132.

129.1mlierfektum

trpíech. slyšicch2 -éch, -ích atd.; ze staršího

Jách atd., srov. % 26 č. 4; stsl. trzpéaclm, slyšaaclw atd. Na př. newie
diech ignorabam ŽWittb. 34. 11, ŽKlem. tamt., nzyech tabescebam ŽWittb.
138, 21; ač (ty) uzrzieffe zlodějě, biezieffe s ním si videbas currebas t.
49, 18; (ty) _wydyfl'eLvov. 9“; list v svéj rucě dyrzyeffe Pass. 326, Mojžieš
inlczijelfe Štít. ř. 1315., zda-li Since nehorzijeffe 13.72“, hledyeffe GestU.
111, krzyczyeffe t. 226, jenž fedyeffe t. 116; pověst byezzeflie GestBř. ?;
\'epř byezyffe GestU. 228, jenž mnyffe t. 47 a j., drak leziffe GestM. 75
(57), (žena) fediffe t. 73 (56); (král) fedijffe Alxp. 5, Alexandr (hůl) držyffe
t. 8; bratry (dva) proti sobě l'togyefta DalC. 53, (Štěpán & Vladislav) ne
wyedyefta L 62, se bogiefta Pass. 1-56, ješto flyfliefta Štít ř. 76“, z toho
sobě s obú stranú zawidyeflla GestU. 209; mnijechom Štít. ř. 702 v Egyptě
ješto fediechom nad hrnci masa t 239“; Ilyflijechu L 76", ktož ftogye
chu GestU. 33; všickni fe bogichu t. 26, jenž okolo ftogiohu t. 34. všichni
mnychu t. 87; (stráže) okolo města lezicllu GestM. 140 (106). yoyotýgyrq
1721961 aftrdf._ll(?.d_l$„1.1.1-.1=.„0,11..lllFYŠgÍĚHC-.._MĚL_153;
jenž

chtiegife

Otc. 4%

všickni niniegychu GestM. 43 (40) atd. -—
130- AQLĚĚŽCPĚOÍR351g..SWŠĚQÍ':.ZCJWÍŠÍDO-.tšaýlbatd., psl- tw'pécha,

slyšachz atd. Na. př. wzdrziech distuli ŽKlem. Dent. 271 welecli Hrad.
126h; ty (Jidáši) 'v 'čest zzie tyfchzie JidDrk. 21, prvú radost tehdy s*měla,
když (ty) ullyffye Hrad. 119% Prokop neolitié rád cpatem býti t. S“.
wzzchotye sě jemu ovocě Jid. 78, (Maria) zallyffye tvého hlasu Hmd 120b;
druhý po pannu trže (běžel) Trist. 116; vzmiechwa jednoho Krist. 106b;
bieziechomy Hrad. 27“; atd. V Comest. je několikrát pl. 3. psáno -z'chu
in. —čchu: vzrzichu 260% zkrziczichu 266% pobiezichu 1435; nesprávně
& snad napodobením zúženého imperfekta: proti dlouhému -irzch v impf.
bylo krátké -ěch \“ aor., ustrojen tedy také k impf. -ích aorist 47075.—
„Herm-...slušagk,_p9£1!9..RFtIE._€MĚGě€_1šdIŽP9.

E'.Ú)TIF3£!!.„_Ě1ŠÍ$;
225

Hanuš ()stersp. 101 (z rkp. knih. univ. Pr. 17.
ona když to vflyffa EvOl. 239".

ObdržaCh

1._fol. 216“. z XV stol.),
18'“
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131. Tvary jmenné.
_41_I.n_fi__._nitiv
írpáaěyýítíJÉL..M23?I£3Ě3$2€É
Na Př—vowiedyety
svD. 81, trpieti ŽKIem. 58, 7, Hifyeti Túl. 24x račte flitiethi DalH. 41 atd.,
trpěti. slyšeti, -t Us., hořet BartD. 1, 7 (Zlín.), bežet L 78 (rožn.) aj.,
sle. trpeť, horet. Dial. -at-i atd. po palatalkách starých a dílem i po no
vějších. měrou místně rozdílnou: bečati, kiičati Suš. 679, budu ležat t. 183,
běžat. křičat BartD. 1, 25 (Zlín.), křičat t. 84 (stjick), běžac L 42 (hroz.),
slc. držať; budu \'isat Sus 99, co se budem domrzať BartD. 2, 61 (koj.),
hořat t. 1, 29 atd., doklad takový z doby starší je \“ Koz. 398: že nás
budú moci stavovati i těžati (v ArchČ. II. vytištěno: tiezati). — _Q_kvau:
titč dvoislabičného mnieti nč. mníti a. trojslab. pomnčti atp. v. v š__3_1__
Druhdy býva zdlouženo -čt- \; -ít- také v tvarech deišíclr, naup'ř: odpowědjti

Br. Dan. 3, 16, vypovčdítiRai 3, 2, 371, póÍěÍÍi'ti

'121, piš—7m

BartD. 2, 180 (tišň.), trpít chod. 57, nebude prŠít chodHan. 183, mušel
sedít t. 124, mrzít t. 126 a j., vedle ležet t. 224, slyšet t. 42, vidět t. 18
atd. Stran -t, dial. -t a také -cz' atd. viz 5 31 č. 2 a 3.
b) Suninum

trpět, slyšat,

wydiet hrobu Einmn.
© Participium

psl. tb:;pěýg,___._s_l_y_šqýa
Na př. přijide Maria

Rozb. 709, jíti ležat V_el.Jg.
mt: trpč, slyšč, -iec-, ze staršího d'a, —iác-,psi.

torpg, slyšg, -gtj—. Na př. bogie sě timens ŽWittb. 14, 4, (potok se stéká
s řekou) velmi gieehzie PilA., (Ježíš) mllczie stojieše Hrad. 82b, miloval
Hospodina přjdrže se jeho Br. Deut. 30, 20, nyezyeczy (sg. fan.) Pass. 321,
(Maria) blfftieczy fye candens 01. Num. 12, 10, krziezeczi GestBř. 23b, 'sě
bogyeeze DaIC. 11, mnyecze ApŠ. 35, zrzijecz Štít. ř. 13b, I'lyflijecz t. 4“,
zrzijecze t. 255 flyflijeeze t. 795 mnjee ChelčP.153b atd.. trpě, slyše, -íc
Us. Dial. -a, ustrulina, srov. % 35 č. 11: seda, leža, kleča Kotsm. 26
(doudl.), seďa při večeři Suš. 231. hleda BartD. 1, 21 (zlin.). hořa t. 78

(rožm) atd.; 510-držiac, horiac- — 310334341:fšjappdleHILL.. jednak
u sloves jen některých, jednak až v době pozdější, galli—_„p'dxegygzgyji
36b, fkripiegicze MamV., někteří mnyegice Koř. Fil. 1, 14, chtiege Háj.
2605, Br. Jer.

37, 11, seděje Drach. 128, _ggěgre___kžiyd_u__
139915, 2, 351, bdíš

fpěge dormieus t. 2, 26 a j. — O novotvarýeh adjektivech trjnžcz', slyšúcž,
-ějúcí atd. v. š 35 č. 12.
__d)__P_ar_ticip_iu_m

-mz:

tg?o_rz_,__sly_š_ii_o_q„
-a atd.,

—a atd- ĚĚÉŽŠŘEWL ĚĚŠŠŠPĚŠÍQYŠS?

psl. tbrpžma,

slyšima,

..dtěšiě„tv__a.l;em.„$g„
masce..,držiml neutr

držz'mo kompt. držimějie a držimějše; na tom pak založeno i adj. drženmy'.
Doklady viz v š 37.
.o)-..1?_a.„r_t„i.gip_i_up_1...:l_ěs_.tfzzšěz.:_<f.atd—=
psl- tbrpéla,

_
-a atd.; „s_lašgszL

gluěšlá 2441..psl. slz/šak pl. slyšali;_alěečěhagaL.12.0%.psl:yoréló;

změny '

hláskové podle 5 118. Na př. trpiel ŽKlem. Athan. 36, widiel t. 54, 10,
wydyel'a Modl. 156“ atd.; zaflyffal Pass. 493, flilTal sem ŽKlem. 61, 12,
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niffala hora. t. 96, 8, Hifalo jest ucho t. 9, 38, co sta Hyffala ML. 87b,
což sme Í'lifficli L 77, 3, hluší l'lyl'fyeli Pass. 332; (hřiešníci) nefliffali sú
ŽKlem. 105, 25, vflyffel GestM. 147 (108), flyffela t. 105 (76); sv. František
kleczal Štít. uč. 28", srdce gyeezalo Pass. 415, krzyežal Ben. 2. Par. 22,
18, kržyczeli t. 1. Reg. 17, 52; wzhorziel ŽWittb. 105, 18, homicla Hrad.
29“ a_hgyal Pas_s_.336, horzala Modl. 117b, horzialo KabK. 26", vyhořali
VelKal. 71; fediel Hrad. 75“, fedyel Pass. 423 a fedyal Pror. 645, 01. 3.

Reg. 8, 20, _fqdĚljéjL 76“ a j.; I'mrdiel ChelčP. 235 a fmrdial t 168%
letyel Pass. 351 a j. a. letyal Pror. B“, oba sta letyala t. 955 letyalo t. 15“,
přiletiala maucha Háj. 233% když se wrtial Ben. 3. Reg. 18, 45 atd.; trpěl.
videl, seděl, letěl, hořel, slyšel, ležel, mlčel, -a atd. Us., slyšel BartD. 2,
29 (holeš.), běžel t 87 (olom.), slc. horel; držal, ležal, hrčal, letal. seďal
krk. 54, bežal, klačal BartD. 1, 43 (hx—oz,),
zadržala t. 1, 345 (lhot), držali
t. 340 (Zlín.), bežali

t. 155 (mor.-slo.),

držal,

držali

slc. — _Z_dlq1y'_c:_n_o
_:__t_1j:_

Ri_je_1a__Št_ít._
ř. 22f', ješto smrt trpijely t. 32b, wydijela t. 1245; trpíl chod.
57„h1_e(_i_íl,_gl__1,quaq._
117, nechtfl t. 18, nechtíla sem t. 175, mrzfl t„ 176,

mňe zammílo t. 167, ležílo t_ 239, mlčňa t. 175, hlava bolfla t. 104 atd.,
vedle viděl t. 81, viděla. t. 40, slyšel t. 30 a j.; bčžél, bčžóla BartD. 1, 61
(val.), bčžól fem. běžela t. 91 (stjick.), běžél, hořel, t. 2, 165 (bm), viďéli
L 222 (třeb), klečil (z -íl) a klečul (z —i1)fem. klečcla t. 1, 100 a 103
(las.), višul f. viseÍa, hleďul f. hleděla t. 103 (též). — Srov. š 39 č. l
a 6, pak I. str. 365.

_f)-1141119121419__.:ěaa.__tzměaaýgwg13/3414...379%.

hořčv atd-;

z býv. tbrpéva, slyšava, _qorévó,waši, maše; se změnami hláskovými podle
5 118. Na př. uzrsiew PilD., widyew t., chtycwffe ApŠ. 108 atd.; uflyffaw
Pas. 344, matka uHiffyewffy t_ 329, uflyffiewffe t. 364; biezaw t. 419,
bieziewffy t. 348, bieziewffe t. 382; ul'lyffawffe Pass. 593 (část mladšD,
leziewffe t. 480 a Iezawffe t. 293; uflií'lewfe Koř. Mat. 22, 33 a ufliffawfe
t. 22, 22; vflyffaw Ben. 1. Reg. 4, 14, vllyffewffy t. Esth. 4, 4, vflyffewffe
t. 1. Reg. 14, 22 a vl'lyffcw L Esth. 7, 6, vflyffawffe t 1. Par. 14, 8;
vnyffaw Br. Isa. 37, 9 a fl'yl'few t Jer. 20, 1, vflyfl'awfl'c t. 26, 10; wiezaw
Pass. 396; wzwiedyew Pass, 354, wzwiedyewffeo PilC. a zwiediaw Háj. 22b.
zwiediawffe t. 461“, pohlcdiaw t. 89“, pomegliawfíet. 1255; letyew Pass.
222 a netiaw

TrOJ'- 200“ atd-111111316912W:..ĚQĚ'?\1__:YŠÍ1..:1ÍŠ9.„Uš-..ŘPŘ..

L.)Paliíýiniqmgzwa
.trpězaaaatd.,z ibm/žně;
ze sZg/ša/na pl. -aní;

srov. % 118. Na př. trpyeno Alb. 79“, trpěný Rosa

170, trpěn, -a Us.. trpčni TomP. 4, 93, trpjenýj BartD. 2, 274 (jemn.);
hlas ['lyffan jest Pass. 304, t. 403, uflyffana jest prosba t. 275, vllyffanu
učiní hospodin chválu Pror. 22h, pak-li to bude vflyfl'ano ML. 1215, [ly—
l'fyeny sú hlasi Pass. 314, uflyffyeny jsú hlasové t. 162. až jsme byli vfly
ffycny Štít. ř. 232'3 nebyli flymeni Kladr. žalm 18, 4; póst kak drzzan
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má býti Štít. ř. 205b, jsú některá oblehčenie obdrzana Štít. uč. 73b, (bí-ie
chové) zadrzyeni sú Koř. Jan. 20, 23, (Němci) za hosti drzijeny byli Pr.
pr. 242; hlasové uflifl'any jsú Pass. 590 (část mladší), mnozí nebudú vl'ly
Hany Alb. 62“; slib bláznivý nemá držien býti HusE. 1, 266; wyl'lyffána
fau slova Br. Dan. 10, 12. držánu býti Br. NZák. 2173 a wyflyffáni budau
t 16b, zadržáni fau t. Jer. 3, 3; uzrzien ŽGloss. 83. 8, uzrfien ŽKlem.
83, 8, prziezrziena Štít. uč. 565. wypowiedien Troj. 210% zapowyedyena Štít.
nč. 87“, viedyeno PilB. atd.; trpčn, slyšeli, držen, zamlčen, uzřen, viděn,
—aatd. Us.. v usu knižném též archaisticky slyšán, držún, -a. — 121%
covce

býtit.

býya___z_cl__l_o_1_1__žení_:_
trpčn— má. trpíeno

býti

VšehK.

11b,vnemají__t1f_píle_ni

11b, trpijno Háj. 3491), trpín fem. -ína n. -íno Rosa 170; i_vidígn

je_st__I_Ig_s£gs_t,_64",widijeno Hrub.

1751), widijeny

t. 184b, \vidijn Háj. 52",

jsú widijni t. 199% powyedijeno Štít. ř. 34h, _poiyjedijeno__Hrub.232% przed
powiedijn ChelčP. 137% powiedijna t. 100% věcí powiedijny jsú t. 106%
powiedijno Haj. 375, bylo fedijno Kold.“ 17b; obezrzyna EvOl. 815, l'liflyn

(křik) a 129% flyfíjn Rosa 170; trpín, zapovčdímaláštšgggtz.:íqoadruhá);
y_iienwkniznení;
% 43

povědino, vetipino BartD. 2. 219 a 220 (třeb.). Srov.

č. 3.

19.5 1.155? anti!
u_mJ 9.3 P..-3.1.8_Ě?Í1_9Ě'_"i€z.r9hJ_ŠĚ"ííea.
'.ív z býv—Máme,
slyšanbje. Na přJlgl'piplfle___ŽK_]Ql_Tl,_
61, 6, utrrpienye Hrad. 5“, t. 4'2 t. 3“,

ŽKap. 9, 19, trrpienye Hrad. 57% zlého trpienie Kruml. 284% bdienye
ŽKlem. 76, 5, k ul'liflenyu ŽKlem. 102, 20 atd.; QÉIĚ,_Sl_y_šeil_í —
V nářečích bývá slabika předposlední zdloužena: držení BartD. 1, 208
(Zlín.), slyšení, mlčení, kiičéní, běžéní atd. (val., sdělení dr. J. V. Nováka);
zřídka -ání: slyšání (též); doklad tomu starší: k wydijnij Brig. 34b.

Některá slovesa jednotlivá. tohoto vzoru.
132. gja___.9č,__]g_rítj_.gěLgtsl. bojati

sg timere.

Kme_1_1___in_finitivn_í
boja

stahujese gig b_áý_(ýrždyckydlouhá); stažení to jezdoby předliistoišblžč;
'kdýž"p'otoni nastaigpřaíizšovm
"slýš'ál'plÍ"slyseli_a't'd.,nebylo _\_ře_

„liánmyšák,_který„pžěňyisku

„tuzbúsqbpvai
a'je tedypart: bál

pl. báli proti slyšal pl. slyšěli, inf. báti proti slyšěti atd. Srov. zde doleji
stoju,

státi.

—__Pil_f&9g„_
__bgjyŘjě atd,.: sg. 1. se bogu Túl. 30b, boiv sč DalHr.

8, sě boyu Pass. 310. t. 359, bogyu sě ])alC. 8, nezbogiu sč ŽKlem. 155; protož
sě bogim Apoll. 139“; pl 3. již lie bogie ŽKlem. 21, 26. ŽWittb. 21, 24 atd.;
bgjíl.n_š.e_.am-„Ha_l_rnp_t.-_ě.gi.£ě._atd-=boy fie ŽKlem- 21, 25.. boite lie 66. 8,

boj se Us., neboj se BaitD. 2, 125 (zabř.) a j.; bývá zdloužen: sě nebuoy
Levšt. 150'1, b_ůjjeSuyš. 89, se nebůj t. 22, nebuj se BaitD. 2. 104 (letov.),
nebůj

sa t. 1, 85 (stiick.) a j., srov. š 19 č. 9. _Iinpf.,_bojie_g_h___sq
atd., podle

praes.: plegtomsě b_ogýelfe DalC._ 47, Neklan se bojieše DalJ. 17 z rkp.
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VLFf, tak sč králova; bogyefe Kat. 104, se bogiefta Pass. 156, všickni sě
bogieehu Pass. 329, lidé bogyechu sě Pror. 1165; g_bjglígěýtq,
podle__inf.:
3915135 _sš___l&fl_'e__]_)_g_l(_)_._l7,
se bal'fe

Pass.

367,

(Judas)

38, 11, (řecká země) nepřátel sč nic nebafye .Ale.
Ijil_11_t__\_\f_z_bz_tg____EgZ_i_n_1_n_._
Rozb. 704,

(král)

toho

sě bařfe 01. Gen.

85. __A01'.„b_álch.se“atd.:

sě Vba Ale.

2227

(rým:

hrubá), wzbachu sč timuerunt Koř. Mark. 4, 40. Partbojě sě: bogye sč
timens ŽWittb. 14, 4, fye bogyecze DalC. 11 atd., boje se atd. US.; 0 adj.
bojúcí v. 5 35 č. 12. V EvOl. 83“ psáno: muž boyaczy boha; buď omylem
m. arící, anebo zpart. utvořené adverbium -aci, o němž v. š 35 č. 11.
Part bál sě: bal Hejest Žchm. 63, 10, baaly sú sě Pror. Isa. 39, 13 atd.,
bál se Us. Pel-t. báq; sě : lidí sě vbaw Krist.

1()O“, báv se Us.

bm 2.4.95:_?zdžwtclu-.bdiqýzě=_.$tsl„.2444241153294Pres-akta atd..-.:se.
4-93.3214). sě_hííeš11a.,.1>.912_zy 451; (já) k tobě bdyu Zmem—62, 2,
k tobě bdy ŽWittb. tamt.

_bčž'gab
lggšžěti,stol.“ _fugelje,_

Praes. běžu atd.: sg. 1. jáz byezu

Mast- 1 atd-, Malíř,-.;
569112292: já ť 211923113!....Štítz.ř. 106% biežím Us.
podkrk. běžim, béžiš BartD. 1,83 (hran.), t. 86 (stjick.) & j. Impf. běžiecla:

(ty) bicziefle cun'ebas ŽWittb. 49, 18, ŽKlem. tamt. Aor. běžěch: biezie
chomy Hrad. 27b. Part běžě atd.; adj. běžúcí v. š 35 č. 12. Part. běžal pl.
běžělz': biezal fem ŽKlem. 113, 5, otec biezal Pass. 356, zvěř biezala t.
357. že yfi biezalo ŽKlem. 113, 5, dva lvy byezala Pass. 89, aby biezely
ŽWittb. 95, 6 atd.; běžel Us., bežal BartD. 1, 43 (ln-oz.), bežali t. 155
(n101'.-slc.); běžel, běžéla t. 61 (val.) a. j. — Part. běžav pl. bčžěvšc: biezaw
Pass. 419, Petr byezaw i schova sě ML. 1011), bieziewl'fy t. 348, bieziewl'fe
t 382 atd., běžev atd. Us. spis. Subst verb. běžěnie: ku biezyeny ŽWittb.
18, 6. běžení Us.
.bBču: sú, „blščáetž__sěLSELěkažtqtě. 691113362. z Maslo-, tedy stě. —l- sou

hláskové; -šč- mění se v -šť-. Praes. blšču atd.: obraz probltšti se Hlnh.
předml. k Job. 3, smysl tvuoj poznáním se blfftij Alxp. 160, (kámen) se
blsti jako plamen Baw. 37. forma blištij se Zrc. Múdr. 692, panny svaté
fye blftíe/Kruml.

394b._1_nf_.rl_)il_š_ě_iqý;é3
bude sě blfftietí

světlo Ol. Job. 22, 28,

bftiq.t.i-._fe. budeš. „Kladrz Tob— 13, 13 G.:..souhláskové,__.Yypeslaéngl-

Part

blščě atd.: slunce bll'ftie fye svými paprsky oslepuje oči refulgens Ol. Sir.
43, 4, (Maria) blfftieczy l'ye candens Ol. Num. 12, 10, bll'tiece micantes
MamV.; (slunce) bfltiego fc Kladr. Sir. 43, 4 (—l-vynecháno). Part. blščal
pl. blšče'l'i: tak sě jest blrrczal Lit. Sir. 50, 7, blnštal Hlah. tamt. bll'tial
Kladr. tamt., světlost jeho blfczala Dět. Jež. lb; Hory Kutny stříbrem se

blfftiely Háj. 278b.Zaniklo. 4m. W“

'='

bluču, bluččti. Part blučal: (sup) by byl viece bluczal NRada 775.
ĚĚMPŠWLÉFŘL..ĚQWÁ, 59.le aesrotare- Praes- bor“ atd-: 33- 1- Věz
že 6 (já) srdcem

boly Kat. 140;

_b_oli__ig___z_zyglge__gl_i_d_._
155, (Malia)

kře
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stanskýni zatraccnim holy Levšt. 151% často po ňem (lazebníkoví) boli že
tě uřěže Hrad. 134", hlava mě bolij Ben. 4. Reg. 4, 19 atd., hlava bolí
Us. Vedle toho bylo také bolctí. boleju, v. 5 125.
_I_)1Í_č_u_,__řgňč_č_e:ý_g_Él_])rečaté_sonal'e.
Pracs.

ncchat

jiný kto chce brzeczy

ty mlč a znamenaj řčči NRadaB. 619: kde tvé stí-iebro1 zlato brzyeczy,
kde tvých mcčév ostré seči lIod. 87“. Nč. brcčeti.
čpieti v. ščpieti.

dfgáuadízácía;
_zJ_rž:,_(1.17.2313
země.. Mam,- Jgs náchmvghanstvo.

Btaiňešql _pl.—„-.alřeě
:
drzezalo _Ket. 158; aby (ty) rúče

běžel a v lenosti tak ne di'ziezel Baw. 84. Zaniklo.
_dzzžy,._-dzíě_ětí=_„$tle__fli'ěžatitenere- Patt Jičína.. :a. . atd-, V- V % 37
a 131 d). _P3._rt_.___
gig-Žel pLQf/žěfz; : drzal li žniém.
72, 24, drzala jě pýcha

t. 72, 6, nedostatcčenstvic drzalo mě t. 1118, 53, obdrzieli fu t. 72, 12;
dyrzal Pass. 2751 ješto s' mi syna obdyrzala t. 340. jenžto fta obdrzala t.
305, abyste ho ncdrzycli t. 298, abyste u pokořě sě dmyeli t. 315 atd.; byste
(vy, dívky) byly k nám vieru drzyely od nás byste (nevěry) neohlcdaly
DalC. 15 (drzyely chybným opisem, rým žádá držaly); drziali a vládli
KolČČ. 101b (1546); držel atd. Us., zadržalý (plat atp.) Us. arcllaist.; držal
pl. držali BartD. 2, 244 a 260 (žďál'.), držál, zadržala t. 1, 345 (lhot.),
slc. držal. Part. držav pl. držčvše: nic neobdrzaw Krist. 34“. Part. držán
pl. držčm' atd.: (póst) drzzan býti má Štít. ř. 2055, aby bylo drzano Hrad.
17% některá. oblchčenie obdi'zana od papežóv Štít. uč. 73b, (hříchové) za—
drzycni sú Koř. Jan. 20, 23. Němci za hosti drzijeni byli Pr. pr. 242; za
držáni lan Br. Jcr. 3, 3, slib bláznivý nema držien býti HnsE. 1, 266;
adj. z úroků zadrzanych Řádpz. 91. při držanych saudech KolEE. 14“
(1725); držen US.; někdy držán, archaist. v jaz. spis. Subst. verb. držěm'c:
držení US.; při drzani saudu KolEE. 38Il (1695) anal. podle držán. ——

.ÍSJOŽGHČ._Jřfídíšěžé..?Ě.P.)!ÍěllalíllimwlifžkgllřlíaýdhšwšfíáPlíl'íšl'all'yQíĚ,
ll_1_._„1na př. (zvířata) se přidržejí Koll. Jg., Petm přidržcgice se Háj. 2028,

jiní jich sc přidržcgicy t."287“, ale též: miloval Hospodina přjdrže se jeho
Br. Dent. 30, 20; délka pří- je dosvědčena dokladem a odůvodněna vý
znamem u Jg. s. v. Významu imperfegtilfníbgjgtalgým_qzýdgižĚQE otce sě
nadrzy a matky neopuffczye ROlB. 31“; ale tu nemám dokladu ani pro
tvary III. 2 ani pro délku ná—. Srov. pří—leželi a ná-ležeti.
hlczu, 2. h_lgdíž, hleděti. Stsl. __glgdětz'videyc. Praes. hlezu atd., příklady

V. v 5 127. —

_stý,_
_i__nč_.;
s enklit. -ž: lzlediž,hlcďž. _Sloy'q

to k_19_saIQ__v_
_iiltglclqci _;—cccpl na př. hlcdte teď 6 jcst cccc hic est Ol.
flies".—"91 _12Í .a měnilqšepak.
_QÉE'ÉŘĚEÉDCG...h1.á$1£QELQ...Y9„F'ÝJÁZXLJÉ;

_hle/zla_QMQ___[ÁJÉÉ:Z£%„hodi _atp_._.z nichž opět pro plural utvořeno:
hlelcme, hlclcďme, lzlclcd'te, kletr), Mejte, hlečte, hečte, hoďte atp. — Part.
hleděl: abych bledycl GestBř. 127"; analogií ])lčďal: hledial Lobk. 7", agaru
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65% hledal GestM. 147 (108), hlediala jest Kladr. 4. Reg. 9, 30 atd., hleděl
Us. — Pait hleděv Us.; pohlediaw Háj.„89“, pohledíawffe t. 125“. — Part.
[Ikdyžer

a___s_u_l_gst_.__\jeřb,
_7gl_e_t_i_ě_'qz_iq,_-_Í_Í_Ti,
hledienie

Baw.
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atd.

Odchvlkou

bMtn_za—_=_.E.ml_llezcni_Beck:
1, 197, na pohlczcnj & 2, 440,_q_-_ž_—_:_
všetečné Éhležjnj____l__š_gi_,_
375. jediným pohleženjm t 850 a j.. matcním se
slovesem -hlézčti, Jalžzeti, -lzlížetz' v tř. V. I“.

hmyzětž scatcrc (sr. Stsl. gamyzati, -žcg repere). Praes. hm?/ža atd.:
pl'SÍ jeho hmižic črvy Brig. 35 a j. Impf. hmyziech: (Job) črvy hmižieše
vermibus scatebat Hlah. Job. předml. 11. Zaniklo.
JLo-řu,lzořěti. stsl. gorěti ardere. Part. hořěl: \vžhoržiel se oheň cxarsit
ŽWíttb. 105. 18, horzíela Hrad. 293. abyste vínem hon—zyer All). 295;

v Ale.

825 psáno: (ohrada) deset let horzala; ale rým (:diela) svědčí.

že tu bylo původně hořěla; analogií ho—řal:duom hol-zal Pass. 336, horzala
mysl má Modl. 117b, město horzalo Pass. 311. města fhoržala jsú Pror.
51“. keř horzal a nel'horzal Ol. Ex. 3, 2; srdce horzalo ChelčP. 108% srdce
horzelo t. 1111), horzialo KabK. 26b a j., vyhořeli VelKal. 71 atd.; hořel
Us. hořel, hořéla BartD. 1, 78 (rožn.) atd., slc. horel. — Vedle_pa_13_]_zgiš

atd.., homyecze ML. 18%„ně...hqífe.„ian-„_ jest .asz „Zmrzúeí.nŠ-meáz
& podle něho jakož ipodle stsl. part. gořašte v. gorešte Zogr. Luk. 12. 32,
Cod. Mar. Luk. 12, 35, Mikl. 3'2 114 mohlo by se zdáti, že bylo sloveso
tř. I. *_qor-ti praes. _qorq atd.; ale jinde vidíme, že adjektivní (part.) tvary
—zíc-vznikají analogií, jak vyloženo v š 35 č. 12, a tím vyložiti lze istsl.
part. gorcgšte, č. adj. honící atd. V nář. lašském jest ovšem pracs. horu,
horeš., hore BartD. 1, 107, ale to je původu nového a nikoli tvar třídy 1.
*_qorcg; tu ovládlo totiž vůbec -1'- v tomto slovese a toto přeneseno do
tř. V._2: praes horu1 horeš atd., inf. hora-é, part. horal BartD. 1, 107
a 127, jako je v témže nářečí praes. pam. parcš atd. (m. pářu atd.). inf.
paraé (párati)

t. 107.

*"

kiwi-...lyřbáeái,Juřek, % *ýrbběti- Pi'aeS- hřeQwLLQYÉEÍCAJĚĚEL
h_igzjehj_e___(_)_tc.__
2985

tu kdež

hl'ZÍCbÍC kostí

sv. Alžběty

t. 492“.

—

lmpf.

hřebz'cc-h:pohřebechu ji, kdežto starosty hrzicbicchu in monumento patrum
Otc- 77“. — Lai-_.MQQLLJLŠJQ)

.v,_13!<>_bšž„11r_z1219_19„Mast
352— — 231.19;

dat-_123_9021;-?Mfžájtšl-„ižgýýlšglěkdxMMM.„D13€S:.__£7£Q_Žtřž„ atd.
Yúšegtjnejsou tvary s chat—, choc- & tvary s cht-, cha—. Tvaíy s choc

mají v dokladech doleji uvedených slabiku kořcnnou v pracs. sg 2. a
zdlouženu, alma—;srov. stím praes. sg. 1. mohu a 2. 3. móž. 13134:th
57139119- však. Jenom -několik„„valuon

-včtšinou... 150.13..91312, s__9;/£_t:._e..0.lec-a.

chc- je po právu \' praes. sing. 1. chcu atd., podle pravidla tohoto vzoru;
dále tutéž v sing. 2. a 3.. v du. a v plur. 1. a 2., podle výkladu zde
doleji při praes. položeného. Všecky tvary ostatní mají z pravidla a v češtině
spisovné dosud veskrze Chť-, &taktéž skoro veskrze v nářečích západních;
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v nářečích východních vniká ckc—také do tvarů, kterým náleží cht-, tu
více tu méně, v nář. slc. je chc- v tvarech těchto ve všech. Krom toho
dějí se ve skupinách cht'- a chc- několikeré změny: Z,a_q1z_ť_—__hy'_vánlqť:„_
že,
_c_hc_-pak_l„-c-_,_lic-, „ec-, ,ze-, 0- a. také chi-. Tím & analogií nově a nově

tvořící vznikají zde tvary velmi hojné a podobou i zněním velmi rozma
nité. — Braes,si_ng,__1.__qb,cu,_:iq,_;i._ Na př. (já) chczu DaJH. 30. Hrad.
117“, nechczu DalH. 39, DalHr. 3, chcziu ApD. b. chczy Růž. 5, nechczy
Hrad. 102“ atd.; chci Us, chcu Šemb. 32 (kl-k.). BartD. 1, 26 (Zlín.) a j.,
chcó t. 2, 81 (ohm.) a j.; lš_('_,'_/,y__p0VčdětÍ
Any. 394; hczy EvVíd. Luk.
5, 21, czhy (sic) přijíti MastDrk. 150; ,(jg)_ž_c_u_
Šemb. 42 (mor, podhorl),
scu Bartl). 1. 30 (pomon) a j., seo t. 2, 175 (hru.) a j., sci t. 281 (dač.);
palivem něčso řéci _Ajýf: 1063, chy t povědčti t. j. ci t Růž. 5; _(já)_n_e_ch_ti
jeho híti t. j. chti ze chci Kruml. 2431), Nechtit sě kochati v rozkošcch
t. 347“, znamenaj chtit to pověděti t. 2652 já vinen nechti býti Peru-'. 13
(list. XVI stol.); — novotv. clwmn podle chceš atd.: chcem BartD. 1, 43
(hron aj- & 810-;—.Q11109%-at.d:_ě_žiš.FÍQĚQQZYJÉĚSŘ-eSUTíerO
Zlíep; 49. 12
—.Da1ší„tva.1y. měly by zde býti Sg- 2-_,'":Íchtíš 3. _*cktí atd-_
pl- 2:..i€h1íýg
alumni
jich.-„Místo indikativu .se—...a..?z-kladl„._Se „QPtMÍLÍGIQin'Lg srov. % 18
č. 2; „91.19 by19.by...č..„c'.we 3.8.WIQIĚášFQFKQSVEDCFQH192.0.,(813959373715
.-._e.-.)
: .*.“dlróiib.: „tvar ..en-. není „5.19.0h9vác319 - <!0c11_0_iiény_„jsou...!10v0932x
z..1.1.6199
„vzniklég ,k www. přívěsují se mi!? ISQBČQYJQLĚŘSEFDQYWI(žijilšýčh
tvarů _a jest _ng.___2.____ch__c.cš.
atd.
Na př. chceff Kat. 28. wzechceff t. 18,

chfczel'ly VstúpDrk. 47, kohožthes (sic) Kunh. 151b. kom cheff t. j. ceš
Růž. 2, nccheff—ly t., cheff-ly jej přěmoci Kremsm. 94", chtes-li zóstati
t. j. chteš-li Baw. 273 atd., chceš Us., kceš Pastrn. 146 (slo., místy), scoš
BartD. 2, 187 (tišň.) aj., Pastrn. 146 (slo.. místy); v Růž. na str. 2. psáno:
„chczf—lyjeho (5) sebú pojieti“ (verš leab.), buď omyl, anebo mechanicky
utvořené chcš podle pl. 1. chcmo 2. chcte atd.; tamtéž str. 4 jest také:
„Chczely, králi, posla jmieti“, s opravou patrně nedostatečnou. — glqéggg
zchůceš—li peníze

Us. Bosk. Jg. — __Sjng._3__.__gl_i_qg_gt_d,_;
na př. chce CisMnich.

98% chcze Jid. 74, Most. 216, Hrad. 6“ atd., jenž \vzechce ŽKlem. 111. 1,
wzechcze mu sě jiesti Pror. Isa. 9, 20, píti jim se zechce Troj. 224:b atd.,
chce Us., BartD. 1, 80 (rožn.) & j.; .scc t. 1, 359 (frýd.); kto cze býti
Ale. 846, ano mi fye c“he MastDrk. 152; chtie-ly kto vody míti t. j.
chte-li Mill. 949, že chtie radčjše umříti než živa ostati Mand. 53b; —

jenž wzchocže mnoho volet ŽWittb. 111. 1, geygghqce__sš__jeni_u_pitj_
Kulig; 525, když se jim wzchuce

píti t. j. wzchůcc

divá_QEEQEE.„_Ě£!Y...SŠ...91!QZJYÍG
m,.trh.

Pass. 355; _ghcevě, chcem:
(pravdy)

chczwa

býti

chczewie-1" jíti II;-a_gi._124b,chcewa věřiti Pass.

337. — Du. 2. 3. chata: (T_vma Komonfju-.(Lidmilu)
26, (uši) jie

Mill. 44“. — Qu,___l_.

bltáti__.H_z.-ad..124% vinna

slyšeti nechczta

chczta zabiti DalC.

Štít. uč. 25“. — E_l_1_1_1_3__1_.___chggy/_qtg;:

_co__chczniymsdieti Hrad, 74", nechczniy t. 115“. chczmy DaIC. 34, 01. 2.

283

Mach. 1, 18, chczme vstáti Růž.
01. 2. Reg. 21, 4, Lit. 2. Mach.
7, 3, KabK. 25% t. 31h, Tovač.
chcme t. 9“ a j.; v Šaf. Poč. 24
co chczemy

učiniti

Hrad.

3, nechczme EvTřeb. Jan. 10, 33, chczme
11, 23, Sal. 50, Hilar. 19b, Ben. 4. Reg.
10 a j.. Let. 598, Háj. 15b, t. 145'2 ne
je také chc-m, bez dokladu; 2293131341533

23, _na které

chc_zg1_1y__lcgy__jí_ti,___l_£de
chczemy

loviti počieti t. 5'), nechczem meškati DalC. 3, chcem Háj. 384“ atd.,
c_h_c_gl_n_e,__chccu_i
Hs., chccmy

B&l'tD. 1, 133 (133), chcéme

L 80 (rožn.);

že

chtiem prakuov nadělati t. j. chtem Mill. 91“; z toho i chtim Perw. 10
a, j. (list

Slez. XVI stol). — _I)_l_u11.___2.__qhgt_c_:
ač chczte

ApD. d, nechczte-ly

po našiej vóli býti DalC. 72, chczte-li to viděti Pass. 80, nechch EvTřeb.
Jan. 5, 40, nechl'te t 8, 43 (2krát), co chcte mi dáti HusPost. 37“. co mi
chczte učiniti Trist. 111, co chczte t. 116; _clqgcigatd.: kto chczcte rádi
slyščti Mast. 133, čso chczete Hmd. 10b a j., hczete EvVíd. Jan. 5, 47 atd.,
t_:_l_1_c_c_t_e___U_s_1
chcéte BartD.
146

(sic,

místy).

_

1,80

(rožn.),

chcétě

t. 85 (stjick.),

211132—3:L_ý1g_t_?_;_e_1_dl£í_1_
jižto chtie

kccte

ŽKlem.

Pastru.

39, .15,

(Če—

chové) sě nechtyc modliti DalC. 44. dietky chtie hladem zemřieti Hrad.
124“, chtie-li (páni) lakomstvo přěmoci ŠtítV. 86, zvaní chtije-li vezmú to
orudie & dějí je kamchtije Alxp..54._ (lidé) chtij ChelčP. 14“, že chtí sobě
opatřiti pána Let. 432, že svoliti nechtí t. 431. nechtj Ben. Isa. 2, 6 aj.,
gl1_t_í___I_J_$.____spi_$._,_
že držeti

'l'omP.

3, 481,

kozlové

_1_1_L__,1__:
již chtiegi

se chtí

Pal.

chtí hlodati

mému zlému

4,

1, 77,

t. 4, 16 atd.;

Hlah. žalm.

zda-li

se

chtí

přídržeti

—_poyjotgg._1j_clg_t_r_šjv_í,_
_pgdlg

39, 15, věděti

chtiegy

EvOl.

107", zemané chtiegi Griz. 158“, že se chtiegi ciesaři dáti Baw. 177 (veiš
má 9 slab. místo 8, tedy m. chtíc), kteříž ve ň nechtiegi slušeti t. (též),
(mnozí) chticgij ChelčP. 33“, jej míti chtiegij Háj. 153W.chtčgij Puch. l41b,
chtěgi Br. Isa. 58, 2 a j., chtěgij Papr. Ob. 19 a j., oui nechtčgi Beck.
1, 15 atd., glitgiínjíyspis, ygdlechtí, litovati chtějí Pal. 4, 1, 127, chtějí
státi TomP. 3, 537“"átd-; — jinípavotva-r
CIQQÉÉPŠJJLIĚÉČ__FF...úZŠIPÍ..YŠT
_qhordním,utvořený podle chcu, chceš atd.: děti chcú chleba Suš. 51, chcú
Bau'tD. 1, 26 (Zlín.) a j., slc. chcú, chcó chodit k nám Suš. 245, voni chcou
Šelnb. 32 (krk.), chcou Bai-tl). 2, 259 (žďár.), zcou Šemb. 42 (mor., podhor.);
— kontaminací tvarů chtí, chtějí & chcú. scú vzniká dále scí : rodiče scí
BartD. 2, 281 (dač.); chcejí tamt., a. zcejí Šemb. 42 (mor., rychmb.). —
_Ilupt._cht_éj_
atd,: chtiey nel) nechticy ŠtítOpat. 26, chtějte neb nechtějte
Br. Jg., chtěj US.; novotvar chci atd., podle prales.: chci, chcime, chcite
Hartl). 1, 80 (rožn.), nesci t. 2, 167, chcij, chcijmy, chcijte t. 1, 132 (laš.),

slc. chci; kontaminací tvarů chtěj a chci je chccj: chcé BartD. 2, 208
(třeb.)

a j. — _I_1_1_1Rf.__c_h_tmcl_a
atd.;: kněz

rád

chtiel'l'e pomeškati

Hrad.

1453,

chtieffc I:. 10“, nechtieffe t., (opat) chtieffe umřieti Otc. 3595, chtijffe
Alxp. 8, nechtiffe GestM. 150 (110), —- 3395331331331!-__2___c£ýěji_qqlg_
_z_1_td_.__:__.jcuž
„chtiegichtc

4", chtiegiflic

t. 4“, nechtiegiffe

OpMus. 18“. —

Agulggěcltgtglg Prokop nechtie rád opatem býti Hrad. S“; — Mch
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atd.-_: ._\\'.z_z_.6.l_1.oty.e„_sě„jemu
ovoci;

Jid,

78,

potom

sě jemu

wzchotye

jiesti

Mat. 46. —M_QZI_H£U__QŘ£Í_._:
co by chtijety měla Štít. ř. 55“ atd.,
chtít US.; někdy zkrác. chtčt Us., BartD. 1, 26 (Zlín.), t. 2, 125 (zábř.)
aj.; s 0710-atd.: chcet slc.. chcet BartD. 1, 91 (stjick.) a j., chcét t. 1, 80
(rožn.), chcet t. 56 (dol.) a j.. chcit t 2, 208 (třeb.), scet t. 1, 38 (líp.),
t. 2, 187 (tiŠřL) & j. — _Ragtť_qlz._tě_'_a_tý._:
král zamyslí

chtye jětí lovit

PílB.,

tet j'ho chtye mučíti vsadí v olej vrúcí ApŠ. 4, hna a ktye svým pomoci
Ale. 1683, (tento) chtie ChelčP. 27% (já) chtě Háj. 260'), šírost zeinpná
chtyeczi sě vydřieti z kořen PilC., kteráž chti_ecy_l—_Iáj._
65h, vrábata

z hnízda

chtyecze LMar. 43. chtyecze DalC. 8, přijiesti sč rádichtyecze Ale. 1417
(opravou z kch-), chtjc Let. 441, nechtice Háj. 35b, chtjce Br. Jon. ], 13,
ohtjce
511

Beck. 1, 6. c_htě, chtíc___Ijs_._sp_i_s,
nechtíc

atd.,

dial.

nechta

BartD.

1, 26

(Zlín.)

a j.;

TomP. 3, 461.

chtíce tí 3,

— _novotva_11__pg_(_l_l_e___Il1.__2_

glng'jg_gy_l._:___chtiege__Qhelčlř,
333, Háj. 260'2 Br. Jer. 37, 11. chtčge Beck.

]. 10 (předml)1 nechtiege Háj. 235“1 chtiegic t. 13b. chtiegicze KolA. 1513.
nechtiegijce Háj. 307“ atd.. _chtěje, chtějíc Us. spis_.__(yedlechtě), chtěje
Pal. 4, 1, 165, chtějíce t. 45. chtěje je trestati TomP. 3, 633 atd., \dial.
chtějíc Bartl). 2, 90 (olom.); —_ o adj. chtějící v. š 35 č. 12; -— dial.
novotvar -úc. —úc'i: nechtúc BartD. 1. 77 (val.), vtucí (sic) t. 122 (laš.);
— dialektické stč. chciec &nc. vých. chca, chceja, s chc—přejatým z praes.:
chcziecz jej osočiti Kat. 4, chca BartD. 1, 26 (Zlín., vedle chta), t. 2, 29
(holeš.) a j., chceja t. 1, 80 (rožn), nechoeja t. 2, 196 (tišň.) a j.; slc.
chcúc IIatt. slc. 145, chcejúc Pastrn. 130 (slc.). Za lat. non deus volens
iniquitatem tu es žalm 5. 5 je stě. ne bóh chtye nepravedlnosti ty jsi
ŽPod.; naproti tomu v ŽWittb.: bóh nechcze křivdě ty jsi, & v ŽIGem.
i ŽKap.: bóh nechce zlosti ty jsi; v žaltářích Wittb., Klein. a Kap. zajisté
tu není rozuměno part.. nýbrž indik., ovšem v neshodě s textem lat. —
_Pal—ttmeigLítg: chtyel PilD.. Ktyel—libych to vše klásti Ale. 667. ko
morník wzechtiel by hledati Rožmb. 28 atd.. chtěl Us.. chtěl BartD. 2, 53
(přen), chtěl t. 1, 26 (Zlín.), chtil (z -íl a toto z -él) fem. chtěla t. 1.
134 (sev.—opav.), chtul (z —il) fem. chtěla t. 133 (laš.); chcel atd.: chcel
slc., BartD. 2, 208 (ti?-h.), chcél, nechcél t. 177 (hm.), chóil (z -í] & toto
z -él) & něchcul fem: něchcela t. 1, 100 a 103 (laš ), scel t. 2. 250 (Žďál'.),
scél t._ 167 (bm) atd. — _Eagt;_g]_z_tef_vz"
chtyewffe j'ho sžéci ApŠ. 108 atd.,
chtčv pl- chtěvše Us. 'spis. — Raat.. „dat!/Fp..a substf, .yel;lJ_-.ih_£ěm'_6-_:í_Lí$-.
stč. i ně.; s Cha—: chcenie Hatt. slc. 145.

'jggdščýi,

stsLŽgěgýí gemegel“ Praes. jčču. atd.: srdce gyeczy Modl.

57“, ana (Maria) již negieczi velikú teskností Kruml. 307n. Part; jččě atd.:
_ jenž (potok se řekou) sě stieče .. velmi giechzie PilA., viec ještě geczecz_
ML. 4l', (duchové) geczycze & huhlycze ROIB. 1303; ječal atd.: v takém
náboženství srdce gyeczalo Pass. 415. Subst. verb. jěčěm'e: gieczienye
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svatých gemitus ŽKap 78, 11, to žena poče geczenie z sobe vypuščovati
Jeron. 995. Nč. ječím, jcčcti atd.

klečtfklvlžěěfž ME./01
Part hledalatd.: sv.František
klema Štít. uč. 234 Né. klečím, klečeti atd. v nářečích vých. drží se v
slabice kořcnné nepřehlasované -a-: klačať atd. slc., 'klačac BartD. 1., 42

\

(ln—oz.).klačal t. 43 (též), klačím, klačíš t. 45 (břez.) atd.

_lcíiýquqžýčgtit Pracs. křiču atd.: krzyczyu LAl. h. Aor. kříččch: takým
bitím na. ně krziczechu bacchati sunt Ol. Súdc. 20, 25. Part. křičě atd.: ani
té (pomoci) móž kto vyplakati dřéve nežli krzziczzic Vpicgie oplakowati
bude svú bícdu Kruml. 230“1 vrábata krsichziecze \'zdvihujiú sč LMar. 43T
všady běžie ženy děti &krzyczyecze Ale. 2062; křičal atd.: matka krzy
czala Pass. 411. Nč. křičím, křičeti, křičel atd.
„l_chgllgtjš,

letěti, _stsl,lgýýtzíyolaro. Part. letěl a lefal v. v 5131. e);

letčv & leťav tamt. f); adj. letiúci v & 35 č. 12.
lqžy,.._l.€.ěš.ťiz__„SELĚŽGÉLíěšěereSup. ležat= jíti ležat Vel. Jg. — Palt—

ležč atd., lože, lcžíc— Us; adj. ležúcí v. v š 35 č. 12. — Part. ležal pl.
ležělž: gdyž lesal ApD. &, jako by lezal Alb. 75, ta svatá mučenníky spolu

v hrobě lezala Pass. 403, jichžto těla v zemi sú lezala t. 273, jakež smy
v jěskyni lezieli t. 370 atd., ležel, -a\ Us. — Part. ležav pl. ležěvše: le
ziewffe Pass. 480; lczawffc t. 293; ležev Us. spis. — Part. ležán: buď lcžáno
leč neležáno VJ p- 62; leženo Us- — &mJatří také. náleěčéa.záležětif_.122?ěr

;

stč.praes.sg.1.—ležu,
2.Ježíšatd.,nikolipodleIII.1,např.

v té věci zalezy pokání pravé Štít. uč. 121“_. v tom zalezy nálepšie rada
t. 152% ustavenie té svatosti zalezy u přijímání t. 124“, v nichž (slovích)
zalczzij plnost svrchovánie Štít. ř. 2505, duchu svatému przilogy milost
Krist. Sb, bohu otci moc vláščio przilezy tamt.; pl. 3. Ježie zúž. Joži, na
př. které pokuty konšelóm przilezijo Pr. pr. 246, kteréžto (země) sěm przi—
lezie Mand. 46b, dobrým odplaty náleží Hořck. 65“, ostatní (peníze) Janovi
pržinalczj KolEE. 42“ (1718); part -leže, adj. —ležící,na, př. země k koruně

příležící Lot. 432, (dědiny) k městu nalezijczy KolČČ. sob (1547), M
g_ákžicý.13951.
„ná.liamníkjha Ex. 29, 5 atd- Ale Lassa.vnikají..aipjímaiísq
ÉÉEQYPPÉFX.-Pquígl;J.?_.P1:_.3_-.:Ě9Ě€Í.íi na př. przijlezegij KřižB. 79%
(peníze) Hartuňkovi naležqgji KolA. 1514, (ponízé) nalezeg'ij pánuom KolČČ.
9“ (1545), przýlezegij BenEx. 9, 4; nant_.-l.e.ž_ejs...adj,._:lgááíqa (dědiny)
k Pašinčvsi nalezcgijczy KolČČ. 80“ (1547), věci k jídlu náležegijcých Pref.
11- V usu._n.č.- „Spis-„jsou. txa.1.'x„.tyt_o._.9b_oj.egv ob- jen
l$ěgq___.gě,l__l_šč_iet_i__sg'l_
stsl._

loštati

se

pl- 3. —ležejí,

_gpl_(3_n_(_lgy_e_,
z lusk-;

—ležej'.

-šč-_mění

se

v -s'ť-. Praes. lšču sě : nelfftij sě světlo Ol. Job. 2_5, 3, smysl tvuoj uměním
sc ll'ftij Alxp. 160. (evangelisté) jakožto jiskry lftio Fio Lit. Hier. Paul. 7.
Impf. lščiech sč : země sě lffczieffe splendebat Ol. Ez. 43, 2, kříž lfftieffe

28 (%

fe Kruml, 20b. Inf. lščiet'i sě : nebude sč lfftieti Ol. Bar. 6, 23. Subst. verb.
lščěnie: ke lfftieny ad fulgendum Ol. Ezeeh. 21. 15. _Zggjlqo,
„3415131124421“
..íecěafie„z_znak—.=.
*smýkíti;__.13_lfa9$-_znču
atd.-.=
ja.. .;.ě_p_1:z_igm_czxm_n_-a_n_s£qrmn
01.39: 143.2

prach

jehož

femczy

viétř' "ílíiěm

proicit ŽWittb. ], 4, femczy ŽKap. tamt.. femczzi Ol. žalm. 1. 4, ne
fmeczy-li jich Pror. Jer. 49, 20, uzřechom dva ana sč po nás mezyta Otc.
398% diábli jenžto sč przyemczie discurrunt Otc. 23“. Impf. mčiech atd..:
kako jeho zlí-duchove mczechu do muk ducebant Otc. 272“, mcziechu
OtcC. (na stejném místě). Aor. mčěch: tehdy sč zástup z města pomczie
Hrad. 80b, člunek przymczie se k ňemu t. 100 a j. Inf. mčieti: (král) káza
pohany
Écýlpgjý'g

na popravu

mcyety

Kath.

181. Ěýlmmčgl

_pl,___27;ěě_l_9£g
„11035933

i mczg_1__s_č_d_o__l_)yel_1yr_1_>ull_g._
37b, (tělo) se na svět przymczalo

Hod. 80“, anděli duši v nebe mcieli KatBrn. 319, anděli dušě na nebesa
mcyely t. 157. skrze les jsú sě mčěli Trist. 215 (mczieli v rkp. StrahJ;
daleko by zamčela taková libost ŠtítOp. 51. Zaniklo.
Mfzšěmznlašěčtw.
71214575...
.Part mlaščě atd-= (vepř) mlafític i výše
sebú pošinu Trist. 120, štenci potekú mlaftyecze Ale. 14.16. Zamýšlel
mlču,__gzzlěět_i, sl:s_l._n_z_lačati__t_a_ee_re:
Part.

mičal pl. ndččh':

mlczal

ŽKlem.

49, 21 a j., Alb. 32b, nezamlczal Pass. 346, (Kristus) mlczal jest, jímž se
j' znal, abychom mlczyely také jeho zlého. ješte j' pravda Štít. ř. 144“;
mlczal Ben. 4. Reg. 18, 36 & mlczel t. Job. 31, 34 atd.;" mlčel Us. Part.
mlčav pl. mlčěvše: zamlcmuv Kat. 172, pomlczaw NRada 602; mlčev atd.
Us. spis. Part mlčán: zamlczano Alb. 32b; zamlčeno Us., —á.noarchaist
gůglnmm'eýi,_st_sl._ „myzéýg'npgtere Praes. Wňu atd.: na. mě sě domnýl'f
Jid. 169. jehož se člověk nedomný t. 117, všichni mnýe Štít. uč. 1095.
lepí—___mmmomni. ..na_ryš-._ZK.leln.-j
24, 7; 1921115393234- 96“ a j. Impf
mniech: liška mnyel'e Hrad. 130% všichni mnyechu putabant GestBř. 37b.
Part. mně atd.: mnyeeze ApŠ. 35, mníjeze ChelčP. 153b. — 33303313
no,ale. HLAS.-Dl:_č-_.?7É7LŽŽÍ,_DĚLÍ..ÍCŠÍQPHÉQĚLŠPÍÍGPBŘ41'3 kteřížto muyegi

Keř. 2. Kor. 10, 2, kteříž mnčjí Čtv. 3, 7 a j.. (křesťané) mniegi ChelčP.
240% impt. mnčj, na př. pak sč domnyei člověk existimet Koř. 1. Kor. 4,

1; Elm-_uméůqch;glanmgíeííe-llIilLJ5%

mnyegyffeROIB- 94b, mnic

giechu EvTřeb. Met. 20, 10, všickní mniegychu putabant GestM. 43 (40);
part. mněiě, na př. ona umyegyezy vecč EvVíd. Jan. 10, 15, mnyegici Koř.
tamt., někteří mnyegice Koř. Fil. 1, 14, mniegijcze ChelčP. 153“._No_votve_ry_.\__
mame.
nejčastěji...DĚLMQQZQQQDJ...,nz?3_if:£á_e_d.r__ží
se.___tu
-Ěílfžm. £1_Osud=

praes. pl. 3. mní a mnějí, part. mně, mníc- & mneje,..mnějíc- Us. — Igi
řečích ObPQÝElDÉBl/Eií.SQAQjĚŠÉQÍĚ..šlQŽ.QT!iBX..EMWWMÉÁ.
vz-ngrzníčtí
1'9€:P9:27379š=_tž..sq—„
_šl_5_ll_$11ŠÍ_SQ-Ě$t1_—mě— 1125139..:zzměr.:

za město

říká

se

01). mňcsto, změněno tedy analogií zvratnou -po-mněti v -po—mčtiatd.; na
př- zapoměl BartD- 1. 339 (val-) a j., hathLJEZEPQPÁL-(ZŠLQĚ.Ž;_%_:ĚŽ
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gab—O(lHan.
19, esli se uezapomílo

t. 162. vzpomíl sem t. 85, baby se roz

pomíl t. 267 atd., a odtud pak jest —m-místo -mn— také v praes.:
nezapomíš t. 135, pán nezapomí t 293 atd.

hajt

mv'žuL2- mrzíš, mrzěti, atalz__mv;qa€ů..abgmiuarí-„htaeamala_m-= co
mě mrzifs Mand. 41b. zlý skutek mrzy mě Štít. uč. 142b. duši mój mrzy
život mój All). 37b. Mlíegqíngrmie
\_'š_člg_li_dglg
131351,115% ješto cizie
berú mrzye bohu Vít. 33"; goggzy, 2133211273555 ústa dvojieho jazyka
mrbzeji

mě

Hlah-

Prov.

& 13- _J913_9_1n!1&9g.ij_
.WJŠlQHÍQZJÉ ..Qhelšll

114“—

Impt mrz: nemrz se Us. Inf. mrzěti: jednomu bude mrzieti druhý Kruml.
241'*, mrzeti Us., mrzat BartD. 1, 29 (pomoptfart. mrzěl. zde nedoloženo;
mrzal: omyrzala jej dědina ŽWittlrl'OÉTZO, omirzala ŽGloss. tamt, mrzala
jej slepota. Štít. ř. 119“.„všecko mě mmalo Modl. 109b atd.; mrzel Us.

.mžu..mžicti, stal.-_maté.122495.wžuqulfgguugem,„7215493
mžě : zamziecze

Palt

oči Troj. 79% _Yiztmzeuýmgočima 'Ifroj. Jg._ Dial. omžít sa

BartD. 1, 241 únor.-slo.). zamžít oči t. 294 (val.), oka sem nezamžél t.
25 (zlin.); s -ř- ze -ž—: zamřet oči., zamř'i t. 294. Zaniká.
_niýgýipyo.n_lyp„g—szs_e;
z..ni.lc_-,._s.1'9_v..adí-...stělf.._',?j.ofq.
stě...
_ozžqáprmma . Braes,—.n.i.čw.atd-;.- nxczx5_..p9sl .-nohú.. .mladé_._die_vky .Bass-. 321

Impt. m'čiech: kdy klečě k zemi nyczieffe Pass. 454 a j. Part. ničě: an
nyczie bohu sě modlí Pass. 596, nyezyeczy t. 321; m'čal pl. ničěli: sv. Do
minik na modlitbách nyczal t. 414; níčav pl. niččvše: matka dlúho nycziewffy
počě tázati t. 291. Zaniklo.
_gě'zý.___2,__ngi_š,];;ng
tabescere. Impt. nzieeh: na tvé nepřáter nzijech
ŽWittb. 138, 21, dušě nzieffe t. 106, 26. Inf. nzieti : nzieti sč kázala milost
tvá ŽKap. 118, 139. Za.11iklg._

lulu, plvčti, z pam-. Pmes. plán atd.: vogk_j_eg_ž_pl_l__\yjf___f_h_ljt
57, 9, jako pllwy vuosk Huit t. 67, 3. Impf. plviech: krev plwyeffe po jeho
lící AnsOp. 9. Part plťč, nedoloženo; adj. plóúcí, v. š 35 č. 12. Palt.
_Qllgě_1_:_p_l_l_3v_iel_jí_1_u,g_qqg'u_plult_ZlŠqp._
77, 24, pllwiel

Zaniklo.

-

_Qň_u,_piríg_t3'_,__y.__zgplz_-_„_
Praes. pňu

na ně maso

t. 77, 27.

atd.:

an

na. kříži

- '
pny

Krist.

101f'.

Impf. pm'ech: (zloděj) na kříži pnyeffe ML. 49“. Inf. 1mz'cti: na kříži pnyeti
Hrad. 593. Part. pně: Ježíš na kříži pnye promluví ML. Sb; pněl: bych
na kříži pnyela

122420166:

Hrad-

59“--ZaBDQXÉDQi911_.1/_jF!-ZYI“!_
knihám.-.

Jaeló_ti._.ašíd9rc_;
74 pol.-.,. StPIlň9\'řlllé110„ě.„Mf-_.
Jad-,

odkudž i za-poletž sě 'v tř. III. 1. v. g 125 s. v. poletí. Eggewfagtywot
mygoggjše„_poly_Alx_Y._2159, vše těženie ohňem poly t. 2298.'Impt. pol :
zapol fye Sidon Pror. Jer. 23, 4. Part pole: Joachym jide přič se zapole
Levšt. 150“. ——Některé tvary se mohou bráti sem i do tř. III. 1; zejména
aor. pelech, na př. kniežě fye zapole DalC. 23, part 190ch: na nich (v ohni
mučených) rúcho neopolelo Kat. 126. — _Zíuilgo;
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M:,„p_řzíet_i,„.stsl..mzéěi cantgrldsar.e._.Pmes-přu atd-= já zapmijm jeho
ChelčP. 18b. zapřím ho i já Br. NZák. 265,__1_1ez_z_ipříyltebg_t._
64“; co przis?

Hrad. 84b, že mne třikrát zaprzis t. 795 třikrát mě zaprzyff ML. 101“.
Krist. 96b. zapříš Br. NZák. 642 t.. 1555; póvod jmá ukázati oč sě przy
Rožmb. 242, příde—li na súd a zapří úmyslu ŠtítV. 83, ktož mě zaprzij
ChelčP. 15b; przye i vždy sú přeli tvého jmene Kat. 90, (lidé) skutky
jeho

(boha) přie Mat, Rozb. 74.3, (lidé)

_7__,ap_r_zy__
sám sebe___Bi_bLI. Mat

16.

zaprzij

24. Impf.

ChelčP. 883. _I_r_npt.
Bří:

přiech:

(ty)

przyel'l'e

svého

mistra Vít. 39% Inf. přieti: což mnich mluvieše ciesař jě sě przyety DalC.
24. Part. přč, přiec—, zde nedoloženo; přch : zaprfel Štít. ř. 891. Splx'nulo
sefiku). me jak .vquž911„9.-.\:_.š._šlí
rdietž sč, v. 5 125.
*sc'u, scát-i, stsl. swatž, praes. Sbčcymingere. Sč- mění se v ští-, šť—,
& sc- někdy v cha—; vlivem tohoto bývá někdy chč—místo šč—,a šč—, šť-,

chč—bývá pak nejen v praes. sing. 1., nýbrž v celém praes.. impt. & part.
praes. — Praes. sg. ]. sl'tjm Rosa 189.: 3. (pes) fl'ti Comest 137b, ktož
sl'ty se krví Chir. 235K ktož l'ie [ty na loži t. 234“; pl. ktož nemohú
moče držeti tak že l'tíe ve spaní Chir. 235“; štím, štíš atd. US.; odchyl.
štiji Jg.; ob. chčiju, chčiješ (místy, Kott). — Impt. ten (zákolník) przeffty
Chir. 249b. — Tvary sca- jsou podle vz. V. I“, v. 5 156.
_Sáěltu__2_—__QQLÍÍĚ,_Éýdýíéšlggíčšléq_SCÉŠCFGu
Pl'aes-

Sem

atd-= k nimž

(městům) przyfezu Rožmb. 19, já ve tmách fezi Lit. Tob. 5,12, sedím Us.,
jižto fedie ŽKlem. Zach. 79 atd. Impt. sedi atd.: Němčc v svój zemi fedy
01110. 67, seď Us. Part. sedě : Sedie ŽKlem. 49, 20, fédye Pass. 387, fedyecy
t. 419, l'edyece t. 411; () adj. sediúcí &sedějící v. v š 35 č. 12. Part. Seděl:
l'ediel ŽKlem.

9, 5, Hrad.

75& a j.„ fedyel

Pass. 409. t„ 423,

P'ror. 65%

nefedyel Pror. Gil-",tam sme fedíeli ŽKlem. 136, 1 atd.; sed'al: fedyal Hrad.
122“ (část pozdější), l'edyal Pror. 64b, týna, fedyal sem 01. 3. Reg. &, 20,
nefedial Kladl-. Mark. 11, 2, fedial Háj. 761) atd.; seděl Us., seděl BartD.
1, 11 (Zlín.) a j. — Part.

seděn,_s_ubst. ver_b._s_c_qg;í'e_:_
fedienie

sessio ŽGlos.&

138, 2, fedienye ŽWittb. tamt., truon toczyz fedyenyc králové ML. 29“,
k' fedieny ad sedendum

OI. Ezech. 27, 20 atd.. seděno, s_aiě_ní__Us_.
granuli..

ZME„býxáifagzzLJiezmžg,p.odle tř. IV: k súdu který zasazen- léta....lščžl
32319; 59, aby zasezeno bylo (v soudě) t. 134, před zasezením puohonuov

t. 33, gggglgjggegcaíllg,

srov. pol. siedzenie.

5_ié_zp_,__2_.___.gžp_íš.__s_i&ěti_.
_Praes. had

_(hafl)Misie.M_wmuzimuie

sipi

Hlah.

předml.

k Esdr.;

M

2. hadovésipěliVel. Je; inf. sypifžti

sibilare Laet. 204a; subst. fypienym hadovým Ol. Sap. 17, 9. Zanik_á_. _
sluřz'zíu,__s_líz_'zgěgi,_
ski-íp,

šlcř—. Praes.

skřžzóu atd.:

ta

tvář

Ikrzyřy

& ječí Mand. 87“, co [l'krzipite zuby Nikod. 24% nepřátelé ffkrszj zuby
Br. Jer. Pl. 2, 16. Impf. skřipiech: fkrzypiechu zuby stridebant dentibus
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Keř. Act 7, 54 a j. Inf. skřipčtz': fl'krzypieti Oto. 427“ a j. Part. s/cřz'pě:

(kuoň Heliodora) Illrrzipie zuby na zemi potlačil Kruml. 363, zuby l'krzpre
Ben.

3. Reg.

21, 4, fl'krzipiece

Dsňpjeníuullóln.

zuby

23“

Nikod.

235. _S__u_l_)_s!;_.__ygb._
;]qřz'pčm'eí

_g_lgžzg,__ýyščýi_;
tvary tohoto slovesa a doklady v. v 55 127 až 131.
317541315"
gelů—čti!__s_t_,sl:_
_smlpdéjinfoetere,__

Impt.

smrd' atd.:

l'mrd Kladr.

Zjev. 22, 11. Part smrděl atd.: (Lazar) v hrobě fmrdiel Chelčl'. 235“;
smrd'al: (Lazar) fmrdial by t. 1685. Nč. srnrdím, Sl'lll'děti atd.
„vybíhá
s—nábdíšL
snábděýgsgsl. sanabadéti a nabňdéti praes. -b6ždq
sentaLLgisgodjreL _impeljfelitivppi(odchylky jako fnabdym considerabo 01.

Dent. 3% 20 jsou řídké). Pro ©9533?ng...pšedppkléslnti náležíjleégo
sytí s_nbsg Ígg:y_—l)_qd_q,_
srov. stsl. nabadja ]ll. nabzžda cura, vzniklé z koř.
bňd—pův. budiz-, který jest i ve bdz'etí stsl. badéti; přímo z badčti před

ponami sa-na- utvořeno bylo by sanabódéti č. snábděti peifektivum. —
Praes. snász atd.: fnabdim intendo MamA. 25b, fnabdym Ol. Deut 32,
20, ten ješto £ [naabdij tvé duše Štít. ř. 186'*, bóh vidí nepravosti a fnabdi
considerat Ol. Job. 11. 11, kto niú pokoru fnabdi t. 17, 15. Impt. snábdi :
snabdi řeči iné ausculta Hlah. Prov. 4, 20, snabdy investiga MalnA. 27“.
fnabdi Alxp. 80. Pan. snábdč: já tajně fnabdie Oto. 34-0“.—- Tvary prae
sentní jsou často podle III. 1.: praes. (hospodin) ne fnabdie non considerat
Ol. Job. 22, 14; impt. snabdiei Hlah. Sir. 28, 30., t„ Job. 34, 16, Snabdiey
toho Kruml. 48“_ fnabdiey cest jeho ŠtítPař. 1045, fnabdyey ausculta Ol.
Num. 23, 18, fnabdiey investiga t. Joh-8, 8, [nabdyeyte t. Job. 34., 2 atd.;
Part fnabdyege 01- Prov- 7, 7 atd- — Léanilslenjiž„Blahoslav neznamenal-.
_žg _L,stg_i_.řf_1'____1fjíl<_a_l_i___gaábqíf_a
za jeho

času

že

se

za

to

říká

„drží

stráž

Blah. 175;
_sízzg...:wáýi„„.stsl-_£ě1eetž„domy—prasa. směje- .Pmes- sg- 1. sim & z toho
š'ýu, —žu\-i (změnou celé skupiny sp— od následujícího -)'—): neoffpi li prvé

než smrtí sejdu ŠtítOp. 193 (inf. ospati, srov. ospaly'); novotv. spím: fpym
ŽKlem. 153“; sg. 2. spíš 3. spí atd.: jenž [pi ŽKlem. 40. 9; pl. 3. spím
jenžto

fpie NR-ada 942- n.lú._fpi_e_ižádné„p_éš9 „nelnaj.í3».e_„flřtoi.—.
203% oni zase

spí Br. NZák. 64“; novotv. spějí.: spčjí Blah. 251 (zavrhuje), poněvadž ho
(život lidé) přespčjí Lab. 25, ]. _hnpt. spiatd.: fpieuio s ním dormiamus
Ol. Gen. 19. 32, nefpiemi Koř. 1. 'l'hess. 6. Ět_g>_ě,__sgegl_z_ každý
jako Ipye ležieše Kat 126, (člověk) spě nemá vóle Svobodné ŠtítV. 137.
že by neměl ižádného viděnie spč t. 227. fpieczy 01. 3. Reg. 3, 19, fpiece

ŽKlem. 87, & mhwiegmm._fpiefšešltadJWPILlAGÍ/fllžillýíéi- 159 (tým:

wzdýffiuczih

V.JIÍQ:čte se= (ženaljefimí

_tzjf...ŽŽ'ĚĚŘ'ĚÉCÍŠÉOVOWM
místo "f=-.

bylo _Iu-912422“
_mrassriaáa „part. _n3a59.__1np2._ek tomísžin- lěqpěfřfzé
3.11.9419..1911933352159.
fpfšáiwafm
„part,-mase-_-ázzLutxoígMem- 31017?
.c?;
— Nč. praes. spím atd., pl. 3. spí Us. spis., spá BartD. 1, 77 (val.) atd.,
vobauer, Historická mlnvu. jaz. česk. 111. 2.

19
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slc. spia, spčf Us. ob., spějó BartD. 2, 29 (holeš.) atd., impt. spí, spěte
Us., spíte slc. & j.; part. spě. spíc- Us. spis., spa Bart. 1, 26 (Zlín.), spiac
slc. —_1_“ym_-sm_-..j&t3.3.512.11.12

v- š 148

_séeiu, _stáfz;..sěsl;_£taíat.ě.stare.. Kmehiílfinitivní
žid.-___(Yždyclšy___d_1931hé)j__ěQEQLEOJÉl

sim-_ 5911115939312

991311__IĚÉQIIĚSĚQÚQKČE
když

potom

nastalo přehlasování a-ě, slyšal plur. slyščli atd., nebylo ve staženém již
stá- podnětu, který tu přehlásku způsoboval, & je tedy part. stál plur.
stáli proti slyšal pl. slyšěli, inf. státi proti slyšěti atd. Srov. zde nahoře
boju sč, báti sč. —' Praes. stejn atd.: já tftoyu Pass. 276, t. 458. jáz
ftogyu Most. 209, naftogiu adstabo ŽKlem. 5, 5 atd.; duch neoftogi
ŽKlem. 102, 26, (oni) nepodf ogie t. 39, 11 atd.; stojím, stojíš atd.
US.; sg. 1. stójím BartD. ]. 8 (Zlín.), stójim t. 2, 73 (štemb.). 3. stójí
t. 1, 187 (podluž.), stóji t. 81 (hran.), pl. 3. stojá t. 32 (pomor.). stójí
tamt-

— _Impía.. stáj . atd-„. „5441932811_=_„..S!.óy___pňedq_d.!gřmi01- Súdcf

4, 20,

jdi a ftuoy v bráně Pror. 66% na svém ftuog VšehK. 4“, neftuoy Ben.
]. Reg. 20, 38 a j., stůj Dm. 66 (119); Stuoymjr MastDrk. 321; ftoyte
Koř: Efez. 6, 14. neftoyte GestBř. 16"; ftuoyte BiblAŽ Ex. 14. 13, neftuoyte
Ben. Jos. 10, 19, neftuyte GestM. 19 (19), ítůgte Br. Ex. 14, 13; stůj,
s_tgjte _Us., stój BartD. ], 40 (hroz.), stuj t. t 2, 146 (smrk.) & j., srov.
% 19 č. 9; nezdlouženě stoj atd.. vlivem krátkého praes. stoj-: stoj BartD.

2, 39 (kroměň) &j., nestojte t. 1, 174 (ml.), slc. stoj. — I_m_p_f_._
gtd_.,__p9_d1e_p_raes.;
Giezius ítogieffe Hrad. 82b, (hrabie) [togyeffe DalC. 39,

konvrš ftogieffe t. 42, bratry (dva.) proti sobě Ptogyel'ta DalC. 53. _Qeíhgg
Ltogxeehd I_)_al_C._
36, mnozí ítog—iechu Štít. ř. 191", kteří ftogieehu Troj.
93b; géghL_1J_ogle__i_1_íf._z_
dievka ftaíe DalH. 41, ítaffe DalC. tamt., sv. Prokop

ítaffe Hrad. 25“, zemí: u míře ltafye AIXV. 84, ana tu ftafe Kat. 94, proč
Čechy (Čechové) za. lidi ftachu DalC. 84, všichni ktož tu ftaachu Štít. ř.
lllb, bratříe ftachu vně stabant Koř. Mat. 12, 46. —_A_qr;_sýgí_cla
_: anděl
ítaa vedle nich Einnm. 6, Staa- Ježíš EVA. Mark. 10, 49, Polené na Čechy
žalovaehu a na ne \: Římě právo \'l'tachu DalC. 44. — Inf. státi: neftaaty
po tělesných žádostech Štít. ř. 135. státi Us. — Part. stojě: podftogie
subsistens ŽKlem. Athan. 30 atd., stoje, stojíe- Us. O adj. siojúcí v. š 35
č. 12. ——Part stál: před ním Ježíš ftaal Pass. 96, kto by oftaal proti
kniežatóm temnosti Štít. ř. 715. at by (Maria) za naši potřebu zaftaala

Štít. ř. 85. — Part. stán: aby ftano bylo ut stetur Pror. Isa. 10, 32, nemóž
ftano býti stal—inon po'test Kladr. 1. Esdr. 9, 15.
„stém

smetli-..

_.Z.__I?1'f'?Y_i.d!“„„F.CŠQXÍYEÉW..
zřídka

gyptéti (sel.Iwerqtaažádanó„svi-je????—

bez „s_č: ze

svět-,

SFSL

adéla, 8412113
stát)-_,sky-„aktu,

srov. 1- str. 546 sl- Eíedlc..tvarů praesentních .llálcžitýihlSQLL.noxotítau
_md_l_e__1_l_l_.__1_;
-—-_I_>_13e_si_szgéq_qtd._z
stwým

sě candeo

Veleš.,

Itwie

fie svatého

křížě znamenie Pass. 488, svetlo [ye ítkwi rutilat 01. 2. Reg. 23, 4, slunce
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[tkvvi sč Ol. Súdc. 5, 31, 935312_iíghutvajidftvvie„Pass, 374, všíudy sě ftwye

štíti zlatí Ale.
gthji

2024, Kristovy rány sč ítkwie Krist. 1115; ——
Lowa

atd. :__nad___nín1___se__1_1vězda_ftt_k_w_i_(_:__K17_ist._
21% (ctnost)

krásně

fktwye

fyc All). 116“, kříž sč ftkwye PulkL. 47, když kto ani svatými fie ftkwie
m-avy HusPost. 209". (oči) sč ftkwyeta Modl. 54b, že se fkwijomy HrubLobk.
66%, lanky
5.8.3
sč

se stvějí

Eus. Jg.;

— nč. skvím__se_ait_d._,_p1._
_3,_skyí_g_q__g
_slívejí

— .I_1n_1>_t.__s_t3)£-33„td_-_a
— p.9):9£--.&1W_ěj._a„td_-r ftkm'ey

ftkwieyte

Ol. Súdc.

5,

31 ; — nč._skvi

„s_o,_s_1;v_(_':j__so
,atd.

sč Hod.
—

9% tak

_I_r_r_|p_f_.____sýq;tgg_h_

atd.: jeho sč tvář ftwieffo Pass. 326, (dietě) Itkwieffe sé Trist. 315, ten
f_vekftwyofe Marg. 339, sieň ftkwieffe se Alxp. 66, (Xorxes) štěstím se
ftwiffe t. 59, kdežto sč korúhvi ftwyechn Ale. 1540, hvězdy ftwiocbu Kat.
56; — 5275ějjgglz__atd_._z
mnoho ovoce ftkwiegiffe

se Troj.

91b, (skutky)

sě

ftkwyogiechu Pulle
305. — Aor. steče/Latd.: Filota na Mazea pomieni
an sé ftwye v zlatem odění Ale. 1607, zaftkwie sč obličěj resplenduit
Koř. Mat. 17, 2. — Inf. stv'íeti atd.: (lidé) fuoti (sic) fe budú HomOp.
154“. jako blskem Itkwyety se budem Štít uč. 124b, učení budú se ftwyety
jako hvězdy t 77b, budú sě ftkwiety Krist. 49b, spravedliví budú sč sktwietij
Průp. ve Fejfal. Stud. 6. 243 (XV stol.). nebude fo kftwíeti Pror. Ol. Isa.
13. 10 atd., stkvíti se, skvíti sc Us., stkvěti Čech Nozn. 8. ——
Part. stgá
atd.: krmě by ve skle se stwiecy Baw. 80, (chot) ftkwiecz fyc Kruml, 3581),
se stkvíce Br. Jg.;—_gýg(_ž[ě_atd._:ctnostmi Itwyegye sč PulkR. 40b, ctnostmi
se stkvějíce

Br. Jg.,

_s_k_včjese,___s1:_vějl'c_:_j£s_.
_; ——stvčl atd.:

brada

ftkwiela.

se krví BrigF. 6l“. skvčl atd. Us; — subst. verb. stvčnxicatd.: Stwionye
jeho Splendor ŽKlom. Hab. 4, t 89, 17, kterak zblodělo tvú líčkú ftkwyenye
Plankt 170“, \v ftwieny zlatém ŽTom. 67. 14, bleskni ftkwienym fulgura.
coruscationem Ol. žalm 143, 6 atd.. skvční. stkvčm' Us. — Ve Štít. uč.
139“ se čte: světu a ftkwyczy mamosti jeho, t. j. adj. stkvícž ze staršího
stkviúcí,
srov. h—piúcí atp., v. Š 35 č. 12. —Y£c_llg__to_h_ojest_ a_dj; stě,__i___nč_.
53512972,fo_zgc_g'_a__td_.,
na př. bydlo zztwúczi“ PiIA.. ftwuczye světlosti Kat. 144,

ftwuczych vlasóv t. 192, té ciesařovó kstwucie Baw. 139, kstvúcí rúcho
Hanuš

Ostolspiole

80 (z XV stol.)

atd., _s_tl£v_oggí,_sl_c_vo1_1_c_í__g_s._;
vzniklo

pa

trnč ana-logií, zejména přejetím koncovky -úcí atd., která je právem v adj.
part.

vodáci

atp., o čemž v. tamt.

woman;Madame.zejména.

——.P0(lobnvm__z_p_ůsoh_om
Avyvínnlymseuzde

I)Fi!QS:_.SUšW.=.ÉĚIř?CŠ
atd-= ftkw fye candeo

Anon. 2“, stuol so ftkwe KabK. B“, ty ješto l'íe ftkwu svatosti ŠtítBud. 171,
_=,1._pa.1_ít...sI-=3zcýě.;
brada

jeho

fie fkwctla

_cháqýi__p_1;ao_s,_
__l,=t_v_zg__pa1;1_:_,
]gpgtě _: vedle

km'
inf.

Brig— 25.

kvísti

vyvinul

123133111 .P9Q16...$1.0.\7_0$a.
se podle

praos.

ktvn

také inf. ktvicti, v. nahoře str. 135, a to jakož i jakási podobnost u vý
znamu, splenderc & fiorere, vedlo ktomu, že slovesa tato se vůbec sdružo
vala & že podle letmo, In,-etl atd. také novotvary stkvu, skvctl sc ustrojily.
— _SÍQ\'_Q5_9_ĚQDD_-.Q11Ž.Í_.SQ__Sk9!ÍCL...Í?!1.X
jÉŽXklž. knihám

takémovotvary

.squějwa-

9.1!

__szkytá-vají

se..

slýtLěješ..a_bd..Í “—
19"
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gaa_£fž,_2_-_.$.ty_c_l.áá..sě,..Měti ač. „stal-„ „stydéti .se-. Praes- ss. 1. sis/zu

sě atd.: jímž sě zzthyziu LMar. 30, jehož se řéci nezztyziu AleM. 5, 37,
nepoftiziu fie ŽKlem. 24. 2: t. 30, 18. žebrati sě ztyzy Krist 67", ticm
víece fe ftyzi Kruml. 2612 (já) toho sě neftidy Pass. 452. Part. styděl:
ftydyel fye 01. 2. Par. 33, 23 atd.; styďal: syn zaftydal sě Pulk. 662
vftidyal fi fe Lit. 2. Pur. 34, 27, (král) sě poftydyal 01. 2. Par. 36. 12;
nč. styděl Us.
gif—rým _svrQ/gfti,___ž__l_(_o_ř.
svah-,

z něl_10ž i svrab

sts_l_ svraba

pruritus

_ze 512922415
Praes. surb'u atd.: zwirbi prut—it MVerb. atd. Nč. svrbím, svrběti

atd. Za svr- bývá sr-, & proto i srbčti m. svrběti: (osutost suchá) nebo
frbí nebo nelrbí Rhas. 84, srbí chod.; srov. I. str. 439.
._—šččzu;._2_:._ŠĚČĚEŠ;..ŠĚČŠEQ:ÁĚĚ'LŠĚLÉ£ĚCMH
lasery.

Praes- sg. 1- sebe

sám nefczyezy Rúd. 43% já nescedi života svého Baw. 69. _Zgiklo;
_šěózf,...š.čzzie._t_zí,_„z9
ščéJl';

srov-

1- str-

526.

Ze šóp- je

šiř-„_ 61h

šp=

Praes. ščýu: ano jinak sedá (svrbí) jinak fftpy jinak bolí udeřenie Štít. uč.
156% (lek) najprvé špij Seut. phil. Jg., ffpij Háj. herb. X3, křen čpí do
očí Rosa Jg. — Inf. ščpžeti atd.: (voda do oka puštěna) bude fpiety Chir.
2815; (mast na oku) bude tě fpiety t. 285% čpíti, čpět Us. Subst verb.,
ščpčm'c atd.: ffpěnij Háj. herb. 1425, čpění Vel. Jg. & Us.
_
Šaj-tím.,šumčti,

přehlas. ším-,

stsl. šuměti „resonare

prues.

šumljcg.

Praes. šumu atd.: ano veliký hluk u povětří'fly'liiÍ—Pšss."ZŠ3;'liluk 'ii“"pí
větří ffymy PassKlem. 1725, moře flimij OtcB. 168% pýehyrskgužrugg
ligy_Šumímpo_skglígágb__£ís,; novotv. pl. 3. šumějí, part. šumějící Ztrac.
Ráj. Jg.

_tčgu,
__tcížeti,_.z
taki zelí-Juli!_ě-.=_.2139a-těu„

na púšti„ješte

QQtQLY.ŠĚEÉQILHQKQQMĚM.lži! 286% duotczii OtcB- (na místě stejném),
ta krajina dotczy té púště Otc. 29913 komu tčie vzhóru ramena Postavy
(Výb. 1, 960). lmpfgžeqlzng kopie téíefe (omylem za lat hastam fixain in
terra) Kladr- 1- Res 261.7: Lsr.-__Jana_„húní_iíni-.tmeshuDalG.. 34. Part.
tčě atd.: kopie tczzíecze v zemi hastam fixam 01. 1. Reg. 26, 7. Part. fčal
pl. tččli : v hrdle čála tobě prosba tvá, HusPost. 1805, dvě ratolístky jako
dva praporeč'ky ,ven vynikaly & čály Varvaž. 273'*; dokud neuzři v jeho
rukú jiezvy a šměti prstem v to miesto, ježto hřebovó tczali, dotad neuvěří
Krist. 110“. — Zaniklo.
.

iěělidižšýjlátle.!ežatě.ppyúmte;

Praes- MŽ“atd—=ktož kupečsky

tyezye, povinni jsú atd. Štít. uč. 85". _Inf. těžčti: aby jim (dětem) mohl
ztravicě utiezieti Hrad. 124% chtě utieziety ztravy t. 135% utyezety zisku
Štít. uč. 151", lépe jest těžeti maudrostí než těžeti stříbrem Br. Jg.; dial.
těžati Koz. 398. Part. těžal pl. těžělz': ktoby dal komu svú rolí aby jí tyezal
Štít. uč. 852 tiezal jimi (hřivnami) operatus est Koř. Mat. 25, 16, tíežal
jest Kladr. tamt. atd.; (služebník hřivnami) těžel Br. Mat. 25. 16. Part.
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těžán, zde nodoloženo; těžen, adj. těžcny': s obú stranú sú země tiezene
Mand. 155, netiezenu zemí t. 165. Subst. verb. těžčm'c: vše tyezenye ohňem

polí Ale. 2298, tyezenie negotium Prešp. 1299. zmlaěylmčlwtýgjýi
š_lLÝQanL—ÉíŠPĚÍÉPLĚFP;
iižčunýišččti, sté—sl,.t_ištati._.prcmere_pra_esJišm_z_Lž£lt; -šč- se mění
v —št-. Praes tišču atd.: (bojovníci) se ke zdi tyl'tye Ale. 2038 (rýmz
z mraveniště). Impf. tiščiech: když He tylfcieffe srdce mé ŽKlem. 60, 3,
jenž na Hektora tifftíffe Troj. 1195, (vévoda) k druhému till'tiffe t. 121%
(Trojští) tilftichu na Řeky t. 658. Řekové na Trojanské tifftichu t. 1745.
Aor. tžščěch: král tífl'tíe na Hoktm'a Troj. 113b. Ajax tifftie na Hektora
t. 122b a j. Part. tžščě, tiščz'ec-z když juž mní kto, by byl zíščě, všakž ho

strach bude odtyl'fchzie AleM.

5, 27. Zaniklo.

Jbímailifiíýi,.JEEQILLBŠĚÉŽQŠL„129322LRQIŠĚĚDIJ. "míč = We
tkanyln byč, part. tkwžl' & tku'ial Linde V. 674“.

'

ML_Éýmtízťj,_stgl_.__ý_ěpýýé_
Tvary slovesa tohoto a doklady v. v gg 126
až 131. Vedle part- trpěn & 511_1259..
.l'Ql'Ř;..Ě?2?Ě72Í£
ŘÍYŘ...Čěělčiljl'tš-EPER.

Us.. utl'peplemého 21321515. 5, utirpenye mé ŽWittb. 70. 5 a j., uttjpenl
Ug; slov těchto nelze odvozovati od trnúti z *tbrp—nqti, je tu tedy -pe
místo -])č- sklesnutím jotace, častým po retnicích, srov. 1. str. 199—201.
Mgu_,__t£yščěti, z tryska, asi : páchgtil Part. tryščal pl. to—yšččli:
což sě jest tril'czalo Hrad. 60“, to jste vše tryfczieli t. 52“; tvryščav pl.
tryšččvše: vše jiné zlé trifcziewffe Hrad. (iO“._ngiklgL
ÚLŽHJJŽ'ŽČÍĚLLWYIE
odkudž i trhnúti atd. bastlíržmetdzz
ho trzy

Štít.

jež (žádost)

uč. 60% k.M-.hL(Q1_<>_v—.ékt)__b;z1
_Llll'š1_l!9.£9.zlš.9šllé_EĚPĚÍ „a

1001), jež (snažnost) mysl trzij t. 1223, milosti hnutie k nim (nepřátelům)
netrzy nás L 26% těm jichž mysl trzye rozličné žádosti dobré t. 122b,
v žádostech ješto trzzie mysl člověčí ŠtítMus. 70&atd. Inf. tržčti: kdy tebe
těch věcí nebude trzzety žádost Štít. ř. 244“, stud bude trzeti člověka
v mysli ŠtítMus. 81b. Part. tržal pl. tržěli: by k tomu svá libost netrzala

Štít uč. 905. aby nás trzalo to dobré t. 10617atd. — TthžLtígžthLyjÍ:
z_r_1aml_1_1_š__tál_h_ngt_1_ti_1
_.jíti; druhý

s prospěchem

pro pannu

116, LÉĚQFIDÉÉileL'lQ!ĚMSE_ŠŽEFEČJEZJÉQEQIEIĚ;

Ečmiááett.„ssl-„„Mgfiwzggre„Mask—.;

trze

gemal

Trist.

131"- — 22311519:

tščic?í__€ě._.$!=€1:„
?PĚÉQĚ'ÍFE.

weitere, studere- Port,.tščal pl tščěli ž'„Semsš.jinam„ne._tbhzalelalíen.
76..Za.n_i131_0.-.

yěýLhÉ__st_s_l-.
_eédčti. Pl'aeLÉQLAULXÍZ.

)í..šasová_ní. kmenů

1362131175112;

Iggy %210 sl. atd.
viz tamt. _Illlpfz,2šdí?€7£_._it£1;_=
jeho ne—
wiediech ignorabam ŽKlem. 34, 11, ŽWittb. tamt. ngiěglggtdlz
kněz
p_ggigdhie Dell—L31. V EvTřeb. čte se: odpowie jemu Ježíš i vece respondit
Jan.

13, 7, t. 13, 8,

odpowiechu

jim

panoše

t. 7, 46;

t. j. _gov_c)_t__v_a_1;__gěgll_

294
__bx19.yl_"d_qs;-.-.„ze?ýanl..3yzeácš___ešsi-35-15 _t9213!.29.1Í.-_11???Č€'%
. se.vedle

Lakanmjiiem,

__.vješ"zitd,__utvořeno _qěclz.__
Srov. stejný novotvar

„29151

stsl. povéeha

pl. 3. povéšg Mikl. Lex. & Gramm. 32 114. — M_ítd,_z

powiedyety

svD. Sl, mohla bych wiedieti Kat. 32 atd.. Éděgihyědětpsu vědět BartD.
2, 6 (kroměř.) atd.; ggggiggig; wypowiediti t. j. -íti KolČČ. 402a (1566),
odmvvědjtimlěg. Dan. 3, 16, powědjti BílC. 56 a j., vypovědíti Pal, 3, 2,
371,

povčdíti

TomP.

1, 121, _p9vě_d_í_t___Q$:____lui$y_,
půvědít

BartD.

2. 180

(tišň.) atd., vědit z -ít t. 200 (třeb) atd. V DalJ. je také inf. vicsti: sluší
tobě viesti 23; nikoli tvar skutečný, nýbrž mylná konjektura vydavatelova.
Také v Dobr. Gesch.2 99 praví se, že místo zvěděti bylo „ehedem auch
zwčftiť ovšem taktéž mylně. — Patt-__vědqppdle
__stšl.._.všfiz/„
5139
wieda PilC., newíedu(ce) svD. 4, to powieda dobrým budeš proponens Koř.
1. Tím. 4, 6, Malchus nevědíeše co jim odpowieda Pass. 367, odpowiedauce
ČernHeřm

243;

Spasitel wiieda

_slabika

_l_š_0ř_enn__á4_Zde_11Žellat__leeda_co jj, to. _Š__t__í_t;
ř. 129'“._

že atd. t. 114“; 3ě_dz_t,_vědoi_ig_-„U_s_.,
pověda atd. Jg.; .novotvL

36316;písař má opatren býti wyedye koho psáti oním. 63 (sotva adverb.),
pevíedíeee__ 1513115129531,
73, dovědíce

se Beck.

1, 130,

napovědě

Květy

1834,

127; novotv. -ějz'c: připovědějíc Slav. 17; novovotv. věza, pověza v haná
čtině sev.—záp. (podle pis. rozpr. p. Al. Lisickéhp). — 2313367191135
203
_třj. I., stsi_.___gědg_p_zq,
_stě, _i ___ně._
—

Part.

věděl atdl:

wiediel

ŽKlem.

39, 10,

Hrad. 753, powiedycl Pass. 356 atd.; včďal: wiedial Kladr. Mark. 9, 29,
powydial (sie) Hrad. 122b (část pozdější), odpowiediala Kladr. 1. Reg. 19,
717; nč. věděl Us., věděl BartD. 2, 24 (lioleš.) & j.; zdlouž.: věďél, věďéla
BartD. 1, 80 (rožm) a j., věďul (z -il & toto z dl, -é1) fem. věděla t. 131
(laš.). — Part. včdčv: to král wzwiedyew Pass. 354, \vzwiedewffee PilC.
atd.; zwíediaw Háj. 22b, zwiediawffe t. 461; nč. věděv atd. Us. spis. —_
1334163557256zdlo_u_ž_.__165_5616;kdež mnoho zvěřě viedyeno

PilB.,

to móž

býti propowyedyeno Alb. 32b, má zapowyedyenu býti Štít. uč. 87% druhé
,dvé powyedijcno Štít. ř. 34b, škody mají býti opowyedyeny ODub. 16, jest
pouiedyno Ol. Num. 31, 14. powiedijeno Ben. 4. Reg. 12, 8, zapowiedijeny
jsú (věci) t. Jos. 6, 18. przedpowiedijn ChelčP. 1371), bude-li pravda. po
wiedijna t. 1002 powiedijny t„ 1061),Antenor byl wypowiedien Troj. 2108,
powiedijno Háj. 37b, powiedjno KolČČ. 70b (1554), zapovědíno Br. Jg.,
kteréž (věci) jsou powědjny VosB.177“, zapověděno TomP. 281, pověděno,
-díno Us.. půvědínů BartD. 2, 180 (tišň.); v Koř. psáno: kto nevie,_bude
newieden ignorabitur 1. Kor. 14, 38. omylem m. -děn; adjekt. vědčny', ža
povčdě-ny' atd.: abychom sě báli zlého zapowyedyeneho Modl. 141'“, s dřeva,
zapowíedieneho ŠtítPař. t. 45b, zapouiedyenu věc Ol. Lev. 20, 21, jablka
zapowiedyeneho GestBř. 66% z dřeva zapowiedieneho Adam. 2031), zapově
děného 'dřeva Hád. Jg., zapowěděných knih Rulík 33, pověděný Us., za
pověděný

Us. spis. (někdy).

— _$_ubgt,___vg[b_.__vpěglěggie
_: wiedienye

ŽKlem.

72,

11, wypowěděnj obyvatelův Rulík 33 atd. — Xedjetohovyyíj_i__g;__Ší1íjg
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.——.____
!..nšktelých Složcniuáchiyar ---. kart-_;vězcnMle ___—....
-vězcny;__s.ti>_s.t_„
Mew-...:/26461752
RlťQ..)LY__l?9_Yě.Z_9níZerlšat
252, t- 266, aby Lálkagnoiěyma
byla Bal.. 5. 2,
237, vypovězen t. 3, 2, 381 a Us.,_zap9yg'/_._en_ájablka__U_s„
zapovězené zboží

Jg., p0vědzeny BartD. 1, 131 (las.), vypovězenec Jg. vedle vypověděnec t.
Jsou to tvary jakoby podle tř. IV, srov. radz'ti pan. ram: atp.; vedle inf.
-věděti byl oblíben inf. zdloužený -vědíti, a ten trvám zněním svým vedl
k domnění, že je to tř. IV. a že tedy má býti pan,. -1:ězcn atd.
ggl'u,__feel_etz'stsl. velétz'. _P1'aes._eel'u_atd,:

dědina s niež sě velys

po

honíti Rožmb. 44, Mark weli kríž nésti GisMn. 97“, hoSpodin wely ŽWittb.
28, 10, Gaighoxš)-„welg.„Hrad
109“; nqygty.-_...p_qd19„Ill-__„lepí—313910153.
_(kgš_'ž_i91____\_v_el_egj_ghelšlž_
195b, ta slova mnoho

welegi

t. 291), když

starší

tak welegij Háj. 307“ a j. Aor. valech: velech Hrad. 1265. Part vele atd.:
welecz Hrad. 109“; novotv. voleje atd.: welege Haj. 415", welegice L 88".
Part. eclel': milost jiej welela státi Hrad. 28“. Dochováno jen v usu spis.
ÉČĚ'ŽG„Ležel-iš,

. _?Ěěětž':„Stsl.-.__?EZĚÚĚ.prehendi-

Praes-._.9ě.žu_.at<1_-: panna.

yyyezy (jest_lvezn_fe|_1a)_1(_at._
148, včzím atd. Us. Patt.

vězě : hýbal se wieze

na dubě Ben. 2. Reg. 18, 14, \fěze, vězíc- Us. Part. vezčl. zde bez dokladů
stč.; vázal : kdežto jsem já wiezal Pass. 393, (Daniel) ve lvovéj oboře
wyezal Kat. 150 a j.; ně. vězel atd. Part. vězěv, zde bez dokladů stč.;
vězav: sv. Petr v okovach wiezaw Pass. 396, nč. vězev atd. Us. spis. 1_3_eíř_e
g_take
zatyansitiygln _:___ve_ziín_1e_
_ng detinemus cum 1331,Jg. atd., a k tom_u_

yýznaum.. pak. .noxš. přiděláno vážili; .!„Púšefěhjle
pizza.--..í.

„vězni.„Erika. Jěš

'vislí-š-„míglčáé _5Ě1.'..QŽÉĚ'ŽÍ:„IŽIÉe—$L
.s&_..1-_.véz_za„atd-„= WW“

Boh

353, viziu PílC., wyzyu DalC. 34, wizy Kat. 18, já nenauizy Ol. Zach. 8,

17, vizi Trist. 317 (tým: cizí), v několnguEkladegllldlqnzenog niz; BiblB.
Mark. 7, 24, již wijzy Štít. ř. 17b, wijzy psáno t. 87b, wijzy nebesa ote
vřena t. 271), wúzy t. 96b, srov. právi a rázi v 5 139; novotv. vidím. Sg.
_2_.__eg'dýš__3,_y_igl;í_
atd.: ty widis ŽKlem.

9, 34, (oni) newidie

t. 113, 5 (13).

Kč. vidím, vidíš' atd. Us., BartD. 2, 3 (sazem.), t. 155 (slavk) a j. y_ngíž.
Mr.—...zachpvalo .se staré

„sg- .1_-..?_i.z_%_a._jest„15„němu,také- 2. vize.-ě.3.. vize.

atd. pl._3. vizou, analogitpgdlemqegy:
qeqeš_„at1)4._;
vízu, vizeš atd. Šemb.
48 (han), vizu Bartl). 1, 93 (kel.), t. 2, 3 (sazem.), I:. 16 a 29 (holes),

13.53 (přeli), vizó t. 81 (olom.), vizeš, vize, vízou t. 93 a j. — y_ií
_s__ts_l_.___e_i,žglp___pl,__agidite,
jako věz atd.,

v. š 18 č. 2; na př. Viz

6, wiz ŽKlem. 118, 153, EtongakaždíÚŠtít,

že každý

Jid.

ř. 54b, powiz o svých

dietkách Hrad. 1243; du. manžely vízta 'ŠtítV. 47; plur. wyzmyz Hrad.
28b, )yizte___ZKlem. 16, 2, vizte Ol. Ex. 14, 13 atd., _vjz,__yi_zn_1_e,___
ylzte

M&iOIÍQJMiÍ_.ČQĚIGQXÉĚEÉÉŠIĚŘ„El:
videamus _P_„1_'o_1_',
Isa. 41, 23, &&

PMT?

mluvme & Wydme Spolu

vidíte, vidftgí okuste & wydite kako sladký

jest gustate et videte _ŽWittb. 33, 9, Ýšlčhni nevidomí uidte videant DěL
Jež. 41', nenawidte zlého Zlšlenl, 96, 10, ŽWittb. tamt., ga.11___naležltg,_
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srov. %18 č. 2, b); _IEPJTOFŘ..
tomu th.sg..viď..a___x„£ext9c_h
pozdějších

newyd

také

ML. lalb,

p_lyljz.:?.ŽŠČĚQJŠQU..1291119,XZOWÉU'ČÚ,

7_,l_;_11_$,__z_1_
_ngyidg mne proba

et teuta

HQYČ._u_t..v0ř'_<2n1.-.„-Ba__1>.í;

m0 Hlah.

žalm

25, 2

(proti powiz v Hrad. 124“); nezáviď, nezáviďte Us. — Impf. vidžeck: wi
dyel'fe sě jemu Pass. 475. jenž nenawidiefl'e ŽKlem. 54, 13. — 13313,Julia,
aidic- podla.př;,__14_a.__z'íflá_vidiek-.119933291qule srov. stsl- vichzšte
Mikl. 3“ 114 & Jag. Arch. 17, 469 vedle vidg pl. viclgštc. Na př. vida:
wida ŽKlem. 72, 3, widuce t. 47, 6, wydnucz Štít. uč. 48“ atd.; zdlouž.
sg. mase.:

také

Muigágh
GestKl.

264,

zabylstvo

wijda

Štít.

ř. 122“; 34493, _zy_1__áš_tě
& z p_ravidla ve

závgglčtá„a_ggiyýlěti: chudý to widie chytil se ocašl—Ěřakom
l\fídí©_(_:____ŠÍ_3_Í_tQp._
61, Widiecze

Zrc.

5% vidíece

HusPost.

428,

vždy jej widijc Pref. 75, král v tváři vyzáblého widijc Burl. 1, 2, Náchor
widijc otázku nehodnou odpovědi býti t. 2, 10, nevidíce Pal. 4, 2, 118;
zauidye svému bližniemu odio habens Ol. Deut. 19. 11, adj. nenauidieci
persequentes (pl. nom.) ŽGloss. 118, 150, nenauidyczym odientibus 01. Deut.
7, 10 atd., závidě, nenávidč, adj. -ící US.; nenawiducieh de persequentibus

ŽGloss. 118, 84 jest:

nenáviďůcí, nikoli nenávidúcí, srov. nenawidyucie

ŽKlem. 11“ a 5 35 č. 12—Dial.11195353padlgdialzmesz
viza Burtl).

2, 29 (holek),

t. 53 (přen),

t. 81 (ohm.)

145%-„v_izesf
atd....:
atd.

— _I_)_z_1_;jt_.__q_ždom,

p_qdlgiiyl., stsl. vidomz i vidim Mikl. 32 114 & Wiedem. 81: proč slovo
jest newydomo ML. 53h atd., 311: y_iqqngý, — Part. viděl: widiel ŽKlen'l.
54, 10, nenawidiel t. 49, 17, wydyel Alb. 84b, \\ydyela Modl. 156% co jsta
widicla Einmn. 3 atd.; viďal: aby wydal ut videat ŽKap. 52, 3, což bieše
wydyal Ale. 918, abych hřiecha nenawydal Modl. S“, widial Hug. 97,
Lobk. 43s, t. 550 a j., ncwidiul KabK. 7n, jakž by fe widialo KolČČ. 146“
(1551), widiali sme Lobk. 41“; nč. viděl Us.. viděl BartD. 1, 82 (hran.)
a j.; zdlouž. -ie1: by wydijela Štít. 1".124'), \'iďél BartD. 1, 10 a 23 (Zlín.)
a j. — Part. vidět): widyew Pill), viděv atd. Us. spis. — Part. viděn, -z'un,
-z'n: viděn Us., vidíen jest HusPost. 64“, widijen Ben. 3. Reg. 6, 18, widijeno
t. 4. Esdr. 6, 2. Hrub. 17515,widijn Háj. 52b, jsú Widijni t. 1993, widjn
Rosa 170 atd.; adj. -čný: proměuú newidyehů SVD.98; subst. verb. —čm'e:
z nenawidienic ŽGloss. 58, 13, po widyený svD. 92, k widjenyu ŽKlem.
105, 5 atd., vidění Us.
_aiiuir.2.-„_vžsíš,.„7zé?ěéi, stsl- ?)ŽFčt_i_._Pfž1!$1Šl.'É-„
Pant

visit:

jenž

s' wyfyel

na, kříži Modl. 52% wyffel si s lotrem t. 62a; vis-al: (Jidáš) wizzal ApŠ.f
48, jenž na kříži wyfal Modl. 1323. (osudí) aby vifalo 01. Ezech. 15, 3;
(meč) wifal Den. 2. Reg. 18, 9, \vil'ali gfú t. Jos. 10, 26, křížkové wifeli
t. 3. Reg. 7, 29, wifal Háj. 4555, wifala t. 191% wifalo t. 75% wifal VelKal.
175; šaty visaly Blah. 274 (zavrhuje); visel Us„
_vgjěy, Říšští, __gtsl:___yrqěqt_i_sonumedere.

diáin

Praes. vrču atd.:

ano jedni

řevú, wrczye Pass. 646, (jeptišky) na sě wrczye GlossA. (vložka

a
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mezi 1. 109 a_110), jedni vyjí druzí \vrčie Row. 7“. Part vrčč atd.: (židi
\vrcziece Nikod. 23b, adj. wrcziczieho tuínult'uuntem. Subst. verb. vrčěnie:
(lev) mdlým wréením svú strast pravi Bav. 68 atd. Nč. vrčím, vrčeti atd.
gfgytpftěti, __stsl.__w-ntéti_
circumagere, Praes. fan-cuatd.: Vavřinče czo
rzyeczy y fyem y tam wrtyfl' PassKlem. 171“, wrtyl'f Pass. 429, pochybenie
nemalé u mém fye srdci wrti Kruml. 4162 co mezi vámi powyeít \vrtyte
řkúce EvOl. 110“. Impt. m-í atd.: \vrte sě m. vrtte vacillate Pror. Isa. 29, 9.
Impt. vrtíech: vězňové se sem i tam wrtyechu Baw. 281. Part. vrtě atd.:
mnich často fie wrtie i sem i tam migrans Otc. 367% wrtie očima 114245,
(stojíš) wrtie očima na vše strany Kruml. 3855. Part. vrtěl US.; wťal:
když fe wrtial sem i tam Ben. 3. Rog. 18, 45. Kč. vním, vrtěti atd.
*m'vu, 'vřietž, stsl. vbréti fervere,
vzňu, vznieti

přešlo do tř. 1. 6, v. š 96.

v. za,-ňu, zvn-ict-i.

_.qřgQ—gňcti,h_stsl._
zmjétz' _spootare;

za zř— bývá zář—, srov. I. str. 408.

Praes. zřu- atd.: uzríiu nebesa ŽKlem. 5, 5, vzrzyu t. 153% uzrzie mnozí
t. 39, 4', uzdřím podkrk. 51, vzdřj BílA. 16. vzdřg'me L 33, neuzdrzijte
mne ChelčP. 1235. Impt. zři atd.: wzezrfi ŽKlem. 21, 10; tu uzrz kto

druha přemóže t. j. uzř PassKlem. 55b; zrzyete Ale.

695 atd.; pozdři

1311111).
1. 65(va1.). Impf. Zmak: ač (ty) uzrzieffe zlodějě si videbas ŽWittb.
49. 18. Aor. zřršch: (král) wemie na hvězdy PilC. Inf. zřietz' atd.: oblak
lehko jest zmijéty Štít. ř. 1703 atd.; pozdřít chod. 46, pozdřič BartD. 1,
110 (1113)atd. Part. zřč atd.: zrňoce ŽKlem. Ezech. 14 atd.; v-ořm-zdřa
Bax-tl). 1, 110 Oaš., . srov. v-ůči-hledě Us). Pent. zřěl: przizrziel ŽGloss.
39, 2, fezrziela t. 84, 12 atd. Part zřěn: uzmien videbitnr ŽGloss. 83, 8,
przezmiena Štít. uč. 563. obezrzyna EvOl. 81". Subst. verb. zřěn'ie: zrzienie
ŽKlem. 72, 4..

áqěngynéeté.

„St-SL.
.wméti

3429125 9941935111919 „_skvpení

samara-„Z ..Íkoř.. _zvenf. stupňovaného.- 29.
5591113145915-,1141924634725„419 .to . .dochgváyno.

! dokladech__velminřídjgýqch_(zdedále ve dvou příkladech impt. z nář.,slez
ského;
m.- „Jes_t___j_e_d_n_als_.<1ial=_
zvněti..
jednak P..? ..Bravidlmře
vari-, srov. 1. str. 547, .a "„Ztoho..<.>.dst_ltím„zě:i'— Praeš-ffvžžů;

alyknutím
Bgéwpd.:

p_1_._._?>,_.n..m_'9t3tfí=.
29135931__MBM..E\íZBXQgXĚWQĚL

168%

slova

wznyegij Ol. Job: 34, 35, jakž registra zniegij KolČČ. 25690557).

ne

11131232

Mingzvvnvvarhanným
zpievaním Eymnppnv, 158b, vy křesťané931135966
točíš vzdávajte chválu Sequ. 360; uzná: wzni tvój hlas sonet Ol. Cunt 2,
14,

zni Us.

_Pagjti.,__qpnč___z1_trd.v:
v zvonečkách

wznioczich

ŽWittb.

150,

5,

wznecich ŽGloss. 'tamt., weypis takto zniczy KolČČ. 191b (1552), znících
Dm.

53 (71) a. US.; Moog

_w_z_1_3y_oy_1_lgg_1_íq;:
66, zniogijcz

Den. 1. Par. 15,

19, (psaní) zniegiczyho v tato slova KolČČ. 424a (1567), znějících Dm. 99
(149),

o adj. 'vznz'úcz',v zvonciech \vznyucich ŽKlem. 150, 5, v. š 35 č. 12.
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Part. zvněl, voněl : řeč wznyela Kat. 90. zněl Us. — Dial. zunětj : bude
nám zuněti v uších Naše Doba V. (1897) 43, zunia zvony slo Kott. s. vL
_z_m_c_ě_zg.___zpp_čět_i,
ze___zvqk-,. Part.

zoučal

pl.

zvučěli:

'pozwuczal

hlas

Pass. 278, wzozwuczal Žchm. 104, zwuczali sú vody t. 45, 4, nepřieteló
i_wuczieli sú t. 82, 3 atd. Nč. zvučím, zvučeti. zvučel atd.

Třídit čtvrtá.

L

Vz o r prosžti, prošu.
133- „Do třídy .Péšgpatříélovesau. „ivjiýhžw kmen infigišíwílná

Přípqnu.

qunotvome na. Př.—_
pro?-k .! Šéf:proštilělšišiífňřaesentní _jest „rovněž.
mg;-335mm ; 30 č. 3,'1ví a g 47 [: Lesk. IV. A].
Tvary slovesa vzorového jsou:

praesensindik:
sg. ]. prošu, -ž; prosím
2. prosíš
3. prosí

du. l. prosíoě, -oa
. 2. prosím
3. prosžta

sg. 1. —

du. ]. ])TOSŽ'UČ,

pl. ]. prosím, -me, -my,
2. prosžte
3. prosie;

imperativ:
pl. 1. prosim,

prosvč, -va

—me. —my,

prosmc, -m_1/

2. 3. prosí

2. 3. prosím

2. 3. prosite

pros

prosta

proste;

imperfektum:
sg. 1. proséech

2. prosžeše
3. pros'ěeše
-ie- ze staršího —íá-;

du. 1. prosiechooč,

—p1.1. prosicchom,

-oa
2. prošz'ešta, -sta
3. prosiešta, —sta

-me, -my
2. prosieštc, -ste
3. prosicchu;

&o r is t :

sg_ 1. prosich
.

2. prosí
3. prosí

du. 1. prosíchovč,
-oa

2. prosista, -šta
3. prosz'sta, —šta

pl. 1. prosíohom,
-me, -my

2. prosiste, -_šte
3. prosžchu; :

tvary jmenné:
inf. pros-ití, sup. prosit;
participium

'

_

-nt:prosč, prosim-, ze staršího d'a, -iác-;

mm: —.;
-la :prosil, -a atd.;
-as:prosiv wši, -vše;
-na :prošen, -a atd.;
subst. verb.: prošem'e.

K tvarům jednotlivým.
134.P1'aesens.
_Sing—.1-.1?)_'9.Š%.T“€r._.'._".=..P_S.I_-.P_7'2Š9512ml: _iqqtuaikl,

kmene.

Miles.:

M:...a_k9q99vkx_ ffi-_přijaté. bcěpqchybx.„ana19giíM19 1sz 3th
š 7 č. 1; agresi.-a.s.talo.

samo-?iia.

9__zero.š.u__z„kmmého...:s
spojením..www,.
213191311.„praxiýcl „MÉSBQSIQYQÝCÍI
takmsquhlásky
Eši..1£l!19!10\fé!n_ fj. nejm

Lszg/lee atd.-

srov

z_t011.9_„d.álcrpwšféaA Jako V Pra—ia

„s_e_._zm.éna_
nijaka

tak mění sc..de hodlá
jiné
na. př..-_
„nemlátí

Drags.. sg—

/

„Bowčž _tak__„v.ř;i.
pamtallsách . „starých (psi.)

:ša.._-..č.„Na. př. blaf/šití

Qizfžzgatd.,jáz ť sě blisiu ApŠ. 138; _těšityl-téfšu;„www

atd.

Fixl.
pak,. -r a —n_.„mzr.1_í
změna .i;_ěeš:tin.ě..1úst_9líické ved19.ii.nýcll.
t_v_a_rů„„stcjnýh„9.
slovesa,.patrna— Např:-_ v_e c_kůálžěM/vám atd., (já) chwalii

Dalo. 11, (já) sě tobě nc miliu Jid. 165 (l_sšřqdní„a...límšk1£é„921311113
srov. I. str. 359); _yčřz'ti—ppfžzguatd.,
ač sám sobě wiersiu ApD. & (ílělžja
a.. .vůziyi.. ,v obojím. _minul_o„.se . stem. :?:) ;.-činiti. vysi-__'ěiňitirěiňzg.. atd.„
ucfinu

faciam

EVA. Mat. 10, 51 _(opfcgjqdnqstgjpgé 5ň_—)._

.EiIPÉHÍEÍEh10,313?

nastalazměna.v %, 15:6, 7% zjevnázvláště

LímJ...že„
„hlásky , tytqinaií .pak „moc...přehlasmrací....Ba_.pž=_dzbitá:ddm. atd. :
(já) sě v to dyrbu uvázati DalC. úv. l; izogiýgrýgýqq__
atd.-. jáz potupyu
ŽWittb. 117, 7. (já) nepotupy jazyka svého DalC. 6; Žbggiýtífičzýyuatd.:
jáz tě zbauw života t. j. zbšLÝuDalH. 40, jáz tě zbawyu'IMÍC. tamt., (já,)
zbawy jej Alb. 40; praviti—pra/zho: co vem prawiu ApD. 6, to vám prawyu

DálC. 10, (já) prawiNRada 950 atd.; staviti—staáu atd.: poftawyu stolec
mój aedificabo ZGloss. 88, 5, poftawi ŽWittb. tamt.
.Sguhlásky, pak ostatní . mění .se..SPPJEQÍ!11..S;Ž=_J£1SEÉĚÉQFJÉF

lany Jaja
non pelzcútiam

př,(gig-r_qžýí atd.: pqraziu ŽKlem. Deut. 39, neporaZi
01- Gén- 18, 29— _TQ...YŠ3,1£„P_1%FÍ.5.911_Q\:4-RĚYQČPÍ!P1„PWIZ
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\'leiklší..Z_e__SMŠmLzLM_DLlelf-„llítššžfí
(2 vime—) 119113441 příkladu.

(2 múza Pův- dia), vítěziti

319211FWÉĚÍ.__Z__QQŘLĚQSĚÍ.51231131.,Ěšřdší byl inf.-_.

311413.k__nš11!a_nlfaesz_% L..-die. (srov- na1>0jiti-napo.ia)íč-__9uzu;

ně. mam

& za

bylo v jazyku starém bezpochyby vítěžiti, srov. stcí'íí'těžný,

vítežstvie v dokladech se zřetelně psaným -ž-: oběti vitiežbnc Hlah. 2. Par.
7. 1 a j., vitiežbstvie t. 1. Par. 29, 11 a j., vytiezl'tm'e HusPost 217%
a dále obdobné peniez-zpeněžiti atd., tedy také pl'aes. sg. 1. vítěžu.
_V-_,g_y__v-,<_š_.__šěa__
př._ 177jositiep1'ošu. atd,;

proffyu

tebe

ŽKlem.

143% proffyu

Pass. 331, (já) zproffyu ŽWittb. 29, 9. proffy Hrad. 52% DalC. 70, proffy tebe

ML. lb, já neproši Trist. 22s; hlásiti-Ialášu atd.: oblarryu divy tvé ZWittb.
70, 17, musitž-mušu atd.: mufiu řéci ApD. &, juž muffyu visěti DalC. 21
a j.; kvastž-k-vašu: quafu convivo MVerb.

;th.př.-?wfěětwyšťug

atd..: pomyůiuo mémhřiešěAKlem

28% jáz pomyHyu ŽWittb. 37, 19. co já myl'lyu Pass. 295, (já,) řčči prázdné
myfly ukrátiti avšak smysl cčlý myfly položiti'l)a1(). úv. 4.
_;d_y_7_g_._
Na př. haditi-hozu

atd.: jáz

sě hozyu

Mast.

2; chladžtz'

chlazu atd.: (at sě) prochlazu ŽGloss. 38, 14, prochlazyu ŽWittb. tamt.;
g]z_gditi-claqgtt_atd,.: jáz chozu Mast. 210, proč smuten choziu ŽKlem. 31“,_

před jehož očima chozi 01. Gen. 24, 10; plodíti—plozn atd.: tu t tvú čest
plozyu Mast. 210, rozplozyu GalDl. I“, já tě, rozplozy ()l. Gen. 12, 2;

mám-ram atd.: (já) razu Hrad. 130“, razyu DalC. 10. mzi NRada 818,
rázy t Ben. Súdc. 18, 25; saditž-sam atd.: poffazu ponam ŽWittb. 131,
11, pofazy tě_ponam Ol. Gen. 17, 1; škoditi—šlgozuatd.: ani vl'kozyu nocebo

ŽWittb. 88, 34, jáztobě

nefkozy Hrad. II“. '

.:"d „V ržž &„to_to! :ětť-„h'apřf !%romazdíti:_hztemžcůžy,_brwžďu
shromazdzu concregabo ŽMus. Deut. 23, shromazdyu ŽWittb. tamt.
:.žd.. .v. 7.5. .e....!=9tp_.y„_ě.ď,'-__I\Ia.
Rř'... d?:áždžáifdrážďa

atd-_:

atd.-.: já rozdl'azdiu

jé ŽKlem. Deut. 21.
_t'v,_1-_c__lNq_př_,_gglglit_i_—1_7Ll_ci_cy__gtg3
kosti

v tobě

zmlaczu

Mast.

430;

mútžtí—mzícuatd.: nebo se muczu ŽWittb. 68, 18; nutiti-nucu atd.: radím'
i nuczy každého Modl. 95“; platiti—placce atd.: čso zaplaczu ŽWittb. 115,
12, otplaczu t. Deut. 41, otplaczyu jim t. 40, 11, oplaCZiu ŽKlem. 3'), čím
se oplaCZy Modl. 10% pohověj mi vše ť rád zaplaczy Štít. uč. 35% sytžtž
sycu atd.: nalicíu sě ŽKlem. 9b; __orátjýý—prácqq
atd,; sě obrachu Túl. 30b,

tě przyewraczu Mast. 429, wraczu pomstu vrahóm mým ŽWittb. Deut. 41,
wraczyu tobě sl'uby mé t. 65, 13, nawraciu ŽKlem. 14b, obraczi-li se, budú
mi se lidé smieti Štít. uč. 19b, (já) wraczi sě k tobě 01. Gen. 18, 14, již
sě k svéj řeči nawraczy Nltada 80. _Anelogij395119Mlůlípýphn jsou od
chylky s —ť—
místo -c-:

(já) vkrati

řeči NRada

1790, __(já)__t_ě_'_
ukroti ,Tl'igt,

342 (rýmz soti), mutyu sě ŽKlem. 68, 18, zamuty turbabo Pror. Isa. 13,

_
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13, dokad neuzři v jeho rukú jiezvy a ffmyoty svým prstem v to miesto . . .
si fl'lnyety svú rukú v jeho bok Krist. 110", (já) traty svá syny'milá, Pass.
99, když sě vn'aty cum rediero' EvVíd. Luk. 10, 35, t. j. (já) ukl'át'i m,
ukráci atd. Podobně bývalo bezpochyby také při SOuhláskách jiných, ale
pro ty nemám dokladu. Srov. l)(lieti praes. sg. 1. bziu, bzi & za to i bdz'u,
bdí atp. v s 127.“
.
-st v -š,ě_„atoto v -šť—Nari--.witéžřžáúžyšča3m-=
zuby zvieřěcie
vpufczu na ně ŽWittb. Deut. 24, (já) váma odpufczy Pas. 296, já sč toho
viec nedopuffczi Krist. 30% opultyu ŽKlem. 1413; mstíti-mšču atd.: já. sě
nad váma pomfczy Pass 284, (já) sě pomfczy t 111, t. 249 a j.; prostitz'
prošču atd.: (já) zprofczyu tě ŽWittb. 49, 15, wiproltiu ŽKlem. tamt. &90,
15; krstíti, křstíti (srov. 1. str. 349) —křščuatd.: já tě kirfti Pass. 349,
já. tě krzfty t. j. křšti t. 149, já tě krzty t. j. křtí PassKlem. 1438; (státi-_
_gfšě3q_:_1_t__d,:
já běsa

Einmn. 35.

nejmám

ale czty

otcě mého

t j.

čti

(ze čšti atd.;

319202917....—M,podle 5 7-. A) č. 4-Eam12119ffy_m_lirad„130'2
,radym.
t. 525 otworzym Gaml. I“,Ýádym a_nuczy Modl. 95“, mrtwym & trudym
tělo své A'lb. 43", až sě pomodlym t 565, fwalyym Pror. 131),at je obratijm
Štít. ř. 105, súd uczynijm t. 154“ atd., prosím Us.
Sing.,

2—.P7ÍQ.$ŽŠ.=„_RSJ:
__:išo;„ .__9xn_i_s_.d.iy.óy_.ln_noh9Kunh-.147“,

HomOp. 1522 co ne zzkutýl'f PilD., profiij
sě bohu lijbijff t. 81, atd., prosíš Us.

chinifs

Štít. ř. 10b, myflijff t. 16", ty

531g;g_[qgg,__pst__jýp_z_ ten násilé chziný Jid. 95, ktož co rachzl t.
97, matka profy Krist. 22% ťunysl zlý neprzedczý Štít uč. 78b, poklmnává
aneb,.ffkodij t. 92b, co se lijbij bohu co nelijbij Štít. ř. 4x hněv wztoczij
člověkem t. 4". buoh nefpafyy jich Pror. 35b, prawyy hospodin t. 143,
jehžto czynýý t. 70“ atd, prosí Us.
13.13.35“1919321353535stsl. prosivé (-va):
Mast 214.
Dyl_„2.___.'43_.__lg_);g_s;í_t_a,_
stsl. 2. prosita

mufywye odsud pryč jíti

3. -z'te:

2. myenyta

Pass.

291.

vczynyta t. 283, poltupita t.; 3. (měsíc a slunce) sě otmíta PilC., (dvě olivě)
to níčsto oflawita a všiu zemiu obranyta DalC. 7, powolijta sobě Štít. ř.
94% ještot mluuita loquuntur Ol.!Ex. 16, 27.
Jilm-_.., 1_-_12ro_s.ím,
_.koual. nebylouoyotyam

rim. Y sing-... 1.3.na Př. Profil“

bože tvé milosti (:rogamus)
Kunh. 150'3 proňm tebe tamt. & 14.91',tobě
věrni býti muzzim i s tobú všeho pokuffnn AIXBM. 6, 21 a 22, řechuz.
doítupym všie škody nepřímem-li své hospody Ale. 429; Mm;_,__-pqgiz__
vcziníme BilB. Mark. 9, 5, nol'ljme Štít. ř. 19b, wyerzijme t. 157K profyme
Kremsm. 93% muňmi HomOp. 153% proffimy DalHr. 3, profymy DalC.
tamt., flawimy Pass 279, nepoftupimy t. 284 atd., prosíme Us., mlátímy
BartD. 1, 76 (val.) & j.; dial. -mč atd. jako v 5 54.
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_Binij. _2_.
prosítc, _psl.„prosim : borzijte

Štít. ř. 362

pocztijte

jeho t.

29b atd., dosud tak; dial, Je atd. jako v š 54.

Bata...pafiemšehakpue

staršího.-idt ps1,_.1zr_qse.t_b.:
zzwiedchzie

proroci svD. 42, g_o_tito__p_ramce_EyZiinn._ 17, ani fmylnýe Štít. nč. 109b,

jedni bludije Štít. ř. 135, jako
Brig. 157h, prauiee dicunt 01. 1.
bez jotace -c': ženy bydlee Pass.
sě daalee světa)Štít. ř. 42“ a j..

ctné ženy czynije t. 12", přietelé proíie
Esclr. 4, 11, osudové hrozíje Alxp. 5 a j.:
104, dní sě neprodlee Pror. 10b, rozliční
(v kostele) kněžie hroze Hod. 82b, úřed

níci nol'e hole (sic) KabK. 25“, (všichni) mufe se utéci t. 213; zúžením —z'
:
prosí US- spis.; — Winner
rějff?apd..: ..druzí .chaáegi...HysPOSta 29'2 (voJ'á-ci)
lonpějí ČernZuz. 61, (lidé) pravějí t. 64, prawěgj,_ mluwěgj Drach. IQE-š,
kacíři bauřegi Beck. 1. 78, mnozí se honofegi t. 145, včegi t. 265, ctěgi
Boha t. 537, hřefícgi t. 3, 67 a j. (tu z pravidla), djwěgj fe BílA. 12.
nemftěgi fe BílD. 342, půfoběgj t. 268 a j., wykročegj Kom. 208, nawrá
těgj t. 563, choděgj Seel. 39, včegj t. 83 a j. (velmi často); _-čj_í,_-c_'g:í
bylo
_se do s_kl,_X_Y'III 51:01.i v _jazykuvknižném
velice rozmohlo, ale ustoupilo

Ypísemnictví noxočeěkénkzaae tvari.1.nál„ež_itému..-í; ob- -ej':' p_rosej atp
Ua ob.; dial. jednak -iá, -a', -a, -d, -ú, —u,mm, -om, jednak -cžiu (4571),
-z'7'ú, -z'jou, -ijú,

—zjjou,-zjió, -zju, & jednak

42722.ája,

podle 5 14, A).

„Za kmenové. fi bývá v_době.přel_1_1_ásky
ffi—iwi..matnouanaloeií
47723
J_ii'gycffynííiDalC. 37, toho buoh vtyel'fyu Pass. 420 atp., srov. 5 17 č. 4;
a, v_ dobe _úžgní__7;_a_-_í_
býva___z_ana opět touž_ analogií-ie:
143“, __1_119řg_ge_to_c__zni_e
_'i'ijoj, 225"

atp..

srov.

hrzefliel's

ŠtítSázav.

š 17 č. 5. V nynějších

pak ná—

řečíCh bývá, totéž —ízměněno, jak ukazují příklady: pros'ém, prosěš BartD.
2, 30 a 12 (holeš.. vůbec v han. po souhláskách sykavých & l-, ř-, srov.
I. str. 214), skočejm, mosejš, nosejme, vozejme t. 1, 52 (doL), prosim, prosiš
t. 2, 53 (přen) a j.
135- ..I_.1!.1..PÉ1'„3ÉÍX:

_Sing-Q;

_3_-_1v_'9€i;.12.8.1.er<?.s_fí.;„„na Ma. .,o£t_19_ti_.sě tvé

I—IoinOp.152", promeni

život mutet

jmě

sanctiticetm'

vitam t. 202",_B_ac1_1_i
ln'iechy otpnstitiL

rachi zloby v nás umniti _Knnh.151", rachi s tobú ny sjednati, rachi s námi
býti t. 152“, zamuty f_ve commoveatur ŽGloss. 95, 9, zamuty lie ŽWittb.

tamt., zaplati otplatu pyšným redde retributionem t. 93, 2. zaplati ŽGloss,
talnt., naklony ucho tvé inclina ŽWittb. 85, 1, nakloní ŽGloss. tamt., králi
raczy svým liudem toho popříeti AlxŠ. 8, 6, ; chlapieho řádaijcginohg

119951;..nadxAM. 213., Eygmq

gyětunenedy Dalo. 67, Vršovicise

nefluppy (nepodpírej), kdež móžeš, tu je tupy t. 36, ty neleny Kat. 192,
v tom mi wierzy t. 166, vezmi majky a vczyny jako dřicve Léklš. 47“;
to mifli meditare Túl. 85h; tiemto sč 'právě vgíl'ty DalC. úv. III, poml'ti
mne Br. Jer. 15, 15, siemě Jakob welbi jej ŽKlem. 14)) atd.. _cti, instiatp;
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ES.-„LX_qušp.ř9h1.4$k>:__4zžyzž_hývá_..zvra.tuou.analogií. aiu, .za

srov. % 19

č. 1; _1_i_a
př. otpuftyu mi remitte ZW_it_;b_.38, 14, flozyu jě depone t. 58,
12- — PLOS:.-.159RC9_\'.é_„-i..odsvtq.
podle % 19 č- 2: 219512389; 371, Koř- 1

Tim. 5, 2 atd., pros, svet, měň, reč, (1')mut, plat, kloň, vol. sleď, slup, tup,
leň, věř, čiň atp. llsl_s_tš,__.i____n_č,_;
kdekoli tu je v stč. -ž nad nsus nynější,
Jest archaismus;
Liší/111511. ,starším.„_by1.y_-bez ..:i...t4ké ., im_P?!Íř!Í9Í1'1'„
51.9.1788
gygzm', m,y_s_liti,__1_n_o_r_í_lz_'ý_i
kráslžti
& bezpochyby
také jiných_pgc_lol$r_ilš
zamčených;
. bych,. mysl,- mall.. .s._ě,_
ktá$l:.„ Y:.-.bÍÍV.:
.bydli.„atd._;_._..:l-_13141;fLÍěšlí

hLlo_ěou_1.11ásk9\f<—ž,._a„tedmmdletd:..iechpslabišné; na př. bydl ochotně s svú

družínú NRada B. 515 (verš leab.), bydl Ben. Gen. 20. 15, t. 3. Reg. 2,
36 a. j., což ť sě koli zdá sobě \vymyfl Pass. 14, modl sě ŽKlem. 25b, modl
:se Br. Jer. 37, 3, okrai'l lože své Jeron. 163') a j., doklady hojnější v.

v š 139; ils-...n.č-_„11_lá„za
to oné.va

fianaloeíí..obnoveným= 1214.15

mysli em,; nesnadnost, vyslovení, která -z' měla chrániti, je relativní, &proto
vyskytují se také příklady jako jsou tyto: pofylň se Br. Ag. 2, 5, vmenfs
pokrmu Sal. 526, polepfs svého života Kruml. 3485. nedrazzd jich 01. Sir.
31, 30, nedrazď Kladr. tamt., pomrfft ho BrigF. 213. lehcz sobě Bon. Ex.
23. 21, obmiekcz úmysl Vít. 613, obmiekcz je Sal. 536, ()bměkč srdce Kon.
509, ffetř času Beck. 3, 136 atd. 111.posilní, umenši, polepší, nedráždi,
pomršti atd. ——Dial. uósé, kazé atd. BartD. 2, 82 (olom.), novotvar podle
III. 1.

2u_-_1-.„1J_ro;žěvě._

stsl. prosivé (wa), 1993949192999; materia.

gmoliláskyprosoč, 57:9: (my dva) puftwyc ten hněv na stranu Most. 104,
g_gegiodlgie_rol_._1_l
Reg. 14, 9, czzymiie mužsky agamus 01. 1. Par.
19, 13; nebydlsva tuto Pass. 472, \'twrdwa mezi sobů slib ineamus foedus
Ol. Gen. 31, 44. to má i'hromazdwa BrigF. 36, poprofwa Otc. 254% wratwa
se t. 166“, slibvaž vieru sobě Tand. 8; -ma vlivem plur.: rozmluwma spolu
Ben. 2. Esdr. 6, IQ.
D1!e_._2,-__šž:„
crc-síta:

psl—Prosim,

zde_nedplqženo

YiíQ9.Q1.1.án_í.12_._Sa.mP:

_pl'QQ'ýa:(ty & Aron) mluwta. k skále loquimini Ol. Num. 20, 8,
wratta se. dceři moji Vai-š, Ruth 1, 11.
211_1123,prosim,

_-__me,
-1_ny_psl. prosima,

-mc, -my:

(Vršovici mluví:)

Adohubymkniežěcí plod, tiem činem bude náš slovuten rod DalC. 34 (spíše

impt. než-indik.), Mgvfymyuvegíijobe13,1,

tu řeč pomczymy bohu t. 97.

pokusimy čsoť mohú učiniti DalJ. 8 podle rkp. V, pojděte a zatratimy jě
disperdamus ŽWittb. 82, 5, uczynymy facíamus t. 73, 8. 393121933sobe
věži faciomus

O_1_.____Gen,_11,
4, fehltymy

jeho

deglutiamus

t. Prov. 1, 12,

sejdem k nim a tu jich hlahol pohanyme confundamus BiblH. Gen. 11, 7,
otočmy je zedini a utvrdime tvrzemi roboremus Hlah. 2. Par. 14, 7, po
chwalyme hospodina & bohu buď dieka Hod. 253 (v kontextu je svědectví,
že je to impL), t. 27“, t. 28“, řkúcc: alleluja chwalyme boha t. 26“ (též).
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Elecliágígiamohláskx

prosmeLTM

modlme sč adoremus ŽWittl). 943,

6, wymIIJuE 1Gj_a_l_&g__c_l_11tlo_st_lg._
Jer. 18, 18, pokufmx

DalC. 8, otočmy

je zedmi vallemus Hlah. 2. Par. 14, 7, modlmy sč Ol. Tab. 8, 4 atd..
212311315,

mlatmy

BartD.

1, 128 (laš.). _Ahgl_og_i_í__7_ěln__a_td_._:
my nemltiem

sebe 01. Jud. 8, 26, modlem sč adoremus 21513113,94, 6 atd., modleme se,
mstěme, _cgmiposilnčnlg
nedražděme, polehčeme, obměkčeme atd. Dial—.
—měatd., jako v praes. indik.
Plur. _2__.__3_._1)g_gs_gt_w_._p_igsý_gg
poftawite
jej & chvalte ŽKlenr. 89b,
\vzwelbyte hospodina magnificate ŽWittl). 33, 4 mai-g., _s_<:3__n_19_
blíže pm

ggpyie & u mnellasti cupxte h_Ia_st_.
270 a 271. poprofí'ite boha Hrad. 20b.
ohratite súd, oln'atite súd & k bohu sě nawratite t. 52h, jenž v manželství“
přčbýváte, veždy v čistotě bydlíte, tak se bohu přihlížíte t. 1191), neuwalite
se v hřiech ne involvamini Ol. Num. 16, 26, przyhotowyte pokrm prae
parate Otc. 1371),modlyte sě orate t. 195“. Eyoeehápiih_samohláslgy_gfggg :
ti'ghteligccingtte

_Ž___G_1_O_S_S_.__
80, 4, ŽWittb.

tam.,

ani sč dyute

že zlí prospěch

jmajú Túl. 12b, wyerfte Mast. 47, pul'te (pustiti) t. 40; modlte sě ŽKlem.
18“, modlte se Br. NZák. 15“. pomyfflte na to Ale. 1325, pomyl'lte Háj.
“ 445b, bydlte s námi Ol. Gen. 34, 10, tu hidlte Koř. Mat. 10, 11; pofylůte
sebe Háj. 52", pol'ylňte je Br. Zach. 8, 9, málomocné ciftte Keř. Mat. 10,
8, wchyftte Ben. 2. Par. 29, 5. očiftte fe Br. Isa. 52, 11, ani sebe drazdte
řečí ŠtítOp. 373, shromazďtež Ben. 1. Reg. 14, 38, shrimgzígtgnLq-lír, Isa.
48, 14, křepčte t. Jer. 46, 9, polepl'fte cest svých t. Jer. 7, 3. pofl'etřte
t. Jer. 2, 10, opatřte se Dl'n. 62 (313), popatřte Br. Isa. 51, 6, má slova
jim wygadrzte BrigF. 132 atd.; trubte, divte se. věřte, pusťte, posih'ite

(v- -ětc). polepšte (též), šetřtc, patřte atp. Us iwgiígěýaseěq;
1_1_ig_t_e_
exinanite

295153 136, 7, wyprazdniete,

\vyprazdnyetc

!YÍPEQZÉ'
(stic) ŽWittb.

tamt. (-čte bylo tedy již ve společné předloze těchto dvou žaltářů), upřazd
nyete lie ŽKlem. 46, 11. welhiete hospodina t. 33, 4, czftietez jej Hrad..
115“, modlete sč t. 79b, ŽKlem. 95, 9, bydlete v zemi a služtc Pror. 90b,
vizte a zahanbyete sč t. Isa. 26, 11, kupcziete negotiamini Ol. Gen. 34,
10, spatrzietez & vizte t. 1. Reg. 23, 23. mrtwyete údy vašě mortiíicate
Koř. Kol. 3, 5, zatmyete l'ie oči jich ohscurentur t. Řím. 11, 10, zahanbčte
l'e Br. Ezech. 36, 32 atd., gtiáiteLpřggdýqělte, zahanběte,
—teje dial. —t'eatd., jako v praes. indik.

gillipcxativqchdjah„presitifpxoš
mysliti-myšli

atp. místo

nn-tvěte atd. _Us, Za

voziti-vož,pustitirpuěr; jezditi-jcžďi,

pros, voz, pusť, jezdi,

mysli atd. 31, š____19__č.___8_._

V. imnšěríatéxsšph tét9_..tří_(.1y
„bývá.441033559__.zm.čpa..kvantitir„x_achia—

kai—cnw, srov. % 15—675. Jednak- bývá.„k;.á.£kií__nmí..d1911h€___v.-jinýcb.
tvarech._.téh9ž .slqyesa. Na př- „vrátiti-vrat.. pokoj...naxmtiz_sc„„lg_iá_m_1£—
NZák. 25% obratiž tvář Br. Num. 6, 26, vrat, vraťte US.; chranžti-chraň,
chraniž Bůh Us., _cJQQlÁQzÍ-Ázhvgl_£s._;
Icrátiti-zkrať US.; bránitHiraň
US.;

30.5

páliti—pal US.; (táhli-vzdal

US.; ráčili_-_rq__č;._1;ač.iž__ljsL
; lzájiti—haj US.; Hditz;

Stč. řicdžti-řčd, veď a zřěď lid mój ŠtítV.
gggrgggýggg Br.__Isa.38.
1 a uč. řidičů;
vyřid' atp. Us. (řěd, řcd je krácením starým t. j. vy
konaným v době staré, kdy se ještč_říkalo řiediti, & naproti tomu řiď je
_kráceuírrílíoyýmn t. j. vykonaným nově v době, kdy se již říkalo říditi;
totéž platí vůbec o případech sem patřících s —í—ze stč. -ic-, zejména
také o šesti slovesích

následujících);

křísiti stč. lcřiesiti—křěs,_IL'tVé křg_s_t_g_

ELNZak,
24b; lcvíliti stč. kvicliti—kvěl,
v. v 5 139; _Lvíg_i£Q_st_č;_1_1_z_i_c.5_zjýi
M,___f_1u_'1_gfy_z'____L_qu,_
178b (v rkp. tom znamená ie krátké ě); syíšitíimstg;

aaácšiarpgspšálls,

.mlpsítfýatáea

19, 20; zaeyeííy.éti_..sjz_c-_.izqeěěiqaěí:

1©1$těs'.._nawíljtšxr_mnc..Br-, Jer- 15, 15.. aaxstiy„lnup_lls,-,;
titi—svět,

ofwět

Br. Num.

6, 26,

rozsvět

ponižtese Br. Jer. 13.18;

svítiti

stč. svie—

Us., _a_t_a_k_ó__syz:1_š__l_js._;
nížin-niž.,

líbiti-lz'b,
zalibse toběBr. Deut.

33, 11; galia—sud lis.; bloudití-bluď L's; brousiii-lwus US.; _sýtypžti—stup
Us., sftupiž jako déšt Br. Deut. 32, 2; ko'zczaiti-kup; rmoutitž-rmut US.;
matika.
ils-_; bo-zcř'íti-buřUs-; .?áěiáé1433153154_mý.l€ěí-neywl..s_aza
mhaluřz't'i oči- zamlmř Us. spis. (ob. nemejli,

zamouři, viz 5 19 č. 2) atd.

Jak

kořen__u_a_s_lal_)i_l5a_
lgágia___i_p_1f_i_

příklady

tu uvedené

21%!:u__$gz__2-_šžf .:?(ž),=„

spolu ukazuií,

29__f1)_č;f.f„.i_ž=,
sftupiž,

bývá
obratiž

atp—;

„\'___u_s_l_1.-.!.16-„.
„\ÍXlÍÍjÍ._$C.

tueslphylka. .Pýl'á...$lšb_i_1$i.„POZIŠFÉPQFI%.„?QJmé99
když. „ty.Je 3312191114533.
:Qu—„_119_b..:ý7.š.swpzystouniž.,

přistoupiž,

JŠPRTJŠQPPÁŽ;991_1331.39—n01ný1iž(ob

nemejli)86- — Áwpakjakgžgnná.slabika....z.d.l.9.u.ž
561353151.—
yglo_l_ž_e___dygš_ho
Kat, 152.

nel) to wuol t. 181), protož

wuol sobě Gesta

Bř.

49“ (ale tu bývá často psano wuo za žádané vo). Mnohé na pohled sem
patřící příklady jsou v jazyku kleslém stol. XVIII, jako: objl mne BílQ.
1, 35, l'aud' BHG. 136, rozfauďte BílD. 361, l'mjřte fe Kon. '629, powážme
t. 299 atd.; ale na kvantitu1 jakou naznačují tito spisovatele neuměli, nelze
spolčhati. V nař. mor. je zdloužeuí v impt. dojíti—dój 'BartD. 1., 40 (hroz.).
poduj t. 2., 67 (olom.) a j., strqjiti—struj t. 44 (kojot), qujzti-ókruj t. 110
(jew) atd.
136- l_n'1_uc_r_f._c.ktym.
prosievha —échx
_š___2_6_
__č_:_
„1__a 4_; s_tsl. pro._ě_aaclz5 atd.

atd-: &SÉJYŠÁĚQJÉQŘĚÉ'L
Na př. prliohodiech

ŽKlem.

100, 2, pokorzíech dušiu mú ŽWittb. 34, 13. myfleoh Ale. 863, daleeh
sě hluku Brig. 45; když (ty) wychodieffe ŽWittb. 67, 8, když mi ty prospěch
činieše Baw. 89 (praví člověk kolčavě); honiel'e pcrsequebatur ŽGloss.
Dent. 30. Petr prawijefl'e Štít. ř. 145 jehož zaloftijeffe t. 112% kterýž pro
l'yel'fe GestU. 258, Sokrates chodyeffe t. 119; diábel bydleefíe Pass. 457,
když se modlel'fe GestU. 214, když to myl'leffe t. 94; (lotr Krista) profefl'e
Hod. 49“; (buoh) fudiffe EvOl. 38% (had) bydlil'fe GestU. 38, straka mlu
wíl'l'e t. 235, každý profyffe t. 217, král diwiffe se Troj. 22212 Darius
gezdijfle Alxp. 54; (dva proradcč) radyel'ta zíe AMBM. 1, 3, když sama
Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. 111'.2.
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dva mluvyofta DalC. 62. ona dva mlnzšic prawijol'ta Štít. ř. 72“, dywijoftn
sb oba t. 76h, když spolu mluwieffta GestU. 211. dva čápy hnyczdyeffta
GestBř. 6", dva čápy hnyezdyffta fye GestU. 11; nevěřimhom ŠtítV. 174;
kniežata profiechu Pass. 281, anděli noňechu t. 341, (Čechové doby pozdější)
boze cti z vojny sě wratyechu DalC. 79, mnozí gczdyechu GestU. 99,
(mistři) vczzycchu GostBř. 85“, všichni si: truchlechu Pass. 537. ti jcšto
sě weffeleochu Pror. 17", (mistři) vczichn GestM. 96 (71, stejné místo
s vczzyechu GestBř. 85“).

Q.impQltíeklššššhmlělíý:Pillůídt hyzditi-hyždiech,5311153192le klestiti—
kleštícch

atp.

_\_"_.__š____2__(_5_
_č_._
__1_.

137. Aorist

prosich atd., psl. presio/1.5. Na př. musich vstáti DalJ.

29 podle rkp. P, když tvój mlazší biešc nepíiotclj uťal uchu. ty jcj nzdrawy
svým dotčením Štít. ř. 164% (král) zamyzzli PilD., (král) wzmluwi t., že
sč dvě hořč ftupyfta Alb. 49b, mimopuftichom praetermisimus Gloss. Jer.,
(díevky) všiu sílu ztratychu, hanbú sč viec newratychu DalC. 14, „pl—ola
Ol. Ex. 12. 35 atd. — Odchylkou: když přijedechu, král takto !( nim
promluwie učiniv rukú lnlčcnie Troj. 31“ a j.; v době úžoní bývá zvratnou
analogií že místo i, a podle toho také místo i.

138.Tvary jmenné.
.a).Jamal!149242...a_t41=„_1>ý;_1>!10€ž€i: Na Dř- proňthi musím
rogarc HomOp. 153“, profíthi t. 152“, cztijti Štít. I'. 46“ atd., prositi, ctíti,
-t Us., mlátit i —tBartD. 1, 76 (val.) a j., mhtcic t. 42 (hroz.), mlóéió t.
101 (laš.). — Stran délky ve ctžti atp. v. š 31 č. 5. Místy bývá'slabika
kořenná zdloužona, proti krátké tvaru spisovného: cénit, hójit, hnójit BartD.
1, 8 (Zlín.), mhivit, strójit, hónit,. krmit t. 2, VII (též), chódit t. 85 (stjick.)
& j. — 0 —t, dial. -t' a také -ci, -c atd. v. š 31 č. 2 a 3.
_b)_„S_1_111i_n_9.1_13..1?325it.pěl-.
JFQEĚĚĚ- Na př. chtějěti

lowit PilB..

vynčflč

Pilat kratyt chvíle Jid. 63, téj krásč dhiuit sě jezdiechu DalH. 42, (dievky)
jědú branyt svého dvoru t. j. bránit DalC. 11. na horu modlyt sč chodil
Alb. 335, příde [udyt živých i mrtvých t. j. súdit t. 49“, (Kristus) příde
hrozných hněvuov budyt sem živých i mrtvých [udyt Kat. 114, sám Ježíš
příde fudit NRada 2050, jdúce l'luzyt „bohóm t. j. slúžit Ol. Dcut. 17, 3,
jdu radyt fye 01. 1. Reg. 9, 9, vyšedšc lupit t. j. lúpit t. 13, 17 atd. Stran
kvantity súdit atp. v. 5 33 č. 1.
si 235

i_ciJzílliLrnž

L.£11?£Č:.J?ZQSĚL=.__Z9
33.13.1119...
.-_íe„-_iíc_3_p_s1

prose. pawa-_, Na př. což prozzie' řěči prodlil AleM. 3, 33, proffye daru
Hrad. 10013 proňe obsecrans MamA. 319, budeš míenye PilD., bude zzudye
SVD. 41, šla vpicczy Ben. 2. Reg. 13, 19, proffyecze Hrad. 891), wyerzijcczc
Štít. ř. 795 neviete co proflecz Krist. 81“, boha draho wazzijecz Štít. ř.
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2“, obratijecz sě t. 12b, svět potupijecz t. 169'3 bohu sě inodleecz Pass.
57s tak

myHeecz

Štít

ř- 76“ atd-: p29$9,..12_r95í9:.„v_s_.„
ngliylk931._.v.„se_

2184593199213.- anCQYlĚQ.. ZdeBŽQIFLL_sy..__Bg'n_aJťo„mluvim_.._1.£1i9.„Štít„i: 20%

sv. Matěj mluwije..praví
t. 90% následováše

t. 170“, tak sě odchýlíš ode zlého dobré chwalee

jehg_i_)_oi_1_a__I'gy_Z_i_1_131._14. Dial. -a, adverbium,

srov. 5 35 č. 11: ehoďa Kotsm. 26 (doudl.), BartD. 1, 77 (val.)gmiáta,
živa, hoňa, nastroja se BartD. 1, 26 (Zlín.) a 2, VIII (též atd.; slc. činiac.
— _Novvotvagiienggile._I_I_I_._
l: prawěge vedle prawě Drach. 128 (jako prý
je plul-. 3. prawěgi v. prawj). 3.13.911539.mdleggěecla
1, 86, diwčgc se
tomu t. 260 a j. — Adjekt. deci, -žcz': přikryly vody fluutieczie tribulantes
ŽWittb. 105, 11, fmutiecie ŽGloss. tamt.. ot fehodieczich v jezero :! descen
dentibus ŽWittb. 29, 4 atd.. prosíeí Us. — O novotvarých ze sloves této
třídy utvořených adjektivech

d) Participium

-úcí, —ájúcí„-u_7'úcí atd. viz % 35 č. 12.

-ma: prosím; -a atd.. psl. prosima, -a atd., nemá

v češtině dokladu jistého.
e) Participium
45: prosilL_-_g_,__q_t_d_„
psl. prosila, -a atd. Na př.
proiil sem ŽKlem. 20, 5, (král) zzliubil PilD. atd., prosil Us., abys nechodil
chodHan. 62, miátii BartD. 1, 91- (kol.) a j. Dial. -ul z -il: vař—uifem.

vařila, nošuI-nošiia, mlotul-miotiia,
ztl'acjul

Suš. 684 atd.;

srov. I. str.

mluvili-mluvila BartD. 1, 103 (las.),
365. _i/iqiqužieng_z__7po_l_onz_ijfl_
KolA.

1517,

vcžinijl t. 1518, wyplnijla KolA. 1522 a j., _pijosg BartD. 1, 26
chodí! t. 8 (též). chodíl t. 2, 147 \(slavk.), pálil, vaříl, kóříl, černíl t 181
(tišň.), prosel. nosél, vozél t. 104 (1etov.)._položél, patřél. vařél t. 63 (přen)
atd., srov. % 39 č. 6. O krztiel Koř. Mark. 1, 9, nerodiel t. 15, 23 srov.
1. str. 221.
_f)_Pg-_t__i_eipium

AleM.

-ňs Luz-032g; _—_Q_šg',_-_ggq._
Na př. zazluliw

8, 43, wyplenyw Ale.

t. j. zaslúživ

7, 17. kwielywl'fy Krist. 102“, smutiwsi

Baw. 125, flawiwl'e Hrad. 71b, otpmwiwl'e t. atd., prosiv atd. Us. spis. —
Tvaru proš, shodného se stsl. ])rOŠÍl,v češtině není; srov. š 40 č. 3.
_g)_1_*_a._1_'_ticipium -na: prošcn,

-a__nt(1_._,
psl. prošenz,

„h)..s.9_hs_t.a_n_tiy..v.mm.!ha.!mzrešmúc,
Bart.. mošav?

vzniklaa

-a atd., a

psl. prošenaie.

„121191122EÍQ€Ě1_3..IĚPQH)C
16mm.,

erV- 5 42

6. 1,31. z. „tohošídťítĚ—Íéííí—pqnpu
:bjesubst:.Prošmiemesí-mstalo se
Breaker „a_.z..t9h9
„d..álcProšek A Jakum-šenz kulpnqvéliogf .SPOJ'ÉUÍW.
1:1

Jest. _-_š;__.!sak
mění. ..$c_zd9__pgdie„známých.pravidel-„1114395199311aké.

aůělstinéáeMšJýsg_kvluvmženamši.
Při kmenovém -j nejeví se změna nijaká,

Free.-&':
„Sing-31.0%:
\' š 134—
na př. napqíz't-i part. na—

pojen subst. napojcm'e atd.
Rovněž tak při palatalkách

starých (psl.) -ž, -š, -č; na př. nížiti—
nížen, tčšžti-těšen, učiti—učen, subst. nížem'e atd.

20'

308

Při -l pak, -r a -n není změna v češtině historicke vedle jiných
tvarů stejného slovesa patrna; na př. ve clwáliti—chválen (ze staršího
chvál'ema, l střední a. l' měkké splynuly, srov. I. str. 359), věřiti—věřen
(z vériti a. vérjen-, v obojím vyvinulo se stejné ř), činiti—činěn vysl. čiňiti

čiňen (opět jednostejné -ň-), subst. clwálenie atd.
Bří „.;—„e_tnicích
:b1._.-121.._-3a\__-2_)anastala
.z!p£na__v„-.řě,

-_b;__atg._-z_rněn„ilq
_S.0_..V_ČĚ_Š_ÍII.QP__

Mayhem.Jacuniái-foumn.levitkěqyem
pronik1a____1_ngkkostv jotaci.

!

:?íz- .Zmšlžčenc.

atd-,.-.n? 213-1 z<4lwbí£ě...Parl-. „ze

krwiti 17mm wap--subst- 40- _Nélide

na_ př. v dokladech

psaných:___zz__1_hgnl)i_e_n_

73“, těla jsú pohrzbiena Ol. Sir. 44, 14,4poln—zbiena
jest t. Jud. 16,
28, pohrzbyen t. Job. 11, 18, vikupyenye JiřBrn. 214, na nebo wftupyenýe
t. 217, (poslové) obelhawyeny PulkR. 56b, obnowyenym listem ListVrat.
1406, v_mmieneho_3ha_s. 38, k krmiení ad cibum Ol. Num. 11. 22, wy
krmieny Lact. 645; \v zlomyenem zrcadle Kruml. 447-1,_zgtměn Us, (proti
stč.: zatmen HusPost. 7b, zatmeni sú smyslové Koř. 2. Kor."3, 14, všecko
zatmenye Kruml. 383“); ve ŠtítOp. je měkkost označena tečkou: dicvku
pííftaý'enu (nájemnou) 39“. V nář. val. je part. ustanovlený BartD. 1. 65.
Souhlásky

3:22

pak ostatní

mění se spojením

s__:L__jek__ná_s_1_ednje:_

_Q.?šŽÉi'POŽWh
subst- -ie, -í, Us. Stč.i ně.; Meiti

hrožen: nemúdré hrozzenie Kruml. 3205, tvého hrozzcnýe 01. 2. Par. 36
atd., ohrožen US.; kaziti-kažen stě. i nč., odchyl.: kazcnj kostela, Beck. 2,
563; razítinlžel

stč. i nč., odchyl.: porazená t. 173. — _P_ři_
:g__yzni_kléyl

__Z.<ž..5_tarší_11_0__.:€.Platí:„_99__139_!ŠŠŠ112.„DÍLHÉCLSĚIÉAaJ„Š.3.34; ledx.

zzz/„g_itifnuzqn:__fnuzon_
Klade

221_212

207 _(gýlMýze—n), a možná že je míněno na

také v dokladech psaných fnuzenie ŽKlem. 31. 4, Otc. 29b. fnuzenye Štít.
uč. 155b, przynuzen bude cogetur Ol. Lev. 24, 10 atp., ale i tu prOniklo
-ž-: fnuzzenýe Brig. 66“, ['nuZeme Kladr. Ekklcs 1, 17; lnggiíýihqufg :
obmezcno jest KolČČ. 13“ (1542), zamezen Tovač. 168, obmezenhýsl; ze
stě. vítěžiti bylo ovšem vítěžen, na př. svitiežcnie inésvitieženíe Hlah. Sir.
25, 21, kdežto z novočeského t j. nově utvořeného denominativa vítěziti
jest vítězen Us.

-zl v -žl. Tak mělo by býti, ale není pro to dokladů zřetelných; nč.
odchyl.: rozmazlen atp; Us.
-s v -š. Na. př,__prositi—prošen,

hlásiti-hlášen,

Mšena .,?JĚSÍÉĚ:1)_(ŽŠĚ.7L£EĚŠL-Uš:.SĚŠ:iBŠ-í
odchylkou

lmsiti-kušen,

-sen:

_Íq,_f_c\._s'z'_tt_

aliqui dicunt

zku

l'ený Rosa 166, zhalTený vel zhafený t. 167, zawěl'end obrazové Beck. 1,194. :
_-_s_l_
y_,:šl_.__
531"ij in_gglýýL-gýgílggL -krásliti-okrášlm
Us. stč. i ně.;
odchyl. myslen: [myfl'lený vel l'myl'lený Rosa 167, všechna myllenj Seel. 21.

:_d.
);:sz

„.

rzí-33946171)qusúditiz-Lúgztz
lúditi-lúzcn,Editi-.Mab

ploditi-plozen atd. Us. stč. inc.; EdjÉý-Igge—n_:razeno consulatur Kladr. 4,

309
Reg. 1, 6.. křivé 3499193111911.- 320'2 QQÉŠÍJXl-LĚŘP..POI'ad—iellQt- 250%
radční Us; 39.4.15;ŽÍV.QZQÚJ._b.1ld_Q.tĚ,BÍQMLRĚQIQZHČPÉ
súdcč Krig.- 50“,

k wozeny tancóv ad ducendos choros Koř. Jud. 21, 21 &doprowodčná Beck.

1, 44, 31319513ng

; vaditi-vazen: wazenie celtamen Ma,mV.,nechte toho

vazení WintObr. 2, 441 (z r. 1516). nč. vadění US.; leaditz'quggg : kazenye
incensum Ol. Lev. 21, 6, k zakazení in incensum t. 23, 13, ku podkazeny
t. 7, 25, k kazenjjr.
Nu1_r_1_.
16. 40, odchylkou: zakadieno bude 01. Lev.
2. 11, kadční US.; broditi-brozen: tělo v svéj krvi zbrozene Hlah. Judith
14, 4. uzřč mrchu v své krvi ubrozcnu t. 14, 14; truditi-to'uzen: jsúce
utruzeni Hlah. Judith 7, 22, vtruzeni Kladl-. tamt., truzenie Kladl—.Ekkles.
3, 10; _,škařěditi-škařězen: tvář offlíarzezena Kruml. 3675; lahodíti—lahozen:
jeho ruky lahozenimb Hlah. Job 26, 13, lahozením Kladl—.Tob. 11, 9;
slcmvadz'ti—skramazm: Skrawaženic (m. -zenie) obiurgatio Kladr. Sir. 21,
5;„ě,1;2ícl._z'_ti:.blúz€nz
svého zabluzenie
US.; www-_syglzpzcmjís..aš,-„L

ad;

15“: cúditi přehlas.

czyzenye

Alb. 555, _z_povčd jest

t Sap. 12, 24, blouzení

a bloudění

_ně-1_9.<19_14xl.._:_1_1_u_
!!)ÍÍFYQPQĚIĚID'.-ÁÉEĚ

czyzenopurgatumŽKap.11, 7,

czízem'e

našie

duše

K1f_u111_l.
182% 95191121:

Bžjšgdulěšěšě
.:.gloíszL„n_t=g-l.9.12ě9r_19„_.ÉČŠQÉĚÍFMŠ'1'23, dčděn Um
roditi-rozggz Us. stč. i nč., někdy také rodzen: przyrodzenye CatoP. B“,
svého zrodzeni Lún. !. 1666, srov. I. str. 400; thráčtí-tvrze" Us. stč. i nč.,
dial. potvrďenie Koz. 402; hladiti-hlazcn Us. stě. i nč., odchyl.: fhladen

bude delebitm' Kladr- Num. 15, 31; Jawa.:h.thgemašsp

313359331!B!

Jer. 4, 15, města hrazená t. Lev. 25, 29 atd., ohrazen atd. Us. spis., ale
ode

dá_\'_1l3.__á_l:__
h9j_1_1_e___t_a_,k_e_[zfqžeý__:
což wyhraženo

nenic

VšehK.

71“,

nahra—

zeno t. 163“, wyhraz'eno KolČČ. 354b (1563), měst hražeuých Br. Dan. 11, 15,
města byla Ohražena t. Deut. 3, 5, po wynahraženj ztráty KolEE. 228“ (1689),
chlív pržehraženy I:. 533 (1743), zdmi ohražen Pal. 3, 2, 393, byl nahražen
TomP. 1, 114, 0_h.r_a_žen_a_lgg.__gs_:_;
saditi -sazen:

fazeenye

tveho plantationis

Pror. Isa. 17, 11; odchyl.: fadyenye věrné t. 17, 10; sazen, sezení US.;
dial. sažen: sažené (:sazený) BartD. 2, 130 (zábř.); řicdití zúž. řídz'tz'
řízen Us., odchylky: řád zíjžený Seel. 3, den _zíjžený t. 16 jsou chyby
z neumělosti.
,

:_zdv:žž_.£;_žďě)_a„tot9„y-za?NaM;-lwiiáírčyžšezaelžažáa

ty

Vieš hyzdzenie má ŽKap. 68, 28, hyzdzenye čakalo srdce mé t. 68, 4,
hyzzdienie Kruml. 320b, královstwie jsú ohiždena Hlah. Esth. 16, 7, nebude
ohiždena t. Sir. 22, 5, ohyzzdycnye 01. 3. Reg. 8, 38, ohízdyen t. žalm
118. 163, zhyzzdiena LékB. 29b, hyždieno Troj. 1555;_1widiti:£q_žšg13
_a_p_cýglfggq:
zpoždžené Lis. (han. sov.-záp.), zpožděn US.; hrazdití-hražžen

& hražďen: zahraždžené Lis. (han. sev.-záp.); kášgžýiilgfáěďgpj poleno;
bm_brgzg_ieng_li_1_1_sšgl.38“; hromazditi-lzromažd'en:
vše fhromazdenye
ŽWittb. 55, 6, fhromazdeny jsú bičovó t. 34, 15, I'homazdenu býti Modl.

310

92“ (vše doklady z textů na jotaci přísných, tedy psané -de- :
d_i_t_i;j_ěŽc_Z'e-n,
]“ggglěno Us:; glíti-žďen_

:_335% 33119313 muratas

ďe); „iši—

I—Ilal_1.__2.
Par.

17. 12, města oždyena 01. 2, Par. 11, 5, t. Deut. 9, 1, dvě městě ozzdyenye
t. 2. Par. 8, 5, (okna) jsau zaždiena KolČČ. 288b (1560), dvíře též zaždiene
tamt,

zaždienij týChž dveří t. 279b (1588); (xl—cha_m_zd_ěn_Us_.

Mvjďúaša

_

Éraáýáěš_:Míěďfim; aby (srdce)nebylozane

praždnieno Hug. 168, wyprazdnieua Kladr. Sir. 2. 8, wypraždnienš Lact.
314. z dalšího

z_a_11_epraždnčnj
KQIEE. 323b (1638), zanepráždněn

US.; od

chyl.: zaneprazdnieni Hlah. 2. Par. 35, 19. vyprázdnén L's.
-žd v —žžL:;jgifžla
podražďžené

Autr.

(křížan),

to_to_v—žď.Na př. drážditi—drážžen
drážďen

US.; ltptqědjýázjgmgězqu

a drážďen:

_a____75_1_m_)_._žj<íc_'r_z

pohmoždžené Lis. (han. sev.-záp.), pohmoždén Us.

i_v

-c. Na př. nutiti-nuacn,

mlátz'ti-mláccn, platiti-3139937:__prrétgý:

gégqu___a__td,__11_s_._
_s_t_č._i__;_1č_.;__Ěězýýžtý7klácmztrest

větrem

klacena

11, 7, klácen Us.;_nzýtitij7_;zýqep_gaby vymýceno bylo Ilalep.

Koř.

Mat.

19; řútžti

r'úcen, kamením obřícen Kladl-. Ex. 21. 28; gyjátýtqggg(:_1_z__Ugg
odchyl. nafi—
tyeno GestKl- 334;_Qáéíěmšzqw;%%izcíc_en_:__taEg
mýíbýti. B.t9_1'>':1.n_č.i.9h0_m
!szgggpg___Š_t_ít_. uč.

1061),

proczyczenye

Rozk.

2071.

_ml_ch,y_l;_c_z:£e_7_z_:__
131_1511

.ti.9nie._Lvov-90% aítčn Ua_um1t37tž;pgl_qqm..(clítšal.bad!„;;owdgzgugýpaaa_

15l“; Matiiqblágmyg.,

odchyl. bláťen: vblatieneho kola Haj. 113%hltitž—

hlcen Us.. odchvl. hýýgg; pohltieny Kruml. 410“, £9_n_i_)_
3131315333911;
4. 8; ŠEQMÁĚÁŠEÉQMLMDe—CILCLQDQ.(PÍ'ÍPSÉDO
v Troj- 39“ in mam.

Job.
z textu

staršího), g_clqhxtilfchťm: Kassandxa„bykagmqqhtišnalřqt 39“;l<J£1_c7_ftít'i
ddažan9___j9n__..gdqhxlué„mýlíma.paqhtypnye Štít: uč. 39", w pachtíeni
ŠtítMus. 81% lwaqhtšallsma
]; 1?€!ÍQFŽÉŽ„la.llfžČEĚžZulšEŠQíQth.1315:
369,
list zapeczetycny Pror. Jer. 32, 11, zapeczetyeny řeči t. Dan. 12, 9, k stud
nici zapeczetene Kruml. 85, (listové) zapecmtieny byli 01. Esth. 8, 8, [za
poezetien Pr. pr. 251, (list) jest zapeczetijn KolČČ. 268“ (1568) atd.. za
pečetěn Us.

£-x.—:žě.3...t9t.0_1již-.Na-p?;_ěfýžtžzěášěaaiěiáíma oczifczenaPas.
135, oczil'czenie t. 187. oczifczcn ŽKlem. 18, 14, oczifl'czen Krist. 68%
oczyfczena Alb. 96% střiebro žcziffczeno jest Hug. 248 atd., očištěn Us.:

pustiti-puščcn, pušťen: otpufczenye Pass. 255, otpuffczeny jsú tobě hh'eši
Krist. 48“, puštěn US.; f_qgtíáějgggyšgg_,_pgýýqg; pro poffczeuy poftu EvOl.

56“-3113311931913.Pglltigníe._thlčli- 81“; Jistitirjžáčgzaiišfm:

vgiffczen

Kruml. 1495 vgiffticn KolČČ. 413b (1568), ujištěn US.; odchyl.: móž býti
jistieno Hlah. předml. k 3. Esdr.; _pzqgtýtýjfpíoščen. Qrošťen: zpl'ol'czen
ŽKlem. 27, 7, zprol'czen Pass. 286, zprol'czem'e t. 146, wyprofzczen GalDl.
21', nenie zprofftijen Štít. ř. 9" atd., zproštěn US.; drastiti-draščen, dmšťen:
vlasy zdrafczene 'AnsOp. 5, vlasy zdrafl'tiene ML. 101b, uši zdrafftiene
Hug. 234, jako vepř zdrafftíeny Háj. 300“; gzggé'ýilnlšgelzLLnžfgLvŠMQ:

311
pi_l'fgz_t3n_o__b_1_1de__K_11i_st__._
83b, pomfceno

Koř.

Skutk.

22,

5,

hrozné

pomfl'czze

nie Kruml. 1741), pombšteno Hlah. Sir. 23, 30, budem pomfftyeny GestBř.
93“, pomfftieno ChelčP. 49b, mfítěno Br. Isa. 34, 8, pomštěn Us., odchyl.
pomstěn Jg.; l.;Líthgěmbnlqš-ťm: nejsem prlielfczen ŽKlem. 76, 3, olffczen
sem Lit. 2. Mach.

14, 7, diábelským

DLQYÉ1£QZ911XILI__L!QQL80“,
nejsú przie

lbštieni Hlah. žalm. 77. 29, přelfftien Kruml. 4“, nejsem felfftien Ol. Gen.
48, 11 atd., přelštěn Us., odchyl. přelstěn Jg.; krstítž-krščen, krštěn a dal
šími změnami hláskovými křs'če-n,léřšt'en, křčen, křťc-n: by(li) pokrffchženy
svD. 64, pokrfczen Pass. 282, pokrffczen Krist. Báb, krzfcženye Pass. 229,
pokmften t. 249, nekrzftyena t. 229, kl'zl'ftyen Štít. uč. 115'2 (dictky)

krsztyeny tamt., pokrszteni Kruml. 308% ktož krzczen bude Kat. 112,
aby pokrzccn byl Koř. Mat. 3, 13, mám pokrzcen býti t. 3, 14, krzceni

ste t. 1. Kor. 1, 13, pokl—zceui
sme t Řím. "6, 3. křtěn US.;
g_šjggga dalšími změnami ččen, ččťen (m. čšťen, srov. dčt- m. dšt- I. str.
113), čťen: poczfczena Hrad. 54b, uczfczenu býti Alb. 63b, czl'czenye
a chválenie Hrad. 56% budeš poczczcn Alb. 54", poczczen EvOl. 1353, aby
poccen byl Koř. 1. Petr. 4, 11, aby czceni byli t. Mat. 6, 2, k božienm
poczczeny Alb. 102% ty czften jsa Hrad. 140b, potfl'cztenie Kruml. 235%

bude učbtien Hlah. Sir. 21, 31, cžtien Ol. Esth. 6,9, poc2tien magnificatus
t. Ex. 15, 21, pocžtieny honorabilis t. 12, 16, bez vcžtienye t. Jud. l. 11
atd., odchyl.: ctěn Us.
'

-sn v -šň a -stn v -šťň. Tak mělo by býti, ale není pro to dokladu
zřetelnéhog-nč. odchyl.: objasněn, přivlastněn Us.
"

ěn.ěna...ls3.nenqvé..Squlllánky„iqú„seinůy_
neinatmšií.rámů-;aia
zil... 't..%.DÍŠ...$PĚ9Žká9h_„©1119„_ÉOBFÚĚEX__.QPĚM'HJÍQÉCD;

Jíří,

13Í9!!.ž9._1.1.1.á$ká<=_11_.

a_spiqžkághJela-nakgwángjnamlšúmdnliy_lkx,které

tv,.bývají:

Odcllylkylaýto vzniklaLaníogji: místo náležitého a bývalého vozen
utvořeno bylo a ujalo se nové voďen, podle tvarů voditi, vodil, valím atd.,
ve kterých ve všech je -d'- (-di- vysl. -ďi-), a rovněž tak ve všech pří
padech jiných. Krom toho bývá někdy vedle slovesa také příslušné sub
stantivum, jehož analogie tu spolupůsobí a souhlásku chraní, aby změně
náležitě nepodlehla, jako jest na př. pant. vyobrazen podle inf. vynbraziti
atd. a spolu podle subst. obraz. „„,„_7„,„„,É„„,-„,._.,„„'
J '
Odchylky

tyto vznikají

129.1;ůz.9.!1..„j_i.í7:.„1_dgbšéfaerš,
jak

klady nahoře položené. a množí_í._.šníí„se
čaglniujíge
298391241

ukazují

pří

319913219.

HÉĚQŠÍQI...YÍQĚQÉ'PÍQ'._HQQĚÉPÁ..!Š?EŠÍ..1!PŽ1Í„_Y_ěÉBÉQEÍQ;

Na území západním jest odchylek ujatých poměrně nemnoho, &je jich
méně v jazyku obecném nežli v knihách. Na př. v TomP. čte se: hoděn
'do ohně 4, 194, ježdění 3, 528. uškodění 2, 63, obecně však říká sou
hlasně s pravidlem starým: hozen, ježdění, uškození (odchylky v Pal.: aby
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stříbro do země vozeno nebylo 5, 1, 197, k hasení ohně 4, l., 173 atp.
jsou z nář. val.).
Napioti tomu v nař. mor. a slc. jsou odchylky všude a čím dále na
východ tím hojnější. V nař. han. je ještě dosti shody s pravidlem: prošeně
BartD. 2, 30 (hol), vyhozené, převrácené t. 233 (kunšt). s odpuščenim
t. 61 (přer.), vedle vozené L 82 (olom., voziti). prosené t. 53 (přou), ho
dčné, hraděnó t. 208 (třeb.) atp.: v nař. zlin. a val. není změny žádané
při -z. -s. —d: vozený7 pokazený, vyprosený. ohraděný, osloboděný. vycú
děný t. 1, 15 a 64; v nař. pak mor.-slc. & slo. je tu neměnění vůbec pra
vidlem: zařazený. vyprosený, oběsený, narodčný, odsúděný1 nasaděný, za—
krútěný, obrá.těný_ vymlátčný, vysvétěný t. 30 a 34, atd.; Doležal ve své
slc. mluvnici 1746 má za pravidlo part. zkušený, pustěný atd., a v ny
nějším slc. nař. spisomém jest po pravidle jenom stopa v adjektivech
urodzený a zatracený ve významu ingenuus a condemnatus, pak v odvo—

zeném subst myšlienka, kdežto participia příslušných tu sloves jsou bez té
stopy: uroden, zatraten, myšlen Hatt. slc. 130.
K chronologii odchylek
zde vytýkaných jest připomenouti, že v moravských textech staiých ještě
nemají vrchu ani zvláště nevynikají a že v knize Tovač. jest úplný sou—
hlas s pravidlem—:nucen Torač. 72, placen 187, nasycení 129, pušťen 192,
súzen 78, osazen 192, zřízeno 48, škozeno 309, potvrzen 223 atd. —
Za. -en je v několika dokladech —em; o tom v. š 43 č. ].
_;gn _býva

_ZŠquŽeIIOHVM-Éfln

zii__ž_.<__-_gín_;
na _př._z_prol'ftijen

Štít.

ř. 9l',

býti naplnynu Brig. 139b, Anna winijna kýla—'KolČČÍ' 320b (1.561),nlpatřjn
bude

Br. Deut.

16. 4,

pokrop_í_11_o?__na1_r_1oš_ílio_
Kotsni.

8 (doudl),

,.

_zaplacing-š

BartD. 2; 258 (zdar.), zaplatíno t.“ 274 (jemu.) atd., srov. % 43 č. 3.
Dial. bývá zdloužením také subst. verb. —éní,když slabika předchá

zející je krátká: dovolení, choďéní BartD. 1, 8 (Zlín.) vedle paleni, trápení
atd. tamt.
O

Některá slovesajednotlivá.
139- _Sloxeasem
_Igoliqtitý__z_nadji_b_ogqtz,

lla-tišícíjsou _skore.-.resměs„.denpmimšiya „na př.
myslít-i

ze subst.

mys—lb atd.

V_e_(ll_e___n_ig:_l_1,
jsoghdoj

nomillalsira .talšfž__\_'__„tí:-__1113.13př.-..lwleeéěté„z-.tébgňadi
11.09.4422,umětz' ze
subst- uma atd. p_llťllllšl'lljt„B_ČJŠQL.!QQJQEÍ_QĚQP_RILQ!“1_11Y929„UŠI.ZĚPŠÉĚŠE

&. _

_bydlěejaydktě..

Pmes

b_udl'u atd., _L>1_._3_._Qy_<ll_é.=._t_u-_k£ý__by<ll_+z
Hirš/má

941.0.- 1, jižto bidle ŽKlem- 32. 14 atd-; bydla? p9_fl.l.e_.1_11.-.-L=„slabúnllegii
QL. 2. Reg. 11, 11, bydlejí Troj., Vel. Jg., kteříž bydlegj Br. Isa. 8, 16
a j.; bydlí a -ejí Us. — Impt.____sg,
_bydli z doby staré nedochovan; pl.

bydlim.režsly„r_.čistotě..bxčliteý tak'sě k bohu přiblížíte Jirad- 119“; MZ

a;..
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ggqggzggppmáslggggj

wzbidl ŽKlem. 36, 27, nebydlwa tuto Pass. 472,

bydl rozkošné Štít. uč. losb, MngholmLS...s.v_ú__sílzllžinú NIřaQalĚa515
(velš Sslab.), bydl Ben. 2. Reg. 15, 19. bydlte t. Jos. 22, 19; nové bydli
Us., bydletgg bldjete

v zemi a služte Pr9r._ 90b, US.; _bgdgg7;_p_w__n__1_.
i;

bydley v Jeruzalemě a nevychoď odtud Comest_.150'3 bydlej
Jg. —
lntmbgglgtí; bidliti ŽKlem. 29, 6, bydlity Ol. Deut 12, 10, bydliti Ben. 4.
Esdr. 16, 43131: Jer. 50, 39; wotybgdlqti
_:bydlety _I_)ql_C.
721 01. Deut.
12. 10 (spolu s _b'ydlity), bydleti Ben. Jud. 5, 14, Br. Jer. 49, 33 atd.;
b_\[dlit_i___i__
by_d_l_e_ti__t_li
— Part.

bydle:

bydljce

Br.

Ezech.

38,'11

& US.;

novotv. bydleie Troj. Ben. Vel. Jg. O adj. bydlžzícz',bydlijiúcí atd. v. 535
č. 12. — Part. bydlil: bidlil ŽKlem. 119, 5, bydlil Pass. 87, aby bydlili
Br. Jer. 32, 37; novotv. bydlel: kde by bydlel Koř. Jan. 1, 39, bydleti
Ben. 4. Esdr. 3, 25, Br. Oz. 2, 18; bydlil i —elUs.

42:54, .fl?:b;iýí;.__z9_
_stlměadunfw,213044sz
dn—bn__1_1_\(ýfz_ati__Dqu
úv. ], dirbu

z rozličných

_au1;.:_nr.qt.0._sě.
Sám.v.
(kronik)

jednu

shledati

tamt. úv. 2, dirbi dirfíeti debet tenere Túl. 255, zlý člověk to drby býti
DalC. 4, drbyte za kněz silného mužč jmieti t. MJQŽQ__diijbi'i__b)qui__to_
y_,133_š_iti_
231151; 42, rod mój dirbyl by škodu vzieti DalC. 10. Zaniklo.

lzgú.u.,...kqnítá ...SĚGjlléhQ._PĚX9ĚF..J£159.ĚEBĚŽ„Y_FŘ „III.-. ?: V- 9 125.
Praes. haňu atd., pl. 3. lidé hanye boha ML. 59% AqutwuZQquiÉÍQ'Ě.__ležígl
„Imigllg diovok__mbg.x_ixgl_1_u__Dqlg._14.
Inf. haniti : pohanyti ŽKlem. 118, 13,

vhanyty DalC. 11. Part. haně: sebe nehanyecze Kat. 80; hand: pohanyl
li ny ŽKlom. 43, 10, uhanyl li t. 43, 8; hmžen, subst. haňeníe: hanenye
a tryzn Hrad. 593.
WWW,
..lw'qmgditi.. . 141.19...99119-jest. „v.,třI.“...iteratívwn. „1079.
Lnýžděti. Vliiíem .tobqt0._a. l_nim_0_t9__talšý_._yliwu„
part...hxgnlazditízhxomaěďeý
i_bÉY:_.ptaes.-„_$g=

1—
..baromazfdh,_-_i.u,. _—_i._býYá_Lt.Y&1:qu_l„s_lpxezsa_m:914€ad£1žá

Mňam.
„těd-.,„3519by.má.!me mělo. býthzď-l.. Zašátky_„tpb9_.j.5.99.
ji??„scdobš
stal-g“ jak příklady následující ukazují, & časem pronikla změna. tato vše
obecně, bývalé hromazdz'tz' zaniklo a jest za ně hromaždžti, _lLrngg'diýq;
V textech stal—Opísmy'cb
mnohdy nelze rozeznati, má-li se čísti -zď- či -žď-,
není—li' při tom známek jiných. — Praes. sg. 1. hromažďu: I'hromazdyu
congregabo ŽWittb. Dent. 23; novotv. -zdím: nefhromazdym non congre—
gabo t. 15, 4 (v textě tomto je -zditi také jinými tvary dosvědčeno);
-ždz'm US.; — sg. 2. -,zdz'šn. -ždíš, 3. -zdí n. —ždíatd.: ty fhromazdis Hrad.
113b, hromazdis thesaun'zas Koř. Řím. 2, 5, ktož [hromazdy Alb. 28", každý
hromazdy penieze Štít. uč. 74b, jeden-li l'hromazdi sbožie ŠtítOp. 32,
(ktož) ln'omaždy Ol. Prov. 28, 8, (kněz) hromaždi sobě ChelčP. 179K kterýž

bromaždí Bon. Jg., druzí hromazdye Štít uč. 74b. — Impt. hromazdi,
hromazď, -žd' atd.: l'hromazd jě congrega Pror. Jel-. 12, 3, hromazd sobě
poklady NRada 1444, shromazd Kladl-. Num. 21, 16, fhromazd ChelčP. 73b,

314
shromsLZdte Ol. Gen. 1, 9, ChelčP. 582 shromažďtež

Ben. 1. Reg. 14, 38,

shromáždí, shromážděte Us. — Inf. hronmzditi, -žditi: fhromazdity Krist.
83b; shromážditi Us. — Part. hromazdě, -ždč : I'hromazdye vody congregans
ŽWittb. 32, 7; I'hromaždiec Hug. 17, shromáždč Us. — Part. hromazclz'l,
-žclil: fhromazdyli fut sě vody ŽWittb. Moys. 8, aby mnoho nahromazdyl
Štít. uč. 66“, abychom odplatu hromazdyly Štít. ř. 191“, nahromazdyl sem
01. Ekkl. 2, 8, aby fhromaždil Ol. Gen. 41, 35, shromáždil Us. — Part.
hromažďen & subst. verb. hromažďcnie: Hn'omazdeny jsú ŽWittb. 34, 15,
střiebro bude hromazzdieno Ol. Job. 22, 25, (rúcha) byla'fhromazdyena t.
Ex. 39, 19 atd., wl'l'e lbromazdenye ŽWittb. 55,16, malé Hn'omazdenye
Modl. 423, w hromazzdieny sbožie Ol. Sir. 31, 3; nč. shromáždčn,
máždění Us. může býti odtud i ?. iterativa shro-mázděti.

shro—

:ZL'OEÉL.€7í01%_HMÉBLELÉTŠ._IÉZĚÉÁJEĚCLĚĚĚ viz toto v tř. V
2, 5 169.

l_qgáýlý,krádeži. Impt. krás! atd.: okral'l lože své Jeron. 163h, okraí'ite
'!soaigjžtqt— J er. 46, 4. E&inášžem

okrášlen

sti:- i ně. 911_tllfl__v_n_i._kŠÍ-.ŠL7

takáslgéxaaůjiyýghe.„19%..kfážěíti,__!qrf£žlím_314.114
/crš_c>y_L
lži,-51235 __g___l.-;_gfgs__t_-.
Praes.

sg.

1.

kršču

atd..

v. g 134;

novotv.

k'rstím atd.: já tě krzftym t. j. křstím Štít. uč. 1153. t. 115b, křtím Us.
Part. krščen atd., uš 138; -m: já. krzieftyem sem Pass. 623, v. š 43 č. 1.
kšiti (nikoli ksíti), z kách-, er)[.__k_1/'_cl_z_t_zý_i.
Praes. kšu aid.:
ktoz kffy PassKlem. 973. Part.. kšč : (lidé) kl'liecz neb zievajíc _Pass. 251,
kffyecz

PassKlem.

175, ldlilq

97“,_1?_a_1ft_.__l_»f,ši_l_:
kffyl Pass. 251, PassKlem.

973, xil HusOrth.

jest_„_((1ie1;_š)__QLA,
Reg. 4. 35, MamB. 743. Zanikla.

lanem _lgzzíalit;i,_.1=qíhlagrienta.1'i:.
Roškzstsl— cv:M_ěšjglfe .aviěéěh 6451.14.
_lgijientaifi,_p1fqt_i_
c_qcílq'ýLaÉjgere, vlastně facere ut quis lamentetur Mikl. 1J

137, byla.-_snaqglgé„y.češtigě__ksm££1qt€sa511112?lesewhláakx.. Mew.
.a_úznamm..

p9.d_ohn.ě_
rozdílná,-

rlzgíiný__jsp_ly_n_1_lig_
_\_'__j_edr_iq._
Praes.

a. rozdíl.. 194_Egzaspře1.. .a;__slo_v_e_sa
půvednš.
kviel'u atd.:

sg. 3. že kwier

Ale.

6, 3,

proč kwili (tým: chvíli) Hrad. 323; pl. 3. kdež pláči &kwiele NRada 1737,
novotv.: zvieřata. kwielegi KabK. 4b. Lngpthjgyěluatd.: kwiel plange Ol. Joel.
1, ], EktšiínggyyjeLÁlígyglg 1931, křič & kwěl Br. Ezech. 21, 12, kwyelte
ululate Pror. Isa. 13, (i, kwělte & křičte Br. 48, 20 atd., kvěl Jg.; kvilte
(krácením novým) Vel. Jg. Inf. lwielžti: Joachim je sě kwyelyty ML. 41%
kwyelyty budú Pror. Jer. 47, 2 atd., kvíljti Vel. Jg. Part. kvielcz kwjle

apláče Br. Je., o adí. kvíťúcí V-535 & 12;.Izvéelil.ažabuohjsicliL19%
21“ atd., kvílil Jg., kvieliv: kwielwafy Krist. 102“.

-mčžti, zamčíti, dial. : zamknouti: praes. zamčim BartD. 2, 53 (přer.),
impt. zamči si ho Suš. 335, inf. zamčěť BartI). 2, 53 (přen), part. zamčel
L, zamčiti, zamčím Duš. verb. 203 (domažl.).
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.

indlfu,

yzdlíti

:

111dlý111činiti;

part

mdlil:___(1_i_d)_ll©___y_lgdlil__Q_l_,
__1.

Reg. 14, 28; proti tomu mdlcju, mdle'ti v tř. III. 1, v. 5 125.

17.49.4511.žáWQdMLšá-51111211..
ŽKlem.

Praes. modl'wsš: wzmodliu He

5—4 atd- 1111111...vqul„s_ó_.atd=.z„1139611ňaZKlem 36, 7, modlte

lie L

28, 2, modl se Br. Jer. 37, 3, modlmc sě ŽWittb. 94b, 6, modlmy sč 01.
Tob. 8, 4, modlte se t. NZák. 15“; modlem lie ŽKlem. 94, 6, modlete fie
l:. 96, 7,31 j., modlem,
.saštíng.$9--9€1_89111'á..=.

-ete

se US.; v Stč. 1M

ziměgemuáiéžziejýmammmm.-Za.
259- +
485.

jest

111951199.._f.c_-1_š.1.a_<_1_1;_.
„Lula 22,

-l SOl_l_l_lli_í_Sl(9yÉ__ál.__qp_r_QĚg

40.

mea--bývá.mas,-, srov. I. str.

P&_hý!É_—Š:LJIB!ŠJLH,_J!!U.ŠQĚ_.&td.-_
US....(místy), srov. 1. str.

— lřrgqs._sg__1_.__p_z_u_š_z__o_
51131; plakati

muífu

AnsJíst.,

mufiu

řéci ApD.

104. muffyu visěti DalC. 21, žalovati musyu LAl. c. molTy přivésti ovcě
EvVíd. Jan. 10, 16, muíl'y o tom mluviti Alb. 888, pověděti muffy NRada
1002 (rýmz uší), daně dáti muší Tkzull. 1, 20, já zahynúti muly Orl. 87b,
já mul'y zůstati Háj. 3005, (já) nemušu Suš. 497 ; novotv. musím: \'ypraviti
mufym Alb. 88“ atd., musím Us., muším Us. (111ísty), Erb. Pís. 227; sg. 2.
,'!FEQÉÉŽ„711493942„muffylš jmieti imeníe Hrad-. B“, v některém (Staw)
111ofybýti každý Štít uč. 35b. muíywye pryč jíti Mast. 214, prositi inulimi
HomOp. 153%tobě věrni býti muzzim AleM. 6, 21 atd.. musíš, musí atd. Us.,
muší-

Us. (místy),

BartD.

2, 210 (třeb)

; _pl._:_š_.__1_r_z_z_l_s£e_:
slepice (churavé)

mufle

pomazány býti Hug. 119, (oni) mufý Puch. 713, dluhy placeny býti muíy
KolEE-

182"

(1690),

musí

lis—; 391'991a__m.8.e_ií_: .mxfggúj...b1'r_t_i„$t_ítř- 69%

muffegij trpčti t. 207“, mufegy lidé pracovati.ŠtítOp. 3345, muícgy t. 2673,
mufyegi kacieřstva býti Koř. 1. Kor. 11, 19, mufegij VšehK. 145% mufng
Br. Jer. 10, 5 a j., nemufegj Har. 1, 221 atd., musejí Us., dial. mušej. —
Impf.

nmsiech:

(Alexander)

drz býti mufyefye

_(LŽĚEŠQ),
_-1'i_n.n_é110_._m1íf.ň
-swútitLDaIHia

x\le.

3, (Paris)

369. — _1-\.__(_)_1'_.__1_n_u_g;íqlz

muffy

odtud jěti Ale

765.. muzzichuyglnu nápoj dáti APD- b. — Inf....tmesiěi-_Uaa„1191902-Jaga
yi, mušet BartD. 2, 210 (třeb.) —Part. mwsě: mufycze dáti KolEE. 338b
(1687), muse, musíc- Us. — Part. musil: muzzil še rozdřieti ApŠ. 51,
muzzil sníti Jid. 20, by moffyl umřieti Štít. uč. 4", mufyl trpčti Alb. 89",
stydětí se mufyl Br. Isa.. 23, 9, říci mufyli t. Jer. 10, 18, musil US.; nevotv.
musel: Řekové utiekati muffeli Troi. 114b, mufeli Puch. 283, mufeli KolČČ.
11“ (1542) muffel KolEE. 329“ (1693), mufela. t. 4383 (1718), musel Us.,
111uše1 Us.

(místy),

gé__111_uf_f_e_1_1_ie__
Qhelčlř,

Bartl).

279%

2,

210

mušení

(třeb.).

—

_13_m*t__7ggu_š_e1z,
_s_1_1b__st.__1_rg;u_šcm"_eýzl

Us.

_mgšlž£,__1_rzyý_l_z'_t_g,__stsLWgsqu
cogitare,

denominativum

ze subst.

mysli;

cogitatio. Praes. myšl'u atd.: (já) pomyl'liu ŽKlem. 37, 19, pomyflyu ŽWittb.
tamt., wzmiflyu t. Ezech. 14, co já nynie myflyu Pass 295, (já) řeči
prázdné jelikož mohu myl'ly uki'átiti DalC. úv. IV atd., myslím atd. Us.—
1m11t_my.s.li.a_ts.l-_=„to_!!!)...nekažýýJigLHJiUL

_aby...n_1.0hlatd-..Túl— 85b; —
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M_QŠQJ pomysl memento ŽKlem. Deut. 7, Prfiemyl'l 13.35, 11 a j., cožt
se koli zdá wymyll Pass. 14, pánku mny o sobě spieše Hrad. 143a
(verš leab.. tedy mym 1s1ab.), pomyl'l, pomyfl, kaká by to radost byla
Štít. uč. 158% pomyfl, pomyll, rozumný člověče Štít. ř. 216“, myf! cogita
01. Sir. 8. 16, t 1. Reg. 25, 17, to myfl cogitet Koř. 2. Kor. 10,
11, ani co myll LékB. 385. pomyll Ben. Dont 32, 7, t. ]. Par. 21, 12

a j.; !metlmg._n_ěiakíq_glnLrQSLBI;

Jev. 18, 18; pomymtc na to sami

AJxV. 1325 (verš Sslab.. -n1yffl 2slab.), pomyflte Ben. Súdc. 19, 30, Háj.
445% — MSM—„mašli pl:_zn.ysle_t.e..Usz.
— Impf- myšléch, v. š 26 č. 1 a);
mysléch: když to mylleffo GcstU. 94 atd. — Aor. myslích: král zamyzzli
— PilB. atd. — Lin_f.___p_zy_s_;in;
obmyllyty

Štít. uč. 1042 pomyflyty

t., pomyl'liti

Hrad. 973 atd., myslití US.; ygglgtý, myslet Us. ob. Jg. ——Part. mysle:
myflcecz Štít. ř. 762 cos' sobě wymyfleecz t. 210“ atd., mysle, myslíc- Us.
— Part. mys—lil:abych myflyl Alb. 11“ atd., myslil Ua; myslel Us. ob. Jg.
— _Sem patiílaké st_č_._,sniyslýti_intelligere,_sapelje,
nesmysl-ití =nerozu1nně
mysliti

n—jednati,

denomilmtixmn

...ZQSUDStf_Simy—915..i.“F'ŠHĚQWSL
102931169?

alqženého. 502109357: .9d..n.ěh0ž„??-.Uší „také výwamcm. imperfektiv'ním,
Braes-_smšl'zaatda
ncůyyňis (195111519.
slúži; diáblóm Kat- 78. já mním, že
ty linyl'lyff věkem 13.76, fiiiyllifs jehož my neviemy intelligis Ol. Job. 15,
9, nefmiflis toho nOn sapis Koř. Mark. 8, 33, nefmyl'lifs tomu co je božie
vuole Comest. 2355; jenž fmyfly intelligit ŽWittb. 40, 2, fmifli ŽGloss.
tamt., málo mládenec fmyl'lij Blázn. 13619; ktož zle fmyl'le (pl. B.) Comest
655, starcové nefmyl'lee & bláznie Hrub. 1373. — Impt. smysl atd.: ani
viece rozuměj & fmyl'l než to 01. Ekkl. 7. 17, vfmyfl sobě erudíl'e Br. Jer.
6, 8; my všichni Spolu smyslme a rozumějme HusE. 3, 134; blázni, někdy

fmyl'lete sapite ŽWittb. 93. 8 (stran -le- srov. impt. modlete sě Hrad. 79b,
ŽKlem. 95, 9, bydlete Pror. 90b), nemúdří, vfmyl'lete někdy! ŠtítMus. 124“,
t. 124b. ——Impf. smysléclz: mluviech jako malitký, fmyI'lech jako malitký
sapiebam Štít-Mas. 117“. — Inf. smyslné: toliko jsi fmyI'liti mohla ChelčP.
855, blázniti &nehnyfliti Blázn. 1373, kdyby člověk usiloval fmyl'h'ti t. 151“;
smysleti (jako mysleti, bydleti, m. —z'ti):(bylo jemu) jako volu neflnyl'leti
a. jako volu sěno jiesti Kruml. 1305, Rudoltovici smysleti nechtiechu, že

když porazili kterého (jezdce s koně), nechali ohoditi jeho a ten jim škodieše
DalJ. 107 z rkp. V, fmyl'leti sapere Lact. 2201. — Part. smysle: to sem"
nesmysléc slíbila ŠtítV- 18- —.Part.-...s.my.slěl.;„kdyžjsgmhylmaličký.
111111111.
ĚQIll'jakQ nialjčký__s_apg>_bg_m_lgoř.
13, 11, (vězňovi) aby bylo kladau přitu
ženo, aby l'obie vl'myl'lil KolL. 582“ (1603); smyslel (jako myslel, bydlel,
m. -z'l): ač sem fmyflel si sentiebam ŽWittb. 130, 2, hnillel ŽGloss. tamt.,
l'ubo fmyl'lely & rozwněh' _utinam saperent ŽWittb. Deut. 29. — V ŽKlem.

psáno: blázni, nčka ufmifleite sapite 93, 8, proti fmyl'lete v ŽWittb. tamt.
a vfmyl'lete ve ŠtítMus. 124“ a 1245; není-li to__omyl, tedy to jezusmy
slejtc, tvar podle III. 2.
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13.rr4.óze..1zravi.ti_(licere.„stsl.. mauéti dirigere. 213951.._sg:._.1.-1>rmíuatd.-.;
2131199?(já). právé: plamenů
vám . lll'aYílH—„PĚÍOĚÉLÍ.ÉÉFĚÍĚ...ŠFÍŘ—ř. 143%

prawy užvám dico t. 2075, mládče, tobě pravi (tak v 1'kp.), vstaň HusPost
163%, učiň což ť (já.) práwi Kladr. Přísl. 6, 3; srov. sg, 1. raditi-rázi

& viděti-vizi. EgmjmvilUS-g.-ě.th_.12ZÉlš.„l)lííů.„US:£D:.-QQÍ$ĚX); Dobr.
Lehrg.l 323, matka prála chodHan. 46, pral. práli BartD. 1, 65 (ml.).
Inf. _praviti atd. US.; z toho prát“ BartD.

], 80 (vel.), Z_1)£(£7.z_í__1_1_.__pravi
do

y_ětynespojite _vkladaneho vyvinulo se také adv. praj. prej, ;),-„';“ši-blj'íý'
str.

138, 437 sl. & 5611.

pušču, pustiti. Praes. sg. 1. pušču atd. v. 5 134. Part. puščen v. g 138.
Impt. pusť; za plur. pusťte vyslovuje se jen puste: puftc Mast. 40, Ben.
Esth. 6, 5, odpul'te BílC. 54, a tudy vznika pak i sing. pust Us. ob., v.
5 19 č. 8.

51.2%.radiu..„lir9_es.f__5g„1.razu atd. aš 134; zdlgužen.ě„ráz„i= nemluv..
gakviee rzizy__ťcave ne ultra loquaris _l_3en._Súdc_._
18, 25, srov. sg. ]. pra

viti-právi & viděti-vizi.
smyšlu, smysliti sapere, v. nahoře při myslitel
:slízg,__-vš1$y_.m—g)_i_tz_',l
%spitp', stsl. usapiti
dormire

fccit

Ol.

Súdc.

16.

19.

sopire.

Aor. uspžch:

ona vfpy jej

_I_1_1_tl._z_cspzjýi_
_vf_pi_l;_i__li_d__C_l1_el_č_Ij.
94b.

Part.

uspil: mráz vody vspil bieše Baw. 48, priliť sú sen svój Kladr. žalm 75, 6.
Palt. uspen, ušpen: Olofemes ležieše opitím vfpen Comest. 1961), vfpien
s0pítus Kladr. Judit 13, 4 a j. Zaniklo.
MyjnkúgýgiL g_yp__ge_1_1.__qěpu_._
Praes. ú/pu atd.: každý wzupi Hrad. 1375.
__Igf,_úpjýj;___lggdcs__upíqi _1_3_Qb,
mohli byste zaupiti t. 35b. Part úpě : křičě,

vpye oplakovati budu svú škodu Alb. 1045, šla vpieczy Ben. 2. Reg. 13,
19. Part.

úpiv: zaupivšc jcchu sě plakati Hlah. Job. 2, 12. Zapjk_l_t_)_._yegll_e_

19.119._.bylo_._a»
, 2019119“le .se. *?řPČÉí „tř.-„I.,II- ...I. v. š 125-

mu.-_Je_v1a5mě„inteúckce....zgzelnšra...sub51._„1vg?;;129591;

'

„11.01.19
„5.19.—

1544772
5110.29!„!!!íti„_a_..zej.1nénajehe...i_mpt„_wq2í—.
S hned?/licí,
která
3.1.5mě_1_n_-_k_suhet_a„alena-_Rřívžš9xale bylo. „učení? 51101936Přejete do
pglšlgínl,w1_1_a__p_íj.____)yaíja..
wara na strong!

czy nie \vidžisz

Arch. 171 106 (ze XVII stol.), warazaufgeschaut!
& v. V češtině

'také:
1591),

kťouídžiefjag.

húte dich! atp. Linde

19.2.23. 99. pqv"i„_.a_.__snolu.p_oísi.!1.yt__vý„zuem.=„391911ř pozor!

vxllpísgjgliseesty.

ale

jdi! Na př. vari tam babo! Wint. 14521(.z-r.

vari haléři ať groš sedne

Přísl. Jg. Bozdíl_n_á_
303169119. _š.__w_í_arz'_
proti

nám-. ward, mohla se.1>ř.i.inteúckci...\zy.v_inout.i_snadno.._Intqrjqch Wil.

má

platnost__impe_lfatiw, ...a.„tedy .béíťe .se za imperativ... Když. platí. psohě.. jedné..
běše. .se za.. singl. „ 2120919..ngtřeby. tvoří se. aké. plula. máme,. mit? a_td—
!.

warite oči Přísl. XVI stol. v ČČMus. 1829, IV. 56, varte se konského zadku
Přísl. Jg., wari plur. warme, warbe Dobr. 'Lehrg.l 313. g_„dalsínl 39111119:
yáním_ p_řihyly__l:_ya1_'y_jc_ště
_jiné, _zej_mé_na_í_n_f.
pag-ili.

na př. varyti :

ustou
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pití Šemb. 53 (val.), odvaryt BartD. 1, 240, a part. ogni odvaryla od ní
: odstoupila tamt., laň s toho hrobu nevaryla až se tam gnmým řvaním
roztrhla Kulda 1, 166. — V nář. laš. je varati: vamťz/uhnouti, praes.
varan), varaš, impt. val—ajBartD. 1, 133 a 284; nikoli iterativum k oariti.
nýbrž jen znění ku pol. wara a něm. warn bližší. — Rovněž tak je z germ.
přejato stsl. variti praecedere. antovertere. praeoccupare Mikl. Lex., prae
venire Zogr. Mark. 6. 33, z got. warjan Uhlenb.; ale přejetí je v č. a stsl.
samostatné, č. vari & stsl. vín-ití nesouvisí.
vařu, vařiti, stsl. varitz'. Part. vař-ě atd.; adj. vařící, dial. vařoucí
BartD. 2, 259 (žďár), kontaminací s adj. vroucí atp.
ggýtgangygtym;g_tmggith
_qugčti,vzatému ve významu transitivním,
v. š 132; mm.

vězez_z__Us._.mí5w„žádenéhe :_žem.ze...s_teráh0 39.72.6232
lítěřítžz .?íěěžiáa v- % 138 g) h)

ML.7_8€ĚL yýáiýá=y1snkým__šiniti,

stsl- "B?/3m eleval'e.

Bruca--fbxfi-žtce.

atd.;. blázen_.Y.i.si..
svýj__.hl.as_.1tllah:Sir. 21, 23. Inf- vyšitá: neroď sě
vísiti t. Sir. 10, 29. Part. výsil: Krzistus povisil jest moci jeho t. Sir. 47,
13„ povisil mne t. žalm 26, 6, povisili t. Judit 1., 7, zvisil čest svého lida
t. Sir. 47. 6, když sú sě zvisili t. Sap. 10, 5, ty si všecky przievísila Prov.
31, 29. Doklady jsou z textu hlah., hláska —s-tedy jistá. _Zgniklon nayljg

Zeno denominativgm 2 km. komparativního: výšiti:
ŽšĚqt,___žésit_zzhstsl,nžasáti__ten'ere,_
Part

vyggíjnšiniti.

žčšen: strachem

byl prziežešenb

Hlah. ]. Par. 21, 30; jsa przežesem. t. 2. Par. 20, 3. 239_qu
—žz'tčitz',požitčitz' v póžěz'ti, pójčitz', půjčiti

atd., otom víz I. str. 516.

Třída pátá.
140- „129_3říd31tétgpatří.slovese„jejichžt9

9Q!k.11._-_qi(nikoli
však mw

kme_n._inňn_iti\íu_ímá. kon-_

s pmes. -u-.ie). jindx_:ja,. např. kym-, děla-,

tcsa—, bůra—, vonja-, sucha-, laja— v inf. psl. jbyrati,

délati, _tgscitií bin-ati.

vmzjati, sadiati, Zajati č. jhráti, dělat?; tesati, bráti, voňat-i (máti), ságati
čeští, -zeti), láti. — Koncové
:z'a..j.9_.d_íl_e.m
zvláštqímřípgna Wye!
kmetl_.t_entg_ze„základu...jiného .jest...unešen-. nuř,_„w:_.t_e_s_:a:„
te.-<:,
bar-a- z koř- ber-. laziq: „Z..Vkoíf..la:;.._._d_íle1u„Dimona.kmexlejmennléhq.
z..něh9ž__je „sloveso._utwiQřeno,-_11a.Pá,?foam-= Wii“— v sebe!-.,..ítlarfalndysi

PRM?..9_d_9.1;;__dílemyřínopa.
jmenné _anelegií.epnaěněnánna.pi. déle- zklame.
.Í!.I)Ě!!.!.1_Čl_1_0_
91.610:- Srov.

zal.-.o):

Le_ní„nižší-,..č.1;y.ř.i. meu

Šakal

% 30

jednal;__-íg_c-je),„a.

ního., .důem zezákladu

č. 3, V. — .KQED.PI?9_S.6“_ĚIJÍ_PÉÉPÍÍPQHY

Jednak-»

.ty912'í.„sg_-t_1_í1em__
,ze._aé1.s_la_d.1.1_í_h9___151_n_ene_
inňnitiy:

jiného; „a_pedle. 129.110.
rozeznávaiíse

.tu_čt)rř1'oddš;

;._..1.-_.„dšla!£_„č,_.dělat?.s „km: „in.f..._déhn..1)ra.es._ ;ié;

tesati &km. inf. tas-w. p_rgs. tas-ie-L 3. bb'rati č. bráti 5 km.
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'inf. bahna-, praes. ber-c-, 4. Zajati č. láti 3 km. inf. la—ja-, praes. la-je-.
Srov. & 47.

...a)dělali„Manda), _sfí-žěti„€<íf_ěi%
141. _SQIJLDMÍÍ..5193352_úfídy..11átlóa_igiítihžla0_.KHLQLPIQQQLELHĚYQÍQD.

Eu.-.i.r_líiyi£iyní_h_q„p_řzípmqu.
3943332031933;EL:iq,__na_Jlíz-_z..321999314;
dělg:_..l.í_ll.l_©1.1._DILaQ-._.ÉÉĚĚL_ÉĚLQÍĚWz kmgne

Sidiqziqa„mdíq.-J'c:l=

inf. Saflí'a'

kmen

Prales.

Lesk- 111 2. A- a)]—

“

139331119jelu-jgátiszLagglovesx.Hamem...iufiuitimím

-a)

mrdánjéla;

.a.„b)„mělskím„ch1193_..pqnšmdžse Eilanelyy „měkkém 37:

Ěišjí„h.lás_1$9\fé změny .ÍÍIKĚa,
pqžpřígžl'dýšpg;

Río—to rozeznáváme

vzory

1“

dělali a 1“ sázěti.
.1.í'_„dělal/ízy. dělam-_

142. Tvary vzoru tohoto jsou:

prae_sens indik.:
sg. 1. dělaju, -i; -ám
' 2. děláš
3. dělá

du. 1. dělávě, ava
2. dělám
3. děláta

sg. 1.

du. 1. dělajvě, -va

pl. 1 dělám, -me, -my
2. děláte
3. dělajú, —í;

imperativ:
—

2. 3. dělaj

tvar delší
sg. 1. dělajieeh

2. 3. dělajta

pl. 1. dčlcqime, —my

2. 3. dělam;

imperfektum:
du. 1. dělajiechově, —va pl. 1. dělajiechom,
—me, -my

2. dělajz'ešc
3. dělajieše

2. dělajlešta, —sta
3. délajiešta, -sta

2. dělajlešte, -ste
3. dělaji'echu,

-jle- ze staršího -já-;
tvar kratší
'sg. 1. dělách

2. dčla'še
3. děláše

du. 1. děláchově, -va

2. dělášta, -sta
3. dělášta, -sta

pl. 1. děláchom',

%, 'my

2. děláštq, -ste
3. děláchu;
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aorist:
sg. 1. děla,ch

\

du. 1. dčlachové, -va,

2. děla
3. děla

pl. 1. dělachom,
-me, -my

2. dělasta, -šfa
3. dělasta, -šta

2. dělaste, -šte
3. dělachu;

tvary jmenné:
inf. dčlati ; sup. dělat;
participium
—nt: dělujě ze staršího

' -ma:znám,

—ja, dělaj—aw;

—aatd.;

-Zo:(lělal, —aatd.;
—5s:dělcw._mši, mše;

mazdělán, -a atd.;
subst. verb.: děláme.

K tvarům jednotlivým.
143. 213953115..-Sing-J_džmhihi.1351..„.d£l.ajcg;
ti otpoviedaíu

i o dceři ť ničs

netbaíu

DalH.

39,

na př. na život

na _Vílšíěxdary__netbgijít_1__

ale odplaty od Jezukrista czakayu 2355, 455, netoliko nezadayu, ale
juž na to nic netbayu & juž světské chvály nehledayu, přěd ničímž ne-
biehayu t.-467, wzpowiedagiu sě tobě ŽKlem. 11b; fohowagi sě observabo
me

ŽWittb.

17,

24, _j_<'t_Z__lllp_c_l_2_Lgy_
. . zadagy

_]_)gl_C_.úv.

1, hledagy'

Hrad;

36",

dawagy jej v ohřeb Rožmb. 262, jáz nezadagy Pass. 457, jehožto já po—
lielagy Krist. 895, (já) závory železné zlamagy Pror. Isa. 4-5, 2, já nepři—
stúpaji ani dávají Trist. 137, já to znaji (rýmz králi) t. 128 atd.; — novo—
tygrwdglqyb podle 5 7, A) č.. 4; na př. hledam Hrad. 36b (vedle hledagy
tamt),

poznam

Alb..84“,

v_z__iŠQ_1„1„_a_p_Qr_u_llgi_ii__If_ror_.
27b, na život ti otpoviedám

i o dceři ť nic netbám DalJ. 39 podle rkp. L & Ff atd., klámgg.,
810- — Šillgz...2.:„__dĚŠÉŠAĚÉŽQQÍLILAEL.„Z.-DEL_ddt!
icšbj

ggg—(ayer

Voláš 816- — „Sigg-_

volám

lna př- znamenaas

ŽGloss. 90. 8, osvěciješ a žachowawaaff Štít ř. 168% karle

t. 137“ atd.„

dělá,...z._d_ěl_aie!b_;„na př. jenž sě wzř'wň

PilA., jenž nepomní ani tbá Jid. 119, jenž ze11_naaPass. 23, královna o mne
netbaa t. 43, jenžto fyekaa Pror. 88, jenžto upomynaa t. 17%“ktož polluchaa
Pror. S“, wolaa prorok t. 232“ atd., dělá Us., volá slo.; —- p_ov_otvarpodle;

E_g'qgajejmzříqkqí

z bláta wzdwihage chudého elevat 'ŽKlem. Ann. 8,

ona jimu laje a. 7n ot nie preč uplakage JidDrk. 62, příde druhý (žalovaný)
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ptajě jeho (konšela za obhájce), & MALLSĚJ.911.<L_gměmc„bgslq„žáci.atd
Hrad. 128% poczynage lie o trogiech ftawiech ŠtítSázav. 28% poczynage

lie o osmeru blahoslavenství t. 2231).— _Du.
(ma),

zde

nedoloženo.

—

—v/_1_1__stsl.
délajevé

Qn:___2_._„;í.__c_l_ě_l_á_tcí,_
stSl. 2. dělajeta

*_3. délajete:

když dva fedata Štít. uč. 85, když spolu jsta oplzle vzhledáta na se ŠtítV.
23- — „PlnoL...dělám,.:nzmmaz z délajema, -mc„ —my;tvň—ížšmjen dotud.
dokud nebyl vznikl stejné znící novotvar pro sg. 1., o němž viz zdenapřed;
na př. co meffkamy svD. 59. nezadamy Mast. 337, masti nehledamy *t.338,
děláme Us. stě. i nc., voláme slc., volámy Bartl). 1, 76 (val.) a j.; dial,
-mč

atd.

jako

v 5 54.

—

_B_1__111_'.__2_.___děl_á_lf_o_L
děla/gg,
na př. jižto

hledaate

hospodina Pror. 38b atd., děláte US,. dial. -ťe atd. jako v š 54. — £th
dělajú,

-igíl__-_í,___z_d_cflqj
,to; na př. (zloději) vcradaiu HomOp. 177“, z chlapóv

šlechtici bíuaíu a šlechtici syny chlapy gmíeuaíu DalH. 41, z jich rodu
nemoci gmíeuaíu, druzí sě wzthiekaiu t. 30, jemužto (městu) rziekayu
Troja Pass. 328, jižto dyelagiu zlost ŽKlem. 8“, (lidé) wzpomynagyu DalC.
20, (lidé) rzyckagy tamt., ješto vffagyy v modly Pror. 315, ti ješto roz
ftyeragyy siet t. 14“ atd., dělají Us., volajú slc.; _Qélqifjls. ob., tvar _)fý;
LnaěnUrQ-

...\':491:_._tsa_n$9
. „na...rozlglíl.. od. vz.—13

. Y...„ _4„(0 přůdndé—čh „'t—011111

podobných z doby starší viz v š 14, A, a); dial, -ó, -um atd., jako v š 54.

V nař. laš. jest_-a-, -0- za -a'-, a také -um za -ám„ srov. I. str.
123; tedy:
101 a 128.
144.

sg. 1. volam

n. -om n. —um, 2. 'volaš n. —0šatd.

I_m_p_e_r_a_t_i_v._$„i_1_1g,_„2,____3,__,dgílqjnetbay
na to Jid.

Hartl).

1,

119, NRada

77 atd., volaj Bartl). l, 7 (Zlín.) a j., volaj slo.; y_řehĚ _-ej_ g_'_£1_č_algj__l_l_s:
—
Du;__1__--..fl.č.l.<zioě,
fw.; nedajva Dan. 28 podle rkp. Ff. — 9.1.52— a.. eléěajta.:
netbayta

& sě nelekayta

Kat.

142.

—

_1Žl_1__1_1_',__1_.___dčý_zjm_c_,jay;
zlamaymy

okovy dirumpamus ŽWittb. 2, 3 atd., volajme, volajmy Bai-tl). 1, 90 (stjick.)=
volajme slo.; dial. -mě atd. jako v praes. indik.; přehlas. —(:jme:dělejme
Us. — _1__?11_11j.____2_.___g.
děla/jg : onamo

dojíti

zadayte

HomOp.

1543, nedotikaite

lie jich ŽKlem. 156“ atd., volejte Bartl). 1, 90 (stjick.) a j., volajte slc.;
dial, -t'e atd. jako v praes. indik.; přehlas. —cjte: dělejte Us. — Slabika
-aj- je z býv. —a.íi-,srov. 518 č. 1, b)- aulaláškejeiíée„někdy.vlíaeghšíxáz
a zbylá samohláska bývá pak zdloužena, srov. 1. str. 538; na př. utiekaj
človeče & zpowyeda dobrú zpověd t. j. zpoviedá m. -aj EvOl. 1071), odpo
czywaz t. j. odpočíváž m. —vajžPassKlem. 157% pochowaz jeho t. 913, zna
menaz Pulk. 42", t. 157“ a j., vbieraz (oleje) tolle Lit. 4. Reg. 4, 11,

nemegkaařynýšlgn"Baia
gyinaz v svém srdci

287, ktož sě chce zpoviedati rozpomynaz a roz
OlMiilll). 716;

rovněž tak v přehlasovaném

—ej—:

nesmeké synečku Suš; 223, zavolé, voléte BartD. 2, 165 a 175 (hru.) a j.,
počké, delete Autr. (křížem.)atd. — Zvratnou analogií podle zname změny
M_zgjmhývawzdgnaopalg(giga
qj_1_l€b___ej,_
srov. 1. str. 138; na př. nedawy
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m. nedávaj ŽWittb. 26, 12, nedý m. nedaj \“ Pass. tišt. v leg. o rytíř-ích
v. 272 a. 311, Mighige;_._l_i_ř_lžm.1, polluchyte l:. 60, tak dyer 1n..dělaj
AlchAnt. 13b, daymy (dýmati) I:. 61", dymy t. 99b. nechy t. 125, ohledy t.
11b, przidayy t. 56b, fchuowy t. 14“._wybyry t. 9“ atd., enom se\' mně milá.
dobře chový svůj zelený vínek nepromrhý Suš. 376, zavolý BartD. 2, 92

(nezam), poslúchýte t. 95 (též), z toho dále -yj: dělýj, dělýjmc, dělýjte
t. 268 (jemn.). — V nář. laš. bývá -0j (z -áj): zavoloj, volojée BartD. 1,
101 a 128.

145—
Maelzfnlatn.in;.MLJĚ...flěqjiqfka
staršího

—ajách a.td.;_tvar

Míček,-ajích atd-. ze

hra-tší dgláglz____a_td„_—gqu_b_
stsl. (Zélaachm srov.

% 26 č. 3. Na. př. dělajíech atd.; czekagiech jeho ŽKlem. 54, 9, v ňehožto
uffagiech t. 40, 10, chowagiech Einmn. 39, (Vojtěch) cti netbagyeffe DalC.
32, srdce v těle hragiefe Kat. 61, (Filoktet) hvězd beh znagiffe Troj. Bb,
neb se oba. dobře znagiefftav t. 130“, chowagiechu ŽKlem. 98, 7, nezna

giechu t. Deut. 17. židové hledag'iechu ho Einmn.

giechu Hrad. 26“,není

36, Němci nic netba

ptegiechuKrist. 44“; děláchatd.: _Prokog

v_š_ě_cl_1_ny
pl'zv'gv_1n:_1[f_e_ř_l_1'g-_d,
B“, (Přemysl)

tbal'l'e

DalC.

76,

(město)

sě znafye

Ale. 411, slunce yhralfe Leg. Schwatz. ], sv. Pavel wolaffe Štít. uč. 35b,
on tu l'edafl'e Kat. 174. dyelafl'e GestU. 172. líčci zelenafta. pravým studem
Kat. 130, když tak rozmluwaffta GestBř. 61b, ješto sě zapalavfte ŠtítMus.
523, slov jeho pozzluchachu svD. 48, lze (dcery) v klášteřě chowachu
& klášteru (Sviní) Brod rzyekachu DalC. 42.
146- Angst

dělala. _fitd...,_.„ksl_-__514344045:
Na př. kak to dosti

fva-c-h

Mast. 310, (t_v)przykaza Štít. ř. 164“, jim kořist odola Ale. 1848, po
kazachom correximns GlosJer., židé zeymachu ženy ceperunt Ol. Num.
31, 9, zgymachu bydlitele t. 21, 32 atd.

147. Tvary jmenné.
.a)..lnílimmividšqumtiln_psl;.<lělqtjě=

Na př. upa-ty PilD- atd-„ dělati,

-at Us., volat.. Bai-(:D. 1, 25 (Zlín.), volat t. 44 (břez.), volat' 510.atd. Zdlonž.

volát chod. 57; ostatně stran kvantity v. š 31 č. 5. Strany pak -t, dial. —ť
& také

—013atd.,

_b) npinnin

v. 5 31 č. 2. a 3.

dělgý,__pgl_._qlt_šla_g_a_.
N 51.př. (dělník)

najprvé uveden dyelat

Štít. ř. 110“, bóh zóve dyelat, praczowat do své vinm'ce L 106“, kázal jim
dyela-t do své vinnice tamt., vstáváte ráno tulat sč po opití Alb. 29“, při

jide žena naczierat vody Einmn.

Bozb. 709, přišli sú naczyerat a nena

lezli sú vody Pror. 63“, dcery vyjdú vody nacZemt Ol. Gen. 24, 13, vyšli
nacZerat vody 6 1. Reg. 9, 11, (Maria) šla. hospodina hledat Alb. 34b, jdiž
hledat oslic 01. ]. Reg. 10, 14, šel Saul hleda-t Davida t. 23, 35, (odešli
jsme) hledat oslic Ben. 1. Reg. 10, 14, nechodiž ['bijerat klasuov t. Ruth,

323

2, 8, šed rubat drev Ol. Dent. 19, 5, poďte obyedwat Krist 110", šli do
školy "zpievat CisMus. Rozb. 187, šel daru dávat tamt. atd.; jdi spat Us.
Malti
9.1p.i.n_l_n___-.n_t„:_
__délqjěšŠaLŠl'hA_ía_—„._'Ěíl£“íýcj:„ pel-_ dělají:
MišéřitXa_.„píť-._tl_šagxe_„s_ěMast;
411; Hychagiuci Pass. 341, s' kochayuczi
Hrad.

713, hledagiggi_____ŽKl_eng._
5“; býwayucze

svD. 71, dawagiuce

poličky

Hrad. 86“; czakagijcz Štít. ř. 255 klekagijcz t. 165“ atd.; 3191315_(lěligjíq
US.; dial. čekaja Suš. 438. klcpaja na okno Šemb._35 (mor.), dělaja. BartD.
2, 82 (olom.), volajúc slo.; adv. řikajec BartD. 2, 258 (žďár.), srov. % 35
č:

11.

.

QLP &17t i.0 ipiylzmq;

*

-šžřýí'b_.:'£ .atdf_.-.stš.-_UIQ-.s.,„l_e_š.'".mí?7_'.?5_s.

9) „limiti9-.ĚDB1.JD_;Ě7?3_-ÁĚZQĚL

_:a__31;!;£1„_12€1.-_„_dfl9ě6,_„fa.
atd.-.

3-39.

Na př

zzlychal svD. 25 atd., dělal Us., volal BartD. 1, 37 (stráň.) & j., volal slc. _
Zdloužeuo -ál: volál chod. 57, habych nedbál chodHan. 266, nečekál t. 82,
čekáli sme t. 160, vychovál sem t. 293, vychováli t. 84, poznál t. 97, po—

znála t.\190, poznúli ste t. 232 a j. (ale tu také: dělal 29, hudčlal 12,
staral se 208, starala se t., žehnal 296 atd.). volá! fem. volala BartD. ],
61 (val.), volol (z —ál)f. volala
% 39

t. 101 (las), volál t. 2, 147 (slavk.). Srov.

č. 1 a 6.

.f)_Iia.1:.t.i.civium -a_s._:_dčlav.mši.
1>gl.-_dél£w.ě,_.-3w_šfš,_Na
př. zegmaw jě Ol. Deut. 21, 11, ani jich wídawffe svD. 23 atd., dělav,
-vši, -\'Š0 Us. spis.
g)_.13_4_r_t_i_c_i„p._i.gm-.:aadělám

:!Ě'řšl. atd-„__1>S_1-__ďélanós„
764.431: Na Př

vkaraan Štít. ř. 144% by dievka králem pozna-na-PilD. atd.. dělán Us.
.h). .S.\_l.1>..s_t.ant_imm..!.c.1:.m.l_e_daán.ie__Mamka. zí., 7: antik.. Na př.
wolanye ŽKlem. 9, 13 atd., dělá-ní Us. O kvantitě slabiky předposlední
v. š 45.

Některá slovesa jednotlivá, tohoto vzoru.
148. dělaju, dělali, stsl. délati. Part. dělal US.; 2 dvojího tu —l-se
první vynechává, & jest dial. děál, děála. děál'o pl. děáli BartD. 2, 128
(zábň), 144 (chrom.), 232 (kunšt), 248 (žďár.) & j.
+_d_Q_lqj_u_,
_—dolat_i, odolatj,__z_tdgl_q_ti___u_s_.. zdolat!

slc.

Doklady

nejstarší

a nejhojnější jsou při odolat'i. Praes. odo/aj" atd.: tiem odolafs mnohé
vojně NRada 499, kto mně v smutcě viec odola LAl. e, \'nšé moc všemu
odolaa. AIXM. ], 16, jehož (Kristova) moc všemu odola Kat. 184. at po
hanstvo odola, t. 160, odolat tobě milost má EvOl. 10512 lidé tomu odolagi
NRada. 1671 atd. Impt. adolaj atd.: odole)r vždy zlobě NRa-da 1097. Aor.

ódolach atd.: maiěghwaikola

(malý).__139b9__jínLlš<Ěitit.94013.ADLY;

184-8. Inf. odolati: abychom mohli odolaty Vstúpl)rk. 48, proti diztblu mámy
'21*
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odolaty Kruml. 655, nepřátelóm nemohli odolati Mart. 44“ atd. Part. odo
lajě atd.: aby odolagycz korunováni byli ML. 59“; part. odolal atd.: aby
neodolal Alb. 9“, aby odolaly (-li) ML. 59“ atd. Nč. praes. odolám, impt
odolej, inf. odolati, part. odolal plur. odolali atd. Jg. & Us. spiš. Sloveso
odolatž drží se v jazyku spis. &dílem i v ob.; ale nerozumí se mu vždycky,

&i_nedgstatešného DOTPĚIBDĚÍlěllllajíyalýšfžhňkl.Qďdýlýíi„FLOÉLQM
v. ČČMus. 1896 str. 225 sl. — ___—_—.__.—
Kořenná slabikg__c£g£3_je__te_ký_\r
s_tč.539_le
odolz sg. instr. odolí=nucenínLMarg. 158, Kat. 68, KatBrn. 392; a dále
ŠŠIÍQvesíEÚÝŠĚŠŠĚÁÍéÍ—Éšhq„tmuihrěolěáů nemožu to obdoleť: ne
stačím sám na všecko BartD. 2, 350 (Daš.), a_dolitz', toho já, nezdolím:
nezmohu t. 420 (stjick.), stsl. odoljati pmes. odoliajq a odolěti p_raes.
odoléícg rus. odoljath, odolétb, odolita, pol. zdolac' atd.
ferrata.

úqLaLŠÉOp.
jeho,

„.gztyěqévš„_g_ryefaie-_
„B;—ata_kraeaaj?_4_..atd_-.=„
„(závistL „lama

70b. Jest iterativum ke hrýztž tř. I. 2 a vstupuje na místo

v. 5 66. _Rřechází___ d_o__
_\_'_z_.___\[.__2_
: pes

něco

hry'že

Us.,

hryž

to Černý

Nem. 9., dial. praes. sg. 1. hrcžo BartD. 2, 174 (hm.), pl. 3. hrežó t. 124
(zábř.).
—c7zaE_ĚCÉGÍÉLŘĚQIĚQĚÉ.-ÉĚSI:.._ÉZW,Ž?t?:—srb.

při vz. V. 4 Mikl. Lex.

hajati

curare.

V stsl- je

V češtině dochováno jen ve složení s ne-, u vý—

znamu' pošínutémzsinere,
a má tvary rozhodující podle vz. V. 1._—
Braes. necham..:ám..atd;_=_.ž9-.vás„bó.h„neúmbúiětístít: uč- 75“ atd., Plur.
3. nechají, ob. nechaj, (proti -jou ve vz. V. 4). ——
1_mp_t£cggj_gg : mého'
nechay DalC. 28, juž nechay sluhy své ŽWittb. Sim. %; o tom nechavmy
pmvenie

Trist. 117. nechayte

Oz. 4, 17, n_ech_e_'Lmě na živé

své řeči Štít. uč. 120b; _př_el_113_s_.
nechey Br.
Suš. 138

a. US.; 931_(3hyl_.___ýgc]z__gtd_._:
nech

sobě

přiepisu VšehJ. 109, ponech jeho Háj. 150“, zanech ŽerKat. 280, nechme
lidí Vel. Jg.,

ponechte

Háj. 154% ng;htg__]ír:__]_3_z_c_39h_.
2. 5 atd., gc_ch,__n_(£hga_

Ui.Z_..imp_9„r.at_í.vů_.neqhaj,nech; vnímáme..adverhiag...zwclbajž;_.
iifca/wait "F;
„elity/lží,nec/má, nechat-,..nechfeáš„necháme/?:...zz_cglf;ě!;__„užší-. postupem tím

že imperativ nechaj, nech klesal z významu svého vlastního ve význam
adverbia hormtivního & Spojong se se spojkou ať & s enklit. -ž, -ť, srov.
Listy fllol. 1884, 66. — Part. nechal, inf. nechati Us. V dial. inf. nechát
BartD. 2, 184 (tišň.) a part. nechál, nechála tamt, nechál, nechala t. 1. 29
(pomor.) může býti délka etymologická, -á- z pův. -aja—.

jebati atd., k praes. jebu atd.; v. š 73.
„i_eneízt___imátvš..__z._košijen:
.ÍQ__..St.Sl.:_
žmq'ě_19_-_ilzmq£i-p£aesf
_stupní__jbm—aujem-zujglgo je stbl- a stel— ve stblati praes. stequ.

Totéž
EĚĚŠIP9_.PĚQ4POI£1ÉQFĚ_REQŠÉWLLDHY.ÉVEFXÁDŘDŠÉYBÍJMF .a,praeseemí.

„m.—, inf. .imáti a prava. .iemaju atd.: ale 31131955.lJŽibXUJfLÉRELÉPÉ;

nách.-novotvar:_Kmntglajaou_
Braeajgmm

F..,.ĚQŠÚDČ.!YQLLSÉIÉJQŠPJŠÁXJĚ-YLL

_atdf_z___z_cqua1n„_jq
Pro;

93“. l_mpuezeenig__zg9marz„Jiti. bo
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,hatý & 91"; novotv.jmai: ze_yylaytoproroky__(l 3. Reg. 18, 40. &
:
bavorščízlodějii veliké pány gmachu, panic i také panny brachu
DalC. 89. židé zeymachu ženy ceperunt Ol. Num 311 9, zeymachu by
dlitele

t. 31. 32. _I_r_1__f._
„magi : chtiec

jě (židy)

všěcky

zeymatyc DalC. 86,

zejmati tamt. podle rkp. P a %. 2.5%...ŽM147ĚÉMOÉ12X21.Y-._2_E_..ĚÍ:
luě11ó_ux_zssšlnugz_9__z_!i_6ži
Emil-34b.

(nwščěné) zgemucze jé (pány) z nich

duši vypudiechu DalC. 93. gargmnoyotvarg" jemql _: již biechu zgemaly ce

perant ŽWittb. 105, 46, zgemaly Štít. uč. 875.ŠÉM:
zeg'mawje 01.
'Deut. 21, 11; wtvicgnqg
: zgyemaw všěéky dcery královy Pror. Jer.
41, 10. fglfthijjíngu budete zeg'many abducemini captivi Ol. Bar. 6, 1,
(nalezli ženy své) zegmany captivas t. 1. Reg. 30, 3; ggqtyd'gmál : tak
zgemany jsúc Pulk. 1153, (sluhy) bjfly zgemany t. 415. Zaniklo.
_.ifnfqiza. _j'lv'áfci. ně:. hra-,. „st.—sl;
_iqraýiijg. „p_atmě .denomínatiyum. .....z_e„
substhíbgrq
Stč.._jiz—py,a patří tedy sem. Prat—„s.jin—diu, —a'matd.: já hram

Kmml. 379% hraff—lis ním Ol. Sir. 30., 9, g_dobydgsuto'

všeproyhras

Ělrand; 12612 an skáče & hrá "lšladr. 1. Par.

15, 29 atd., hrám, hráš atd.

Us. lmpt_._ jl:g*_qi__z_i_td._,__
113;_hgaj__„a_td._
__Us_.Iinpf.

tvaru

delšího

jitrajiech

atd.:

srdce jiej v těle hragiefe Kat. 61, lvové s ním ghragijechu ML. 52% hra
giechu v húsle 01. 2. Reg. (i, 5; tvar kratší jhrách atd.: slunce yhraffe
Leg. Schwatz. l. Aor. jhrach atd.: král s swými panici na mieč hra Apoll.
1341). Part.

jhmjě

& J'sou__v_oby.čeji

: hmgyucze

DalC. 94; hral

__také„1.1.0\'otya!y

atd. Us. —Vedle__t9_l_19__vg1_1_i_k_ly_

.pgdl<_%___v:4-_
Y,.. 4 =. PŘES;

hraju,. _hraješ

_.at.d=__

Us., hraje se v slova Rosa Jg., hraje BartD. 2, 263 (žďár), _pl._3.__ph._
913191 (v V- 1“ bylo by hran; 3322-.qu1,„_11£%th„_Us- (v V- 1“ přehlas.
hrej atd.); Mngz-gíl_„p_l,__l_z_rá_lígs_.
prohrál, obehrála BartD. 1, 340 (Zlín.),
sedláky vobehrál chodHan. 19, dyž prohráli t. 53 (v V. 1“ hral pl. hrali).

MgúmlkaesulqýsqjugtdL Sg. 1. již to na mě věz, jižt (já.)také kúsaji
jako jiní psi Tkadl. 2, 1; 3. (zvěř)_hgga__3,__kuialšeúStítOp. 705, hryze
& kura, ŠtítMus. 76%, pl. 3. kteříž kufagí svými zuby HusPost 7b. Impt.
kúsaj nč. kousej atd. Us. Part. kúsajě: jako zuby kufagícz ŠtítMus. 74%
kufagic

Štítop-

63“- — _P_9,z_d.éii__n9v9!=mr<í
-in'ae_s._kouši „ob...-.at „13.55 vždy

mne svými řečmi kaušete Br. Jg., pes kouše Us.
mžetqiu, mietati v. v 5 178.
mžzaju, mizatž v. v g 156;
Mequi;.„qbědw_i,

_ZQ..SQDSF»_QŠ)éťŽě.-_.kmobršdzíz.„Pmes-

obědvaju atd-,

obédvám atd. Us. Impt. obědvaj atd., obědvej atd. Us. Aor. obědvach:
obiedwach“ refecerunt Ol. Judith 6, 20. Inf. obědvati': c_ht_ie_cg_qyedlv_gti

Brei

136% obědvati Us. Sup. obědvat: poďte obyedwat Krist llob. Part.

obědval: aby obědval Br. NZák. 1332 aby obyedwaly Štít. uč. 1255, když
obyedwaly ML. 77“, kteříž obědvali Br. Jg., obědval Us., zme poobědvali
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BmD. 1. 174 (val-) atd— káliiohqjgmzqai.
také. gl).eř_d9.v.at_iL_q.bš_dy.i14
v. € 208 a. 'srov. pol. obiedwaé, obžadwac' i -owaó.

zdymadla..
581_-mlgi ĚĚ'QQĚĚ-„PĚĚQĚL
Maia. atd...=.„žátwšgjak?..
gegůpgguph Sir. 9, 9, Hloh. tamt., nynie sé zapalate EvOl. 1588, srdéčko
pala & hoří exuritur Oto. 372 moře ohněm pálá tekutým Ráj Jg. Impt.
pálaj : zapalaite se Hlah. žalm 34, 26. ]mpf. pálách: ješto sě zapalalte
před némúdrých posmievaním ŠtítMus. 52b. Inf. pálati : pro své záviny sě
zapalaty Štít. ř. 232% oheň pálati bude Br. Jer. 15. 14 atd. Zaniká
_lllgjvftjíLQĚšlřiQtžf„545.11_přqzqfáyavjsarez
EEXQSíPLúřÁ-DlÉĚS;_PlQH_ÉÍ£9£9;

„Za.. „to.

ze_ěom.t.i,„..\:1_ivgu_l_

—přáhaju, -přáhati, z prgg-. Za to bývá dial. -přílzati, zapřihať BartD.
2, 41 (kojet.) a j., podle —přiehne, -příhne atd., v. 5 117.
sáhaiu, sáhnu, ze sgg—.Za to bývá síhdti, dosihat BartD. 1, 7 (Zlín.),
dosihať t. _2, 10 (kojot) & j., podle siclme, síhne atp., v. g 117.
51535-_,spét.é_stsl-_„$611cetádormaTvary ze Sapi—: praes. sw, impt- spi,
pan. spě jsou v tř- III- 2, v. š 132- 2318313-183331293...t..j:_-.!ak.
„zv—_

tvary..iníínitiranayími„.inmgůekmm:
aj.

——Aor. spaph:

— Impf- spách: když fpaffePass. 544

dosti fpach Mast. 310. — Inf. spáti,

.—' _S_1_1,p_.__quý_:,jide
fpat Ol. Ruth.

3, 7,- než

t.3a2j..

fpat jidechu

Us. stč. i nč.
t. Gen.

19, 4,

—.

když jí kázachu fpat jíti Oto. 455“ atd., ginolgrgyngogugghjuigpggatp.
Us. () výrazu ze seattle: dokud ze fpatu nevstanu Pass. 536, ze fpatu vstav
t_l)qu_t_._t_bá_ti_,_;qut,__z__„ýgě_q;
Praes.

tbaj-u

atd.:

(já) netbaíu

DalH. 39,

nethám DalJ. tamt. podle L & Ff, tbaf na ňeho ŽGloss. 143, 3, ani tbá
Jid. 119, vy netbate na mé kázam'e Hrad. 26% (ti) netbagy o krásném lóži“
t. 118“ atd., dbám atd. Us. Impt. tbaj atd.: nctbay nato Jid. 109, netbayta
Kat. '142. Impf. tvaru delšího tbajiéch atd.: (Kateřina) nethagiefe Kat.,

10, „(král) o ton) 'nedbagyefyoAle.
tbaffe na to DalC. 76 atd.
iepati

556; tvar kratší tbách: (Přčmysl)
'

.v. výš 73.

„_

.ÉÍCQÍWLĚŽÉÉÉĚ,._SlOŽLPPÉÍÉŠFÉĚafřýkQĚŘ atp..-= B_ubíne_..l_<<_1.q.-sš„_t9ak.dlúh.o_..t1£ag

32152. 80, (tkáče) nikde nejmá domu, ledno tka sě Rožmb. 60, (_Prkoš)

Sasícóv nerodil utkaty i dal sě jim v zemi tkaty DalC. 44 atd. — Qué
jej;á_t_i,..t]»tu„1;e5_que,_“ š 185-

'

gquu,_„úfqtg„ g_Mgg-gtg, srov. I. str. 440. Praes. úfaju atd.ž (já).
ufagi NRada 4'3, doufám US.; impt. úfaj: vffay do mne Hrad. 46& atd. ;\

impf. tvaru delšího úfajiech: vňagiech ŽKlem, 40, 10, kratší úfáck: bohatec
uň'afl'e Hrad. 142“ atd. Dial. novotv. praes. 'zúfu BartD.'1, 79 (.rožn.).
!.WLCUŽZLf_nýti,„ze__gp_rgqéi„
srov. lit. _žinoti a I.'str.

181 a 305,

je _v č.._

při vzoru tomto. Praes. maju atd.: (já) znayu Pass. 325, ya znagiu ŽKlem.
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50, 5, já. znaji Podk. Výb. 1, 945, Trist. 137; tehdy poznam Alb. 84“;
on zna ŽKlem. 43, 22, (my) znami Kunh. 148b, poznagiu všickni ŽKlem.
13, 4; JÉm,__znziš

a_td.__I_ls1._,_„pl_.__3._
znají, ob. znai'

(ze vz. ]. 7 a V. 4 bylo

bv ob..-1031. Impfj tvaru delšího znajz'cch atd.: nefnagieífe ŽKlem. 80, 6,
znagiefe Pass. 334, znagifíe Troj. S“, neb se oba znagieílta t. 130", nezna
g'iechu ŽKlem. Deut. 17 a j.; tvar kratší znách: ten je(nž vše) znasie
AIXH. _9, 17, (město) 11 velikéj sě moci zual'ye Ale.
411; Aor. znach:
poznach Hod. 86“, když ho (čarodějníka) falešného feznachom Pass. 291.
Part. imám psl. zmzajemz: znamo mi učiň ŽKlem. 38, 5, znaama učiniti
slova má" Pror. 72“ atd., znám, -a atd. Us.

Ekisenwatří.

několik..sloves..:cqtzť;..(aqqéil_cl_rca„ti,__ěggáárláqqžá

ii.-._JEQELYÉÉĚ£QQĚLMŠĚL-R'ÍIXQQLLEĚĚÍBPL999!!!?PĚQRQÍÍ.9ĚŘĚ9;._4.ĚPJ_
__s.r_1a_g_l__přejatáJ
a jejich

-ca-

jest

ovšem

tvrdé.

jiného.jest. původumwaté..aniklý._9hméngu
5239131521954.skmengxon
klamal._xzmíu...se__.h1ísíl

K n_ir_n__;l__r_už_í
.setaké,

__ale

„hláskoy'Quze Sidii. „stsl- 36,8%;

5031114st9;t9Ln9m_1<tex.á.1'.jazxku___s.tatšim_

..o_d..st_u.p_1_1_j
í.- časem

„_9£1_t_u„d.„
4! tvofií . Praes-

.i_n_<.1..ilš„

něhu. „také...ianpt..-a_pat—....ppdlgng.-.!.....2...neliq-_Y,.
A stejné odchylo—
vání vidí se v nářečích, zvláště východních v razdílcch, které se tu nalé
zají od češtiny západní a knižně. Podávám několik takových příkladů.
_'_cp_c_í_t__i_.__I?_1;a_L_e_s,____gpgjg,___%q&
atd.:
každý

břiech

svój

Hug. 322, gc) _ol_1y_z__dy__na_
[333_3ng_Otc, 262% až se zaczpa

na

jiného

Haj. herb.

czpa

2223,

když studnicě zaczpate Ol. 4. Reg. 3, 19, když czpate ()tc. Q", ješto czpagy
krmí na krmi ŠtítOp. 34, když se žíly zaczpagi LékB. 182b, králové za
cpagj ústa svá Br. Isa. 52, 15; hwpu....wy,_.czw.š_._atxl„ [ls-'. Impheqij..at41_—:

uši jeho zacpey Br. Isa. 6, 10; _nggoty.___ggi,„zacplatghUs. Part. cpajě atd.:
uši zaczpage ChelčP. 22312 czpagicze t. 248% do sebe cpajíce Lab. 10, 7
a dosud tak, ale spolu novotv. cpouc- Us.
&%gi:___1iyae$..39x$1 „sč.„chaapaawštíh
HusPost-

55% _13š_-..pm.e$-„fám.

ř—204% (Antikrist)

a._ča.$tčji__„—_u.-_„

chapa fie

'

£Lapáýi._Praes. klapaju, -ám atd.: (nemoudří) 'jedno ústy klapagij
ChelčP. 131“; novotv. klapu, něco klape Us.
.koméi:___BtaeSJQWJu,.

.:.cěm..4_t_d_.,
stsl- kopajcg: lidé rudu z země ko

pagyAlb-78batd-;new!-Jana.Élhikqua
;glqtj;

Praes. sápcqiu, -ám atd.: wlczij fápagij ChelčP. 117" atd.;

Moty,-._sám. :?.š..
g_ípqýýiPraes, had 'lypa Ale.

217. nemocný lípa LékB. 2025; nč.

imám, .:áš_.a._s.ípu„:.e_š_U.s..Jiné je sipěti. v. % 132.
íěřwgtá.

Elapsf___k.ql9__fk.r_z_ipa..Ale..216; ně.-___slfšípámt.:žkšiá.SkříPFh

Jinéje skřipčti,v. 5 132.

'

'
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Mati
Praes. fl'lapáme Háj. 11011).XP, šlapu, -eš Us.
tápati. Praes. (já) tapam 'Modl. 44“, ješto tapagi na moři Kruml.
210“ atd-. nč- Lálám_i_t„a_pg„:eš__Us
chovati. Praes. chovám atd. US.; dial. impt. chuow fye AlchAnt. 4“

(tutéž jest i impt. zkrag m. zkrájej; text je dialektický, mohou to tedy
býti zvláštnosti dialektické).
_lqýpg_t_*_af.__Praes.
kywagi

annuunt

ŽWittb..

34,

19 atd.,

_lg'f_v_z_i_.pl,__-_ej_,_-_aje_

ES;; (on) hlavú kýwe Ben. 4. Reg. 19. 21, (jezdec) hlavú kywe KabK. 30%

kývu,-ešlsi
glavati. Praes. plavaju,

-ám atd., stsl. plat-am: ten jenž plawaa

natans Pror. Isa. 25, 11, plawagy na moři Alb. 81b atd.; novotv. plavu
atd.: ryby prziplawu Maud. Goa, (ryby) preč plawu t., plavu. -eš Us.
úfati. Praes. úfaju atd., novotv. dial. zúfu, v. na str. 326.
dýmatz'. Praes. dýmám atd. US.; dymess conflas Veleš., dýmu. -eš Us.
klamati. Praes. klamaju, —ám atd.: já oklamam Kladr. 2. Par. 18,
20, Ben. tamt.,

sám sebú

klamaff

Pulk.

75", _o_1_1__kle_r_ggt_
_(_)_1_.._
Pror.

3, 34 atd.;

govotv. klamu _ati. Us. Impt. klamaj atd.: neklamey bohem ŠtítJes. 15h
atd., neklamejme se US.; novotv. klam, neklam se, neklamte se Us.
_lg'zgzgjgPraes. lámaju., -ám atd.: všecky rohy zlamayu confringam
ŽWittb. 74, 11, zlamaff confringes L 17, 39, zlamas ŽKlem. 2, 9, zlama,
lučiščo t. 45, 10, zlama conň'inget ŽWittb. 28, 5, id_qgllipsti lama C]ÉLČL
44b, lamagij tamt; novotv. lámu. -z' atd.: (já) zlámi huol Ben. Lev. 26,
26, glálni___hůl__131f,__Ezeqh,_
4, 16, lidí zlameff

ŽPod. 55, 8, zlame L 28.. 5,

t. 57. 7, vhly mnoho lodí lamy Mill...101'*. kamenie jenž lamyr ze skály t.
71“, když polámj ratolesti Br. Jer. 11, 16 atd., lamp, _láíneš, _lámoujys.

Impt. lámaj atd.: zlamaymy okovy djrumpamus ŽWittb. 2. 3 atd.; novotv.
Zam atd.: oto hlavy nelam Vel. Jg. &Us. Part. lámajč : adj. hlas lamayuczi
ŽWittb. 28, 5 atd., lámaje US.; novotv. lámě: (vietr) skalé lámie conterens
petras Ben. 3. Reg. 19, 11. —
O kolísání jiných sloves, s kmenovou souhláskou jakOukoliv. je řeč
na svých místech jinde, zvláště při vz. V. 2.

'A

1“ sázěti, sázěju.

149. Tvary vzoru tohoto jsou:

praesens indik.:
sg. 1. sázěju, -z'; dem
du. 1. sázz'avě, -va
2. sázžcš
2. sázz'eta
3. sázz'e
3. sázieta
-zč—,-zz'e- ze staršího -za-, -zá-;

pl. ]. sázz'em, -mc, -mg/
2. sázz'ete
3. sázčjú, -z',

imperativ:
sg. 1. —
2. 3. sázěj
—zěj- ze staršího

du. 1. sa'zčjvč, -va
2. 3. sázějta,

vpl. 1. sázějmc, may
2 3. sázějte,

—zaj-;

"X, '

imperfektum:

I“. v :)

sg. 1. sáziech

du. 1. sázz'echo'vč, ma

2. sázieše
3. sázieše
—zie- ze staršího

pl. 1. sáziechom, -me,

-my
2. sázz'cšte, -ste
3. sáziechu,

2. sáziešta, -sta
3. sázz'cšta, -sta
—zá-;

aorist:
sg. 1. sázěch

du. 1. sázěchově, -va

'
2. sázě
3. sázě

2. sázěsta, —šta
3. sázčsta, -šta

-zč— ze staršího

pl. 1. sázěchom, —mc,

-my
2. sázčste, -šte
3. sázěchu.,

—ga—;

tvary jmenné:
inf. sázěti ze staršího -zati; sup. sázat;
participium
-nt : sázějě ze staršího -gaja, sázějúc-;
-ma: —;

-l5:sázal pl. sázěli atd.;
-5s : sázav, sázě'vši, sázěvše;

-n6:sázón pl. sázěni atd.;
subsh verb.: sázčm'e ze. staršího -zamle.

K tvarům jednotlivým.
.

/

150. 1/3251.._sacqu-__.atp--_vzniklo..č: „ságaf atd.-, a bylo tedy na při sup.
sázat,

inf. sázatz',

Diabla-skoru.

part.

sága!

š,._a_yyk9nána

plur.

ságali

atd. _Zmšna__t_1_1_pa$tgilg
_VX__IIst_o_l_.,

.Y7.11192„Í91!..RE&YÉ£1_1_3_1
0 němž v. 1—str- 101 sl
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M3393.pravidla, „ie,-39.
tě?:.„tíž—__ZšLbýlšllájgl rá: (v našem slovese
vzorovém byla do řečené přehlásky spolu také starší měkká assibilata -z
místo pozdějšího obojetného -z-, poněvadž by jinak -a-. -a'- _bylo zůstalo
nezměněno,

srov.

1. str.

92):

v_ p_íjgegz_s,_g_._1.
sýpčjq,_ 121__sugtzz:eě_3.
. pl. 3. sít-'

zějú; — v impt. sázěj atd.; — v impf. tvaru kratšího sáziech atd. (a v del
ším sázějiech atd., bylo—h); — v aor. sg. 2. 3. sázč, pl. 2. sázčste, a podle"

toho také v sg. ]. sázěch atd.; — v inf. sázěti; proti sup. sázat; — v part.
-ni: sázějě. sázějúc-; — v part. -la: plur. masc. sázčli, du. fem. neutr.
sázě'le, proti sg. masc. sázal, fem. -ala, neutr. —alo, du. masc. -ala, plur.
fem. -a1y, neutr. -ala.; — v part -as: sg. fcm. sázčvši, plur. (du.) sázěvše,_
proti sg. inasc. neutr. sázav; — part. -na: plur. masc. sázěni proti sg. mase.“
sázán atd., jako v part 45; v subst. verb. sázěnie atd. ——Sklcsnutím jo
.ta.c,e.„_bývá„<>_vš9m_ 7.6%, _—_é_-.
za. „fén,-55.03. _.llšč..PĚ-_„P.li?f€%.531 1; „sáze-ji. .2.-__

inf- sázeti, part pl—mase. sámin atd- — Eýsalwn
analogií,

.,

pravidelnošt.„wáš

vlivem tvam'í S.-ná19ž_itým„:a-..nl.iká.__tá.ž.
hláska. do. .tvaeůnkšegtým

_n_á.le_ží__-ě_-,
—c7, __awnqopakl Na př. před tím

bylo

part.

náležité

sg. masc.

sázal a plur. sázčli, nebo zaniknutím jotace -zeli; to drželo se i potom,
ale analogií bylo mezitím vzniklo také sg. masc. sázěl n. -zel a plur. masc.
sázali atd. Z toho je kolísání, které se končí'uniformováním: v jazyku
knižném "a některých nářečích ovládá všude -e- a jest tedy part. sg. sázel
pl. sázeli atd., v jiných pak nářečích (zvláště východních, pokud tu bylo
přehlasováno) ovládá zase -a- a jest tedy Sg. sázal a také plur. sázali atd.
— Vše jako u sloves sluša-, slyša— v tř. III, v. 5 118.

151._B1'a.c_sena. „Sing-__lnsáěfěiu.chopil. ze staršího sázaju, ps!
Sadjajťéšnapř,.:šiá) „b.ohusš 9912139?er
339, (já) porucziegiuŽKlem
30, 6, (já) poruczyegy Pass. 306, porúčeji Trist. 112 a 146 atd.; — novo;
tvanságiem, podle 57, A) č. 4;- na př. (já) odpufftyem Štít. uč. 34b,
rivoli.-l'ugě._no£ncz_ij9m..mýjnši„Štít ř. 164% propúštiom Túst. 322; —
z..-:áetzapak.gttáthaiqtaqe.- :ézzz-e._zúž9ní_m_:áfna
— Edna...2_.-.
s_áaěžž
_zcgtaížmo„sáqášg_vzniklého. stažením ze sázaješ psl- sadziaješo; z fieš pak..
grátoujotace
_féš a___zúžením—_íš_;na př. ješto sě l'weliczies Pass. 299, 'co
mě I'muczyefs Hod. 88b, padesát koláčiev nawales Hrad. 137% co sě fvvarzel's
Hod. 84b atd., sázíš Us. — Rovněž tak sing, 3. sázie, -_é,-í, ze ságá atd.;
na př. člověk kraczije Štít. ř. 15% málo jich przychazije t. 1585, diábel

osídla leeczije t. 19", bóh některé věci przepufftije t. 9". člověk ncobmyfflee
súdu božieho t. 682 neduh zaduffe člověka t. j. zadúšé LékB. 188b atd.,
sází Us. — Rovněž tak du. 1. ságievě, —va a 2. 3. sázieta, zde bez do
kladů. — Rovněž tak plur. 1. sázžem, —me,-my, ze -ságán_zatd.; tvar -z'em

jen dotud, dokud nebyl vznikl stejně znící novotvar pro sing. 1., o němž
viz zde nahoře; z -z'cm- je dále —ém-& -ím-; na př. (lny) bohu jě po—
ruczyem súditi- DalC. 98, pokuffyemy PassÍ 321, przyczynyemy Štít. ř. 232%
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všecko fnal'feme t.. j. Snašéme Alxp. 101 atd., sazíme US.; dial.
jako v š 54. — Rovněž tak "plul-. 2. scízz'etc,-éte. -íte, ze sdzdte
př. zabigiete fie ŽKlem. 61' 4, prziekazyete Modl. 21b, lecete
muky L j. lécéte Hod. 87b atd., sázíte US.; dial. -ťe atd. jako v

Plni—..-?wázějú,:i.

-mi: atd.
atd.; na
pekelné
š 54. —

ze .SWŠÍJJQ.sášqi*£.i_.t$£9_ÉGFU'WÉQ;na př. jižto

[tawieg'iu ŽKlem. 126, 1, všichni se ltawyegy Stít. uč. 58“ atd., sázejí Us.
spis., sázej' Us. ob.; dial. -ó, -um atd.-jako v š 54. Zvratnou analogií bývá.
dialekticky n druhdy z neumělosti také pl. 3. sazí atp.; o tom v. š 14,
A) 0). A krom toho býva tn mor. dial. -z'jó': kácíjó BartD. 2, 54 (přein)
& j., srov. © 14, A) 'd).

Místo -z'- bývá po č- obměnou dialektickou -é-, -é'-; na př. máčém,
máčéš atd., pl.
mačejó Btch, 24s (dol.—be_č.),
kráčěm, Fé'š atd. pl. 3. krá
čijó BmD- 2, 12 (holes) — Y_-_s_l_9..
.a..některýchjiných.„nářečích. východ:
ních je. .v _koncovce
-a'-. dílem.. statě.-.oepžehlasgvanš,_ _.djlcm._ana!9g.ií_
opéglvegcnq;
sic. vraciam, -iaš, -ia, -iame, —iate, -aju._ s_háňam,_-qš_atd.
Hatt. 313 131; kúcám, vkacáš atd. BartD. 2, 30 (holcš.), pt_řílaln__t_„_1,'25

zbúzúl; t. 297 (val.), odnášá t. 239 (též), šak sa d01'ozpráv'amet.
169 (též), vyváďáte t. 176 (též), stavajú t. 25 (též). V nář. dol.-beč. slo
vesa sem patřící některá. mají náležité -í- (-e'-), -c-, jiná pak -á-, —a-,
patrně analogií nově přivedené; na př. praes. krájím, -íš pl. 3. krajijó,
inf. krájet. part. krajeja, krajek, krájené atd., máčém, -éš atd., a vedle toho
praes. zabíjám, -áš atd. pl. 3. zabíjajó, inf. zabíjať, part. zabíjaja, zabíjal

fem._zabíjala,zahíjané atd. Btch. 248. PříkladytomuQighL
(já) póručzam

jsou:

OlMůllB. 618 (2),_0112.l!.fgzan_lxnasim.. v_inqvatým. (V Otčenáši

v témž rukopise, v němž jest i OlMiillB., vyps. Jos. Truhlář), (tmy) za!
chazagy Orl. 75% kteříž tobě-»przekazagy t. 98“.
152- lm narativ-

Sing-.„.2...„3.„
sázčji .ze_stai'š_í_hq._sáaai,na př--neza—

bigiey jich ŽKlem. 58, 12, ncl'chaziey 5 tohoto hradu Pass. 27; sklesnutím
jptace

'-ej_;

tiemfsó

nefweliczey

Krist.

107“,

sázej

Us.

——l)„1_1_.„___l_._5_á_z_ějp_ě„_

—ca, zde nedoloženo.
—_D__1_1_.___2_.___?_,._
ságějga, -ejta, ze staršího sázajta,
na př."
neztracieyta
Pass. 100. ——_Phig._11 gégěj_1_nq,___sgíze_in_z_e,
gang/_,ze staršího sá

gujme atd., na př. sázejme US.; dial. —mčatd. jako v praes. indik. — Plur.
g_3.__3qigšjt_c_.__—_qite_._
ze staršího

sázajta,

na př. zabigieyte

ŽWittb.

61, 4,

druh drnžcě nezabigieyte Hrad. '1_19“, nefmucžeyte Štít. uč. 4". neruffeyte
t. 26“ atd., Sázejte Us; dial. -ť_eatd. jako v praes. indik. — Slabika -.ěj-'
(-ej-) je ze staršího. -aj-, _a toto z pův. -aji-, srov. % 18 č. 1, b). Její
souhláska -j se někdy vynechává a zbylé. samohláska býva pak Zdloužena,
srov. I. str. 538; na př. hajé hajé čerte mladé Suš. 410, kace, kácěme,
kacěto BartD. 2, 31' (holes), kácěte I:. 82 (olom.) & j. — V 510. a někte
1ých jiných nářečích východních je v koncovce -a- místo záp. 4č-, -_e-; je.
téhož původu, jako v indik., srov. 5 151. Na př. střílaj, střílajme, střílajte
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BaitD. ], 79 (val.); příklady toho z doby starší jsou; nepufczay toho [ pa
myeczy ROtcP. 370, na cestu neodchazayte a do měst newchazeyte Bile.
y Mat. 10, 5, vespi (ztlučený alún) do vína pak puftayz to sobě do hrdla
Chir. 1691), potom pufftay krev t. 255b. to (víno &.chléb) spolu myeffay
t. 2552 wonay k tomu t. 262" a. j.

153.111mailaam-_bzaz.delši._bxl_bngáaý/M
sázqiách

% staršího

atd.. ale nemám pro nej jistého dokladu; _pi'g'lgladmi známý

púščěti-púščěiíťťJÍ“gzšťětá9i__t9„mím-.opvfleziegiechu.
_quv 925-191.th
velmi__pozdníahezpochyby
-_lga_itš_í___ság_zf_e_e_lg,
-éch, -ích

novotvar podle p_raes._,srov. % 26 č. 3. — Ival
atd..

ze staršího

sazách

stsl.

saždaacha,

srov.

g 26 č. 3 & stpol. wyshadzasze (ŽPul.) Kal 461. Např. oblacziech lie“
induebar ŽKlem. 34, 13, krajčí plášč kragieffe Hrad. 1135, (sv. Václav)
svú dušiu bohu pomczyeffe DalC. 30, z nichžto (houle sladký hlas pocha
zyffe GestU. 115, dva puziezlla (sic) fugarent t. j. púziesta ŽWittb. Deut.
30, pziel'ta (sic) tamt.. wíbigiechu mě ŽKlem. 119, 7, z niežto (propasti
v pekle) dým a smrad vychazieše a odkavadžto také jedni lidé vzchazi(echu)
a diabli je opět v propast zasě vražiechu Hlah. vid. 2“ atd. —

154._Aglfisls„_sá-žčqh ,atd-. “zestarěího.. €ázackapsl= Sadie!th Na Př.
weczech Kruml. 482% l'konczye svój život Libušč DalC. 8, (Ježíš) šed svú
modlitvu fkonczie Hrad. 80% bieše hrozná“ jeho (bohatc0va) práce an se
tamo sěmo kaczye života j'mu sě ukmczye t. 143“, wecye Pass. 310,
weCyefta t. 384, mistři weciechu t. 310, židé obiecziecliu Hrad. 74b, od
weczerziechu Pas. 365, fmych walechu námi subsannaverunt nos ŽWittb.
79, 7. — Novotvar sázach atd.. podle part sázal, zde nedoložen, ale možná
že býval jako 'bylo pach & slyšach, srov. 55 86 a 130.

155. Tvary jmenné.
.a). hifi nj t_i3'„..sá_ef_eít;ě_ze.5932331934542)._pý-„fadiqěaNa. př. mygieti

ŽWittb. 103. 26, pobygyety DalC. 10, obchaziety Pass. 276, prziekaziety
t., nabiezeti Hrad. 763, chtiec na ň luczety Krist 795, fmiffeti Comest.

185“ atd., sázeti, sázet Us., kácet BartD. 2, 10 (holeš.) a j. Elaine;
_kterýghiinýghnářečích.východní? lednem.. neníehlasovgpé,jdemanalpgit
gpě_t_qqu9né„—_a_zs13944519. sázaLBartD- 1, 25 (val.), snášat t- 55 (dol-)
zabijat t. 2, 99 (vyšk) 'a j., jdi se do lesa věsati Suš. 118, nemožu pijať
t. 522, bude-lí večeřat t. 200 a j.; doklady tomu __z__doby___sta_ijši_
jsou:
Itrzelati aby nesměl Perw. 14 (list. slez. ze XVI stol.), z_v_y;k_l_i_jsgi_e__pgá)1

wyatt

t. 13 (též; ale nepatřísem doticati v ŽKlem. 84b.jež čísti jest

dotýkatí, nikoli dotýcati, znění -ca- bylo by tu psáno cza). Strany —t,dial.
-f a také -ci atd. místo -ti viz. 5 31 č. 2 a 3.
-b)._S_u.pi_n_1_.1.rn.„s.cěaet,
DSL..-sedím;

pá,-vcjdu. ,k...1.1ě.r.nu„
.vreczerzat
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28% (starosta) byl vyšel zabyyat mudrcóv babylonských Pror. Dan. 2,
14. nghyllgon“-ět,___fet,_

\'_1iy_(_ani_„_i_nfi_ni_ti_v_q_:
jdu pokuliot

povede rvola)__napagi_et___l,(_oij.nka,13, 15, (Zuzana)

jich

HusPost.

1162

chodila do sadu pro

cházet se ŠtítV. 61, (Saba) přijide pokufl'et jeho Comest. 1573.

P)..RagfticipinmgntaSéěěiě,

zestaršíhosázaja.sázajúcn

psi. sadjujg. sacljathia Na př. porucziegie Pass. 557, wznaffiegie t 298,
aby kleciegie nezablúdil Koř. Žid. 12, 13, klaniegesirjeho tělu NRada 64,
pobiozege Ben. 1. Reg. 17, 16, (Eva) da. Adamovi a snad przimluwiegiczy
fe Comest. 11", wznaffiegycz Pass. 402, loozegycz chytré řeči t. j. lécojíc
Štít. uč. 79b, porucziegucze Hrad. B“. ftawiegiuce ŽKlem. 117, 22, ftawyo
gicze ŽPod. tamt atd., sazejo, sázejíc—US.; káceja BartD. 2, 31 (holes)
V s]c. a některých jiných nářečích východních je dílem nepřehlasované,
dílem analogií opět uvedená. —a-: vracajúc slc., sti-ílaja BartD. 1, 79 (rožn.),
rozhánaja t. 346 (]hot.) atd.; příklad tomu z doby starší: wchazagycze
v duom pozdravujte Bile. 7 Mat 10, 12. — _C_hybgč__f_á_ěš___Ságícawglý
111,2 _a_IV; przichazioze _keikiftujýygl: 209", rozdělili rúcho jeho puffczicze
losy t 255“, (Ježíš) viděl dva. bratry puffczicze siet do mořč t 307“,
l'pauzýce se Beck. 1, 469, ftřjlicých Bill). 102, nnhjzýce Seel. 111 a j.,
nedopaufftě je (české jméno) překrucovati Květy 1834, 65 atd.

d) Participium

mm, v č. nodoloženo.

33.1.12
art_icipium.
.“.ZQLĚÉĚQĚ..RIĚ-jéššfžzlídm ze staršího sáml pl
sázali, psi. sadjala pl. sadjali. Např. pufczal Hrad. 1355 aby neprzi—
pufl'tyala Štít. uč. 391), nebo pokrm fpufczalo Pass. 49, nepufczieli t. 585
atd.; otpufczyel Modl. 263. by sč domyfl'lel Ale. 8, 16, bych co zamyfllel
t. 8, 17, sv. Jan knězě zaflanyel DalC. 34, zlost jich pokuffyela Hod. 76“,
ciesař Iti-zidel Lobk. 613, Konstantin je (nepřátely) porazol t. 67“ a j.
(v Lobk. již všude -e-), aby zabjgel Br. Ezech. 21, 10, otec nepjgol t. Jor.
22, 15 atd., sázel _pl_.sázeli Hg; věšal krk. 54, kácai BartD. 2, 30 (holes),
roznášala. t. '1, 341 (Zlín.), házalo t. 178 (val.), vypožčali t. 166 (val.),
zhaňali t. 343 (Zlín.), že stě mno bijali Suš. 119, vracal, vracali slc. Zdlou
ženo: střílál BartI). 1, 79 (rožn.), dobíjál t. 2, 305 (val.), rozdonášal t. 1,
170 (též). Srov. % 39 č. 1 a 6.

__li_a_1:.t_.i.c.i.pi_u_m_,fas;
545% fěyáě,„_.—.ěvsíe,
ze staršího sázav,
-(wšc, psl. sadjava atd. Na př. dokonchzaw tu mšiu ApŠ. 28, fkonczaw svú
modlitvu Hrad. 80% fkoncziewffy Pass. 106, t. 203 atd.; sazga,_;qv_ši,_3ey5e
IIs...spi..s-.

3133919193313:'iq;__€ááán.

91.11.13
,...—?!.Ííčfnřjriídg.
ze stalšího

Stí—zá"

pl. sázani atd., psl. sadjanz. Na př. kvietim obwieffan Pass. 87, octem na
pagan ModL 57b. Kristus oblaczan jest Kruml. 4775, aby nebyla pufczana
Pass. 480, střiebro prziepufczano ŽWittb. 11, 7, víno mělo býti pokuffano
Comest. 69“; pro plur. maso. sázěni nemám dokladu starého; odchyl.: jeho
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rucě &nozě byly probyganye ML. l23", biechu kamenny \vftupny pro bláto
vftawany Otc. 4778, bude krag'ino -LegVít. 49“ (m. -áno. rým přikázáno)._
pasóv drahých pobigenych Baw. 215 (místo —aných, rým: přejímaných)
atd., _ságenpl. _sáz_ena_atd.US,; dial. střílaný BartD. 1, 80 (rožn.), kácaně
t. 2, 30 (holes)

atd- _Z3._.:_ě'?.' zdlqužené.

f_im- .a. zúžené.. -.ízz-.=..fnáf.l“1.ier_la_

331% 2938, fnáflijeny t. 377", (dům) židům dopaufllijn býti nema KolČČ.
288a (1559), l'máčjn Br. Dan. 4, 12. l'máčjno t 5, 21 atd., srov. % 43 č.
h)..-.S_t._1bs__1_:<1.nti„vn.m. 3t_e_1'_bal_e__sázěníez. učí sázení.

ze

staršího

sázanie, psl. sadjamg'e. Na př. zabygyenye veliké Pror. 24h. sázení Us.
S -a- 111.-č—,jako v part. &jinde:

w oprawanyu in directione ŽGloss. 118,

7; dial, Stavjanie BartD. 1, 42 (hroz.), sadzanie slc. Slabika předposlední
je proti obyčejí dlouhá ve val.: sázání, házání, snášání, krájání (L'-s.
venkovský), sázéní, házení, snášéní, krájení (Us. městský. podle zvláštního
pozorování a sdělení dr. J. V. Nováka).

Některá slovesa jednotlivá tohoto vzoru.
156. Slovesa sem patřící jsou valnou většinou iterativa k slovosům
jiným, nejvíce k slovesůin tř. IV :"mí.—přikázán“iter. k saditz'. V koncovce
jejich—kmenové, č. šážě- ze sáza— psl. sadja- atd.. pojí se soulilííSka kmene

základního s -j, a mění tím spojením podle známých pravidel-hláskoslovných,
stejně jako to bylo vyloženo v tř. IV při p'mes. sing. '1. os; v 5'134mš'pá'í'tý
mm v 138. g). Změna tft takéuzdočasem se ruší & analogií vrací se smí
hláska slovesa nebo kmene základního, na př. provádč'ti' vedle provšžeti
“(12 'vo'aiti);"kátčt Hann. 2, 278 (tí-ob.) 'v; káceti atd.; o'dch'ylky'tyt'o vysky
t_u_jíse porůznu na území západním,
východ hojnější.

& v nář. mor. & slc. jsou čím dále na
'

Některá ze sloves sem patřících tvoří praes. indik., někdy také jiný
tvqppvaesentní,
podle vz. V. 2; na př.. láččti praes. lécěju &.takéř'léču,

díábel osíd'la leoye t."j. lécie ŠtítBud. 178, kto osídlo jiným'lochze't.
léče Alxll. 7, 23, střicleti.

váleti,

kúleti praos.

dejn. nč. Jím

Ješ atd. Bartl'). 1, 79-(vštl.)'atd'.i_tytohvnlnou'
_zI—Ělíyuteprve

j.

a dlal.___-_]_?_l,

většin'oú'novotvqu

p_ozdčjší,'_\É'skýtíijí'Se zřídka v češtině. Západní,“ hojněj'ířv—dná

řečích východních.

'

'

'

_Ný-ktorá slovesa jiná.
_-_b_iqgě_ti,__iterativumk_u -bz'editi.

Inf. Ježíš počě apostolóv

nabiezioti

Hrad. 76“. Part. pobiezege Ben. 1. Reg. 17. 16. Neopobízím. -hízeti„ —bízel
atd.; dial.__p_o_bíza£
Earth 2., 10 (holes), pobizál t. 145 (sla.vk.).

bíjětz', krize;: Praes. sám zabigie. Ilrad. 98b, zabigiete ne 'ŽKlem. 61,
4. Impt. nezabigiey Hrad. 98", nezabigieyte t. 119% Inf. wybigiety Pass. 7,
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,budú slniecll pobygyety DaIC. 10. Sup. v. 5 155, b). Part. pobiyal fi l'ud
ŽKlem. 45, 3, kradl sem i prziebigal, žehl sem svú rukú; wybiyal Hrad.
109% by zbyyal obět

Pror. Jer. 33, 18, byste mne nezabygieli

Pass.—--11Q_Ei1

proč tě zabygyely Modl. 1328, častokrát se bígeli Háj. 45412 Part. byl po
bigan Mart. 265, obět zabiganu Ol. Ezoch. 40, 42; rucě & nozě byly pro
byganye ML. 123b. Subst. zabygyenye veliké Pror. 24b. Nč. -bíjím, bíjeti,
bíjel Us., (kněží) své manželky bíjeli WintCírk. 646; dial. zabíjat BartD.
1, 7 (Zlín.), dobíjál t. 2, 305 (val.), zabijali t. 1, 186 (též), že stě mne
bijali Suš 119.
Éggtg,__13__lgydzjtj._Praes.
_Part. kto

by nás Wzbuzal

co nás wzbuzije

k rytieřsm'

"Štít. ř. 125“.

tamt.__l_\[(2_1lr9_l_)_QLy/íí_m_,
_;bouz_eti,__ -bou2el_ atd.;

dial.

zbúzat, co zbúzáš BaltD. 1, 297 (ml.).
—t;lánčti v. -sláněti.

zánět-i, k činiti. Praes. netolik sě dopustilého nekajem ale i viece
przyczynyemy

Štít. ř. 232". Impt. nepřičínieyz ničehož Kladl—.Přísl. 30, 6.
Part. některde ujímaje & některde przyczynyege Štít. uč. 99b. Part. aby
nemnoho pryfkyryce prziczinal LékB. 204'*. '

-_(Žá1“dti,
k dařiti.
(pis. XIV'stoL).

Praes. zářě jenž podarzye slunečnú nádějí Perw. 2
_

;gljeleti1 k dělitj. Part. (sv. Prokop) co svýma rukama vydělal, toho
ješče chudým udielal Hrad. 9% chudým ščedřě udielal t. 16b. Nč. udílím,
_u_(_l__í_leti,
udílel

atd.

"_

.

dusiti. Praes. ten neduhjest nebezpečen&zaduffečlověka
LékB. 188". kašel mne zadouší Koll. Jg.
]:a'nětz', k honiti. Praes. othanyes modlitvu mú ŽKlem. 87, 15. Impt.
zahanieyl—Ěeíí. 3. Regf 8, 37. Part. Hektor jako vzteklý haniege a tiekaje
Troj. 128“ a j. Nč. zaháním, -háuěti, —hťměl;dial. qdháňám Earth. 1, 250
(Zlín.), odháňáme t. 2, 10 (holeš.), odháňať t., rozháňaja t. 1. 346 (lhot.),
oháňál t. 172 (mor.-slu), zháňali t. 32 (pomor.) atd.
in_išěli, k hasit/£: uhášeti Us. Jg'.

hlášen, k

»Praes.často sě nahazye Štít. uč. 7b. Part. sě przy

hazalo Pass. 25,'by sč hazich' t. 363. _Nč. házím,_ házeti, házel'atd. Dial.
hazat BartD. 1, 7 (Zlín.), házaja. házeja. t. 2, 31 (holeš.), házal, házel t.,
házali t. 1, 213 (val.) atd. V__nářečích slc. -dz- m. -z—: hádzať
Bal'tD. ], 64 (ml.). _Jinde -ď— m. -z-: hád_ětťBaltD. 2. 208 (třeb.)„t.

slc.,
233

(kunšt), t. 269 (jemu.), t. 1, 108 (záp.-mor.), part. háďél t. 2, 208 (třeb.);
praes. pak je jako při hoditi: hádim, -iš pl. 3. hádijó t. Novotval'y .podle
X.___2___:_praes.
hážu, hážeš atd. pl. 3. hážú BartD.

1, 25 (Zlín.) a 125 (val.),

j_á_ten chodníček kamením zahážu Suš. 361 a 290, hážeš t. 305, nadarmo
hážeš prstencčkem t. 296, háže milá věncem t., hážú t. 474, impt. háž,
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hážée BartD. 1, 40 (hroz.), nahaž jim (slepičkám) pšeničky Suš. 162,
hádžem Hatt slc. 183; doklad z doby starší : (já) háži Drach. 104. A kon—

taminací je pak i part hážené m. házený Bartl). 2, 187 (tišň.).
:lzlégčtii :lgljzgtgije hleděti,__Praos.hlýzým Rosa 212, nahlýzým t., (ro
diče) přehlýzegi Beck. 3, 95, prohlýzegi t. 3, 492. Inf. wyhlijzetí Rosa 484.
Part. přehljzege Beck. 2, 528. Part. aby vrchnost prohlýzela t. 2, 466.
Subst. verb. ohlýzenj t. 1, 109. Taktéž v nář. zábřežském: praes. vohh'zí
se, part. vohlízel se Bard). 2, 130. Za náležité zde -z- vyvinulo se časem
odchylné -ž-: -hlížeti, -h1ížím atd. Us., dohlížet Bartl). 2, 204 (třeb.).

Jerázěti, k kradfiti. Odchylkou -ž- m. -z-:
si Bartl). 1, 156 (val.), ohražat t. 240 (laš.).

zahrážeti Jg., vyhrážám

thrqmáždětitk l_u'omazditi.Inf. ti. jižto fhromazdyety budú Pror. Isa.
62, 9. Part ač by kto jiné I'hromazdal šlechetuosti, bez pokory ztratil by
všecky Štít. ř. 147b. Srov. ln—omazditi v g 139.

fMQŽeÍý/ihkarzjzjti: pohroužeti Jg.; dial, vyhružané boty BaJ'tI). '2, 415
(val., : vymočené & vyschlé).
-£ly_zf._z_ě_tz_l„__yk
cquglzjti.

Praes.

nebeZpečenstvie

przychazije

Štít

ř. 195.

Impt. nefchaziey 5 tohoto hradu Pass. 27. Inf. obchaziety Pass. 276; wcha
zijety Štít ř. 80". Sup. v. 5 155, b). Part. obchaziegie Pass. 54, nedocha
ziegicz t, 510, obchazíegycze t. 591. Part. aby newychazal Štít. pč. 1241),
(radost) przychazala t. 183, tělo vzcházalo Spor Výb. 1, 364, kak sú sě
obchazieli Pass. 318, aby sč měšččné fchazicly t. 46, aby przychazala po
kušenic Štít. ř. 1255 atd. Nč. -cházím, —cháze_ti,-cházel atd. Dial. tmy za—
chazagy, nové světlo wychaze Orl. 753.31611125yycházá Ban-tl). 1, 81 (hran.),
přicházat

t.

2,

10

(holeš.).

_S__„—_c_T_-_
_ _n_1_.___-g__:_„__\fy_cl_1_;id__ět,
vychádím

(dač.) & j., slunečlco _zachádí Suš„ 333.

clu-leti, k chrlit-í. Part

t.

2,

278

_

kamením cln-lege Ben. 2. Reg. 16. 13.

g_lwlgčti,_
k- day!/ití. Part. nč. chyběl atd. US.; dial. chybalo Hartl). 1.
127 (laš.). Srov. pol. chybiač., praesz chybia es fchlt Linde s. v.
ijíčěti

v. —žíčětz'.

jicžclčtgjíádětzf,

k jězdz'ti. hl-jíždlím,

_—jížd_čt'ii,_jj_íjždel._
Dial. vyjíždžám

Bartl). 1, 79 (rožm), _yyjrígdlátt 15 (zlin.). když ze dvorka vyjíždžali Suš.
83, ježd'at Hartl). 1, 33 (pomor.), přijížďali t. 2. 151 (slavk.).
_kácčtz', ke _kotitz'. Nč. kácím, káceti, kácel atd. Dial. kácám, -áš pl.
3. -ajó, kácet, kácal; kácanénĚšřtli 3'0 (holeš.) & j., & kácim, -iš pl. 3.
-ijó t. 2, 82 (olom.); kátět atd. t 278 (třeb.).
-kájěti. ke kojit-i: odkájeti, ukájeti atd. Jg.

_káletz', ke kalz'tz', stsl. Icaljati inquinare. Praes. lidé ústa kolegy Alb.
30“. Part. aby nezkalel své dušč t. (_5“,by tebe bláto nezkalelo UmR. 313.
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icážětgvkgjuaz-iýž. Praes. prziekazyete Modl. 215. Impt. neprziekazyey
Pass. 321. Inf. prziekaziety t. 276. Part. aby neprziokazal t. 345, kdež nic
neprzyekazalo DaIC. 2, neprziekazieli Pass. 524. Nč. překážku, překážel atd.
klácě_t_i_,
_kevlglátz'ti': _skláceti,

zakláceti,

překláceti

Jg., příjm. Klácel.

k_l_a7těti,_
ke kloniti. Praes. všecko sě klanye Hod. 83b. Impt. nekla
nyey se 01. Ex. 34, 14, jemu se klanieyte Ben. 4. Reg. 17. 36. Part. kla

niege sě NRada 434, klanicgijcze se Ben. Jos. 22, 17. Part abych sč klanal
tvým bohóm Jiř. Kap. 4, newzklanal non direxit ZKlem. 100, 7.
klaním
se.,_klanč1 se atd.; dial. kkaňám sa Bartl).
klécčtz' claudicare,

z klas-.

1., 8 (zlin.).

" '

Praes. (kóň) klecie I—Iug.414, často man—

želky—na—Étíf'klécejí Tkadl. 2, 83, (lidé) kleczegi na. obě straně ChelčP.
105. Inf. mrcha (kůň. nově okovaný) počne kleczyeti Hrad. 1323, klíceti
Reš. Jg. Part aby kleciegie nezablúdil Koř. Žid. 12, 13. Part ten plášt

nebyl žádné paní vhod, jedno té, jež podlé cti neklécala, a každé té, ježto
jest na cti klécala, ten plášt krátek a nevhod byl Tkadl. 1, 14. _V_češtině
záp.___z_a1jiklo.Dial. novotv. podle V. 2.:

kráva kléče Bartl).

_lql-ícčti,z klik-, stsl._l.:lz'catz', Ícličcg_clamare._Part

1, 221 (val.)o

podle V. 2: srdečným

pláčem kliczucze Umli.. 93.
-lqlfúge'£i_,_
ke _ngml-íti. 7k1ízím_,_

_p_klízeti,_uklízel atd.;

dial. poklízat.

poklúzat Bartl). 1, 7 (Zlín.), odpoklúzák t. 168 (m01'.-slc.); klidět t 2.
225 (třeb.).
kolácěti vedle kolátati: ano se kolácij leccos na. mysli ]tokchlem. 1335.
-kon__číšt_i,
ke ko-nčitz'. Praes. já Ikonczyeyu

Pass. 316, (oni) I'konczieyu

hladem ŽWittb. Deut. 24. Aor. v. v $ 154. Part zzconchzal jest ApŠ. 66.
Natalia fkonczala Pass 482, jiní svatí lkonczieli t. 480. Part. dokonchzaw
tu mšiu ApŠ. 28, fkonczaw svú modlitvu Hrad. 803, fkoucziewffy Pass. 203
a j. Subst. verb. O fkonczyeny sv. Prokopa DalC. 66. Zaniklo.
kotáleti, kutáleti, při- atd. Jg..
\
-'/£á_c_čt_i,_
ke__l_crátiti. _Aor. života j*mu sě ukraczye

Hrad. 143“. Zaniklo.

kráččti, ke kročiti. Praes. ktož kraczije Štít ř. 15% Part. aby krokem
kracial't. “1'14n.Nč. kráčím, knjáčeti, kráčelatd. Dial. kráčám Bartl). 1, 8
(Zlín.) a j., kráčat & 79 (rožn.) a j. Novotv. podle V. 2: praes. kráču
Bartl). 1, 79 (rožn.).
Ito-dj_ětgnkekrojitý
krájel atd. Dial. krájat
kpaj_1_1_,_5_e_s
pl. 3. krajů

Praes. kragios Hrad. 113b atd._1_\Tč.
krájím, _krájeti.
Hartl). 1, 15 (zlin.). __šovotv. podle V._2: praes.
BartI).

1. 25 (Zlín.), impt. ukmj, ukrajte

BartI).

1,

129 (las.), a příklad tomu 7. doby starší v díal. AlchAn't.: zkrag jě tence
88b (tu jest i impt. chuow fye 4% v. 5 148). Toto dial. kráju atd. je _na
p_ohledpodle

vz. V. 4, _a proto

vyyimjly___se podiel téhož i'v'z'o—rú
novotv'arj7

Gebauer, Historická mluvn. jaz. česk. III. 2.
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další _:__inf.
kráňjšartD.
řel—I—ífkrwa& krol

1, 83 (hran.), krat, krač, kroé t. 130 (laš.), part. kral

fem. krola

t.

'

krápět'i, ke ler-opití: pokrápěti US.; dial. pokráúá BartD. 1,-8 (zlin.).
lcfššěgi,___l(£_lnís_tjg_i,__s_tsl_.
krámy;

Impf. svatý

zmizlo.

Jan krl'czieffe

Mat. 36.

krúcětz', ke In—útiti:rozkrouceti a j. Jg.; dial. krúcám (prádlo) BartD.
1, 156 (ml.).
[m,-úcet;

_Us.,_7_.___k1loqt_-,
srov. subst.

krvůtka

Jg.

kúvlet'i, ke kuliti, Us. Dial. kólaů BartD. 2, 10 (holeš.), chlapi kúlajú
t. 1,161

(mor.-šle),

1\Í_C)_\'_o_t_„_\'_._
podle y_z_.__V. 2: praes.

kůlu,

_-oš atd., jabučko

po zemi sa kúle BartNPís. 90 (hroz.).
Jcúščti,

_ke__-_Zc_z_t—_sit_i.
Praes. (já)

pokuflieyu

Pass.

417,

pokuífycmy

t.

321 ahd. Part. pokufl'al ŽWittb. 16, 3, ohňem si nás [kuffal ŽKlem. tamt.,
z čeho by bratřie pokuffal Pass. 416, často toho pokuffieli t. 468, kdež
jsú pokufí'lely mne otci vaši ŽWittb. 94, 9, Ikuffleli sú boha ŽKlem. 77, 18.
Jiné tvary ještě v. v g 135. __Ne. po-koušígn, —koušeti, -koušel atd.; dinl.
zkušat BartD. ], 55 (dol.).
lgdti,

_z_lgk-;_stjs_l_._lgcatž, ZQČQjheguezpye. Pmcs. diúbel oůjdla

leeczije

Štít. ř. 19b, nepřietel leeczije osídla I:.20“, vy (čerti) lecete pekelné muky
Hod. 87b, (diáblové) lcczegy osídla Štít. uč. 10713 licegíj n_a nedvědy Háj,
herb. 2991', kteříž lécegj stavějí osídla Br. Jer. 5, 26, na toho v bráně
lécegj t. Isa. 29, 31. Part. tisknúc prostnějšie od jich pravdy leczegycz jim
chytré řeči Štít uč. 79“. Part. tkaje pavúk sietky letzal Čtv. Rozb. 694,
ze lstí ješto jsú nepřietelé leczely Štít. uč. 89“; dlúho na otce lecel Háj.
1568. Ngyotv. podle V. 2: pljaes.____lé_ču,
kto osídlo jiným lechze Ale.

7, 23.

Sloveso léceti zaniká, na jeho l_nístovstupuje_neporozuměnÍm vzniklé lžčiti:
líčiti na, ptáky atp. Us.
lúčěti, k Zučitz'. Inf. židé pochopichu kamenic chtiec na ň luczety
Krist. 79b. Part. lučejíe proti mčstóm sudlicemi iactans Hlah. Sir. 46, 3.
Zaniklof
.
mácgtz', z mala-_, maka_ti. Praes. když jej (kámen) omaczieš Rhas. Jg.,
(řezník) dobytčátko zmaczye Hrad. 135“, (řezník) bravy maczie t., lékař
domace Ie kosti lebné Sal. 211. Inf. mnoho o božských věcech nmceti
Rokchl. 56“. Part. lékař macege na to nedomácí se lbi Sal. 210. Part. sú
ji (hustou tmu) mkama maczeli Alxp. 109. Part. pomaczaw jeho (Jakuba)
vece Izák EvOl. 116b. Zaniklo.

máčětž, k močiti. Praes. jenž fmaéíe HusPost. 1075. Part. slzami
[ma.Cala jest nohy jeho Bile; 7 Luk. ,7, 47 atd. Nč. —máčím,-má,čel atd.
Dial. máčat BartD. 1,25 (zlin.). Novoty. podle V. 2: praes. máču pl. 3.
máčú t.
.
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;pyiřět_z',_k mořiti. Praes. jenž umarzie hladem družcě Hrad. 98“;
dial. zmářám, zmářalo BartD. 1, 156.
mže_š_ět_i,k miesiti._1mpt.

myeffey

Chir.

31“;

s —a—:myeffay t. 27",

t. 1243, t. 255% Impf. miešiechs miscebam Hlah. žalm. 101, 10. Aor. (voj

'Dariův)

sěm hi tam sě mieflie AleM.

2, 19. Inf. kto chtěl víno mijffeti

(t. vodou) Pref. 6, fmil'feti Comest. 185% Part. t_vvody fmijfl'ege Háj. herb.
309% Part. (židé) siemě své miffelí Comest. 198'). 123333335 „Bertu 1, 79

(val.), všecko by sa zmíšalo t. 339 (mil.); novotv. podle

2: praes. míšu

t. 79 (ml.). míšu pl. 3. míšú t. 25 (zlin.).

míjěti, z mi— minouti. Prales. mygie člověk pertransit ŽWittb. 38, 7.
Inf. lodie myg'ieti budú t. 103, 26. Part. míjějě. adj. věci mygyegyezye
Modl. 47b. Dial. impt. mijaj BartD. 2, 341 (las.) atd.

mz'zěti, z muy-, stsl. mizatí, mizqu nutare. Praes. dým jenž zmyzye
Alb. 1:83,„člověk na životě mizye LékB. 176“, ta, voda, zmyzye t. 2055,
nebesa mnizegj Br. Isa. 51, 6._Imp_t.inizěj, odcliyl. zmiz Us. Aor. čert
ihned zmyze Mart. 58% Port, zmizal diábel Adam 200% člověk zmyzal
ROIC. 275'), nepokoj zmyzal jest LékB. 174b, zmizala“Kla,dr. 1. Reg. 2., 33,
děťátko zmyzalo ROlC. 277'2 Iggpmgshmizím pl. 3. mizejí, impt odchyl.
zmszBagshmjwzel _atd._Podobněho yýyigamu &.znění bylo stě. misatzf, o němž
'v. v g 172. V_livem_jeho___liiěnilos_ermizí-„g iniz_a_f_ajest na př. praes. žíly

často zmyzagy LékB. 17915 impf. mizach tabescebam Hlah. žalm 118, 158,
nor. (Ki'istiíšjw'zmijza, od jich očí Comest 2488, zmiza Kladl-. Judit 6, 21,
subst. verb. znamenává sě zmyzanye na životě toho člověka' LékB. 169",
od zmyzanye všeho těla t. 1721'. Srov. také mzžeti zde doleji.

Mami,
k mtm-ití. Part. (Eva) da. Adamovi przymluwiegiczy fe slovy
radnými Comest. II“.
-1n_n_á_žěti,ke __vmzožitisizvykli sme práva

rozmnazatt

Perw.

13 (list.

slez. XVI stol.).
ggaíqěýž,__l_š__mútzjtji.
Praes.

co sč fmuczyefs

Hod. 88% ande jiu.(paní)

neznámost fmuczye Ale. 1893. Impt. nic sě nermuczeyte Štít. uč. 4D.
Part an ju zzmůczal JidDrk. 47, aby sebe nefmuezala ML. lb.
g_zýeěti,z myk-. Praes. sěm item se mýcím oben'o Reš. Jg., inf. sem
i tam se mýcetí t., umýcet si oděv Us., subst. Aeheron to jest mýcení
Lucid. Jg. Příbuzné mykatž praes. myču, viz v_tř. V. 2 5 175.

_-mýšleti,.k myslz'ti. Praes. (on) zamyfflee sobě Pass. 368. Part. ež sem
neoblnyl'flal Štít. uč. 105'3 ktož by rozmyfi'htl Štít. ř. 226", by przemyfl'lely
Štít. uč. 1525; by sě domymel Ale. 8, 17, bych co zamyfl'lel t 8, 17.
_lfě._7mýšlím, -mýšlel atd. Dial. co si vymýšláš Suš. 499, pl. 3. zmýšlajú
o tebe Bai-tl). 2, 429, nezmýšlaj

si t. 1, 300 (mor.—slo), zmýšlať t. 301

(též), nerozmejšlal t. 353 (kel.).
22*
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mzíeti. k témuž mbg- jako mizěti, v. zde napřed. V diul.: mzí tam

cosi =t1í Bartl). 2, 344 (zábř.), zamzel mu kabát, trámy omzelyzotlely
345%,

_.k___1_;g.sz'_ti.__
Braes. jenž otnaffíe

Žchm.

t.

75, 13, všecko fnaffeme

t. j. snášólnc Alxp. 101. Part. sč wznafňcgie Pass. 298, wznaflíegycz t.

402 atd. Part. aby nepronnffal t 405, aby nepronaffyeli t. 314 atd.
-náším. -nášel atd. Dial. odnášá. BartD. 1, 239 (val.) & j., snášať t. 55
(dol.), roznúšala t. 341 (Zlín.), popřínošali t. 361 (frýd.).

mávěti, kin-novin, srovf stsl. obnavljat—ircnovarc. Prucs. jehož nám
David „box-mnieUmR. 172 (vydavatel mění to v „napovie", neprávem). Dial.
odnáw'fať: obnovovati BaxtD. 1, 239 (laš.).
-n_a_iqět_i,
k nutiti____(ui_kolíy
anulu-;

ponulmziti

váže se S'dat.).

(já) ponuciegi Pass. 416, všecko nás ponúcio k pláči NRada
ponutie, B ponuczuge). Impt. ponuczcy jc cxhortare 01. 2.
Impf. když (Absolon) ponuCZieffe cum cogcret t. 13, 25. Inf.
drcč ponucziety Pass. 80, snadno ponuczety Ale. 422, poče
tatus est Hlah. Tab. 8, 4. Part. ponuczícgic Pass. 5237.Part.
nuczal JířDrk. 48, Marta sestru k službě ponuczala Pass.
s křížč ponucyclí Krist. 100b. _Zagiklp.

Praes.

1940 (rkp. A
Reg. 11. 25.
poččchu mu
ponuccti hor
zlý duch po
378, aby ho

občcčti v. věcěti.
fpájětz', kup—139_1775.
Inf. račiž uy napagyety

Modl. 355. Sup. v. 5 155,

b). Part. (voda) jej napayala Kruml. 91b, napagicli fu mé octem ŽKlem.
68, 22. Part.. žlučí a octem napagan Modl. 57b, pitíe jímž jsi napayan
RDubr.

49“;

napagyenemu

Modl. 52“. __Nč,llap_ájíul_,___1_1apájcl
atd.;- napájat

BzutD. 1. 166 (mor.-slc.).

-páleti, k -1)oleti ardch
Pror. Jcr. 8, 11.

% 132. Inf. zapalcty sú sě neuměli crubescere

-pz'ccěti. opiccěti, k opět'iti: oplať mu to, sice ti to bude pořád opíueti
Us. Jg.

'

£í;j$i,__k pití. Part. napigal sč vody Hrad. 5% by sč ncopigal t. 1343,
(staří) sú malvazic pigcli VšehK. 275% Machomct sě opygcl Maud. 98“.
z kteréhož (kofh'ku) pigel sv. Václav Háj. 4783. Subst. verb. vzdržěti sč
od pygyenye ŠtítVyš. 703. Nč. -píjím, píjcti, píjel US.; dial. upíjám BaltD.
1, 79 (val.), popíjat t. 55 (dol.), nemožu ju (vodu) pijaů Suš. 522.
7p_l_c_i_qěýzí,
ku platiti.

Impt. ani mně otplaczyey

Modl. 38b. Inf. popla

czycty DalC. 26. _Nč. -plácím, —plácel atd. Dial. splácáte

BartD. 2, 10

(holeš.), Oplácaf, t.; vyplátět t. 278 (daň.) a j. — Jiný je plácčti_=plátati_
sarcire : (rúcho) zplaczanc Pass. Klem. 2531),v tom zplaczenem rúšc Mart.
53b, ždraví pláceti Jg.
igg'qggzýf,_k1113ro.ng_tf.
Inf. kto bude

mšě zaproffycti

(omylem

m. za-'
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prášěti) PassKlem.107“. Drží se dial.: odprášám BartD. 1, 8 (Zlín.), t. 156.

— line ku prášiti: dial. oprášam_t„ 156.
pldt—čti,ku pravitj. Praes. proč prziprawies Hrad. 41b. Impt. opra
wyey svúbřčslicu Mast. 384. Inf. przyprawyetí DaIC. 26, oprawyety t. 27.
Part. aby (ty) to znamenal a jiným také r0zp1awal t. j. rozpraÝal Hrad.
71". kdyby (dělník na vinnicí) nechaje vína oprawal pléšky Štít. uč. 95",
kak by rostlo obile. kdyby buoh jeho dobrým počesím neoprawal t. 32b,
(Drahomiř) zemin eprawala DalC. 27, kdy s' ty se tak připrawala ŠtítOp.
17, oni tak rozprawíely jak byli naučení ML. 121b. Part. nížšie skrze
vyššie má žpořiezeno a prawano býti Štít. uč. 67“, dřóve jsú některá lé
kařstvie rozprawana ŠtítVyš. 28h. Subst. verb. w oprawanyu in directione
ŽGloss. 118, 7. Kč. rozprávím, -věl atd. Dial. vypl—MámBartl). 1, 8(z1in.).
vypráťral sa na jarmark t. 2, 416 (val.) a j., selka jednomu pacholkovi
peprávjala (přilepšovala) a druhému uepopravjala Kulda 2, 90.
ígty'leti, ku -pt_1ílz'ti.Praes. rozptylem dispergam Kladr. Lev. 26, 33.
Impt. rozptyley pyšné Ben. Job. 40, 6._ rozptyleyte fe Klžtdl'. 1. Reg. 14,
34. Part. rozptylel t. Deut 30, 1. rozptýlel Ben. Tob. 3, 4.__Zaniklo.
151_š_cf(í_ý_i_,__l_(_p_ustit_i._
Praes. (já) otpufczyegy

Modl. 6b, jat tobě edpufftyem

Štít. 34b, otpufezyefl' Modl. 83. krčmář prziepufczie smilstvo Hrad. 114%
někteří odpufftyegy Štít. uč. 34b. Impt. nedopufeziey Pass. 570, neopufcziey
mne ŽKlem. 70, 18. neopuftiey mne t. 27, 22, pufcieyte Koř. Mat. 7. 6;
s —a-: pufl'tay sobě krev Chir. 258'2, pufftayz sobě (vína) do hrdla t. 169",
puftayz jie (vody) sobě v oči t. 281% puftayz t. 2823. Impf. opúšččjiech,
v. v š 26 č. Inf. odpufl'tyety Štít. uč. 34b. Part. pufeziegycz Pass. 9,
pufezieyucze mittentes ŽWittb. 77, 9, pufeziegiuee ŽKlem. tamt. Part.
pufczal Hrad. 135% (bóh) jim pokrm na zemi fpufezal Krist. 20% ež jest
dopufftyal toho Štít. ř. 221“: aby neprzipufftyala Štít. uč. 39b, aby odpu
fltyely t. 34b, nepufczíeli Pass. 585, upuftieli t. 143. Part aby (křesťanka
k uvězněným) nebyla pufczana Pass. 480, střiebro prziepufczano proba
tum ŽWittb. 11, 7. Kč. pouštím, pouštěl atd. Dial. púščať BartD. 1, 55
(dol.) atd.
„pú/zeti,k puclítz'.__Praes málo sršňóv mnoho much zapuzye a jeden
jastřdkr—nnnohovran wzpuzye DalC. 44. Impf. dva puziezfta dehet tuchow
fugarent ŽWittb. ])eut. 30, p(u)ziefta ŽGloss. tamt. Part. dva puzala deňet
tyufl'lucz ŽKlem. tamt. Nč. po-pouzím, -pouze1 atd.

_k__1jobiti:_

vyrábčti Us., dial. vyrábám, zarabat BartD. 1, 156

a 295 (las. a j.).

-rázčtí. k roditi. Impt viee sě na tobě ovoce nevraziey Krist. 77b;
nikdy "šči tebe ovoce nenarazai Koř. Mat. 21, 19. Part. uikda sč wieeszy
neurazal Pass. 281, lépe by bylo jemu, by sě byl nenaraz'al Hrad. 76“, by
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sě byl nenarazal Alb. 52b, lépe by mi se bylo stalo, bych se byl nenarazal
Štít. ul; 151“; když (Adlička) se jest narázěla Tkadl. 1, 14. Laniho
-r_á_žěti,k razit'i. Part. plašč kříži wyrazany Pass. 399. Nč. vy-rážíni,
-rážen atd.; dial. vyrážám, vyrážat BartD. 1, 79 (rožn.) atd. ,
fúpětj, k řútiti. Praes. nebt se na mě ryba rziczie Lit. Tob. 6, 3,
(ryba) i'ície fe na mě Kladr. tamt. Zaniklý).
_-rúčěti, k ručz'ti. Praes. (já) bohu vás poruczyeyu Pass. 315, (ja) po
rucziegiu ŽKlem. 30, 6, v tvoji rucč poruczijem mú duši Štít. ř. 164“,
(kmž) poruczye Alb. 18% Part. porucziegie Pass. 557, porucziegycz t. 312,

poruczíegucze Hlad. S“. Part. poruczal Pass. 331, Mb 18b.

le'gllčůl,

-četi atd.; dial. poróčat BartD. 2, 10 (holeš.) atd.

“"

_mýšěti,__k



Praes. (ti) rullegyu sva čsná. ložě Hrad. 118“. Impt.

neruffeyte pořadu Štít. uč. 265. Inf. (čistoty) neruffiety Hrad. 62b. Part.
cělosti děvojstva neruffegie Krist 123. Bart. rúšal, dochované v příjm.

lítllýšql: Dial. rušat se :hýbati

se BartD. 1, 263 (laš.).

sázěti, k sadz'tž. Part. pm-ň—ž svój život pozzazal ApŠ. 141, aby (po-,
nožka) jiné ptaky pofazala Hrad. 99% Part. (sv. Pavel) v žalař fazan Pass.
302, v téj vinnici by nalazano bylo Štít. ř. 168“ atd. Nč. sázím, sázel,
sázen atd. Dial. sázat BartD. 1, 25 (Zlín.), sázal t. 2, 31 (holeš.); sážené
t. 187 (tiší), t. 234 (kunšt.); sadět t. 2, 208 (třeb.), t. 278 (dačz), saděnýj
t. 274 (jemn.); podle_V.__2: sážu, sážeš pl. 3. _sažú BartD. 1, 25 (Zlín.),
t. 79 (val.), t. 264, sádžem Hatt. slc. 133.
'
scáti, ze Shia-, stsl. Sbcatí praes. sačcy mingere. Braes. a. impt jsou
v tř. III. 2, v. 5 132. Sem patří tvary sea-. Za sc- bývá. ob. che-. Přelilaska,
která. by v některých z tvarů sem patřících býti měla, není nikde. Inf.
scáti Us. Part. seal: pak-li by kto [Tczal lmvy Chir. 2365, scal Us. Srov.
I. str. 102.
slýněýi, clánět'i, kc __sloniti. Braes. (čstnostní) tvéj pravici sě fla
nyegy acclinantur Rúd. mb, jáz se jím (bohem) flanyegi Marg. 171. Part.
sv. Jan knězě zallanyel DalC. 34. Nc. zacláním, -ěti atd.
sny?—ječí,
ke smrtžtz'. Part

(syny) zfmircieyucich

ŽGloss. 78, 11 (fmir

tieyucich ŽWittb. tamt). Zaniklo.
-sggáfe'ti, ke _spořit'i t j. sporým činiti. Braes. sbožie ač sě prfifparzie
divitiae si affluant ŽKlem. 61, 11, tiem i odplaty nám viera przyfparzye
Štít uč. 27b. Part. Achilles je stíhá zabitých k zabitým přifpai'ege Troj.
1085, przifparziegicz augens Ol. Ezech. 16, 31. Part abyste rozkoší przy—
fparzyely Pror. Isa. 66, 11.
si_avěq,_ke__staviti. Praes. jižto ftawiegíu ŽKleni. 126, 1. Part. ftawie
giuce t. 117, 22.-_Pai't. podlé ňeho biechu vítězi ftawany (m. stavění, rým:
strany) Ale. 1456, biechu kamenny wl'tnpny pro bláto wftawany Oto.
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4775. Kč. stavím, stavěti, stavěl, stavěn atd.; dial, staýám BartD. l, 25
(Zlín.), staÝaj t. 7 (též). staýat t., staÝal t. 169 (Wii.), stavjanje t. 42 (hroz.).
_stjqugtzf,_ke střěl'it-i. Praes. (oni) uftrzieleyu jej ŽWittb. 63, 6. Bart.
aby ftrzielel'í 'a—10, 3. Nč. střílím, střílel atd.

Dial. střílám

Bart.

1, 25

(Zlín.), střílat t 2, 159 (hru.) a j., střílál t. 79 (rožn), ze sta ručnic vy
střílali Suš. 83; doklad z doby starší: ftrzelati aby nesměl Perw. 14 (list..
slez. XVI stol.)._ Novotv. podle V. 2: střflu, stříleš atd. BartD. 1, 79 (rožn.).
-$t_úzěti, ke _stgoditz':ostouzeti

atd. Us.

svářěti se, ke svářžtž sě : co sě fwarzefs se mnú Hod. 84b.

táčěti, k točžtz'.Part. tacžel sem se po moři Troj. 2253. Nč. o-táčím,
-táčeÍ atd.; dial. oves sa táčá BařtD. 1, 307 (val.), stáčat t 156.

id;;gšýž k topitž calefacere: zatápěti atd.; & topit'i immergere: potá
pěti atd.
-trácěti, k tratiti.. Part. by neztraczal Štít ř. 220% vtraczala t. 745,
vtraczáÍo—t. Nč. z-trácím, -tráce1 atd. Dial. utrácá BartI). 2, 4 (napaj),
utrámt t. 1, 55 (dni.), vytrámli sa t 346 (lhot); utrátím, utrátět t. 2
278 (dač.).

-třpčěti, k -trpč-itz_'.Part. svatého obtirpcziely exacerbaverunt ŽWittb,
77, ili—"řokiíšěl-i i vodnímier jsú boha t. 77, 56, odtrpczely (sic) ŽBod.
tamt. Znniklo.

trúcěti, ke trútit-i. Part. rukama o dřvi truczege Lit 1. Reg. 21, 13.
Zaniklo.

'

:túlqti, k tulžtií Part. (Ježíš dítky) přitulege Kladr. Mark. 10, 16.
-tvářěti, ke tvoř'itz': vytvářeti' atd. Us.
-ř/ořzětí,ke tvrdit-i. Part. komóň svú podkovú cěst potwirzal Ale. 1
34, potívrzal Ale. 1203.- Zaniklo.
.
fúčětž, k učžtiz' učíte se tomu čemu byste se měli odnaúčeti Jel. Jg.
Dial. pmes. poúčám BartD. 1, 156,_podúčat sa t. 251.
-_úzěti,_obzízčtz',k obud-itzj:

osočiti, neřknoutí. Praes. kto koho obuzye,

zlodějem Rožmb. 227, že jeho obauzjme KolT. 162a (1626), nepřátelé nás
obauzejí Akta z r. 1547 Jg. Impt nepomlouvej & neobouzej jiných Pr. Jg.
Inf. utrhnvými slovy obauzeti Cyr. Jg., když (žalovaný) konšer zobouzeti
směl WintObr. 2, 684 (ok. r. 1600), obouzeti koho Us. Jg. Part. vězte že
jest zle žaloval, 'súsěda lstivě obuzal Hrad. 1175, kteříž židy nepravými
zprávami při dvoře obauzeli Plác. Jg. Zaniká.
—'uáděti V. —vázět'i.

odletí, k odlití. Praes. padesát koláčiev z toho (těsta) nawales Hrad.
137%„a_njelík jenž v blati ze vale Příp. Svatojiřsk. Part. nádobie sě roz
walelo Otc. 186“. Kč. válím, válel atd. Dial. válet BartD. 1, 25 (Zlín.),
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húsata se \'álajú t. 325 (ml.).
*praes.

_sg. 1. valu

povatlal t. 178 (val.); _Egotrhmpogllejfi

pl.__3_.__rá._lx'_1_
t. 25

v_2__

(Zlín,).

:ygžgčítzjr_kngoizýti : _zaváněti

atd. Us.

_-_z_;ářč__t1;,
k_1_;ayfr_i_;j:
zavářeti

atd.

Us., dial.

vyvářat,

vyvářám

Bartl).

1,

79 (rožn.)„ zvářaní t. 328 (ml.).

-o:ářěti, _otvářcjti,knofpožftí. Praes. jenž duchovnie věci otwarzye. tě
lesné zakrýwá Alb. 86". Zaniklo.

-1)f,;gti, k nadm. Praes. mně týž věci nic nezavázejí ŽerKat. 61. Part.
aby to jinejm nezavázelo t. 296. Zaniklo.

-1;ázčti, k voditi. Praes. \' starém suchém člověku nesnadnč sě za-.
wazic natrápenie nemoci LékB. 210“. Inf. provázeti atd. Us. _Qdchyl. —váděti:
zaváděti, prováděti a j. Us, s významem jiným než jest ve -vázoti.
_77gá_žč_ti,
k požití;

svážeti atd. Us. Dial. svážat BartI). 1, 7 (zlin.)„ svá.

žajou t. 92 (kel.), svážali t„ 2, 10 (holes) atd.
_41'ěeě_tz;
-..s.t_sl_-„_qčš.ta_t.i
quuL-

455.__Za. věcě- bývá. předčasným

ze subst-_.v€9ee_s_t$:_v€šěf= consilium

klesáním

jotace

Mikl.

2,

vecě—&.vace-; o tom v. I.

str. 200._)'la tvary jen t. zv._infinitivní. — Aor. všade/a, vecěeh, goooch atd.:
sg. ]. weczech Kruml. 482% Comest. 258'2 vecech jemu Nikod. 52b; sg. 3.
kněz vieczie ])alH. 41, Boleslav viecze t. 30, dci vecio t. 42, kněz Oldřich
vecze t. 40; (Šárka) weczye DalC. 13, kněz wecze t. 76 a j.; \veczie ait
(perf., v. bibli Br. řekl) ŽWittb. Dent. 20; když bóh weczyc: Adame, co s'
učinil? Adam weczye: Eva mě připravila! Eva weczye: had mě přělstil
Alb. 91“, tu jemu jedna wecye Krist. 96“; wiece Pilat ait, s"ch Koř. Mat.
27, 65; wecze Apl). b, PílD., Jid. 109, svD. 32:5du. 3. (dva pústenníky)
wecyefta. Pass. 284, ona nevinná wecyefta t. 354,“\'tžíí“dva anděly weciefta
Krist. 1080, weczeffta Bel. 190% pl. mistři \veciechu Pass. 310, „wecziechu
Hrad. 895. ML. 76% weciechu BiblB. Mark. & 5, weczechu Ans. 3., ChelčP.
885, Bel. 155 a j. — Part. což sme vám wzuiecieli constituimus 01. 1.
" Mach. 13, 38. — Part. odwoczeno jemu bude EvOl. 15212 — Zaiiilglo_a.__zbyl
18.9. ?ÍCĚĚÍSFPFĚJZCQQ„dixit v dikci,

bibligk_é...a „odtud Vi..íin.a-mpřejímaný,

na,

př._wece kocour Květy 1834, 80 (v bajoe novodělané), (čížek) odwece I:.81
(též), odwece stařoček t. 89. _Arcliaismutomu nerozumí se &.béře se jednak__
ga.'_plu_r.__diigerunt: _)vecaie i lidé

dělní

Brig.

78% p_si___s_r_onuměvše
se _i_\_vece

Had. 34% vlci opravivše seř'i wece t, k nížto wece sestry jiné t. 41b; _dílem
„Ye-_n;ae_s»._.tl.i.cit:Egempán.prý=£1í_.91l!„pán_Bleh- 176: wece PU"= 81“
sagt Nejedlý Gr. 279, vece Herodotos Prášek Kambyses 4. — _Ze___složgn_in
slovesa tohoto třeba vytknoutizvlašte
_g_lgýeěýý_<sts_lr._
_qlgéštati polliceij:
aor.

(švec) obieczye Hrad. 115'), (židé) obiecziechu t. 74b, part. jakož jest obie
czal promisit Ol. I)eut„ 10, 9. part. čistota má bohu obyeczana ML. 4211,
adj. v téj rozkoší obieczaney ApŠ. 16. obyeczanym hlaholem Hod. 22“
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,a 23“; drží se (l_ial.u významu :: věnovati: inf. obecať slc., obecat Bartl).
2. 350 (mor.-slc.)_,-0běcet t. (jev.), praes;hať oběcim, moc na děti občci t.
(jev.), part. obraz na Častochov oběc-aný Suš. 41, co mi pánbůh zaoběcal
to mně němíně t. 280;
večeřčÉL,
_íevggpshg g_ěgfa. Aor. odweczerziechu Pass. 365, prvé než
doweczerziechu ML. 97“. Inf. wcczerziety poččchu Krist. 898. Sup. vejdu
k ňemu weczcrzat All). 28“. Part. když bieše weczeral Pass. 386, Jan jest
s tobú weczerzal Hrad. 55b a j. Part weczerzaw Krist. 95% ML. 1091', král
spal neweczerzaw Pror. Dan. 6, 18, neweůeřaw Kladr. tamt. !Q; \'ečeřím,
večeřel, —evatd. US.; dial. večeřám, -á.š pl. 3. večeřajó Bau-tl). 2, 54 (pře1'.)
a_—j.,—vé4čélřa.t-ť.
2, 145 (slavk)

atd.

-_z=_e_líččti,
_k___vgl_z'_čgiti.
Pra-es.

jáť

se

nefwelicziegy

Pass.

299;

ješto

sě

fweliczies tamt.. jazyk wzwelyczie ŽWittb. 11. 5. Inf. (Šimon) počě sě
fweliczíeti pyšnú řěč mluvě Pass. 296. Part. fweliczieg'ycz t. 104. Part.
jenžto sč fweliczal Krist. 107n, bych sě fwelyczal Štít ř. 154b; bych sě
fwelicziel Pass. 486. Zaniklý).
_ygsíěýiíltvngs'čýzítInf. viemety Pass. 425. Part. wyeffyegycz t. 482. Part.
kvietím
nevěš

obwieffan t. 87.

Us.,

NQ_yš__ším,__v_ěšeti,\'čšel. věšen atd.;

Qgc_l_1_xl_ko_1_1_„m,_
_v_ě_šej
a_vliyem

věsiti

límpt.

i_lyRLyŠŠL

v_čs. ]Ěiléygšým

Bartl).

1. 79 (rožn.), věšat t. 2, 99 (vyšk.), věšal, věšali t. 351 (hodslav), ii'evéšejte
mne Suš. 91. — nggg .j__Q_l_I_1ÍSt)C
impt._ věš podle včsítifvěshtyak
j_il_1(_l€_:_gž3_ň_i__ng,_1š$igi:
věšit,

věšíl Ban-tl).

k_ _qi;c_a_t„z'___no\fé
__iterativum dial. vísati,
haluze

ovísajú

2, 159 (brn.).

s kmenovou

_vyyíuulo se

_A__na_opak_yzniklp

souhláskou

nezměněnou:

tm.“3-08 (N'—al.)." '

-„víjq!tyl,__k
,vi-„Šm'tzl Part. proč sem pouigan

Ol. Job. 3, 12. powígan

Kladr. t. Kč. _govíjím part. povíjen atd.; dj_al._proč se nerozvíjáš Suš. 221,
dovíjá t. 22, jak sem já. víjala t.
g_láěčtě, „ke vlačiti. Inf. ani rúcha na sě zwlaczeti Comesb 86% Nč.
vláčím, vláčel atd. Us.
qgj;é$i.___z„e
subst. voňa vůně, \srov. Mikl. II, 455. Praes. newonyegiu
non odorabunt ŽKlem. 103, 6 (14), newonyegy ŽPod. tamt. Impt. powo
niey k oběti Comest. 138“; s —a-: wonay k tomu (kořenů Chir. 2621;
wonay t. 294'1 Part adj. balšám wonyegiczi Ol. Sir. 24, 20. Part. kterak
jest wouyal Kruml. 4125. wom'al LékB. 208b. Part. buď obět powoniena
Comest. 138“. Nč. \'oním, voněl atd.. impt. odchyl.: voň, pňvoň'si, při—
voňte si Us.: dial. voňat BartD. 1, 557 (mor.-slo.), cérky voňajú t., impt.
ovoňaj

i ovoň 13.26 (Zlín.) atd.

*

antičtí, lg grátíti_.__lnf. wywraczyety Štít. ř. 1931. Part.
kové stály. _z'prziewrayczalKrist. 76b, zprzewraczal jich stoly
v niejž (zemi) si sě obraczal ve'rsatus es Ol. Gen. 21, 23, by
obraczyely Štít. ř. 1885 Part. obraczan Pass. 110. Nč. vracím,

Ježíš měnní
Štít. ř. 212%
(vy) toho ne
obracím1 —e1

346
atd. Us. Dial. vracot BartD. 2, 10 (holeš.)„ vracál sa t. 1, 348 (rožn.),
obrazy se obracaly Suš. 4; převratět BartD. 2, 208 (třeb.).
Ígvánčti, __ke _zvonití: vyzváním,
Bartl). 2, 418 (1aš.).

-žíčětý,_požíčěti,_„ku požičiti.

vyzváněl atd. Us., dial. vyzvaňaš

O původu z požitčiti,

& dále ořzměnách hláskovýcb v póžč-, 1)0jč—._
pojíč-,

subst

požitek,

palicí-, puč— viz v I. str.

394 a 516, 539. — Praes. ten ješto pozyczye t. j. požíčie foenerator Pror.
Isa.. 14, 2, kak sě sbožným dušiem duch svatý. poziczie Krist. 102% slituje
se a požičie Hlah. žalm 35, 26, jenž poyczye t. j. pójčie commodat ŽWittb.
111, 15, mnozí népožičieji Hlah. Sir. 29, 10, když pro lichvu lidé pogy
czegy Štít. uč. 142b. Impt. poičei Hlah. Sir. 29, 2. Part. nepozyczal sem
non feneravi Pror. Jer. 15, 9, nepoyčal sem Kladr. tamt. Part. nádoba
nemá poyczana býti Hug. 9. Nč. diol.: inf. požěčat BartD. 2, 43 (kojot),
požčat t. 1, 11 (Zlín.), pojičať, pojčat t. 108 (133), praes. požčom, -aš t.
2, 344 (laš.), impt. požčaj mi šátečka Suš. 130, part vypožčali si BartD. l;!
166 (val.) & j.

Iterativa tvoří se“ ve slovanštinč stále a nově, & tudy vyskytují se
také v č. nářečích východních iterativa sem patřící, na území západním
& v jazyku starším neznámá. Na př. mor. měn“ k —núti tř. 11: zahýňám,
vymíňám, vyhřňám atp. k lag/míti atd. BartD. 1, 155; — -ďřžeti k držeti
tř. III: zadřžám tamt; — blížeti ku blížz'fi tř. IV, praes. ublížám BartD.
1, 156; -cízctž k cídžti, inf. vycízat t. 1, 287 (vol.); -dájeti k dojíti: na.—
dájám t. 1, 8 (Zlín.), udájet t. 2, 146 (zábř.); -dra',bětz'ke drobiti; pře
drábám t. 1, 8 (zlin.); -drážetz' ke dražitz': dobytek podrážá t. 1, 156;
—klášetike hlásiti: ohlášám tamt.; -Imájetž ke hnojžtž: vyhnájáln tamt;
—hra'žetz'ke hrozitz': vyhrážám tamt.; -křčeti ke krčiti: skřčám sa tamt;
-lážeti k Zqziti adio). lozz'ti (srov. I. str. 87): rozlážám sa. odlážám tamt;
Tiižřížčlčťíke

*číž/řcz'dz'tz'
stč. břěžditž sč lucescere:

až.se

bude mříždět t. 2,

343 (zábř.); máti-ati ku patřitž: kdy mě zaopatřali t. 1, 156 (1aš.); -prá—
ščti ku prášiti, V. nahoře; ránětz' k ranitz': ráňaů ovoce : srážeti (se
stromu) BartD. 1, 259, a také podle V. 2. pl. 3. ráňú t. 314 (vol.); stá
čětz'ke stačitž: jak stáčá t. 156; -strájeti ke strojitž: odstrájám t. 1. 8
(Zlín.) a156; -strášěti ke strašiti: odstrášám t. 1, 8 (Zlín.) a156; tláčeti
ke tlačiti : tláčám t. 1, 156; -vířetž k věř-ití: nedovířat (nedůvěřovati) t.
1, 91 (stjick.), dovířám t. 156; vrceti k m-tčti: navrcana muka t. 1,- 127
(1aš.); podle slc., ze slovníku Bernolákova, uvodí Jg. také: -hlázeti_, při
vy-hladiti,

-chlázetz' při vy—chladiti, ka'šeti při s—kositi, -Ícr0uceti při roz—

kroutiti, mlázati při mladiti, rouccti při routiti, hroutiti, -sáceti při u-sotiti,
šíjcti při šíti a j.
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2. vzor

\

tesati, tešu.

157- _S_el_n.
patří slovesa. třídx..pát.é,.jejichítokpen
_ti_y;1íse zakládají

praeswsní .i.infini

na společném kmenu základnímgakončeném

113„pája-_, rapu—; 33.th

sqx1hl_á._sko_u,_

utvořen jespkmen infinitivníyřípgngq _:a_:_Q&Q-.=.

rópat-a- č. rem-an .a.kmen praesentní Příponou fie„FM:..ýqšer_„z.tesfj9:..
stsl. rópašte- č. repce- ze rapab-je- [: Lesk. III. 1. B. 6)].
Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:
Sg.

tešu, '$: \

du. 1. Mšené-, ma
2. tešeta
3. tešeta

2. tešcš
3. tcše
novotv. podle V. 13: tesám, -áš atd.;

tešcm, mw, -my
tcšete
9950!—

tešú, -ž ; '

imperativ:
sg. 1.
2. 3. těší

du. 1. žebřěvč, tešvě, -va
2. 3. žebřěta, tešta.

QDI-A

žebřěm, tešme. -m3/
. žebřěte, teštc :

novotvar podle V. I“: tesaj obd.;

imperfektum:
sg. 1. tesáer
2. tesáše
3. tesáše

tesáchom, -me„ -my

du. 1. tcsáchově, -va

2. tesášta, -sta
3. tesášta, -sta,

PFI-'

tesášte, -ste
tesáchu;

aorist:
sg. 1. tesach

2. tesa
3. tesa

. tesachom, -me, -my
. tesaste, -šte

du. 1. tesachovč, ma

2. tesasta, -šta
3. tesasta, -štq

. tesachu;

Comp—
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tvaryjmenné:
inf. tesatí ; sup. tesat;
participium
-nt:tešě ze stalšího —ša,tešúc-, -íc-;
novotv. podle V. I“: tesaje, tesaiíc-;
—m5: —;

-ló:tesal,'-a atd.;
-as : tesav, mši, -vše;

-nz:tesán, -a atd.;
subst. verb. tesáníe.

K tvarům jednotlivým.
158. 1111e_s_9_n7s..„Síng=.„l:_..£?šze_:im._:i,___pý_fMši. Na př. (já) vem
kazyu DalC- 7, tLŠÍ__U$.-„SPÍS-_
Analpgií .pqdle. .yedu_.2td-„„9pě!=:;ua- ©9118.
51>i$-....(Le419_..:0_.a„„9b..;

dial-

-0,

-em

atd-

jako

v š 54- — „Sing.-_ ._2_—..
'ŘQŠĚĚ.

psi. tešešb. — Sing. 3. teše, psl. tešctb. — Du. 1. řešené, ma, stsl. teševě
(ma), zde nedoloženo. — Du. 2. 3. tešeta, stsl. 2. —ta, 3. -te, též. — Plur.
1. tešem, -me,' -my, _psi. tešema, -me, -my; dial. -mč atd. jako v š 54. — '
Plur. 2. tešete, psl. tešete: dial. —ťcatd. jako v š 54. — w;i_ýgš_gí_,_-Lúl_
i_psl. teš'qtr.: všickni pyffuv Pror. 92b, a'ni kazyu Pass. 407, pijffíj &ffelij
listy

mezi

sebú

Štít.

ř. 95b,'(děti)

ffepczij

Štít.

uč. iosb,

_1'1_s_t_q__k_tgrý_i_gy'_
__tl

61'3 bohovéwiklijse Akp. 22 atd.;epýgiímoflleEdíétfl-Mké.

zim-;

cl semen __thci_wyzobuflfrpl 549, pjffau kronikáři Seel. 237, ruce se wážau
t. 296, _t_e_š_o_u_
U_s_.__;
diol.

-ó,

-um

atd.

jako

v 5 54

Slabika kořenná.bývá v některých tvarech starých dlouhá, proti krátké
tvarův jiných; o tom viz doleji při slovesích jednotlivých.
'
NQXQLXWJQQML l:-!??ém,.__£š_ažd:_s___na.Přa39913? sé hyba Hug
373, vzmisa tabescet Hlah. žalm. 111, 10, že wrtrate Ol. Nííňij' 'l-CÍJNI—I'ÍÍÍIT'

3. již sě hibagiu ŽKlem. Puer. 79. jenž sebú nehibagi Hug. 277, žáci tggígi _
se ho Bak, 1, 303 atd., tesám, tesáš atd. Us. (vedle tešu, -eš). — Dial.
vyskytuje se také novotv. -ím, -íš atd.: to kura pekne krákoří Koll. Zpiev.
2, 50, kóň rží Dobš. Poh. 3, 83, Duš. Věstn. 1890, 26, vrána. kváči někdo
kráčí Erb. Pís. 77 (z klat., odchylkou pro rým).

15919.9.2133!mel-„ten,;

např.(ty)prfikazi

AleM.
3, 8, treíkci Žchm. 37, 2, _pe_ffy__se__me_čeu_i___
gcgngĚIjQNŽÉijtbL 44,
4, newrtrzi Ol. Ekkl. 10, 20, _wytei'gdvě dště t. Ex. 34, ], _otieg inteljl'ogel
Ž_Wi_t,tilL Deut.

7, otiez

skota

Štít.

ř. 246“.

%

Du.

1___ž_qbřěigě._
-v_a_,-_77_.ldc_vl_1vej_
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.Llolqženo;

Šla

_tešvč.. fw.;

placzxvy„ez...oba„1lío_d_l_16;

; tešia: wngnggělyíg

2- 3.29M,_„$£i9_11%1919_

20b. — Blur. 1. žebřěqugšgcšgbuf_qýing,
—'In_?/:

placziem ploremus ŽWittb. 94h 6, _[lggwy_jgj_t._ 34, 25, ggšlpq
dial. —mč atp.,

jako

v praes.

indik.

— 131g,_21__3_.__
ěekřýtg, _t_g;_š£e_
: zebrziete

a/vyvrženi buďte ŽKlem. 91b, trefkciete Koř. 1. 'l'hess. 5, 14, veselte sě
a rzehczete & Pror. 79h, tlefczte lukama plaudite ŽWittb. 46, 2, czefte
t. j. češte DalC. 4, _Qštg_jjg,_;_za -te jc dial. -ťe atd., jako v pracs. indik.

— Mn.!zaslabikaMákrálská,„proti_.d19u1!š..&va:rů_..jíaýghl
č—9: apř:,.káza!zí-kýžgrka.ž,
Štít. ř. 246“ atd.

srov. % 19

pláču-plačš p_tázati-otaž .Stčfptěí/B.ale otijez

Eov9_gvary___p_od_le___Y,__1?___t_e,sqi_atd.:
na př. nehybay
mne ŽWittb.
35, 12, _!gapífgy____'l_'ljis_t:
145, nehibaite
muú ŽKlem. 35, 12, kolebayte
sě
Pror. Isa. 29, 4, 112W[153x129_$9bš__MLg61b atd-. gese1._tesej_w.Us_. (vedle

teš, tešte).
160. _I_1n_p_e_
_1'_fektg_um___tesác'lyapdnmpgoti

stsL

tešggghó

atd„

v. š 26

č. 1, b). Na př. oraffe muž veliký DalC. 5, Épšglqvgglugg)_15__glgšg__píjl5
Ěspimkgzaffe & nos_j_er[1u_uljzyezgfllq__t._67,mazaer Pass. 334, Judáš wm'affe
Krist. 755, zehraffe zástup Štít. ř. 115% pacholíčky (du. nom.) žalostnč
plakásta DalJ. 56, wrtrachu susun'abant ŽKlem. 40, 7 atd. — O uovgt_v_a_1ju_
anzýšfeíwiým z nich.. (býkův) .fopcieffe..17roj._26% v. 5 26 & _lffšíf"

161.Aglzigtieáacla.atd:,..psl— Mac./5.9.4134.Na př. otázach jie ŠtítV.
29, ptáček na zemi sě svaliv i zmyfa Pass. 314, (Marcellus) sv. Petru sč
przikaza 1:: 297, (dva. učedlníky) sv. Petru sě przikazalta t. 289, sv. Petru
sě przikazachom t., rytieři na ňem toho potazachu Kat 146 atd.

162. Tvary jmenné.
.:DLn_f_i9_MJ€$9tmt_flg„pslf...E€thNa

př- miffati tabescere ŽKlem

104“ atd., tesati Us. Místo -tz' bývá -t &dial. -f, -ci atd., jako v. š 58 a).

— Inf. dvouslabičný je dlouhý -átí : psáti, lháti atp., vedle trojslab. na
psati, vy-lhati atd., a ovšem také psát, lhát atp. proti na.-psat„ vy-lhat,
atd., srov. š 31 č. 5; dial. odchylka: poslát chodHan. 29, t. 234, nehumím
to vypsát t. 236, vlivem příslušných tvarů jednoduchých a dlouhých.
331311;

_I_l_L_1
1_n___te_._s_c_zý,_p_s_l_.__z_ř_qggt__a,
Na. př. tělo,

jehož

mazat

přišla

Hrad.

41“, ona k rovu jde plakat. Krist 73b, (Abraham) přišel plakat Tkadl. 2,
22, (apoštolové) sú sě rozešli kázat ŠtítV. 184, šel pyfat; CisMus. Rozb.
188, šel orat t. 187 atd.
..a). Pa).—ti.czi.ni1_1_m_-3?t.;___t€š_ě,
„Ze „sm.šího .. teša., & _mšic-„l_„fiýqz

z psl. tešg a tešqtj-. Na př. viesi'e cépy Jid. 102, tyezye sě Pass.,303.
tiezuczy

Hrad.

tebe..

44b, ggga)___byla___jgko__zq_sna_ _wzdýliíiuqzl _Ji__d._
160, vieru
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kazucze Kat. 112, se potyezyucze Ale. 2137, lzijcz na tě Štít. uč. 45",
wzdyflijcz a [tonich Štít. ř. 702 pleeflijcz nohami t. 37% abychom trpěli
newrtrzijcz t. 148'-“atd., teše, tešíc- US.; dial. píša, oř'a BartD. 1, 26 (zlin.)
a j., tešúc slc. — _Novotv. tasaje, __-íc:wzdychagie Hrad. 22b, dychag'ycze
Modl. BP, hybagicz

Ol. Jud.

13, 6, _hlgdagigze_n_(3_oines_g_
83b, nekolebagicze

Ie Chelč. 175" atd., tesaje, -íc. Us. — O novotvar-ých adjektivech
plačijící, treskcijící atp., v. š 35 č. 12.

d) Participium

-žjžcí,

-m5, v č. nedoloženo.

e)___I?a1jtici_pi_11_m :_lě:_tcs_ql_, -_a_atd., psl. tcsala,
vz. V. 1“ v 5 147, e).

-a atd., jako
,

Í)_I_f__a_r_ti_cli_pium —os: t_esav, __-yšý,__-vše,psl. tesava atd., jako
V. 1“ v €; 147. f).
_g)__Part_ i_cip__i11I_I_1_-_nq_:__
t_esán, -ána„atd.,

psl. tesano.

—a atd.,

při

při vz.
na př.

kupaan Pass. 31, pfaan Pror. 65b atd., jako při vz. V. 1“ v 5 147, g).
_h)„Su„b s.ta_n..t_i.vum .ve_l'.ba_1„e_ě€€sínie„ 4, z wurde, jako při vz- V

1“ v 5 147, h). 0 kvantitě slabiky předposlední v. 5 45.

Slovesa jednotlivá, tohoto vzoru.

.

163. V praes., i_nipt a part-..-nt.. (v stsl. také v impf.) spojuje se
souhláska kmene základního se souhláskou j— přípOny praesentní a vzniká:
153 -13-, 415- z -b.í-, ili-, -mJ'—;
43, —f—-.
4?— z 47% -l
-nj-;

+, + ze vai-, -S.i-;
'Ž'a 'š'r
+,

+

'č' 2 "gj'a "chi—1"hj—;
z —d;7'-,—t7'-

A podle této souhlásky dělíme slovesa sem patřící zde dále v několik
skupin.
Tvary ostatni hláskové změny právě vytčené nemají, a jsou jako ve
vz. V. I“: aor. tesach, ímpf. tesách, inf. tas-ati, part. tcsal, tcsán, tesa/v,
jako dělach, dělách, dělatž, dělal, dělán, dělav. Odtud pak vychází podnět,
aby také místo náležitých tvarů praesentních byly novotvary podle V. I“,
a jest pak praes. tesám, impt. tescj atd.; novotvary tyto zmáhají se časem
víc a více, zvláště v češtině západní, pronikají ve všech skupinách sloves
těchto a mnohdy vytlačily tvary náležité docela, na př. říká se ještě pla
kati-pláči ob. pláěu, ale nikoli již pyči n. pyču, nýbrž jen jag/kám.
V 55 následujících jde tedy jen o praes., impt. a part -nt, po pří
padě o jejich novotvary; jenom někdy je potřebí výkladů a dokladů také
pro tvary jiné.
'
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164—lr3f;__:l%9tj-,
pt_aesfmato.
_Na př,- „hýbatit Stsl- .f/ybati. Praes. hýb'u., 4"ch -i atd., stsl. aybqu

atd.:

'čsož sě hibe ŽWittb. Pner. 79, jím se hýbem ChelčP. 242“, ani (hadové
mědění) se jako živí hibi' t. j. hýbí Pass. 293, ti sěm i tam sebú hiby
'Hug. 277, jižto se nehybij Ol. Bar. 6, 41, _živošiqhom „ješto fe hýbí na,
_zglnllíledr. Gen. _1, 28. moci světské fie hybii Hilar. 15b, hybij fe a trzelú
fe Beu. 3. Esdr. 4, 36, drahé perly myslí hýbí Jel. Jg., vida je ani se
nehaybý Háj. 52b, zubové se cbeybi (sic) Lún. ort. 1586; zrušením pře
hlásky sg. 1. býbu, pl. 3. hýbou US.; novotv. podle V. I“: země sě hyba
Hug. 373, ješto se hyba Ol. Lev. 11, 44, jenž sě od větru hiba Koř. Jak.
1, 6, již fie hibngiu ŽKlem. Puer. 79, jež hybagy sě Hod. 7", ti jenž sebú
nehibagi

Hug. 277 atd., hýbám,

gloženo;
tamt.,

-áš atd. Us. — __Impt,[tg/_bi,__la,yb,_
gde ne-__

novotv.: nehybay mne _ŽWittb. 35, 12, nehibaite mnú ŽKlem.

nehýbey sebú Jel. Jg., ludv'_lgaj__,a_td.
_Us, — &njtJaýbě;

_(lide mocní)

vč_inienepokoj veliký na světě bybijcz světem jako vietr mořem Štít.
1423, novotv.: rty jedva hybagicz Ol. Jud. 13, 6, hýbaje, hýbajíc— Us..

M2299.
labuti,: _(tesař) dlabe__0_l,_
Sap. 13, 13, Lit. tamt, dlabé Hlah. tamt.;
'dlabu, -eš atd. US.; novotv. praes. dlabám, impt. dlabej, part. dlabaje Us.
— dlabat—ije z dolb-._ z koř. den)-; z tohoto, oslabeného v dblbf, je_,stsl._
dlabgtž praes. dlňbq & č. dluh-__v _dlubaýi praes._dlubu US.; dlub- & dlab—

_jsou dnplikaty významu nyní stejného, ale stupně rozdílného.
Žádá; jg; se_g11_'bi„Blá,zn.
_13lb, nedrb Kom. Jg., drbu, -eš atd. US.;
podle V. I“: praes. (nemocný) ty strupy dí'ba LékB. 2021', drbám, impt.
drbej, part. drbaje Us.

_Igrqbatýl: (sladovník) hrabe neusada Hrad. 133“, muž fhmbe popel
'Ol. Num. 19, 1, (Řekové) sě vždy ke zdi hrabyu Aleíd. 2048, sě'hraby
Ale. tamt., že s nebo seno shrabí WintObr. 2, 42 (r. 1620), lu'abu, -eš
.atd., impt. shrab to US.; impt. shrabej to, part. hrabaje US.; dial. hřebatz':

kura hřebezhrabe

BartD. 1, 216; hřebatz'zdomlouvati, kárati koho

BartD. tamt. (val.)z auředníei nám nehřebau Kom. J g.
globati, _khabqti,z klvqti praes. klžoju: pelíkán nosem se vpmi klube
Vel. Jg._,ptáci se klubou US.; se klubají Us. Jg. U Jg. též klubatizklu
batí, pmes. klabi, bez dokladu.
qulcibatí; (třtina) sě kolebe moveri solet 01. 3. Reg. 14, 15, mysl
.sem i tam se koleebe Jel. Jg., (l_iggle, kolebinQhelčP: 108b a 232“; ko
lebayte sě fluctuate Pror. Isa. 29, 9, nekolebagicze se ChelčP. 1755. Nč.
kolébu, -eš atd.; praes. kolébám, impt. -ej, part. -aje.
ýgubqti, „sA—Zubaté,škubatz', šklubati: pl. 3. tn (vlnu) s nich fklnby
Mand. 64b, mnozí lichvami bližního šklubí WintObr. 2, 206 (r. 1600), ptáci

352
nás

(sovy)

ošklubí

RZvíř.

Ěqdjilageubghy

(1814)

139,

gHester)

lkubygz__je_ _Q'_1_a.sy)___s
sebe

ř. 2055. Kč. šklubu impt. šklub atd. US.; praes. šklu

bám, impt. -ej. part. -aje Us.
imáma;
(já,) ftřebi Drach. 101, (diábel) wyftrziebe řěku absorbebit
Ol. Job. 40, 18, psi na běhu z Nilu nestřebí Jel. Jg. Nč. střebu, -eš atd.,
(bolesti) ducha střebou Čech Nezn. 19; střebám, -ej, -aje Us.
škrabati, škrábatz': škrábu, neškrab US.; nešlmíbej, škrábaje Us.
zobati: praes. padne-li to slovo na cestě, tuje ptactvo zzuobe ChelčP.
198“, jelikož

ho

(máku)

zrn zzobete

Ale.

1068,

_1_:e9___l_rlák
Řěci_zq_lq)_'__13.

1080, žáci víšně zoby Pass. 70; co semen ptáci wyzobu Troj. 54“; impt.
zobyz hrozny Lit. Deut. 23, 24, zobiz 01. tamt., _ngpe, moji ŘěcinAlqu,
1062. Nč. zobu, -eš US.; zobám, —cj,-aje Us.

Krom toho je v usu ob.: ďabatz', ďubati & lzloubati praes. —b11i -bám,

impt. -bej; a, diel. hříbat'i hrýzti praes. sg. 3. hříbe BartD. 1, 216, -zíbati
—ozíbu,ozíbe t. 2, 29 (holeš), rúbati- vyrúbem Duš. verb. 293 (sla), ši—
batz' švihati-pošibe koně t. (též). O -lm za náležité -bám atd. v. str. 327.

165- .Inf-_ýgti=_p£ees_-_

„atd.;

Eg,_pžj_.____k_ccpqý_ž
s_tgl.__lcqp_qýi:Praes.

kaýu.

du,

-i atd.,

stsl. kapqu

atd.:

(já.) vám tyto řeči jako na hlavu kapi Itokchl. 337'), wzkape mój hněv
stillabit 01. 2. Par. 34, 25, klí padá & kape t.__Ezech 27, 19, rtové kapí
myrrú HusŠal. 1025; kapu, -eš Us. Impt. kapz', kap: kap po svých-:kliď
se BartD. 1, 221; kapej Us. Pant. kapr!: adj. krópě kapuczie ŽWittb. 71,
6, kapiucie ŽKlem. tamt., kapaje, kapajíc— Us.
čerpati, čerpu atd., v. 5 73.
_drq'gaýj; ruce drápí Kom. Jg.; drápu atd. pl. 3. dl'ápou US.; drápám,
drápej, drápaje Us.
391116545„decima-.,., qlajtůrffěí,_.,_c.lzrwg£éJe.:

ktož chn'ipe Ben- J

her!--Jed?9_„pano$č .ležiešc. -a. 311.114pr _Ale- 2442; chrápu, chrůpu., —ešatd—

Us.; chrápám, -ej, -aje Us.
_lqlepgtí; smrt kosu klepe Hod. 85% klepu, -eš atd. US.; (Johanka
nedávala. Vondráčkovi) klepíci mu k nosu WintObr. 2, 29 (z r. 1510);
klepám, -ej, —aje Us.

_lgýgqýz;
: on se rád kaupe Háj. 1425, impt. kup se & drže se břehu
SmilPřísl. ('Výb. 1, 842); part. kupye se v nepříetelských vodách DalC. 50,
pyí_š__se_kupye__u__V1tavě_tamt., v tej vodě kupye sě Pulk. 62b. Nč. koupu,

-eš atd. US.; koupám, -ej, -aje Us.

s_yeaěá.sel-„-fypýiafuplja9391:= praes. (korábníci) popelem sě poňpij
Ol. Ezech. 27, 30, kniežata z oken sypij peníze lidem Háj. 112b, jámu
pískem pofypij Har. 2, 236; impt. fypyz LékB. 2075; 'pmft._pi_esekna hlagíg
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_l'ypjerpgěeplaketjmmeg 1515, prst na hlavu fypice 01. 2. Mach. 10, 25,
Hpice popel na, své hlavy t. Jud. 7, 4,—sipice Hlah. tamt., fypíce Kladl—.
tamt., "na hory fypice vrch nasypali Háj. 204“ atd. Nč. sypu, -eš, impt. syp
US.; sypám, —ej, -aje

Us.

_ščiepati, štípati; praes. já (holub) nosem štípí BZvíř. (1814) 154,
wyl'ftipij je (oko) effodiant 01. Pror. 301 1,7, vzštípi Hlah. tamt., Qadeígé)
do smrti „vífczipi Mena.. 20b, komáři štípí Voln. 37; part. jimažto (křídly)
tepe mčkky' vietr na dvě štipie scíndens Hlah. Sep. 5, 11. Nč. štípu, -eš
atd. US.; štípám, -ej, -aje Us.
»třgpatih:part křídly třepíc BZvíř. (fénix); praes já křídlem třepu t.
(holub); ryba třepá ocasem Rosa. Jg. (v. třepe), křídly třepaje Jg.
Y__11s_11_ob.__j_e__k1jo_m__toh_o:
capqti,

-pej & taktéž z-cípati,
patž,

_chňquýg

cupatz'

praos.

—pu _i -pám,

impt.

prasata scípč BartD. 2, 139 (zábř.).„ dupqti,_ hou

k_l_a1__a_aýi,
krapati,

křapatz',

_lgíágqýzf, křupqtg', _lapati,_ lípatz'

-1ípu dial. l'épu BartD. 1, 79 (val.), _ěggpatifloupu dial. l_úpu, klasy se lúpú

BartD. l, 307, lupatiz rýpatz', skřípati, šoupati, šňupati.
166. _Inf. ;oatz' &,Jeti,
Ystčeštinč sloves -vati p_raes. —v'natd. trvám nebylo, rovněž jako
3 51:31.Co sesemv _v_dobopozdější hlásí, jsou novotvary vzniklé analogií..
Na př. kývatz' praes. kývaju

atd. & Lývu v. 5 148;

— _pllngaýivp_gges._
121g:

gqju &plavu v. tamt; — plúti novotv. plooati, a k tomu opět novotv.
part. plaz-ě: ploviec 'l'roj. Jg., plovíc DalJ. 105 Lup.; —_zoátz'_p_rz_íos._
zam;
Ll: B:. .Múyíl

klamu

na ty smlauvy

ghgdgíohgldíogýi

zuwj

I?.QYOÍ'V:
šavi..=„jesin.i_fl..1ru_hé.k „sobě má
příbuzné

t. 321;

se praes. dívám

Hin“—2a 188,

— _p_1_i_1_1_ío_lto
_dťlle__novotv.__v_nář. v_ý

se,_i1npt. -ej, part. —aje, _a dí_al._'g'dívuv_sa_„_

Bartl). 1, 90 (stjiok.), kmotr sa díve t„ 347 (rožn.), podívte se t. 164(va.1.);
zit-ati : -ám, -ej, -aje & praes. zívu, -eš Us. & BartD. 1, 25 (Zlín.) a, j.;
zpívati: 'ĚÍIII, -ej, —aje, & dial. praes. zpívu I:. 83 (val.), sg. 3. zpíve t. 149
(laš ). —

Sloveso. pak jfati jsou vesměs původu podružného a novějšího. I nej—
starší z nich. úfatz', je z býv. u—pav—ati,& má. tvary náležité podle vzoru

V. I“, v.š 148. Ostatní jsou původu mladšího &mají praes. -ám i -u; na př.
gqggfati

v.___cjauo_czti z_n_erp_. __za__1_1_e_n
_střhněm.

zůwen,

ygfgt?

_z__k_lc_>__bq_ti,
blafati

atp., praes. —ámi -u Us., impt. -ej, part. -aje.
167. _Inf. -mati, p_raes. aiu; atd.

Bo př. dříemati slsl. drémati. Pmes. dřimím, Ju, -i atd., stsl. drženqu
atd.: já nedřími__B_1_'._._Jg.,
'newzdrzieme Ile non dormitabit

ŽKlem. 120, 4,

newdrzyeme se Hod. 13% zlí zesnú a dobří sě wzdrzyemij Štít ř.?2318;
novotv. zdřjmagj fe pastýři Br. Naum. 3, 18, díímám, -áš Us. Impt. dřčm:
Gebauer. Historická mluvn. jaz. česk. III. 2.

23
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b_dgte, _n_ed_rz_gmte___13__1ti_gE
77 (n. 78);

drzyemye leze pod kola Ale.

uovotv.

dřímej

Us. Part.

(Iříemě : an

2445, jako driemie Baw. 97, druzí sedí

drziemijcz v lenost-i ChelčP. 113b; adj. písařóv drziemicich
k evang.; novotv. dřímaje atd. Us.

Lit. předml.

V usu ob. také: šišmatí, ušišmati praes. -mu atd.; a díal. zkoumati
—zkumuBartD. 2, 139 (zábř.), objímati - obíme matka sirotu- Duš. verb.
360 (slc.).
168._I_n_.f.-._;r_<tti.
1>1'ae.5:._-.řu.3ft£i.“ WM“
ga _př:_q_1_-aýjzf
s_t,sl._o'z'ati,_1)l'aes. ořu, -z'u,

atd.,

stsl. 01sz atd.:

ktož

vorze chtě bohat býti t. j. uoře z óře Štít. uč. 93b, ten vždy vůře RZvíř.
(kůň), zemí našich neworzeme Alxp. 101, řekli jste že země neorzete t.
102, zahradníci orzij zahradu Štít. ř. 188% orzy Comest. 2235. voří Jel.
Jg.; zrušením přehlásky sg. 1. ořu, pl. 3. ořou US.; novotv. orám, -áš Us.
Impt. oř atd. US.; novotv. orej Us., omjte Suš. 517. Part. ořě: lidé na

druhé straně orzycz vlka okřikú Pass. 569, zahradníci omijcz nepřestanýí
„klídiec___za_l_ujady,
Štít, ř. 189“, orzícz

ComesL 2232 woí'yce

Háj.

793, oře,

oříc- Us. spis.; novotv. oraje, orajíc- Us.
Podobně
_ĚÉCQJŠÁ;
praes. který káře J g. (XVII stol.), part. zůstal Josafat na
tom miestě přísněji káře své tělo Barl. 2, 25; nč. karam, -ej, -aje Us.,
dial. kářn Btch. 249 (dol.-beč.) & j.

Málaga;

kuřekrákoře Erb. 157, ženy krakoíí RZvíř.Jg.; krakorám,

-ej, -aje Us.
_glgy];_rc_z_ti__:m_part._
fkuhrzieeze

m. -íce_Che1čP.

182b;

skuhrám,

-ej,

-aje Us.
_sgthq_t_i_V_::_(zimou) se t_íjasti; part. dietě pláče jako

fychyrze (sic)

zimú ML. 1352 děťátko plakáše fychrze zimú BrigF. 47b, (rytíři, na lodi)
sychí'ic pojedú Baw. 244. Zaniklo.
_tyh;qt-'i____qe_b91_i_
_tzft_r_ati_murmgyalješ

praes.

nebudú

sytí

i wztytczyu

(sic) murmurabunt ŽWittb. 58, 16 m. vztytřiú; srov. impf. proti mně
tytrachu susurrabant I:. 40, 8, pant. tytraly murmuraverunt t. 105, 25.
Slovo onomatopojické, zaniklo.
_Qgrt_ra_t_z'_m11rmu1'are:
praes. když srdce newrtrze
Alb. 11b, (někdo)
zwrtrze Štít. ř. 175“; _novot\__'_.
že wrtrate proti ňemu Ol. Num. 16, 11, p_ljog_

Éjgtlagí

17, 5; impt. newrtrzi ne detrahas regi Ol. Ekkl. 10, 20;

_pa11g._
ppčěehd_liidó___)\frty;yez mluviti_ Pass. 14, wm'zijcz

na ně Štít. ř. 63b,

bychom trpěli newntrzijéz Štít. ř. 148% srov. wrtrati budú murmurabunt
ŽKlem. 58, 16, Judáš wrtraffe Krist. 75“ a j. Slovo onomatopojické, zaniklo;
srov. vrtlati v š 169.

35.5

gyga;

praes. (já) Zebrzy všady Troj. 2282 ty jmáš přieliš & druhý

zebrze Štít. uč. 1403, pyšný žebrák nic —nevyžebře Kom. Jg.. zebrzem—li
prosiec světla Štít. ř. 116“, chudí žebrzij ChelčP. 17511 wyžebrzij t. 212b;

impt. zeblziete & vyvržení buďte mendicent ŽKlem. 108, 10, zebrziecze
m. žebřěte ŽWíttb. tamt., zzebrziete Ol. tam.; part. (Alexius) zebrzie
seděl Pass. 323, syn sedieše zebrzye Koř. Mark. 10, 46, (slepec)___s_ec_lč_1„
_žeb_1jz_e__QllelšIÍ,
70b, pojide žena zeb'rzicy Pass. 289, chleba zebrzicze Hug.

99, žebřyce Háj. 361 atd.; žebříce DalJ. 89 rkp. Z, žebrúce t. z rkp. F,
chybou. _Nevqty. žebrají
-aje U's.

Lomn. Jg., gelggagque___(_3h_elčlř,
1655; žebrám,

gama:
praes (já) žehři Drach.
'z_e_h_r_ze
Štít,__u_(_;,120b, všíckni zzehrzi

-ej,

101., ješto zem—zeŠtít. 1103,1v_.__1_>g_q;e_1
Ol. Sir. 13, 27, Zehrzí Kladr. tamt.,

Filistinští zzehrzí Ol. Súdc. 15. 11; impt. nezehrzy sě s svými dětmi Štít.
uč. 108“, zzehrzi sám na ně Ol. Job. 42. 6; part. Príamus proti Eneášovi
Zehrze takto vece Troj. 193% adj. žehránie zeln'zycich Koř. Řím. 15, 3.

Ema-„žebrámt

fej,_:,ajsa.Us:.

_Išrom _tohov usu__ob._takézipárqtá praes. šev se párá 11.se páře, páří

BartD. 1, 25 (Zlín.)a.j.; — &dial._:_

přebírati se BartD. 1, 198,kdo

se v jídle _babřet. 140; cabrati se u. čabrati sczloudati se t. 202 a 203,
ten se čabře t. 203 (val.); mammti, mumrati : bručeti, medvěd mamře
t. 229; šabmti : hrabati, kde sa. šabřeš t. 271 (val.), šemrati : šeptati,
(lidé) o tom šemřú t. 273; ščibrati, husy ščibřú zeď (ozobují) t. 272;
ty?—ati:utíkati,

(já) tyřn t. 280;

sbíře zrnečka Suš. 332: -dírati,
umířu 13.79 (val.);

-bía'ati,__g_b_í_žg_
t. 1, 25 (Zlín.), straka

zdířu BartD. 1, 90 (stjick.); -mímti,

321257112
(ku p1'_áti i_ příti),

zpířu t.,f_s1>íí11_sa t.; wírati,

zavířu t., otvířu t. 90 (stjick.); starati, ustaře sat. 129 (laš.); Žfétgšž:
_SůáíuBtch. 249 (dol.-beč.); škemrati, škamrati, škebrati- praes. -řu Us. Jg.
169.

_Inf.

-la_t£, p_raes._ -l_'_u_a_td.

Nappřiplgipolqtý (stsl. glagolatz). Praes. plápol'u, -iu, -i atd. (stsl.
glagoljcg atd.): oheň wzplapole ŽKIem. Deut. 22, milost__p_l_a.pqle
ve, mp_ě
M0111.12“, (kůr andělský) plapole milostí boží Štít. uč. 993, (vy) plapolete
milostí

boží

t. 68“, ti najviece

plapolý

milostí

boží

t. 67“ atd.; _n_o_y_c_>_tv,

_plápolám, -áš atd, Impt. plápoli, plápol, zde nedoloženo; novotv. plápolej
ÚS. Dart. plápole: plapolycz milostí Štít. uč. 68% adj. (andělé) plapolyczý
milostí t. 675, s těmi anděly milostí plapolyczymy t. 70“; novotv. plápolaje
atd. Us.
Podobně
'
ýglglqýgf,lgulglati: praes. svět buble ŠtítPař. 26b, stařec buble Rosa. Jg.',

bublu i -ám atd. Us.
qulqěqýý; praes. co huhlefs Hod. 85“, všeliký pohuhle sibilabit 01. 3.
23*
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Reg. 9, 8, ani (hlasové) huhli Pass. 92, židové ve své škole huhly Otc.
446b; impt. huhlete &křičte EvOl. 332“; paint, _dnšežalostivě huhlypz volají
_Š_tít_.___i__1š._
1543, ječíce

& huhlycze

ROIB.

130%

huhlu,

-eš

atd. Us., někdy

též huhlám atd.
_kašlati; praes. kašlu, -eš, impt. kašli, part kašle atd. US.; někdy též
impt. -ej, part. -aje Us
AML,-.Slabika .kořennú ie „kol-.-.Z ní je, praesfýolit,

.kóleš.at.d.—.=meč

Srdce kuole Pís. XV stol. ve Feif. LL. 696, král Laumedon ony kuole ony

seče Troj. 333, wda

v_očLkůlegí—ísl, kole Jg.; pl. 3. nechat rozkoli je

01. Ezech. 23, 47, rytieři koly NRada 894, dva skopce spolu kolí Aes0p
Jg._111_1pt._lcoli,kol:

skol Us. Pa_11_:._kole_:
Jan z Michalovic

kole

po Rýng

_do Raiíže___j_čde,__tu_etné klaw mz eestíimdo Čech přijede DalC. 94. _

\Ltvagech__ostat_ních__je_kmenžákladní lala-. To_vzniklo 2 kol-: inf. kláti

stsl. kluti z kol-ti atd., -a není tu tedy příponou jako v tcs-a-ti. _Ilro
vefklati atp.. .=. *V'bfk'š'13_'..j€-_lšř9_bř
RŠGdPPkládětie. že. se z 7.le záhy Vyvi

Billkělilra...YliYFLTLPmQS-kol—a...ppdlemes..zsw:„in£-.zavastr. 35, 85, 172. '_I'v_ar_y__ž
kde;

atp. 'Srov- 1.

jso_11__:_
inip_f._kggl_z, na př. pole kdežto

TandZ. 180b; _aoi_'.__lplg_ch:
(Mazaeus) o jednoho kopie przyekla,

klachu

v druhého

nóž do pyel'ty \vekla Ale. 1598 sl., jeden pohan prokla jeho bok Hrad.
92% Abner zakla jeho v léno Comest. 140b a j. (v Comest je také: Eleazar .
hna pod slon i zakole jej 2085, buď praes. místo aor., nebo aorist chybně
podle praes.

utvořený);

_i_1_1__f,__k_l_á$j_:
sám sč proklaty

DalC. 21; Bait,

Hot;

kopím (bok) proklal Krist. 1035, kopie ješto jeho bok proklalo ML. 39,
že ho (Neklana) s koně neklaly byechu DalC. 17; M : klaw Dalo. 94'

(viz při part. praes.'kole); :
adj. bok proklany

Laumedonzaklan spade s koně Troj. 33“,

Krist. 1103; subst. klanye DalC. 84. .— _il'aesr__k_fogq__atd_„

zaniklo.—anahrazujesgz_novotyaréh9.„koyti; toto se utvořilo podle impt- kol
a part. kole, jež na pohled k němu ukazují: _skoliti někoho, skolím jej
atd. Us.
mel-, praes. mel'u atd., v.' v š 96.
_mumlqtgí;mum'leme jako nedvědi Br. Jg., part. jako lev řeva, inumle
Kat. 176.

pidzlaýý palpaije : praes. ktož smolu v rukú pichle, zprzní se Štítop.
306, Čechové vše to (nepřátelské kněžstvo atd.) krmí, pichli, a'ni je všemu
světu hyzdí Rokchl. 3903; part._nes_na_dne_jest smolu pychlijcz nezlepiti
_s_e_Š_t_ít, ř. 2221).

g_láýi,___z_e
salatj.

,

V_ _češtině__—a_-_
_zaniklo _a v_tvarech,

které

měly

sal- ';,

bylo tedy sl_-j-_,jež se změnilo v šli: p_raes. šli; proti stsl. _saljcgatd. Vliveni_
__trvain_si1bst.hposel stsl, posalfn a podle stlati-steru vniká sem -e- a býva__
_rLekdyšgIÍ

místo ší,-. Pifaes, _sg, 1_.__š_l_žo,
selže,

Ji, Ju,

2._ šl_eš_,_šeleš. šélqš

atd.: jáz slyu anděla svého Pass. 277, zuby zvieřěcie weffliu v ně ŽKlem.
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Deut- 24, jílš.qž.....poslal„.mč.-9teg„i._iá_

.He.1_i__vy...E!Zi1_on_.
50, já

ffely Pl'or.

Jer. 29, 17, já ffly t. 26, 5, já. wflly tě t. 28, 16, já poffly rybáře t. 16,
16, (já) ffelu své přáter BrigF. 68, (já) po tě pofl'li Apoll. 1381),(já) pofl'li
mor Br. Lev. 26, 25, polTli syna. mého t. NZák. 1503, (já) pošli ČernZuz.
118, pošlu t.; proč lidi neznámé přčd bóh seles Pass. 489; Uiflle slovo své
ŽKlem. 147, 18, file je v oheň Štít. uč. 6“, listy které on (král) 'ffele své
králové t. 5b, k nám hospodin posly ffele Štít. ř. 246% najprv ffele bóh
své posly t., jemu ten dar ffeele t. 482 jenž ffele posly své Pror. Ol. Isa.
19, 2, (Kublaj) posly me Mill. 709, slee mittit ŽWittb. 147, 17; boha
k ňemuž tě [Telem mittimus Pror. Jer. 42, 6; píší a ffelij listy mezi sebú
Štít. ř. 95b, šlechtici královi dary lilij Mill. 61", (starší města) poij pro
toho Br. Deut. 19, 12. _Impt, šli atd.: _pofli mittat. ŽKlem., 19, 3, polTlem
01. 1. Par. 13, 2, polliete mittite Koř. Dan. 13, 29. _Eait. šle atd.: (já)
sem slal k nim proroky v noci vstávajč a Hele Pror. Jer. 29, 19, slal sem
k vám sluhy mé vstávajě na úsvitě & Hele a řka t. 865, slal sem k nim
proroky v noci vstávajě & ffele & řiekajě t. Jer. 44, 4, řečmi milost uka
zoval uče, listy _fliele,__modle sě Štít. ř. 603, posla před sobú nepofl'lycz
Štít. uč. 1525 fflijcz druh druhu své krmě 01. Esth. 9, 19, šelicr, Hlah.
tamt, šlíce Tovač. 168, wyfl'liceHáj. 17“; novotv. poll'lauce Froz. 60 a j.,
podle novotného praes. pošlu. Nč. praes. pošlu, -eš atd. pl. 3. pošlou US.;
archaisticky pl. 3.: že pošli koho chtí do nebes TomP. 3, 462, ti at se
obešli

t. 535.

_stla'ti.

— _I_1_np_f.___s_l_<_íclz__:
ona listy

často

flal'l'e Pass.

Přses,_s_tq[z_o_,__s_tcl_eš,
stékš__at_d_,: tu sé nám

80, kdež fteele tu sám lee

VšehK. 169“(l=1

54 atd.

nevhod

l'tele Kat.

netvrdé), jede-li (kán)

skrze město, všady poltel ulice koberci Maud. 69b, ti sobě cestu ftelij
ChelčP. 60b, naftelij listí Háj. herb. 2203; nč. stelu pl. 3. stelou, pait. stele,
stelíc— & trvám také novotv. stela, -ouc-.

šmatlatž: ffmatle Bau-IA.7, sotva nohami šmatlete ŽerKat. 167.
_viklati: praes. (já) vikli se Jel. Jg., loďka sebú na moři wykle Orl.
1433, (zuby) sě wikli LékB. 186%1911131391591191999
169% bohové
wiklij se Alxp. 22; mě. praes. viklu & -ám, impt. vikli & -ej, part. -a.je.
_og'_tlati_;reptati__
praes.: vrtlu atd., pl. 3. nemúdří wrtli na bóh ŠtítOp.
415, ješto nemúdře wzwrtli t. 416; inf. wrtlati t. 414, part. wrtlal t. 415,
Jidáš Wl'tlal ML. 89% subst. wrtlanie ŠtítOp. 411 atd. Slovo onomatopojické,
zaniklo; srov. vrtrati_1' g 168.
_Krom toho v usu ob.: cumlati prales,—lu, ale impt. -ej; a taktéž
cuplati &g_eplatž
šišlavě mluviti, dumlati, g]grclzlaýý,kublati se s něčím
tándeln Rosa Jg.,_1n'plrztfíse s něčím, sžslati n. šišlati, žižlate', žvatlati;

—_a dial,:jebíqýi n. feflati brebtati, (opilec) feíie a beble BartD. 1, 209,
čehlatž, vůl sa čehle (otírá o strom) t. 204, drdlati, (lidé) rádi drdlú
(žvastajů t. 208, dudlati, dítě dódle t. 2,- 309 (hm.), fi;/lati reptati, fríiu
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t 210, gcmtati

dumlati,

(bezzubý) gemle t. 211, c_lgagnlqtt__hltgyě jisti,

všecko schamle t. 217, chublati kaboniti, nebe sa chublc t 219, katlati,
pole se hatle t. 2, 315 (hm.), Mýtné, matle „se t. 1, 145, túlati, moje
potěšení po světě se túle BartNPís. 90 (val.), žvachlatz', všecko vyžvachle
BartD.

1, 304 (val.); _brblati bublati-

b_rb_lu_,__]_)_g$
verb. 362 (mor.), mrmlatž—

mrmlu t. (slc.), mumlatž-mumlu Us. t.
170. LIL__-.4atz',__p_raes-

atd—

_l_\_*_a-p_ř.__
;_t9_n_gýž____sts_l._gq_1g_qt_zl._
Praes.

stóňu,

-iu,

-ž

atd.,

stsl.

steng'og

atd.: když hlava wftonye mdlobú Ale. 156, (lidé) neftonij ChclčP. 87b,
(děti) stoní ČernZuz. 141; zde lidé na. neštovice stůňou Čel'n'lmz. 151,
stůňu, -eš pl. 3. -0u US.; možný i novotv. stonám, -áš. atd. Impt. staň:
k niej (Marii) každý srdcem fton Levšt 150“, trp bolest a staň Mel. Jg.;
novotv. -ej: nestoncj Us. Part. stóně : každý kóů pojide ftonye Ale. 1846,
král jidc velmi ftonye KatBrn. 72, ve slzách ftonye vzdýchách Pass. 531,
já. (Malia) stojím ftonycz Bríg. 24“, _yzdy_Šíc_a__[tonjúcz,
Štít. ř. 70“, ftonycz

plakali Pass. 625, ftonicz gemcns Pror. Ol. Jcr. Lam..1, 8, ftonice ŠtítPař;
121b atd.; novotv. stonajc atd. — Ztvrdnutím stůnu, —neš atd.: ženský
(pl.) stunou BartD. 2, 261 (Nár.), stůnu, -neš atd. Us. česk-mor. (sdčl.
p. Smetánky).
_PQQ.91211Č_7Ý%75MPĚ.Z„
guanativ. „Stsl. ,geynatzf. murmuralíe;

praeS-

(já)

kukni, že' jsem se škarodý narodil Pís. Jg., mnoho jich na své dobrodince
kukňe t., pro nerovnost. kukňete Jel. Jg. _Z _býv,gugnqtj je také huhfmtg
me?—49333. fly atd.-„Us
Slovesa žieti nč. žnouti patří sem stě. pracs. žňu, impt. žnž & pan.

žně atd.; v.'š 88.
171._I_'1_1_f_„-z_ati_,
praes.

_-_žu atd.

39; “.íš'W-\"W\='V

,
_153_p_íj._řězqfel stsl. rčzat-i. Praes. řěžu, -iu, -i atd., stsl. réžq atd.:
sg. 3. zrfiezc Žchm. 128, 4 atd., nč. sg. 1. řeží, —u,pl. 3. řeží, -ou US.;
novotv. řezám, -á.š atd. Impt. řěži, řěž, řež atd. US.; novotv. řezej atd.
Part. řéžě atd.: vlasy vrzczycz Štít. uč. 44“, obrzczzíjcz Štít. ř. 38b. řeže,
řežíc— US.; novotv. řezaje.
'

Podobně
Ířemzatža stal.-__.ymmti. 1'9291'8-...?1'É9?-„UÍÉY3Nismo jakohemze
tr ie.
_hemže Štítltlug. 116% tráva hcmze rostúc ŠtítVyš. 133; paťt. musíš na_svú

prsí hemzie choditi Kruml. 915311319, _amatením tvarůee _-z_-,a-27 kg;;
_stgjttexábq _slovcsa nová hemzeti, hemžetz', hemzžtz' a lagyžjgg Jg.

hrzati v. rzáti.
_kýgaiý; praes.- sg. 1. to vem kazyu DalC. 7, kazyu Mast. 304, ukaziu
ŽKlem. 49., 23 aj., pl. 3. a*ni slovo božic kazyu Pass. 407; impt. prů

\
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kazi abych byl při tvéj stráži J\leM. 3, 8; part. slovo božie kazie umřčl
Pass. _411, pak jim kázal po všem světu jíti vieru kazueze Kat. 112 atd.;
nč. praes. káži, —u,impt. kaž, pana. káže, kážíe- Us.
_lggýggti_,__klgu_zatž,
dial. klzat BartD. 2, 165 (bm), stsl. plazatí praes.
plažcg repere, srov. I. str. 296. Pracs. kloužu se atd. Us., klóžo BartD. 2,
196 (tišň-)- \Leálášivileyggzjgtaké_.Zvlqehqa„1znilslé„.ana-lqgíí.:._„bxlo„šýt'gzghqtá
mest..„stmtžu,33_9399_tqt1Lie—Matcha

.lzáti,_.lízgt_i,__5_těl_=
.ěizeti.praes.
e_.p_e_t_1t.prees._láá— (liž-

, _v tvarech

_tak_é.._lc.l9.zd_n_ot_i
„U.S.-_.

lambere....Y.
ostatních

ie

..plfštes.,„il.np.t„

lza_-,_ smy, p_sát__i:_191333, _p,9_a_:.

Praes lížu atd.: když někdo lijzze rožen Štít. ř. 111),jenž kropičky lyzy
Alb. 805, hovada lizzi jej (kámen) Kruml. 70b. Aer. lzach: psi lzac-hu vředy
jeho Krist. 67b. Inf. lza'ti : nepřietelé zemiu lzati budú ŽKlem. 71, 9, prach
lzaty budú Pror. Isa. 49, 23. Part lížě: (psi) ližicze nemocného. ChelčP.
168% (liška) lizeczy se NRadaB. 1381 m. lížíci. Part. lzal: gmi)__1z_al_i_k;jeg
119.41; 1, 26- M;

p_mesf._l_íž.u„štimpt...1.i.ž.__novou/.. lízám & lízej, & ostatck

yšyde lízat-.

lpgqaýi; jáz tě mazyu Mast. 303, at jiní se nezmazi NRada 688 atd.;
nč. praes. maži, -u, impt maž. pant. maže atd.
gfzátz', hrzati, stsl., razatz' praes, mág hinnire. Braes, _rzfu-atd.; impt.
rž-i; part. ržě, ržúc-, adj. sle. (koník) hržúcí Jg. (s. v. hržeti, z Koll. Zpiev.).
Part. Mal: nejeden tu komoň hyrzal t. j. hirzal (rým :_potvírzal) Ale. 1,
33, _nejeden_tu__ko1noňhrzal (rýmz potyíjzal) Ale. 1202; v otiscích chybně:
hýřal Výb. 1, 1073, hržal t. 1109, řal Star. Sklád. 2, 207. Y_jaz_ykn kniž_ne1_n_

U_skijí

sc- (11.11thtym .chybnwža: „místo *na-„ v. Je s. v. ržu & Kott

s. v. ržáti.
ýá-ggti, tiežu, ,z tez—, stsl. ,tgzqýi,_____tgž_cg._
O přehlásce

táz-,

tz'eš- srov. I.

str. 110, o původu tez- z teg- tamt str. 102. Praes. tiežu, -z', tíži, tážz',
-u, -eš atd.: _sg._já
yás otiezy__
Krist. 782 tiezi. já tebe Kat. 100, at
5 tebau promluvím & tebe se wytijžy Hád. 4b, tíži tebe, otíži Blah. 174
(prý česke, proti mor. táži, tážu), otjži se vás Br. NZák. 119b; 2. měšeě
se dotyezes Ale. 985, kterak se tiežefs ChelčP. 109“, potom se mne
vt'úžefs Alxp. 118; 3. Pílat sč tyese Jid. 106, když se kto tieze ChelčP.
152 tijže t 75“; pl. 1. otyezem jich Pass. 307; 2. tyezete mne t. 288,
tijžete ChelčP. 124“; 3. jeho (svědka) potom tyezy Štít. uč. 82“, dřevo než
ho otyezy Alb. 33, pyšní se tijži ChelčP. 126“; _nggiýLse vtaže ChelčP.
1275, táži, tážu Blah. 174 (prý mor. proti česk. tíži), táži se, tážu se atd.
Us. Novotv.:

žáci tázagi se ho Beck. 1, 303. _Iglpt.___ýěz:__gtd,:___otýz_
oteč

svého ŽKlem. Deut. 7, wzotiez mne t. 138, 23, otyez DalC. 99, otiez fe

Ben. 4. Esdr. 5, 46; otijezz skotu a naučí tě Štít. ř. 246% gtgzggBeg,
4. Esdr. 4, 40. Part tiežě atd.: tyezye sě & raduje sč Pass. 303, tebe
.tiezuczy Hrad. 44b, za tiem sě potyezyueze Ale. 2137, tiezicze fe ChelčP.
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2305; taziczyho fe jich ChelčP. 34b. Novotv.: tázajíce se TomP. 4, 259.
Inf. tázati NRada 1400; aor. tázach: rytieři otazachu Kat. 146; atd.
gigaigéeámzyczr._stsl.
„4252614129594
O přehlásce miz-, vžež- sro“
1. str.

112. _lfljaes. sg. 1. viežu,

-i,__'v_í_ž_i_,
vážý,___fu_2. feš atd:

sg, 1._v(já) jej

Mgzy__A1xV. 1008, jáť se vwiezi v dědinu NRada 726; 2. sám sě fwyezefs
Ale. 290, cožkoli fwiezel'f . . & cožkoli rozwiezel'l' Krist. 60% zawižefs je
ChelčP. 219b, nezawjžeš Br. Deut. 25, 4; 3.-(ptáčník) prziwieze ponožku
Hrad. 98b, (dušě) obwyeze sě telesnú věcí Alb. 10b, wieže ChelčP. 90“
a j.; pl. 1. sviežem nohy i ruce Trist. 182; 2. kohož rozwiežete ChelčP.
252K kohož fwižete t., cožkoli swjžete. . cožkoli rozwjžete Br. NZák. 445;
3. Říměné v naší sč zemi uwiezy a ny“zjemúce zwiezy Hrad. 74b, pyšní
nezawizi

fe ChelčP. 21“,_ fwjžj Br. Ex. 28, 28;_(1ak01_1_1ee_)
s _bohatcem [\važij__

_ChelčP.585, váži, 14213111, Ug., v řeči knižné někdy také archaistické
víži, -eš atd. Impt. věž atd.: ty jeho rozwiez Pass. 352, prziwiez LékB.
1885, rozwiež Haj. 89% l'wiez jemu ruce t. 141“, přiskočiec ve ň sě uwiezte
ajmúce jej dobřě [\viezte Hrad. 785, nu wzwyezte k boji DalG. 58, _lfxviežjzež_
jgj__(_)_helčP_._
58% odwěžtež je Br. NZák. 49“ a j.; rozwaz LékB. 206% roz
wazyz t. 223% vwaž fe v panství Háj. 1251), vwažme se v dědictví Br.
NZák. 51", _[\yažte __(koukol) ChelčP. 585 atd., važ, va_žt_e_Us._Part. víežě

atd.: mní sě se mnú viesle cěpy Jid. 102, aby mužě jma a fwiezie do Je
ruzalema vedl Pass. 126, Pilat káza Ježiúšě przywiezícz k sošě metlami
bíti Hrad. 88b, červenú obwyezzijcz nití t. j. obvčžíc (krátké -ě—) Štít. ř.
885, prziwiezicz t. j. přivěžíc LékB. 182“, swijžjce je Háj. 256“ atd.; váže,
vážíc- Us., vížíc- archaíst.
_Vusu ob. také vrzati praes. vržu, -cš atd, Duš. verb. 364, dial. však
vrzu Bartl). 1, 79 (rožn.). vrzeš t. 286 (val.); a dial. krzati : vrzati,
dveří kržu BartD. 1, 225 (laš.).
172—_I.n.1í.:$qti,praes—-š_u
Na př. tesatž stsl. tcsati. Praes. tes'u, -1'u, -z' atd.. stsl. tcšq atd.;
*impt. teši, teš atd.; part. tcšě. tcšúc—. Výklady k tomu další a doklady v.
v 55 158, 159 a 162, c).

Podobně
353.515: praes. (já) naczel'ň ovocě Ol. Cant. 7, 8. když sě czefl'eff
Modl. 105% zda-li z bodlivého dřievie fíky czeffij Krist 42“, (bohatci)

psíky czeij

ChelčP. 168b; img, ezeftesvé ač_i krasva

19.310:4; pařt.

éefyc svrablivé uši ŠtítOp. 1525, čeffyce Háj. 2998; ně. češi, -u atd. Us.,
novotv. praes. česám, impt. -ej, part. -aje.
_Qc_b_s__a_t_i,___dep_sati
dupatj:

praes.

an debl'l'e nohama

Ben.

3. Reg. 14, 6,

(oni) nesličně debe & tleštíce rukama Otc. 20“; part. debffijce nohama
strepentes Ben. Jud. 14, 9. Zanikla.

361

.

__kasqtz':praes. jiné kašeš & sama se plíháš Prov. Jg., (díábel) pod sě
kafle kohož móž HusPost. 1595, (nepřietelé) kaši se okolo mne Hlah. Job.
30, 18, kaffij sě Ol. tamt., (bohatci) _kafl'ij fe ChelčP. 168b; impt. podkafs
sě 01. 4. Reg.

4, 29; 1)_c>_(_l_lg_q,_lísi_síť;-_QlL
4. Reg. 4, 29;

budu

podkal'l'e

fe ská

kati Ben. 2. Reg. 6, 21, stójte podkalfice bedra vašě Koř. Efez. 6, 14,
podkafíce Kladr. tamt.; novotv. kasám, -ej, -aje Us.
]gl_u_sgt_i_:
vše do pekla kluše Prov. .Jg., oslové pěkně klufly Mill. 16b,

přikluše RaisPotm. 18; novotv. klusám, -ej, -aje Us.
knísatž se, slc. knísať sa : houpati se, péro sa kníše za širákem
BartD. 1, 222 (mor.-slo.).
_
lušř6$a__t_?_:_:
kí'essice

oheň Baw. 243;

praes.

křeši, -u,

impt.

křeš

US.;

novotv. křesám, -ej, —aje Us.
I.túsatz' v. v 5 148.

_qu._=_q_t_i_:_
praes.

(já) kyl'li Drach.

101, goňevgdž

(kvas) newzkifle

Koí;_

Luk. 13, 21, (neštovice) kyffy Chir. 69b; paťc. adj. kyšícíma očima Kom.
Jg.; kyši, -u US.; novotv. kysám. -ej, —ajeUs.
311459? ,pabeseere._ ,evageseere, srov. stsl. izmz'šcytabescam v Mikl. I
(1852), 92 (uvedené tu mylně jako fut. k ma'-, rovněž tak v Květově stč.
mluvnici3 % 131). Praes. měšu atd.: světe, když tě člověk najlépe drží.
tehda

uteka

zmifeff

Pass.

42, _p_0_11_£_lp_S_k_á__
_(mog)__z_n_1_i_ffe_
__Ale.

_12, 30,

člověk

vždy mlee & mdlé Štít. uč. 1195, člověk mylfe v náboženství t., milost
zmyfle t. 253%radost zmyl'fe Trish 128, (vlny) at zmyfl'y Štít. uč. 715. Impf.
misách: dušě ve zlostech myflalTe tabescebat ŽKlem. 106, 26. Aor. mžsach:
ten ptáček na zemi svaliv sě i zmyfa Pass. 314, (sv. Prokop) to řek i zmyl'a
t. 317, tu diábel inhed zmife t. 321 atd. Inf. misati: miffati ŽKlem. 1043,
mdléti & myfati Štít. ř. 179b. Part. mžsal: g_iábellzmylflql„_lžass. 18, zmifal
t. 459, kocúr zmífal t. 413, inhed ta holubicě zmylfala
(_1i_etš__i___zmi_f_a_lo_
t. 360, brzo sú fmyffali

zmifaly

defecerunt

ŽKlem.

t. 542, ;o___ř„ek__1_;o,
72, 19, (mužie)

Jiř. vid. 198b atd. _Z_a_ni_klo;_
srov, mýgěýp"5 156.

_pásati, stsl. pojasatz' praes. -s'cgi -sajq. Praes. (podstolé) prziepalle
se Kruml. 2985, ledvie své przepaffete Štít. ř. 152“, skály opafllu sě ra
dostiú ŽKlem. 64. 13, sě opal'fyu ŽWittb. tamt., přepáffj l'e Br. Ezeeh. 7,
18. Impt. paši atd.: _pallvsemečem ŽWlttb. 44, 4, opafs sě ŽKlem. tamt.,
opaff fye Koř. Skutk. 12. 8, przypafs meč Ben. 1. Reg. _25, 13, přepal'l'
Br. Jel-. 1, 17, opaffte ledvie Pror. Isa. 32, 12, přepalfte fe Br. Jef. 4, 8
a j. Part. opáše se Blj, Jg., ledvie své przepafl'yeze Štít. ř. 150“. Novotv.

opásám, -ej, -aje Us.
_plésatí, st_sl.plgsatí, -šo í —sajqsaltare. Praes. plěšu atd.: když zlost
svau vykonáš, tedy plél'l'eš Br. Jer. 11, 15, žena jako pleffe Štít. uč. 56b,
(duše) wzplefe ŠtítOp. 153, zlost na ulici plefl'e ChelčP. 223% zplélle srdce
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Br. Zach. 10, 7, plél'fete t. Jer. 50, 11, řěky wzplefňu ŽKlem. 97, 8,
wzpleffi ŽKap. tamt., před modlú plefly a veselí jsú Mill. 110“; novotv.
plésám atd. Us. Impt. plaš atd.: pleí" radostí Kladr. Zach. 9, 9, všěcka
osada pleff Hymn. Op. 1482 b, _naljodoveplcfte ŽKlem. 4-6, 2. pleffte Hod.
Sb, plefte sborové HymnOp. 101b; M931.__p_l_ésqj_:pléfey Br. Joel 2, 21,
21913319;t. 2, 23, plésej atd. Us. Palt. pléšč atd.: pleefíijoz nohami Štít. ř.
373, dcerychodily pleel'ňjcz t. 915, plefl'ycze rukama 01. 4. Reg. 11, 12,
plefíc Kladr. tamt., adj. pléšícího lidu Lab. 32, 4; novotv. plésqje atd. L's..
adj. pléfagjcýoh Br. Jer. 31, 4.

34412490.

James.-„Mšez www-piše. které jest ve 'stsl- Lbýx

nas.—.apfszie. ,Y..Sl?v.bi“9.
kořennésamohláska stupně rozdílnéLo;

1- str.

72 a Wiedem. 65 a 149. _RIÍQQS,
píšn atd.: já pijffy Štít. ř. 34% pijffe sv.
Jan Pass. 261, pl. 3. pijffij listy Štít. ř. 95b, všiokni mužie pyffuv Pror.
92b, piffau

KolEE.

vety-napisay

216b (1722),

píši,

-u atd.

..Trist 145-.Imp£ módu

Us. Ln_1p_t_._p_i_š_$g___i___n_ě.;
ygg-_

Ježíš pifaffe_EYZi_mn29 a j- Aer-.

pjsqgh; nap.ny lřilat-ML. 105% napiffa Pilat Ans- 3. Inf-..,.1).ssí£i,.„pism.:
pfaati Pr. pr. 260, pfati Baw. 15“; pyfaty ML. 105". 591311223th_:_cí_sa_ř
pyl,
1493.10.Betlémnňiěde31.14.45?
lan._.pt_sz_é__ata.:.pime APS...11.. hospodin
jenž pifůe k zemi ničieše Krist. 78% adj. písaře pifůucjeho ŽKlem. 33%
PÍŠÉ..PÍŠÍ9T Us.- 5...1212s<v'č„
atd-.;..adiz „náhle_pittayutzishq.

ŽWittb-_ 44. 2. piffa

giczieho ŽKap. tamt. král patřieše na články ruky pyfagyczye Prov. Dan.
5, 5. _1)a_1't.__p_sgě,__pé_s_al„g
pfai

Kruml.

353“

atd.,

_p5a1_U_s__.__;
toto

sv. Kliment

o sobě pifal Pass. 293, když jsem to wypyl'al Alb. 101“ a j. _1?a_._rt.
p_sag
atd. Us. Pa;t_19_„sán_a_„pzf_sá_7_z;
hřieoh pfaan jest Pror. 65". což mu bě na

čele pfano Ale.

899. pfano Kremsm. 93b, napfany budú ŽKlem 138, 16

atd.,_pg.št_1_1__l_1_g,_;
pifano

to buď

ŽKlem.

80“,

o tom mámy _pijfano Pass.

447,

máme v knihách pifano Mb.*62h a j. Někdy zdá se, že tvar pisa— liší se

od tvaru psa- významem iterativním; ale příklady jiné tomu zase odpo
rují- Brltedxstupeň
nás-__! mes-.=_i.mnt—__.a_p.a.rt
—nt..a stupeň pts-_ .v tva.—
Legh_osta_tníoh,__t._j._-y_tvar_echt. zv. infinitivníQh (v češtině je tu i impr;
5179_v.__i_nf_'.
.lz'álti p__ra,es.__lí_žu,stláti

stslj__stqlati

praes.

_stelunatd.

_Tvary inf;

Rigel; jsou“ podle „toho novotvary vzniklé podle praes. atd., třeba že vehn't
_stare, NaOpak jsou „dial, novotvary zase podle inf. atd. ustrojené: praes,
g_šy, 103 atd.,___i_mpt,_p_š_i_„
part. pša

Bartl).

(stjick.), t. 92 (kel.), t. 2, 3 (snem.),
(slavk.) a j.

1, 29 (pomor.),

t. 51 (doL), t. (86

t. 31 (holeš.), t. 54 (přen), t. 151

Ob. a dial. také: kousati—koušu v. 5 148, kma'sat'i škubati-kmášu
BartD. 1, 79 (rožn.), km'Sutz'sc houpati se — péro sa kníše za širákem t.
222 (mor.—slo.), kolísati - já, kolíšem (kolíbám) Duš. verb. 364 (slo.), hlá
sati-hlášu (sděl. F. Joklovo).

363

173—_1._!1f:_:gg_ti,
:bgt.ě,._praes-.rž.u
atd.-.
Mi..-!leqíásteiLhava-_.Braes,

15%„cm,fi. atd., stsl. lóže atd-: se 1

g:__(já) Davidovi „s_elzu_,ŽGloss. 88, 36, ač [elziu ŽKlem. tamt.,

ač felzy

ŽWittb. tamt., ŽKap. tamt., vizte lbŽilÍtB si mentiar Hlah. Job. 6, 28, nelzi
non

mentior

Koř. Řím.

9, 1, t. 2. Kor.

11, 31; gš.__1__ž_uv
[Ig,_;_21_1_že_š,__3,_1gg,

p1._1_.lžeme, 2._1žete _Us, s_tč. i ně,; pl. 3. felziu tobě uepřietelé tvoji t j.
selžiú ŽKlem. 65, 3, wzelzy ŽWittb. tamt., felzy ŽPod. tamt, SOILŽÍHlah.
tamt., (kostečníci) vždy lzy a přisahají t. j. lží Hrad. 1155, wzelzy Štít. uč.
S“, mnozí lzy t. j. lží t. 112%, ústa která. lzý t. Glb, ústa která lži ŠtítOp.
4-17, ústa která lbŽÍÍ Hlah. Sap. 1, 11, (kněží) felžij ChelčP. 2068, lžij t.
163" (2) atd-; .bguzřghláskx; lžou. Us...Impt- lži, lžeěc Us. stč- .i ně... Part..
_l_žgž,__l_zfúc-:
budú

pr_oti__vám

_mluvitilzijoe

_Krjst.

388, l_zíjcz na té Štít.

uč.

4-5b, řkúc vše zlé a. lžic ŠtípOp. 394, zlé dějí proti vám lzycz ŠtítVyš. 7b,
lzzioz lidu mému 01. Ezechl 13, 19. lzzucze EvOl. 323% řkú zlé proti vám
lzyce menticntcxs Koř. Mat. 5, 12, lžíce Kladr. tamt., lzyoe mně o ňom
Nikod. 93% (baby) řekly lzycz Comest. 535; nelža BartD. 2, 61 (kojet.);
— _Myhlou analogíípodle
mohu, „oizóžcsf___atp.
vzniká___praes. sg.___1._,l]gu_
: lhu
mentior
Prach—. 103, Rosa. 193: _IMQL 91 atd-; 13.1-....3.-___.liy2=
1393321111111.

QhelčP. 2163, (kněží) felhu t. 173% oni felhu t. 1705, oni lhau RokycMus.
5745, lhau

193 atd.; _pa,1't„__lha,'l_hgig_-:lha Dolež. 93, „l_húoo Husjýi 3, 251,

lhúce KřižA. (Polívka, Dvě povídky 97), velhúce VšehJ. 438, lhauoe Br.
Ezech. 13, 19 &lhaje, lhqjíc- Tomsa 336;_1_11_ko_1i_take_impglgi,lgěte.___My];_
.x.1é.h9-.1.19votvaru.zastávají. 8.9-„th9Q1'9ĚÍK9YÉElžu, lžau je prý vulgarisms,

t. j. jako můžu, můžou Tomsa 336; pl. 3. lží vytýká Štítnému jako chybu

gamkoyskýršlšozb-145; atd-323391155.
& V--._a_r_l_15: ,Ě€:_.]_;...18L1—_pl.

!—les:„ve!leasweléh9_l?9

3- lgut'n.

Linde

.

_stjýhgtj, stsl. strugatž, stružcg radere: praes. (já) palici ftrvzi VšehK.
36“. (štčpnř) kóru stmíže rkp. štěp. Jg., kterýž strúže světnice 'l'oml). 8,
393 (z r. 1479), (kováři) ftl'llŽÍj kopyta. konská Lact. 44; impt. oftruz kóry
toho dřeva LékB. 213b, ostružek naftruz Rhas. 12, struž svrchní kóru rkp.
stěp. Jg.; part. všelikú ratolest oftruzie počistí jie Krist. 918, zftruze spal
LékB- 217b—
._Dial-_stlzúž!1_Baltl). 1. 25 (zlin-) &j. Savatxfsmghímz
Eiqmg_<_l_ia.l—_=„Eztllati_..nraps._...klalžuBartD.

—ej,-aje

2, 259 (žďán),

brýzyať

tlachati praes. brýžďžu t. 1, 201 (val.), rlrúzgať drtiti-drúžďžu t. 208 (též),
fiágať Hákati-ňaďžu t. 65 (též), mága! mačkati-máďžu t. 79 (rožn.), mégať
mektati-méďžu t., ťágať mačkati-ťáďžu t. 277 (val., laš.), vřgať-ví'ďžu t.
79 (val.)

174'
__Inf'

_Iýq př.„dýgh__g_zt[stsl,_(13/_e_lz__c_zýzfl
Prales. dýšu,

-iu,

-z' atd.,

stsl.

dyšq

atd.:

wzdysyu, pláčiu, vždy mé túha LAI. c, (já) wzdyssi Baw. 288, čtvrtý ne
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wzdyffe Vít. 42b, cožkoli dyše a živo jest Br. Jg., (matky) uzřie-li děti
v chudobě, wzdyffy Štít. uč. 58“, zvieřata ješte parú ohňovú díši Hlah.
Sap. 11, 19; dial. dýšu BartD. ]. 79 (rožn.) a j.; novotv. dýchám, vzdy
chám, -áš atd. Us. Impt. dyši atd., nedoložcn. Part. dy'šč atd.: (Ojíř) při
stúpi bliz a wzdyffye DalC. 83, sedí mladý král wzdyfl'ie k bohu AleM.
7, 23. chudý stane srdcem wzdyffie Hrad. 1275, povědě srdcem wzdyffye
t. 56b, (žena) byla jako ze sna wzdýfňuczi Jid. 160, (Anna) k bohu wzdi
fňuczy

LMar. 38. k tobě wzdyffycz Modl. 13% n'zdyfl'ljcz a stoníc__Š_t_ít.

ř. 70“; gama,;

srdečně_wzdychagie__IIrad. 22b, ohňem dychagycze Modl

31“ atd., dýchaje, dýchajíc— Us.

Podobně
pác,]z_zz__t_z_'_:___praes.
copaffessám

nad sobů

B_Iagt 364,

co pafefs

Hod,

823, ze tak pafe Hrad. 142b, cizoložstvie nepaffeme Alxp. 101, hřích pášete
Štelc. Jg., přietelé velikú žalost paffy Pass. 473, synové Pn'amovi mnoho
(t. skutků hrdinských) paffy Troj. 131% takové věci se pafllj Haj. 4415.
Part. pášě : proč sem itam těkáš tolik nešlechetností paffe Alxp. 93, paffíce
zlý skutek Kladl—.Deut. 4, 25. Nč. praes. páši, -eš atd. archaisticky v jaz.
kniž., a dial. pášu BartD. 1, 79 (rožn.). páše t. 2, 359 (žďár.); páchám,
-ej, -aje Us.

,
Jg. má také brychati-bryšz', krev z ňeho bryše Rokyc. — V 'l'and. 1.
jest impt. posluš: toho každý posluš, odchylka skladatelova nebo vydavate
lova pro rým (: Artuš). — Dialekticky je také búchať praes. búšu BartD.
1, 79 (rožn.), máchať-mášu t., róchať bíti-róšu t., žd'úakať—žďúšu,t., bre
chati štěkati-pes breše Duš. verb. 366 (slc.) a j.
175-_I_nf-_-k9ti

Braes-. 1.534.

Na př. pykati. Praes. pyču., -iu., -z' atd. (stsl. plačq atd.): (já) toho
pyczyu LAl. g. sám nevie právě—li pycze hřiechóv Štít. uč. 150b, taký
vieru drží, zlého pycze Štít. ř. 192“, (my) pyczem těch závin Štít uč. 1375,
jsú někteří ež pyczij že jsú hře-„šílí Štít. ř. 218“, ďáblové pyčí že na ra—

dách božích přestali Solf. 29, tut pozdě pyčí a se ptají Vel. Jg.; novotv.
pyltám. -áš atd. Us. Impt. pyči atd.: minulých věcí nepyč Solf. Jg., ln_é_

MMygĚJŽÉ

h, pyczte jeho Hrad. 53b; novotv.pykej atd. Us. Part.

pyčě atd.: pyczyucz na krále Ale. 2342, žalostivě pyczygzqwlřgis; 326
atd.; novotv. pykaje, pykajíc- Us. — U sloves —skatz'bývá ovšem -šču,
-šťu atd.
Podobně
blýskati '(stran samohlásky v blysk- stsl. Misie-, z blbsk-, srov. 1 str,
211): M_s,___bli__fge_5_m_tltng_ngge_rutilat

Koř. Mat. 16, 3, (blyl'kota)

sě

blyffcze Kruml. 326“; dial. blišče sa BartD. 1, 79 (mžn.); blýskám, -ej,
-aje Us.
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_st_sl.
iskati gugrllg'gpyaeáiěýck (vedle islean &žskq), _z__7;:_z's_k_-_;
z toho z-ískatz'. Praes. sg. 1. jíšču atd.: což (já) zifczy Pass. 417, zleczy
Jeron. llób, ját bohdá, zzyífti jeho sbožie Trist. 15; 2. neb ty zyfczes
rychle Hrad. 125% což zyffczell Vít. 33“, za smrtelného muže neumierají—
cieho krale zyfczes Kat. 168, na mně nic nezyltyes Hod. 868, tak učiníš—li,
užitek veliký zyl'tiel's Troj. 139“; 3. (člověk) viece zifl'czze Kruml. 323%
plěška proti nám nezíšče Tkadl. 2, 51, kupec zylfcze Štít. Vyš. 65b, (člověk)
zyl'ftie

ŠtítPař.,

10915 kto_ž__gměte, Lep___z_t1_'e_ttí_g___d13_1h'
zggiggpph.

22,

často křivý zylltye t. 57. ten svú při 'zíšťe Řpz. 123, (jenž) zyfl'tie Ol. Sir.
20, 25, (žena) zyíl'tiet peněz mnoho LěkA. 145", (kto) zilltie_ChirB. 37b,
zyíftie-li on Trist. 18. (kazatel) zil'ftye duši GestBř. lb; pl. 1. budeme
kupěiti a něco zíšteme Br. Jg.; 2. duše vaše zifczete sobě Jeron. 25“; 3.

kupci což zylfti Hug. 384, kupci nic nezyffti t. 385, ijanští

statečně sc

obrátie a pole zyfl'tii Troj. 135“. tu Opět Řekové zyfftii pole t. 1362 kteří
pře ztratí nebo zíští Tovač. 119. Impt. 11323139; giši_(_r_lgp_._z_z_isl_í_)__

Éwžistwliuslů,

1, 216. Part jíščě atd.: jěde (aor.) každý zvlasti gíffchzic

PilB., když mní kto by byl zill'chzie AleM. 5, 26, nýnie kto milosti
zyltye Hod. 82b. — Zachováno v dial. iskať BartD. 1, 220 praes. íšču t.
79 (rožn.). ve vískati praes. vískám atd., obe=hledati
(vši); pak v_íz'glggtg,

Eěklasíngrtztxm..p9dle

I.“.:

získám-.-ej, -aje atd. US

kdálaag'; praes. slepice kdaczye BohDial. 344, slepice kdače Manž.
147, pl. slepice kdáěí Ctib. Jg.; g_QEáěuvatd, i novotv,_kdakam,_ —ej,-aje
Us. Slovo onomatopojickě. Taková je také
__lgv_á_lgqúá_:
praes.

jako havran

kwaczefs

Hod. 825, vran kwacze

DalC.

13, vrány kwaczi Kruml. 387% (krkavci) kwacžy Rokchl. 180“; part.
kwaczicz MamV., ptáčata křičie kwácžýcze Ben. Job. 38, 4, volají kwacíc
Kladr. tamt.; _ně.__l_:_vá_ě__u,
tá toho
_no\f_o.tv..._kxákapi, -ej. -aje.

_lgélgqtrš„stsl.-alakati.

nakváče

BartD.

2, 345

(vých.-mor.);

.a..lctqét---_č.e..__esun;l.;95_pzaes.. jehož. (aby člověk

hřešil) _lacžedíííbeLYít. 76“, jehož ďábel láče Kom. Jg.
lokati stsl. ZQĚŽQLLŠQlambei—e: part. vidiech dievku krev 106229218.
Rail-Ir. 8, loczycz DalC. t.
"
mumkat/Š reptati: praes. mistr mumcze nebo repcze Lit. Výkl. slov
A, part. repczicz nebo mumczicz tamt. O. Slovo onomatopojicke; zaniklo.

mMistsl.
mykatz' sg, -čcgpercurrere: an (mnich)- po ko_ř_'ěr_s_ě__my_cze
kase, 415, čerti se v pekle myčí sem i tam Lucid. Jg.; mykati se s'lk'ý'm'
: tahati se Jg. Us. Zaniká. O smýkati v. doleji.
Elgýgg,__sts_l,__plglcg_ti,_-gq._
V tvarech platí-, pláč- bývá rozdílná kvan

tita. Praes. pláču, pláčeš atd.: vzdyšiu, placziu vždy mě túha LAl. c, po
steliu mú oplacziu ŽKlem. 6, 7, pl. 3. placzyut mnoho v Římě LAl. e atd.;
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pláči n. pláču, -eš atd. US.; dial. plaču BartD. 1, 9 (Zlín.) aj., proč plačeš,
chodHan. 13, že plačeme t. 178. Impt. plaší atd.: placzwyez oba Modl. 16,
placziem před hospodinem ploremus ŽWittb. 94b, 6, placzme ŽKlem. tamt.
atd.; plač atd. Us. Part. pláčě, Mašita-: žena plachzuczi poběže Jíd. 105,
placziuci ŽKlem. 34, 14, nevěsta placzyucz .vece LAl. h, mne placzucze
otešli Hrad. 39b atd., pláče, plačíc— US.; 0 adí. plačijící v. š 35 č. 12.

Jole—skati-SLSJJĚQQMŽ-Jlfátšk plaudere= t_rndněz_nlefczesjíqd;
'dial. pléšču BartD. 1, 79 (rožn.); novotv. pleskam, -ej, -aje Us.

96%

Íigkitzg praes. pod městem potóček teče, ten sobě Pšova rzyecze
DalC- 25. E;di_€!=š_...de!9_„59_fiíábla_„ŠtítMHš89% když fe- odfzyecze
diabla GestKl. 187, na křtu fe odrzicze wffech pych t. 166, (duše) se
diábla odrzycze GestM. 123 (85), pl. 3. když se odrziczij diábla. GestM.
80%, dial. říču Bartl).

1, 79 (rožn.),

co to říčete

t. 260 (val.), pp__p_líč_e_š_._

gafíšes __Sgš,378 (od Přfbora), Turek sobě naříče t. 145 (z Vidče), impt.
pořič Bartl). 1, 129 (1aš.).“*

ská/(ati, stsl. skakatž, -čq, někdy též -kajq.: praes. Řekové wyfkaczy
na zemi Troj. 104b atd., nč. skáčí, skáču, —ešatd., impt. skákej Us.

2733611133151.:
„směna__qaíupíkoli
nouti se NIileex.:

.swf). repemaM&M.

smek

part. (saň) fmycziocz (m. -číc) lie i přijede trahens se

Otc. 380% dial. pracs. smýču BartD. 1, 79 (rožn.), hadi 'se smyču t. 267
(1aš.); podle V. I“: fmykagi dlúhé podolky Hug. 152, impt. fmykay Sal.
354, smýkam, -ej, -aje Us.
512_15th
; praes. pročež z sebe střeva súčeš Čtv. Rozb. 694 (praví včela/v
pavoukovi), uzřě jednoho an provazce fucze Otc. 2335, OtcB. 75“, an sedí
& provázek fucze OtcB. 943, z zlata fe [vcze šňuora Hrub. 2763, osídlo fe
faucže t. 3071), tkadlec len fauóe na cívky Haj. hel-b. 96", pl. 3. niti na
cívku saučí Reš. Jg.; part. Maxencovi se zatešče, svých rukavóv vzhuoru
wfucze ikáza
Kat. 136; dial. súču BartD. 1, 25 (Zlín.) a j.; _no_vo_t_v,
—SOUkám— ;g1_—.i_1.Í_e_T-.7_S.-

tickati:

“

(potok) se s níú (řěkú) zztyechze ___ŘQA,

tleskagi plaudere. onomatopojická varianta ]; pleskatž, v. zde napřed.
Praes. řěky ztlefczy mkú plaudent ŽWittb 97, 8; impt. tlefczte rukama
plaudite t. 46, 2; part. tleffczycze zvonečky quatientes cymbala Lit. 1.
Par.

16,

42,

tleštice

I—llah. tamt.,

tleffticze

Ol. tamt._lí_f_c_>_v_qt_v;__t_lesk_á_1_n,

—e.1, -aae—

_ýúlLaqukati,

-čal_iqu

_svl.__1?_a_ve1__Štít_.
ř. 190'*. tu Šalomún

tangere: praes. tvého tu dotycze
třetieho

dotyče

ŠtítOp.

404,1'eož úřada

dotycze ODub. 53, co se nádobí dotycze KolČČ. 115b (1549), phu'. ta slova
čtvera dotyči ŠtítOp. 402, jakžkolí ty věci mne se najviece dotyczy, však
se i vás dotykagi Troj. 56“, (páni) se toho nic nedoteyczij "KolČČ. 115“

“
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,(1549),; part. jich viery dotyčice Baw. 239; co se toho týče atp. US.; —
podle

V.___1“: pig!e_s.__j_e_i_1ž;__(io_t,i_kg__Žlilemz
103, 32, rucě

majiú

& nedotikagiu

t. 113, 7, imth nedotikaitc fic jich 13.156% nč. týkám, -ej, -aje Us —
V ŽKlem. 104, 15 psáno doticatí tangere, t. j. dotýkati, nikoli —cati, v.
5 155, .). — Seel. píše: co se jich dotýčelo 192; chyba z ncumělosti.
;ýýsgaýi,_gtýskqt_zj,
iter. ke s-tcsk-miti, srov stsl. sztasmyti si aegre fen-e.
Praes. stg'šču abcl._:__'kíý_ni_c_o__tuiailgijgběgmada 1009, proč sobě ftyffčes
MudrC. 45b, co mi tolik ftyftycs Hod. 86% toť mi sě ftyfftye t. 855 ftýfftie
se duši mé Bm. Job. 10, 1. an sobě ftýl'ftě Br. Jer. 31, 18, jak sě mně
stejště Erb. 347 (domažl), stýštěte sobě t. Jg., děti tieží & ftyfftie (m. -0
fobie ŠtítPař. 71b, jiní sobě fteyfftij Hořek. ega, že sobě lidé velmi stejští
WintObr.

2, 351 (z r. 1520). Impt. sig/šči atd.: gesbyilc;1i___f_obje_qes_tlíl.__198,

neftyfftť (sic) fobie GestBř. 77b, nestyšú sobě Feif. LL. 681. Part. stýščě
atd.: sv. Pavel ftyfftie sobě die ŠtítPař. 763, proroci k bohu voláchu sobě
ftyfftycze ML. 61h, Krist. 73, steyštíce sobě Br. Jg. Novotv.: lty'_l'k_á__[g
Jo

bovi g_glob;

10 (nápis), impt. nestýskaj sobě Tkadl. 1, 21, neftyí'kayte

sobě ML. 61b, stýskám sobě, -cj, -aje Us.

cy'slcati: úředníkům se stýšťe, rytieřstvo pak k tomu výšťe Výb. 2,
1206 (z r. 1512), dial. víšču (m. vý—)Bzu'tD. 90 (stjick.).

23%ququ brkati praes. brču BartD. 1, 79 (rožn.), fňukati-fňuču t.,

mladi-měn t., hrkati-hřču t., Zúskati—lúščut., gýžílgýý;
třískati—
třišču t., vrkati-vřču t., aji-15%
blátem t. 2. 310 (val.),pukati-dcsky
počó t. 2, 139 (zábř.), prskati-pršče
to t. 2, 374 (MŠ.), pyskati v jídle
vybíravé hrabati-pyšču sa t. 376 (val.), trkati-třču t. 1, 25 (Zlín.) a j..
krákati-(slepice) kráče Duš. verb. 367 (slc.)
176x12£2£€£íP££1€$em1€2£„WL
Na př. hloda_ti (stsl. stmrlatz').

5—3
w- \ 'A“ „ ff
Lraes.

klgg15_gq,__-_i:__lgléggž__q£dl__(stsl._

straždcg atd.): (já) ohlozy RZvířMel. (vlk, rým: kozy); M_pořehtujg
blogila„_7_.gi_i__freniens
sorbet _QLJob. 39, 24, por/.ehtuje hluze zemi Hlah.
tamt., (malatstvie) se samo hlozc Comest. 83b, poklad jehož mol nel'hlozc
GestKl. 28, nefhluoze GestBř. 14% hluofe rodit Fagif. 350; kteřižto hlozi
mě Hlah. předml. k Par., (kobylky) ohlozy všecko dřievie Ol. Ex. 10, 5,
(utrhači) hlozy jiných činy ŠtítOp. 63, Jilgzí Štíty: 153. Part. klozě atd.:
žáby lomic kosti hlozycze jě Vít 340, adj. psu hlozícímu Prav. živ. Jg.
Novotv. hlodagicze Comest 83b, hlodám, —ej, -aje Us. — Když způsob
starý zaniká., vznikají snadno tvary chybné: praes. svědomí je hlode Apoll.
Jg., part. _kostem ohlozenym Comest. 184%
Podobně

_hgýzglgýiipraes. já hladem hvíždi RZvíř. Jg., ktož pohwyzdye na rány
jeho sibilabit t. j. pohvížďe Pror. Jer. 49, 17, pohwiZdie sibilabit Kladr.

368
Sof.

2,

15,

hlava

člověčíe

hohcze,

hwyzdie

Mand.

878, _s_1_i__1':ěčpí_k__s_ladgg

hwízzdye Gesta. 485, škřeěm'k hwyzdye GestKl. 117, diábel hwizdye GestBř.
493; dial. hvíždžu BartD. 1, 25 (zlin.). Novotv.: hvízdám, -ej, -aje Us.
Dial. také (;odatž-bodzu BartD. 1, 129 (las.), gajdati třepati-gaize
sa mi to (snopy na voze) t„ 210, gbundati hrbiti —už sa tá stařenka glundze
t. 2, 312 (val.), kundatz' se sem tam choditi—kundzu se t. 1, 225 (laš.).

padati-padze (: prší) t. 129 (též), slc. vládati-vládzem Hatt slc. 133.
177. M,;ýgýýúpraes,m jqu, Mezi slovesy sem patřícími jsou mnohá
-ata,ti n. —otati a původu onomatopojického; bývají jich někdy několikeré
varianty.

Nuízeptatě.sts1,__r6p_a£qš£ Praes- repcu,

-i atd-..stsl. rapašte

atd.: (já) repcy Drach. 101, proč repceš ŠtítV. 73, sám vždy repczefs
Tkadl. 36% mistr repczc Lit. Výkl. slov A, (zlý zákonník) repcze ze všeho
Kruml. 480“, kterýž repce Br. Num. 14, 27, repcete proti nám t. Ex. 16,
7, (oni) vzrepci Hlah. žalm 58, 16, jedni na druhé repcí Jel. Jg., kteříž!
repcý proti mně Br. Num. 14, 27. Impt rqoci atd.: ani repciete Koř. 1.|
Kor. 10, 10. Part. repcč atd.: mumčíc nebo repczicz Lit. Výkl. slov OJ:
nerepczicz Kruml. 406“, prvý (stupeň skrovnosti) bude, pokorně strpěti\\.
nerepcíc ŠtítV. 225. Emygzggliejglž. 57% V usu nč. vyskytují se tvary
tyto jen v nář. vých. a jako archaismy v jazyku knižném, ostatek jsou
pravidlem novotvary reptám, -ej, -aje.
Podobně
ý_gbýgýý,_b_gpýqýi,
_iggliéqýigpart. bebce garriens

Lit. 3. Jan.

10, bobcye

garriens Koř. tamt., kto mluví bebce Pís. XV stol. v ČČMus.
3 str. 11.

1827,

b_le/otatiLquZu-ojgti, stsl. ()lekotati, -štq: (nemocný) hrozně blekce
ČernZuz. 274, liška blekoce Kom. Jg., ti lidé vyjí & blekczy' Mand. 613;
Peaýlekgzxcze ..Ghelčlž.131“
Mbgzý_í,__b3ieptqíězpraes. (já) brepcy ])rach. 101, part. na pospěch
brebczycz Štít uč. 1573.
drebtati, drcptati hreptati: kto pospiechaje velmi drebce Pís. XV stol.
v ČČMus. 1827, 3. str. 11.

_clzjkgtqtj; hrozí se, drkoce neb trne Kom. Jg., drkoce zimú jako
osyka slc. Jg.

hrochtati,

chrochtati, krochtatí;

(já.) chrochcy, ])rach. 101, vepř

chrochce Koll. Jg.
.
g_igghtati sě dial. chychotati sa: blázen se checlice Syr. Jg., praes.
,_(dg':_ti_)__n_ec_l_i_t_se„gkeqhezyitů,
uč. 1082 rozchychocú

part. spolu sě chechczycz t. 1123.

sa ludia Duš. verb. 369,
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cklcmtaýí:

pes chlemce

Ben. Jg., žrout chlemce

Kom. Jg., _Rtá_če_ngi_

ihlemci 331_3131., Job. 39, 30, 01. tamt., kteří wzchlemczy vody lambue
rint Ol. Súdc..7, 5, chlemey lambuerint MamV.
chlcptafi: (krávy vodu) chlepcú Koll. Zpiev. 2, 365; part. adj. voda
chlepczyczy větrem saliens Otc. 3545.
_qugtati : (Anna) jekcíci HusE. 1, 307.

Hektatěiiqlgkqtaté.lelektati,_&lekgéqt_ět£iog£májatiantxtébpz-slayesa
s vg'znagqglčkngngalngým4_
stsl. klekatati, mšic;clamare a klokotati,
-štq bullire: praes. (já) wyklokczi ebullire Ol. Ex. 8, 3, čáp klekce Papr.
Jg., čáp klekoce Kom. Jg., tetřívek klekce Dobr. Jg., tekúc voda přes

kamení klokoce Smiř. Jg., [mg)—vnajílgkgegtjty,

193, ústa bláznová

viklokci bláznovstvie Hlah. Prov. 15, 2 (změněno ve viklokoci), wyklokcíe
m. -í Kladr. tamt.: impt. pivo (v ústech) klekczij (nč. klechtej, klochtej)
Lék. 1“kp.-Ig.; part. přilej oleje ústavně klekce kopístkou Rhas. Jg., (nosaři)
klekcyce mluviechu Baw. 218.
_klqutgtj,__sts1,__]glgv_gggi.
-štg obtreetare: praes. já nekleveci WintObi'.
2. 113 (z r. 1524), (ty) kleveceš Pam. 3, 129, mistr nám laje že klevejcem
WintObr. 2, 113 (z 1'. 1524), pl. 3. klevecí Žal. Jg., impt. ani kleuecz
non alterceris Ol. Sir. 9, 13; part (liábel klewecye Evu z rájě vypudil
OtcB. 80b.

.

_Mppgtqýápraecipitari Hymn. 362 stsl. klopotatí, -štq, strídere, stre—
pere: praes. dále neklopocze AlxŠ. 3, 9, v duol klopuocze Brig. (32%břicho
klopoce k smilství ChelčSít. 1235; ač se srdce nemodlí, jazyk nadarmo
klopoce Hád. Jg.; klopoczy_kgn_i_í359391593; 418“; part. musichu utiekatí
k stanóm klopocíce Troj. Jg.
křchtati, _kčequtgý_ě,__]gčgqhýqýi,
sl.;řclztati, Maggi,

škřehtatž, škřech

tati, škrkotatg', škruhotati, stsl. skragatati, -štq frendere: praes. hřiešník
zuby svými wzkrzehcze fremet ŽWittb. 111, 10, zkrfechce ŽKlem. tamt.,
wzkrzehcze zuby svými ŽWittb. 36, 12, wzkrziechce H]ah. tamt., křivo
mluvný ffkrzehcze 01. Job. 16, 10, škrzechce Hlah. tamt., meči v odění
l'krzyechczy Ale. 1531, žáby křehocí Kom. Jg., žába. škrhoce, škruhoce
Bai-tl). 1, 325; part. sipě a zuby lkrziechcze Otc. 1263, sípě a. ffkrzelicye
OtcB. 23b; impf. nemocný zuby fkrzíehtaffe Hrad. 11“, I'krzehtaly sú na
mě zuby svými frenduerunt ŽWittb. 34, 16. ŽBrn. tamt., fkrfehtali ŽKlem.
tamt., fkrzehtali ŽKap. tamt.
.ŠQŘÉGÉÁJŠQÍLÉQĚŠ.. ČQZQÉČHÍĚLĚĚĚŠÉĚLÍÁ.-ŽGSĚÉQŽJo -kst--,

—skt-

v lekstati

atd. v. 1. str. 487 & 549..Praes. oni své pány strašlivá řečí lekczíj MudrA.
17“, lekcij MudrC. 28“, kteréž (věci) tak lekcy uši bláznóm ChelčP. 94b,
nejprve ho podrbují &lekcí Vel. Jg.; part. shromazdie sobě lechcíce ušima
(dat.) Koř. 2. Tim. 4, 3, lel'keície vfňma Kladr. tamt Nč. lehtám, -ej, —aje,
dial. lechcu, impt. lechci Btch. 250.
Gebauer, Historická mlnvn. Jaz. česk. III. 2.
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lepjgtžg praes. meč mój l'lepcze maso ŽWittb. Deut. 42, potom vy
oheň peklný Ilepcze Hrad. 253, jakož oheň slámu lepcze, takéž tělo duši
lepcze Alb. 74“, (zvěř) maso lepcze ŠtítOp. 65, lepce ŠtítV. 154,. všecky
ctnosti pýcha l'lepcze ChelčP. 2133; hlavu s nohami Hepczete Ol. Ex. 12,
9; Hepczn je ptáci devorabunt ŽPod. Deut. 24, kobylky flopczy všecko ()l.
Dent. 28, 38; gupta__[lepcni_e1ny_j_ej_ljngg_ 34, 25, ŽBrn. tamt., slepcemi
Hlah. tamt; part. I'lepczícze tělo llusPost. 14b. Zaníká.
21sz

stsl._.l._č_t_qti_(pmes.

jen

létajq.

Mikl.

Lex.):

maes_._mo_r_e_el__nagie_
v_šě

ptákgleczeulřass; 67, sv. Pavel uzřč ano sč Šimon (čarodějník) \'znášéjě
lece t. 298, vše což lecze, plavá neb chodí Kat. 106, pták lece křídloma
ŠtítOp. 66, orel najvýš léce ŠtítV. 150, chřiestcl mdle lécc t., pták jenž
lece Hlah. Sap. 5, 11, leczze Ol. tamt., orlice vysoko lece volat GestKl.
185; jenž sčm hi tam sobú meciú a všady lecziu AleM. 6, 6, jiskry jako
leczy v plameni Štít. uč. 1541, nad ptáky ješto leeczy v povětří Štít. ř.
219“, (sovy) loczij volant Ol. Bar. 6, 21; part. jako mušky leczycz Pass.
524, andělé leczycze sě radováchu Vít. 41“; — dial. lí_c_u_BartD. 1, 25
(Zlín.), tě kobělkč licó t. 2, 58 (kojet.), holuběnka líce Suš. 279, lícu, —eš
part. líca Btch. 250 (dol-beč.); — podle V. I“: _Etam,__-_ej_,____-_aj_e3
—

chyby: ptáci leczegi-li vysoko KorMan. 170a (opravováno tím. že nad -cze
nadepsáno -ta-), motýl sem i tam lcceje Tkadl. 1, 53.

lopatatž: bieda v níž sě lopoccš Ctib. Jg.
_matijtsl;._í72.€.£€llž_.D!%€€:-.27Q€Ětť!..Í..?"ÉĚQÍQ(v textech

t- ZV- pannou

ských ono 19krat, toto 13krát Wiedem. 67—68). Praes. mecu atd.: sg. 1.
smecy knížata Br. Isa. 43, 28, rozmecy maso tvé t. Ezech. 3, 5; 3. vicher
(pěnu) rozmecze Alb. 78% ty mecze v horúcic peklo t. 522 vlna již meCZe
búře Štít. uč. 71b, (hospodin) své losy meecze Štít ř. 236“, nedvčd hlav-ú
mece ŠtítV. 153, moře mece 56 i sšm_i_tam__t„ 145, victr mece jím sem
itam Trist. 37, rozmece Br. Num. 16, 37; pl. 1. my dary jeho přěd svině
mecemy Alb. 243; již sem hi tam sobú meczíu AleM. 6, 5, mnú vlny
mecy Pass. 162, kúkol v oheň mecy Krist. 495., (korábníci) nameczij prachu
Ol. Ezech. 27, 30, ryby meczy sč na ň (na ostrov) Mand. 608, kteříž
mecý udici Br. Isa. 19, 8, rozmecý nás Bill). 123. Impt. meci atd.-: roz—
mecz sbožie mezi chudé Kruml. 247% wymecz nesvobodnú (ženu) VšehK.
1081), psóm rozmccz tělo mé Trist. 180, meczte losy 01. 1. Reg. 14. 42,
rozmecte ovoce Br. Dan. 4, 11, aniž mecte perel před svině t. NZák. 183.
Part. mecě atd.: pro bolest sě sěm tam meczye Hrad. 142% Jezus rukama
meczye . . vecě ML. 505, meciuce na mě Žchm. 16, 11, meczicze blátem
ML. 1041, z prakóv mecice Hlah. 2. Par. 12, 2, meczycze Troj. 215% vme
czycze t. 883, mecyce Háj. 279% mecice o ně los Br. NZák. 685, mecíce
Kom. Jg. Nč. dial. mece sa, kOně sa mecú Duš. verb. 369 (slc.); gitara

—ej,
-aje
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_7)_1,_'_zez_t_a__t_z;_gt_sl.___9;_z__43t_ý_t_i
(pmes.
jen. aje;

Mikl:Lex.):

praes.

já

tvú

moc

zamyeczi Pass. 506 (: zamítám, imperfektivum), hOSpodin zamyecze rady
kniežecké reprobat ŽPod. 32, 10, (hory) sě wzmyeczy Levšt. 1501),křestěné
mě z chrámu wymyeč'zy Brig. 81; part ješto jdú k biedniciem zamyeczucze
slovo božie Hrad. 1188, přěmiecíc v srdci svém Pass. 552; — podle V. I“: ,€*.
hospodin zamieta reprobat ŽKlem. 32, 10, když zamietas takú radu Hraí
108& atd., -mít.ám, —ej. -ájo IIS.

gglesktaL-i,k subst. pleskot: darmo plefkczefs Hod. 86a (vedle pleskati:
plefczes

tamt).

žo,.v;4'—.-f.»é.

1-53!thszMgáwigggtgý,

dial. (slo.) rakotati, ržhotatz': praes. (já)

ržechcy Drach. 101. kóň 1291133111511,Sir. 33, 6, koni rzyechczy Ale.
1530, (kněží) í'ehczí k ženám cizím HusPost. 61b; impt. rzyeczy m. řehci
hinni Pror. Isa. 10, 30. veselte sě a mehczete & rcěte t. Jer. 31, 7; part.
(kůň) rzehcze rozmietá zemi Beu. Job. 39, 24; nč. kůň řehce Us. spis.
(zastav.), dial. kůň řehoce Bax—tl).1, 260, (kůň) razrahoce sa Duš. verb. 370
(slo.), impL neryhoci koníčku t.; řehtám, -ej, -aje Us.

sagtatz': praos. plamen z jeho úst sopce cgreditur Hlah. Job. 41, 2,
Iopcze 01, mm., z jichžto (býkův) úst fopcze plamen Troj. 24% plameniq

(QLnom.) g_Égggmjopozi

Maggi;20b; pant. (David) uslyše sluhy své

fopczicze mussitantes Lit. 2. Reg. 12, 19. O impf. sopciech v. š 26.
_šiďpíqggwg'ýggcitg, dial. štěbotatz', stsl. štbbatatz'. -štcg fritinnire: pmes.
ženy štěbecí RZvíř. (kohout), štěboce lastovička Duš. verb. 371 (slo.), impt.
štéboc t., part. ftíebece gam'ens Kladl-. 3. Jan. 1. 10; _špěbetám, -ej, -aje _U_s_.
ščektatz', šíek-z part. zimú se třesa & ščekce Podk. 304.
šeptatz' s_tsl_.__šgp_5_tgi,
—štq sibilare:

praes. diábel za ucho fepcze Hrad.

255 když ffepcze Štít. ř. 177“, kdož tajně ffepczy Vít. 63“, (dětí) ffepczíj
Štít. uč. 1085, ktož ffepcy ŠtítOp. 331% dotud budú 'tací šeptati až se
'dofepcy t. 3323, služebníci ffepczij Ben. 2. Reg. 12, 19; part. ffepczycz

Vít. 63b, Štít. uč. 108, fepcyuggilglíg:

2334, ffepczycze 01. 2. Reg.

12, 19.

Metgíž__s_těl-_ tremi/žákům.
tremere : _ILIÁQLY.1159339stoje....tzmepeng.
g_qd: 88b, nebesa wzftrzycpeczy Levšt. 15012
t_rqglýtatý, ýrggýqti, _z__*jtrzsl;thtz_'_,
srov. I. str. 452. Praes. já. kohož mi

luji trefkczy Štít. ř. 1761', já sám se trefkczy Ben. Job. 42, 6, pak-li (já)
tresci Br. Jg.; ty trefkczes All). 24“, potrefceš bližního Br. Lev. 19, 17,
jenž

trefkcze

ŽWittb.

93, 10, trefkce

ŽKlem.

tamt.,

_n_13Lt_kg__g_'9_I'_kQ_Z,_Q__Ql_1_elčB,

35a; trefkczeme t. 763; trefkczete t. 992 (lidé) trefkczij 15.92". Impt.
trefkci mě ŽKlem. 37, 2, trefkczy ŽWittb. tamt., netrefkci ŽKlem. 6, 2,
ne trchkczy ŽWittb. tam., ty nás trefkczy Ben. _Súdc. 10, 5, _popyegci„ho,

Maki

44“;_trefkczyetez mě Pror. Isa. 1, 18, trefkciete Koř. 1. Thess.
24*
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5, 14. Part. trefkcie kázal mé hospodin ŽKlem. 117, 18, potrefkcie jeho
propustím

Koř. Luk. 23, 16, trefkczycz

Štít. uč. 58b, gefk_cy_c_S_t_í_t_O_pi_396,

trefcyce Háj. 375b, adj. trefkciciemu 01. Hah. 2, 1; o novotv. adj. treskci
jící v. š 35, 12. Kč. dial. trescu, -eš Šemb. 26 (mor.), impt. tresci trescí
žebra i kosti Suš. 200; trestárn, -ej, -aje Us. —
_ĚLQSĚMQZ(stsl. troskatati, —ajq): pracs. (já) rohy hřiešných ztroskoci
ŠtítV.

159,

obrazy

j_e_'Li5:ll___z_„pro_l'k_(_)_c__e_i_š___BrL
3133, 23, 24,

rána

ztrofkoce

kosti

comminuet Ol. Sir. 28. 21, (žena) ztrofkocze tvú hlavu bibl. Dlouhoveská,
Gen. 3, 15 (Dobr. LitMag. 2, 40), ftrofkocze bibl. Lesk. tamt. (t,. 48);
impt. ztrofkocz hlavu kniežat conpere Ol. Sir. 36, 12, Ztl'OSkOČbHlah.

tamt. ztrol'koc Kladl-. tamt. šopa;
vrahové kosti jeho ztrofkotagi con—
fringent Ol. Num. 24, 8, ztrol'kotaite sč ŽPod. 4, 5 atd., ztroskotal, -ej,

-aje

V nářečích východních slovesa. zde vytčená., pokud tu jsou, zacho

vávají tvary podle vzoru tohoto dosud, a. je tedy reptati pmes. repcu.
lapatatz' bleptati praes. lapocu, šeptati-šepcu, t-restati-trescu, řehtati-řehcu,
—eš, ímpt. -c(i),

part. -ca, srov. Btch. 250 (dol.—beč.) & Šemb. 26 (mor.).

A ten způsob drží se ovšem i u jiných sloves podobných., v usu spisovném
& západočeském neznámých. Na př. blabtati bláboliti-praes. co blabceš
BartD. 1, 199; blbotati-voda blboce t. 200, Koll. Jg.; blkotatz' plápolati—
světlo blkoce BartD. 1, 200; blýskotati—blýskod Koll. Jg.; brbontati—impt.
nebrbonci BartD. 2, 296; buchotati-srdénko buchoce Suš. 228; bumbotati
(povídavý) bumboce BartD. 1, 335 (laš.); čagatati-husy čagocú t. 2, 301
(val.); čamtatz' se valiti se (o chůzi)-čamce se t (záp.—mor.); čaptati se
kolíbavě choditi—čapce se t. 1, 204 (laš.); čukytatz' škytati-čukyce se mu
t. 205 (též); drkotatžuimpt. nedrkoc t. 159 (zlin.); gagotati-hus gagoce
t„ 324 (Zlín.), husi gagocú t. 210; ylgotatž-voda z baňky glgoce t. 211;
glintatž se viklati se—zuh se mi glince t. 2, 312 (slavk.); hargotati—zima.
ním hargoce t. 315 (val.); hrkotati—hrkoce mé srdce Suš. 347; lzavotatz'
ledajak zpívati-ty ženské havocú BartD. 1, 213; chrachotali sc chechtati
se-co sa chl'achoceš t. 321; chomtati chlemtati-kráva trávu chomce t.
322; chromtatž-kráva chromce (s chutí žere) &; cimpútatz' kašlati-chrpúce
t.; jaskotatz' výskati-co jaskoceš t. 1, 220, nejaskoc t.; kyvotatz' kývati
všecko sa kyvoce BartD. 1, 159; lapotati bleptati-pmes. lapocu, —cešatd..
impt. lapoc, lapocte. part lapoca Btch. 250; libotati se, třepetati se-liboce
se liboce lísteček zelený BartD. 1, 228; ligotatz' se třpytiti se-(šavlička)
se ligoce, jablíčka po strome sa. ligocú Duš. verb. 269 (slc.); lupotati silně
pršeti-lupoce t. 1, 159; mekotatí-koza mekoce t. 324; jiné mckotatz' se
blyštěti se-měsíček sa mekoce ve vodě t. 230; pamatatz' pamatovati- pa—

macu t. 129; pantati se- já sa do kostelíčka dopancu : dopotácím se t.
246, impt. nepancete : nemluvte nerozumné t.; piskotati—piskoce t. 160

'373
plantat'i se plésti se —já.sa. do toho neplancu t. 248, ten toho naplance t.
2, 363, mm neplanci & a 1, 248; plpotati-kaša plpoce (když se vař—0t.

1, 249; o-apotati-straka rapoce t. 324 a 2, 377; 'rechotatž-žába rechoce
t,. 1, 324; repítati-repíce (leskne) se to t. 2., 378; mmpotatí-slzy z očí
rumpocú t. 1, 159; samtatz', somtatž bučeti-samcu t. 264, kráva somce t.
324; šantati klátivč choditi-kráva šance t„ 272; škroptatž nohou (botou)
o zemi šoupati-synek škropce t. 274; šuclztati šukati-cosi šuchce t. 276;
šupotati šustíti-šupoce t.; taňatati se potácetí se—taňacu se 13.2, 401;
whotati— nevrkoc dčvečko nevrkoc Suš. 441; — dupotati—kóň dupoce Duš.
verb. 368 (slo.), frflotati—voda frfloce t., frkotatz' lháti-dievča frkoce, ty
dievča nefrkoc, hukotati-sova zahukoce t., mátati strašiti—že tam máce t.,
mihatatz'-zamihoce sa mu v očách stvom t., šuchotati-v hore (lese) šu
choce t. atd. — V týchže nářečích přejímají se sem také slovesa. -ta.tz', jež
patří ke vz. V. I“; na př. čítatž-čícu BartD. 1, 83 (val.) & j., dívka. číce
Kop. 232, hltati—hucu BartD. 1, 79 (rožn.), chytati—chycu t. 129 (laš.),

butati-kuřa

kuce (hrabe) t. 226 (val.), látati-lácu

t„ 1, 25 (Zlín.) a j.,

mota_tý_:_0pilýuž moce rozumem t. 231, pytgti-pycu t. 129 (las.), pyce se
15.357 (palkov.), šámti-ve sněhu se b—r'z'o/
ušace : uchodí, unaví t. 272
(las.), vítati-vícu t. 79 (rožn.), vrtatz'-ví'cu t. 25 (zlin.). Mezi slovesy těmi
jsou také slovesa. -statz', která mají praes. ovšem -šču atd.: chlavstatz'
chlašču BartD. 2, 47 (kojet), impt nechlašči t„ 166 (bm.); clwístatz'
v botech mi chvíšče t. 1, 323 (val.); ckystati-chyšču t. 2, 233 (kunštJ

a j.; místy je jen —s-cu,vlivem inf. -s-tatz' atd.: chystati-chysce BartD.
l, 259 (frýd.), šfistati-šúscu 13.79 (rožn.).

3. Vzor a) bráti, beru, b) kovati, kuju.
178. 53.4.9391 5191953..tíídx páté, jejichžto kmeny infinitivů. _í plat?:
gegtní___utvořeny_ jsou, _přímo_z kořene., _tedy „slovesa „kořenná;.a_. to kmen.

E&nitimí..„přímmaze
,na. .př.__bz.>.r:a_.č. br-a-, tak-a- č. „Hl-s kov-aa
.ikmgmmaqsgnmí„příponou
dílem.-,e (eo), na př. ber-e—,tač-e- č. to“-en
3135332171101-..94-99-4494,
Z kořenů 087- pův. b/wrn tňk—pův- tuk-,
a kov- n. lm- z pův. koy- [s1'ov. Lesk. I. A. b) 1. a I. B].
3313.

.1_t9_z_d11r_1911_o_lsm_en_e_1r_e_es_e_nt_raího
dělíme slovesa

_dvě skgLinyuestpyneng__)zuzzglýgkéž

sem.-_pašřící

„l)zfiái,_„b€r_m
__a__
3.3.komu,.. mm..

ve.
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3a bráti , beru.

179. Tvary' vzoru tohoto jsou:

praesens indik.:
sg. 1. beru.
2. béřeš

du. 1. béřevě, dua
2. béřeta

3. béře

3. béřeta

pl. 1. béřem, -me, -m_7/
2. béřete

3. berú, -an. -ou;

imperativ:
sg. 1. —
2. 3. beři, bař

du. 1. beřvě
2. 3. beřta

pl. 1. beřme, -my
2. 3. beřte;

imperfektum:
sg. 1. beřiech atd., jako ved'icch atd. v š 53; &

brách atd., jako dělách atd. v 5 142;

aorist:
sg. 1. hrach
2. bra

du. 1. brachově, -va
2. brasta, —šta

3. bm

3. brasta, -šta

tvary jmenné:
inf. bráti; sup. brat;
participium
-nt: bem, barda-;

-ma: —;
—la: bral, -a atd.;
-as: bmw, mši, -vše;

-n5: brán, -a atd.;
subst. verb.: brám'e, nč. braní.

pl. 1. brachom, -mc, -my
2. braste, -šte

3. bracha;
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K tvarům jednotlivým.
180- 2.1'.a_9.s_©._1_1_.5-....Sixlgz
_1-...lzer_m psl- bem:

-o, -em

atd.

jako -v š 54. —

—_beruUS—StĚ;_i_..l_l_č.-;dial

Sing. 2.___bé_řqg",
psl. berešb,

na př. berzes

ŽKlem. 49, 16, když sě tam przyberzeff ML. 22% béřešnlisinspjš — 5133.32
géfg, psl. beretb, na př. sám všecko pobeerze VšehK. 175“, béře se Br. Isa.
19, 1 _g__Us._„_spig,_—

D_u_._1__.„_b_'efř_e_v_ě,___-_ega„
stsl. berevé

(-va);

zde

nedoloženo.

— Du. 2._3.__b_ém stsl. 2. -ta, 3. -te; na. př. když se [bel-zeta ješto se
tělesně

milujete

Štít. ř. 95“.

— __ljlqy,__1_.__b_cfře_m,_jpg„fppy,
psl. berema,

-me, way; na př. popel—berzem na své hlmy Štít. ř. 205% když se fberzem
t. 2042 _béjem,_-m_e U_S.__SpiS_.,
dial. -mě, -ma atd. jako v 5 54. — 21353,

Meg,

psl. berete; na př. rádi berzete cuzie Hrad. 16b, béřete Puch. 266b

g_Ujs, spis„ dial. -ťc atd. jako v š 54. — Bugj.__3_.___l_>e_r_zg
pSl. berqtb, na př.
wzberuv lúpež Pror. 24“; L-:?LE..RQZ.€1Č.ÍĚ_:!4?£1
.:.qy.._bqr0!!. 31511& dial- -'ó,

-um atd. jako v 5 54.

'

Million...analogií-.bi!á_galsé_s&-L.j.a_.(iá)-._d995_tě „Z.uowaít.. 28“.
(já) zwu aliter zůwi Rosa 194, (já) zuwj Líun. var. 1710, — & pl. 3.
(oni) jiných
WintObr.

pozoví VšehJ. 458, že (soudcové jako úplatek)

2, 682

(skl.

XVI

k_sobé___z_p\_vj_"vHa_r_.
2. 188,

stol.),

kteří

nás

(oni) zuwj t. 231,

zůwy

Kon.

(Tataři)

485,

zůwi

bei—ítelata

iqd1_1_i____c_11_'_1_1_1_1_

Beck.

3, 530,

zůwi se hospodářové na. hody BílQ. 2, 19, proč se zůwy dcery sion
ské t. 1, 69.
E„DL%EZQC_1.!.„L4Q._IŠIHQILL:QÁQÉBLIQÍQBBÉÉÉ.-ŠEHŽÍLÁ.„Kde.

Mítsli_a_g_r_,__.nl_ě1_1í,se
y__-_ř: sg. 1. beru,

tomu sg. 2. béřešfzóveš.
a bere-,

zovu

& pl. 3. berú,

zovú,

t_u j 9. 891.17

& naproti

3. béře, zóve atd. Ale analogií bývá také bérc

zove-, _11a,__p__íj.___b_ereff_
Mgdj. 106% býre

(z bére)

Puch. 413", _birggle

t. 216% ,bérc KolCČ. 222a (1555), wybere t. 294\) (1559), smrt bere kaž—

dého P'am. 3, 17, do krčmy se pobereme t. 115 atd., 33135 339_3355
_194 MI.-s;. pb:,

taktéž. .v.11.511..„?Piš.-?.QLQLAĚGÉL„vedle _béře-—_M9931

QQECŘVÁÉQÉŠŽQ__ČQŽZ_MP=-.&13219€ŘÍ.„QRŘŘP _

1—_& pl.-__Tai-;.když. 59.43.1124!

a_negmšlpíthalí..kéřu,...b_éžo_y_m=
181.1 lIlPQ.l.'.E.ĚÍY-..$í1.lgs.._2.3: beřillefarí, psl- beri;

na př- náhle se

tam dále berzy MastDrk. 305, berziz sě k svému domu Hrad. 1123, ne
otzoui ne revoces ŽGloss. 101, 25, geq_g_og_1npe_ZWipth. tamt; fberz ny
congrega nos t. 105, 47, ŽKlem. tamt., berz sg__n_a_t_Rýg_l_)_ng.
63, beř svůj
kříž Br. NZák. 1272 peř, mlat Pam. 3, 114 atd.; _beřuUs.__spis,_;mbe1fl
Us.,
vlivem praes. beru atd. — _I_)u_._1_._
beřěvě, —va, 2. 3. beřěta, žádané podle
stsl. berěvě (ma), ber_éta, nedochováno; _zg_1_:_o
_bývalp__du.__ b_ěřfqč,:va, zde

nedoložené, & 2. 3. beřta, na př. berzta to na své kmetstvo Rožmb. 142.
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— Plur. l. bcřěmatd., z psl. beréma atd., nedochováno; za to je
-mg/, na př. zowme toho milého přietele modlitvú Štít. ř. 205“ atd.; g_i-ggg

US.5 is.nggqugg

dial. -mč atd. jako v praes. indik. — Plur. 243.

beřěte, z pSl. beréte. nedochováno:

za to je grafie: na př. sberzte

ŽKlem.

49, 5, berzte sě ote mne Krist. 42% sbeřbe lid Br. Jer. 4 atd.; betteyg,
_spis.; bel—pegy dial. -ťe atd. jako v praes. indik.
182—_1.m. pj: 1.11"
.e 12mm.

„bývá. zde. d\'9j9_5___4)-p9d_1e_ptaes_-„a b). měl.?

_mf. Te_xd .a) _be_ř_iecLatd-1343131323935.„EM5_S_č_lquzygůxg_i
V duom
mateře své jdieše ML. 34“, jej LHynka z Dubé) Dětřichgrn—lžegýuggkýg

MÉLDAQLZQL._thčslav..j.ehq_...šcíesařš)

_.žd.ie.še_.D.a.1J..
68 (2 rkp. P,

rým: jdieše); _b)_brách 4,514 na př- sv. AIĚĚĚĚ.£1_IÉEIŽ.IIE_..PJ'ÉÍÉĚ3353324
a j., ty řčči matka božie na mysl braffe Krist. 26% g[a_l'_[e__lias_s„164,

(Marja) u hrobu zdafe Hrad. 30h, Durink svého času ;;ng
(sv. Ludmila)
bjcrjech

98,

smrti zdaffe t. 26. Srov. a) Stsl. berěachň & hluž. i dluž.

Mucke

547,

a b)

srbch.

brah.

'_If_\far _q_r_p_l_1_l_1___g)__r_ga.j_í_
y__še$t_iniě._d_q_-__

kladů 11ěk_9!_i];__g_j_i_ž_(gůglopynstaré,.
proto nelze jich klásti
uvedené & vysvětlené v š 26 č. 1.

mezi novotvary

183. A 0r„i__$_1'iq_lgchlfz_
atd., psl. bm'achz. Na př. jeden

rytieř fye obra,

do Čech fye bra DalC. 67, každý sě tam bra Kat. 66, Sebrachu sě všěclma
říše Hrad. 12b, rúcho zeprachu Comest. 83“.

184.Tvary jmenné.
&) _I,1_1__fl_i_1_1_i_t_j_y__Qq—gíti,
psl. bbratz'.

Na. př. chceme-li

braaty

sě k tomu

povýšení Štít. ř. 233", draaty & hrýzti maso t. 136]) atd.; nč. bráti a. hrát
Us., dial. -ť, -r:i atd.. jako v 5 58 a).
b) up._i„u__u_r_n__lg_7;qt_,_
psl. bbmtň.

Na př. jěď brat

lúpeže

01. 4. Reg.

3., 23, poďte zrat Pror Isa. 56, 9, žena byla prat ušla Aesop Jg., chodila
tkat plátna Ben. Tob. 2, 19.

c) PaUlqipjpm..;at.:„beta,

(lavic-..psl-ben/, čemu-. Na př. bera

sé k ihemsalemiu ApŠ. 75, Smil 5 své hlavy vlasy dera vece DafC. 76
jako lev rzewa ŽWittb. 21, 14, ščeňata rzewucze t. 103, 21, zzuowa krásué
panny NRada 868, zuowa chudé ChelčP. 171b, toho kacíeřem nazowucze
t- 121" atd-„ Billem. 953_2un;
— MmOB__a_rlal_r>gi.í..bivá_také...:.4-:€c:=

Eywyde559333.

83b, ML. 12“,Karel psal praesidentovizove ho ke

dvoru svému, aby uslyšel zprávu Malý Amerika 4, 413.

d) Participium
—m5:Stsl. beromz; v č. nedoloženo.
e)Bitiuimuljngěňg-.braň,_ranni—,
psl. bbw—als,
-a atd., jako ph“
vz. V. 1*]v 5 147, e). Dial. zdlouženo:
t. 2, 151 (slavk) a j.

zebrál BartD. 1, 201 (val.), sehrál
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f) Lukiglnin

in.-153_2142. v.v.si'ě.__.—„v$€,_
psl. bbmvó atd.. jako při

vz. V. 1“ v Š 147,

%)33.1“qu„i_rlnaitíaýtám-;sžiw„3243
pozwan sa Jid.

127, sukně tkana

psl. bbrana atd-. na př

Hrad. 89“ atd., jako při vz. V. 1“

v 5 147, g).



h) s_uLsLthjxun-.v_9__!:_b_a.u=_„benzin..,bravá

z -anbje; na př

braanije VšehK. 300% bránije t. 126“ atd.1 nč. braní US. 0 kvantitě sla
biky předposlední v. š 45.

Slovesa. jednotlivá

v—lzorutohoto.

185- V tvarech.inf._b>nzá_smnoh1.áska_slaka..kgřenné. stllpnšnižěímb
13.31?- __stsl.._bb_rat_i, zavati

atd-

Lb_wá_.t_i.. zváti.

-D!2t_Í_LI'319_Sz_S.Ěř-i_1__bgrm

zova

č. beru, zovu atd.
qu,_j_byját_í._Tvary slovesa tohoto & doklady v. v 55 179—184.
dem,.

drátě,

stsl- dmz,

61mm“ lacel'are.

:LQ-.$!91.!1_Č.119-_kBŽĚQÉÉŠJZĚG

dřiet?_.x_.t_f_'-„.L.élalgnalzu „jiného-...Blfegaflem. atd—=dere CisMních- 97%
(žena.) vše zderze DalC. 20, (oheň) ku povětří sě deme Vít. 12“, (jeho
královstvie)
ni sě zruší ni sě zderze Kat. 30, _co_<_ip£sL_u_š_iií_1;(3__sě_z_ajgg_
gdggz_e__l_1gg._„
392, Urban derze lýka Cis. z r. 1444, demye CisMus., zvíře

jenž hlavu dýře Pam. 3, 112, lovčí doru jč (chudé lidi) Hrad. 106b, miluj
ty, ješto deru NRada 733. Impf..drách atd.: dietě tvář starostinu dral'l'e
Pass. 270, 071 $(: sám rukama draffe t. 396. Aor. drach: dra ho duch ne
čistý Koř. Mark. 1, 26. Inf. drátě: draaty a hrýzti maso Štít. ř. 1365
Part. (Zerg atd.; deřra svú tvář Pass. 326, vlasy dera DalC. 76, sám se
hněvy deřa dilaniens Otc. sa, by nebesa rozdeřa i vstúpil k nám Kat. ,108,
y_dige_t9__ma$o__bolestivš_deřugz,
t. 128, derucz líce Trist. 396, dem derauc

Tomsa 328; dml Us. stč.i ně.; drán: mé rány znova drany Hod. 88“ aL's.
__ženu,_1_azzát_z;
stsl- žeme. aznati. Plaesamíáanzjukořen—qmninůni;
Lilni.nak-aan:_u_kaz.1n9_,ke_gonz.„„maniakimma.„atm. vzniklému.. štulzňO:
váním ;_ge_1_z_—;
srov. zavati

vedle

praos.

zovg. Podle

bem-bbrati

žádali

bychom ovšem také žena,-žbnati, a proto odtrhuje Wiedem. 148 gan- od
žen- a. má je za sloveso jiné, střídné se skr. džu-=spěchati atd.; proti
tomu

správně

Jagič

v Arch.

10,

177. — _P_rae_s_._
ěQz_zq,__ž_é_1ggš,_
ženeš

atd :

[zénefs VšehK. 1163, poziénefs t. 585 požijenefs t. 655, Žéneffs___Ben_.
Gen.
22, 17 ; požíene Kladr. Isa. 11, 6, ktož požíe_ne__Yšge_hJ£.
305, pozíene t. 1293. t.

2283, wyžéne Ben. Jos. 23, 15. rozžéne t. Deut. 4, 27, odžeene t. 4. Esdr.
16, 7; pl. 3.. zazzenuv

Pror.

75; __nč.___ž_enu.__Žene$__aqd.__U$.;
dial. žínu.

žíneš

atd., pl. 3. žínou BartD. 2, 275 (jemn.). Impt. žení atd.: nepřietele zeny
daleko Hod. 22b., žeň Us. _Ilnplemggg: kadyž koli hnachn, jakžto mhla
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bieše ot prachu Ale.
dřéve než
Part. žena
25; Iman:
prohnatého

1382. Aer. hnach: (Darius) hna preč AleM. 2, 12,.

svých Vlasta dohna, sedm lepších eftyepem prohna DalC. 10.
atd.: každý zena bez rozmyslet Ale. 1381, senucz Ale. 1,
hnaw doby města Ale. 1145; Imán US.; adj.- dial.: mečem
Suš. 117.

Mjlqzjtj,

stsl. party.pln-ati ferire. Praes. zpéřeš Br. Lev. 13, 58;

.dievk.a...1:ú.che„penzejřullg 39“, zeta'z_e_rúch9„s.vé-.Ql-_Num. 19. 19. (Danna)
šlejicř pel-že Apell. 152% zpere muche své Br. Lev. 14, 8, zperet t. Lev.

11, 25; jakž střeva napereme Pam. 3, 115; zperzcte rúcha svá ()l. Num.
31, 24, zpéřete Br. tamt; pl. 3. sukne pemv Prer. 51“; peru, pereš atd.
Us. Impt. vezmi kyj, peř mlat letříka Pam. 3, 114; per, perte Us. Impf.
dievka rúche praIfe DalC. 41, člověk zepraffe své rúchu Cemest. 84". Aer.
rúche zeprachu t. 83b. Sup. žena byla prat ušla Aesop Jg.
řevu, řváti, v. řevu, řút-i v % 108.

seru, sráti: part. Iera, Mast. 155 marg., aor. k tomu sě bezmál ne—
efrach t. 312; nč. sem atd. Us.
,

_s_s_%s'sa'ti,

stsl.

s_qug, szsati.

Pree_5_„_sgz_c_,_
-_eŠ___atd.: Sfu sugo

Drach.

103, ten sfe mořské vody ŠtítOp. 1295 ten sse ŠtítV. 219, MŠDQUĚQQ
ffe Mand. 763, když nás wisse t j. vy-sse Sclsk. 1538, ktež sfu moi-skú—
vedu ŠtítOp. 1291',ješte lTu vedu mořskú ŠtítMus. 105". dčtátka ješte ješte
Ifu lactentcs Lit. 1. Beg. 22, 19, sfn Ol. temt., ješte lTu prfy EvOl. 106b,
(dietky) ješte ffu prsi Keř. Joel. 2, 16, (třpaslíci) fu pokrm Maud. 62% ti
wyfl'u jěd,

ač budu

uštnuti

t. 63'*. Ět't:___s_sa, ssúc- _: 113_1599“99533159_p_1_'$_i_

Mzgůlíagg: 86, sfucc prsi sugentem ubere-"óÍ—Čant. 8, 1; adj. ffucícho
lactcntcm ŽKlem. 1)cut.25, ssnciche prsi sugentem ubera Hlah. Cant. 8, 1,
mláďat. ffuczych EvOl. 2235. M. ssátz' Us. Part. ssal: aby ffal ŽKlem.
Dent. 13, abyffte sfaly Pror. Isa. 66, 11. — _aagklggggqurgležeeý

_ir_1_f_._

ssa'ti a nahraije
se novetvarem
podle V. 4: Eanes; _s__s_e.j1_1,
__i_1_r_1_pt_
ssaj, inf.
_slgž.._\17_s_sá_ti_.£mqlg_Y—_3_1wlostč- Y):ššgtLatM
„pat-„5.8.4191 .EříéWĚd-e .v.

% 196. Qinagšnejjuqeýi,

v- str- 327. _

.

_tku, tkát; texere, stsl. tekutá _tňkq, -češi, Praes. tku. 'tčcš atd.: (žena)
zetcze plátna Hrad. 108",1)íxjggk_tš_e_sve_gí_ti_B_Z_víř.(včela), ti ješte pletú

& tkuv misterná diela Prer. Isa. 19, 9, pletú a tku Ol. tamt., takoví tku
Sobě rúcho 2011111 Hug- 217. .Píedímu_ž_ík0vé__tku„nejušlechtilejšíeAkagi?
Meggi, 65b. _Impt. _byl byte-i, tcěte, nedeležen. Inf. tkáti Us. Sup. tkat v.

v 5 184, b). £g;i._ýlga„_ýluíc-: o minulých věcech rozpravu tkucze/Lit.
Pracf. in transl. Isaiae; tkal: plátno ješte jest tkal Prer. Isa 25, 7, US.;
tl.-cín: sukně tkana Hrad. 895; subst. najušlcchtilejšie tkanie Maud. 65b. —

ltarxmmesemmjeníklx_anze_eLemuleám,„119244725

part. tkaje

Us., tkage pzwúk své sietky lécal Čtv. Rezb. 694. —_J_iný_j_e_ýiáýi.__ugggýg
p_otlggýgatp., podle vz. V. I“; v. g 148.

_59101.Ažníyanl-J
A;Gžócba' \;.rvm (.) &'Žrý=<'(1.w„
_Z_0_?u_,___zv_át_t_.:
__stsl._ zam,

_zlóvgti clamarc,

vocal-e.

Za bývalé

tvary

s ná

ležitým zev-, zóv- jsou v jazyku novějším tvary vzniklé analogií se zv-;
staré zov- vyskytuje se tu jen porůznu jako archaismus v jazyku knižnem
& mimo to v nař. slc. — Praes. sg. 1. zovu & analogií také 266%. 2. zóves'

& anal. také zoveš atd.: M_bgžjgyggyl

zmeni. 115, 13, já sě ozowu t.

1435, pozowu sluhy mého Pror. 16% já sč ozowu Hlab. Job. 13. 22, já tebe
nep0zowu Alxp. 8, nazowu Nudož. 88b; pozowes mne ŽKlem. 1435, pozo
wefs vocabis 01. 1. Reg. 16, 3, nazowefs EvOl. 1088, zůveš k snídaní Pam.
3, 115, Mýye_š__13r.__l\£za_k,1065; mistr te zowe Hrad. 32b, ciesař pozowe
tebe DalC. 42, hospodin pozowe Pass. 629, jimiž (listy) nás zowe Štít. uč.
B", jdi za ním kamž tebe pozowe t. 47b, pozowe jeden druhého Štít. ř.
204“, někdo pozowe t. 175“. ten host nás odzowe t. 205“, člověk své přá
tely fzowe ML. 1233, kterýž zowe ChelčP. 1735, když zuowe Alxp. 54,
kterým příjmím nazuowe své služebníky Blázn. 1343, zůwe Háj. herb. 3275,
nazůwe Br. Isa. 65, 15, který zůve ku poslušenství Lab. 43. 4, nazuwe
Nitsch 68; nazouete vocabitis' ()l. Lev. 23, 21; přátelé tě otzowu Kruml.

118%(oni) wzowu EvOl. 135", _;osyusespolu
Br. Isa. 62. 12 a j.; mym—ouanalogií

ChelčP. 33% nazowau

v sg. 1. -i a v pl. 3. -z'._v. v 5 180.

Analogiíuzvu atd.;„gtvu invjto _Dracb. 103, zwu aliter zuwi Rosa 1.94, _zyy,
_zyešatd.—Us. —Í_I_1_1_mgzovi
atd.: neotzovi ŽGloss. 101, 25, _neqtgojyýyig

ne revoces Hiab.
tamt., Doggy _muže_sveho_Krist._52b, przyzow svědky
Pror. Jer. 32, 25, nezow přátel ale pozow mdlých Kruml. 118% nazowiž
Br. Oz. ]; 4; zowme toho přictelc modlitvú Štít. ř. 205% kteležkoli ua
leznete pozowte Krist 815, pozowte vocatc 01. 3. Reg. ], 28, szowte vešken
lid t„ 1. Reg. 7, 5, zowte ChelčP. 2485; _analogií nč. f'žviÍ'pl. zvěte, zvete
Es, — Impf. zovicch a zvát-h, v. Š 182. —33„r_t.__go_m,motto:: káza (král)

panoší pozowa ji (Margaretu) pověsiti Marg. 195, zuowa chudé ChelčP.
17112 toho kacieřem nazowucze t. l21b; mylnou analogií -z'c, v. v 5 184,
c).__1\2„21_)9uc:__Us, — Part.

zval, zvav, zván Us. stč. i. nč.

_ědu,..ždá.t;i„stsl-. _žbdatž expectare.. praes.._žrzde„a. častěji „žide Mikl: 3“
122. Rozdíl stupňový, který se obráží v stsl. žbdati-židzj, Wiedem. 58 a 59,
v češtině nedochován. — Praes._ždu, ,ždeš; sg.__1_.nedozdu toho Vít._ 23%
barety-„podle.Y,_.1“._ždsím_=_.„139244111pítíštietvého 01., Súdc. 6, 18- Impf
ždicch & ždách v. v 5 182. Inf. ždáti: chceš-li na tejto cestě zdaty DalC.
12, bude

svého

časa

zdaty

MP2. 56“. _Part.

ždg.___ě_c_l_z_ig:_-:
vždy

polepšenie

zducze Kat. 20, na mé líce zřéci (m. zřéti) zducze t. 44, na lidi ješto
zducze

jejie umučenie

stáchu

t. 162, zducze

t. 192,

novot_\_'_,___ědqj_e_:
byl

hotov před komňatú zdage 13an, 162% Part. ždal: ješto (bohatstvie) byl
seždalt Hlah. Job. 20, 15, dozdala bieše toho Kat. 50, by pozdala ta sběř
t. 158. Part. ždav: jedva dozdaw rána na horu jide Leg. Schwatz. 2. —
szlsytujg_59_iiz_..x_době

„staré je.njak.q_a_r<;hai_sm.t.l.s..e_zaníká92139111 „úplně—

380
že;„-y,___ž_a_já_ti
(v stsl.__nen_í_)_,Je stejného

kořene

se žru,

žřieti

v tř. 1. 6„

ale tvaru jiného. Praes. sg. 1. žeru, 2. žc'řeš, žereš atd.: ty vábíš k sobě
myši & žířeš je Aesop. 1584, IV, 2, ptactvo Zieí'e člověka ŠtítOp. 382,
Antikrist zeře ovcě HusPost. 80% ktož ten kúsek fzerze Hug. 31, úsilé tvé
[Zerze lid Ol. Deut. 28, 33, kto zerze Koř. 2. Kor. 11, 20, země Zerze své
bydlítele Comest. 93", szíeře Kladr. žalm 20, 10, (tulák) ozijrze se Rokchl.
21", zZére (sic) Ben. Deut. 28, 33, jednoho zžijerze meč t. 4. Esdr. 12,
27,

sžjře Br. Deut.

28, 33, t. Ezech.

15, 7, _oheň sžj_ře__zgm_i_t_._
129111.. 32,

22, meč sžere maso t. Deut. 32, 42; szememe je Comest. 93b; zerzete
domy vdovské Koř. Mat. 23, 14; (ptáci) fzeru ŽKlem. Deut. 24, gýjzto
zzeruv Pror. 501. atd.; žeru, žereš atd. Us. Impt. žeřz' atd.: stup oheň
s nebe & fzierz tě Comest. 163“, zZemyz krásu jeho Ben. Job. 18, 13, žer,
žerte Us. Impf. žrách: jenž zzraffye GestBř. 263. Inf. žráti Us., sup. žrat
v. v g 184, b), part. žral Us. atd. — Za žra- bývá žhra-z ožhralý Dolež.
245, žhrať, ožhrat se Btch. 436, žhrat BartD. ], 65 (val.), nezežhrál t. 2,
198 (tišn.), dožhrala t. 33 (holeš.) & j., srov. I. str. 464 sl. —

Lim—výš,-.-lmiu:

186. Tvary vzoru tohoto jsou:

praeseus indik.:
sg. 1. kuju, -z'

du. 1. kujevě, -va

2. kuješ
3. huje

2. kujeta
3. kujeta

pl. 1. kaimu, -me, -m_1/,

2. kujote
3. kujú, -í ;

imperativ:
sg. 1. —

2. 3. lmj

du. 1. kujmž, -va

2. 3. kujta

imperfektum:
sg. l. kujiech atd., jako kryjiech atd. v 5, 97; a
kovách atd., jako dělách atd. v 5 142;

pl. 1. kujme, -my

2. 3. kujte;

aorist:
sg. l. kovach
2. kova

du. 1. kovachově,
2. kovasta, -šta

kom

pl. 1. kovachom, -me, may,
2. havas-te. -šte

3. kovasta, -šta

3. kovachu;

tvary jmenné:
inf. kovati; sup. kovat;
participium

-nt:kujč, ze staršího -ja, 'kujúcq
mw: — ;
—lz:koval, -a atd.;
—as:kovav, mši, —vše;

-na : komín, -a atd.;
subst. verb.: kovánie.

K tvarům jednotlivým.
187. 21;952.115„S&Liju...::m,.;i.„_2,-£ui£š.-aLd-,.jako kryju, čuju,
-eš atd. v š 99 a 108. Na př. sg. 2. všecko orudie z mosazu fkugefs Ol.
Ex. 27, 4; 3. (kOvúř) když komu kóň ukuge Hrad. 1323, zda—lí rytinu
fkugye kovář Pror. Isa. 40, 19 (conflabit, ale Vulg. má. confiavit); pl. 3.
(kováři) kozie nohy kugy Hrad. 115",.,l'kugy meče“své v radlice conílabunt
Pror. Isa. 2, 4.4jižto železo kugij 01. 2. Par. 24, 12, jižto stříebro kugy t.
Bar. 3, 18, zkugij meče své v radlice concident t. Mich. 4, 3. jedni kovy
kugij & slévají Hořek. 64b, zkugi conflabunt Br. Isa„ 2, 4, když kugí Har.
], 3; nč. kuji, -u, kuješ Us., kojo BartD. 2, 195 (nezam.). — Vedle toho
v__lznika'í_lovotvar:y_.Linfimimúm „icq?-...podle.
V-. 1“ kování, ráš_._%td-,

„z,Magdala.podkarvaelýluk

_Y—_.3f)._7.v19%__:e_š„
atd-.

188- l_miLef.a_.t.i .v.
2.-._„_3.=..-lzij,_.pl.._.1:.
Mime.. 12-.Mže atd-, jako
(kw),
čaj atd. v š 99 a 108. ŠLDĚ:..QQJLIHÍ..KIÉČÁQLÁQSŠLJJIIM:131'2
'zkuog olovo m. zkuj AlchAnt. 91“, na kříž mě k ňemu przykuyte Hrad.
52" atd. — .Novotv-. podiel.

..l.“.„1600.81
. atd- „US

189—_me..e_.1:„f„e_k .t.u._x.n
.je .tu OPČLSÍXQIQEÁLMÍPEĚ. atd.-__wšlgptaies-z

např., kteiýž .kueiefle..cudebat.. Naga Isa- 41, 7; .a-bl._koyádz._am._-po.dle
krk..„na-pšr...líme_k„z„Dubé. mlatm_.nšmegké_bglmx.l<9v;ý£e-.DalC- 93, Bri
s'eida vlasy rwaffe Troj. 1401).
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190- A.Q.r.i_.s_t_.lýozzada„atd.
Na př. knězě střiebmými okovami okowachu
DalC. 85, (mčščěnína) řětězi okowachu Pass. 357, Krista ke kříži przyko—
wachu Kmml. 531),jeho tvář zeplwachu Krist. 975.

191.Tvary jmenné.
a)_Infinitiv_„kov,atz'_;
dáti sě okowati Kruml. 146% kovati Us..
kovat BartD. 2. 219 (tí-cb.) a j. —_MYQĚXMMĚPEÉÉQMPĚLĚžřleíSJFLtL
Reš. Jg. a Us., kut BartD. 1, 9 (Zlín.) a j.

.

_)__bS u uiuugn_.lc_qe_ma_adg_netl919ž.eno_.
__c)__]:j__:_t
_1_*_t__ic_i_piu_lm___—QQ;Í___19_»jč ze

uuu-_Qženeezdebelpj).
jeho

staršího

kuju,

kujúc-í

_—z'.2_i_c,___r_-_zfc;

QKUŠÍQZ.
hrdle. AdmontB- 136% plyugwcz tvář ná

LAI- ;; a j.. kuje,

kujíc— Us-; —_noxo_tx._129dle_Y-. I.“-.ÍWWŽQ—

d) Participium

mm; v nedoloženo.

e)._ILe1:_t__i-c.ip_ioum-..-.laalcgmh

:.e__at_<_12_„l\'a
př. ty si Biowal

zořé

fabricatus es ŽKlem. 73, 16, dobřě sem tvój kóň ukowal Hrad. 132&atd.,
koval,

-a atd.

Us.31_9_v(_)ty_.__l_c__qu_
Jg. s. v. kuji,

(Zlín.), kůl fem. kula

kůl

pl. kuli

BartD.

1, 8

t. 61 (val.), kól t. 2, 184 (tišn.) & j. Srov. % 39

č. 1 a 6.

_f)_lla_r_t,Lgim„u.m-..:zi;„.]feme„ruší,.
HusPost.

59b, kovav

Us. spis.

Na př. (úzdu) okowaw

__1)I_o_yoty_.__l_mg,
možný

podle

kul

atd.,

zde

nedoložen.

„g)—P
a_Lug_i.1).í..uln_-M.;_

27.3% Na př- (Alexander) Vňuž

by byl z železa zkowan Ale. 3, 26, bude okowan řetězi ŠtítBud. 176,
jsa okowan vinctus Koř. Efes. 4, 1. tak okowana (sg. akk. maso.) povede
jej do Babylona ŠtítBud. 177, odčuie l'kowano jest 01. 1. Mach. 15. 7,
domněnie fkowana ze_suuov ChelčP. 165b; sproščuje okouane compeditos
ŽGloss. 145, 7, okowanich compeditorum t. 78, 11 atd., kován, -a atd. Us.
N_m7_q_tv.___:_t_a_:__kut,
;qýotd.

Jg. ]. c., vokut

BartD.

2, 164 (hru.)

a j.

.h) Substantivluuverbale. kováním okovánie HusE- 1. 72,_kp_\zání..lls.
ZJIPYQW-part rtm..:.lcutfěJel.
c

Slovesajednotlivá vzoru tohoto.
192. Doklady české svědčí rozhodně & zřetelněji než stslovenské, že
slabika kořenná má dílem -ov— v tvarech infinitivních a —u- v tvarech
praesentních, na př. kovati-kuju atd., což ukazuje k pův. -oz_t-,— dílem
-ov-' neb —bv—
v inf. a -u- v pmes., na př. rváti z ramti-ruju, plvati
z pl'wati—pl'uju.
,
_bliojm bloatj, stsl._bl__b_oat_i
p_ijaes._bh'ujcg vomere. — Praes. viděch jednu

ana. blyge Přípis. při starém rkp. (v knih. univ. Pr. 9. E. 4, na zadním
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přídeštném listě), kteří blijí krví Rhas. Jg., bliju atd. Us. Impt. blij Us.
Inf. mor. blvati, part blval atd. Jg. s. v. bliji, bez dokladu. — Novotv.
i_nf,__b_líti,_
part, bli1_atd. Us. dial. inf. blut.

part. blúl BartD.

2, 164 (brn.).

klima,.Wyatt, Stsl. klbvatz'rostro tundere.913%._khszngvgtň

HW).

— gráes_.__lg_lyj_qgátd._z
(poprávcě) at hubí žhářě, kljge jakžto v hlavu hada

NRada 1307, jĚtlgjgliquaW.
101. ptáci wyklygy oči jeho Brig. 332 ptáci
se klijí Rosa Jg., ječmen se klije, vejce se klije. vejce se kluje Jg. ex
Usu. Part. klžcjě atd.: kligice je (ptáci rytíře) Baw. 241_3133klvati: (ptáci)
počechu

kuoži

klwati t. 240, _poqech11__ji,klvvgpti_t. 225, čáp jal se sanice

štípati & klwaty GestBř. 7“. Part. klval: že sú tě svými nosy klwah' Baw.
225. Part. 'lclván: ona t panna klwana bieše (od nosaře) t.; subst verb.
klvánie:

klváním

Br.

Jg. —_)qu9_t_v_n_1jyv;_
_pr_aes_.__
klvám_ Jg.,;

paří.

klvajíc

klásky I'uchm. Jg.; inf. klouti Jg., klut BartD. 1, 122 (mor.—slo.),part.
kde sa halena kIula t. 2, 323 (též), nakluté vajíčko t. 1, 122 (též). _

Lue-_Mpiklg. změnami_hlgkovimítahé.Hovoří:. (Pták) klove Bem Třeb
haw- 20,.quba.tí a..!vlulmti...
Ézyg,h_řlgoqaýi, Stsl. Icovatzť cudere

'
praes. kujq

a častěji

kovcg, _z keř,

koy—(snad ze staršího Íqagaj)srov. lat. cú-do v. cau-do a lit. kan-ju =kuji
Brugln. II, 1051. Tvary slovesa tohoto &doklady jejich v. nahoře v 55 186
až 191.
Mina,.pěvaýt.-stal.-„pl.w.qtá-_v=_1lheti„

Sp.1_1.e.1'9_p_rasesf
„Mim-

— 22283;

litý/á: v tvář Kristovu plige, ktož Kruml. 58", an krví plygie Otc. 2235,
ihned pligete HusPost. II:-!". pohané v tvář jim pligi Pass. 305, upligi jej
conspuent Koř. Mark. 10, 34, kteříž krví plygy Chir. 63“._p_1_iji.
-u, plies atd.

Us. Impt. pl'uj, plij Us.,p1ě Bártl). 2. 15 (holes) Aor. plvac/z: vplwa jej svými
slinami Baw. 59, jeho tvář zeplwaohu Krist 97b, zeplwachu Pass. 196.ll__1_f_.
plwati conspuere Ol. Job. 30, 10; _rlpyg_tg_.__17_l_7_ft_ý__lUs„
plut BartD. 1,
'6 (zlin), pluť L 77 (rožm) & j- „Bart..plíuič. a_td...=._.pl_yvgyycz„t.vář.najela

LAJ. g, tvář tvú pligyc; oškvrnili Krist. 971), mezi jeho oči plygicze Hrad.
862 plygyczo ML. IOF, plygyce AnsOp. 3, pligyce na ň Pass. 405, pligice
na ň Koř. Mat. 27, 30, adj. plygyczych na mě Hod, 31“ atd., plije, plijíc
Us., odplujá si Bártl). l, 346 (1hot.). Part. plval: mezi oči jemu pllwali
Hrad. 52a (2slab.), mezi jeho oči plwaly Vít. 49b; novotv. plil Us. Pan.
plván: plwan ML. 52 bit- iplwan Kruml. 32413,vplwan Modl. 57b, Vít. 50b,
AnsOp. 5, uplwan Kruml. 44“, tvář zeplwana Krist. 102, tvář zeplywana
ML. 2“, tvář zeplowana AnsV. Bb (rýmz fepfo\vana); novotv. plži Us. 51135; _
ekologie.; plwanvm plván ML- 5“=.novotv...£hí4í.Us.

Ltd.-u,. vám

s_tsl.„mate“ BYBIIGIÍQÍPMGS.
však rave)- -— Praca mju.

atd,; __
ohygge pán ___v_1j_ch
__doersionskýchdecalvabit

Kladr. Isa. 3, 17, rujeta—li

se dva pacholky Bn'kcí 140, (kněžie) sě sami zrugí HusPost. 593, pohané
se rugij & křičie Lobk. 83“, vlasy (při česánO nerují Voln. 27; ruji, —u,
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ruješ atd. Us; mgty.__cyy__Us._.__ryause jako kohouti Ěostoýpgi 283. Imptz

mje se za vrch Rokyc.Jg.,

I_>_o_d_k_.
ve Výb. 1, 956, bíte ho,

rugte HusPost. 383. Impf. rvách: Briseida své vlasy rwafl'e Troj. 1405, ne
poddada

sě druh

druhu

í'vásta

se Podk.

]. c. _I_1_1_[.
__rpq'ti: vlasy

wyrwaty

Kruml. 3818, počechu se dvě laštovici rwati Trist. 47, rváti Us., djal. hrvat
BartD-

1, 30

(pomor-L

ruvať

1:—105 (latě-); 1191012...ro_u_t£,_..r.914_t_.
ES;.ŠQIQ

gol/fám; ruge vlasy s své hlavy sediech lacerans capillos 01. 3. Esdr. 8,
72, vlasy 5 hlavice rugiuczi UmR. 82, (vrabci) ruyucz (sic) přěs zed upa
dechu Dět Jež. ?, rugch
své hlavy Drk. 168“, hlavu_ggyy.___l_l_í_tz
38%
rugicz ROIC. 26915 ruje, mjíc— US.; novotv. rva, rvouc- Us. Patt. rval:
jakž jsú jej rivaly Vít 50b. bili, rwali HusPost 58b., rval Us., novotv. ml
Us. Part. rva'v: orwaw svú hlavu Ol. Job. 1, 20, rvav Us. spis.; novotv.

mw, možný ale nedoložen. Part rván:
obemano

jest

depilatus

(humerus)

rwan, uplwan Vít. 89“ var., plece

Ol. Ezech.

29, 18. — _S_l_ov__eso_
novo;

tvoření_mse časem zdvojmásobilo a rozlišil se pak i_vyžgagpig-qjg, ;rqu

911323353...!rhatislaatg

:

&rvu, rváti : trhati„výbsc,...r_vá.ti_.se
:

máti se:
.s_n.t.t1.u.,.
Snowtilatslasami!,„šmei

_šl._€L'9?2ťě..9_lídiQr
Mikl. Lex., snova

Mikl. III2 123). Praes. snuju: člunek jímžto (já.) ofnug'i Tkadl. 35, ofnugy
ordior MamA. 315, Anon. 5“ Světoplozč rodí, plodí, Inuge Vít. I“, co spolu
snují Ros. Jg., kotouč z ňehož se hedvábí snuje Us. Jg., roj sa snuje BartD.
1, 267 (val.); novotv. snova'm Us. Jg. Impf. snovách: když fnowachu mě
cum ordirer ŽWittb. Ezech. 12, fnowachu ŽGloss. tamt. Aor. snovach: (kněz)
sč koronova, tiem všicku svú čest ofnowa DalC. 81, (kněz) sě korunova
a tiem svú čest všíu ofnowa t. 91, Antenor zul'nova řeč velmi dlúhú Troj.
195“. Inf. snovati US.; novotv. snouti Jg., snut sa Balti). 2, 267 (val.).
Part. snoval: bydlo t sem ofnowal tobě Kat. 62, Astronomia čtvrté kolo
ofnowala Vít. 6“ a j. Part. snován: to biskupstvie osnowano Baw. 138,
fnowany fu kniehy MamV.
šum,..aqaatá Stsl-.sovatamittw.pmps-_szoiq, ...31933..prámúLi.AHL—„šelma
střílím Brugm- II. 1078- ..Praqi-__€f_o&=_ga_tohg£ya„Maglia
62“ (stě
Cato). Zaniklo, a že již v době stč. slovu tomu nerozuměno, dokazují
varianty fwuge, fnuge. jež se na místě uvedeného a jediného známého
dokladu m. sujc vyskytují. (Doklady, které Jg. s. v. sají krom toho uvodí.
jsou ze súti praes; 3sz v. š 73.)
&ia,„.ššqáái....sxqva

1291.„in_f..
..saczwqěa.szczuč, PraeS- ščuiu. šiř-. přehlas.

štiji:
p_e52,_.l_š.flyž__z_!9pdíej9
__v_
5191132..Qjí,.__šš9káním„píčaíLítisí_lžaE
113., kral pitomého (ochočeného) levharta na jelena pofitige Mill. 553,—
n_(>yg_í;_\'_.___sjt„_1_zag;_
_sl'twu Drach.

Impt. ščváti:

103.

štvu.

-e$__at_,(_l.___
Us.

Impt.

novotv.

štvi

Us.

ščváti WintObr. 2, 825 (z r. 1574), počali psy (na vlka)

l'l'twati Had. 34% zvěř štváti Vel. Jg. a Us., dial. čvat 831120. 1, 15 (Zlín.)i.

Part. novotv. štva, šťvouc- Us. Part. štval, štván'Us.
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mandere-.
ruminare.
Hayes.-_žuie..v-_
ěbmo..
Braes-.
žuiu atd.: (pokolenie) ješte žije strannými zuby commandit Hlah. Prov. 30,
14, zzyge Ol. tamt, (nemocný) at zige (lék) mezi zuby LékB. 186% když
jej (lék) kto zetře i zige & 293% Lkphqtplí zubyljidrží.
__(kadj.dlq)_-ne
_tech__z_11bjj_ech,_
zyge a druhdy

at požiíen Rims. 82, (nemocný)

rúbíček

ten at

fzyg'e & požře Sal. 231, (lev) přinese v ústech (koření), rozzige i obklade
Bruncvíka Baw. 55, zuby pokrm Zygemy HusŠal. 685, (lidé) Zigie (m. žijí)

zuby svátosti těla a krve Kristovy Hilar. Jg.; _slc.žujem, žuješ atd.,Hatt.
slc. 119; _novotv,_žvu;_ žvu blatero Drach._ 103, oni leccos žvou Cyr. Jg.

Impt. žuj atd.: „nezzyg, však mám svá léta“ DalC. 50. „nežug mne“ DalFf.
tamt. (slovy těmi kníže Břetislav odpovídá Zderadovi, jenž mu vytýkal
neopatrné

jednám),

rozzyz (lék) mezi zuby t. j. rozží—ž in. Egzlij;_ž__A_patF1—.

1162 vezmi hořčici & žig v zubích rkp. lék. Jg.; 301913_áviatdfgmijogezpi
__741_'1'_1_(_)___n_l_(_3_Z_Í-__Z_l'lby_Apatarlf,
1361), žvi Br.

Jg.,

ty mudrlantství

nepřestaneš.

žvi

jen Lab. 16, 3. Inf. žmíti: nemóž-ti jie (masti) zwaty Mast 180, lékař má
kopr zwaty pro posflenie Rhas. 62, nemocný nemóž krmě žváti Sal. Jg..
žvat BartD 1, 304, vyžvat t. 291; novotv. žúti, žití : (chleb ječný) nedobře
se da rozziti HusPosL 52b, žut : přežívati BartD. 1, 304 (val.). Part.
žujč atd.: rozzyge pšeničné zrno obvažiž tu bolest LékB. 223“7 zygicze
(krmí) Comest. 283. Part žval: aby jimi (zuby) zwal pokrm ŠtítPař. 13b.
kráva trávu vyžvala Bai'tD. ], 291. Part. žvánzl každý pramének (v pro
vázku) sežván ze tří kúdelek HusE. 3, 164, adj. kmín zwany Rhas. 59,

(nicho) zezzwane Štít. ř. 203“; novotv. žut: (Petr) vyplil požutou bělku:
požvýkanou bnou placku Kulda 2, 117. — Zaláksí..!jšt.7a.9k;3-.!l&hťě$llje„
seslovesem žvýkatz'; v usu__pak knižném zachovávané žváti, žvu béře se
yevýznamn přeneseném blaterare, srov._žyqniti z_part. žoq'qz,

4. vzor lát-i, laju..
193. _Semnatňí slovesa_„tříd3t. páté, jejichžto kme.l.1_.1nfaesent_níi. .infir.
n_iti_vn_í_
__sezakládají na společném kmenu_ základním (kořenu) na př. la-;

ziohgutvoirqn

kmen. infinitivní .přťíponoud'a.: „lwa-;

&kmen. Praesentní.

[Ěípgngg__-je_ (,-jo)_: Zíb,-ij: [srov. Lesk. III. 1. B. a)].

V někĚlZÍPh. případech, končí. sekmcn

„infinitivní slabikou—M

&.91:96—

senn_í__.s1abikou+= (do), alefjr těchto.„slabik-uepatřiknjmilionů,. une.
Monge
Mi—q-ti_

.lš'ea'

nízíppniujsou tedy .v. int..:a.. y_plfdes.. -_.e.(—..o)_;
na. př.-vy..1>sl_—...in.f.
praes,_ pl.“ _2,__1y_féj:g_-_te__a.
j._ Sloveso toto & podobná jiná nepatří

tedy vlastně sem a měla by spíše míti svůj vzor vedlejší v V. 2; ale tvary
jejich shodují se effektivnč se vz. Za'ti, laju. proto se také obyčejně (v roz
třídění Miklosichovu) ke vzoru tomuto počítají a od toho zvyku. nechci
zde odstupovati. Srov. % 49.
'
(iebaucr, Historická mluvn. jaz. česk. III. 2.
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Tvary slovesa vzorového jsou:

pracsens indik.:
sg. ]. laiu, -z'

du. 1. lajevě. ma

2. laješ
3. laje

2. lajeta
3. lajcta

pl. ]. lajem, —me,-my

2. lajete !
3. lajú, -z;

imperativ:
sg. 1.

—

du. 1. Zajvč, wa,

2 3 lqj

pl. 1. lajmc, -my

2 3. lajta

2. 3. lajte;

imperfektum:
sg. ]. lajz'cch

du. 1. lajz'echově, -va

2. lajžešc
3. lajz'eše

pl. 1. lajiechom, -mc, -my_

2. lajiešta, -sta
3. lajz'cšta, -sta

2. lajžešte, -ste
3. lajicchu;

aorist:
sg. 1. lách
2. lá

du. 1. Iáchově, ava
2. lásta, —s'ta,

3. lá

pl. 1. láchom, -mc. —my
2. lástc, —štc

3. lásta, -šta

tvary jmenné:
inf. látc'; sup. lát;

participium

-nt:lajě ze staišího -ja, lajúc-;
-mz: — ;

-l5:lál, -a atd.;
—5s:láv, lávšz', lávšc;

-na : lán, -a atd.;
subst. verb.: Zám'c.

3. láchu;
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K tvarům &slovesůmjednotlivým.
194. Slovesa sem kladená lišíme dále podle rozdílného zakončení

slabiky kořenné. Toto je troje, & podle toho máme zde troje

skupení

sloves, totiž slovesa s kořenným zakončením
_
-a, na př. Za—,tra-, v inf. látž, trátz' z býv. Za-ja-tz', tra—ja-tí atp.;
-ň, na př. ani-, v inf. victá nč. vátí z býv._:ué:ja—ti atp.;
—bj,na př. proj-, v inf. přist/£ nč. přátí z býv. proj-a—ti atp.

l_tyaizecb. i_nňm;tixních__j9_příuona.132459slabikou. kořennw. vždycky

snažia. na, slabika z toho unikla,. 39 tedy etymologickmlquhá;
Linf._igí_t_i_part. lál atd. z huje-, vžeti nč. váti part
nčLpi-áti part. přál z proj-a- atd.
195- awaskqřfqnm'tmga

1271912. tra-ia-ti. Zeslgyeatěohto.

.na. pít-.

vál z vé-ja-, přieti

.nar.pít.____l<.z:„
tra—. y__i.11_f_-.
létá

Wii,

_Z..bý!:__

některá. maji ..v.praca ..—.á—.
místo faja-,.

na př. sg. 2. tráš vedle lajcš atd., a v impf. —á—místo -ajžc—, na. př. trách

vedle lujiech; změna tato vyvinula se buď stažením ve tvarech těchto
samých, tedy wáš-Mze,staršíbojijaješ, anebo vznikla. napodobením tvarů
stažených tř. V. I“.
f'ijg_e_s_e ns. _Sing. 1. (aiu, du, přehlas. _-'i,psl. lajq; na př. wzlayu
tobě arguam te ŽWittb. 49, 21, bagy fabulor SlovE. 222“ atd., laji Us.
spis; analogií podle vedu atd. opět -u: laju US.; dial. -o, -em atd. jako
v š 54. ——__$_iug,
2 ]aješ, „p_sl',Zaiešo, g_pňjižfii

1316.25.:
ŽWittb.

—_S.tež.-_..4z'áě—_Siue

_sekggefs Hug. 166 atd.,

leje.- psl- lajetb; na př- wzlage mi

140, 5 atd., laje US.; —_s_tia;ž,__tfgi__;
najdél traa rovné Štít. ř. 91“,

gonidž trzni svět tento t:_210“ atd. — Du. ]. lajcvě, -va, stsl. lajevé (wa),
zde nedoloženo. — Du. 2. 3. lafeta. stsl. 2. -tu, 3. -te, též. — Plur. 1.
lajem, -mc, -mg/, psl. lajemz atd., na př. netolik se nekngem Štít. ř. 232b
atd., lajeme Us., dial. -mč atd. jako v 9 54; — staž. tráme. — Plur. 2.
lajcte, psl. lqíetc, US.; dial. -fe atd. jako vě 54; — staž. trátc. — 213112;
ngg'u,
-iú, p_řehlas. —í_,psl. Zajdi/,; lin p_ř_.__
ženy bayu Mast 374, ševci
lagyu Hrad. 1243, jenž otčíku lagy t. 97“ atd., _l_ají _U_s.
_sp_is_.,analogií podle
Edoq___aťtd_._'také

-ou:___v]ajou_„_Us,___tob._;
dial.

—ó, mm

atd.,

jako

v 5 54.

Obecné -ou. je v češtině známkou, kterou vzor tento se liší od vz. V. I“:
spis. laíž a dělají, ob. Zajou a dělají
I_mýp_e_1jgt_iv,___s_in_g. __2_.__3.___Z_<y_'3
na př.

Leg—Us.— ])u

1. lajvě, -1m a 2. 3. lajta.

nelay

mi

ŽWittb.

zde nedoloženy.

37,

—

2 atd,

Plur. 1.

lajmc, -my atd. Us. — Plur. 2. 3. lajte atd.: kayte sč Pass. 280, lajte,
kajte se Us. — a-j je z býv. -a-ji. ——
_lžehiýskouqj-qj__zn1čnilo se starší
20.1.37lcj etd,._nq_,pij.__ley, __key_Pelzei 88, kejme se toho Proch. Jg., protož
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se kejte Pam- 3. 168, among.gclextthstqpx13“ ml.;31e__v_qdl_e_toh9.
Blaníkem.„_nepíshlasmzanázwiz LR!'£6?--Égz-_1.:_.líbjikyž-„%;
..?evješ
ĚFŠLLJLYIÁEQIÉJ'QÍIQ
_zmšena přehláslfa._v_inmt;__a_neseno.
str.

135- ——_Impt-. -a7' je známkou,.

kterou

bývalá,-viz,

srov- 1.

vzor. „t_e_.1_1_.t_q__v.
nčzli.š1l_9.d„.v_z_...

V-__1_'ť:__.stš.dělaj, dělajte i Zai, late„ ně.. dělej... děleiěae

lajuLaitLatd:

__I_mpeitfektuhm.lajžcqhnpxdu stsl. laíaacha atd. Na př. švec legiel'e
Hlad, 124% když bagieffta Einmn. 46, lagiechu jim increpabant. Koř.„Luk.
18,

15;

— _s_t,z_a,_ž_._
trách:__ten_

hod__trafl'e

A.Q.1'.LS_t._l_áQÍI<
Atd.-.,. p_sL...lajquě

osm

dní___K;;is_;. 29h.

atd..-..Na.

př.-. .inwzlajemu

Ježíš—J&M;—

Mat. 17, 17, ženy svým mužóm wzlachu DalC. 22.
Mj

_11_i_t;_i_v____l_áý_i,
psl. Zajati.

Na př. ani máme

sobě báti

prázdných

řečí HusPost. 67b. baati Lact. 199b atd., láti, lát Us. Stran -t a díal. -ť
atd. srov. š 31 č. 2 a 3.

šum—midi...pslz...laMě_;

zde nedoloženo.

£.a_1:_t._i_c
„i_p...i
31.11.13! .:.—ZM,..laiúq-,„:'ěei_q:„ .přehlas. ???-„ Na př. každému

lagie Hrad. II“, laiucze mi DaIH. 41, lagycze mi DaIC. tamt. atd., laje,
lajíc- Us.

Participium

mw, v č. nedoloženo.

Participium Jó: lál, —aatd., psl. lajala, -a atd. Na. př. wzlal si ŽWitqb.
9, 6. aby sě kaal Štít. uč. 19b, vlaal t. j. ulál Hrub. 381“, když plál mi
lostí Štít. uč. 985, milost plaala, ve mně t. 315, abychom plaaly milostí t.
31% (učedlníci) sú sobě báli na cestě IIusPost. 67') atd.. lál atd. Us, dial.
lái 939 č. 1. Délka v lál, vál, přál atp. je známkou, kterou se vzor tento
v často liší od I. 7 a. V. I“; srov. lál &dal n. dbal, ďál &děl, sál a sel,
král & hral a. j.
F_al.r_t.i__c_ip_iu.m_:ěs= _l.a'.v.atd-,..psl... .laj_a/ua__atd.-..Na př. wzlaw jim

Koř

Luk. 9. 21, láv pl. lávše Us. spis.
Hi!..tíjžípílě
nlaného.

m...-mg;.„láaL

t-..Í.—...U.1ÉI.1Šh.0,
Hl.—nb.-299%

:Q._.?l_t9-.a..P.S_.1_-„
šei9716,_...:a ,atd-_ „Na. př— slovy
bylo

láno

Us;

— _rLQv9t351„.—'t.5ž;...Ž_ŽíUÍt-4ÍÍ

napít—„aby. nebylo lato slúženie..vaše_,_EYQI-.108?

íabstnntivum

.verba.1.e nuda..: láme. psl- lajanbje ,atd.. Na pf.

\v lani in increpationibus ŽGloss. 38. 12, lání, pokání atd. Us.

196. Slovesajednotlivá

kořene -a.

_bqia._bg'iz'1s_ts1.__lyig,_lmqqmnm-.1193-.by:.__..půs._zazicz: *kuudthun'
Brugm. 2, 1060. Braes. baja-, bajgš atd.: bagy fabulor SlovE. 222“, darelnp_ě_

M_„básnjjaggfí _Šjjgi. 49b, ty vždy bages Tkadl. 313, tak mnoho hagies
t. 17b (omylem m. baješ), ješte o nich baješ Pam. 3, 98, _ž,gnj__kdy_žs_ě
lapiúngehdxAbayangst: 374, kněží něco o tom pobagij ChelčP. 82b, mnoho

bagij

hei-b. 197“, jakož bají poetové Vel. Jg. — Impf. bajiech atd.:
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když bagieffta &mezi sebú hlcdaffta Einmn.
Luk. 24, 15. —_Ií_1_f_.__bát;z_',:
baatizbásně

46„ když sobě bagiechu Koř

vyprávěti Lact. 199'2 _gníímámej

aus;
(tak v rkp) Házdnícb. ÍLČČÍ....H_1!$Í_ÍQS.E
67b; BQEPĚYQŠMidi. Kom
Jg. _ Part. bajě atd.: bagijcze sobě lži ChelčP. 112b; _ part. bál atd..:
že by o své (tesknosti) méňe bal Tkadl. 43“. (učedlníci) sú sobě báli (tak
v rkp.) na cestě HusPost. 67". — Zaniklo.
'
Liam. řclátí, „st-sl..„dam, Jajah; ,koř...„.da.:=_púvgclcíz.
' Praes daju atd.:
E!...daje
sláVU._.'1Íiburcú_CisMnich-9,7% doklad. v. &.jediný.. Yíwm. byl
mlpclfcktiQí(iterativní),
„jako je y_stsL dam Mikl. Eom. Wtb. 39, _s_1_n'.:
gqjgpí __í,r_1_f,__ldqthi,
_pqL _dqjgv příkladech:

glupi daje madry bierze. b_ierz

coé (lan, glupstwo nie hrač kiedy (1an a j. u Linde s. v. daň. .
.jlcaiu..sč, káti „sč. Stsl. !qu sg,. kqjati. sy: .PraBS- kuju sě atd-- V- V %
předcházejícím; & kám se atd. Jg., bez dokladů z doby starší, patrně no—
votvar podle V. I“. — Impt. kaj přehlas. kaj, v. v š předcházejícím. —
Aor. kách: tak se on svých hřiechóv poka. Hrad. 145% 'když sě pokú svého
hřiecha, přijide mu božie útěcha DalJ. 76 podle rkp. VLZ. — Inf. káti:
kati se svého p0peščeníe' Túl. 92“, jich (hříchův) fe pocati Kunh. 150“,
budu sě kaati Štít. ř. 169% kaaty sč budu Pror. 67“ atd., káti se Us. —
Part. Írujč atd.: svých sě vin pokayucze Hlad. l7“, adj. všěch kaiucih
Kunh. 146“, kagiucich ŽKlem. 40, 14, kagijczijch Štít. ř. 169), kaje, kajíc
Us.; — part. Icál: aby sě kaal Štít. uč. 19b atd.

191%6981.-ěéěífs=,.lcgía.ti
lwa-32% Tvary &doklady v- v špředešlém.
Letím pagi,_ st_s_l._
tajq, _tajati dissolvi; liquefieri. Praes. taju atd. Us. —

Impt. taj Us. ;

Part. tál: roztaal jich vlasti dissolvit ŽPod. Hab. 6 (překlad

neumělý), tálo Us. — V nářečích jsou novotvaíy: inf. tájit, praes. sg. 3,
tájí, part. tájilo BartD. 2, 159, inf. tajat t. 1, 10 (Zlín., podle praes).
Hajn,.. trám). .Stšl- tram.. trajati .durare, hluž- tmě; g_Koí-__...tfzq.-..„
„51:93
_skí',__
_tgjá1__ser_\'_zt1'e
Mikl. Et. Wtb. 360. Praes. sg. 1. traju,
2. tráš atd.,

pl. 3. tmiú: to až do dnešnieho dne tra Pass. 67, (jeho postava) tm do
dnešnieho dne Krist. 543, najdél tma, rovné Štít. ř. 91“. doniž tma svět
tento t. 210“, tragy dnove' pel—severantŽKap. 118, 91. — Impf. trách: 'ten
hod tml'fe osm dní Krist 29b. -——Inf. trátž: dále nelze jest tráty Štít.
uč. 154x budete—liž dotud traaty oči moji Štít. ř.-65“, viera najdél traaty
bude t. 104“. — Part. trajě atd.: tragycz-Vít. 33, v dobré vieře tragicze
Maud. 649, adj. (malatstvo) jest tragyczie Comest. 83b;—— part. trál: aby
traala světská marnost

Štít. ř. 107“. —_ng_ih_1_o._

plqjilplcítást81=ylajfí:..qujati.£1uctíbusasith
v_č._dgk_1_agu_
starých,. jgpřejatp

'

rus- vlajaib- šení?

v_době nové. vysky'm _se_jen, v jazyku,

knižpšm &bývá tupraes- dílem vlají, vlajcš ,atd- Jg-,„dílem.„vlášatdaz tam
nevlátucha Čech Nezn. 21, tucha vlá I:. 52, dech vlá kolem tebe t. 100.
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E_UELIŠJLIQXGS._Zd9__Yyíšč911ýCh
hlásí

se. „V.č.. ktomuto„_vz01:u

Ještě

_k_t_6!'_á._j9jíqhžkořen není -f_t_& která, „tedy. vlastně...!mleží,„jinam;

ně.

jest 0 nich

řeč dílem na svých místech jinde, dokud kde mají své tvary, ale třeba
položiti o nich zmínku také zde.

ůzéti..„nč._hztátj„staiyrati

ntťaewgmjo, patří do .Vz-V- .P, alemá.

novotvary. podle._V.. 4 ;. v..š 1:18:

gráti je z koř. ser-, jenž je stupňován v zmá-„„
zařitizzrelým

činiti;

.m._s_tš.__se.zr_a-_.dlqřalo..předpokládati.. Sii-war & iní. zněl t_edypůvodně
gama. „Jeho.„pek „za-.„pamě..„npni „kořennsi ..níhtzě._příponové; „t_O.vysvítá.
Mé

_ZQQWSI'QYDÉDÍ
ve stgl, zrát; _m.změti, _rus.__sogrétb _: *sa-zorěti

atd.. kde:

mý
českému Tajegt -č,_1_-ov__něž_
příponové, Slov. III, 1 str. 579. _Cesoyaní
j_e_vš_akpodle vz. V. 4: praes. sg. 1. zraju, 2. zrás'. podle usu nč. také
zraješ atd.: pak zra ovoce ŠtítOp. 219. _když _l'ežra obile Ote,_449". ovoce
zra & dospievá. Mill. 19b, ovoce vžra Mand. 803, ovoce žrá, ovoce zraje
usi... vyz_1_:áme___na..yás,vyzrajemc

Us-_; pl— 3.__zrají

Us—-.zmjou

U_s-_0_l_j).;—

ímpt. zraj, zrajte US., 3.také zrej, zrqíte podle V. I“; — part. zrajč, viděl
jsem hrozny zragycze BiblF. Gen. 40, 10, hrozny zragiczie Ol. tamt; —
ĚMĚŽL
_oyo_ge___1_1ž1:_álo
__Us., zdrol,
šli.-_.ěz'alýjest., Opět. podle.. .V- „I?-_

zdrola

(ze žrál)

BartD.

], 101 (1aš.);

1214443919591. koř._.ngl_:1.jgn_ž_jg_$typň0yá-a..v„zzoěnstč- poletí hořeti.

Totéž pol- je v planúti stsl. planqti pol. ploncgč,obměněno podle známého
pravidla

o vzorci

tolt—tlat,

srov. 1. str. 35, a je také y„4_i_1_1_f._p_l_t_íýzf,q_jenž_ij

_zbýy._pol—ti_a„pa_třítedy vlastnědoj,
6. Stejný inf. plati wogen je také
v sln. & má k sobě praes. poljem. _Ijodletoholmglouby býti _české pgaesa
hoře-;„ílwlfjca podle 2; ale jsou„,za_39..nov9tvery„vzniklé„%infiniyiy.:
_ního play-_:; gstrojené

Štítl

podle V.v1“ & V. 4, na př. (nebe) plaa milostí boží

214% (nebe) plaa jako hoře (part.) u milosti boží ŠtítBud. 94,

plgšLpláUs. opis.; nč. plaje— m. plazí-, teplo z kamen plaje Us. Jg., je
novotvar ještě pozdější; pro pl. 3. nemám dokladu, ale řeklo by se twám
ob.: plameny plaj' (podle V. I“) i plameny plajou (podle V. 4). — Impt.
plaj Us. — Impf. plách: (plamenem) Všecko vůkol pláše Troj. Jg. ——Inf.
pláti: plaaty milostí k bohu Štít uč. 41b. počne horko plaaty Štít. ř. 108_b
atd., pláti Us. — Part. plajě: adj. od té plagicie milostí ŠtítBud. 78.
mnohými ohni plagicziemi Troj. Jg.; — part. plál: když jako plál (tak
v rkp.) milostí Štít. uč. 98“, milogt—plgiele _t._31b, abychom plaaly mi
losti t. 315.

_gsáti prales....ssu, sseš atd. je ph? vz. V. 3, vs .185- Ale náležité jehp.
tvary

__vy_š1y.
' skoro „vesměs %.obyčeje

&,jsou „za, ně. „novotvary

podle .V-.:1.=_

pmes. ssaju, ssaješ atd. Us., pl. 3. ssají: prasátka ssají Kom. Jg., ob.
ssajou; odchyl.: (kořen) ssá mízu Čech Nezn. 50; ímpt. ssaj US.; inf. slož.
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vyssáti (za starší vyssati, podle vybrati V. 3) Us. Jg.; part. ssaje Us.,
ssajících žilek 'Krok Jg.; part. ssál Us.; subst. verb. ssám' Us.
197. _Slovesa s_kořenným _-é, na př, pá:, _v inf._ v_ieýžnc. váti, z_býv,_
gcífjaftp'. Kmen infinitivní je veš—jaa,praesentní vé—je—(—jo-). V tvarech in
finitivních staženo —é—ja-v češtině v -lá—, -á-, na př. v pant. vál z psl.

vé—ja-la; to změněno dále v náležitých případech pravidelnou přehláskou
v -ic-,*na př. v témže part. plur. mase. vieli a du. fem. neutr. vide, proti
sg. masc. vál fem. vála neutr. vála, du. masc. vála & pl. fem. vály neutr.
mila, srov. I. str. 100 sl.; & z -z'e—bývá zúžením

-z'-, pl. masc. vílž; pře—

liláska pravidelná časem klesá, nastává kolísání & na konec ustálení tvarův
unifmmovany'ch, tu veskrze nepřehlasovaných-z sing. vál & podle toho také
plur. válí atd., tu veskrze přehlasovaných nebo i zúžených: plur. oželí

cíli a podle toho "také sing. viel zúž. víl atd.
Kmeny & tvary pmesentní z kořenů těchto tvořené jsou stejné jako
u kořenů -é v I. 7, na př. pmes. plur. 2. vč—je-te jako spě—je-te atd.;

rozdíl tu býval nějaký bezpochyby u přízvuku, ale ten je v č. setřen.
Srov. % 106.

_P_1'aesens_včju,__včješ atd., psl. véjq, věješb atd.; na př. rozuiegi
ostatky tvé ventilabo Ol. Ezech. 5, 10, zwiegiefs ventilabis Comest. 1625,
„vietr wiege ŠtítOpat.

list:.„obecnév

pl. 3.-

48; _v_ěji_,_
-u,_ věješetd.

_Us., pl._3. vějí, ob. vějou

je.v češtině známkou,„kterou_ vzor .tent9___ss__li_š_í

9d_III..1__a,..V- I?.: .SPÍS-věžía „_w'zějí,_sázejharob.

vějowa

uměj', sázejí- —

Dial. zdlouž. vjéju, vokřéju BartD. 2, 240 (kunšt.); věju, vějéme, vějéte
t. 1, 77 (rožn.). — Novotv. vi—, podle tvarů, které mají právem -'í-., -z'
a' podle pití-piju atd., na př. vijo (věju) BartD. 2, 180 (tiší), vije (včje)
t. 2, 160 (brn.).
_Inipeljativ
p_gŽj
__atd.,psl, véjž atd.: věj, včjluc, vějte Us., BartD. 1,
77 (rožn.) & j.; vjě t 2, 28 (hol.).

_Iinperfcktum

vějiech atd.= stsl. _véjqachaatd.; nit p_ř.kdyžnwie:

g_ieíe v_ietr _Koř. Skutk._ 28, 13, Gedeon wiegiefl'e obilé Lit. Súdc. 6, 11.

A_o„1jis_t_m'ech atd.: z včjachó;

na př. vyšed Mojžieš poprosi __bohe

i_powie vietr Comest. 58".

_Infinitiv

m'eti,__z véjati; na př. k tobě nepřáter wieti budem

ŽKlem. 43, 6, budú wyety ventilabunt Pror. Jer. 51, 2, _kázevvčtm wieti,
_()_1.
Ex. 10. 19, veliky vietr poče wijeti Alxp. 98; dial. vjet může se vy
kládati jako starožitné i jako novotvaré; _zúý,__.__o3'ý_7;:_
vítr počal víti Br. Jg.,

vít Bartl). 2, .28 (holeš.); zkrác. vět (podle praes.), vit: vět BartD. 1, 25
(zlin.), t. 2, 180 (tišn.), věc a víc t. 1, 130 (13š.); novoty., _zgaftipodle part._
pý_l_:_váti, vát Us., viat slc., voé BartD. 1, 101 a 130 (1aš.).
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_S__l_1_[3illlllll___1_)_(íl_f_„_],
_eéjataů s dlouhým
z -éja-;Lěz.__r_19d9_l„qž9no.

_Bgytieipiumvějc,

-á-,

poněvadž

vzniklo
'
'

stažením
\

„vájúc- atd., psl. vc'ig, véíontj-; věje, vějíe- Us.,

adj. vějícím povětřím Troj. Jg.

Participium

-ma, v č. nedoloženo.

.Pa1'ti_gip.í.u.m_—lfu_singe yíl.plllr_-_2itaěá_a_t<_i.-:
z včjak

Na Př- Wual

sem je exsufdavi Ol. Agg. 1, 9, okrzal jest t. 1. Reg. 30, 20; )valojebjfánijq
gel-„pam_ng 4. Esdr. 6. 1, wieli sú větrové Koř. Mat. 7, 25, aby (větrové)
newieli t. Zjev. 7, ], abylvětrovýlunejvijli_Chelčlž. 49“; když víetr wiel Mill..
84b, \láilj _v_ět1_ové
Br. NZánggb; vál, válí Us., vol. ýola (z vál) Bartl). 1, 130
(las), slc. vial; víl BartD. 2, 240 (kunšt), víl t. 28 (holeš.) a j., vel. -a
t. 1, 78 (rožn.), vjél t 2, 180 (tišň.); zkráe. věl, vil t. 1, 130 (laš.).
_Ij_a_1j_ti__c_ipin__m
;asppáív,

_giggšý,atd„ z véjav-. Dokladů

pmvidelných

& spolehlivých z dob)' staré nemám; odchylné: gaggejětljoýejoho

domu.

zbořiti sú nemohli l_(rigt, 42", nč. váv atd. Us.
Bartleipium
ventilatum

Pror.

,fn5:_„,_ván„„pllll'-.„1)í_r32$_i,
z véjan-.
Isa.

30,

24)

ván,

vín

Jg.

Na př. wano jest

_1\_'_o\_fo_t_v._v__-At_,
__11ěkd_y_„zl_nj_áce11ý_:_

vát, gata. jc _zaxáte._snčh.c_1_n_3335le_vátý..Usf, Ýoty, věty: \'ity BMD- 1,
130 (las.), ýetý t. 78 (rožn.), zavítá cesta t. 2, 83 (ohm.)
511..h_s.t.a_n.t.í_\fumverbale
:".ij
.vienie..„1m..př.podlc_\_v..ig.1.l_ij.<;.
větru _Ben, Skutk.__27, 40, wiením větra Kladr Ex. 14, 21, Šepty____v_1:n_í_gn__
_zbgzeně____Čel_ak,_(Růže LXXVI);
_s _p__1"_ehl_á.s_ko_n
zrušenou
vám? US.; novom

Maule

*

198. _Slovesa je dn o tl_i _vá__kořene_ -,é,_

„61.5ij dictífacczrc,

Stsl. děje.. déjati.,

koř. dá.-. z pův,_.d./_z.čí-.
— Ivany.

macscnmí jsou.de tytéž, Jako. při.ději/„,.didi ,„facere v, tř.„I. _7.; tedy pracs.
děju, -z', déješ atd., impt. děj, ilnpf. dějicch, part dějě, dějúc-, v. $ 107.
— „Ivan infinitivní mají edém-_staženo„v „růž.-,.a po případě...pšchlasováng
E..!Žjšr...a...-dízg.„j.cšto pak. s_rlie_-.„.a._ďí:jsou „také některé. „(zd19užcné). .tyarx
mm..l.__L „proto bývánčkdy .nczřctclno. je,—l_í_tval.'
tř-_„V.-.4..š_i. „L 71,115!
p_íf.____inf._
dqťcti,_ Dokladýse
ďál

Nudož.

ďáli

atd..

66“.

zřetelným

1%- jsou jenom, „v part,

_to__
se dý_alo____1_>a.gs_.__33,
& v nč. ob. ďál,

a rovněž ve složenináeh

„udi/QL“pyďál,

ďála,

-] : sg. maso.
ďálo,

plur.

_zqdfál._„1_9_ř_iďálmatd„
plur.

-ďálz' atd. Jazyk knižný se tvarů těchto štítí a klade za ně part. dělal
atd., a. také v jazyku obecném“ příslušné tvary ostatní nejsou z (Mju-,
nýbrž z dělati: k perf. oh. ďál sem, ďálz' ste atp. je příslušné pmesens
dělám, děláte atd.. a nikoli děju, dějrfte atd. Podle toho zdá se na pohled,
že také místo d'ál má. býti dělal & že ono třeba vykládati z tohoto, tedy
tak: z dělal vynecháno -l- & bylo-dědí., srov. děál' fem. děála v 5148.
Ale výklad touto patrně novou změnou není podobný pro ďál, které se již
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v Pass. vyskytuje, & není ho potřebí, když tu úplně postačuje výklad sta
hováním obyčejným -ě_7'a-v -a'-, o němž v. I. str. 556. — Místo žádaných
tvami infinitivníoh ďd- z déja- bývají tvary s (lá—; 'o tom v. v 5 107, a).
— Inf. dietí žúž. (lítá facere, ponere může býti z dětí I. 7 i z déjatž V. 4,
v. g 107; slc. diať je z V. 4. — Part. ďál pl. dieli atd., z dáial-z dál
Nudož. 66“, to se dyalo Pass. 33; aby se dáli Cant. z r. 1601 Jg. s. v.
ději; ďál, ud'ál atpf pl. -ďál_i Us. ob., Hartl). 2, 259 (žďár.), ďál t. 196
(tišň.) vnďál t. 144 (chrom.) & j. — _Subst,jerb.___díenic,_ ž_d_éj_(mpjc_:__
dobro
diiquij.c._.ŠLí.t_-.
ř. 5“. t. 16", 1:—
83% Hum-„410“ & j.; ilin!
a_zkršic-„gdiuí

! _nč,dobrodiní.
K uvedenému.did?patřízcjména

také Mládí

sě „51391731.Í9=„3Íf$1_-..W€lé'

MLS; Praes. nadčsz se, nadčješ atd.: nadyeyu sě Pass. 359, naději se
Vel. Jg., milostivě zprávy se nadějeme t., když se toho nejméň nadějí Br,
Jg., naději se, naděju se, ani se nenaděješ Us. — Impt. naděj sě: nena-v
dieyta se bysta mohlo mužě jmieti Varš. Ruth. ], 11, téhož se ode mne
nadějte Klat Jg. & Us. — Impf. nadáj'icch sě atd.: nadyegiech sě spora
bam ŽWittb. Ezech. 13, nadyegyeoh sě ML, 102% (Herodes) sě nadiegieffe
Hrad. 85b, když sč jinoch nadiegieffe t. 1041), my sě nadyegiechom Krist.
loga, jakož sě nadyegijechu Štít. ř. 1213. _ Aor. nadžech sč atd.: my sě
nadyechmy sperabamus EvVíd. Luk. 24, 21 (podle tvaru aorist). — Inf
nadieti sě, nadíti se; kak sě jest čemu nadyety Štít. uč. 73, nadíti se Vel.
Jg. — Part. nadčjě sč, naďcžiúcf atd.: Pilat nadyegye sě dosti učiuě židóm
vece ML. 1033, nadiegicži sě tomu Kat. 26, nadiegicze sě velikým daróm
Mart. 12b atd., naděje se, nadějíc- Us. — Part. pl. nadz'clz' sě: by sě které
eti nadyely Dal. úv. I, jest hližše spasenie naše nežli jsme sě nadijely t. j.

nadieli Štít. ř. 66“; podle toho i

nadicl sč: nadiel sem sě superspcl'avi

ŽKap. 118, 74. — Tvary s dá- v., v 5 107, a).

_

„křivka.hřicti, .Stsl. y'téio, yréjati- Doklady. z „doby starší jsou. v.._č.cš_tin.ě
\mměs_podle vzoru I. 7_;_tvary infinitivní křtí-, ukazující
do vz. V.__4,_j_so_1__1
LQJLŽ____Z__
doby

novější :___,in_f._
_I_r_řáti,_
part.

lcřa'l atd.,

a.jsou

tedy

novotvary,

patrně podle přeji -přá.ti, přál atd. Viz % 103.
„s_éju,__sicti, stal.. 861% .séjati

praesentní

_801'9!Í0._seminare... ..kOÍf-_SĚT...Z..l)ůV:ač:- J.Tvaly.

viz při vzo..1ťuI... 7.. v % 103-

vzoru téhož & uvedeny i doloženy
nitivních mohou se ovšem vykládati
na př. inf. sieti, & některé doklady
vykládati, na př. aor. sg. 3. psaný
sója;

ale vedle toho jsou tvary,

Také „tvary. infinitivní.. „jsou podle

tamtéž. Některé z českých tvarů inli
že sé—ppdl_e__l,_
], izo séía- Édlgjjé,
stm'opísmé mohou se rovněž dvojako
lie může býti :sě stsl. 35, i sie stsl.

které zřetelně kg!.,

4 _se__l__1_l_z__ísí.__Z_ejm_ěn_

patu,—tg, apart, -na_spřísl_uš_1_iýmsubst. verb., jako stsl. séjala a sčjana
vedle sóla .; sám, atp.. sr0v. Jagié v Cod. Mar. 446 & ktomu Wiedem. 151.
— Na př. part. sál ze séjala: fal seminavit Lit. Hier. Paul. 7, vyšel aby
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íaal ňenye exiit seminare t Mat. 13, 3, siemě kteréž gí'l [aal t Deut 22. 9,
negřígtel__nalal _jest kúkole _HusPost. 261), však s' dobrého semene nafal t.
28“, bude žieti kdež nefal Kruml. 918, kteréž (siemě) si [na] 01. Deut. 22, 9,
Sál sem t. Job. 31, 8, žňeš kde jsi neíal Koř. Mat. 25, 4, však S, dobré siemě
fal t. 13, 27, nafal jest kúkole t. 13, 25, íaal Kladr. Isa. 28. 24, nasál se—
mene Blah. 274 (je prý theologicum), nepřítel nasál kúkole BrNZák. 33b,

dobrého semene nenasal t., člověk vsál (zrno horčičné) t; fem. sála atd.;
plur. sieli, přehlas. ze staršího sídlí a toto ze séjali, těžko rozeznati v do
kladech staropísmých od sělz' I. 7, v. g 103; s přehlaskou zrušenou sáli :
slovo božie jenž-sú sálí Kar. 48; — part. Sán ze séjana: Ježíš__j_i_de__pg
políchjlobřěpfanygh per_sata Lit Mark, 2, 23, witriollum dobrze faneho
AlchAnt. 101b; sát: sěmem' íatemv Lit. Mat. 13 obs.. kúkol vsáty' HusE.
2, 436, kterýž je fat na skále Koř. Mat. 13, 20, jenž fat jest podle cěsty _
t. 13, 19, což wíato jest t., slovo wfate t. Jak. 1, 21, fate Kladr. Num.
20, 5, múku bělnú flatu Comest. 1375. v písku [atem AlchAnt. 10b, což
nafato jest Ben. 4. Esdr. 4, 29, pole pofáté šočovicí t. 2. Reg. 23, 11, seno
sáte' Háj. herb. 94b, semeno fate t. 132% kterýž podle cesty v_satújest
I_3r_1\lZ_á_.l<_._
333, což jest

vsáto

t. a j.,

semeno

wíaté

Br. Ag. 2, 20, nie ola

tého t. Jer. 35, 9, slovo v srdce wfaté Kon. 329, semeno \víato jest Beck.
1, 424; — subst. verb. sienic, sklesnutím jotace sém'c, zrušením přehlásky
s'a'm'e, v dokladech s délkou označenou: líeenije Le_ct. 88d, čas k feenij
t., sání Puch. 1255.
25.133.vidi-,. stsl- něm,. 904421143;

_koř- ??.(Í' z Dillí-„ W.:-_ TW'ary & do

klady v. v 5 předešlém.
199. _Slovesa _s__k_o_řenným—_bj,na př. proj-_,

v _inf. piloti

nč. přáli,

LhýY-._P"bj_'G-t'5-„539501151610775" m.č.přeji, „z býv. prej-cz. Kmen magi?

_ti_v_n_í
je prej-a, praesentní 177?ij (-o); rozdíl tedy v -bj- a -éj—. Původ
tohoto rozdílu je zřetelný při lbj-a-tí 'praes. lůj—q:obé je z keř. lei-, v_inf.
_lai;j.e_uá.1eži_tá_ s_třídníce. za p.ův..„.-.e17-.,„pr0.praes. léj— pak dlužno uřeflpflf

_kladati zdloužene lézí-; a podobně vysvětlují se ostatní slovesa sem patřící.
Srov. % 103 s. v. lití, I. str. 72 a 73, Lesk. Handb.'-' 11 a Bruguí. II, 1079.
V tvarech infinitivních staženo —bj—a—
v češtině v Já, -á-, na př.
v palt. přál z pSl. prbj—a-la; to změněno dále v náležitých případech pra
videlnou přehláskou v -ie-, na př. v témže part. plur. mase. přieli a du.
fem. neutr. přžele, proti sing. mase. přál fem. přála neutr. přálo, du. mase.
přála a pl. fem. přály neutr. přála, srov. I. str. 100 sl.; z —íe—
býva zú
žením —í-,pl. mase. přílí; přehláska pravidelná časem klesá, nastává kolí
sání a na konec ustálení tvarův uniformovaných, tu veskrze nepřehlaso—

vaných: sing. přál a podle toho také plur. přáli atd., tu veskrze přehla-.
sovaných nebo i zúžených: plur. přieli
přáli a podle toho také sing.
příel zúž. příl atd.
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_Lgae_s_ejgřčjat,_p;“ěješ atd., psl. préjq, préjcšb atd.; na př. jáz
przyegyu DalC. 49, jáň tobč przíegy Pass. 287, by pofmyegcs lie ŽKlem
58, 9, když mi przyege Boh. 343, jenž sě fmyegete Alb. 29“, nepřietelé
fie pofmiegiu ŽKlem. 24: 3 atd-=134_9143;
přejíps.. _spi_s.„_._s'gf_
l. přeju
_2_.___přej_eš_
atd. pl. 3. přejou Us. — V nářečích

bývá slabika

kořenná zdlou—

žena: přéju, přeješ atd., léju, sríléju sa atd. BartD. 1, 25 (Zlín.), léju, vo
křéju atd. t. 2, 240 (kunšt.). — Dále bývají v nářečích novotvary: jednak
přaju atd. podle inf. přáti part. přál atp., na př. přaju, laju (leji) BartD.
1, 98 (laš.), prajem, praješ, přaje atd. t. 43 (hrom), že mi ty přaješ Suš.
410, on přaje mu L 409, to mi ho nepraje t„ 160, pes zaje. kráva zaje
BartD. 1, 296, ledva žaje (dýchá.) t. 2, 422 (laš.); jednak přiju atd. podle
dial. inf. přiti part. přál atd., na př. přijo, přiješ atd. BartD. 2, 180 (tíšň),
t. 2, 103 (letem), smije se t. a j.
_1_
mperativ
pffěi atd., psl. préjž atd.; na př. poprzyey nám radosti
Modl. 2D. przyeyte DalC. 15 atd., přej, přejte Us. — V nářečích opčt no
votvary jako v praes.: přaj, laj Bartl). 1, 130 (laš), přaj L 84 (stjick.),
a. přij t. 100 (laš.), přijte t. 2, 208 (třeb.), smij se t. 1. 130 (laš.). zkrác.
při, nesmi se t. 2, 104 (letov.) a j.
_I_m_pe1_'_f_'_ekitum
přěiz'cchapdmstsl.

préjaae/m

atd.; na př. zal'miegieeh

se ridebam Ol. Job. 29, 24, Svatoplyk bratru kněžstva neprzyegyeffe DalC.
55, těm sv. Prokop neprziegíeffe Hrad. 25b, (Pílat & Herodes) sobě ne
prziegielňa

t. 85b, E_špyipL __fye_[r_pyegyech1_1_
__DalC_.3, panici

fye mu fmye—

gyeehu L 60, olovo v jich ústa legiechu Kruml. 390!
_,f_\__o_1ji__s_t
přjieph atd.,

z prqiacha

atd.;

na př. panic mu poprže

lhóty

t. j. popřé TandZ. 1773, (Abraham) wfmie sě risit Ol. Gen. 17, 17, on
otevřev oči i zaílnie sě risit Otc. 262b, (Smil a kníže) svéj chudobě l'ye
nahnyelta DalC. 76, (mužie) dievkámý [ye wfmyeehu l:. 10, zahniechu se
všichni Pass. 292.
_I_nfi_n_itiv

přímí

z prbjati.

Na př. prziethi

DalII. 41, N_ěn_1_k_v_ně_m_e_ň__e_

bude przyety lindu memu DalC. tamt., budete-P mi toho przieti Hrad. 52b,
tomu rač popravy przieti NRada 1301 ; _'/,__t,_oho_zúžením
,přítí _: úfám že mi

to přijti budau Hád. 2“, aby jim toho prziti ráčil Háj. 1521', tomu se počal
l'mijti t. 124% toho trhu pmijti ráčí KolČČ. 35“ (1544), _íjačížúgajnutoho,
p_opřjti Beck. 1, 271, příť, _smíúse _Šemb. 33 (kl'kOIl.), přít chod. 34, BanD.
1, 7 (Zlín.) a j., přít'. L 77 (rožn.) a j.; zkráe. přeé t. 126 (laš., příbor),

přít t,. 2, 124 (zábř) a j., přiť t. 43 (kojet.) aj.; _noxýotv,
přáti, podle part
p_řqíl:pržatj KolEE. 1651)(1669) t. 262b (1714) a j., przati t. 19b (1670),
přáti,___přát__U_s_.,_
přát, BattD.

1, 53 (doh),

přát t. 84 (stjick.),

přac, přoč t.

130 (laš) atd.; priať, okríať, smiaň sa t. 1, 44 (břez.), priať atd. slc.

Supinum
přát, z prbjuta, s dlouhým -a'-, poněvadž vzniklo sta—
žením z -bja-; nedoloženo.
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£.4_!'_.t.i.9_i_p_i_i_t_lnzní.; 12?"fžz'ě,..m':ěiešQ:._atd„psl- Me“/'e, Préjontj-

doprziegie nám Hrad.
přejíc- Us.

135, neprlieyucze

AleM.

Participium
-m5,v č. nedoloženo.
Particmnam.„:la;„1M„-pl-„171794341“

; na př

7, 4 atd., nč. přeje,

z praiah

Na př- bych

przal tobě AlxM. 7, 1, ež mil neprzal svých noh oplúkati Hrad. 77“, by
poprzal Vít. 89% by'doprzal ML. 26“, otec popržal mi Tand. 77", téhož
bych przala rodu svému DalD. 39. z závisti jste j'mu neprzieli Hrad. 511),
by jemu przyely DalC. 34, fmyely sú sč mně ŽWittb. 21, 8 atd.; aby jim
toho przyel Vít. 55b,-vítězstvie nám poprziel Alxp. 59, bych mu priel
škody jeho t. j. přiel Baw. 69, abych jim toho dopřél Koz. 393;'p_ř_á_1_.
pĚiLU5„ přál, přáli BartD. 1. 29 (p_omor.), přal & přol (ze přál) t. 130
(1aš.) atd., slc. prial; příl, příla, přílo pl. příli chod. 34 &' shodl—Ian. 216,
pi'íl, příla BartD. 2. 115 (slavk), t. 2, 106 (letov.) & j., při! t. 1, 7 (Zlín.)
a j.; zkrác. smjai sa t. 1-, 43 (hi—oz.), smil se t. 2. 99 (vyšk.). přil t. 2.
200 (třeb.) & j., pře! t. 1, 130 (laš., příbor.).
'

Birtijgilxínmras:.„pe“ázz..zzřieíešž.atd-,

%prbjavn

Na př- čáróm sě

pofmaw Pass. 351, svéj hospodě sě naůnyewffye DalC. 3, nafmiewlie DalHr.
tamt; (Přemysl) ufmyew fye počě Smila tázati DalC. 76, tomu se zafmiew
vecě Pass. 211. Theoňlus zahnyew sč vecě Vít. 90b, voce Daniel zafmyew
fye Pror. Dan. 4, 6; pígiy__pl._
piáýše, smáv se pl. smávše se Us.

„Butmínil!.m._:_n.ň.;.Má"

pl.....pív'eni,zmíním-. Na při aby wyfman

byl KolŘ. 59 (1677); _přán, přání Us.; milosti mi od boha dopřiené neza
mlčím Kar. 9. má lono býti Brig. 1611, aby dopl-Zino bylo KolČČ. 423a
(1569),

není

dopřáno

Beck.

1.. 450;

19511_e.__t_91_19__!aak_é„
www-..

.at: ...(kEfřYl

lil_eta__j_est_EvOl, Mat 23, 35, má v ňe (osudie) něco leto býti Brig. 155“,
mito dopl'ž_ato_b)'jt_i_Kol_Ř_,
94“ (1677), latý BartD. 1, 46 (lhot).

„83.12.5114Mimmýtecha_le....rníe,„z

fnbj_e.:„.přienícatd...; na Př

ižádné zafmyenye ML. 89“, neiuámy hnienie & utčšenie Hug. 171, gts
p_lgkáilie a, čas fmienie ridendi Ql. Ekkl. 3, 4, doprzinij mého KolČČ. 188a

(1553):S_M15k9_u

„zrušenqu.nč,__nřání.„smániUs., přání BartD- 2, 152

(slavk.).

200. Slovesa jednotlivá

_

s kořenným -h', -éj.

..zkřějmokřqiu, .o./_críiem'
uč..„aw-„du. sel.. inf... chrom

in se revem

(pi-ames

okrim). Praes. okřěju atd.: všichni okrzyegy Pís. X_IVst Pf. 2, okřeji,
-u atd. Us. — Novotv. -kři-: vukřijo BartD. 2. 180 a '196 (tišň.), vukřije
t. 160 (brn) aj., podle inf. okříti atd. _—Impt. okřěj atd.: okřej Us.; dial.
okřč BartD. 2, 165 (bl-n.). & novotv. jako v pmeš.: vokřij & vokři t. 92
(nczam.). — Aor. okřiech: (král) potom okřie Trist. 403. — Inf. okřieti
atd.: okřét BartD. 1, 77 (může se míti za starožitné iza novotvaré),
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'vokřít chod. 34, abych mohl okřít Suš. 122, zkrác. vokřit BartD. 2, 104
(jev.), okřit t. 54 (přer.); novotv.: okřáti, okřát Us., okřát BartD. 1, 84
(stjick.). okriat t. 44 (bí—cz.).— Part. okřa'l pl. okříeli atd.: okřála mysl
Vel. Jg.. okí'íel jest Kladr. Jud. 13, 30, okrzyel Ben. Gcn. 45, 27, okřál,
okřáli Us., vokříl, vokříla chod. 34, okříl BartD. ], 7 (Zlín.), novótv. vokřejk
t. 52 (doL, změnou hláskm'ou í-ej tu oblíbenou, srov. I. str. 213). — Part.
okřa'v pl. okřževše atd. Dokladů pravidelných ?. dbby-staré nemám; 0 do—
kladech: okrziew z toho lečenie Ol. Jud. 13, 30, okrziew Troj. 1798, král
okrzew jide Apoll. 130% královna okmewfň vece t. 138h není jiste, jsou—li
tu tvary krátké křěv, Icřev podle 1. 7, či dlouhé pódle V. 4; nč. okřáv
Us. spis. — Subst verb. okřžcnie zde nedoloženo, ok'řání Us.
_leju, „létě, stsl, léjq, _lz'jatžz lbjat/á.„V tvarech _zlbjar s dálejší_ slabikou
t_vriqu__m_á_býti_.(sta.žením_ vzniklé). Id.-.;, za ..to. bývá _léa .příejaté'z tvarů.,
Právem.__přehlasoxapýqh

— E_raes... „l.ciu,._-i,„l_eješ._a_td..=_.
.at._.\vy1eg.i..11teffun

derem Qijzecll.
20, 13, wlegel'sBen. Ex. 29, 7, slez jěž pro tč lege Hrad,
34“, ješto lege se ŠtítOpat. 52, wylege Ben. Lev. 14. 29 & j.,-rozlege fe
Br. Isa. 8, 8, když zvon legi Hug. 58, ješto sě'legí Ol. Num. 28, 10 atd.,
lejí, -u, leješ atd. Us:

novotv.

laju

atd. Baa-tD.

1, 98 (1aš.). —_I_1_r_12t_._
_lej__

atd,; yípgngaleynliror. Dan. 14, 10, wleyg AlchAnt. Sb, l'leyg t. 155, naley
vody Br. Ezech. 24, 3, lej, lejte Us., le'. nalě BartD. 2, 15 (holeš.) atd.,
novotv. laj t. 1, 130 (law. —lmpt-__laiíec.ě._at4=__nalegiqu vody. 015.0:198%
žena legieffe Comest. 164% olovo vjich ústa legiechu Kruml. 390! — ln_f._
_lé;_i:___k_áza
__na___ni_Ql_ej__1e_tyl__Basg.
37.

je se krve

v ústa

leti

Mart.

10“, lót

BartD. 1, 25 (Zlín.) a j., lét t. 77 (rožn.); zúž. lítá, je znění stejného
s inf. třídy 1. 7, v. š103;

gh,._lejt _Usv,žalejt BartD. 2, 263 (žďár), y_o_d_l£

mys.; dial. léjat t. 1, 13 (Zlín.), vzniklé podle praes. Zeja, léiu, jako séjat,
v. € 106; dial. bez přehlásky láti: h'at BartD. 1, 44 (bře/,.). ljac t. 42 (hrom),
lát

t.

46

(lhot.),

lat,

na ň pomyjě legch

lac,

loé

t.

130

(Má).

——_I';t_1jt„__l_ejg_._l__ej'z_2_qf._„__-í_c-_;_

Pass. 325, do sebe cpajíce a lcjíce Lab. 18, 8, leje,

lejíc-, US.; — _(á7'_p1.____l_élž,
z ujal—; nepřehlasované

lál dochováno

místy

na území východním: což bych ja ju (vodu) vylival dy sem ju tam nčnalat
Suš. 211, lan (za lál) BartD.

1, 46 (lhot.), 131 t. 130 (MŠ.), 101 (za lál)

fem. 1013.t. 103 (též); jindecvhdle

_lél: wylel jest rozhnčvánie Pror. Jer.

Lam. 2, 4, _1_él_j_est__fudit 01. 2. Par.

4, 17, ty slúpy

leel

1535. to je lcel Iram t., jenž biechu vodu 1er Echitst.

Iran)

Comest.

Jan. 2, 9, 1er

hauserunt Evg. rkp. .Tg.,1é1 BartD. 1, 26 (Zlín.), Iét-l'elo t. 349 (rožn.);
z toho zúž. lít: lýl Nudož. 663, wlijli na to oleje Pref. 6; — Mt.—lán
z lbjav-

nedochováno;

__Qpet__._l_cf_v_:__1_1_l_<_5y__sě__lgfy_í__ŠtítY.
236; — taktéž

ktl'tgwlén ze_žáglgný lán: má leno býti __B_rig.161“; y_edle toho také novotv.
zát: litý 13sz. 1, 46 (nm.), &_zg'ti___gg_-gv)„wi1qm
jest Ev01._Mat. 23,
má. v ňe (osudie) něco leto býti Brig. 155“. — Sloveso toto, praes. leju
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inf. léti atd., je zbývalého praes. léjej inf. lhjati atd. Edlemuněho je v _tř._I.
1.. praes._liú inf._ lití atd.. z býv. Init; inf., _liti. O původu a příbuznosti
obou těchto sloves v. při líti L g_193_._

„p_řqšju,přýqu, stsl. préjq, prijati
předešlém.

z prbjati. Tvary & doklady v. v s

_gmějzo s_ě,.„šílfř'ÉQÉÁÁĚLStSL_.£??%ČŽG,__8€»_
„sm.éiqtiy

ze_smquti

se... Pwesf

směju sě, směješ sě atd., impt. smaží sě atd., impf. směiiech sě atd., aor.
smiech sě, v. v % předešlém. — Inf. 'smietz' sě : raději sě chcu s českú
sedlkú fmiethi DalH. 41, počěchu sě druh druhu l'myety DalC. 5, jemu sě
budú fmyeti ŽWittb. 51, 8, také sě nemohu [miety Krist. 75“, také sě ne
mohu zafmyety ML. 89% Alexander poče sě fmijety Alxp. 80; zúž. smítz'
se: neb se smjti budete Hád. 107", tomu se počal l'mijti Háj. 124% smíť
se Šemb. 33 (krkon.), BartD. 2, 10 (holes) a j., smít se t. 2, 3 (snem.) a j.,
zkrác. smit se t. 99 (vyšk.), smit se t. 43 (kojet.); uovotv. smáti se, smát se
Us., smát

se BartD.

2, 83 (olom.)

atd. — La13___smál___sě plur._ s_míeli „swé“

atd.: aby zafmal sě Štít. ř. 101b, aby fye fmal Alb. 29“. Lazař uikda sé:
nezafmal ML. 89“ & Krist. 75x všicci rmyeIi sú sě mně ŽWittb. 21, &;
(Erodes) pofmyel sě Koř. Luk. 23, 11, (Abram) zalmíl fe _Comest. 27", za
fmiela fe Sara t. 28“, (já.) jsem se zasmíla Pam. 3, 127, (Egyptští) fe fmali
KabK.

33b;

smál

s_e,__s._n_1_;i_l_i__s_g__a__t£_l.___l_]s_„
BartD.
2, 263

(žďár.)

a j.,

smol

se

t. 1, 130 (las.) atd.; smiél sa BartD. 1, 45 (břez.). smíl se Šemb. 16 (do
mažl), t. 33 (krkon.), smíl se, smíla se chod. 34, vysmíl se chodHan. 184,
proč se nezasmíli t 49. smíl se BartD. 1, 53 (dol.); zkrác smjal sa t.
1, 43 (hroz.), sm; se t. 1, 130 (las., vedle smol), směl se t. (též), směl
sa t. 134 (sev.-opav.), smil se t. 2, 200 (třeb.) a j.; — part. smáv sč,
smicvše sě atd., part. vysma'n a subst. verb. smf'em'e, smání v. v 5 předešlém.
&%__g_i_c__t_ž,„_stsllngéiqzjgiúzozbjati. V I. str. 23 přijat výklad zč- zo

zg'ňě; tomu nedůvěřuje Brugm. II. 1079, a zbývá tedy výklad, že také zde
je -éj— z -ěg'-. — Praes, zěiu atd.. zeju, zeješ Us., pes zeje Us. Jg.; dial.
novotv. zaju v. v % předešlém—Inf. zieti, záti Šaf. .Tg.„zat BurtD. ], 296
(val.). — Part. zčjě atd.: adj. voli zející Jg., zejícím jícnem otevřené pro
pasti MalýAmer. 4, 274; odchylka v tvaru ivýznamu: (husité) když pokřtie
děťátko ihned rozzijíc vložie v ústa jemu tělo božíe Výb. 2, 243 (z poč.
.—_;_XV
st.); — part.

zál:

zvěř zála Jg.

'

Třída šestá.
V z o r kupou—ati, kupuju.

201. Do třídv této patřívslovesg, jejichžto _kmen infinitivním;

pijí-_

Donu kmenotvornou -ov-a, na př. kup-ovfa— V.inf-__lmpqzqti..Emoupxšw;

399

limitu-jou, kup-wem. SrOV-%30 č- 3, VI. a 5 47 [= Lesk.

gyga111. 2. B].

'Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:
sg. 1. kupuju, -i
2. kupuješ
3. kupuje

du. 1. kupuievě, -va

2. kupchta

. kupujem, -mc,
. kupujete

3. kuptqíeta

. kupujú, -í;

pl.
WND—i

imperativ:
1. —
M$.

D.

3. kupuj;

:.

1. kupujvě, -va
3. lcupujta

. kupujme, -my

pl.
wh-l

. kupujte;

imperfektum:
. 1. (kupováck

2. kupováše
3. kupováše

du. 1. kupováchově,

—va

2. kupovás'ta, -sta'
3. kupova'šta, -sta

r-l

kupováchom,
-me, -my
kupovášte,

—ste

. kupováchu;

wp

a o ri s t:
sg. 1. kupovach

2. kupova

du: 1. Impovachově, -va

2. kupovasta, —šta
3. kupovasta, —šta

3. kupovat.

tvary jmenné:
inf. kupovati; sup. kupovat;
participium
-nt:kwpujě ze staršího qia, kupujúc-;
-ma: —
-Z6:kupoval, -a atd.;
1

—b'$
: kupovar,

mši, mše;

-n5 : kupován, -a atd.:
subst. verb.: kupovám'c.

. kupovachom,
-me, -my
.“ kupovaste, -šte
kupovachu ;
y_n
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Ktvarům jednotlivým.
202. ELkngenechměkkých,

t. j. kde souhláska před koncovkou inf.

-ovati, praes. -uju atd.“ je měkká, mění se následující vsam_ohlás_k_z3_-_9_-__v_:c'_—
(-e) í__-_u_,1_y___-_z1u:,„__:zj_-„
& na př. proti tvrdému
praes. kupuju, děkuju,

impt. -uj, part. -ujě, inf. -ovati, sup. -ovat, aor. -ovach, impf. -ov-á.ch,part.
-oval, -ovav, -ován & subst. Verb. -ovánie je tedy měkké _pg'aÉLPLa:
giujiu _a později praciji, ínlpt praczfuj a pracij, part. praeiujě _a pracijě,
i_nf.__pracévati, sup. pracěvat,

aor. pmcěvachpl i_131pf,_pra_c_ěvách,
pal—tipl'a'cýěyall'

magyavznmpšyán._a_subst.-. pl'acčvánic atd. Ale' změnou touto vzniklézýg.
3?qu .a
.proniklo jenom částečně. .staré. .—ov-&.1an drželo se vedle. něho.
stále; analogií pak tvarů změnou tou nedotknutých vrátilo se bývalé -02:—
a -uj- zase a jest opět praes. pracuji, inf. pracovati atd. Srov. I. str. 239 sl.
a 274.
Proti -ova- kmenů tvrdých má také stsl. a vůbec slovanština. jiho
východní pí'i kmenech měkkých -eva-; ale toto je rozdílné od č. —ěva-,
srov. I. str. 31 a 237 sl.
Z mylného domnění, že -u—v' praes. kupuju, pracuju & impt. -uj je
z -o-, které se jeví v inf. kupovati, pracovati atd.. vzniklo psaní ovšem
nesprávné -12,)'-a také -uo_i, -oj místo Fuj-. — Místo tvaru s -uj- bývá
analogií tvar z kmene infinitivního -ova-; a naopak bývá dial. -uva- místo
-ova- vlivem praesentního -uj-. S -uva- m. —ova srov. mrus. a srbch.
-zwati Jagič v Arch. 2, 359. — Za -ovu- býva zdlouženó -óva-, -uova-.
— Příklady & doklady všeho toho viz v gg následujících.

203. 1219.59. o.s- __S.i_ng__l_Imm/4m Miu-, wii & pi'acuju,
aji, -uji. psl. -ujq; na př. 3313111593119, 49, jáů obyetuyu Pass. 347,
wzradug'iu se ŽKlem. 45. p'odiekugiu t. S“; bohu vás poruczigi Hlad.
203, ofwieczjgi__sanctiíico _QL___Le_v_.
21, 8; já se tím potěšuji_Če1;nZuz.

119.

kupugi Drach- 102, zwčftugi t., 3329133399338;
511355
_agalagiílwdls
sal-„LoduAtd..-.ouěLzu;..„lsupyiul_.1uecyju....Us,_; dial. -o= -em atd. jako
v š 54- —_$ín&__2_-_.l»ťurmlf2ě„
& pracuje-č, -iuješ.. Maš, Maš.. psl- Maš/:;
na___pž.____[uguczugesngpad58b, kralugefl' Modl. 6“ a j.; kmlygeff & 60b a j.,

nal'yczygeff HymnOp. 112“. EyMggfíQLDpyg
20, 12; ponyZugefs t. Jud.
6, 15; kupuješ, pracuješ US.—Sing. 3. kupuje a pracuje, -1Íuje, uje. -uje,
psl. —ujetb; na př. kto sě fmiluge Hrad. 40% hospodin ofwieczuge ŽKlem.
120b, každý kralyge DalC. 4, rozličné sč promienyge Pass. 295, (světa)
bI'OjCIlÍC mč malyge (malým činí) Modl. 1401), jenž s tebú kralyge t. S“;
jenž kraluge 15.27“; ktož mé sliby zrufyge'Alb. 77b., vkraezyge t. 14b aj.,
diábel bogyge Kruml. 86% (diábel) wzkuffyge t. 86') a j., pravice božie
obranyge HymnOp. 168“=jenž obezmige zemi 01. žalm 1037 32, hospodín
bogige t. Ex. 14, 25; (potok) rozwlazyge t: Jos. 13, 3, kto nesbierá roz
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ptilige Keř. Mat. 12. 30. pofkwrnige EvTřeb. Mat. 15, 11; kupuje, pracuje
Us. -— Du. 1. kupujevč, -va &pracujevč, -iujevě, ujet-ě, —va,stsl. -ujevé
(mju-a); zde nedoloženoý — Du. 2. 3. lmpujeta &pracujete, -z'uicta atd.,
stsl. 2. -u7'eta, 3. -uiete; na př. ješte sě mylugeta Štít. ř. 950, dva prsty
ukazujetu Řpz. 94. — Plur. ]. kupujem, -me, -mg)' &praeujem, -žu,jem,
—ijem atd.; na př. zgyewugem tobe Mast. 339; skrze kí'est Hozygem
vetehóho člověka Alb. 46b; to my snošujem Tkadl. 2, 51; kupujem, pra.
cujem, —meUS.; dial. -mě atd. jako V 5 54. — Plur. 2. kupujete

& pracu—

jete, -iujcte, -ijete, -ujetc; na př. boyugete Hrad. 94b, masem sě naňczgute
ŽKlem. 1441'; praleygete Pass. 325; kupujete. pmeujete US.; dial. -ťe atd.

jako v š 54- „Film......31...Iáupujzi,.

a pracujú, dujiú, -zíií..wii-;

na př. sen i bdčnie boiugu proti mně Túl. 30b, (zvířata) dyekugyiu (sic)
tvoreiu svému LMar. 65. všickni nafledugyy Pror. lb; nebesa wyprawugiu
ŽKlem. 7'*; jižto zamueziugíu mě t 7“, kteří sč neprfibliziugiu t. 31, 9.
již neprzyblyzygi se ŽWittb. tamt., svú duši obnazigy Hrad. 99b. srdce
roznyeczigy t. 962 obraezygy Alb. 25& a j., aj tot sě dni przyblyzygyy
Pror. 57b, promyenygí mutant 01. Deut. 16, 19, (oni) rozl'n'zigi EvTřeb.
Mat. 23, 5. (léky) hřejí člověka a obmiekezigy LékB. 208% věci sě
zraezug' Pass. 341, příbuzní tč pozdravuji ČernZuz. 119 atd.; v době
úžem' ie-i bývá tu zvratnou analogií -ic za -í: nepřátelstva zahynugije
Hrub. 15% nerozumiegije t. 143“ atd. (tu velmi často tak a rovněž v Chelč.

Síti), ení z-wěftugjeBlah. 18; _lgpgijyggujLIJs,
3. vedou
v 5 54.

atd.

Opět -ou:

spis.; analogií podle pl.

__lgupujpu,.__p1"a.et_1jou
_Usq; dial. -ó, -um

atd., jako

_Příklndys nesprávným -ůj—: *milůg'íDraeh. 102, Beck: 3, 515, milůgeff
t. 1, 4, zbawůgel's t. 3. 241, l'milůge se t. 1. 244 atd. (u Beck. velmi
často).
,
3339th:Qveeiu,._„z.
vám testiňeor

01. Doug

kg!-„int.

„&„p_odlc._vz- .Va..„1.f'.=

PIZÍÍWÍEQPÉPFF'ÉÉ

32, 46; _sgv:__sts_l_.gg5_glfž_l_o__pgjcj_111.
sadélujq

atp. Mikl.

III'-' 125. O praes. sg. 1. hotovaiu v. v 5 208. Dále jest dial. iterativum -úva.t:
milůwám prý loeo mi1owáwám Rosa 207; čarúváln, kupúvám, lualúvám,
uocúvám (zlin), častúváme Dobš. (slo.) Duš. verb. 378.

204-_I_.m.pe17a.tiv.Sing.

kupu/' a pracuj, praciuj,_

_z býv. -uji. _M_p_1'3__kgpuj_
Us. stč_._i ne,;

ni sč ucrocuy

neque

fuj..

eompesearis

ŽGloss. 82, 2, neopuIezuy ŽKlem. 53“, .neopuftuy t. 983, flnyluy He t. 1403,

nepohrzuy _prosbú mú t. 39b, neotwraezuy ŽWittb. 68, 18 aj., nesmuczug
Boh. 349; neopuftyuy mne ŽKlem. 183, fxniliuy sě t. 1073, nezatmeiuy mne
t. 185 wibogiuy-t. 23b, neopuffcziuy ŽTruh. 139, 9; bogyg proti hřiechólu
Alb. 18% nezatraczyg ne disperdas 01. Deut. 9, 26, nezatagig t. Jos. 7, 19;
pracuj Us. _Koneoveufjvynecháno; jako ve vz. uměti a dětmi, v. $% 121
Gebauer, Historická mluvn. jnz. česk. III. 2.

26
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a 144

& srov.

I. str.

538:

_n_a_l'l_e_(_ig_z__l_1_í_gglgl)_r1<_.
89, přijda

ofňeruz

svqu

dar

Lit. Mat.. 5, 24, smilu se Hlah. žalm 50, bogiuz proti mnč pugnet ŽKlem.
156“, nezatraczyu dušě mé ne perdas ŽWittb. 25. 9, nezatraczyu mne ne
perdas me t. 27, 3, ni sě ukr00zyu neque compescarís t. 82, 2, neotwraczyu
obliččjč tvého ne avertas t_ 101, 3, ducha tvého neotwraczyu ote mne t.
50, 13. _uv'd.a boarz.-pltot_i_„Amaleclloví. pugna.L_it-..Ex.._ 17, 9, bogizz

01

tamt. — Du. 1. kupuješ, -va &pracujvč atd. jako v sg., zde nedoloženo.
— Du. 2. 3. kupujte, a, pracujta atd. jako v sg.: vy ená mužě newzda—
luyta He Pass. 285, milujtaž sě věrně spolu ŠtítV. 47. — Plur. 1. kupujme
&])raczqíme atd. jako v sg.. na př. nafleduymy 01. Deut. 13, 2, kupujme,
pracujme US.; dial. -mč atd. jako v indik.; bez -_j: obkluczyumy obličěj
jeho praeoccupemus ŽWittb. 945, 2. — Plur. 2. 3. kupujte a pracujte atd.
jako v sg.: s mým mě synem ukrzyzuyte Hrad. 52b, rozhrzyel'ygt'e hřiechóv
okovy Hyanpav. 176“, kupujte, pracujte US.; díal. -ťe atd. jako v indik.;
bez -j: nawraciute reddite ŽKlem. 75, 12, nenawefelyute se ne supergau
deant ŽWittb. 34, 19, hospodin řekl: vzdrawyte nemocné, křěste mrtvé,
vezyfczyte málomocné Alb. 501) (m. uzdravijte. učíščijte).
Hrub.

zaci-.-.mělp.,dlouze,.adélka

_nškdy__oz_1.lašována.
? Písmě., na Př- mílýg

363, gkagýg__l_;.,nafledýg

I:. 38“. neprzel'tupx'vg t. llb, lnjlý_g1_ny_t_._
4548

atd. Znění toto-spolu s mylným domněním v 5202 vyloženým, že by zde
-u—bylo z -o-, vedlo k nesprávnému psaní -ůj-: gbčjzýidar svůj Br. Egg;
13b, neodvracůj se t. 145, připravůjte cestu páně t. S“, radůjte se t. 12".
milůjte t. 14b a j.. warůg l'e Papr. 01). 18, milůgte t. 25 a j. (často), pa,
matůgme Nudož. 86% warůgte fe t., fmilůg se Beck. 1, 5, warůg se t. 553,
ohětůg t. 180 a. j., náfledůg Kon. 676, litůgme t. 897, radůgte fe t. 114
a j.. milůj plur. milůjme Dolež. 102, Tomsa 272, Thmn 109, pozorůgme
Rulík 31 atd V době starší, když se mění 6 v na a dále v á, bývá tu
2313th
_nnalogií také -_z_:oj:_:
nellednoyg th. GP, neodftnpuoy Comest.
1195, neodl'tupuoyte t. 111" a j., pamatnog Gesu Mus. 73% pamatuoy Aleh.
Ant. 44b, fprawuoy t. 595, zeezuoy t 27% vkazuoy VšehK. 29". waruog fe
Hořek. 47, 13“ a. j.; g_nglgdy dokonce",;ójzgnynroyfye AlehAnt. 103, t. 111'.
wyfuffog t. 993, diftillog t. 3()“, t. 335, prziprawog l;. 67“ a j., nebo jen -6

(-j vynecháno jako nahoře): warofl'ye jeho vóné AlchAnt. 39" t. j. varó-sč
m. varuj sě; srov. I. str. 263.
N.qutyar.. rwaj, .z..km.- in_ffa. podle. ..a-„32.113 newzradowaytc 52.11.91!
supergaudeant 25313: 34, 19.
205. Impgmfeulgtunl“[5199914297thpraeovách, pracěvách atd. Na př.
tak sě pokorziewaeh humiliabar ŽWittb. 34, 14, pokorzowach ŽBrn. tam.,
ty ul'liffowaffe exaudiebas ŽKlem. 98, 8, (on) rozdielowaffe t. Dent. 8,
utiefflewaffe Hrad. Sb. peczowaaffe Štít. ř. 163“, (hospodin) vflil'l'yewalTe
Ol. Súdc. 2, 18, (dievka) sč wraciewaffe t. Gen. 24, 17, sě rozmnozziewaffe

403
t. 2. Mach. 8, 7. (církev) naplnyewaffe se Keř. Act. 9, 31. jenž obraczo—
waffe GestBř. 163, wzboiowachu impugnabant ŽGloss. 119, 7, (Čechové)
mnoho (bojů) na Němcích ohdmowaehu DalC. 93, andělé hlasy nebeskými
povětřie _nqplnyewacln_u__h-I,L.
25% p*[luhowachu ministrabant 01. 2. Reg. 13,

17. (učedlníci) _naplnyewaclaně duchem svatým lig;

Skutk. 13, 52 atd.

—- Proti impf. č. —ováchje stsl. -ujaachz; ono podle inf., toto podle praes.
Tvar shodný se 81:81.byl by č. -u,7'iech, ale není mu dokladu. V GlossPers.
12b psáno wykupngeffe. & to vykládáno v Česk. mus. 6101. 1896, 90 za
vykupujéše. tedy za příklad imperfekta. v češtině dosud nedosvědčeneho;

ale výklad ten je nesprávný, psané tn wykupugeffe je :

vykupuješ se

a nikoli vykupujěšc, viz_ta.mt. str. 160.

206. _Aorist

kupovach a pracovach, pracěvach atd., stsl. -(o)1;achz.

Na. př. potom sé kněz coronowa DalC. 81, potom sě kněz koronowa t. 91,
jehožto když otazowachowa, nám odp0vědč Krist 106b (Snad 3012), Jana
králem českým koronovaehu DalJ. 106.

207. Tvary jmenné.
&)_I_n_fi_nit,í\'kupa/vah &pracovatí, pracěvati, stsl. -(o)vatz'. Na př.
obdarowati ŽKlem. Ambr. 21; otwirzowati ŽGloss. 94, 8, kralowati ŽWittb.
9, 16 (37), _praczowaty Štít. uč. 515; craleuati Kunh. 1512 uzdaleuati t.
150b, tancziewati

Hrad. 965. _č_13_á_n_
_sěpeše

pohrzjziewati

t,._130“,- ohcziewati

ŽKap. 140, 4, nepowolewati 01. 2. Mach. 6, 20, zproftiewati t. 1. Mach.
16, 2, odfuzewaty EvTřeh. Luk. 6, 34, (mouku při mletí) pytlewati KabK.
Ga, bojevati Sajfr. 22, 31; kupovati, pracovati Us. spis., -ova.t Us. Stran -t
a _dial. -ť atd. srov. % 31 č. 2 a 3.

Analogií dial. —uv- místo -oe-: kupuvat, maluvat, tancnvat, vypra
vuvat, dčkuvat, vytahuvat, ohětnvat BartD. 2, 104 (letov), t. 125 (záhř),
t. 175 (hm.), t. 230 (kunšt), t. 246 (žďár), oheďuvat, žaluvati Duš. verb.
380 (slc.).

b) Supinum
kupovat, a pracovat, pracěvat, stsl. -(o)1;at5. Na př.
sv. Ščepán do nebeské sieni kralowat vstúpil Pass. 60, (syny) jdeta przy
prawowat nebeské královstvie t. 100, Dina jela ohledowat žen te vlasti
Alb. 10b, (kněžie) chodie koledowat Štít. ř. 18% hóh zóve praczowat do
své vinnice L 106% onen (jde) na besedu zprawowat jiných t. 1425, ty
(panny) s ženichem hodowat vejdú t. 2313, kdyžto ffpehouat hyech poslán
Ol. Jos. 14, 11, jdieše obietowat oběti slovutné hostiam solemnem t. 1.
Reg. 2, 19, obietonat sem přišel t. 1. Reg. 16, 2, přišli ste ohledowat t.
Gen. 42, 9, vyjel ohledouat mieft t. 3. Reg. 9, 12, byl jest jěl nawfftie—
wouat Jorama t 4. Reg. 8, 29, jižto chodie_1_1_z_qgnyeuatohyčejóv
t. Num. 4,

43, jdčmež pocziftieuat a ohnowouat fwatyn t. 1. Mach. 4, 36.
26'“
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0). .P 3..1_'_Li._0„i_P_i_
1.1.39..
1745. „WM/?,. „kupyjlícn

.eu/klan,

rajče.: & pracujě

,

pracujúc-. -z'u_jiúc-, -z'jíc, -uj'íc-. Na př. pozdravuji tebe tvému sě zdraví
radugie Pass. 302, (Anna) byla k Bohu salugiuczi LMar. 23, przizluhuyucze
Ale. 3, 16, uzziluyucze ApD. 105, diekuyucz Kat. 112. slibugijcz Pass.
455, dobré mylugijcz Štít. ř. 43b, pamatugijcz t. 168b; zkuffygie jeho viery
Hrad. 100“. jej ofoczygye Alb. 94% (Dobeš k uvězněným mluvil) v dobrém
jich potwrzige & ku pokoře jich ponucige Lit. 'l'ob. 1, 15, zprofftige
liberans

Ol. Ex.

12, 27, lil—glygycz„__Mg_c_ll,
30b, wzbuzigicz

Brig.

Sb, wy

pufczygicz Jeron. 129“; adj. kam-li sc děl miluguczy Hrad. 37“, všechny
miluyuczye t. 34“. zahynugicim pereuntibus Koř. 1.Kor. 1, 18. prziblizuyuciemu
ŽGloss 148, 14, oplaciugiucím ŽKlem. 35. otpust krzyzygyczym mě Modl.
50% prziblizzigiciemu sě Ol. Bar. 6, 16, opul'ftigicich zákon t. žalm 118.
53 a j.; — o adj. —ujúcí, -i7'ícz'. pro která není příslušného slovesa. -ovatz'
& která utvořena jsou koncovkou vytčenou ze sloves jiných, na př. chozu
júcí, chozijící,

chodijící

Ěumvmgegzjšruml.

atp., v..v

g 35 č. 12; — 1n_y_l_n_ou
analogií

-ejc-__n_1.

394%paní Joštová chudé opatrujeci Bř. 16. milujeci

Jandit 70, srov. š 35 č. 8; — kupuje, pracuje, -ujíc- Us.
' Novotvar -ovajc, z km. inf. & podle vz. V. I“: dial. kópóvaja BartD.
2, 83 (olom., kupovati).

d) Participium

-m6, v č. nedoloženo.

_e)__I?ar.tj.cipium
_.—.l.z_f:..Manovelajzmcwah -._ě.v.a.l.
atd.. stsl- -(0)wló
Na př. nawffchziewowal svD. 86, korunowal ŽKlem. 5, 13, obdarowal t. 12,
6; wyl'wobozowal t. 105, 43, \vzbuzowali t. 77. 58. rozdmzdowali t. 77,

40; vy jste Ježíšč gicziewalinlud, 52“, kraleual 01. 1. Reg. 13, 1, kraleuali
t. Gen. 26, 31, praczieual t. Sap. 4, $), obwynyewal Brig. 108b; praczowali
OL 2. Mach. 12, 1 atd.; zdloužením moved : tu mi ukazuowali ten duom
KabK. II“, ukazuowali t. 145 (2), t. 15“ (2),- kupoval, pracoval US.; (lial.
—oval, -ovál atd., v. š 39 č. 1 a 6.

Analogií diul. -uv- 1n. -ou—: pracuval BartD. 2. 125 (zábř.), maluvál
t. 175 (brn.).
\

9,113 .rt..ia_i.pin m.ras; „Ramada„mapami

těm. atd.. stsl. -(0)vav6 ;

Us. s_tč.i mě. spis. — Tvary odchylné spisovatelů neumělých: potwrzugiwffe
& přikugiwffe Beck. 1, 568, zawazugiwffe Secl. 364.

.g)_I?..aI.“..ti
cipiy
.lqoz?_otqán..a
maqován, f_ěvánatd., stsl. -(o)vanň
Na př. potrsiebowano PilB., llmffowano ŽKlem. 11, 7, zamuczowany (-ováni)
t. 106, 19; l'pogyewaua Modl. 56“, výmluvy fkuffewany ŽKap. 17. 31, po
kuflieuana Ol. žalm. 17, 31; metlumi biciowany t. 2. Mach. 7, 1 atd.;
zdloužením moc-dn: ukrzizuowan KabK. 15b, ukazuowana t. 14b; kupováu,
pracován Us.
Analogií dial. -uv- m. —ov-: spotřebuvané Bartl). 2, 125 (mihi-.), _
maluvané t. 175 (bm), zmorduvany Duš._verb. 380 (slc.).
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lil—„S.„1112813nt. 1mm.. „133_1112
3.1.9; Montuzýněgimwláýjg_tě2ťúzie
atd., stsl. -(o)vanije. Na př. panowanye ŽKlem. 102, 22, biczzowanye t. 37,
18 atd., kupování, pracování atd. Us.

Některájednotlivá

s10vesatohoto vzoru.

208. _Qgtggggtý,Bg'aes,_hotuju atd.: prfihotugiu praeparabo ŽKlem. 88,
5. (já.) nožě przihotugy Hrad. 131“, (člověk) se hotuge KrumL 10“, když

dušě nehotugem k tomu ŠtítVyš. 285,MijljmtÉL
przihotugij
229331119

klíče t. 115b, (ktož)

srdcě svá Ol. Sir. 2, 20; ÍLOtovajyinl.__Š._jg_111y____plí[ihqt9yggjg_
praeparantur 251911).-Ann. 3. _ILDPĚ-JŽFÚÉŽLĚQĚHX„59,9%336“

Part. hotujě atd.: hotugýe Vít. 262 hotugycze sě Hod. 35% Inf. hotovati:
káza sě všěm hotowaty Ale . 456; part. hotoval: bý sé hotowaiy t; 511;
Izotopáý;:___(1i_n_
_hotowany__IIr_ad._ 63“;

subst.

prňhotowanye

ŽKlem.

88,

15

atd. — _Sloyesontoto ,je__z_„adj.gotovampamtus, rovněž jako hotoviti; jeho
—ov-je; kmene to_hotoadjektiva, a kmen slovesný gotov-a—je tedypodle
1313111191115? jako. např-kmen. slovesný zelena—v_inf. zelenati sě. atd.
39 Z km.—_adí-1616119?

m.91.q__j.e_„_s,t_sla„mais-„ygýoptajci. atd.:

nikoli

yotuio

Mikl. Etym. Wtb. 75; v češtině naproti tomu vyvinuly se analogií tvary
'praes. hotuiu, impt. hotuj a, part. hotujě atd., &ílgngQ je tu tedy E_tg
Édoložené
nahoře praes. 3. plur. přihotovajíú podle vz. V. 1a je buď
starožitný zbytek shodný se stsl., buď opětný novotvar. Qasenpyšak sioqeso

tizaniklof.
g_bědouqiz',__stsl._oběclovati ppaes. obědujq prandere.
(člověk)

objeduge__ I_jI__u_sPo_s_t,
125“ atd.,

oběduji

atd.

Praes. oběduju atd.:

Us. lrr_1p_t.__glg_ědyj_atd.:

jdi _a__obiedug _Koř,_Luk. 17, 7, poďte obyeduyte t. Jan. 21, 12 a Us. Impf.

obědova'ch atd.: ješto obědowachu Koř, Jan. 21, 12. Inf. občdovati US.;
part. obědoval: aby (tý) obiedowal 01. 3. Reg. 13, 7 a Us. Yedle toho
E_Sšaitšipbčězzaši, obědym.y_Lř,_Yf-„1fť.„v. & 148
p_souqti, st_s_l_.
pasovatž praes. pl;qu vituperare, Je denominativum, ze
subst. pes stsi. pusa. Praes. psuju atd.: pfuge pessimát Anon. 55, _kt9__p_s_uj_í„

grój lid Hlah. Sir. 31, 11, pfugij Ol. tamt., pfugí Kladr. tamt Impt. psuj
Us- &£-__.(s.9k91é)__151£„j9_ppifowhn_aáišadtyd, i_vyhnaclmllradz 25%
Inf. psovati, zde bez dokladu; novotvar psozttg' podle vz. I. 7: psouti Us.

Jg., _psut :

kaziti BartD. l, 258, popsut 252. Part psujě atd., zde bez

dokladu. Part. psoval: že sem psoval jí (ženě) nectně WintObr. 1, 631
(z r. 1568), (kobylky) zepfowali zemi 01. 2. Par. 7, 13; _novotv. psal Jg.
Part. psován: opfowan Vít. 50“, (tvář) slinami fepfowana AnsW. 31', (země)
jest od Tateruov zepfowana Mill. 16“; novotv. psut Jg. Subst. verb. psovd
nie: pl'owanie contumelia Kladr. Sir. 29, 9; p_9_\l_o97_._ beze všeho
psutí Marek Jg. — Tvary s náležitým —ova ustupují novotvarům s -u;
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Jg. uvodí psovám jako prý iterativum ke psují, bez dokladu. Nč. psuji,
psouti, psul atd. hlásí se na pohled do třídy sloves kořenných I. 7. ze
jména do skupiny čuju-čziti atd. 5 108, b); ale podle svého původu ipodle
starších dokladů nepatří tam, nýbrž sem.

B.

Tvary 7,praesentních

kmenů bezpříznakých, souhláskových
[:

IlCSk.V.].

209. Slovesa. .sem._patřící jso_u_.j.e.1_lqm.
věd-„ ded-,

stsl- jadr...š=_.íěd:

g_jfěd-L__a_
jes; (mimo některý ojedinělý tvar sloves jiných, jako na př.
stsl. 2. sg. vas-tasí m. vmstaneši, obrési m. obrešteši & j. Mikl. III'2 127);
srov.

% 16 č. 6 a 5 47.

-

'

Mnohé z jejich tvarů zakládají se na kmenech jiných, na př. inf.
věděti je z km. věd,-ó, part. (věda) včdúc- z km. véd-a- atd. 0 těch je
jednáno na svých místech v oddělení A; zde, v oddělení B, má býti jed
náno jen o praes., v němž přípoua osobní 2 pravidla ke kmenu bezpřízna
kému přistupuje, & o impt. pokud Se na témže kmeni zakládá.

věd- psl. věd-.
210. ESI,-.Jzédcí..Scio..jc_„pLaeteritooraescns t... 3- tvar perfekta s vý:
„znamem praesentu, jako původem i významem příbuzné slu—.(věda, olda;
geot vait- Slabika kořenná véd.-_Jez.. vliv-_„acid—=& „toto je stupňováním.
g_kqít..„eeid— videm,. scire- .Stupcň„z„_60ždr.je „právem V _indik- sing-_, kdež?
\.t..indi_k. du-_ & pluli... &. v. optat je. stupeňoslabcný.
acid-;. sram indik- 81513

sekl., vědcem-„.lt
Mm, .se-.
1-..oíó'a. 3.131. 1. ídy—W=
skr- Sg- 1. indik
deěšmi & opt. dvišjám atd. _V slovenštině mělo „by podle toho býti věd—"
v_praes, (indik.) sg., _anaproti tomu tutéž v du. &pl, jakož _i v impt. (opt.)
pod-_; ___aleanalogií je véd- také za žádané
1203 a 1212.
z_„kmene

ved—. Srov. 5 18 & Brugm. II,
_

_bezp.říznakéh9__„věsi_—.15011.&'.,češtině e_Vůbcc .„ve _sloval.\štině_

jepoiphpijeeswensheimperativ; o tvarech ostatnich v. v g 132.

211. Praesens.
].

Siegel;

jest, vědě,.a. viem zúž- vím.-..

Tvar vědě. shodný. se Stál, vědě SCÍO.vyskytuje

se takó.\*_.S'?31P.-.
památ

kách Frizinskýclia v struštine, srov. Mikl. III2 125 sl., 'Potebnja Malorussk.
pesnja 11 & Sobol. Lekcii2 89. O slabice kořenné véd— v. v š předešlém.
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_IŠQSHčědl.!a„jeSt„
Wložíti. & dosud. na....jism nevyIOŽena koncovka .fé. Podle
Miki_.__III__,_
165 (1856) a Brugm. I, 82 jest to snad koncovka stejná, jako
LskL_p_e_r_f.med, sg. 1._na _př. _tzl_tud_-ěz koř. tucl- tundere;

za skr. -ě mělo

by ovšem býti slovanské -i, ale za _toto bývá výjimkou take_-é,_ v. Brugm.

1. c., atak

mohlo by býti. také. „zde-— českých,

památkáchwyskýtá se

qěqič_od doby nejstarší do XV1 stol.; bývá tu prosté vědě scio. a také slo“

žené povědč dieam a otpovčděrespondebo; koncovka_bývaněkdy

-i místo

:_č,__n_č_l_<dy
je z_dloužena v fie, _-víf___Doklady: newiedie i'éci nescio Ale:
S.
10, to_tipowyedye
__dic_an_1_A1_:gY_.
285, wyedye scio t. 286, t. 1344, t. 1939,

newyedye nescio t. 908. viedye scio Jid. 25. to jistě viziu hi wiedye PilC.,
\vyedy ž' tvá moc všecko móže LMar. 25, \viedie scio ŽKlem. 145“, nbvin
jčž (já) vám powyedye, jčž vehni užitečné wyedye Mast. 38, jáz dobřč
wyedye DalC. 19, (já) nikdiež cělé kroniky newyedye t. úv. II, (já) vám
powyedye t. 5, jáz wiedie Hrad. 135'), wiedie scio t. 1325. newiedie nescio
t. 535, ja newyedye všeho Štít. uč. 82“, (já) newyedye sč kam uteka Vít.
86b, _wyedije t. j. _vědiescio_Š_tit_ ř. 205. to wyediie scio t. 32“, newyedye

nescio t. 2322 ját newiedie NRada 838, t. 1603, kakžtkoli wiedie ŠtítBud.
32, jat vidie m. vědě Ol. Ex. 3, 19, 311qu jeden wiedi, uhodnoš—li, powi_e_di_t_,

jenž ten duom hlučí scio, dicam (hádanka) Apoll. 150“, jsem velikého krále
žena jenžto wiedi že pro mě jest u veliké žalosti t. 142% to wiedij scio
t. 1373, newiedie neScio Otc. 72“ a j., wiedio zajisté a silně tomu věřím
Jiř. vid. 199% věř mi., neb lépe pravdu písma wiedie než ty t. 2011), nel
vědě co bych v tom chválil ŠtítV. 84, _(já) odpovědě sziř._ (prvotisk_;
nedvčd, rým: nedvěde). — Dověty nespojitě vkládanélvčdč klesá v _ad:
vei'bium, propadá pak na své stránce hláskové zmenam „rozmanitým a zní

wggdá

gay, _vcď,_viď; viz o tom na svém místě ve skladbě a v Listech

íilol. 1880, 293 si.
'_l“_v_a_r
viem

stsl._vén-u. je :; věd-mb.

Má příponu

osobní -mb, z pův.

-mi. Ta však nebývá v pe'rf., a podle svědectví ř. oíóa a got. mit nebyla
také v tomto praeteritopraesentu.
Je tedy _ps!:__jfvédmb_
novotvar, utvořený;
ge__st_aršíhovědě; novotvar ovšem velmi starý, jako skr. včdmi vedlevěda,
Srov. Bopp Kn't. Gramm. (1863) 5 323. Mikl. III2 91 a Brugm. II, 1262.
— Doklady č. viem zúž. vím: )viem Hrad. 37b, newiem t. 395, newyem
co učinč Štít. uč. 43% newiem nescio Koř. Dan. 14, 34 atd., vím US.; dial.
viem sic., vyém Bartl). 1, 46 (lhot), viem t. 43 (hl'OZ.), t. 137 (sev.-op.),
a zkrác. vim t 1, 86 (sta'ick), t. 131 (las.), t. 2, 55 (přer.), t. 83 (olom.) a j.
__Sing.2. stsl. vésí, z *véd—si; v češtině žádané *viesi, nedochováno._ —

__Zanto'jemoieš,zúžipíš, vzniklé pňetvořenim z býv. vicsi a podle umicš atp.
_I\_*_a
př._\_vieff LMar. 76, ty wies ŽKlem. 68, 6, ty wieff ŽWittb.

wijeif Štít. ř. 37“,_ ty powijeff synóm izrahelským
.dial. vieš a zkrác. víš jako v sing. 1.

tam.: ty
t 145“ atd., _víš Us._;
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_S_ipg_.__3_.___s__t_gl_.3535ng_g__fgřýig;_y__e_qšti11č
tvar střídný

543131194.zúžz..vzí,..-139dle„umělém
ignorat

nedochován.

Je

ŽWittb:34, &

newie Hrad. 46% newije cesty Štít. ř. 13“, wije t. 26b atd., ví US.; dial.

vie a zkráe. vi, jako v sing. 1.

_

.mn.__1..__sts.1....eéuákgazLAAédié;
„199.316533192999;
21.52.. .fzirzsýa,..sts.1-_
?. .véstu. ?.éďriq .a.._3_-.._v.és.te_ véd.-„ta Doklad:
iakž- s_1.čdlžy_11$1\!1.0_f3íl.11931613;
256- 23913;
psáno: (dva mládenci) klnúcc
sč, že 352.139? v_icJ!.waqft'ta.„103*f„t. j._l.1_cxif_>_š_t.a._m-_—ata;
jak—031%
&. .a.o_r.___d_u-___2_.._341/3414
„r_sěa také..__;štg,.__y_e._š__2.L__M„LQ-mtoxgdpugiakélie

(a také

v plur- 2-= viz zde doleji).

p_eygyetg__lgalC._
39, newyeta
Plur.

— Rewqa-3323.19. 1194193944444. atp- =___Y_Y_

co jsta ztratila

1. viem,.-my,„zúž<.víme-

Pass. 64.

'

.

._—2_n?z.__st.sl._71ěmatd-:_zvyéď-rmz:
Na př

my se modlíme komuž wyemy Einmn. Jan. 4, 22. již wijeme kam jdeš
Štít. ř. 13“. již wijeme t. 165b atd., víme Us., dial. slc. vieme, vieme BaltD.
1, 43 (In'oz.). viemy t. 137 (sev.-opav.), víma t. 2, 123 (zábř.)._ vimy t. 1,
86 (stjick.). t. 131 (MŠ.), vime t. 2, 58 (kojot)

Blur. .2.-v_icgýešthMiyédrlg„.Za.__—£tgj.c...n.čk$1y._:éte_119dle„BLL
i_mpf,_v_a__apr.,
v. 5 27 (tak také v du. 2. 3., viz zde napřed).

Dglglgdx mi

známe jsoa: vy se modlíte jehož newiel'te quod nescitis Einmn.

Jan. 4,

22, vědě otkud přišel sem, ale vy newielte odkud přišel sem vos autem
nescitís tamt. str. 35, neodpowyeste mi AnsOp. 6, zda-li newyefte PassKlem.
117“ aj. (tu ještě několikrát). o ňemž vy málo wiel'te Kat. 104, jakžto
ďobřč ,wyel'te ROIB. I“, wyefte-ly či nic t. 21b, wyefte-ly že Libušč tuto
zemi spravovala jest PulkR. 73, PulkL. 14, _gíjíefte-lyužehatd. Pka:
178",
PulkL. 395, zda newicfte že atd. Lit. 2. Par. 13. 5, neuiefteignoratis Ol.
])eut. 13, 13, viefte scitis t. Ex. 23, 9, viéfte (tak v 1'kp.-) t. Deut. 4. 5,
viefte-li že atd. t. Súdc. 18, 14, wzwiefte pomstu mú t. Num. 14, 34,
wzwiefte scietis t. Num. 16, 28, wyefte—ly co učiníte BojDuch. 2“. wiefte
seítis Koř. Gal. 4. 13, vy se modlíte což newiefte quod nescitis t. Jan -4,
22, ani jména

wíel'fte t. j. __vigšgg__9_tg._
sla., dobře Vieste Euseb. Šaf. Poč,

107—— hamty-348.491.zúž;244_9911!„wikiaatp.:

Krist; 81“, wzwiete scietis Ol. Num. 16, 10 atd.. ;

gc>yiet1999. PlíOSiCC.

dial. viete

& zkrác. vite, jako v sing. 1. & plur. 1.. a Je atd. místo -te jako v 5 54.
„131.143

.?ščťŠÁ'í_.7:ÉŽ-_
ze_st_a3ší!z9_3šďě-„psí-14519593..

33.513.srov. % 14

Na. př. viedýe liudie Jid. _28, wzwiedie scient ŽKlem. 58, 14, powiedie
dicent t. Deut. 7 atd., vědí Us. Dial. vedia slc., \'ěďá BartD. 1, 32 (pomor.),
veďá t. 38 (javor), \'edá t. 46 (lhot), vedzja I:. 43 (ln-oz.), veďa, vedža t.
106 (laš.); vedžie t. 137 (sev.-opav.); vědžu t. 131 (1aš.). vědz'iu t. 137
(sev.-opav.); včdijú t. 54 (doL), védijou t. 93 (kol.), včdijó t. 2, 36 (holeš)
a j.; ví t. 258 (žďán), oni co nad to nepoví Kotsm. 26 (doud1.), voni_ví
Šemb. 15 (domaž1.); vijú BartD. 1, 54 (doL), t. 2, 36 (1101014)a j., vju t.
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1, 131 (MŠ.), víjú t. 1, 32 (p0m01'.), vijó t. 2, 55 (pi-ef.) & j.. vijou t. 258

(žďár.);

\'íja t. 1, 26 (Zlín.) a j., dobří ludé víja, om" nám povíja Suš. 458.

212- .I.mpe_1'_a.1:.i Sing..__2...
B...-yšz,....stsl,._véádp„_zvěd-jm- srov- % 18
č. 2. Na př. wzwiez prosbu ŽGloss. 142, 1, wzwicz Fn'dcze mé ŽTruh. 138,

23, wzpouiez nuntia ŽGloss. 101, 24 atd., 39,39sz

atd, Ug; yčz_—i;ž__LÍs.

Eniihanalqgií podle. impte.vedi-ž. nosi-zau)- — Lala-.a pliu; bxlovédzfa
_doqhované. x_sle-„a __V_£1.9Y_a.n.Štinč
_ostatní„

j_s.9.u__
za„1:9...nqx9,tvm_„p9<119...sing:

Yč. tcdy_včg—_
: du. 1. vězvě, -va, zde nedoložené;
p_o_(praví

Prokop

svým

dvěma

synovcům)

2. 3. %!.thl na př. gegen

13353 315;

p_l_.____1__„
ýěg_73gq___lj_g,_5_tčl__

i_lxg,J dial. vězmy BartD. 1, 137 (sev.-opav. a laš.), vězma t. 2, 138 (mihi-.);
_2,_včzt_c_,_1_1_a
př, v_iethscítotc
ZIQQIQ. 99, 3, ŽWittb. tamt., věztc Us, dial,
-ťe atd. jako v praes; indik. — V nářečích slc. za č. -z- z býv. —dj- je —dz-,

srov. I. str. 505 sl.; & zní tedy tento impt. vcdz, vedzmc, \'cdztc Hatt. slc.
141, povědz, povčdztc atd. BartD. 1, 64 (val., místy) & j.
_
Y._Qb=.-.n.s!1__.ně...j9_7._k__yyzx=ěděti
imph
vz.

III.

2.

vyzvóď,

. vyzvčďtc,

.. „no..i'otv—V
podla

'

—

ddd-.
213-

2517..-dq.tL-_„ie. zc.5_ta_!šíh_o_„dčd-,„ jež

_z_ko_ř_ene_toho_to_bylo r_eduplikací

Hm...;

„dá.-.. změněno.

&' děd-mi.,

vzniklo

% koř- dč—. dam.!

*Je—df, pracs.__sg. 1. f*dcd-_7_7_zi,
t_o však vlivpm

„jež

podle._li.t,__p_ra.w—5%- „l.-„dům

.a „Slov—.

dama dlužn_o_přcdppkládatijako původní tvanbaltoslovanský.
L.Bmcnc..-dqdr.„j9.._mšzsgus_„a„impcyatix;„tram. ostatní, jsou dům
z_' km....._(lq.rš.-o._-_..
daher.,
V

_Ššw

dílem....z „ko.ř.. „dan, .a.. jsou

v_yložqny...a..d019ž9ny_

a.1_05_

214-21149se.u_s_sing-.
1-.._dc_í_m
5151-519me .Z *dad-mb; na př. dam
ŽKlem. 2, 8, já daam Pror. 26“ atd., dám Us. — Ěqgťmg. stsl. g_l_q£i,_

magii,..tč:;ncdggmvfsng;_za__t9_j9-iá$„

vzniklé přetvořením %býv-dási

& pqdlc.dč.láš..a.tp.-„._ ma pš'-._;Lč._tydas. 26.195; 103, 28, das věděti ŽKlem
15, 10 atd-, .déslls. — „Sing- stsl..
_dasěě, „Z.dqdftb..;„„v„čEŠHYQÉ .S'EÍÍŠQÝ
neslochovám J_9._t_u.zazněj dá., podlqdělá atp-, na př. až bóh daa Štít—ř.
63“ atdq

dá US- — Du—_-.„1-_.d_árč,.-w„ Sisi-., deltě,. Z._*fdtl_šíf?éš„va. .vře„daW,Y9

l_ilulgm_..dps.t_i_„smiechq.Maga 4. — 1311-55,112.- dasta. & _3: *.dqsteu.

Ídqd-ýa..

a.?dgédrte, .v „češtině_ncdoch0.váno_;_za. to 1)le 2- .3-_„dát.a,_Dodl? dčlšiifwtpn.
alqncmám

dokladu.„—

F_1.13!í—„1.-.€7.á'_'!f=
:??3'31;„St51-„d.01'.'?ě
atd,-».? F??ÉWi

př. ž' sě pro tě na zmyrt

damy

AleM.

jako v š 54- — Pluta. 2- Stsl...dat.stqz

na

6, 24, _d_á_r_nq
_Us_.„dial. -mč atd.

dadfte, v č:..nedochovánoaz zato,

ic dám,. 1191110_délfít€„.atp. Els.-.stč-, i mx.. dial.

Je

atd. jako

v š 54. —
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111.131: dadáezúž .dadí.. ze staršího„(Zqďá,má....deďelhz- tetě-. srov. % 14.
Na př. dadie ŽKlem. 103, 12. (oni) slávu wzdag'ie omylem m. vzdadie
hymnum dicent t. 64, 14, než mi tři hřivny dadye Mast. 371, dadye t. 185
t. 187, panošě (mísu) lotróm 'dadie Hrad. 106'3 at svědečstvie dadye Pass.
368, Jezukristu jeden den přebyti dadye Alb. 54% dadye sě užéci t. 19b,
ktož pro bóh svój život dadije Štít. ř. 28b, mnoho zlata podadye Vít. 44b,
lidé pokojě nedadye Kat. 28. když sě poddadie tobě NRada 565, dadyee
(sic) dabunt 01. Bar. 2, 17, \vzdadíe VšehK. 865, prodadije t. 100b a j.,
zúž. dadž: tehdy wydadi vás EvOl. 324“ a j.. (jahody) z sebe widady jícbu
črvenú Lék. 62", at nam svá pomoc dadii Troj. 70b, dadí Tovač. 35, vzdadí
t. 46, vydadí t. 162, prodadí t. 96 a j., dadij a zaplatí KolA. 1518 a j.,
že ten dluh dadij & zaplatí KolČČ. 419a (1567) a j.. Eladij Puch. 9081,nás
dadij do vězení aneb snad prodadij Háj. 167b, křtíti svých dětí nedadij
t. 2245, všecky země jemu se poddadij t. 259“, poněvadž se věci zdadij
nové t. 124" a j., dadij Háj. herb. 965 at se podadij na stuol jablka Konáč
(1547) 1028, dadí Drn. 31 (161), dodadí t. 39 (159), podadí t. 90 (140)
a j., kteříž dadj Br. Isa. 9. 16, dadj se najíti t. Joel 3, 9, nechť se wdadj
t. Num. 36, 6, wydadj t. Ezech. 26, 17, prodadj t. Joel 3, 8, t. Ex. 21,
35 aj.. dadj Nudož. 57", ti na to odpověd dadí ČČMus 1874, 196 (z r.
1614), dadj Rosa 185. soudcové právo stané dadj Koldř 16b MOngoklagl
Ltextů _českýeh mně známý _uejmladší)_;slc. dadia. — Xedle toho _vyyjnql
se;; časem ovládl nov'otv. dají, po_dle__dělají_
atp.,.v dokladech mi známých
teprve

od__stol,___XY1__dosx'ědčený: prodagi

KolA. 1512, odewzdagi

KolB.

1521, dají Drn. 18 (49, vedle dadí. v. zde napřed), prodají t. 123 (190).
nato dagj přikrytí z koží Br. Num. 4, 6, kněží dagj oheň na oltář t.
Lev. 1, 7, dagj t. Deut. 22, 19 aj. (vedle dadí, v. zde napřed), dají Nudož.
56h (též),

dají

Rosa

185 (těž)

atd., _daj_í___U__s.___spi_s.,
daj' Us. ob., dial.

-ú, -ó_.

-um atd. jako v 5 54; dejí Šemb. 15 (domažl.).
2151131133113!

sing-.

„dt/„.a_s.ts.l._
dažde_.z__ded:.i.b-.srov. % 18

č. 2; .dpsvčdšen, jako bohemians.. .v hlaholských zlomcích Kyjevskýgh.
.XI___$_tol„
_kdcžpsáno:

.dazb..(5krát)»

podm..

(4). 91213121).
(1), srov- JOS- Kolář

v ČČMus. 1878, 332 a Pastrnek tamt. 1894, 70. 315;ngng

tvary...podle.-i.inp.t_dělgi_..pžehlae
ygg

znátij-Iřad, 87“, neday Ale.

Ehl-„l...dažvěy. tva, ..na.př.. nedaji?

.atdf;.

__j_s_ol1_tg_ng\_'o;

a dají„ „dc/'.„např-_..day.

179. dayz PulkL. 166 atd., _dej_Us,;_

.DižlJ: 28 z rkp- ,F, nedajva tamt- z rkp

Ff, rgedajma. tam. z rkp- Z; -plmť.__1-dejme...„dejme atd.-!...na._n__e_<_lay_n_195
j'mu živu býti AML. 10, 38, dejme .U.5_-..;_..p.1u_r.._.2_.„sedmý,
,..dca'tc., na př

té (sěčí) mi dayte účastnu býti Ale.

Us. —yěkdyjestjjuvynecháno,

1, 14. daite ŽKlem. 65, 2 atd., dejte

jako při impt. dělaj v g 144: daz věděti

111-dajž Rožmb- 68% _daz. 1113.._(Yl_kům)__m.r91m.Iamm.Fendt

74“- — V Há

řečích vých. jest dílem nepřehlasované daj-: daj BartD. 1, 12 (Zlín.) a j.,
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dajmy, dajte I:. 76 (val.), dílem z dej- vzniklé (lé- & dý—z dé, déme, déte
t. 2, 32 (holeš) a j., 'dý atd. t. 1. 51 (dol.) & j., pl'StGň mi do Suš 384,
dý mně ho do ručičky t. 762; krom toho jsou koncovky dial, v pl. 1. —mč
atd. a v pl. 2. -ťa atd. jako v praes. indik.

jěd- z _í-ěd-.
216—Lotion „šel.-.edem. zdloužen do balt.oslovanst-in.y....v Ed.—__
3311959.
Rigips. s_g. 1._*ětl7714?__gm.,Brugm. II, 863 a 910. T_omčd- bylo také _v psl.

alwáktoxáyg.
v_složeninách občd_.stsl._a_béda.& szziesti SĚSLs_anééti.._y„zník_-.
m.;
91416017.
&.mid—„
Mimo složení. přijímalo. Ed:. „hiatovoy lllásls13_,zl—_._

ale jendialekticky,
sgítsk

a bylo tedy čd-"a j—ěd-vedle sebe. Z j-ěd- vyvinulo

iai-i_zmčdipak

_1_'u_sk_é_
(kl-_.Stejné éd- jako je v ruštině předpoklá—

dati jest také pro slovanštinu západní a pro srbchorv. i sln.; rozdíl jest
jen ten- že asiší.édt_zůstalo„„ kdežto v, češtině atd- přistoupilmhiatové j:
2.bX19..jéd-,3„%.Ě0h0
YšLak.t_Gns _že.„.v_ jad:

LÉŠUJ.,ÍČdT.

6- jód-.- V.Jad-. „i „vjéd-

jest. .hiatové j-;__1:.02d11Jef

=.*J-_č<lr_ přistoypi.1_o.„.i_-„dříve,

1231337: 129.._t_é_t9_-z.1.r_1én.ě=
Srov.

1. str-

Z_c_le_d_á1e_j_de_jen___o__pijqesens_
& imperativ;

než

88. 5d7._l)129mě.l_1ilf.>.„

96

tvary

ostatní

jsou vyloženy

g__do_loženy v 5 59.

217-_P_£.a.e.$cn8- Sing- 1...jim,.„sklesuutím.jota.ge_„jém,.zúžúíma
žal.-„jawa
oboje z psl- čti-mh., Na. „př. leč piem leč. gijemŠtít— ře 68“,
gelu-li piem-li GestBř. 79b, gym-li pím-li GestM. 89 (65) atd., jím US.;
dial. jiem BmtD. '1, 43 (hrom), jiém, jém t. 46 (lhoL), jem t. 137 (sev.-_
opav.) a 'slc., jim BartD. 2, 55 (přen) a j., im t. 131 (laš.). ——giqušg
aleJggzÍ,
z_.if_čd:,si_; v češtině žádané *jicsž nedochováno.
_Zq__l_:o_j_e_j_z_'g$,
atlad-:.vzniklé přetvořením. _z býv- jímž _a podle mužeš. atp.; n_a_nř_=.._lgš_p_i.9_š.
1_t_3_č__g_v_el__gki_lg._
685, tak

mnoho

giíel's

& pieš

Alxp.

101

atd.,

y_s_._.

dial.

jieš BaitD. 1, 43 (hroz.). ješ t. 137 (sev.-Openu) a slo., iš BartD. 1, 131
(laš-)- — -íil_1g„_3.g—ststjast6,_z j-ěd-tv, Lčgšiigážádané.
„WC.—Síť
nedocho:
v_ár_193_j.9___za.19._iéc
atd-podle mie.. atp-1 na př- jenž gie a pie Hrad. 76“,
gy_e_.__p_ie__kto„___olgoe__A1b,_
283, sál sem a jiný

gié 01. Job.

31, 8, ať. gié chléb

comedat t. Ex. 2, 20, kdo gij & pij nehodné, saud sobě gij a pij Hořek.
100“,_jí__U_s_._,
dial. jie BartD. 1, 43 (hrom), je t. 137 (sev.-opav.) a slc,
i BartD.

1, 131

(MŠ.), t. 2, 37 (přen)

a'j.

— _Qu,__1__.__ji_evč,_
5pq„;_stgl_.___j_qgé;

obloje z býv. čd-v-. )je—př:ng _fpxeqie comedamus 01. 4. Reg. 6, 28. —
125.2.

stsl- jasta.

3-_,.7'.a_s_te.,
z j—ěd-M

!„._č._-..n\cdochpyár_19- —

ggd„____g_tgi.__j'gzma_,_
oboje z býv. čd—m-; na př; když

gijeme

R!m*-..,.1_:.iže7n.c
nebo pieme Štít.

ř. 47b, gíeme a píeme HusPost. 112“ atd., _jíine _ng, dial. jieme BartD. 1,
43 Ch1'oz.),jemy L 137 (sev.-opav.), jeme slc., jíme BartD. 2, 210 (Web.),
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imy t. 1, 131 (m.).

— gyn:.__2._.iía_ete„stsl-„ fagt—e.,oboje z býv. ěd-te; Q:.

klafleLšgámájsou:...jizgiefte
126- 2.. lcgpíete

.chléb.._b91.e_stnyí.
qui manducatis ŽWittb

leč._gy.eft.e._Alb- 68“- F_QY911'-_„.íi6teatd-Podle „mužete atp.-..;

ještg _g'iete chléb, qui manducatis _ZKlem. 126, 2, leč piete leč gijete Štít.
ř. 20“, t. 54b atd., _jít_e__I_Is_._,_
dial. jiecě

BartD.

l, 43 (hroz.),

ječo

t. 137

(sev.-opatu), jete slc., ítě BartD. 1, 86 (stjick.), itě, iée t. 131 (laš.). —
21.11.13.,_.3ajěcliaz_úz=„:á.ze__sta!šíh0_iěďá;

_stsl. jngtó.1_n.-_-eýfa;_ oboj0 z býv

ěd-gzti, srov. š 14. Na př. ti gedye jiné liudi DalC. 47, ščeňátka. gcdije
drochty Štít. ř. 130“, (neštovice) fie ruozno gyedye Chir. 67b atd., jedí
Us. Dial. jedía slo., jeďá BartD. 1, 32 (pomor.) a j., jedá 15.46 (lhot.),
jedzja t. 43 (hm.), jeďa, jedža, jedžo t. 131 (laš.); jedžie t. 137 (sev.—
opav.); jcdžiu t., jedzum t. 122 (laš.); jedijú L 54 (doL), jedijou t. 93
(kel.), jedijó t. 2, 36 (holeš.) & j.; jí t. 258 (žďár.), voni jí Šemb. 15 (do“-“
mažl.), naši jí BartD. 1, 122 (laš.); ju 131 (též) t.; ijú 15.32 (pomor.),_
ijou t. 53 (dol.), jijó t. 2, 32 (holeš.). ijó t. 55 (přen) aj.; íja t. 1, 26
(Zlín.) a j. Dialekticky bývá í-, i- místo jí-, jz'-, srov. I. str. 535; příklady
toho jsou také mezi právě uvedenými. Jindy bývá pak zase h- přidáno
a je hím. híš, hí, híme, híte, hijó BartD. 2, 176 (brn.). V plur. 1. jsou
koncovky dia-l. -mč atd. a v pl. 2. -fc atd. jako v š 54.

218- „l_m_p_egza.t_í.!;_Sing....
srov.

% 18 č. 2. Na př. giez

maso

.iěza.StSl-..jžřždě, 0b0je z bý“
Pass.

348,

giezze

čti-j=

t. j. .j_é_z-_že____Pas_s__._
432

(v orig. lat. u Graesse: et manduca), gez m. jez Kladr. Deut. 23, 24 atd.,
j£z_U_s_._;gezyz Kladr. Přísl. 25, 16, gezyz to ráno Chir. 2065, jeziž Us.
spis., t. j. jez—i-ž, analoginqdle
impt. vodí-ž, nesi-ž atp. — _V_gi_1£.__a._
111135
19qu zdi.-_,...dpshgvaaé.
ssl.-.;.. .„sl_ovawp$tipé_..
95124191'
.jSQu.
30. „no.vqtyaxx

nadlesinglě-_tedy.jě<zf.;..du„1.JÍěa?č„_:w,„2- 313%
111131

_jšgme, j_ez__1_n,e_„
Us., jezmy

BartD.

(zábř.);

_pl_.___2._3._____i_qgtc_,_
na př. giezte

Hrad.

zde bez domacim.

1, 90 (stjick.),
7 6“ atd.,

jezte

jezma

t. 2, 138

Us. — V náí'.

laš. jest iz, izmy, izče BartD. 1, 131, i- analogií podle pracs. ——V ná.—
řečích slu. za české -»z- z býv. -dj- je -(l.z—,srov. I. str. 505 S]., a tedy 

impt. jedz, jedzme, jedzte Hatt. 810. 140, jedz BartD. 1, 43 (hl'OZ.)atd.—
V plur. 1. jsou koncovky dial. -mč atd., v pl. 2. -t'e atd. jako v_š 54.

jes-.
219- _V slovanském. iesr j_e_„kořen Ípův. „es-. esse .&._hiatovMa

_Z__kořjenepqho _je_ prges, č. jsem

stsl. jesmb atd., 33333.. č. jsa stsl.

sy atd. E\3!t>:_.gs_tatní.sloxesa 955915911. jednak. ....zlzcad:

„a_gyj; viz o nich v 55 59 a 100.

.?zuflr,_.j_gd.nak__2„_l_>£z
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220._1WEí5.t_o„f_s_.-„
byli
některých

tvarech__koíten.„stupně nižšího...

BM;._Y._salqť-_j9__x„praes..
Sing-_..1,osmi...2, Má An..-;wěi

plné as

: koř- Pův- esn ale.. .v. clu, .1- 30%" 2...od?a£i._s;&sj__plun
1;.F2?ě9€_._2-„£t_7w.
3. santi_:_i._paij_t_.__s_qn_t_
stupeň nižší s-, viz Bopp Kn't. Gramm. del" Sanskr.—

8m- (1863) š 329 a Bmgm. IL 888 a Jí;39331192let:-.pmosgggtšf_oszt
_a_p_l. _$_,_sfzc_o_at,_
ř. ája-zin

štině

Je toho

jistý.

part.

„zbytek

Jn-

z„e_s-o_n_t_-_,__atd. Brugm.

v. pl.. _3-_psl.„_s_o„tb„Stsl.-„Soto

tamt

Y___s_lova_n_—_

.č=.__sú_.o,_t$l-„__z_býv.

uměla. & v_„part .psl...qua. satv'r ze staršího s-on?__a.s-..on?—J'.-,_
stsl- 8%. světě;"
Loa. (8 koncovkou podle nesa atp-), 3.119:;., kde. 89..t.9_._$'yslsmj_e_jgs:_nebo
is.-___místo pouhéhosr,
Jest. _j(o):.p_ř_i.f.1_áno
apologií;
na př- v srboh- pl- 3.

josu, v č. pl. 3. jsú & pant jsa atd.
Bylo-li kdysi pravidlem, aby vůbec bylo es- v pmes. sing. a. naproti
tomu 3—ve vytčených tvarech ostatních, jako se to vidí v sskr., tedy by
mohlo býti na. př. české praes. pl. 2. .g-te zbytek starožitný a rovněž tak
pravidelný jako skr. s—tha. Ale vzhledem k Stsl. jes—te, lit. es-te, ř. s'a-zs',
lat. cs-tis je zajisté podobnější výklad, že i v češtině bývalo jes-te, a z něho
že se historické jste o ste tepwe časem vyvinulo. 'A totéž bylo by mutatis
mutandis opakovati o sing. 1. a 2.. o celém du. a o plur. 1. Předpokládáme
tedy, že jako v stsl. tak také v češtině byly — mimo plur. 3.- a part. —

tvary jes-.
221-„13ývalé jes-. zachovalo .se však v „češtině jen. >: Sing—..3:.J€€r£
37313611.. ostatních. „sem. hledících případech je za ně. js: neb.9..8.—=
jsem

nebo sem místo jesmi., jste n. ste m. jeste atd. Jde o výklad této změny.
Bonnem.jest.:qf„yynecháno,.
srov. I. str. 152. _K__.Yyneohání..tomu..píisněl.
s_n_a_d_
přízvuk, _byl—linepřípone
štině;

osobní _jako v řečtině & dílem také v litev

_s_1_*o_v._stč._
j"h_o, _j'mu _; _býv_.jego, _jemi1_I.

zmčněno v js-.

str.

151. Tím

bývalé

ies

_Pak vxneclýno_____i_j1_a_zůstalo jen___sfz_z pův. jasmb, jeste

atd. & vzniklého z toho jsem, jste atd. stalo se psem,“ste atd. Ivan—v_jgem,
a. sein-..ito...„_mají vedle.sebě;.__protovzniklo vedle pt 3; $i_i,__a_-_pai_1ít_-_
ia., s_úc:analogií _také isú &Jsa, jsúc'x.
Yšgoky „tyto právě._.mložeoé...zmšny vykonaly so Jr.-„češtině Před _vo-_

gantnšoakélio píaemniotví,„_Jal_m„
výslodekiejich má čeština na začátku. své.
dobxhistoriokó jediný tvar Jas—:pmes. sing. jes-t; „a_tvatnogtatgi_ztivojzt.
PÉQŘĚDĚ),...ÍQŠPŘJŠ...ĚQUŽ„.ÍQĚDšškézš praes. sg. 1. jsem a sem, 2- jsi
& si, du. l. jsoě, jsva a své, sva, 2. 3. jsta & sta, pl. 1. jsme a sme, 2.
jste a ste, 3. jsú a sú, part. jsa, jsúc- & sa, mie—. _Zdvgjláspllegli__tg__bxlq_
však _jen p_ři'prostém, kladném jsem, _sem atd.;_ v záporném nejsem atd..
kýl—G_ÉÍŽQXFĚX.
zit

_lluplikaty „kladné.js:
rozdílu.-...V

texteoh„z„

a.s.-. měly stejnou. platnost.,o..už_ív_áno„ii.913.D9!

doby.. minulé

vidí. se, druhdy

snaha,_._.1_i_š_.iti
_Í51._3._3';
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!. mass-_ (indikaaiq.
nemocném.

31mm smyslu..aby. tyarxsr _býyaly„ve.-falýígíglpxesa.

při. part— ._—l=_
tva-ry pak 18-

Ve funkci. „jine

..!c_.£unlsci__slqve_sa

amgstatného, Srov. o tom I. str. 537 a rozpravu K. J. Černého v Listech
filol. 1889. 445 sl. T_uukázáno pravidlo toto ve Štít. uč.“ zr., 1379, kdež
psáno & podle toho ve ŠtítE. otištěno na př.: _rgzdělil se1_n_
_1, byl si věren

117. (Abel a Kain) sta obětovala obět 252, chodili sme 24, skrzeň-ž sme
byli stvořeni 186, to ste učinili 126, apostolé sú kázali 11 atd., a_jnapigtl
t_o_1_n_u;__již
jsemstár
64, jsem _oblúzen 274, jenž jsi v nebesích 46, jsi-li
odrán 17, (manželé) když jsta spolu 66, že jsme synové boží 47, jsme vy
vržení 5, jsú-li t dnie krátci 4, želmánie ješto jsú se lží smiešena 9 atd.;
velmi pravidelně (mezi 964 případy jest jenom

17 odchylných).

_lfrav_id1_o_

stejné..ukázánaaiamiéž.
také. .v bibli.._Br._„,vevang.-„Jangvai ale O všech
částech bible té neplatí. nebot' tu psáno také: wywedl gfy lid Num. 14,
13, oni fau lid tvůj Deut. 9, 29 atd. _Blahoslal věci té dotýká se zvláště,

alechcemítitvary

_s-„také piji_part,_pass.: bit fy, zbiti l'te, zmazáni fau

Blah. 32 sl. V_dgl)ě___n_ovép_sal takwll'alacký:

přišel sem Pal. 3, 2, 409, dal

sem t. 413, vykládali sme t. 4, 1, 392, schovali sau t. 3, 2, 409 a jSme
povoláni t. 410, zboží klášter—skázahrnuta jsau do příměří t. 175. (skutky
Rokycanovy)

jsau částkau

dějin českých

t. 4, 1, 389 atd. _Ale__3je(_ll_e,_t(gc>_

_nalézáme vždycky také texty bezpravidlatoho

píš_e__sevětšinou

bez rozdílu,js-_i

nebo podobného V. dané.

Na př. zziey-zzu zzbýli t. j.

sě jsú Jid. 15 a pusty zzú nejedny země t. 24, ga gfem pawlow . . & ia
fem Apolow HusPost. 107\) atd.; tak také v ChelčP. a v mnohých textech
Baneš._Qutal=-„podle Blah-„31.„chlaél _t.u_mí.t_i._všud9_sn poněvadž se

jiných-

tak vyslovuje a ne js-. [[akpsalmihČol. 1830: půdu sme orali 129, němí
zpěvové sou moji 125, souce náchylní 129 atd. _lŠaprotintpmli Bolzelf 98

pokládá glein, gfyatd. za lepší a úplnější než lem, fy atd., a taktéžNp;
jedlý__55, __a_uslls_u_staililnsena tom. aby jazyk spisovný měl vsude js; : já
jsem řekl. my jsme zdrávi, za městem jsou pole atp.; jazyk obecný má

naproti tomu zaso všude s: já sem řekl my sme zdrávi, za městomsou
pole atd.

,*

Rozdíl činěný mezi tvary s- a js- v pravidle pravě vykládaném zdá.
se na pohled umělý &strojený; ale když povážíme, že se v jazyku obecném
"praví sg. 2.: seš doma, uejseš na poli atp.. a naproti tomu: ty s" to,řek*
atd. (nikdy: ty seš to řekl), a že v nářečích je stejný rozdíl také v sg. 1.
mezi su a sem (Btch. 252, doL-beč. a j.), sete a ste BartD. 2, 220 (třeb.),
tedy uznáme, že různost slovesa esse ve rčeních spísovných a) jsem doma,
jsi doma atp. a b) řekl jsem, řekl jsi atd. v povědomí obecném se cítí
dosud a že v starém pravidle o rozdílném s- a ís- se jeví & ku platnosti
proniká povědomí stejné. Pomocné jsem při part. -1 ztratilo svůj význam
realní, kleslo ve význam pouhé koncovky Hexivní, kdežto jiné, samostatné
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jsem význam svůj realní esse, cxistere podrželo; v tom bylo pro cit jazy
kový doby minulé dosti příčiny, aby se “js- v případech a) zachovávalo'*
& plně vyslovovalo, když v případech b) již se bylo stalo obyčejem říkati
jen sem, si atd.

“222-ŘEŽ-„02652 je! slovanštinšjenqapraes .a.pm. mi.—„iwatd-.,
V- %219 Aimaisialaju
km_._.(12.s_-0_—pro_to„uvedeno.
v 55.63.9110.

MLadaha._uá_sJ.edující zbývátedyjenommapýans
V tom vyvinuly se značné rozdíly mezi výrazy kladného jsem atd.
a záporného nejsem atd.; proto je radno probrati tyto výrazy odděleně.
223. _K_19.51.!! é 144123- a_tsl;

jsem....W.
ili-ADH

Z.jasm—Když...z_.toh9.to„sam9bláskypůvodní.„koš

. —m_"_ae._atrá.991y=
..v.nil_<al.9„_a_wíymlq.se., —e..-vklady.:

jsem, sem.

Na př. yay fem chudý ŽKlem. 68, 30 (t. j. jaj-sem m. já- jsem, o psaní
tom viz [. str. 528 sl.), fem t. 24, 16, což zzem myslila LMar. 75 atd..
jser_n__U_s.___sp_i_s._,_
_sem__LÍs_o_h,_; dial.

sym

BartD.

1, 83

a 102

(hran.

a las.),

změnou souhláskovou -em v -ym. o kteréž v. I. str. 149. — O psaní fyom,
ffyem m. sem viz I. str. 146. — V nářečích slc. jest ovšem vkladné -0
místo —e-:som Hatt. slc. 142, BartD. 1, 43 (hroz.); taktéž v doudl. Kotsm.
10 & chod. ])uš. bezpř. 374. V opise EvVíd. četl jsem: nynio fom pravil
Jan. 14, 29 a že neyfom jako jiní Luk. 18, 11; ale v otisku 1893 je za
to fem a neyfem; nevím, které čtení je Správné, v pwém byl by doklad
sem patřící z doby staré. — Ye funkci slovesa sa1h_ostatneho__vz1_1i_k1
dia
lglstipkýa zvláštč:__aa__M9fay.ě. rozšířený novotvar .ísm S.“=.P.0d1€_\f.0d?fa„nesie

atd., s obměnami dalšími -o atd.: ___c_ed1_'_1_is__povýšepa_

g_rp"E_th

187% (já) nic negfu svědom aniž v tom spravedliv gfem & 95b, su Btch.
252 (dol.-beč.). BartD. 1, 26 (Zlín.), t. 80 (rovin.) a j., t. 2, 33 (holeš.),
t. 55 (přcr.). t. 275 (jemu.) a j., so t. 2, 176 (hm.), so t. 2, 83 (olom.)

a j., já jsu, já su krk. 54.
_S_íg,g_.__2.___7's_i,__sž,
_zjesi

,u1,_jgs—si. Na př. na nebi

gfí slavně

Kunh.

148“

a j., gfi vezván HomOp. 152% gfi ades ŽGloss. 138, 8, dostihl li t. 138,
3_,o to zzie zzi zztyenyc t. j se si stieně es intendens PilD., otvořil zzi
Jid. 135. zei fi chticl ŽKlem. 40, 12 (t. j. žej-si m že—jsi, srov. jaj-sem
v sg. 1.), zey fi biezalo t. 941) (též), pokulil fi L 16, 3 a j., dostihl yl'y
ŽWittb. 138, 3, města yíi zkazil t. 9, 7 atd., jsi Us. spis., si BartD. 1, 26
(Zlín.) a j., Hatt., slc. 142, sy BartD. 1. 83 (hran.) a j., sě L 2, 60 (kojet.)
_atd. —_Z_toth odsutím samohlásky já.-*,s' Na př. Seys p_ŘČpDStht..j. žejs'
MM.

7, 39, Seyz ho slyščti

(ne)rodil

t. 5, 40, tigf bugh__í__č_19v__čk__13;jíg_._

73, komuž gfty svědectví vydával t. j. komuž js' ty vydával EvOl. 271";
iaks z chtěl taks z vše obřiedil t. j. jakž s'. takž s' vše LMar. 68, uczinilf
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mě ŽKlem. 1431). dogill' mč t, zachladils gie t. 43, 3, vwedls ny ŽWittb.
65, 12, v kázaní w nemz s przikazal t. 7, 7, nezakonyes vczynyl DalC
49, ty s rzekl

Pass.

195, tehda

s ty král

t. 197, _z_e_s_
_fe__)vyml_11)vj1__Q_est1gl_._

77, giz s k súdu přistúpil t. j. již s' k súdu VšehK. 31b, ty připowěděls
se k Hospodinu Br. Dent 26, 17 atd.; podle Blah. 105 je „jakos učinil“
povědčno velštatnč, „jako si učinil“ pleno et veluti rotundo ore dictum,
a „mluvil s' k srdci“ kakofonické;

povídal

ty S' 13313; _nzišv_Če_lak._1847,191. ty s'

té s chétřéjši BartD. 2, 86 (šternb.). — „Ve funkci slovesa,

s_am__o_s_tetneh.qyznikl.
novqtv...js.e.š, seš.: ty gfefs Beck. 2, ŽíŠÍš-IQŠĚIŠĚĚÉ

t. 1, 407 a j., že seš krobiánem Selsk. 1763, jak seš ty blázen t, žádostiv
gfefs Seel. 251, dlužen gfefs t. 223, seš_LT_s_.
_gb., jak seš dlóhá, Suš. 202,

seš BartD. 2, 275 (jemn), séš. t. 83 (olom.) a j.
_Síng.__3._iqs_t,__giqstq,
Na př.: Pavel dal ieft zemu ListLit, yeft učiňeno
Kunh. 1483, iezzt PilA. atd., jest Us. spis.. též slc. —_I;I_ě_kgly_
bývgt jesti _;

o původu koncového -i v. v g 9, A). Na př. negšigijjefti takeáglglelg,
147, 20. _ge_f_ti_t_„j_ej__pr_oč_m_ilovati__1\ÍRada
194, má t giefti

sprostníe

rada

t.

384, gefty tebie rzecz poczieczy Kat. 96, jestit podobné ŠtítV. 46', jestit
hodné t. 79, co mi gefti toho píle Otc. 366" a j., co gosti učiniti Baw.
169, tot gesti měl mieti t 168 a j., kto gefti z nají dvú ciesař GestM.
45 (40), jakož gefti rozepře se zběhla KolČČ. 345a (1562), _jesti Us. spis.“

Mkcjmglgbng;

v době novější doporoučeno jesti také z příčiny jiné

a psáno na př.: kdo „jesti předplacen na atd. BačkOvský Stud. Listy 11. příl.
č. 3 prý pro blabozvuk! Viz o tom také 1. str. 572). — V Kat (1860)

psáno v textě transkribovaném jest, na př. ve vašich 64, 175, 293, 297
atd.; taktéž v transkripci Dall; & tak psáno i v několika nč. knihách
tištěných; všecko neprávem, nebot tvaru jcsí v č. nebylo a není, srov. I.
str. 387. —- Slc. dial. jesto Duš. bezpř. 375, je bezpochyby z jest-to, jak
i v Koll. Zpiev- psáno- — .Z..z'es.t_.vynecháním koncových souhl.ás_91$._jq,if_f—
53,139;
__tš:1_0__„j_edno„_ge__Kunh:
1.49“ (lýmz troje), kak ge to Pass. 288

atd.,je Us.,je slc.;díal.jo BartD.1. 137(sev.—opav.).
—
předchází samoluáskou zakončené_._s_lo.v,9
téže, věty,. bývá.._odsuvk9u_dalěí.stá
L„p„ř_ippien_6„k_„819m __řsčen61nu; „na., př.-..tex. pqdphnq

„k..d_ixu_„t.. 149.711 „s_vD;

2, sey boheem ustaven t. j. že-j' t. 37, ktoy wyprosil t. j. kto-j' GalDl.
2'“ a ML. 18% toy nám dáno UmR. 100, tdyg velikú bolest měla t. j. tdy-j7
t. 147, zey v ní dušč ostala t. 170, welikay tvrdost tvé viely t. j. velika-j'
Hrad.

455.

zázra_11g_____fyey_
_sta_1_l____t_
j., s_čfj' Bass,

307,

toy

tobě

král

ukázal

t._

313, tuy takto psáno t 409 a j., czoy bóh zapověděl t. j. co-j' Štít. uč.
128% tom

_IÉSJFQEUÚÍQ viem

t- i:..110129rj,__.'9:
9_'_'..,a_
j-_..(tu..._vel_m.i__ěa.st0),.czov

to Štít. ř. 129“ a j. (též), Zey nám vzkázáno 01. 3. Esdr_ 4, 15 aj.
_Du. .1_-.LSQL 224.-1a4.z_j_c:sv:--_BM

kapse,-domnšlelmdyat

ř. GQ...ZlV_i9_.SLiÉs-_Y-_tQm_SŠ-LZĚ_

_zzá999!á__.4k_BM.1, 17 SL) vě (my dva, lotrové)
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fwie sděla Hrad. 90b, ja a otec jeden lwye EvVíd. Jan 10, 30, když [wye
byla v kútč sadu (my dva, soudcové) Pror. Dan. 13, 37, cožkoli fwie při
sáhla (my dva) Comest 136“; yfwa bratřencě Pass. 290, já a ty (praví
lotr lotru)

zaslúžila

&ajggwnzm.

fwa toho ML. 105b, _lgdyz__f_l_vg._
chodilo _p_owsgdll videla

13, 37, jeho fwa nemohla popadnúti Koř. Dan. 13. 39.

Kontaminagí. .ismq,...sma„:_.znamena;.iešto gtma...mč1a.GsstK1-931 va vždycky
gfma ve tmě GestM. 67b, dávno sma se poznala Pam. 3, 78, šla sma tam
WintObr. 56 (z r. 1585), ma (sic) gfma byla Rosa 57. Srov. š 10, kde

také příklady ještě jiné jsou uvedeny.
Qu._2i_3._j$_t_g__st_a_.___z_jg_sý-.
Na př. (oči) ztenčěle

14, vztřásla Ita sč rty má ŽKlem.

Ita ŽGloss. Ezech.

127", _kgegě_l_l_1_gj_i__llmdlelgltgt. 108,

24, widěle Ita oči moji ŽWittb. 138, 16, (oči) yfta viděle t Sim. 30, co-lí
Ita to dva sliúbila DalC. 26. kak íta rucě proklánč Alb. 405, tu gfta dvě
slově HusPost 32b, Armenij dvč fm Mill. 10“ atd. Jiné ještě příklady v.
v š 11.

PET..._1.=_..Í$?7!6.„_$7?Ví,„"n!/i.
zjesmr-

Na př- ..gfmi pofuuaceniHomop:

152% c(ě)ňeni fmi ŽGloss. 43. 22, otňadž zzmý sč porodíli svD. 7, vyšli
fmi Dali-[. 41, vyšli l'my DalC. tamt, fme živi ŽKlem. 113, 28,.zei íme
prach _t 102, 14 (t j. žej-sme m že-jsme. srov. žej-si v sing. 2.), vstali
fmy t. 19, 9, pozdvižení yfllly ŽWittb. tamt., ješto fme se posmievali
& ukázali fme Štít. uč. 15b, gfme vyvržení t. ea, gfme dl'žáni t. 13b, byli
fme Nikod.

48% gfme věrní

Blah.

31 atd., _jsl_ne___1£_s_p_i_s„__slne___ob„
sme

BartD. 1, 28 (záhon), t 43 (hroz.) & j., sme slo., smy BartD. 1, 132 (las.)
& j..; zme

t. 1, 18 (Zlín.) a j., zmy

t. 76 (val.) & j.. změnou

3m— v ram—,

o kteréž viz v I. str. 325; dial, -mě atd. jako v š 54.
'Igriijsýgusýg,
_z_j_c_s„tg_._
Na př. bohové yfbe ŽWittb. 81, 6, bohové
l'te ŽKlem. tamt. atd., jsteL'g __spi_s_.,
ste ob., ste BartD. 1, 26 (Zlín.) a j.;
dial. -ťe atd. jako v š 54, při čemž se mění i kořenné s-: šóe BartD. 1,
131 (Iaš.),

360 t

137 (sev.-opav,),

šče t

107 (las.)

— Yg_fl_l_llk_ei___s19_ves_a_

samostatného, vznikl dial. novotvar seie: sete doma? sete tam? BartD. 2,
220 (třeb.).
PLM-„ifří—Jžý:

1.9%.rou, ze „soil/...Na Dř- gfw zavirženi T úl. 92% sfu

otpovčdčli t. 25", tito pak zzú z Pamfilijé svD. 15, pasty zzů nejedny země
Jid. 24, zziey zzu zzbyli t. 15 (t j. sčj-sú m. sě-jsú, srov. žej-sme v plul'.
l.), plna fu ústa ŽKlenl. 7, 28, mluvili l'ut ŽWittb. 11, 3 (t.j. sú—t,s en
klit -t, srov. %9), počšččni yfut (t. j. jsú-t, taktéž), kak fuu sč obcházeli Pass.
626, gfuu t. 10, opustili fuv hospodina Pror. I“, ústa mluvila gfuv t. 11)
atd., j__S9_l_l___US_.
spis., souob.,

sú Ba'l'tD. 1. 26 (zlin),

t. 2,35

(holeš.) & j.;

dial. ó,'—um atd. jako v 5 54. u súsěda sum falešne okna Suš. 368.

V nářečích bývá jes- také kromě sing. 3. Např. v sg. 2. jesi Duš. bezpř.
374 (slo.), jesy BaltD. 1, 131 (las), pl. 1. jeme (m. jesme) t. 1, 83 (hran.)
Gobnucr, Historická mluvn. jaz. česk. III. a.
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jesú vedle sú Hatt. 510. 142; sem hlasí se také pl. 2. jeste: námi se ve
všem spravovati povinni jeste TomP. 10, 203 (v listě kr. Vladislava z r. 1503);
a bezpochyby patří sem také jasem v PassKlem.: gelem 68b, hotova t gefem
2645. Na pohled jsou to tvary starožitné, s kořennou slabikou jes- plnou:
jeseni, jesi, jesme atd.; ale vskutku jsou to novoty vzniklé tím, že tu je-_
vlivem tvaru sg. 3. je, jest obnoveno. V nař. las. bývá sg. 2. vedle jcsy
také sy je a ty z'e BartD. 1, 131, t. j. ty s'—je.a rovněž tak sg. 1. sem je,
s čímž srovnati jest usus polský: sg. 1. ja-m jest. 2. t_y—šjest Mikl. III2
465; dial. jesy vzniklo patrně jen mechanickým spojením týchže částí,

které v syje jako slova samostatná zřetelně se jeví.
V nař. slc. je místy š—m. s-: šem, ši, šme Duš. bezpř. 373 sl. —
O sg. 1. -ch pl. 1. -chmy místo pomocného jsem7 jsme v. v g 424; podle
toho zdá. se, že vzniklo i dial, hmy m. smy BartD. 1, 131 (plus.-Slez.).

224. Zápory

é nejsem atd, Tu__-j— z pravidla zachováno, na pij.

neyfem smúcen ŽKlem. 118, 60, neyfem zapomanul ŽWitth. 168, 83, neyfy
pomohl ŽKap. 88, 44, negl'u Túl. 92b, neyfn zemdlely ŽWitth. 17, 37,
neyfuu Pass. 4 atd., Mom—_ nejsi, nejsme, 'nejste, nejsou ESL; i v usu
obecném tak _pi'oti___kladnémn_sem, sme atd.

Jam:..bývá;
v_dobč.přehlásky tv?-ea.zvratnou analogií naj—:.např.-.
nayfem žádostiv Háj. 73“. nayfy t Hrub. 2725, nayfta. GestM. 39% které
(ženy)

nayffu

po porodu

vyčištony

Chir.

3265, _r_1g_fg_1_1_II_áj_.
156“. Srov. I.

str. 137.

V nářečích mění se nci- v něj-: néjsu, néjsi, néjzme, néjste, néjsú
BartD. 1, 26 (Zlín.), t. so (l'OŽn.) a j.; — v né-z nésem t. 2, 220 (třeb.),
nési t. 150 (slavk.). ne'su, ne'zme, néste t. 33 (holes), nósó t. 83 (olom.)
a j., nésu Btch. 252 (_dol.—beč.);doklad toho z doby starší: neffu zákon
níci t. j. nésú non sunt Mill. 51b; — v nýi—z nýjsu, nýjseš, nýjsme, nýjste,
nýjsou BartD. 275 (jemn.); — v ný-z nýsu, nýso t. 92 (nezam.); — ňej—
(psané něj-): "nejsem, nějsi, nějzmy. nčjstě, nčjsú t. 1, 91 (stjick.), nejsem,
nčjsée atd. t. 132 (1aš.); — ňéj—z ňéjsú t. 1, 91 (stjick.); — slc. ňé—(psané
m'a—):niesom, niesi, niesme, nieste, niesu Hatt. slc. 143; — ňc-, psané ně-,
nejspíše zkrácením z ňé—vzniklého z ňcj-, nej-: nosem, nčsi atd. BartD.
1, 9.1-(stjick.), něsem, nčsy, nesmy, nesče, ňesu t. 132 (1aš.); — ňo- z wie-,
srov. I. str. 149 sl.: ňosem. ňosi, ňosmy, ňoščo, ňosu BartD. 1, 137 (sev.
opav.).
'
Zvláštním

.ZpůěQbQH!...Yl'.\'i11u1._SQ„©7311
. sings—3...mrzi? nůž.-_ není; . z.býya

*_neejecst) bylo náležité

*nie (srov. I. str. 555), shodné _s_o___st_sl_.
_né-i l; t_ogg

nakpřjdáno. opět nen. .analosií „podle.nc-jscm, nc-jsi..a.td.,. srov.. Šhfekelj
v Jag. Arch. 11. 464; nebyla to opakovaná negace, nýbrž jen slabika ne
mechanicky nove přidaná a proto význam nezměněn. Na př. kdež přívuz—
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ných nenýe Jid. 12, nenye n0n est ŽWittb. 6, 6. nenije to správné Štít.
ř. 74“, nenije v ňem milosti božie t. 31“ a j., neuyee non est 01. Lev. 13,
21 atd., není _Usý; zkrac. není Beck. 1, 15, BaítD. 1, 28 (záhon) a j. —
_ZQ_-.710r..DýYší.
„ic.dnak. ne'-.=„,zd19.uženímz„né1u

.ijqqlegejsemnatd.,

Bodin

néni

Us. ob.; Jednak.,

srov. ]. str. 145 a 534: nebude anegníighelcsíjt

5% to nic negni Rosa 307, negni Beck. 1, 273;_efžr._.5119ž.130.„„předquládati..
J_P___'iž
1'0 dOQU„_$tš-p_a„t_aká„mf__Lu_již.„mob19.Dýšiati_„třeba_.-není_.d91_9_žcno.;

wehgtgtíž__vyvoditi
l_zestč. nýnic:_nynye_—_ly_te
_lénslyšeti t. j. nýníe-li
_A_th._1715, a j., ižádný nynye kto by se rozpomauul Proc-4.25, tot-_ííi'uíe
škodné NRada 745. žádnému ninie sličné t. 1576 a j.; nýne (t. j. nýnie)
říkalo se v Žatecku & Litoměřicku (Nudožcrský, při Aliquot psalmomm
pamphrasis 1606); slovu ješto nynij k pravdě podobne t. j. nýní GestM.
81 (61), to nyní hřích Duš. bezpř. 435 (domažl.). — Dial.: není a nejni
BartD. 1, 80 (rožn) a j.,.néni t. 8 (zlin) a j., nyni t. 132 (1aš.), nýni t 2,
92 (nezam.), nýjni t. 275 (jemn.); néně t. 220 (třeb.); ňéni t. 91 (stjick.),
něni L 91 a 132 (stjick. a las.) atd.; slc. uieto, niet. nit Duš. bezpř. 435,
bezpochyby z m'a-to, jako jeste v g 223.

Zvláštní je také diel. tvar plur. 3. ncňá BartD. 1, 80 (rožn.); utvořen
patrně k sg. 3. není, jako je v témže nářečí k sg. 3. pustí pl. 3. pustá. atd.
Ve funkci slovesa samostatného jsou tu v usu ob. a v nářečích novo—

tvary:
sg. 1. nejsu atd.: nejsu BartD. 2, 260 (Nár.), néjsu t. 1, 26 (Zlín.)
a j., nésu _Btch. 252 (dol.-beč.), nésó BartD. 2, 83 (olom.), neso t. 206
(třeb.), nýjsu t. 268 (jemu.), nýso t. 92 (nezam) atd.;
sg. 2. nejseš Us. ob. a BaltD. 2, 260 (žďár.), nýjseš t. 275 (jemn.);
pl. 2. gncjscte t. 220 (mm—.),nesete nemocné? tath
225.

1136393211

in_ígtakladnéhq

332139331th

„na., přec-been. .k...po,1.-..&...SlQ-\__„\.')_'$.kXFl.lií__SQ.

jscm_„_a Z.ál)Ql'Dél.10
iwi-wm výrazy

(já) sem jezsum,

(já) není scmznon

_0 dvou SIOVÍCh.,
. 1.14.

sum atp. Obě slox3_vyííja_zu_takg_1

mhusgumgaesenmí..tym'y_slgvesa„jsgm.
nebe. .?.z.<zjs.cz7z=
ale jest rozdíl mezi
nimi: jedno je ustmuló & nemění se podle osoby, druhé pak má fiexi ná

ležitou; na př. já. sem je, ty jsi je . . ., (já) není sem. (ty) není si atd.
Clen __usmuulyí.
.výrazu- takového.. „vyslovuje nemčnšný. vízum ..lrealní..
119119901!esse, -člgn.pakflpktovaný vyjadřuje jen mi Srov. tomu podobné

výmazyrelativní ješte muzcui,

ješto jichzquorum

atp., kde je rovněž

ustrnulé ješte a Hektované jb, (ichnu, jich atd., ono pro vyjádření rela
tivnosti vůbec, toto pro vyjádření ňexe.
Někdy bývají ustrnulá slova dvě. výraz celý tedy o třech slovích;

na př. (my) jsmy není jsú:

nejsme atp.
27*
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Výrazů těchto jest několikerý způsob. Zejména:
žá (vsema atd-. na.př..__1.1_ž..sem„is..ienpnščgnyéus207 (od Příbora),
ty s' je hříšna t. 3, horo mila vysoka s, je t. 54 (z Bělé), dy s* je jeho
mama, t. 202 (od Příbora), bo jsi je malučky t. 381, jaka s' mi je tesklíva.
t. 496 (od Ostravy). ty s* je velka něvola t. 504 (ze Skřipova), ty nevíš
z kerej je s' dzědzíny t. 594 (opav.), odkeď si je, číja že m. si je BartD.
1, 132 (1aš.); —"místo (j)sem bývají tu také jen koncovky -ch nebo -m,
přivěšované k některému slovu blízkému, na př. že-ch (: že-jsem) já je
dla něho chudobna Suš. 388 (od Ratiboře), čija—m(: ěí-jsem) ja teraz je
t. 497 -(z Benešova); o původu tohoto -m &-ch viz doleji v 5% 228 a 229;
— ostatně pak srov. pol. sg. 1. ja.-m jest 2. ty-s jest Mikl. III" 465 &jestem,
jesteš atd., plur.1. také my-šmy se & samy Maíecki Gram. mniejsza 1863
g 339;
já není jsem atd., na př. sg. 1. není sem, 2. není si, pl. 1. není
změ, 2. není ste, 3. není sú BartD. 1, 80 (rožn., místy), nění sem, nění si,
néni sme, nění ste, nění sú t. 36 (mor.-slo., místy, není su, není si atd.
t. 37 (též), neny sem atd. t. 46 (lhot.); nění sem, nění sy, nění smy, není
nění su t. 132 (1aš.); jo sym nyni (: já sem není), ty sy nyni: já sem
vesela nění, ty sy gig__dohgěh_o__ně_ní__
BartD.

1, 132 (]aš.);

ja něni

sem

tobě rovna. Suš. 254 (z Lichn), néní jsi ty Spravedlivá t. 287 (z Březov),
není s' mne ty hoden t. 210 (od Příbora) &.j.
my (Dsmy jsu atd., na př. smytusn dyo sýsedj BartD. 1, 132 (l_aš_.L
my (j)smy nejs-ú atd., na. př. (my) smy teho něsu hodni t.; my smy
něsu, vy sóe něsu t; něsu hmy : nejsme t. 131 (]aš., místy; hmy je tu
ze chmy, o němž v. v 5 229).

mg (j)smy není jsú atd., na př. my smy nění su hJupi,giga
nění—bohatí t. 132.

Místo ustrnulého není jest nima :
nima, ty sy nima : non sum atd. t. —

pol. niema non datur: jo sym

Část druhá.
\!

Slovesné výrazy slozité.
226. _Sl_0.\;e.s_n.é..!ýmzmlqžitéý_čili..perifrastickQJSQHL
u_k_t_.i_y_q_v.1:0_

perfeth

nesl jsem; nesl-em,nesl-ch:

p_lysqqampqrfektum; nesl bych, nesl běch, nesl biech, byl jsem

nesl;
ggg-31115 budu ne'sti; chcu néstz', chen přinésti;

jmám nésti,

jmám přinésti;

iugasiagym;

budunesl;

_lggiiciÁal; bych nesl, bych byl nesl;
_dálthrpmcelg pa,__s_siyu1p_:praes. jsem nesen, impf. bíech nesen, aor.
běch nesen. bych nesen, perf. byl jsem nesen, fut. budu nesen,
impt„ buď nesen, kond. byl bych nesen atd., inf. nesenn býti,

part jsa nesen, byv nesen atd.
.
Krom. toho bývaly„svým „časem v.nžňápí „také pelifrase jsem nasa
fem. nesúcz' atd., jsem

nes fem. nesši

atd.,

t. j. výrazy ílož_._egé___z__p;_t_1j_t_._-n_t

nebo -zs &..sloyesa_..po.chného jsem; „& druhdy mkytuje.15.e„_také_qěktqlfá
p_erifrase__(_:1ufl)pá„_

I_<a_žd.v2_(sprc_íyný)_
rým..
perifrastickí
skládá. $? _29.,t_1.!í99._.š1.9!1.ů.=.
.a).
y_.jgdn.o.n3_ie_si_.—_„yg_cll_e
.některášástí
„\rýznawur formami?
:— QPŘÉPŽ9P.„YÝ:.

aamlmlítitimí

výrazu ..celého, b)._vdruhém. pak_.vyj_ádř9n„08t&tek.
stránky

j_e_ho__fogpglp_í__aLxqugjpíg
na př. v praes. jsem nesa, perf. nesl jsem, plqpf.

byl jsem nesl, fut. budu něsti, chcu nésti, jmám ne'sti, v pass. impf. biech.
nesen, inf. nesenn byti atd. jest &) význam,kvalitativní nes-[=,fe17re ob
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sažen v part. nesa, nesl. nesen, a b) slovesa pomocná být—i,chtieti, mieti'

doplňují význam se stranky formalní a modalní.
Jako slovesné výrazy jednoduche, tak jsou i složité dílem finitní,
na př. nesl jsem (já.), byl jsi nesen (ty) atd.. dílem infinitní, na př. nesanu
býti (bez osoby grammatieké); srov. % 2. Člen a) je vždycky infinitní;
člen pak b) jest ve výrazích infinitních infinitní, a ve finitních finitní.
V obou členech je podle potřeby a možnosti náležitá flexe, v a) sklo
ňování, v b) časování; na př. sing. 1. nesl jsem, 2. nesl jsi . . plur. ]. nesli
jsme, nesli jste atd.
V 55 následujících má býti ukázáno a doklady dotvrzeno, že výrazy
nahoře uvedené v češtině jsou nebo byly, co se kdy při nich na stránce
slovně měnilo, dílem také jak vznikly; výklady o nich jine patří do skladby.

P'erfektum act.
227. _Pei'felsmm act.. WjadžuJ'gsp výrazem. složeným „2 part
_xesa_p01.1_1.9cn.ého_je??e+;__na

Pří-.,2£€3l_Ž€€!£ž.-.flĚd.-.

tla, aslo..

)

Místo jsem, jsi atd. bývá sem, si atd., v. 5 221; v sing. 2. místo jsi,
si bývá js', s', v. 5 223.
-Pomocnctjsem
atd. se,.čascm vynechává- „TO..nedčie se._nil$dy__\f.9$_—.„2;
ang-„4.12.1192(919.2, slu...„není_vůbec„„nňikladu).; nikdy v dokladech známých
v os. 1. du.; velmi. zřídka. v os. 1.,.sing- 3. plum. totižjsžmkdyž. podnětisí,
M.Esuýslovnč
vyjádřen.. & i m.zřídka & jen .v usu_.n9vočcskšn.1;_._a_19
Elmi často bývá to v_osobaeh třetích. Tu, _vos._3., je vynechávání __toto
velmi roziířmiojíž__v..1:9339_ch.„starých.časem_.$í_ří..5e...víc_ a_víqe.: víge
Lughlejuxsine,„nežli
„mluv-_; _Iřhilomatcs.153,3 posmívá. se ..výlťazům..
„nisi

jestfučinil

jest, svářilí sau se, géýujíjýgtpgnže

všecko učinil a ti jacís y_ggfgqnnebv
sú všeeko spáchali“,
zbytečná

jako

páté

p_ijý__
„ten jakýs Geft
že prý jsou to slova.

kolo u vozu, _a___B_l_al_1_osla\_f__s_
nim celkem souhlasí

105; Maggihihleg_mangišgkglggsuv

Blah.

„předmluvěke čtenáři“vyzná

vají se, že- _vymmštěli „ty dvě slova jestnajsgqf,
která prý „neslušně
a zbytečně až do tesknosti čtení a poslauchání na mnoha místech nepo
třebné kladeny bývali“ (sic)-;_a_v_nš.__u$_u_.s1)is..„bývá.pomocné „Reklama
jen v dikci y_e_le_bng_
a i tu zřídka, v usu ob. pak nikdy, mimo některý

zvláštní případ dialektický (doudl., ve rčeních s nějakým důrazem).
Příklady :
sg. 1. jiuž lem byl živ přieliš mnoho DalC. 30 atd., nesl jsem atd.
US.; jímyslih já chtěl atp. Hs; já. myslil, já byl doma Kotsm. 27 (doudL);
sg. 2. wywedl gfy lid Br. Num. 14, 13, ty ly počal t„ Deut. 3, 247
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nemaudřes vdčlal t. 8. 3, (dsky) kteréžs rozrazil L 10, 2 atd., nesl jsiL

M_s',_ty-jsi„_ngsl.„.u_sigeaetd-„Ilss
__s,tg'_.___3,__11__1_a_vu
_,Ian __otdal QisMnieh.,

Pavel

dal

ieft

zemu

Lit.

Litoměř.,

Vlach dal ieft t.. ul'lil'fal mě ieft bóh ŽKlem. 4, 2, flifalo ieft ucho tvé
t. 9, 17 (38), když geft syna porodila Hrad. 675, (sv. Prokop) klášterskeho
nic ge nezyl t. 93, lodička nikdy je nepotonula ŠtítV. 175, léta 1524 stalo
se jest zřízení Drn. 116 (59), že geft byl VelKal. 115; uenie t umřela dievka
Mat. Rozb. 743; vstalt jest, řekl jest pán Ježíš Us. v dikci biblické; kam
je se to dítě podělo Kotsm. 26 (doudl.), ten je se vám odsloužil t.; —
(vnuk) nemohl toho užiti Jid. 19, hospodin modlitvu mú priiyal ŽKlem.
6, 10, (nemilostivý) rzekl v srdciu svém t. 9, 13 (34), rzekl nemilostivý
t. 13. 1, žádost chudých uflil'al hospodin t. 9, 17 (38), zemdlelo tělo mé
ŽWittb. 72, 26 a j., ten mě prodal & proradil i přčd židy velmi hadil
Hrad. 76'), ten to propuftyl, že neftal na tom, o ňež sě příta Rožmb. 288,
že to ztratyl, ktož to vczynyl t., že newftupyl t., že ber/.právně vkazowal,
že s právem nedowedl t., ta (Geometrie) druhé kolo ftworzyla z uocčli je. '
vprawyla Vít. (V, (Astronomia) čtvrté kolo ofnowala t. a j.. léta 1511

stalo se Drn. 122 (190) atd.; nesl. —a,-o=tulit
du. 1-..„<.:9..z.w_i9
Sdělila „v tom_sězzuiclepšcdomněla

US.;
(my (1V&,_Z.lfád.c_9)'$íž.

3313334, 1. 17 sl., já. a ty (praví lotr lotru) zafluzila fwa toho ML. 105“ atd.;
du. 2., nemá zde dokladu;

du. 3. (oči) ztenčěle rm ŽGloss. Ezech. 14, koleně moji umdlele Ita
ŽKlem. 108, 24, co Ita l'lyubyla DalC. 26 atd.; — ana (dva zrádcové)
což 0 ňeln (Dariovi) ukladla, v tom jima mysl nic nupadlu, kromě zavše
toho Itrzyehla AleM. 2, 14 sl., (oba) posly wzala Božmb. 288 atd.;
pl. ]. wyl'ly rmy z otcč jednoho DalC. 41 atd., nesli jsme atd. US.;
my myslili, my chtěli atp. Us., 211_ng byli, my vdycky říkali Kotsm. 27
(doudl.);
pl. 2. nesli jste atd. Us. stč. i ně.;
pl. 3. kak zziey zzu zzbýli na sem světě Jid. 15, co rozmnozili fu
lie ŽKlem. 3, 2, rzekli fu t. 7“, fei'li fu se t. 13, 3, boha newziwali fu t.
13, 5, okliuczili fu mě t. 17, 5 aj., yfu rzekly ŽWittb. 82, 13, již yfu
tebe nenawidieli L 82. 3 a j., páni jsou nalezli Drn. 106 (221), tu gfau
povinnost učinili VelKal. 29, jestli sou (služky) to konopí spřídly ŽerKat.
13, kam sou šli Kotsm. 26 (doudl.), ti sou tam asi byli vzácní t.; —
wlachzili jeho (sv. Marka) po městu ApŠ. 104, tu jiho pohrsebli t. 114,
(tělo jeho) do Benátek prsieneZzli t. 118 a j., jěšiutná mluwili ŽKlem.
11, 3, rzekly ŽWittb. 82, 5, t. 72, 11, pání nalezli Dm. 55 (94) atd.,

nesli, -y, -a=tulerunt Us
228- 1199213231328! jsem. atp.:...mělg ,i.pomo_c.néjsem. atd.. původně..
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_1t'ž_1v'zaa.m_2esse„existara lakem. zv. samostatnéjsem. Ale podle pojetí
pozdějšího je jádro významu v part. nesl atd., a jsem atd. naznačuje jenom
flexi. Yý59321__8.1_0y9sa-2'€€raatd:-_t!1_..!=9.dyklealaza

213139513“j_e_n__forma1ní.S klesnutím

takovým

bývalý__1'ý_zaam_-11:alní. Jie..

dostavují

_se„o_bý„čejně také

Moi-adm zmeny hláskové. A _tak změněno také pomocné jsem _vnářečích
výshodgiichlsqmueóq. rm, „které .se.PĚÍYěĚllje,
kaěktelíému slowablízkému
ia_kq___k_oncovk_a_
a výrazu celému dává flexivní význam

1. osoby sing. Srov.

pracs. dial. čija-m ja je.—_čí jsem a výklad k tomu v $ 225. Pro os. 2.
sing. bývá koncovka příslušná -cs, ustrojeuá patrně z -3* podle 1. os. -em,

nesl-es z nesl-s'. Příklady:
sing. 1. nesl-em, fem. nesla-m atp., v nářečích slc.: nemuah-em do
komory (muahzmoh',
mohl). muah—em predač továrik, chodzila-m po
svece, l'ubila-m jedneho

šuhajka

Duš. bezpř. 442; _ja_-ln_v__ng3i__ngdollrý_

sen mala_L (z Koll. Zpiev. 2, 372); keho-m milovala t.; malý je, ale-m ho
l'ubila t.; že-m bula malička, že-m bula šumnička t. (z Koll. Zpiev.);
nikda—m neviděla t. (též);
sing. 2. nesl—esatp.: miial—es mě mijal Suš. 363 (od Ratiboře), bodejjes
liaqhauku ve pyšgě„z_ahynu1..t.._

229- 'Qastěň..ae.ž__-_m„at_<i.
bývá .! nářečích východních. fch. za, žádané.

havran.;

nesl-ch, nesla-ch. atd. Výrazy tyto vznikají rovněž tak s kle—

sáním pomocného jsem atd., jako to bylo ukázáno o výrazích -m v 3“pře—
;dcšlém. Koncovka -ch, která tu je v 1. os. sing. za žádané jsem, ukazuje
Akaor. sg. ]. nesech, krych atd. Kdybychom měli tvary nesl-ch atd. do
svědčeny z doby dosti staré, ze stč. doby aoristové, vykládali bychom je
takto: říkalo se- v sing. 3. nesl (m. nesl-jest. perf.) a nese (aci-.), oboje

v platnosti stejné : tulit; a jako k sg. 3. nase bylo v sg. 1. nesech, tak
také k nesl přiděláno neslch atd. Avšak dokladů starých pro nesl-ch atd.
není, zejména není jich z doby, kdy aor. nescch, krych atd. ještě žily,
a proto třeba nesl-ch atd. vykládati jinak. Tu pak zbývá jen výklad, že -ah
v nesl-ch atd. je podle bych. Toto je původem svým ovšem aorist, jako
nesech. krych atd.; ale bývalo většinou a později vždy jen v perifrasi kon—
dicionálu, vzalo tu na sebe význam spojkový. a tím udrželo se, kdežto
aoristy ostatní zanikly. Toto spojkové bych rozkládá se pak v by- a -ch,
o čemž v. v 5 233, by- béře se za spojku vlastní,_ a -ch za koncovku
flexivní, která celému výrazu dává význam 1. os. sing. V této platnosti
béře se pak -ch také jindy. mimo spojení 5 by-, a pí—ivéšujese k přísluš—

nému part., na př. nesl-ch, nasla-ali atd., mnohdy také k jinému slovu
blízkému.. na př. jíl-eh nesl atd. +Arovněž..__tak...dostala_„se„_pro..l-„_0,$=
EBI-__k933031k2..TQÍWQ. tchmy

Z. „kondicioualu

bych(0)me,

-?ny,.r0z.k1ádané11_<>„

Liu/.:-a..:ýlane„._—9b?nyf — Když slovqpředcházející
.se—„kouří,Souhláskogs.
bývá _vló.ženo__.—„e:__a
teda..-.edu:eclvzmc
atd Í.— Příklady.:
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jpg.
_1, maso. nesl—ch, fem. nesla—ch atd.: niesol-ch Hatt. slc. 147,
nevěděl—ch Suš. 371, zašei—ch, začnul-ch, zašel-e—ch, začnul—e-ch Šemb.

57 (ostravické ve Slez.), zašelch tam, začnulech se bavič Suš. 373, védeu-ch.
vodiu-ch, videu-ch, sedeu-ch si, byu-ch, pisou-ch atd. (Z -l-ch) kop. 59
a BartD. 1, 47 (lhot.); ——niesla-ch Hatt. slc. 147. chodila-ch t. 111, chy
tala-ch t. 143, byua-ch. písaua-ch (z -1a-ch) BartD. 1, 47 (lhoh), _r_ni_lo
valafghhog

z upřímnosci

podezřela-ch

ač v nepravosci

_S_u_š_._
229, milo—

vala-ch dvu mladencův t. 534 (od Opavy), zti'acila-ch zelenú ratolesč t.
240 (od Příbora), pokud byla-ch malá t. 381 (od Ratiboře); — jaj-ch
niesol Hath slo. 147, ja-ch nosil t. 143, ja-ch tam byv, ja-ch robiva kop.
59; — na jiného-ch čekaua BartD. 1. 47 (1hot.); — rostla-cě-ch ja rostla
Suš. 381 (od Ratiboře), — že-ch s jinym mluvila t. 300 (z Hoštalkovic),
že-ch ti vínek ukrad t. 381 (Ratib), že-ch to nevěděu BartD. 1, 47 (súch.);
jak-e-ch byl ČČMus. 1842, 404 (Slez.), ješče-ch se něnajedla Suš 414
(z Bránek), dycky-ch to praviua BartD. 1, 47 (mot.), včera-ch páseu t.,
do pekla-ch se dostala Suš. 22 atd.;
p_lgy,_1,nesli-clzme, wic-myatd.: nenašli-chme ale-chme viděli BartPís.
144, oba-chme ptakali oba-chme še bilum šatkum oči učirali Šemb. 156
(opav., od Bavorova), jak-ohmy sě hičili oba-chme plakali ČČMus. 1842,
403 (v nář. hulčínském, ve Slezsku), dy-chlny se slubovali Suš. 497 (laš),
J.Ěo:o_1.1_my__p_ánar_našl_i„Dušabezpř- 433 (sleZ-l

Plusquamperfektum act.
230. Elusqperf...act..v):íadíuje_„se „výrazomsloženým z parta Joo,.aoiistoa.
imperfektaneboporfokta.
sloveso. pomocného býti; na. př. nesl _bych,_oe$.L
_lgěclqhgzeslbiech,byl js_em_gz_e,91
atd., vše u významuztuleram,

portaveram.
V příkladech staropísmých bývá. nesnadno rozeznati nesl-běch a nesl-biech
atd., na př. jenžto (peniez) ztratyla byech Seitst. Luk. 15, 9 může býti
ztratila Mch i ztratila biech, když fe febrali biechu NRada 31 může býti
sebrali bčchu i sebrali Machu. atd.; více v. o tom v $ 100.
nesl bych atd. Na př. bych rzekl dřéve, že v té vieře jest mnoho
rozumu dixeram Štít. uč._11“; Rzekl bych. že chci přimiesiti něco dixeram

Brig. 53b; (Darius) taksě by wyprawil hyrdye Ale. 2, 2'; pak-li by na
lezeno bylo u neho (zloděje), czo by vkladl živého, dvé to má vrátiti quod
furatus est Ol. Ex. 22, 4; jakož mu by przikazal hospodin praeceperat
Ol. Ex. 7, 13, ;rybářie bychu odel'fly desceuderaMEvVid, Luk. 5, 2. ne
přietelé, ješto jej (Krista) bychu oftupily Brig. 23%
nesl běch atd. Na“ př. jež '(listy) mu bye poflal král řěčský Ale.
1016 ten bie prfiffel na své hoře Ale. 4, 33. (Jidáš)___;gřegubienngenž__
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vvyilel _bie soběJid. 90, juž bie prsiffel ten čas JidDrk. 27. ješto jiho
(králova Jidáše) bio zzyneem wzala t. 79, (Klitus s Artofilem) tak sě tvrdě
fel'la byefta, jakž za umrla lezyefta .Ale. 1582, jakož zdyely byechu takúž
otplatu vzěchu fecerant Ale. 501 (podle smyslu spíše běchu nežli biechu).
nesl bicch atd. Na př. bijech rzekl díxeram Štít. ř. 67b, bijech rzekl
onehda t. 70b, (ty) hannč biel'e przil'la. panno krásná Kat. 72, kněz Oldřich
ne tak kláštera ješče biefl'e doczynyl jakž svatému Prokopu slíbil Hrad. 13b,

(sv. Prokop) již bieffe všecko rozdal t. 19%masti

h_iesprszranlilg,

293., (Alexander) tak fye byefye \vzbudyl Ale. 515, to jej ten potka
tělesmč, jehož byol'ye \vydyal ve sně t 918, (Boleslav synovi) wzdhiel biele
Strachkvas DalH. 30, jeden dobrý ol'tal byeffe DalC. 13, to byeffe na 11
bnoh przyepul'tyl t. 76, (Václav) žákovstvo v zemin navrátí, gyez byeffe
wypudyla máti t. 27, tú radú gyz gemuz byeffe dala baba t 20, Kristus
byelfe rzekl Štít. uč. 32% již bylo pověděno Alexandrovi, že (Pausanias)
bijeffe zabil krále Filipa Alxp. 10, panic vstal bieše Tand. 21, jakž mi
odtušila bíše Manž. 152.

byl jsem nesl atd.; 0 pomocném jsem atd. platí zde totéž, co o něm
povědčno při perf. v g 227. Na př. sing. 1. _psaljsem bylvam Štíty; 55;
slíbili jsau mně za 10 kop groší, v kteréžto sumě byl jsem jemu prodal
kůň'Drn. 77 (264); _ sing. 2. byls to fam rzekl ŠtítBud. 17s, koliko jest
let. iagz (z jak-ž) fy byl vmrziel JiřVrat. lb; — sing. 3. (Nero) tu žábu,
jakž v sě byl wchwatyl ApD. c; gdež ho nikte nemohl byl vzvědčti LMar.

7; Stala fye gcl't byla kdasi škoda Troji Ale.

773; a ten hrad bily

opusthiel až na ň kněz Oldřich bil y \vznhiel DalH. 39; že Boleslav bil
vczinhil kvas t. 30: ucho, jež byl utal DalC. 30; kdež fye bylo to zlé
dielo ftan DalC. 31; do třeticho dne v rově ležeti chtěl, to jest proto
učinil, aby, ež geft jestojsky byl umrziel. dolíčil Krist. 104b; že je od—
pustil jie (Marií Magd) hřiechy, v něž padla byla ŠtítV. 126; židóv nesle
chetnost tak 56 jest byla zanietila Nikod. 1205; (diábel) wftal geft bil na
svého otcě AdamKap. 12; Vratislav, kterýž geft byl sedlku pogal & z sedlky
jest ji královú učinil VšehK. 142% že jest ten, komuž jest statek svuoj
byl dskami zapl'al, prvé umřel t. 88“; jakož se bylo trefilo, že jest byl
pohnal Drn. 5.1 (94); — pl. 1. zlobivú radu byli sme vymyslili proti tobě
Nikod. 48% p_řfililflinl'inebyli kupovati potrav Br. Gen. 43, 20; — pl. 3.
Snad Su bili nepomniely, že DalHr. 8; hlédaj, kakot fu Čechy byly Iye
fmyely (sic, m. změnili) DalC. 81; inluviešta o těch přieběziech, ješbo sě
byli pi'ihodili Krist. 1081'; to pak byli sú kacieři tak tvrdé vzěli, že řekli
ŠtítV. 304 ;.-— v usu spis. někdy dosud tak, a dílem také v nář. mor.: na
vesno sem to byl kúpíl a už sa to potrhalo BartD. 1, 192; dyž byu něco
pojed, ptau sa hospockého t. 351 (hodsl.); tož tam, jak sem býu pravíu,
byu ten pokuad t„
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Futurum act.
231. Yýifazy perifresticke _pro_futurum

act._ skládají se_ z infinitiv_ů_

£ě5=h„S„l_o_v_9$.-_
„jejichž funny.—lm.mabýtiwjádřenq-

bzgdu,___clwu,
jinám.

Složení s_budu jestjen

..a. ?: imisních

tvarů

sloves

při slovesícb imperfektivnícbig

budu nésti atd.; při perfektivech je místo pcrifrase této samo praes. zna

menající tu děj budoucí, na př. ponesuzferam,
_seclwu. .a imámbýyá.

řeknuzdicam.

ani/jem

p.ži__imperfektivech._i._per£ekti!e9h_=_chcu néstzl chcu

přinésti, jmám nésti, jmám přinésti atd.
budu nésti atd. Na. př. llospodářstvie budu wefti Mlada 761, nemochi
budef býti t. j. gemgci__b_1_1_de_š_fl'_úl._
24b, faditi je budes plantabis

eos ŽKlem.

Moys. 17. (pekař)bude_yzeczy__l;lijed,„137", milowati tě budu ŽKlem. 17, 2,
(kněz) se modliti bude ŠtítOp. 291", pán bude řéci ŠtítV. 308, ilawiti bu
deme ŽKlem. 20, 14, (jižto) budu tě chwaliti t. 83, 5 atd., vždycky v usu
stě. i ně.; v nářečích jsou tu ovšem náležité obměny dialektické: bada,
budem .. m. budu, & nýst, nest . . m. nésti atd.
chcu néstž atd., jenOm v usu starším. Na př. dáš—limi svój rod znáti,
chczu já na té lépe tbaty Mast. 401, (chcete-li) pravdu zvěděti, jáz vám
ju chcu powiediety

Ale-

11, 16, „hádala

__1.1_1i._
.fie .cque_f„taiy_„_řlred- 130b

chcze k náma dobrý kupec přijíti Mast. 216, při tom, ješto chce skonččtí
ŠtítErb. 309, _lgdymiicchc;e\vie„na__trh breci? Hrad, 1245, chcewie-l' gyti
v pondělí? t., co chczemy uczynyti? t. 2“, Oldřich počě mluviti: na které
chczemy lesy giti . .? kde chczemy lowiti poczieti? t. ób, co chczmy
fdieti? t. 74% kterak cbczme učiniti Mart. 22b, nu, bratří, brzo-li tam (na,
námluvy)

chceme

jíti

Masop.

130,

g_i_e_t_ky__chtic hladem

_zemi'zieti___H_lja_._(_l_._

124“ atd.

_jmdmnésti atd., také jenom v usu starším. Na př. neb jemu buoh
vzkázal & řka: PÍíDríWŠČ, „způsob .sxú..věc, _máš. umřieti; živnebudeš

33.88..

2; Johanko, máš hosti míti, neb sem viděla jíti frejíře tvého Masop. 135;
syn__čl0_věčí___pljzygytygma venturns

est _EvYíd. Mark. 8, 38;

vstúpil na.

nebesa. sedí na pravici & opět przygyty ma súdit živé i mrtvé Štít. uč.
10b; nemagi fkodyty cizie řeči těm ješto nevinní jsú Pass. 474; ti ná
ději drží, že (kněží) je po smrti z pekla, wyproftiti magi svými mšemi
ChelčP.

174b.

“

O part. chtě nésti, majě nésti :laturus,

portaturus, impf. chtz'ech

nésti, jméjiech néstz', perf. chtěl něstz' atd. bude řeč ve skladbě,
nitivó.

při infi—
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Futurum exactum act.
232- 29113259 ..tat9„.bzc.d_u„n_efs_l_
atd-, „jest „jenom v, několika „příkladem.

Émjekojjsou;

sing. 1. ač zapomanul budu si oblitus fuero ŽGloss. 136.

5; budu-li v čem poblúdilo, pokořím se (pravi tělo) Hod. 81b; — sing. 2.

shřěší-li v tobě bratr tvój. jdi a treskci jej, uposlúchá-li tebe, zifkal budeff
bratm tvého Einmn. 25; — sing. 3. ač zrno žitné v zemi vmrlo (ne)bude,
to samo Ostane, pak-li

vmrlo

bude,

mnohý

plod přinese

t. 40; _kto__v_ě_ř_í_

wjigzwymgžel
_bude_.__o_živ_e_t.
34; kolikkrát l'hrzieflil bude bratr mój,
odpuffti jemu t. 26; ktožkoli rzekl bude t.; všichni budú oživeni, ale
každý v svém řádu, v kterémž kto bohu bude Iluzyl Štít. ř. 435; bude li
se pokáním ocziftil, bude přijat ŠtítBud. 16; bude-li se co v uše zarodilo,
železem to otejmeš Sal. Šaf. Poč. 106; —- plur. 3. _bedg lakomeom bude,
budú-l_ikřivé.co.,d1tželi_ ŠtítV. 132.

'

.BÉdemlLXimz.„takový
u .,významu„t-.„zv..fuml'a_.p1wníhq.Na př.
řku-li: neznal sem, budu s vámi felhal ero Similis vobis mendax EvSeitst
Jan. 8, 55; dietěte s' na bozě žádal, již jeho nebudes [trade.] Levšt..150";
zda __sí.11_eslýphal,_„í_méě_um_ři©t.í»_„ib.ud9$_.pyka_l_„_Hod, 84b;

zlý vezme

to,

což nezaslúžil, jehož lepší bude nufil t.j. n'úžil (neužil) Ale. 8, 43; ta
(Anna), jež' n velikém smutcě byla, již (nyní, když střetne Jachyma) bude
jeho zbyla Levšt. lóob.

Kondicional act.
233. Xýrazy...ieh9„js,ou„by_qh.1z€sl„7.bych_ byl, _MSLBÉČ- Starší z' nich je

bych nesl. _Bodlesložmí svého je to vlastně. výraz pro „minuJOStvejměnek.
Elepfektum; .! té Platnosti, (li./0.7%.
nesl: plení-.;.
portavemm. atd.-.=.drží„_s_e_
ještě v textech. stě-, v- š230- _Algšasem vzal nasebe význam kondicignagní.
=

DOAÉEÉDJ;.„P_Q!13YÍ$SGH1;.3.aby
byl zřetelný. rozdů mezi

&..minulqstí.. mm;.-.bf/ch„_n€sl..

přítomností..

za kondicíonal praesentis.„š..pelrtateml

a.ati/9519.53.Zaueh__'»yl_neslpm. „kondiqional praeteriti :

portavissem,

Egmwš_..lmck„
.v._těghtq„,yýwíshjcst..
a9ú.s_t_..s_l_9.vesabýti __a.r_n_ě_1_0_.
sv_é__
_ngkžité; gesoyání : sg. 1. bych, 2. 3. by, du. 1. bychově, -va, 2. 3.
bysta, -šta, pl. 1. bychom, —me, -my. 2'. byste, -štc, 3. bychu, v. 5 97

a 100. Mělo původně význam svůj náležitý, t. j. význam aoristu slovesa
býti. Ale.._když__.se_„ěth nesl. ati,_„jpůýodent..sxým_ plusquamperfektum,_
„bla-_IQ.„'IA_3-_k91„1_di9í9113:li
měnil .se tím._tak.é_._a_.hlavuéjýznam

pomomého

by?!zz.

atd-: nehne.—19.
galia ze. neústšlonžsgjzzaaba
ani,-za..sloveso mimi,. nýbrž
a_pouhou. .Sp0jk.u_kon_diqignaluí,
: ut. quod atp- Spojkom význam.)fidšl
&&.LRXŠLX

„tom, co \ne i'šegh...t.\ra,1:ech ..byeh,.byclwm,

byste atd- se..d.1:_.ž_e_193
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uděláme-!gw;
v_.„13929921349159ak.:cli._.rqh_qzm.
..a-td:vide1.a„se„fiexet
příslušející perifrastickému výrazu celému, nejen aoristu by-ch, Hexe, která

samáhnahrazovati

jinak, zejména...901929an .L_,'sem
__k_teá.ie_menit:

Épesljsqng
atd., _ahkterá,_se_p_o_případě.
když se ze souvislosti rozuměla,
mohla i_zanedbávati, jako je vynecháno jest a jsú v perf. sg., 3. nesla pl.
l_É€£1.Ě.mÍS_t0.UCSHW?.aJIQSJízi-Šá atd., nebo jsem v sg- 1- iá myslil atp
m. já jsem-myslil

atd., v. 5 227. To vše__se_Laké__skut_ecně_děje:místo sg.

]. já-byclz-nesl jest by-sem-nesl nebo jen já-by-nesl. místo pl. 1. my-byahom
-nesli jest by-jsme—nesli nebo jen my-by-nesli atd.; ale__cl_ěje_s_e_to
„postupem
při__různých sem patřících _tv_a.1'ech__
rozdílným, jak ukazují doklady v & ná

sledujícím.
234._5i_ng._1__._byc_hnesl„bych__byl_nesl_ atd. Na př. raději bych chtyel

umřieti Ale. 181; hi jeden z vás nevěř tomu. bich tuto věc zamyzlil
chtě kterej zlobě Ale. 8, 20; nejmam takých hřiechóv mnoho, bych lupil
neb zabil koho Hrad. 144b; jedna osoba na mě sobě smyslila, že bych já.
řekl (na kázání),—že atd. Rokchl. 386"; nedomnívejte se. že bych přišel
rušiti zákona anebo proroků BrNZák. 125; I'chowal bych He byl abscon-_
dissem me ŽWittb. 54., 13 atd., bych nesl, bych byl nesl Ui— Evia:
lay-jsem: hdyby sem já mohla Erb. čít. 34 (domažl.), musela by sem Suš.
226: hracím nes'. .Us-.ob-místy; kquaamínací„Walesem; „kdxbych„59.19.3121

M1333;

Básně (1862) str. 84, rad bych sem já výhost dal t. 108, nikdy

bych sem nebyl věřil t- 172. — Elm, zanedbána & tedy. 1121.
1,11.lzuě/v _(J'á)
hašiše„_by_.t!tpísl.„B.rig= 10b.. abrjá. 331_0111.
dsky_zméi1i.ti. YšehKf 189% aby (já)

v držení byl Drn. 75 (44).
_Sin_g_._
2_.„__(ty)by gesl, (ty) by byl nesl atd. Na př. Kristus

vzkazo

vaše, aby (ty,-Marie) k nemu prziHa byla Hrad. 32b, pmiíebehabyvža
glenbohaqprofylnAlb. 96% by by byl syn boží, pomohl by sobě i nám ML. '
1175, viziž aby (ty) nebyl hrd ŠtítV. 168, by (ty) byl asa studen aneb
horek t. 124. aby dóvěřil plně dóvod máš HusE. 1. 9, že by ty zde byla
Ben. Ruth 3, 10, co by (ty) o jiných měl sméjšleti. snadné by (ty) po
rozuměl Barl. 1, 22, pomni na den sobotní, aby jej fwětii Br. Ex. 20, 8,
hleď se, aby nezapomenu! na věci t. Deut. 4, 9, naučím té, co by mluwiti
měl t. Ex. 4, 12, šetř se, abyr (ty) fe nekormautil t. Isa. 7, 4, ty by měl
býtivysvobozen t. 37, 11, (ty) byl by uvržen do žaláře t. NZák. 13'*; na ruce
uchopí tebe,

aby (ty)“ nohy své "neni—azilt. 105 viziž1 _aby__žádnernl_1__iiepra\'il_
t_.

202 kdyby ty se ne tak v lidských věcech přebíral, byl by mysli pokojné Lab.
28, 2, poroučím aby (ty) mi něco napsal ŽerKat. 82, protož tě napomínúm,
aby (ty) hleděl pilen býti t. 201, aby (ty) se bál ČernZuz. 58, aby (ty) zdráy

byl t. atd-; rýgešprslgého grammath 1277193 paradigmatechvždyckyby
ty měl by atd.; roynežtak
by= wohůo'by

56“ aj.:

u Nudožerského 1603: (ty) wolal by, wolaia

313.46 .r_1a_zy_1£u__$ta.ltším
šlo-,po? stol- XVIIJe— vždycky
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QLV Tkadl. 2, 4 vytištěno: ach neščestie, by jsi ty se bylo miesto ženy
Lotovy v solnú sochu obrátilo; chybně, nebot rukopis Strah. Tkadl. 253
má tu: by ty fle afa bylo . . obrátilo. — _IXTo_votva1;_Igy-jsi,
„bg/jsi,.„byýjndoj
klady jeho vyskytují

se teprv _(_)d__)_iY_I_I____s_tol.:
abys mne mob1__z_a_s_tavitiČern.

Zuz. 62, musil bys dříve přijetí t.. abys mohl věděti t 104; bys byl, bys
byla,

bys bylo Drach. (1660)

84, bys_ye1__byíy__1_t_osa_
161, t 180. kdybys

vol kdybny t. 182, abys vel abyfy t.. 183; aby gfv _ngžangpíýždjoví
1, 10 předml., abys svrhl t. 1, 349; kdybny mínil Froz. 41; byl by gry
se nenaučil Axlar 333; aby fy fe radowala BílD. 490; nebyl bys měl co
bys dauffal VesB. 198; abys gfy (sic) ze života nesešel Seel. 15; abys měl
štěstí, když bys viděl Zíbrt Mysliv. obyč.. ve Věstníku 1897, 13 a j.
(XVIII stol.); bys Pelzel2 93, abys Dobr. Lehrg. 178, t. 289 atd.; nč. pra
videlně tak: kéž byfí nohu zlomil Květy 1834. 9, abyfi věděl t., nemučil
by ses Květy 1895, 2, 228, netrápil by ses t., proč by ses nepokořil t.'
atd., ty by si plakala Erb- pís—111, _by.$.__nesL_bxs_.b)íl.nesl—...bbe SCS'
iixil, „ty..by__S.i..
„si_ublízu
spis...i..ob.. — vymaže
_by...y__fa./_s:__bxijš.
_za.c_b9_vána._prwngmnská.
„známka _šasqváf-_._p9dá.\taqý v Hatě,-.Mluví.,

263, jamky.

n.psaní .bys-sc, bys-.s?místo. obyčejnéh9._lzy„.8.cs,
„lewis

je_te_c_i_y_„_1_iboyo__l_1_1_gí_:
abys si

smýval

Ner.

ciz.

127,

(ty)

bys

si usedl

Ben.

Třeb. havr. 13, (ty) bys si nabral vody t., (ty) abys se oblekla t. 15. kdybys
se dala na pravo Jirás. Sp. 10, 54 atd.
.5_i_1_1_g—.._?.>_.__(in)..?23/.n_esl„.by„byl
MSLMSL

Na př. jakž

by mohl

dovrci

z praka Ale. 578, abí ncobranil ne offendat ŽGIoss. 90., 12, snad by voda
pozrziela ny absorbuissot ŽWittb. 123, 4, snad by byla przicffla pel—trans
isset t. 123, 5. snad by ho (Noguzar Filotu) byl zabyl, by jemu rány nc
oflabyl Amyntas x\le. 1703 atd., by nesl, b_y_by_l_neslr_Us._
Ve ŠtítMus.
psáno: by sě byla netúlala (Dina), i bylas by prázdna toho (podávení) 95
a podle toho i otištěno bylas ŠtítV. 20; je to omyl písecký m. byla, ve
ŠtítOp. je na stejném místě 332%: byla by atd.
_IlLL__Zzy_CZtC<yÍ_Qá_.—rqa
Málo;__bych(92qě,_w_lwlqmala..

atd-

Na

Př

bychwie vice noutratila Hrad. 125% jsva bratřencě. jěšto našě matka mní,
bychwie u moři utonula

Pass. 290, _abyohoya tento „ndýn„_spo_1u__mél_a_lša_ss£

Šaf. Poč. 93, abychwa vesela byla GestKl. 222.
_Iqu_2,.-.3_._bysta.:šta nesla; bysta..:šm..bqu_.ncsěa„ ,atd...Na př. otvmť
oči moji, abifta nowídiele jěšiutnosti ŽKlem. 11s. 37; tvá syny sta, ješto.
s' uměla, byfta

byla

utonula Pass- 291; Laž1._aby.fíbb. [i.cdlb „tam. dya.__!!3é_

5331193.. 81“. —Eczezangdbána_stedy
1121
místo _.?!?!štšLLÉQhPŘ„PEQÉÍIEL
abylmí poyyiediele th: 2285, dva sněmy aby držaua byla Drn. 2 (l).
-P_lu_r_._l.-„ěyqleo;zb.,_.—.Cozmg,_'.:(o)2ny-.nc£li;_byclmmi :(9222w,._-„(0)_m21_ýyžá
yg8_l_ž__a_t41__.__
Na př. abichme fie pochwalowali
ŽKlom. 105. 47; bychomy lie

zpowiedalí ŽWittb. tamt., bychomy zlého oftali Hrad. 17“; by ti nejmél
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viny na sobě, newodili bychomy jeho k tobě t. 85“; řiekáte: Bychome
byli za těch dní našich otcóv, nebyli bychom jich tovařišie Krist. 83b;
bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli byclune tovařišie jich Koř. Mat.
23; 30; (boh) chce. abychom jemu poplatili Štít. uč. 34b, fflibychom Nudož.
49“ atd., mgzn.__ncsli.-bychombylincsli.
atd._Us..„3p.is_..
& namnoze také
„ob. —_I\Íovotvar_.lzy—,isn.w.
.abiflfmy.jemu...práva-!onřáli„List % r- 1549
(Perw. 47. česko-pol.), & nonnullis etiam dicitur byfme, MII11]Ě_Ě_QQQ_Ž_.
49“; abyfme Froz. 39, abygfme Axlar 260“, byfmc řekli Nitsch 187, aby
gfme sc třásli t. 106, aby gfme fpali t. 117. co byfme řekli VesA. 255.,

aby fme BílD. 3., abyfme BílA. 89..3.1.1311-stlebcm_1í9l.lán_ližásnš
1862
str. 93, aby jsme vynesli na světlo ČČMus. 1872, 430, bysme nesli atd.
Us. ob., my bysmy radí uvěřili Sus 40. V ČČMus. 1848, I. str. 401 tištěno
v listě Husovu: aby jsme živi podle zákona; omylem, v rkp. jest: aby
jsúce živi, v. Polívka, Dvě povídky 97. — _l"lexe_zanedbána„a _tedy,jen by,
snad jennedopatfením
ve__v_ětá_ch
složitých; (bóh) chce, aby, jakož chcem
aby on nám odpustil, takéž my svým bližním odpufftyely Štít. uč. 34b;
bóh dal velikú moc zlému duchu nás pokúšěti. aby (t. my) pokušení odo
lali a odolajíc korunováni byli ML. 595.
_P__l_u__r_.„_„_2_.„bystc,_-šte_
nesli,

byste, —šte byli

nesli

atd,

Na př. abifte

(doklad kusý) HomOp. 1513; byffte se bohu wzdali ApŠ. 137; abifte zwie
ftowali ŽKlem. 47, 14; abifte wyprawyai) ŽWittb. tamt; byfte mě byli
gyeli, byl bych vás prosil, abylte mne nezabygioli Pass. 406, abyfte chodili
t. 411, abyfte chowali t. 417, abyffte mne nezieleli t., abyffte sc ptali
Ben. 4, Reg. 1. 3, abyl'fte milowali t. Jos. 22, 5 a j., kdy byffte mohli
Alxp. 104, nemohli by ffte tamt., abyffto mdili Háj. 392“ a j., abyffte
viděli Br. Isa. 42, 18, abyffto nepřisahali t. NZák. 14“ a j.. byffte Nudož.
56“, byffte byli Dracb. 84, abyflle dali KolEE. 306'" (1661), fl'li byl'fte
Dolež- 86 Luedwjekp..
zastaralé.. vedle. lili..byůc)_-„— Z dokladů sem hle—
dících vysvítá, že znění -Šte bylo v XVI a XVII stol. pravidlem a že bylo

známo také v dobách nejstarších. 1113331; „:stqnemám „_„zwdobystčeskg
dokladu bezpecneho, Na př. v Pass. psané byfte. abyfte může bytí:-ste,
! ale může také znamenati znění —šte,jak vysvítá z dokladů ycfto 459 a j..
apoftol-458, clal'ter 411 atd.. kde psané ft taktéž znamená št; & totéž
platí o-abifte v ŽKlem., ŽWittb. atd. _Alepřes to myslím, že _senvedležnení
glosyědčeného -šte drželo také znění původní -.ste_,_
jako je v du. 2. 3. vedle
-šta dosvědčeno také znění -sta, v. š 27. _A_toto_7Lne_ní__pgdpggoyglo__ygnik

mxgtyarnáyrjste;..,vybízelo.

?! .svíádělo k tomu.. aby sa byť—ita..
rozkládalo

l_L'b1-_ 3231593. ..aby.„se :SÉQ..b.1'šL10.„ZUÉlD_0E,
variant.n.. tvoru. lete; 21010135

skýtasude.„novotveumgmxmýlnJsemdříve.,
Mosvědšen

záhy.

než. V___QSQDÉCJA..QSWDÍQIIJ

v..s__t.91.._XY_„a .Q.1'.Š.9.ll.1.-t._a_k_Š..DQPOlIlš
a_b..i__.e_f„t9.„1i3v_0.l251“

(Osvěta 1896, 893), yakobi gfte t. 157b (též), ráčili by jste ČernZuz., aby
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jste ráčili t. 50 a j., aby jste prošli ČČMus. 1882, 27 (list Jungm. z r. 1812),

kdyby jste poslali t. 30 (též, z r. 1813) a j. MughgjegL

111531
_spjg,

i ob. bysta. Podle výkladu zde předcházejícího není to dochované původní
byste, nýbrž obměna z by-jste, která. vstoupila na místo býv. byšte. Do
_svédčena jest „od sklonku stol. XVII: __abyl'teRose 180, t. 183 a j., fl'li
bylte Dolež. 86 (položeno proti zastaralému lili byllte). — Flexe _zgnedbána_
& tedy jen by, když se 2. os. plni—.rozumí

ze souvislosti:

ač chcte, by

živi byli, by mi lékarstva dobyli ApDB.; když střežete se, aby jeho (pa
nenstvD nezprznily, aby ješte na tom neměli dosti Štít uč. 462 když ji—
nych dobrých skutkóv nemóžte jmieti, ale to vám skutek buď, aby se pilně
hřiechu

střěhli

u

62b a j.;

_pgslyšlg:,__glgy*_y_ijlr_1ygy[[e_py1_i___$tít__ř. 132»;

v svobodstvie ste povoláni, jen vizte, by toho neobraczyeli v tělesné žá
dosti příčinu t. 188& a j.; postavil sem vy, aby ffly ut eatis EvVíd. Jan
15, 16; neroďte súditi, aby nebyli queny, nerodte hubiti. aby nebyli za—
hubeny non iudicabimini, non condemnabimini EvSeitst Luk. 6, 37; nerodte
býti pečlivi, co by gedli HusPost. 24b; nezpravnjte se sny snimi, jichž vy“
příčinou ste, aby ge mjwali quae vos somniatis Br. Jer. 29, 8.
_P_1£I.--_3__byplyiaeslA

._byglm...bylángsláeqi...

ÉÍBL-&DX911LDJ_..QO_EYŽQh__YIQSĚÍ._HI'%€1— 121“-

n_ed_l_)_ágg___:4__tedy__by_g
by uczuli

utinam

—

saperent

_Tu j.e.__znáin__.
dokladje:
Y.š_.1.1_c_le„ii.nde
je h_e_xe „z.a;

ŽKlem.

129b.

(mnichové)

mniece by jen přěs jednu noc fpali Pass. 366, (nepřátelé) nás by pohltyly
PulkR.

153“, aby

byli ffpehouali

Ol. Num. 32, 8 atd.. _by_r_ies_l_i.___by_bylí_

.!Qělí-.U$.-.

Passivum.

jee

235. EafLestiqké._.Yýuíazxprmmssixum „skládají„se. ; part pass.. zna.,
mellange. tvernslqvese p_omo.91_1;éh9..ieem-_
_I?_ri e_s_.
4739115ne;_en__gtd_,:_v ničse obraczen

yfem ŽWittb.

72, 22, již

gfem oflawena Vít. 46", & ge póhon ftraczen Rožmb. 37, vy cná muzě.
ješto Ita, v kniežócích dvořiech wzchowana Pass. 283, základové fmuczeny
fu y pohnuty yfu ŽWittb- 6. 3 atd.. He,.atš,_.i„_nš,.— „Wese-„bývá 51931959.
poniocnehyvynecháno, zvláště ve větách vedlejších: prede mnú všě mé nc
dostatlcy napfany

Pass. 381, (Alexander)

„dobrého.zbawenaAle-

171.

_gzřč,___že____zen1ě
porobena,

y_šjehg

'

I_m_p_f_-._biecl_z.
7120€€Ú__ětd.-.3
jakož _(le_ž.í.š)__
byeffe. (1011111anhmatu-„r_th

Luk. 3, 23; — blzcdieclg_nes_e_7_z,__s_významem
opakovacím:

nebudiech

non confundebar ŽPod- 118..46, kteránempgný.nejnnitísěg
t_en_„_1_1z_dijawen__budieffe
__Krist. 643, kteří

budeyechu (m. budiechu) Mat. Rozb. 742.

sě kolivěk

uhaňeu

radu Meli-.

dotkniechu,

Spaseni.
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A_o_1;..__ba_ctla„
"gsm

atd..; .tu_..vši.cl£ni-.Mohu...ehm

DB.—IC:.73.

vévoda

i biskup od papeže bychu pohnany Pulk. 463, (mrskáči) mečem zbyty
bychu

t. 1545,

tu bychu

ctně

přivítání

(měsiec) vňužby krvú bie oblit Ale.
Ale-

Trist.

238;

—

_b_ě_clz__zz__e_sgg_stc_l_,_:

10, 22, cos mu bie na čele pfano

899. .DL'QĚÍ_S_1!.1.TI_8Š2DÉE1.U_JL&E!1_OIIÍQQ
.byenowyeffqna.

1247 . jim

bye

věděti dano t. 1285.
„291112 byl__jsqn_nqse)„z__íttd,_: (zlost) pohanena byla gel't ŽWittb. 118.
163, E&SLIELQÉJJÍLULDI1._.ÍCSÍ»_.QD&19D_ŠÍRER-2. 244. kdož jest byl pohnán

Drn. 31 (160), kterémuž jest bylo odpuštenie vzato t. 95 (135), když jest
za pána přijat byl král Ferdinandus t. 16 (26); z toho jest nebylo dáno
k záduší nic WintCírk. 512 (z r. 1564); jež t gfu rzeczena byla Hrad.
655, (knížectví, plur.) k manství přivedena býti mohú tak, jakož fv od
starých kniežat byla pržiprawena VšehK. 2“. — _V_osobdebtžetíeh _vvne:
obává _s„e__ča,sto
sloveso _finitní a je sg. 3. byl nesen, pl. 3. byli nesení atd.:

lggvynbylimetany AMB, 1, 33, jenž byl vypowieden AleM. 2. 28, ten
rod byl vešken zbyt DalC. 73, ten nález čten byl několikrát Drn. 74 (181),
co před nimi mluveuo bylo t. 128 (233), jakž od starodávna brávímo bý
valo

& 113

(50)

atd-,

221_1113.53_11._.b111_i_119„seni„Has
—_j_il_1d.y....vynechúvá„se.

pant. —l_a_aje sg. 3. jest nesen, pl. 3. jsú
ieft zveftouano

nesen-i atd.:

děvčie porozenie

Ostr., i_ž_b__uzen___ielt_l_19spo_d_in_ŽKJem,__77,
65, ty časy Jindřich

Batelovský svůj konec vzal a potom jest spálen na prach Drn. 89 (103).
od našich předkův jest odpovídáno t. 99 (149); i jedli sú i naliceny fu
přieliš ŽKlem. 77, 29, roffuty yfu kosti dispersa sunt'ŽWittb. 21, 15, mnozí
z země vypovídáni jsou a více se nenavracovali Drn. 79 (63), mullng
dosudtak .V.U.S.uspis,; — .a_n.—ě.lsd.v„
Matné
jestwnecháno..151_03'639 finitní.
i_pgyt:___—_la_
& jest tedy sg: 3. nesen, pl. nesmi atd.: stolojousvetetstyoýenie
y_bostyí_7,l_1o\_v_a_1_1_o,
jež pro Evino

zhřešem'e

na svět pozlano,

pro drahé

spasenie židóm prodano atd. Ostr., v tom boju řiedký zbawen Ale.

naše

4, 20 atd.

£r9_p_l_$1p_9.líf=_nemám....příklsdn;

'h11_t_,_lggtíl_u_
"wg _atd, : bude zwieftowano annuntiabitur ŽWittb.
21, 32, budem chwaleni landabimur t. 43, 9, budu chowani servabuntur
t. 36,

28 atd.,

_b_u_d__1_1
___n_ese_11__a.td_.___Us,
— Někdy

volí

se se tento

výraz

ne

tak pro význam budoucnosti, jako pro \yjádření perfektivnosti: když bude
fuzen cum iudicatur ŽGloss. 108, 7. ŽWittb. tamt., (tělo) bude-Ii tú mastiú
mazano, tieln bude šlechetnějie zachowano Mast. 353 sl. a j.
_F 11.3.-ex.- .ncní

doloženo.-.

Impt,—_ch_(yl__4_zg_wg_3t_d._z
zapomenutí

dana

bud

pravice

tvá. detur

ŽWittb. 136, 5, nebud zpomanuto jme Israhelovo non memoretur ŽGloss.
136, 6, ŽWittb. tamt, napilnena budta ústa má chvály repleatur os ŽWittb.
70, 8. budme przigieti od tebe Comest. 1855, wipuzeni budte z bydl
eiciantur ŽGloss. 108, 10 atd., buď nesen atd. Us.
Gebauer, Historická, mluvn. jaz. česk. III. 2.
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Madly/„Abych
nesen atd.; by nebyl Hřčky u_nawen AIXB. 4. 21;
tako sě mu (Alexandrovi) jistě zdáše, že nenie v světě jedna strana, by
mu nebyla poddana Ale. 306; dobrotivě učiň, aby vczyneny bili zdi
Jeruzalemské ŽWittb. 50, 20 atd.. byl bych nesen (s významem pro pří
tomnost nebo budoucnost),
_(prgmjnulost) U_s._

byl byoh_by_l___nese1_1_1_n.
byl „bych býval nesen

I_1_11._„_o_gg_se_n_u____bý_ti__at_cl_„
doplněk

v dativě

ve

vazbě

s inf.

Na

př.

ktož

by jiným dal býti obmeškánu ŠtítV. 35. _tot jest zemi ztratiti a býti z nie
1313333! t. 151 atd., nesenu býti Us. spis. — Jindy nesen býti: oráno býti
moci bude'aran' _poten't Ol. Am. 6, 13. —Qg_s_em„ujímá se pro syntaktickou
kongruenci nom. nesen také místo dat. nesena: _nenie__hoden v obci trpěn_

býtLStítj/L 198 a j.; Blahoslav vazbu dativní výslovně zavrhuje Blah. 269.
_Bart isa. wan, býv.?leSÉÉFtýs US- spis——
Místo. pomocného _být? bývá. .podle potřeby bývati.. když. má.. býti „vy.
jádřen děj__op_ak_qvaný_;na př. praes. sěno w pec biwa wpufczeno mittitur
Koř. Mat. 6, 21. domnyeni

nesen
Éllapyjulk,

biwag—iaestimantur

t. Řím.

9, 8,_p9_slové__hy_\_vagh__l_1_

1171', zlořečenci bywachu odfuzeny Kruml. 64\) atd., _bývá_m__

|

im—neaLfemz..ne€fšqi„atd=
236. V perifrastických výtazích způsobu tohoto je part. -nt složeno
se slovesem pomocným býti. Participium býva děje imperfektivního: jsem
nasa atp., někdy děje perfektivního: jsem přinesa atp. Význam složenin
takových je samozřejmý: jsem nesa : sum ferens, jsem _přinesa: .sum
allaturus,

někdy také

:

sum ail'erens atd.

_Yýlagy___podobně__j_s_ou
také

_v řečtir_1<í__laiinč,...g_elzman$._ti1_1_ě_.„„litevštivšwa
.sl-slovenštině,“ viz o tom ve
skladbě. Y. ..č„e.š_t_i_né.j$9u„
.i.<.a_n_0m.„v_
jazyku. ..staiěíimjyskytuií.
.se.,textech eě;
kterých .hoinšin na._.př_-.Y....A_12_<..,„
Baw- a JZ,. .a naproti- tomu ve mnohýgh.
Jiuýgh..zňíd_ka

n6b0_fli_1$$1l'.š._d_91$_131€13_'.
jim. jsouněkteré

ještě

V.stol- X\'1.;j9.š_tš

za.._Blahosl.w_„„nškteří_ tuto _ZPůSle..1.(b!/l káže, byv kám-ní číně) čísla
.i „v obecnémmluvení. užívají SA dopouštějí? setím prý berbaňsmu Blah
157 a 199. Příklady:
'
p gigs.

Lila-26,

iscý nng

atd.: _sg.__1_._
p_roě [e_mjáz (Anna) i mój muž _hyna

duše). gfem ftradagicz hás. při PulkL. 435, hoře mně žež

jsem to kdy věda Trist. 273; — sg. 2. (ty, světská mocí) o to zzie zzi
zztyenye es intendens PilD.. (ty, Maria) gfy za vše hřiešně profyeezy Pass.
Nitr. 2'3, proč gsy v libivosti stoge Baw. 98, gsy časté přísahy mage t.
101; — sg. 3. (Patron) geft ny s tobú wadye AleM. G, 12, jenž gest"
komu skodie Baw. 77, kdož gest družci osídlo klada t. 100, jenž gest
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družci cinie jámu, často padá v tuže samu t. j. číně tamt. 101, kdo geft
jim pravdu mluwie Itokchl. 100“, kto gelt poželege práce daremné t. 1873;
— pl. 1. bez boha jako bez hlavy tělo jsme a sem i tam se klátíce Žer.
List. 1, 148; — pl. 3. o těch. ješto sú svět milujíc ŠtítV. 247, kteříž gru
v smrti duchovní trwag'icze CholčP. 275% lidé jsou svého užitku hledajíce
& ke zIému hotovi ArchČ. 1, 75;

impf. běželamfiv atd-: EP./ĚJCJQ-.1Ě.CI&PQOQOHS...ĚQĚ.M% 7, 29,
kuoň biese myslí sem tam toče Baw. 95, jenž biese svých sil v sobě tago
t. 126, (myš) snažnějí biese služecy t. 51 a j., Tandariáš bieše čekaje Tand.
56; biechu przizluhuyucze Ale. 3, 16, (žáby) biechu diela sobě zadagíc
Baw. G4;
a0_1':__?4y_gli;___r_qqqe_
atd.: (Jidáš)

by všiú věeiú wlada Jid. 59, každý

svatý

křest—bý. mnosie svD. 67, (Alexander) zie by w zirdczu l'aHuge Ale.

8,

11, neby tu jeden nepycze a žalostí lomye ruce Ale. 833. to vše by,
v korábiech wyeze t. 529, (kovář) hned by zloději ottuffie Hrad. 131b,
zloděj se by preč wleka BaW 70, (člověk) by vče t. 109, (liška) by velmi
laéna gsucy t 79, krmě by ve skle se stkwiecy a vehni se dobra mniecy

t. 80 a j.:

perf. byžjsem Madam., někdy bez slovesa finitm'ho,jako v 5227;
na př. sg. 1. sey zem jich čest byl pomnye t. j. žej-sem byl pomně AleM.
4, 8, ž' zem byl nečstně život Weda't.' 8, 32, pak—lizem byl pravdy branye
t. 8, 38, či zem byl v čem právo mina. t. 8, 7, či jáz byl křivě zudye
mimo právo dary bera t. 8, 17 SI., že sem to byl často I'lychage TandZ.
183% jimžto sem byl dřéve skodie Baw. 57, jehož sem byl driewe pře
moha,

toho mě již tlačí noha t. 57; — sg. 2. by,l_as___jeh_o__
nesvíednczyHl—ad,

43% jehož sy byl sbožím plodie Baw. 47; — sg. (sv. Petr) vždy byl
uplacagie ApŠ. 144, nijeden byl tak mnoho skota gmagie LMar. 11, (Anna)
byla k bohu salugiuci t. 23. jenž mi byl věrně zlufie t. j. byl slúžě AleM.
8, 21, což byl bez rady chzinye Ale. 8, 13, gdežto byl mnohý nevieda,
kam král chtěl, kam-li byl gieda AleM. 2, 20, byl geft pán Ježíš wy
mietage diabelftwie ChelčP. 873, v Betaný kdežto byl Jan krztie t. 18“,
žádný nebyl tomu odpíraje Bartoš Písař 71; — pl. 3. již (strážcové) ne
byh' nice chzinyecze. jedno zavše na to zrňeeze, aby atd. Ale. 7, 28, byli
fu otecz a matie diwicze fe ChelčP. 26“;
f u t. budu nesu atd.; sg. 2. na ňožto budeff mienye PND-.,kdež budes

—na věky 'wiezyemI-Íiad.1295 budes agamy,

137b, ty vždy budefs

chtie onomu ješto ho doma nem'e Štít. Pař.112b, (vole) byla chtiecz zlému,
bude. táž vuole chtiecž“ dobrému ŠtítBud. 142. budeš ryby lapaje—Kar. 47,
když se budes sám v m' (radu) wsadie Baw. 72, kudyž koli budes chodie
t. 98; — sg. 3. že on bude napokon zzudye t. j. bude súdě svD; 41, však
ho strach bude odtyl'fchzie AleM. 5, 27, ten tobě bude skodje Baw. 47;
.

28'“
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— pl. 3. ješto budu bohu fluziece Hrad. 7D. (chudí) budu pozziwagiczz
nasycenie Kruml. 3195, nastanou časové nebezpeční & budau lidé sami se
milujíce Bartoš Písař 333;
imp_t_=_bu;_í'wnesg
atd.: sg. 2. pod sem (Kriste), bud mú milost kogye
.Rúd. 215, bud nezadag'ie jich sbožie OpMus. 1495, mdlejšiemu buď vždy
howiege Baw. 49, najmenšienm bud howiege t. 56. bud (ty) prospěcha hle
dage t. 55, což když činíš, vždy konec buď smyslně vzře t. 65, bud se

v chlévě tage ibezpeč bud tudiež hrage t. 74, tu radu bud w pamiet
wsadie t. 75, nebud drche tiem zlým znobie (křivditi) L 79, bud na družce
vždy čest w102e t. 79, budiz mi službu odplatie t. 89; nebývaj svět miluje
ŠtítV. 247; _ sg. 3. bud vas každý Hifie Kat. 96, ni sě kto bud o t0m
tocze t. 22, bud (on) bohatie mú chudobu Baw. 52 a j.; — pl. 1. nebuďme
svět milujíc ŠtítV. 260;
_k_9_11_d.__l_;y_c_l_z__lg_y_l_
nesu _atd.:

sg. 1. ne

(než)

bych

v takové

příslovie

byl upadna AIXBM. 3, 42, (nežli bych) byl svú vlast pohanye t. 4, 2; —
sg. 3. nechtě by czo w tom byl mina Ale. 4. 15, když juž niní kto by
byl ziffchzie t. j. by byl zíščě AleM. 5, 26, mniece by tu byl lesie t. j.
by byl ležě ApŠ. 35, by tě byl odwratye Rúd. 12b, nestala sč jemu ta pří
hoda, by kto byl jeho s koně sboda Trist. 241; — pl. 3. by n3údatní

lepších zřiece byli také lepšiu chtyecze Ale.

8, 29, (pohané) by byli
svých modl odftupiecze t. 6, 22; — pag,.;la__n_ěkdy__vynechan9_zTandarius
tak jezdi toho čekaje, zda by sě s dobrým potkage ,TandZ. 164b; _mýit'i

Každý._!.lši£i.drnž.cš_._svého,. ne. „tis.m .pbyčejem, „by stáje _jakp kazatel

nad.

jinými, ale móžlmluviti jako jsa jeden z_nich „_ŠtítV.81; páni, pokažte
nám (císaři) své listy nebo jinak ny učiníte jisty, by vy Čechové mohúce
koho chtiec voliti DalJ. 59 z rkp. V.

ways.

mší.atd

237. V pelifrastických výrazích způsobu tohoto je part. -5s složeno
se slovesem pomocným býti. Participium je děje imperfektivního: jsm nes
atd., nebo perfektivního: jsem přines atd. Význam je opět ze složení samého
zřejmý: jsem nes, přines=(já) jsem nesl, přinesl, n. (já) jsem, jenž nesl,
přinesl atd- „Doklady jsou .z doby staré.„dn...st91-_Xl_a_.j9.jitka. celkujezn
několik„ Uvodím všecky, které znám :.
nr.? e_sjsw. 7?.?3..Í€!!1__misši atd—=
_ktož geh, jie (smrti) zazlufnv
_zaslýživ_AleM. 8, 43, (lítá závist) mu radost gest
všakž zzů všěch zém řěči (zna)wfíe svD. 24;
_i__i_1_i_pf_._
bžech___1_zes__fem,__nfsšijjtd.: Josias,

jenžto

smutiws'i Baw, 125,
bieffe

na

sv. Jakoba

hrdlo provaz wzwazaw i wedl, vida ten div přěd sv. Jakuba nohy padl
Pass. 353 (doklad zde nejistý, je tu spíše zkrácení přechodníkem);
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39333101!

_%?€__fe_11.1_—__3z_€s_ši_
atd.:
král

by.._v_si_t.1_„m99(z). srdce

.Wyplenyn.

131_3157, 17, (sojka) by družkami se stydiewsi Baw. 83;

Pel'f- byl jsfšm„ygg_fgngtgžLatdijehož

(sbožie) byl geft málo

poiiw t. j. poŽKÍvF'Ále. 7, 9; pomocné jest vynecháno: gdež byl dřéve

zluliw t. j. slúživ AleM.
impt

6, 8;

blaf.„c€_$__f9.m-..J_z£sšiatd—: 21.131..
EDJIDXIĚOY _uňiv_„ktqz._t.. i;.vživ.

H&K—ŠÍŽŠ

15.9.34—
byeh.„bylnes .fem-nesši atd.: klaviribplazsaúdwjťpidx-.
„adasha

nebo který. válka.. _m_l.lt)')\'..AllšBM_7, 26 SI., zda by z nich kto'

cuzích usiw 'byl tu t j. uŽiv AleM.

6, 7.

.PQlťífrastipké výrazy chybné-.
238- szkytují

„se v..češtině dvoje.

3)__J_edpy.
jsou indikativv,

vekterýú

thvar

imperfekta nebo.

logistq _niístoparticipiaJe,
Výrazy na př. 3. os. sing. impf. nesíeše, aor.
nese a perf. nesl (m. nesl jest) znamenaly skoro totéž, mzdíl byl jen syn
taktický; když rozdíl tento časem se vytratil, říkalo se bez rozdílu a ve
stejné platnosti praktické: nesies'e (impf.) nebo nesl, oboje =ferebat, nese
(aor.) nebo nesl, oboje : tulit atd.; a když se směl klásti tvar nesl místo
imperfekta nesíaše nebo aoristu nese, kladly se naopak i tvary nesieše
(impf.) a nese (nov.) místo participia nesl; a podobně v případech jiných.
A tu vznikly perifrase chybné typu:
jsi nesieše, jest nesieše, bžeše nesíeše, t. j. místo part Jo je tvar
impf.: sg. 1. rzeklt fem biech ŠtítBud. 16 (biech bezpochyby impf. jako
v násl.); sg. 2. nenie nepilné, jímž s' nás tuto napomenul, ale gefltos bielTe
tam řekl dřieve, že atd. ŠtítBud. 173 (-s v gefftos připsáno, ale písmem
stejným jako je v ostatním textě, tedy v stol. XV) t. j. ješto s' bieše řekl,
ješto jsi bieše řekl, původce (korrektor) měl výraz jsi—biešeza : jsi—byl;
sg. 3._l_>yeffeJežísmchtyelífe diábla vypuditi

orat ejiciens EvVíd. Luk. 11,

4, původce měl výraz bicše-chtíeše za : bíeše-chtěl; taktéž v EvSeitst.
tamt.: bieííe J(ežíš) chtyel'l'e vyhnati běsa; a podobně v Comest. 240%
_tq___l_š_dež___b_ie[fe
Jankrztieffe
prvé, t. j._ bieše- lořtiešem. bieše křtil, a
v DalJeš. 41 : když byl kněz Oldřich lovieše t. j. byl (jest) lovieše 111.byl lovil ;

jsi nese. jest nese, t. j. místo part. -la je tvar aoristu: sg. 2. poslas ducha
tvého Hlah. Judit misisti 16, 17 t. j. poslas (není-li to omyl písecký) :
posla-jsi m. poslal-jsi ; sg. 3. rzkaw (sic) to zawola geft EvTřeb. Mat. 13,
8 (geft připsáno později) t. j. místo zavolal-jest mohlo býti (podle do
mnění pozdějšího opravovatele) zavola—jest; du. (plat.) 3. biechu fe k nám
przitowarziffta (sic) dva bratřie Mand. 87% M_„dygpšsigcq
biechu__
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miuuffLL 2131. 157'. t. j. se přitovařišta, minušta m. se přitovařišila,
minula.
Podobné výrazy stslov. a strusk. v. v 5 28.

b)__Jiné_pak_jsou kondí_cionaly__s_tva1'en1r_finitním místo participia.
-_1_'p__;___c_zbycl_z
pesa atp. misto

abych nesLatd,

Jsou to veskrze

anakolúthý;

vzniklé neumělým překladáním nebo neopatrnou stilisací, toto zejména,
když žádané participium bylo daleko od pomocného by-. Příklady mi známé
jsou:

_Nčmci „chtie

doždaci

toho,

by_ na mo(s)cě_1?_mzč._ j_ehož_ __b_óh__
_sn_a<_1

_pgchaL'pebiide vidyety Čecha t. j. by nebude viděti A1xB._6, 26 SI.; aby
to hlúpé pohanstvo, vida tvú moc i tvé divy, nochajo všic svój protivy.
odola bludnému kmenu t. j. aby odolá Kat. 160; leč by mistr 0 to před

staršími konec a místo míti bude t. j. by bude Patera-Tadra Buch dor
Prager Malorzoche 90; abl jel (strážce poutníka) _wcdl& potřebu jemq_
gang
t. j. aby dadz'ešeO_tc. 1443: ten (súd) slove duchovní, na kterém
by arcibiskup pražský fedal geft t. j. by sedal jest m. by sedal VšehK.
14“; abi onoho jmč bud pofuuachono t. j. aby bud' posvaceno ut sit sancti
ficatum HomOp. 1522 aby zpravil v tvých sloviech i pomfti ut iustiíiceris
ot vincas t. j. aby pomstí ŽWittb. 50, 6 (možná. však, že tu při pomfti
vynechána koncová. litera, jako častěji v tomto rkp.); acz bi ten., jenž ne
návidieše mne, na mě mluwil by si locuťus fuissot t. j. by mluvil by L
54, 15 (ale opět možná, že je by m. byl jen nedopsáním); aby on, jenž
tím žádá. zasloňoním obráňen býti, všech by nepřátel mocnější t. j. aby
by m. aby byl Kar. 86; (lev) orlovi vzkázal, aby pojma ptactvo všaké by
u jeho dvoru také NBada 37 sl.

Opravy a doplňky.
K dílu I.
Str. 22 ř. 20: příklad pro psl. střídnice za pův. ay je v kon, kuti,
z koř. kdy-, lat. cau-do, cudo, tedy ov za lůznoslabičnó ago. — 100 ř. 37
vynech hřátž a slc. lurz'ať,jsou to novotvary, srov. III. 2. 55 107 a 198. —
114 ř. 2 a 3 přidej: devatmíct, devatdesát, dovatset. — 160 ř. 40 místo
jel“ má býti e. — 195 ř. 1 m. zemy m. b. zemi. —- 202 ř. 6 sl. m. řiech,
řéch atd. m. b. řěch, řech atd. — 205 ř. 9 sl.: ke změnám lé-la přidej
stč. Klepý ně. Klapý. — 221 ř. 19 k nerodiel přidej t. 15, 23. — 229 ř.
3 sl. místo příkladu raději polož silněji. — 299 dole, kc znění ir, rá za.

!: podobně vykládá V. Oblak o stsl. trzt atp., že to neznělo : tr, nýbrž
nát, že pravidelne psaní -r'5- k tomu ukazuje, tedy že tT'Bt & trt jsou
znění dialektický různá (Jag. Arch. 17, 438—441). — 306 ř. 10 SI.: k pří
kladům s ch za. pův. s podává některé nové Uhlenbeck v Jag. Arch. 16,
368—384. — 326 ř. 9 přidej otrok. —- 374 ř. 14 vynech pofkwrnem (rkp.
má. pofkwrneni, v. List. filol. 1885, 306). — 379 ř. 22 m. jíti m. b. (jh'ti,
a. podobně v záhlavích odstavců následujících na str. 380: (Děti, (j)ězd-,
(Didi, (j)ímat'i, (j)iesti, (Džedatž, (j) je tu hiatové a není obsaženo ve
složcninách starých změti z vmniti, venda z v'Lnbdzj atd., což ostatně samo
vysvítá z výkladu tam podávaného. — 397 ř. 23 přidej: fošna z něm.
Pfosten. — 401 ř. 37 m. Jer. 32, 11 m. b. Isa. 17, 10. — 424 v ř. po
sledním přidej: botnati z bobtnati. ——451 ř. 15: výklad Uhlenbeckův, že
by sok bylo z gcnn., je nepodobný; spíše je z koř. pův. sek-, srov. Klugc5
310 s. v. sagem. — 496 ř. 3 při klouzatz', klouhati srov. III. 2. 5 171. —
518 ř. 29 přidej: _pohřž z dial. požhři m. požři BartD. 2, 218 (třeb.). —
547 ř. 22 přidej: impt. zazwny t. j. zazvm' HymnOp. 158b. — 550 ř. 36
přidej: puget m. buket.

K dílu III. odděl. 1.

.

Na str. 31 ř. 5 místo EvVíd. má býti Echit._ — 93 ř. 22 až 24:
k tomu viz opravu ke str. 180 zde dále následující. — 118 ř. 12 vynech
-í. — 126 ř. 35 sl. přidej: Sedlce neutr. & z toho Sedlec mase. — 126 ř.
14 m. městys

m. b. městys, -z's. ——179 ř. 25 příklad

bucha (blcha)—búch

patří do odstavce předcházejícího. — 180 dole na konci přidej: 3. Kon—
covka -óv, analogií podle chlapóv atp.: ncchajíc powieruow ČČMus. 1861.
113 (z rkp. XV stol.); podle toho je také pl. gen. osobóv, pohaniujiúce
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oflobów Žchm. 134“ nóvotvar sem hledící. a nikoli mase. sg. nom. osob;
srov. stpol. walkow, modlovr atd. Kal. 185. — 193 ř. 41 jest vynechati,
podle opravy zde předcházející. — 203 ř. 28 přidej doklady pro sg. nom.
obcě: obczye synagoga Anon. 63, obcze MamA. 353. — 217 ř. 19 sl. Že
výrazy z-dál, z—dálí atp. jsou vlastně akkusativy s předložkou v„- a kon—
covkou někdy odsutou, někdy zdloužonou, toho svědectví je také v nař.
han—cís., které tu má koncovku —ó,na př. ta studňa má patnúst metru
zhlóbió, a podobně zvěšó, zdyló, sklóščo atd. — 246 ř. 18 přidej doklad:
že i filozofí (sg. nom.) světlejší způsob na sebe (vezme) Hrub. 3541).—

255 ř. 8 sl. k dokladůmpro sg. akk. sudí přidej: rozdíelčí, aby jim pátého
nadubrmana a rozdílčí ze své moci vydali WintObr. 2, 710 (z r. 1452).
— 277 ř. 3 sl. přidej příklady z HymnOp.: rytieři wyborno miles inclyte
1375, strome lpaflytedlnoíne (sic) 65“; sg. vok. dobre, který je jimi a podle
nich také dokladem předcházejícím z Pass. myloltywe bože 592 (část mladší)
dosvědčen, je patrně novotvar podle vok. chlape atp.. srov. novotvary stejné
sg. vok. synu Dawidowe. instr. Dawidowem atd. III. 1. str. 268. — 298 ř.
31 m. R01. m. 1). R01. — 314 ř. 12 m. pání 111.b. paní. — 332 ř. 39 m. 1894

m. 1). 1890. — 345 ř. 22 sl. přidej pro sg. instr. -ej m. -í doklad z doby starší :
"když sme byly za vsej Blatem WintObr. 2. 165 (z r. 1570). — 408 ř. 1.
' m. ječmčne, jččmenc m. b. jččmene, ječmene. — 413 ř. 36 m. tehodye m.
b. tehodnyc. — 414. ř. 15: doklad ze Suš. za dva týdně 359 má býti
uveden v odstavci následujícím pro pl. akk. týdně. — 417 ř. 35 m. 11,
18 m. b. 15, 5.—495

ř. 25 m. po Iway m. b. po fway smrti. ——501 ř. 17

m. stamú m. b. stranú. — 513 i'. 17 k veškeren, -ckeren, -chm'cn přidej:
stě. fem. -ema neutr. -cmo pl. masc. -crm' atd., uč. fem. -cra atd. Us. —
528 ř. 33 m. AIBM. m. b. Ale. — 538 ř. 23 m. 265 m. b. I. str. —
545 ř. 17 sl. pro tvar sg. dat. 10k. fem. dobrej, -aj přidej doklad: na
kteray bráně GcstMus. 137 (103).—616 ř. 35 (při Comest.) m. ze 3. čtvrti
XIV m. b. ze 3. čtvrti XV. — 624 ř. 22 m. Orloj. m. b. Orl. n. Orloj. —
627 ř. 12 m. rodič m. b. rodic.

K dílu IIL odděl. 2.
Na str. 30 ř. 1 místo -íjo má býti

—z,'íó'.— 33, ř. 7 má, býti ,í-éd

(první litera omylem obrácena). — 45 ř. 39 přidej doklad (vzácný) aor.
sg. 2; ty pak dogide žalostných věcí ŠtítBud. 16. — 53 ř. 24 po atd.
přidej: V pl. 1. bývá totéž -o- zdlouženo: tu sě napichuom Otc. 397b,
nadgidechuom t. 340", sytí byclmom i nakochachuom se t. 300“; "srov.
I. str. 606. — 63 ř. 37. Philomatesova výtka (Blahoslav ]. c. nazval ji
dobře posmívaním) zakládá se na domnění, že by někdo ve rčeních: „bíše
řekl, bíše učinil“ atp. mohl míti „bíše“ za podmět, jako je na stejném
místě podmětem na př. „člověk“ ve větách: „člověk řekl, člověk učinil“;
srov. stejný jeho posměch, že prý „ten jakýs Geft všecko učinil a ti
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jacís sau neb sú všecko spáchali“,.. uvedený na'str. 422. — 76 ř. 42
místo druhého umýti m. b. unýti. — 77 ř. 3 přidej doklad: zakrýti
LblAn. 23. —

81 ř. 21 m. trbpgšte

m. b. tmpgšte.

—

92 ř. 10

sl. k dokladům pro part. držim dodati jest ještě tento: by byl neztratil
byl by měl drzim(nu) pamět ŠtítBud. 21, t. j. snad adj. držz'mny' sg. akk.
fem. držimná (v l'kp. napsano nesprávná místo -nu je litera podobná.
k -m). — 95_ř. 28 m. spádólt m. b. spadél t. — 111 a 113. Přehled tříd
& vzorů s10vesných, podaný v kostře na str. 110 sl., není všude stejně
úplný. Pro žádoucí doplnění budiž dodána na str. 111 po ř. 13 (při tř. I.

vz. ?):
kořenná. slabika končí se samohláskou
—y.na př. kry- v inf. krýtz' stsl. kry-ti;
-z', na př. pi— v inf. pití praes. páá, psl. pi-ti pr. pbj—aj;
s'z'- v inf. šití praes. šžju, psl. ši—ti pr. ši-jq;

-a, na př. sta- v inf. státi (praes. stanu), psl. sta-ti;
—é, na př. spé— v inf. spěti

psl. spé—tz';

—u,na př. plu— v inf. plúti pr. plavu. psl. plu—ti pr. plov-q;
ču— v inf. čúti pr. čuju, psl. ču-ti pr. čio-jg.
A na str. 113 po ř. 13 (při tř. V. vz. 4):

kořenná slabika končí se
—a, na př. Za- v inf. látz' psl. la-jq-ti;
—é, na př. vé— v inf. victi psl. vé-ja-ti;

-bj, na př. pral v inf. přicti pi'aes. přeju, psl. proj-a-ti pr. préj-cg.
— 120 ř. 30 přidej doklady pro aor. sil. 2. os. sing.: ty pak dogide ža
lostných věcí ŠtítBud. 16. ty do cízie země przygyde Kruml. 104! —
124 ř. 19 přidej: V souhláskovém skupení -dš-, -tš—, které tu vzniká.,
mění se v -dč—,-tč-, srov. I. str. 513; na př. (příklady mam zde jen pro
-dč—): fedcze Lekc. 33, wfedcze t. 39b, przyffedezy t. 34“, przyfi'edcze t.
735 wyl'fedczy t. 96“, padczye t 40“. — 126 ř. 29 přidej doklad: nehody
zbydúce Leg. bl. An. 42. — 130 ř. 30: doklady pro aor. sil. 2. os. sing.
—jide,zde právě uvedené jako dodavek pro str. 120 ř. 30, patří také sem.
— 155 ř. 14 a 15: dial. ozíbc mne, ozibe mě nepatří sem; je to zajisté
'durativum, & tedy z iter. ozibati praes. ozíbám dial. ozíbu atd. — 201 ř.
24 m. praes. (stanu) m. b. (praes. stanu). — 228 ř. 12 sl. Dial. (dal.)

part. hřqil, zahřejl sa není novotvar podle praes., nýbrž vzniklo obměnou
hláskovou ze hřz'l; v nářečí tom mění se i po některých souhlaskáeh v ej,
&zejména také M V r'cj, na př. telecí-telecej maso, udeříš-udeřcjš, dřímat
dřejmat atd., srov. 1. str. 213 sl. — 232 ř. 34 a str. 233 ř. 23. Výklad,
že by díal. (jemu.) řivu m. řívu bylo ze řévu, není jistý; možná, že je to
opět novotvar m. řívám z iter. řívati. — 268 ř. 10 přidej: V sing. 2. 3.
jest odsutím také jmz'eš' m. jmieše: (Maria Magdalena) již gmies bolesti
přěmnoho Hrad. 30“ (verš 8slab.; viz také zde na str. 60). — 289 ř. 24.
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Z bývalého snábdětó vyvinulo se dial. -snábiti, usnábiti, s významem poši—

nutým £ uspati: malého Tomka mistr sám usnabil Rais Potm. 122. —
316 ř. 9. Z impt. mysl (lslab.) vynechává se koncové -l a jest mys,: mys'
si mys' Us. u Bělobr. — 361 ř. 9. Dial. knísati se uvedeno zde omylem;
jest na svém místě náležitém mezi slovesy dialektickými na str. násl. dole.
— 372 mezi ř. 13 a 14 vlož.: zvěktati, ze *zvgkat-, srov. stsl. zvekfn
vedle zvakfn sonus; na př. túl zviekce pharetra sonabit H]ah. Job. 39, 23,
na ňem (koni) wzwiekce túl Ol. tamt., oboje m. vz-zvěkce. — 401 ř. 29.
Iterativa tvoří se stále a nově, a vyskytují se také nové způsoby jejich
tvoření; srov. -ívati, nosíwatz', chod-ívati atd., neznámé v jazyku starém,
srov. vých.-dial, Jařňať k krmitž atp., neznámé na území západním. Jiná
novota je zde vytčené -úvati; jsou to bezpochyby novotvary, jaké se na.
str. 401 a sl. uvozují, a v usu dialektickém vzaty jsou ve významu iterativ.
— 424 ř. 6 přidej: -m, -s přivěšuje se k slovu zakončenému samohláskou;
když však slovo, k němuž takový přívěsek přistoupiti má, se končí sou—
hláskou, tedy se volí -cm, -es.
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A

Seznam slovní & Věcní.
V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova, slabiky a hlásky,
o které jde a na které se ukazuje, „tištěny jsou kursivou, věci a výklady
antikvou. Slova záhlavní jsou někdy tvaru a znění novočeského. někdy
staročeského, někdy obojího; znění staročeské volil jsem, když se věc týká.
zvláště jazyka'starého, a mnohdy také jindy. Ostatně srovn. připomenutí
podané k stejnému seznamu při díle 1. str. 614.
-am, -ěvši, -ěvše part.. 180,
-a„ -á koncovka 3. os. pl. -aJ m. -l part. 94
259, 277, 330, 333
26_aj.; též ln. -čjú 29 -al m. -el, ěl part. 96,
a j.
-av m. -ěv part. 260
259 S].
-a koncovka participia -nt -al. -čli part 179. 259. bij stsl. 205
babrati, —řu 355
81 sl., 84 a j.; kon
276 sl., 330, 333
Ducati 327
covka téhož part bra
ného absolutivně akles -ál m. -al part,. 96
qu- 126, 412; stsl. bcgdcg
sunto 126
lého v adverbium 88 —án, -ána atd. part. 104
-án, —en part.. 277 S].
bdjetz' 389
a ].
-á- měněno dial. v o, u -án pl. -čm' part. 259, báti, (Jaj-u 388
báti sě, boju sě, bojím se
330, 333 sl.
36 aj. ; místo -aj- v impt.
278 sl.; 42, 73, 75,
321; místo die-, -z' -am', -ám' subst. verb. 106
v tř. III. 1. 260
273, 274
aorist 2, 4, 51 sl.; silný
—á- z -aja 387 sl.; —
42, 43, 44, 45 sl.; slabý bdčjúcí 90
bdíeti, bdíti, bzu, bdí-m
z -aje- 320 sl., 330 sl.,
42, 46 sl., 51; kon
27 9
.
387; — z -oja- 278,
covky aor._slab. du. 2.
bě-, [Jé-, Lýti 205 sl., 412
290; ——z —éja- 391 sl.;
3. —sta, -šta a pl. 2.
— z -bja- 394 sl.
bcblatz' 355, 357
-ste, -šte 60 sl.; pře
Td konc. 3. os. pl. 26
hled ' aoristu 51 sl.; bebtati, -cu 368
-(g konc. psl. 1. os. sg. 6,
3. os. pl. 30
—aacha typ inf. stsl. 58

abyště 23
adjektiva z part. -nt 88 sl.
-ách typ impf. českého 58
-aj atd. v impt., měněno
v -á, -ý, -ýj, -oj 321 sl.
-aj v impt. 37, 39 a j.;

aorist klesá a zaniká béhnúti 243

běhu v. bieci
62 sl., 64'; aoristy při
vzorech - jednotlivých běch aor. 205 sl.; — pe
rifr. bčch nesl 425 sl.,
120 atd. (udání ze
běch nasa 435, běch ne
vrubné v. v Obsahu)
sen 432; — srov. biech
arci 166
běletz', -c:íu 265
-aí, -ati m. -ětz' inf. 260 běliti 265
-qt konc. part. —nt 81 . bělúcí, -0ucí 89

bomtatz', -cu 368
místo -ej, +7; 221, 332, -qtb konc. 3. os. pl. 23
-au konc. 3. os pl. 24, 25 beřžcch, bráti 376
339, 341, 345
baru, béřeš, bráti 373,
-aj' m. -a)'í v 3. pl. 321. -auceji adv. z part 88
374 sl.
387
-a,ucí adj. z part. 83, 89
a j.
bezpříznaké kmeny prae-.
-aje- staž. v -á— 34, 320
aktivum 2
sentní 33, 406 sl.
'
augment 31
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běžeti 279
breci-, bředu v. břisti
blisk- v. blysk
breckati 364
běžuci 89
blití, blvati 383
*breptati. -cu 368
bí, bieš, biš, bíti 211, blížeti 346
břěsti 126
212 sl.
blkotati, -cu 372
bici 89
blouditi, blud' 305
brešu, brcchať 364
bic, biúc-, bic- part. 213 blščieti sě, blšču sé 279 břid—, bříd— 125
b .ť_ V. blšč—'
břiji, břiti 217
bieai, běhu 163
blučěti 279
biech impf. biti 213
'břísti, brd/u, bředu 5, 67,
123, 125 sl.
biech ímpf. býti 205 sl.; bluditi, blázenic 309
břítt. břiji, 217
— perifr. ()J'edh"nesa„bl'uíu, bli-ati 382 sl.

brkati 367
přinesa 435, biech nesl fbl'úti, blvati 383
426, biech nes, přines blvati, bl'uju, bliji 382 S]. broditi, brezen 309
brousiti impt. djal. bruš
436, biech nesen 432; blýskati se 364
|
1
chybné biech .jsem řekl, blýskotati, -cu 372
biešejsi řekl 437, biecbu blýšču sč, blýskati 364 'břst, břísti 126
brychati, bryšu 364
m'inušta, biechu přito ! bz bsk- 279, 364
vařišta 437 , bieše křtie bobtati, -cu 368
_brýzyať, brýžd'z'u 363
')ThdV.
še, bieše chticše 64, bobtnati 439
437
bóct, bósti 123, 125
bščicti, bštieti, blščieti 279
bodati
368
Bú,
biú V. bití
bieliti 265
bublati 355
bodeni 125
bimn, bim, bíti 211 sl.
bodu,
bósti
125
bubotati,
-cu 372
bieš„ bieše 60, 205
bodzu, bodati 368
bůct, bůsti, 123, 125
—biezěti, -bizeti 334
bohatěti
259,
265,
bohatiti
bud—,qu126
biešim, běžím 279
265. 312
buditi, -zcn 308
bich impf. v. biecb
bojim
se.
boju
86
v.
báti
budu
32,
126;
perifr. budu
bij-, biji, biti 212 sl.
se
násti 427, budu nesu,
bijena part. stsl. 211
bojuci $(! 89
přinesa 435 sl., budu
biiěti 334 sl.
bol, byl 205
nesl 428, budu nes, při
biliti 265
boleti, boleju, bolim 265
nes 437, buď nes, při
bim, biš, bz'ti 211 sl.
boleti, bolu, bolim 279
ncs 43,7, budu nesen
bimb. bima stsl. 205
bósti, bodu 125
433, bud' nesen 433,
-birati, -biřu 355
botnati 439
budiccb nesen 432
hire-, biře- 375
búchať 364
; bouchati 364
biti, biú, bieš 211
bouřiti-buř 305
buchnúti 243
part. bil, bil 95
-bouzeti 335
' buchotati, -cu 372
biú, bieš, biti 211 sl.
bradatý 101
bujěti, bujěju, bujim, búj—'
blabtati, -cu 372
brániti-braň 304
259, 264, 265
hlad-, blvd- v. ble'sti
brani, bránie 377
blafati 353
bul fem. bula, býti 205
blátiti part. -aen 310
bráti, beru 113, 318, 373, bul fem. byla. býti 204,
374 sl.
205
blázniti impt. dial. blážni
4.1
.
.
brázditi impt- dial, bráždi b'ul fem. bila, biti 210
blbotati, -cu 372
bůsti, bodu 125
41
Ned-, blad- v. blésti
bús'u, búchať 364
brblati 358
-búzěti 335
blgd- 125
brbontati, -cu 372
blekotati, ble/stati, -cu brču, brkati 367
by místo sg. 1. bych 429;
.6
3 8
brd-, břd- v. břísti
m. pl. bychom 224,
brebtati, -cu 368
431; m. du. 2. 3. bysta,
blesknúti 125 _
blésti, bladu 125
břéct, břisti 123, 126
byšta 430; m. pl. 2.
brečeti, břěčěti 279
bliii, blvati 382 sl
byste, byšte 432; m. pl'.
!

V) .._.
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3. byc/m 432; — by

pl. -ce 85, a místo sg. -čal, -c'ěl,'-čcl part,. 179,
182
'
fem. (neutr.) —ci83, 85
by—sem m. bych
by-jsi, by-sz', bys -c místo -ť, -tz' v dial. čamtatz', -eu. 372
inf. 71; místo -t'v djal. čaptatf', -cu 372
m. by 430; by-jsme,
čas grammatický 2
by-smc, by-smy m. by— impt. 41
chom 431; by-jste, by- —c-V part. -nt 81
časování 1, 3; jak se dělí3
-čat, -čět, -čet part. 181,
ste m. byste. byste 431 ,cabrati se, -řu 355
182 sl.
capati 353
by- 204 sl., 412
-čati, -čnu 177
byd-, bnd- 126
-catz', -cám atd. 327
bydl v. bydliti
00- m. chce-, chtz'eti 282 -čav, -čěv, -čev part. 180,
182
bydlejúcí 90
-ce plur. part,. —-nt81, 83,
-če za -te dial. -íe v 2.
870
bydliti, -ctz' 312 sl., impt.
os. pl. 23
bydl. bydlte 303 sl.
cěletz' 259, 263, 264, 265
čehlati 357
cělz'ti 265
bydl'úcí 89,
-čěck aor. čietz', čnu 182
cz', chci 282
bydl'ujúcž 90
.
bych, by 204 sl.; — v pe -ci m. -tz' v dial. inf. 71 -čel, -čěl, -čal part. 179,
182
rifr. plqperf. nes; bych —cz'sg. fem. part. -nt 81,
-čcm, -čemši, -čemše 'm.
425; — v periň'; *kond. 8
—čenatd. part. 182
428 sl. 433, 436 chybně -cz', -cz' adv. a adj. z part.
by odolá, by bud', by
—čen,-čenši, -čenše part.
-nt 88, 89
180, 182
pomstí, by dadicše, by cíditz' 309
čern- v. črn
bude, by nebude, by by, cítit'i 310
čcrpati 151 31., 195, 196,
by jest seda/- 438; — cízeti 346
35
v perifr. bych nesu, při— cláněti 335, 342
česatž, češn 360
nesa 435, bych nes, coufati, convati 353
jsem,

429;

-česnúti 243
přines 436, bych nesen cpáti, cpu 327
,
432
—cstz' m. -ctz', -cz' v inf. čet-, čbt- 98
161
čet-, -ččt, -čat part. 181.
-ct- m. -st- v inf. 123
432
1 8 2 sl .
ctěn, dítě v. čstitz'
čet impt. čísti 126
by-J'sevn. by-jsi, ' by-J'sme. -ctmiti 243
četen, čten, čísti 127
by-jstc v. by
cucati 327, 378
-četi, -ččtz'e subst verb.
by-sem by-sme, by-smy cúd- V. cíd
182, 183
v. by
cumlati 357
četl, čtlz', c'tl, četli 127
bys-se, bys-si místo by ses, cnpatz' 353
četu, čtu, čísti 126
by sis 430
cuplati 357
-čcty' m. -čaty' 181
byst, bysta 205
czitvitž 310
-čev, -čěv, -čav part. 180,
byste, byšte 205, 431
cúzět-i 346
182
byšu 65 sl, -byšúcny' v. -c' m. -t', -tz' v dial. inf. čietz',čnu 182, impf. čniech,
bychu V 3. os. plur. kond.

|

probyšúcny

71

novotv. čich 57
(l_ial. -te čijz', čití 230. 234
v 2. os. pl. 23
být:“ 76 S]., 204 sl., part.
činějúcz' 90
byl, byl 95, byv- 99, -č m. -t, -tz' v dial. inf. —čínčti 335

byšq, part. stsl. bys'g 66

205, byt 205
by'vatz' v perifr; 434
bzu, bdieti 279

-60, —óo, za -te

71

-ča m. Jca v dial. part,.
-nt 161
čabrati se, —řu355
b'o'- z blau-. bhey— 205
blrra- 373, bhrati 318 81. čagatati, -cu 372
0- za cha-, chtietí 282 sl. -čach, -čěch aor. 176, 182
-c v konc. part. -nt místo.čal, čál, tčal, tčz'etz'"292

čiňúci 89,
čiňuiúcí 90
—č£núti 243

čísló grammatické 1
čísti, čtu 5, 67, 92, 126 sl.
čistitz' 310, impt. díal. čišt
41, 304 
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číš, čús' adv. 234
dad— 113, 115. 127, 128,
409 sl.
(žit-, ěít- aor. čísti 126 sl.
dada part. 128
čita, čtu part. 127
čítatz', dial. -cu 373
dadz'. dadžv 3. os. pl. 410
dadžech impf. 127
čití, čutz'e 234
-čz't7l. -č7'etz'. -čnu 76, 182 duch aor. 217, dách impf.
127
čití., čúti, čuiu 230, 234
čžtu dial., čtu 126
daj, dej impt. 410 sl.

-ďaj m. -děj 221
-čnoutž, -č7'ctž, -čnu 177, daie novotv. part. 128
čnětz', čniet'i, čnítz' 72

-dájeti k dojíti 346

děj impt. dietz' 221, 227
děje dicit (odch.) 226
děje, dějíc-, děíě, dějúc
part. 222. 227

dejí, dají 410
.
ději, dítz', děju, dietě 220
sl., 392 sl.

děl part. 222, 227, zdlouž.
diel, díl 222 Sl.
dělatz', dělaju, -ám 32, 34, '

53, 68, 112, 318, 319
sl., 323
delb- 351
daju, dáti 389
dělidla pro třídění sloves
109
dal part. 127
dál, dáli, džetžfacere 217, délka srov. dloužení
dem,
demšá, dcmše, dóm
223
sl.;
d'ál,
dieli,
díli
čra, ěrúc- 195
392, 393
paťc. 99, 180, 183
čřžeti, črn, čřeš atd. 151 da'm,
dáti 409 sl.
děn
part.
227. zdlouž.
sl., 195 sl.; za čr—,čř
dien, din 223
dán part. 217
bývá čt7'—, čtř-, štr-, dání 217 sl.
dění subst. verb. 227
šiř-. čstř-, tou, tř-, stř -dá7"ěti 335
depsaté, -šu 360
195 sl., v. t.
dat, daty', daný 217
daru, drátz' 196, 377
črněti 259, 264, 265
deše
aor. declmúti 244
děti,-.daiú 389
črm'tž 265

182
čnút, čom. dial., čísti 127
—čoum. Jaou v dial. konc.
3. os. pl. 158
čoutt, čítá 234
čpčti, čpieti. čpžtz' 292

dají 3. os. pl. 410
dajiech impf. 127

čru, čřieti 151 sl., 195 sl. ;dáti,._dám,„dad- 31, 37, dětí, deždcg stsl. 31
43, 57, 66, 75, 103, děr, died-, div part. 222
čstítz', ctžtz' 75, 301, 311
113, 115, 127, 128, -dhe, -dho příp. km. praes.
ěstr-, ěstř- srov. čřz'eti
32
217, sl., 409 sl.; aby
čšč-. čšt-, čč-, šči-, čt'-,
Mžeše 64, 409 SL, 433 dchnútz' 244 _
ct— srov. ěstítz', ctítz'

ětát djal., čítati 127

-datž praes. -zu 367 sl. dz', jdi impt. 129
datz'c, dání 218
dz', die 226. 227
dic part. dicens 227
dat!; km. pro inf. dáti 66 die, dz' 226, 227
diech impf. 130. 227
daz impt. dáti 410
diel-, d'dl- 392
dbáti tbáti 75, 326
-dč- m. -d-š- v part. -58 diel, díl 'part., děl 222
diem, dieš, dám, díš 226
441
dien, din part. děn 223
de', dej, daj impt. 411
dě, día dicens part. 227 -dicm'e, -dz'm' 393
dietě, dáti, děju, děieš fa
-de příp., v. -do; — —de
cere 76, 220 sl., 223
dial. -ďe konc. km.
praes 119; dial. ďe—, sl., 392 sl.; dietz' z dé
iatž
221; dietě ve sta,
—dze- ru. -de- v part.
v tísícč 221, 223
475 124
dietě,
dítz',
děju. džem,
děál z dělal 323, 392
dím digere 226 sl.
debsati, -šu 360
děditi, dězen 309
diev, div, dě'u part. 222
děch aor. dieti 221, 227 děl-, diel-, ďál- 392
dechnútž 244
díl. diel, děl part. 222
dej, daj impt. 410 sl.
615777,diem atd. 226

čti ze čšti, čščž, ctím 301
dutý, daný 217
čtl, četl 127
čtř— V. čřietz'

čtu v. čísti
-ču m. Jm v dial. konc.
1. os. sg. 158
čuju v. čútz'

čukytatí, -cu 372
čúš adv. 324
čúti. čuju, čití, čaji 78,
200, 201, 230, 234
ěutie, čití subsL verb. 234
čbt- 126
d— místo jel-, jdu, jíti
129

-da, dial. -ďa v part. -nt
82, 123
da-, dáti 217 sl.
“da m. uda 224
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din, dien, děn part 2237

konc. v part. -5s 100;
-dz'rati díal. -řu 355
! ——viz také v záhlaví
kvantita
dís', dieš 226
dáti v. dietz'
'dlubati, —bu351
dmu, dáti 174 S].. 183
div, dz'ev, děv part 222
dívatz' se dial. divu 353 idmoutž, douti 174, 178,

divoucí 89;

||

džv'úcí 89"

183

dřěmimpt. dřiemati
dřevěnětz', -ňať 260
dřežětz' 280
dřící_ m. droucí 193

dřiemati 353

dfřz'etí,dříti, dm 192, 194,
196, part. dřěn 194

& dřet 103
|dmul, dmut, dmzw atp.
dlabati, -bn 351
m. du- 174, 178, 181, dří- v. dřie
drkotatž, -cu 368, 372
dloužení slabiky kořen-:
182* 1831,184
dm, dřeš v. dřz'eti
né v praes. a díleml'dos jde_,l),1'lp- !ímenOVáq
-žd'žu 363
také v jiných tvarech' splyvachl s korenem 32, drúzgat',
drzmic 244
praes_ 34, 137, 164,
117,126,128,134, 140

drznúti, drzl, drzmd 244

231,232, S]., 231, 343, 'ďobah. Jm 352
354, 358, 365, 367, dobrodžem'c, --dím', -dim'
393
370, 375 až 380; —
v aor. 44, 45 SI., 51, dobudcn, dobyt 126
120 sl., 130 sl., 133, děd-, dad- 409
,
136, 143; v part. -l3 dodietz' 226 sl.
95 sl., 97, 124, 144, dojden part. dojíti 131
145. 146, 162, 165; doidz't, dojíti 131

držack, držěch 275
dřžám, dřžcti 346
držěju'cí 90
držemný 92, 276
držet-i 280
d/ržz'm part. 91. 92, 276
držžmny' 441

v part. -63 100; — dojití, dial. impt. dój 305 dščal, dščžeti 266
ds'čz'cti, dščěju 264, 265,
zdloužení kmenové pří— dójit, dojíti 131
266
pony -é v praes. 35, dojúcz' 89
dšeaor., dšen part. dclmúti
36, v aor. 45; — zdlou -dolati 323
244
ženíkoncovky praes. dolb- 351
dštíti v. dščieti
1. os. pl. -mó 20, 2. os. domácětz' sě 338
-dt-, -st-, -ct—v inf. 123
pl. -té 23, aor. 3. os. dondu 129
-d't-, dial. -jt- v impt.
pl. -ú 59, impf. 59;— dořéci 166
120
zdloužení konc. part. dosíci, —sieci, -salm 168
du, jdu 129
-al. -ál dial. -02 96, došal, došel 139
323,

333,

376,

dual 1

380; dotčěti, dótč— 292

-oval, -ova'l' 404; -el, dotknútz' 255
-él 95, 97. 144, 16to , clotgíkati,-týču366;nikoli

ďubati 352

242; -éZ, —z'el, -él, 47
dotýcatž 332, 337
96. 194, 220 Sl., 264 doutz' V. dáti

duj- m. (im-. dam-: daju

dudlate' 357

m. dmu atd. 174, 183.
235
-z'l, -z'l 95 dovířctz' 346
sl., 210 S]., 307; -ul, dra. držíc- part.193, 196 dumlatz' 357
-úldial. —ól96,231 sl.,|-dráběti, ke drobz'tz' 346 dunúti 235. 244
dupati 353
241 sl., 382 sl.; -yl,'drápati, -pu 352
—ýl 95, 203 sl.;
drastitz' 310
dupotatž, -cu 373_
dui-čti 258, 266
zdloužení konc. part,. drátz', daru 196, 377
473, -t5 103 sl.; ze— drážditz' 300, 303 sl., 310 dusžti, impt, dial. duš 41
jména -a'n 104, 217 sl., drážeti, ke dražitz' 347 -dúšětz' 335
dáti, dmu 67, 174 S].,
278, 323, 333, 376; -en, drbatz', Jm 351
183
-én. -1'/n, -ýn 104 sl., drbitz' 299, 313
—sl.,277 sl.;

-dm'hnút73 242, 244

124 sl., 144, 162, 312 drcatz' 327
sl.;

—ěn. -z'en, —ín 104; drdlatž

357

sl., 194, 264, 278 sl.,*dřěch aor., dřěl,
334 sl.;
zdloužení
dřěv part. 196

dřěn,

dvouslabičných infinitivů
kvantita 71 sl.
dy', de', dej, daj impt. 411
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dýchati 363
dychnu, dýchnu 244

-e'je, -e_je m. -ě. —ev part

dýře—, (Tóře—,dráti

-ěv, -cw part.

264.

261 8.1.
-as 100, 124, 138, 144,
162, 243
-ějí, -ejí 3. os. pl. m. -7'
-ěva- z —ova- v VI. tř.
27, 274, 302
40
s.
,
-čjící adj. z part. 90

377

dýšu, dýchati 363
dóch— 244

dzm- v. dáti

-eju. -ejú dial. m. -í v 3. -/ati, slovesa toho inf. 353
os. pl. 28 a j., srov. feflatz' 357
fikatz', fíkať, fíču 367
-čjí, -ejí
fílozofí sg. nom. 440
-čjúcz' adj. z part. 90
-el, -él za -; v part. -ló ňnitní výrazy slovesné 1,
422
94.124, 144, 162, 242
-el, -ěl, -al part. 263 sl., :flágať,jáďžu, flákati 363
fňukati,
dial. -ču 367
276 sl., 333
-él za 1; v part. —la,v. -el; fonetická délka 75 a, j.
— dial. za -íl, -z'lv témž

-e příp. km. praes. 31,
33; — příp. km. aor.
sil. 44; — konc. pl.

part. -nt 81
-c změněno dial. v -é, -ě,
-o 36
-e—mírnící

-ev,

-m: 87, 276
277, 333
-éje- staž. v -z'e- 34, 226, -ev přidáno analogií vpart.

dým 91
dýmětz' 266

v part. —l594

-é konc. 3. os. pl. 26
-e' zúženo v -ž(y') 35, —
. změněno dial. v -z'e 36
-é z —ejv impt. 321, 331
-e" příp. km. inf. 68, 111

part. 96

foukati,439
dial. fákať, fúču
lfošna

'
-ě, -e konc. part. -nt 80 -em adial.
j. konc. 1. os. sg.Í frjtatz
357
sl., 82 a j.
'frflotati 373
-ě- v ímpL 36 SI.; — vy -em za -om v 1. os. pl. frkotaf-i 373
aor. sil. 46, 138
nechává se 39 SI.; —
fú- v. fou
-em m. -en, part. 312
bývá tu m. z“275; —_
futurum 2; perifr. 421,
& tutéž za ě bývá 2,71; -em m. -(J)sem v perifr.
427 sl.; — fut. exac
424
40
tum 2, 421, 428; —»
'-ě, -é z -č v příp. km. -en, -ěn konc. part. 425,
sígmatické 4, 65 SI..
dlouženo v —én, -z'en, qd- 128
inf. 68, 111
-z'n 104, 124, 144 atd., gagotatž, -cu 372
-é v koř. slovesných 218
viz dloužení pam. -na gajdatí, gajzu 368
sl, 391 S].
-g v part. —nt 82
-ení subst. verb., diel. -gati praes. -žu 363
-éacha typ impf. 51:51.58
—éní 106, 312; srov. gemlati 358
-ec- v part. -nt místo
subst. verb.
glgd- 245
-ěc, -iec 85 SI.;
-eno
příp. part -na 101 S]. glgotati, -cu 372
místo -7íc z -úc 404
-entz' příp.' 3. os. pl. 23 glintatž se, -cu 372
-éc- v part. mt, kráceno es-, s- kořen 413
glundati, glundzu 368
85 SI.;
-e-s m. -(J)si v perifr. gua-, 917613—128
ed-, (íd-, éd- 132, 411
grcbt'i inf. 151
424
-e-ch za -ch místo -(j)sem
gréja- 227“
-gt konc. part. -nt 81
425
g-rgz- 245
(

-čtz' inf. zdlouž. v -£etz', gugnati 358
47:7 72, 263 a j., v. gyb-n- 246
kvantita » inf.
gab— 245, 246
-éj, -ěj, -ej v impt. 37,
etymologická délka 73, gamyz- 281, 9577262—358“
39 a J'.
75, 95, 103
9577— 246
-ěj m. -7' v impt. 286

—échv imp£ v. Jech
-ej dial. m. -z' 36, 274

-ěj', -cj' m. -ějí, -ejz' v 3. -gtb konc. 3. os. pl. 23,
24, 26
os. pl. 25, 262, 331;
-— 'm. -í v 3. os. pl. -eu z -el m. —l v part.
-l6 124, 144
27, 28 274, 302

,

hádět m. házeti 335, 516.
hádžcm 335
hájz'ti 305
hana stněm. hón 266
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hanboucí 89
hlíd— v. hléd
-hlízetz', -hl7fžeti 336
haněti 265
kánětí 335
klodati, hlozu 367
hanitz' 313
hloubatz', -bn 352
hlozen m. hlodán 367
harqotati, -cu 372
hasiti 308, impt. dial. hlůze—, hlóze- V. hlodati
haš 41
hltati pracs. dial. hucn
z hlen 373
-hášěti 335

katlati 358
-hati praes. -žu 363
havatati, -cu 372

hltz'tz' 310

hřátz' v. hřieti
Mag-, MěZ-, hřez- 245

hrazditi 309
Jn'a'zětí 336

Jařaznúti 245
brašen, hraditi 309
-krážeti 336, 346
hřběti, hřbieti, hřebětz'281
—hřbz't7' 152

hmožditi 310

krču, Íu'kať 367
lemy m. smy, jsme 418, hrde'tz' 259, 264, 266
420
hřeb- srov. hřčstz', hřebu
házetí 335, dial. hážu,
hřebati 351
hádžem 335
hmyzětz', hnzyžu 281
hbe aor. hnútž 245
-hnájetz'. ke hnojili 346 hřeben'ée 151
hřeběti, hřbietž 281
hc- za cho-, chtieti 282 sl. Imai part. hnán 103
heb—,zhebnouti 246
knátž, ženu 75, 103, 377 hřébsti v. hřéstž
hňéct 123
hřebu, hřéstz' V. hřěstz'
heč, hečte interj. 280
hnésti, hnetu. & hňésti, křejž, hřě'ju v. hřieti
keď, hoďte interj. 280
hňetu 128
hemzatz', hemžn 358 ; -zcti,
hřejl part. hřieti 228,
hní, hniji 213
4 41
-zz'ti, -žet7', „má 358
hit, hit, hitz“ m. jíti 129, hnz'em, hnieš, atd., hnití hřejt, hřieti 21.9, 227
213
131
hřěl part. hřieti 227
hl m. hnul part. 241, 245 hnijí, hn'iju atd., hnití hřčn part. lzřieti 228
213
hlad-, hled- 245
hře'nz'e, hřání 228
mm, hňá atd. 75, 95, hřéstz', hřebu 110 S], 148
hladžti 309
213
hlásati 362
sl., 151, 152
hnití, hňú atd., hnití 213 hřěšúcí. 89
hlásití 300, 308
hnul, part. hnít 210
hlasonošúcz' 89
hřet, hň'etz' 227, hřět part.
hnútž 235, 245, nor. hbc
-hlášeti 346
hřieti 228
hlášu, hlásati 362, h_lásžti 43, 245
hřetí subst. verb. hřz'etž
hodíti 300, 308
228
komici 89
-hlázeti 346
hřěv part. hřietž 228
honžtž 377

hle, -te interj. 280
kleč, hlečte intel'j. 280

Mez-, Íl/řěZ-,hřaz- 245 31.
hoňúcí 89
hři- m. hřej- 219
hořějúcí 90
hled-, hlad- 245
Jařz' m. -žři 199
hleď, hleďž, -te interj. 280 hařeti 258. 259, 277, 281 kříbati, -bn 352
hledčti, hlezna 273, 277, horaucí 89, 281

280 s.l

hlédnúti 245
hled'nl, hleděl 277
klehle interj. 280

hlejte.ínterj. 280

lbřietz', hřítz', hřáti praes.
hřěju, h'řqu' atd. 219,
227 sl., 393, 439
hora/205,
-oucí 89, 281; ha- h řz'j- m. hřej- 219
řncí 89
hřěíu, hřz'tž, hřátz' 227
hoto/vali, kotuju 405

horu 10, 281
hořu, hořěti 281

houpatz' 353
hlele. -me interj. 280
hleled', -nze, -te interj. 280 havěti 266
hlezen'm. hleděn 281
kozu, hodin: 300
-hlézět7' 336

hrabati, Jm 351

hřítž v. hřz'etz'

nhrkatž 367

hrkotati, -cu 372
-hrl m. -hrnnl, part. 246

hřmětz', 4m, dn“ 72, 76
hlezu, hleděti 273, 277, hradit/o' 309
. 280 s.
hřánž, hřietz' 228
hrnúti 246, impt. dial.
hřň 42
hležen m. hledán 281
hráti 68, 75, 318, 325,
390
krochtati. -cu 368
-hléže£i 336
Gebauer, Historická mluvn. jnz. čouk. 111. 2.

29

450

hromazditi 300, 304, 309 chceva, —vě 282

chocu, chóceš, chtictc' 281

S.1
chtieti 283
chod-. chcd— 99, 139
hroucetí, k hroutila“ 346 chci, chcu, chticti. chtítz' ,chodžjžcz' 90
hroziti 308
10, 281 sl.
:choditi 300, impt. dial.
—hrúzitž 245 S1.
chcžec part. dial. m. chtiec; choj, chojte 41
choďúcz' 89
284
hrúzmít' díal. 246
Jarúžět'i 336
>dch part. dial, m. chtěl chcdujúcí, choďujúcí 90
sl., 313 S].

Jaromážděti 336

chci, —me,-te díal. impt.

284
hrvat, rváti 384
-chom, —chóm, —chuom v
konc. 1. os. pl. aor. &
hryzatz'. hryžu 145, 324 chcžp- v. zcíp- 353
chciť inf. dial. m. chtíti
impf. 440
hry'zti 145, 324
chomtati 372
284
hrzětž, hrzčiu 266 S].
hrzati, rzát'i 358
chcm, chcme, chcmy 1. os. chotčch aor. 283
hrža- m. hrza- 359
pl. chcem—_282 sl.; 38
huhlatž 355
chcó, chcou, chcú djal. choltětz',
chtíct-z', chtítz' 281
s
hudem'e 128
chovati 328
3. os. pl. chtítz' 283
budu, hústi 128
chcš, chceš 282
chozijz'cí 91
huhňati 358
chcta 2. 3. os. du. chtz'etz' chozúcí 89
hukotati 373
282
chozqiúcí 90
hústi, hudu 128
chete 2. os. pl. chtz'etz' chřadmřti, chřěd-, chřad
hvízdati, -žďu 367 sl.
246
'

hýbatz', -bn 351

,

chcu, chci, chtíetz', chtítž chrániti 304
chrápati 352
10, 281 sl.
chcu nésti perifr. 427 chřcd—.chřčd-, chřadmiti
hyzditi 56, 309
246
-ch m. —(j)scm v dial. pe— chcú dial. 3. os. pl., chtíti
chrgd- 246
283
rifr. nesl-ch, věděl-ch,
chrchlati
357
ja,-ch mlesol atp. 65, chcúc- dial. part. chtítz' chrlcti 336
284
420, 424
—chrnu'ti,
chramn235
chcu; fem. chcda dial.
-ch- v aor. slab. 47
chrochtati 368
-chádětz', -cházcti 336
part. chtítž 284;
chromtati 372

hymiti 246

hyřuju'cž 90

-chaju, nechuti 324
chamlati 358
chápati 357
—chatž praes.

—šu 363

-cházet71 336; 79

,chcva, ckcvě 1. os. du. chrópati 352
chtžeti 282

chčžíu, chcáti 288
ch(e)c— z chat-i- 282
chad-, chod— 99, 139

chca, chía dial. part., chtč chechtatz' se 368
2 84
chiatický aorist 47
chcáti, scátz' 288, 342
chladná 300

chroutz', chrují 234
chrpútat'ě 372
chruj'í, chrouti 234

chrůpati 352
6M- za chc- při chtieti

282 sl.
chťe- m. chce- 282 sl.
chl'achotatz' se 372
__
impt., chlastatz' praes. dial. chla chtěj impt. 283
chtěje, chtějíc— part. 284
šču 373
chtějí 3. os. pl. m. chtě,
chceja, -úc diaJ. part., -chlázeti 346
chtíc 283
chtieti 284
chlazu, chladžtí 300
chcejz' dial. 3. pl., chtietž chlemtatz' 369
chtěiz'cch, chtiech impf.
283
chtieti 283; 58
chkptati 369
chcel, chcél dial. part., -chm- místo -chom- v 1. chtějúcí 90
chtz'eti 284
os. plur. aor. slab. & chtět, chtíti 284
chcem'e, chtěm'c 284
impf. 53, 60, 425
chtz' m. chci 1. os. sg.
282
chceť dial. inf., chtieti 284 chňapati 353
chc-e— z chat-j— 282

ch'ce', chccj dial.
chtz'etz' 283
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chtí, chtíc 3. os. pl. chtieti | ——příp. kmene praes.
283
32, 34, 111; — příp.
kmene inf. 68, 111 ; —
chtiech impf. 283; perifr.
v koř. sloves I. 7. 201,
chybná bipše chtieše 64
chtiel, chtěl 284
208 sl.; -— bývá, dial.
místo -í 36
chtietí, chtíti, chcu, chcou,
chci atd. 281 sl.; 38, -i- v diel-impt. místo -ě
58, 72, 76

40,

Jamy impt. m. -čjmy 262
-ien part. m. —ěn278

-z'etc impt

m. -ějte 262

-z'ctz' inf. vedle -ěti 72

-zeva impt. m. uším 262
-ích impf., v. -z'ech
—ichu m. -ěchu v 3. os.

pur. aor. 275

119 a—j.

chtil, chtit, chtiel part. i-, z 613-213, srov. jíti

-íj místo -z', -ě- v impt.
chtěl 284
-í konc. 3. os. pl. 24, 26;
chtim 1. os. pl. chcem 283
——bývá. tu místo -ejz', -z'j- z -uj— v VI. tř. 400

chtíti v, chticti

chťúc part. dial chtítž
28 4
cht'ul part. dial. chtíti 284
-chu konc. 3. os. pl. aor.
& impf. 30, 47

chublaií 358
chtíce-, chocu, chtieti 381
sl.

—ě7'í 28, 262. 331:

-z'a, -z'á konc.

-chu0m v. -chom, -chóm
-clwa místo -chova v 1.

—

sl.

z -ie v subst. verb. —žjá, -íía dial. konc. 3.
105 a při vzorech jed
os. pl. 29
notlivých; — v praes. -z'jau, -ijou dial. konc.
trpí-, prosí- 32, 34,
3. os. pl. 29
111; — dial. kráceno žida m. jdu 129
v -i 36 aj.. měněno -z'jícz' adj. z part. 90
v -é', —e7'36 a j.
-z'jó atp. v dial. konc. 3.
3. os. pl.

os. pl. 30

26; — tutéž -žá m. -zjou V. 4sz
-ějú 29

-z'7'u dial. konc. 3. os. pl.
os. du. aor. slab. &impf. -íác konc. dial. part. -nt
30
'

clwálejzící 90

clwáliti 304

-clwě m. whooě v 1. os.
du. aor. slab. & impf.
_ 53.

co

c/wčiu, okvětí 228
chvčti, cho-leti,
chvíti,
chvěju 72. 76. 219, 228
choím, chvěiu 228
chvístate praes. dial. c/wíš
ču 373
chvíli v. okvětí
chyběli 336

88
-zjú, -íj-ú, -z'7'au, —žjou
-z'c- v konc. part. -nt 81
dial. konc. 3. os. pl. 29
SI.; — kráceno 85 SI. -il konc. part. místo 11
-ící adj. z part. -nt 83
94
id- místo jd—. jdu 129, 4? konc. part., mění se
130
dial. v Jul, -jul 93 aj.
idz-, idz'- dial. místo id
-íl konc. part. 2 -iel m.
a, jd-, jdu 129, 130
—ěl 96, 264, 277; —
-ie konc 3. os. pl. 26

aj.;

——
tutéž m. -í24;|

totéž z .a 95, 307

imperativ 1, 2, 4; 36 sl.;
v češtině zvláště 38 sl.;
při vzorech jednotlivých
119 atd. (udání zevrub
'-é 36
ně v. v Obsahu)
chychotati sa 368
chystati praes. dial. chyšču 414%-za —í- v praes. 35, imperfektum 2, 4; 53 SI.;
a -scu 373
274
v češtině zvláště 55 sl.;
novotvary 56 sl.; jeho
chytati praes. dial. chycu -z'cc- v konc. part. -nt
373
81 sl. a j.; kráceno
typy 58; jeho koncovky
-z' konc. 1. os. sg. 7; —
dial. místo -í v 3. os.

— v impt. m. —ěj262;

— konc. subst. verb.
105 a při vzorech jed
notlivých; — dial. m.

85 SI.; — tutéž místo

du.

-úc—, -žc— 87

pl. 2. -štc, -ste 60; za.
niká 62 SI.; při vzo

pl. 26; — konc. impt. -iecí adj. z part. -nt 83
2. 3. os. sg. 36 SI., v_v Jech., nách, _ích konc.
nechává se 39 SI.; -—

impf. 58, 59 a při vzo—

2. 3.

—Šta, —sta &

rech jednotlivých 120
atd. (udání zevrubně

v. v Obsahu).
rech jednotlivých 120,
konc. part. -nt sg. fem.
142 atd.
(neutr.) 81, v part. -5s
-z'n konc. part. z -én m.
sg. fem. (neutr.) 98;! -z'cl part. m. -čl 96, 277
-cn- 124, 144, 162; —
29'“

452
totéž

z

-7len 111. -e'n

-ja z

příp.kmen.part jedu, v. jetá

264, 278
-nt 81, a ,part -as 98 _jedz, jez 412
indikativ 1, 2; při vzo -ja konc. km. tř. V. 68, jedzeny' part. jisti 133
112,318,319,329,385 jěch aor. k jěti 133 —
rech jednotlivých v. pod
záhlavím praesens.
-ja, -jaci, adv. z part 88 k jz'estž 121, 132, _
k jžetz', jmu 183
infinitiv 1,4; 66 sl.; v jad— 113, 116, 411
češtině zvláště 69 sl.; jack, jěch aor. 176, 183 jechatí 133
jejte, jeďte 133
jeho konc. -tz' a -t 69, jakořka 88
jektati 369
.70, dial. -t', -cz', -c, -á, -č jal-, jčl- part. 183

jel, jél part jeti 134
jel-, jal—part. jieti, jmu

71 ; jeho kvantita 71 S]., ja-m jest 418
74 SI.; při vzorech jáma 99
já- *ku 166

jednotlivých 122 atd.
(mezi tvary jmennými,
jež vyhledatí jest podle
Obsahu); — inf. prý
perf.

—šetz' 78

183
jem dial. v. jím

jasm'tz' 311
jem, jčm fem. jemšz' 180,
184
jáť, jatz', jmauti 177, 178,
183
jem—, jbm— 99. 174 sl.

jaskotatz' 372

intinitivní výrazy slovesné jat-, jet-, jet- part. jžetí, jema-

m. jmá-, jmáti

324 sl.
jmu\181, 184
jat-, já)-, jev- part. jietz', Aj_4_zmaju,jemám,
jmátž 324
sl
jmu
180,
184
-z'o dial. konc. 3. os. pl.
27; — totéž m. -ějú -jď za —ďV dial. impt.. 41 "jě'n fem. jěna part. je'ti
134
atd. 29
jden novotv; part. pass.
jíti 131
jes-, jsem atd. 33, 113,
—z'omdial. konc. 3. os. pl.
27
jdcnie, jíti 131
115, 145, 412 Sl.; —
jes- dial. m. js- 418
.de novotv. part. ke -jdu
iso, jíti 131
131
žskať 365
jest zavola G4
išč, jíti 131
—jd0ut dial. m. -jz'tž 131 jesem, jesi, jesy, jeste
jdu, jíti 128 S].
išču, iskať dial. 365
dial. m'. jsem atd. 417,
418
išel; iše'l, išeu, iše'u dial. je, jest 416
part. šel 139
-je konc. 3. os. pl. 26
jest, jisti 122. 132
išieu, žšiou dial. part-. šel -je příp. km. praes. 32, jěst odchyl. jiest sup. jz'e
139
sti 123, 132
33 aj.; — za nije
ít, jíti 129, 131
jesti, jest 3. sg; 13, 416:
dial. —jo 202 a j.
jeb', jebati, jebu, jeben jeste 416
-z'ti, -íti inf. 75
151, 152. 324
-íti, deti, —ětz'inf. 72, 76
jet part. jetz' 103
iu, tú zvratnou analogií -jec. -jecz' adv. z part. 88 jet-, jet—, jat part. 184
ject, jetž 133
za t, i 35, 39, 274
_Sjetí,jedu 32, 51, 72, 76,
-z'u konc. Los. sg. 7; — ječetz' 284
"103,122„133,134
"ij82,
184
konc. 3. os. pl. m. -ějú jed-') jčd" j'éd'a j“e_d'1 jetí. jětz'e,
29
jisti 113, 116, 132, je'ti. jieti, jmu V. jíetz',
411 sl.
jmu
.
4373 konc. 3. os. pl. 24
aiu? dial. part z 43293; jed fem. jedši part. jetz' jev part. k jetž 134

injunktiv 43

]

srov. ml & —jul

133, 134

'

.

jev-1já)-1jav'

jed-, jěd-, jied-, jedu, jetz' jez impt., jez-t-Ž 4,12
133, 134
jeza part. dial. k jisti
j', je, jest 416
jed-, jěd-, jiem, jím. jt'estž, 13 3
.
-j odsuto v impt. 262, jistí 121, 132, 133, jezditž 310, impt. díal.
iz impt. jez .412
izéstz' stsl. 132

411 sl.
ježdž 41, 304
321, 331. 401 sl., 410
-ja, -já dial. konc. 3. os. jednoduché výrazy slo jklwátijhraju 68, 75, 318,
vesné 4 sl.
325. 390 z
pl. 26, 29
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jí atd. 3.. os. pl. m. jedí jmenné tvary slovesné 1;
412
při vzorech jednotli
ijíčěti 333
vých 122 atd. (udání
zevrubně v. v Obsahu)
júl-, jíd- aor. jíti 129 sl.;
— místo jd- 129
jmieš' m. jmieše 60, 442

jz'd fem. jidla

jisti 133

-_jst, -jšé, jíti 131
_jsta, sta, jste, ste 417

jsu. su, jsem 415
jsú, jsau, jsou, sú atd.

417
díal. part. jmieti, jmám, míti, mám jsm, sva, —vě417

32, 72. 73, 178, 237 S]. -jt m. -jžt7,' 131
V. ,jietz',jíti, -jt, -jt' za —ť,—jďt-, -jtt—

jimi-, jědT'a'or. jedu 122, jmouti, jm

133
jmu
v dial. impt. 41
jiem atd. 411 sl.; du. 2. jmu- novotvary místo „ja-, -ju/l' dial. part. z 42 93;
srov. Jut & -z'u-l
3. jiesta 411, pl. “2. je-, _jč—v. jjete', _jmu
jieste 412; v. jisti
jo díal. je, jest 416
-jmn konc. díal. 3. os.,pl.
jz'esti, jiem v. jisté, jím -jo z je v part. —nt81;
27 ,
jieti, jíti, jmu 76, 99,
— v part. -5s 98; — jbde-, juta—, „jbdq 128
174 sl., 176, 177 S].,
příp. km. praes. 32, 33, jbgratž 318; v. jhráti
Sl.
179, 181, 182; 183 S].
dial. za příp. —je 202 jhm'
'bnuz-mb atd. 267; v.
1jiežde'ti 333
a ].

již fem. jela part. jeté js- psáno odděleně j-s

_jmám

145
134
káectž 334, 323
jím, jiem, „jisti 411 sl., js- & s- v tvarech jsem, kaditi 309
zkrác. jim 411
jsz' atp. & sem, si atd. —kájeti 336
413 Sl.
jisei, jíti 131
kuju se, káti se 75, 389
káletz' 336“

jískati 335
_js' místo jsi 415
jisti, jím, jiestí,jžem 33, jsa, sa part. 145, 413 sl. kameňatí, -ět7' 260
37, 39,48,50,84, 118, jsem, sem atd. 413 sl.; kapati 352
— jseš, seš 414, 416; káratí 354
121, 123, 131, 132,
411 S].
—jsi, si 415; —jsma, kasatz' 361
sma 417
jisti. jíti 131
-kášeti, ke kos-ití 346
jistíti 310
jsem, sem atd. v perifr. kašlati 356
jíšču, jis-hatí 365
nesl jsem, 422 sl., nesl kasu. kasatz' 361
jžše abibat 57
jsem byl 426. jsem kátět, káceti 334, 336
jit part. pass. k jíti 131 nasa fcm. nesúet 434 káti se 75, 389
sl., jsem nes fem. nesši Julii praes. -ču 364
jjz'ť,jíti 130
_jtt'z',jdu, aor. jid-, jípr
436 sl., jsem nesen 432| kázam'e 107 sl.
atd. 5, 32, 37 SI., 44,
atd.; — bývá tu vy kázatt 358 sl.
45. 43, 51, 57, 73, 78,
necháno 422; - v pe kazitz' 41. 308
116, 120, 122, 128 S].,
rifr. chybných jsem -Mžetz' 337
178, 208, 213, 441
bžeeh, jsi bžeše 437, kážu, kázatž 358 sl.
_jíti, jíeti, jmu 76, 99, byl (jest) lovieše 437, lze-, kee— za che-, chce—
„jest zavola 437
174 sl., 176, 177 S].,
,
3
18 3

jíti, jitie 131, 132
4457163 333

jsem-je (já), jsi-je (ty) kez', ehei 282
kdákati, kda'ču 365
dial. 419, 420
_
jsem-není (já) atd. djal. keeati 327

420
jmám, jmz'etz', mám, míti
32, 267 sl.; — perifr. jsme, sme 417
jonám néstt' 427
jsmy—jsú (my), jsmy
nejsú atd. dial. 420,
jmáti, je-maju 324 S].
jmě—, v. jmieti
jsmy-nenž—jsú (my) atd.
419, 420
-jme?ju, gjmčješ 268
jmění, jmčm'e 264, 268 jsom, som, „jsem 415

kej se, kaj“ se impt 387

s.

lela-,

kte-,

791g—186

klabati 351
Ktáeel 337
kláceti 337
.kláet 123
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kotáleti 337
kouleti 338
koupatž 352
klal m. Idadl 134
koupiti 305, 308
Z'Zok- dial. za tluk- 171 kouřiti 305
Ida/nětž 337
klán'ie 356
klokotutz, kloktati 369
kousati 325, 361, 362
klapal/ati 369
koutě, kul, ku/v. kut m.
klapati 327, 353
kova— 235, 382
klástž, kladu 32. 134; klouhati 359, 439
klouti, klvati 383
kovati, kuju novotv. ko—
klašó, Mašč 123
klouzati, kloužu 359, 439
vám 113, 225, 373,
Hat-, klet— 186
hru-, kli- m. klva- 383
klati, klétz' 177
380 sl., 439
kláti 356
klubau' 351, 383
kovu m. kuju 381
kla'titi 310
kluiu, klvati 383
krácení koncovky 36 a j.';
klub-ati 361
'
viz také v záhlaví kvan
klécětz' 337
tita
klečctž285; 84; part. dial. klúzati 359. 439
-kl'úzěti 337
-krácětz' 337
klečul 277
klorati 383
kráct, krásti 123
kléču, klécčti 337
klejí, kleju m. kkzu 174. klva- m. Idi-, kl'u- 383 kráčeti 337
hráču, krákati 367; —
187, 230
klvati, klidu, kliji 383
ke kráčeti 337
klejt, klétž, klžti 187
kmáSatz' 362
'
lelek-, kluk—, klgk— 246
kmen 31; praesentní 31, Mad-, chřad- 246
kradnúti
246
klgk- 246, 285, 337
S], 109, příznakový neb|
kleknútz', klak- 246
samohláskový 110, 116i hradu, krásti 134
klekotati, klektatž 369
sl., bezpříznaký neb: —křahuu, -křa.nu 246 sl.
souhláskový 110, 113,! kraj impt. m. kraj, krý
klel part. 186
klen part. m. klet 187;
_406 sl.; — infinitivní
202 S]., 206 sl.

67 sl., 109; — aor. krájeti 33781.,dial. kráju,
'— kleň impt. m. klni
Maš-, klcč- 285

klobati 351, 383

kladu, klásti 134

klad, Mádl 134
Mofati 353
klochtatí, -cu 369

kluk-, lelek-, klgk— 246

44, 47, 50, 51, impf.
54
kménostup 5, 33, 67, 78,
92, 98, 102, 116 sl.,
125, 126, 128 Sl., 134 ,
klepati 352
139, 145. 151,154, 155 i
ldestz'tz', impt. dial. klešť
41, impf. kleštžech 56
158, 166, 167 sl., 174,
187 ,
Iclem' 111.kletí

187

klenútž 246
klcp-n- 246

Het—, klat-

186

383

klícetž, klécěti 337
klícěti. klíču 337
klždět, klžzeti 337
kláíi, klvati 383
klíti, kbnu v. klétz'
klítz', khati 383

krákorati 354; krá/cořím
348
—křanúti 246

krapatz' 353
353

190 sl., 201, 204 S]., křapati
208, 230 sl., 281 sl.. křápati
377 sl., 382 S1., 406, krápčtí
kráslz'tz'
417

kletí 187
klétí, klítz', klnu novotv.
lrlejt, kleju 174, 186,
lmás'atí Se 361, 362
187, 230
kohíceti 337
kleoetati, —cu 369
1:77- 111. klfva-

—eš 337

hrála/„ti 367

sl.

kolísati 362
-koliti 314, 356

-křátž, okřá/i 75, 396 S].

koťu, kóleš. klátz' 356

-klízeti 337
, 428 sl.
klnútž, klnu, kleju atd. v. -koušeti 338
klétz'
kopatá 327

303, 308, 314

krástz', kradu 122,134
krášha, kráslžtž 314
krat, krát! m. krájetž 337

kolébatz' 351

koncovky 6
-končěti 337
kondicional 1, 2,

353
353

krátz'tí 300 sl., 304

křčen., krstítz' 311
-křčeti ke krčitz' 346
421, křehotati, křehtatz', křech

tuti 369

kraj impt. 202 S]., 207,
kraju praes. 202, _203
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—l'/řěju,J.:/řídí, Jařátž 75, kůle-, kla'ti 356

kynúše ímpf. 239, 247

' 369“

log/míti, z kypkyv- 247

'

kúletž, kouleti 334. 338;
dial. praes. kůlu 134
kulhati, kulžu 363
lmndati se. -dzu 368
lcúpati 352

křěmiti 247
krěp-n- 247
křaoťem part. 102, 314
křičeti 285

247, z

kysati 361, dial. kysť 145
kývati 328, 353
.
kyvatati 372
lcyti part. lcójqšte stsl.
k-úpžti 305. 308
247
křísitz', křz'esz'ti impt. křěs kupovatz', mju 32, 56. 68,
kach- 314
305
113, 352, 398 sl.
krmiti 308
kúsatž 325, 361. 362
-l, -l, z -l5, příp. part.
kroc'. krát, m. krájotž 337, -kusžti 300, 308
92, 93; při vzorech
Jcúšěti 338
338
jednotlivých 123 atd.
llrutáleti 337
krod, krádl 134
-Z' za -li v part. 95
lcutati 373
krochtatž, -cu 368
(ah-, leh- 163 a 247
lalmúti 247
kutí, kování 382
krojitž 305
krotitž 300
kváču, kvákati 365. kvá luhu v. léCi
ko'oucetz' 346
čím 348
laj- m. lej-, létá 397
krstítí, křstítz'praes. -šču kvantita v imperativě 42, laju v. láti; — místo
leju 397
202, 209, 304 S]., 349
atd. 75, 301; part.
krščcn, laršten, křŠča-n, sl.; — v infinitivě 71 lak-, lek- 247
křšíen,
Ici-čen, křt'én
SI., 122,143, 151,100, lákati, -ču 365
311; biešc křtieše 64,
176 Sl., 193, 203, 210, lak-, léci 163; lákl, pro
437
lákly' 164
. 217 sl., 219, 232 sl.,
Jařčětž 338
. 235, 240 sl., 263 sl., lakomý 91
křtíti v. krstítž
276 S]., 304 sl., 322 sl., lámati 328
krúcěti 338
lán m. lén, létá 397
[ supinu
376 sl., 79,
387123;
sl.; —
_ vv lapaťz' 353
k/rul' fem. kryla 204
krvácetž 338
part. -nt 85 51. a při lapatatz', -cu 372

247

kry-

látati 373

z kra— 201

lcry', krýte impt. 202

''

vzorech
123 atd.; jednotlivých
— v subst. látz'. laju 32, 68, 73, 75,

kryj— 2 kraj- 201 51.
!
kry/ji, -_7'u,larýtí v. krýti

verb. 105 sl. & při vzo

rech jednotlivých 125
atd.; — viz také v zá
kryl, krýl 203 S].
krýtz', kryju 32, 38, 48, . hlavích dloužení & krá—
67. 75, 95 111. 200 , cení
' kvasiti 300
sl., 203 sl., 206 sl.
kvésti 135
lcrzati, kržu 360
krb-, kry- 201
lwa-, 'lwět- 134 sl.
krbst— 314

lunet-, kvbt- 98
lmetu v. kvístž

km;-,
tz s lastm'etz' sě v. stvie-g km'el— v. kvíl
kšíti, kšu 314
| Ict—dáti314, impt. kvěl 305
kí- za chi-, chtieti 282 S].gkvílžicž 89, 314
kvžsti, ktvu, kvetu, 5, 67,
letěl, chtěl 284
92, 134 sl.
ktv- za kvt- 134
Ictvu v. lavístz'

kublati se 357
kucu, kutati 373
kuiu, kuji v. kovati
kulmatz' 358

Invii-, km?—, kmístž 134 sl.

| kvou, jabka levou m. ktuou
|

134
[mvt-, ktv— 134

kvbt- 134

113, 318 sl., 385 sl.

-lati praes. -l'u 355
láv m. lév, lěti 397
-lážetž 346
-le, -lé -lč dial. za. Jí,

Jy v part. -l5 95
lé, hic—,lide-,

lití 214

líc-

part.

lócěti, lécěju, léču 334, 338
líci, lab/uvah 159 sl., 163..
lěčf£,'laku 163 sl., lékl 164
lecu v. letěti
lécu v. létatz'
léču v. lécěti
leg-, lgg- 32, 69, 163,
247
leh v. léci, laku
lehatz' 169

lehčiti 303
lelmútz', lahnútz' 69, 247
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-lch0vati 69

lehtati, lechtati 369
lej, laj impt. 387 S].
léj-

z lézí—215

Zéjat m. léti 397
lcju v. létě
lgk- 163, 247, 338
lékl' 164
lckmíti Sc?240, 247

lití, praes. l'ú, liú, lí, lém, ' máchati 364
Zim, lijž atd. 75, 213 sl. maj, majte impt. my'ti
207
'
lis-, lěz- V. lňzti

mal, měl, míti 268; —
lízat/, lzátí, lížu 359
-lo příp. part. 92
w'zal pl. měh', mietz',
mnu 187
lokati, -ču, 365
lomz'ti part. -men. -měn mám, míti, jmám, jmieti
308
'
267 sl.

lou- v. lú
lekstati, lcktatz' 369
byl
(jest) loviešc
lclcti, leleju, lelenic 368 lovělti,
,
.
Jožihí 69
lém, léš v. lití
lenětž 265, 269
lpěti. lpieti. lpíti 72
lenžti 265
lstítž 75. 311 '
lščz'eti Sě, lšču 285
Zápatí. lípati 353
lcpšžti 303 Sl.

lšt'- V. lšč

leptati 370
lesktati 369
létatí. -cu 370

lží, liú, lí, líti 213 sl.
Ju konc. part. m. —Z93,
124, 144. 162, 241
lúččti 338

mamrati, -řu 355
-manútí, -manu,
235, 247
-mářěti 339

—měncš

másti, mam 135
mastiti, impt. dial. mašť
|

41

mášu, máckať 364

letětí 259, 277, 285
léti, lcju 215, 315 sl., lúditi 308
lupatz' 353
397 S].
lúpati 353
leťúcí 89

*mať, míti

268

mátati 373
multi praes. -n'm 353
matlati 358
matu, másti 135

n'mv, mčvšc. mnu 187
mazáníe 107 S].

mazati 359
lupotatí 372
letuiúcí 90
lúskati praes. dial. lúšču mazliti 308
lez impt. lécz' 163
367
mažu, mazati 359
lézti, lem 44, 45, 142, lzáti, lížu, lízati 359
mčžeti, mču, mčz'm part.

144, 145
lžě, lžúc-, lžic-, praes. lžu
leža, v-leže 84
v. l/láti
leže-, lécí 163
—lskonc. part. 92 SI.; —
ležčjúcí 90
dial. -l5, —lb za, pl. -lz'
95
ležen, ležení 163
ležěti, 'ležu,_lež_ím 69, 79, lbj— z leý—215; — lbí-,
“- 394
259, 275, 285
lbsk- 285
lcžúcí 90
-m příp. 1. os. sg. 6. 11;
lha, lhúc- 363
— příp. 1. os. pl. 20,
lháti, lžu 363
21, 22; — novotvarů
Nm nl./lžu 363
konc. ]. os. sg. 8; chro
lí, Mju, impt. lí, lij v. líti
nologie tohoto novo
líbiti 305
tvaru 9 S].
libotatž se 372
lícetz'

v. Zécčtz'

lícu v. lítat-i
líčžtz' m. lécetž 338

lžgotati Se 372
bij—, Zžti v. lítá

líh-, lék- 247

lím v. lití
lípati 353
',
lítati, létatz', -cu 370

mčal 286

-mčítz' 314

mdlc'tz', mdlíti,

part
269

mdleju
mdlel 76, 265,

mdlíti, part.
mdléti

-mdlcl v.

mdlíti, mdl'u, part. mdlz'l
75, 265, 315
—me příp.

20;

1. os. pl.

zdlouž.

dial. -m 20

19,

-mé 20,

-mě dial. za —my v 1. os.
pl. 21

-m konc. part. 91; _mg 247

místo -n (part.) 102
macu v. metatz' v
'
-m m. -(j)sem 420, 424 medium 6
—ma 5 konc.
16;

pl_._22

1. os.

mácěti 338
mácť, másti 135
máčcti 79, -ču 338
mágat, máďžu 363

du. Méyaf,

977671217363

melmutíe oka 243
měch aor. jmz'cti 268
měj-ho-děk 267
mej, mejte impt. mýti 207

maju, myju 202, 203

mela—, mak-,

mekl

fem.

|mítí v. jmíetí

mkla 249
'mízati. mizetí 339, 325
měkčení souhlásek 34, 36, mlrnútí 249
mladítí 346
41, 119, 149
mlaščětí 286
měkčítí 330 sl.
mekotati 372; mekotatí mlátítí 300, 310
se 372
mlčotí 259, 273, 286
mel'u, mlátí, ml-ítí 196, mlcn. mlín, mlat part.
mlátí 195, 196
meu—, měn-, man- 247 sl. mlétí, molu, mlítí, mplí
menšítí 303 sl.
76. 103, 194, 195 S].,
356
mer-, mbr- 99
méstí, metu 135
mlezíva, 41:0, --ína 145
*mléztí, mlzu 145
městys, -ís 439
mlítí v. mlátí
mčt-, mat- 135
mlknútí 240, 249
mgt- 135
metatí, moou 370
mlotzll, mlátíl 307
mětenío 135
mlat/l fem. mlcla, mlc'tí
194
-měti m.. -mnčtí 286
metu, méstí'135
mluvě part. abs. 88
mczítí 308
'-mlúvčtí 339
mlu'čúcí 89
mhouřití 39, 305
mlmřul, mluvil 307
-mí příp. 1. os. sg. 6
mlze. *mláztí 146
miaj, měj impt. 267
mie- impt. m. mefi- 267 mlzu 145
vmíact, mástí 135
míecu, mictatí 371
-mnážetí 339
mie-ho-(lí'elc 267
mně— v. mníetí
míech impf. 268
míes- srov. mís
mněn m. mat, 'mnut 187
míestí, mástí, matu 135 mnietí, mnítí 57, 286 S].
miešětí, míšetí 339
mnu, mnoutí v. míetí,
mnu
.
míetati 325, 371
míetí. jmíetí 267 S].
mnu— m. maz-, mě—v. míc
tí, mnu
míeti. mnu., mnoutí 177,
mňu v. mníctí
179, 181, 187
mí-ho-děk 267
-mo příp. 1. os. pl. 19,

mohu v. moci
mobřatí 260
-mos příp. 1. os. pl. 20

most m. mocí inf. 161
motatí, -cu 373
mou- v. _míí

moz, mazte impt. 158, 159,
164 sl.
mozt inf. m. mocí 161
mož impt. m. maz 158,
159, 164
móž. móžta. móžme, móžte,
z možb 38, 164
moža, muža adv. 84, 161
možací adv. 161
može— 164, 165

móžem sg. 1., mohu 158
mřa, mřauc- m. mm 193
mřč- v. mříctí
mříeti, mřítí, mm 5, 49,
50, 52, 67, 76, 92, 193
sl., 196 sl.

mříl fem. mřela 194
mřítí, mm v. mříeti
mřížděti. 346

mrknutí 249
-m/rl 92, 197

mrmlatí 358
mrtííatí 260
mm, mřítí v. mříetí; —
mřu, mřou m. mr— 192,

97
mrštití 303 Sl.
mrzetí, mržu 287
mstítí 75, 301, 310 S].
mstujúcí 91
míhotatí 373
20; — příp. part. —m5 mšču, mščen, mšt'- v. mstítí
91
-mí'l, měl 268
-múcětí, -moucctí 339
mocí, mohu, móžeš 38, mí'lct, mocí 165
mímící pomíjející 249
72, 84, 158 sl., 160, múcu v. mútítí
mínútí 68, 111, 235, 236
, sl., 249; bícchu mínušta
161, 162, 164 sl.; — mučenník 102
inf. dial. moct, moctí, můhl, mohl 165
249, 437, 64
-mírati '355
most 161, móc, móct, mul fem. mylo 204
můct 72, 160, 165
mímící samohlásky 94
mumkatí, -ču 365
moou, motatí 373
| mumlatí 356, 358
mílqutí, míšu 339. 361
mumrat-í,
-řu 355
mísít-í impt. měs 305, dial. mod se, modl se impt,
musítí, mušu 10, 300,
míč 41
315
315
modlítí se 303 sl., 315
míšetí 339
lmodl'uíúcí 91
mušetí, mušítí m. mus
míšu, mísatí 361
mítatí 371
3 5
tmodřatí 260, 263

458

mušn v. musiti

naději v. nadietz', — na navšc'ievitz',navštíviti 305
ději se v. nadietí sě -ne příp. km. praes. 32;
mútz'tz' 300, 305
můž, můžme, můžte 164 nademše part. 183
za, to je dial. -ňe, —no
muža, můžu, moža adv, nadčt, nudit 223
239 a. j.
_
84, 161
_nadí, naděje pra_es. 3. os. —ne,dial. -ňe. -ňo v konc.
můží m. mohou 158
sg. 224
km. praes. vz. pnu 175
můžu, můžou m. mohu,_ nadietz'. nadíti, nadějí nedovířeti, nedověřovatz'
346
220 51.
mohou 158, 164
-my příp. 1. os. pl. 19, nadietz' sč, naděju sě, na nechuti, -ehajn, -chám
díti se, nadějí se 223' 324; — impt. nechaj,
20, 21, 22
sl., 393
' nech 324; skleslý v adv.
mýeeti 339

myj- v. mýti
nádržejúeí 90
\
nádržeti se 280
mykat'i sě, -e'n 365
mýliti 39, 305
nadšen 244
|
mys, mysl, myslte impt. -ndn z -n-bda m. —jdn|
129
315 sl., 442

nechaj, nechají, ne
ehajž, neckajžť 324; —
nechuť, neehaž, nechažť
324; —- neehy' 324; —
neehž, neehžť, neštr 324

nahl part. m. nahnnl 245. nejní, nejni 419
mysletž 316
myslitz' 5,5, 300, 303 sl., „najden part. najíti 131 nejsem 413, 418; nek—,
308, 315 sl.; impt. dial. najdl part. najíti 131
najdu v. najíti
mysli 41

najezený 133
-my's'leti 339
myšlz', myšl'u, myšlen v. najíst, naiíti 131

néjs- 418; nejsn 1. os.
sg. 419
nvčměti 265

nemoci 164 sl.
m slztz'
najíti. najdn129 sl., 131? neňa', m. nejsú 419
máti, myji. 76 S]., 95, 207 najs— za nejs- v ne-jsem* nenáviděti 295 sl'.
mýtiti 310
418
, nenám'ďzieí 89
mzíetž 340
najsť,_najše', najt dial. zai není, nenie 418 SL; ne'—
najíte" 131
* nie,nění419; dial.
mžietí, mžu, mžítz' 287
419
-ma příp. 1. os. pl. 19, naléei, —lehn 163

20; — příp. part. -ma náležejúcí 90
není-sem (já), není-sí (ty)
91
náležetí 285
atp. 419, 420
nandn 129
negwobyšúený 66, 81
-mb příp. 1. os. sg. 6; — napětí 188
dial. za -my v 1. os. napieti, -pnu, -pnonti 176 nes- srov. něstz'
napjetž nesprávně 188
pl. 21
ňešc', nás-ti 143
narázěti 341 sl.
mg— 339, 340
*nesel, ne'sel, ne'se'l, nesel,
mblé- m. mlé- 191
nesen dial. za, nesl 144
nařéei, -řkn, -řkl 167
mbnjati stsl. 259, 267
naříkati, dial. -ču 366
ňesem dial. za nejsem 418
mbr- v. mříeti
nesen, nes'en 146
nasi, nasej impt. 229
nastřčl, načřěl, -čřieti 195 nesena. býti 434
s.
-n-lvklá,dá.no
analogií 185 nasúti, naspu 154
ne'sete 2. os. pl. m. nejste
149
-na, -ňa part. -nt 82, 241 -nášetz' 340
ma, -nu příp. třídy II. naštři, načři, -čřietžimpt. nesla-m, nesla-jsem atd.
424
67, 68, 111, 235
195
nač fem. načla m. načal mcg-ti v. —nq příp. II. tř. nesla-eh, nesla-jsem atd.
180
424 sl.
-natz' praes. -ňn 358

167.

mak- 249

načřz'etz', načrn

195 sl.

natře—, načře-, —čřžeti195 nesl—em, -es atd. za nesl—

náčstr-, načtr- v. načřz'etí -náve't1,' 340
náviděti 295 S].
nadájet 346
'
nadátž se 223 Sl.
náviďúcí, -z'cí 296
navreeti 346
nadejdn 129

jsem, -jsz' 424
nesl-ch, nesli-ehme, -ckmy
atp. za, nesl-jsem atd.
424 sl.

nesmyslelz' 316 ; nesmyslz'ií -nt konc. 3. os. pl. 30; oběcět'i 344
oběd 411
316
— v part. -nt 81
ne'st'i. nesu 67, 110, 123 -nti příp. 3. os. pl. 23 -.obědvati 325, obědovatž
141, 143, 146
42734 konc. 3. os. pl. 23 * 405 .
nesu dial. part. z nesl 144 —nt—ja-,-n.l-jo- km. part. obcjden part. pass. obejití
131
-nt 81
'
ne'su, néso 1. os. sg. m.,
nejsem 149
-ntb příp. 3. os. pl. 23 obejmu, objietl 177
nesu-lamy dial. za nejsme -nu, —ncypříp. 11. tř. 67, obelhaven, -včn 308
420
obendu 129
68, 111, 235
-núce'ti 340
nésa aor. stsl. 143
obespu, obsúti 154
nucu.
nutiti
300
nošen, nesen 146
obímu, -eš dial., objímatz'
354
nešť-, z neehžl 324
-núch, -nús'c novotv. impf.
netáhnu co učiniti až 254
II. tř. 239
obinútž 242, 256 sl.
-něti, dial. iteratisz k -nuknúli 240, 249
objach, —jčch aor. 183
—núti 346
-nu-l m. -l v part II. tř. objz'etz', obejmu 177
241
objímati 354
netrty' 198
neurčité výrazy slovesné -núl, -noul konc. part. objítz', -jieli v. t.
obléci, obleku 158,163
422
za —nul 96, 241
vv!
máti, —nauti, —nout-i inf. obléci, obleku 159
neverucz' 89
II. tř. 240 sl.-, — dial. obleč m. -c, impt. 159
nevrlý 92
'iterativa k těm slovo— oblež m. -z. impt. 158,
nz'c'ěti, -ču 287
sům měli 346
163
niesom, z nejsem 418
nutili 300, 31,0
obnoven, —včn 308
niet.- nieto, není 419
obouV. obú
nuzitž
300,
308
nikňení, nlknutí 243
rzí/jsu atd. dial. z nejsem obraceli 345
m'knútz' 240, 249
418,
419
obrátili,
impt. obrať 304
nima, pol. nicma, za není
-obrazz'ti part. -obrazcn
nýní, najme, z né—419
420
311
ny'su,
nýso
atd.
dial.
z
ms part nesl 144
obrész' stsl. 406
nejsem 418, 419
nit, melo, není 419
nýl'l, nyji 76 SI., 207
obsadu, obsiestí 138
nížitz' 305
nzleti, nžu 287
obsahu, obsieci 168
--nný adj. 102
obsieci 168
-nznúti,
-nznu
249
-no příp. km. praes. 323 nžu v. nzíeli
obsiesti 138
-no příp. part. —na101 sl.
obsúti. obespu 154
-ňo dial. za -ne v km. -no part. 101 S].
0 dial. m. a' 36
obtřpččti 343
praes. 175, 239
—0přípona km. praes. 31, obúti, obuju, obul, oboul
—nól, -núl dial. konc. part,
234 sl.
33; příp. km. aor. 44
96, 241
.
-o dial. koncovka 1. sg. obúze'tz' 343
ňos dial, za ncsl 144
7; 3. pl. 27, 29; — obyčen 257
ňosem atd. dial. za ne— dial. m. -e 36
oby/kmitá 242, 257
jsem. 418
-6 dial. koncovka 3. pl. —óca dial. adv. z, part.
nosili impt. dial. noš 41
26, 29
praes. 88, srov. -úca
-nos'úcí, —nošácí 89
-o- v du ]. —choc- a pl. ocetl se, octla 243
nošul, nosil 307
1. -chom—vynecháváno ocitnu se, octnn 243
non- v. nú
octnútl se 243
53, 60
-noven5 stsl. part. II. tř. -o- mírnící v part. -l5 94 od- srov. ot
2-12
obalování v part. - a 93, oďqj m. oděj, impt. 221
oddalati 324
124 a j.
nřietž, nru, nřeš 197
-nt příp. 3. os. pl. 30; ——obcě sg. nom., obec 440 odejdu 129, odejdem'e 131,
obdoletí
324
odejdl m. odšel 131
příp. part. 80 SI.
1

460
okřání, okřienic 397

odčji, -ju v. odieti

osiccz', osahu 168

odejíti, Jiti 132

okřátz', okřz'etz' 75, 396 S]. osžesti, osadu 137

odejmouti 177

okiěju, ohřieti, -áti 396 S]. osiřěti 259, part -e'l, -al
264
okřz'eníe 397
.,
oslepnútí, part. -v 242
ok/řicti, ok/řěju 396 sl.
okříti, dial. okřiju \'. osoba grammatická 1;
okřioti
první 6, du. 15, pl.
19; druhá sg. 11, du.
-ol za, 1; v part. 94, 122,
124, 144, 162, 242
16, pl. 22; třetí sg. 13,
-03 dial. za -ál v part.
(lu. 16. pl. 23
96
osoba, (nikoli mase. osob)
-ól dial. za -úl v part. 96
pl. gen. -óv 440
-om dial. za -ú v 3. os. osobní přípony v. přípony
ospu, osúti 153, 154
pl. 26, 27
-om koncovka 1. os. p1.' ostouZeti 343
aor. sil. 46. 121; zato ostřící, -stři/m 170
bývá neporozumčním ostřící, osůřieoi, -střěhu

odejs'c' dial. odejítz' 131
ode/'t dial. odejítž 131

odendu 129
oděm'o 223

odět, odit 223

odhrl, odhrnul 246
odchoz- v. otcboz
odz'eti. odčju 220 S]., part.
oděl, -z'el, —íl 220, 222

odien, odín, odět, odit 223
oditz', odd

atd.

v. odz'etz'

odiv part odíti 222
odjaoh, -jěch 183

,

odjieti, odjíti, odejmuíl 77,

183
odlážetz' 346
odnaúčetz' 343
odnávčtž 340
odol subst. 324

169
-em 46, 121
-om dial. (MŠ.) m. -a'm osúti, ospu 153, 154

ošpu, ošpi 289
1. Os. sg. 321
-om dial. m. -ú 3. os. pl. ot- srov. od
26, 27 a při vzorech ot'al, otěli v. otietz'
odolati 323
jednotlivých
-otatz' pracs. -oou 368
omácěti 338
otázatž 359 S].
odpočal m. -činul 244
odpočinu 243 sl.; mate omdletž impt
omdlej, otqjdu 129
se s -počnu 244
oteřku, otřéci 166
chybné omdlž 269
odpočítž 244
omrkn'útz' 240, 249
otevřítz', mm 192, 198,
omzeti 340
odpočnu v. odpočinu
otevřity' 195
omžíti sa 287
otezvatž, otzozm 375 sl.,
odpovčoh 293 S].
379
odprášctž 341
-on dial. m. -ú 3. os. pl.
26
otěž impt. olázati 359
odřo'ož, odeřku 166 sl.
odřieču, odřz'ekatz', -řžču, -ont konc. 3. os. pl. 30 otc/zozúcí 89
-říkati 366
-ontb konc. 3. os. pl. 23 otieti, otmu part. oťal pl.
otčlz' 185
opásati, -pášu 361
odřítý 195
odstráieti 346
opěšětz', -ša?y' 264
otz'ežu, otžži, otázati 359 51.
odstrášetž 346
opiecěti, opžoeti 340
otléoi, vleku 163
' odšá. -šiel 139
opojúoí 89
otmu impt. otom, v. otieti
odvolatz' m. odolati 324 opolct-i 237
otpřisieci, -sahu 168
odyndu 129
opovědě:z-, opovězen— 294, otřety' 195
odzovu v. otezvatž
295
otrlý 92, 198
ahl, ohnul 245
otrok 439
opřaku 166
ohlášeti 346
oprášeti -341
otřpčěti 343
ohřieti, -hřít2', Jzřáti 227 opřieci, opřahu 166
otva'řětz' 344
sl.
otzovu v. otezvati
oprmitž 250
-oj- m. —aj- v dial. impt. opustětž. -ěly' 263, 269
—ou kouc. 3. os. pl. 24, 25
322; m. -ui- v VI. tř. opúščěti, opúščějieoh 332 -ouceji adv. z part. 88
400 sl., 402
orati, ořu 354
-ouoí adj. part. -nt 83, 89
oklúčúcí 89
osadu, osiestz' 137
-oul part. 111.-ul 241
-outz' inf. 77
okřah-, okřáh- 246, 247 osmi, osěnže 106, 230
okřanúti 246 sl.
osésti, osžesti 137
-outz', —úti, -uji 234 sl.

461

-ov-a- příp. km. inf. VI.
tř. 68; přehlas. v-ě—va
400 si.
-ovaj impt. m. -uj V1. tř.

402; — -ovaja part. m.
—uja 404, -— -ovaju in.

mju

ovísatz' 345
ozditi, ožďcn 310
ozžbati 155, 352 (k tomu

oprava na str. 441).
ozíbu 352
ožécž, ožhu 172
ožd'en, ozdz'ti 310
ožhu, užéci 172

ožiti, oživu 155, 156

pad-, pád- aor. 44, 45,i
136

vých 123 atd. [mezi
tvary jmennými sub d)] ;
—- participium -nt 4.
24, 80 sl.; v češtině
zvláště 83 si.; jeho
kvantita 85 sl.; bráno
absolutivně 88; adjek
tiva podle něho utvo
řena 88 sl.; při vzorech
jednotlivých 123 atd.
[mezi tvary jmennými
sub c)]; — participium

433, impt. 433, kond.
433 sl., inf. 434, part.
434

pášu, páchati 364
pášu, pásati 361
ptz-, m'a-, pja— 187
pach aor. 175. novotv. 176

pal-. pe'l- part. 179

pat. pat, pět- part. 181,
188

pati, pátí, pnu 174. 176,
177

—na 4, 101 si.; v češ -pátřeti 346

tině zvláště 102 sl.;
při vzorech jednotlivých
124 atd. [mezi tvary
jmennými sub g)]-,
„participium -ta 4, 101
sl.; v češtině zvláště
102 sl.; při vzorech
jednotlivých 181 atd.
[mezi tvary jmennými

patřitz' 304
-patý. -pžatý 187
pav, pav, pěvš- part. 180,
188

pec sup. 161; impt. 158,

159, 165
péci, peku 5, 111, 156 sl.,
165
péct, pá,-ti 161
sub g)];— participium peč. pečte impt. 158, 159,
165
-as 4 97 si.; v češtině
padzu, padal 368
zvláště 99 sl.; při vzo pečem, -čz'cm 510. m. peku
pach, pach aor. novotv.
158
rech
jednotlivých
124
52, 174, 176
atd. (udání zevrubně v. pcčetiti 310
páchati 364
v Obsahu).
-pcčín0 162
pachtitz' 310
participium futuri 81
peču, pečú, -0u m. -ku
-pa'jctz' 79, 340
atd. 158
pal, pál, pěl- part 188 participium perf. act
první : part. -6s, v. pěch aor. 175 sl.
pálati 326
t.; — druhé : part. pek, -šz' part. 162
-pálcti 340
-lz;, v. t. ; — participium paka, -úc part. 161
pálejúcí 90
perf. pass. ::part. -n5 pekl part. 161 sl., pékl
páliti impt pal 305
a -ta, v. t.
165 ; pekel, pékel, pékól,
pálčajúcz' 91
participium praesentis act.
pekeu,peku, peklu 162;
pamatafz', -cu. 372
: part. -nt, v. t.; — pckol 162, pckyl 162
památcm m. -ten 102
pass. : part. -m5, v. t. peku, péci 156 sl., 165
pantati se, -cu 372
pářu, párati 355
pckv m. pck part. 162
paradigmata 109 sl.

pád grammatický 2
padrztž 368
padenic 136
_4.padnu, máti 249; 44, 45
padu. pástz' 135

páratz' 355
participia 1, 4
participium 45 4,

pásati 361
passivum 2

92; pásti, padu 135. 136; aor.
v češtině zvláště 93 SI.; pad, pád 120
jeho kvantita 95; při pástž, pasu 146
vzorech
jednotlivých pasiva stsl. pascuum, sa
lus „147
123 atd. [mezi tvary
jmennými sub c)]; — pašó, pašč, pástž 143
participium -ma 4, 91; passivum 421, 432 sl.;
v češtině zvláště 92;
praes. 432, impf. 432,
při vzorech jednotli
aor. 432, perf. 433, fut.

pel-, plěti 153
pěl-, pal-, pal- part. pmo
179, 188

pel-v-, pléti 153
pem, pemšz' part. m. pen,
-šz' 188

pen, pcnšz', penše part.

pen-, 'pm 99; 174 sl.
pění, pčnz'e 229

per-, koř. v prnútz' 250
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perfektum 2,_ 421,
sl.,
perifrastické výrazy
vesné 2. 3; 421
chybné 437 sl.
peru, práti 378
pest' m. péci 161
pět-, pat- part. 188
pěti, pieti, piti, pěju
76, 219, 228
pěti, pětie 181,
pěv-, pav—,pavpgchv, pgsó aor.

sl.

422 piplati se 357
-pirati, -řu 355
slo- pisati, psát-i 362
sl.; piskotati, 372
ipíšu. psáti 362

_plesktuti
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plésti, pletu 136; inf.
plésti, plést, plešé,plešč
122, 123

plešču, pleskati 366
|pit sup. 210, part. 211 pléšu, plésati 361
piti, pieti, pěti, pěju plešt- v. plešč
i 228 sl.
plet part. pléti 153
72, piti, pieti, pnu 76. 103, pléti, plevu, pleji 152 sl.
173, 173, 187 sl.
pletu, plésti 136 , .

188
,piti, praes. pú, pici, pi,
part. 188' - piji 47. 48, 52, 75, 95,
stsl. 175
200, 201, 208 sl., 215
pí, piú, pieš, piti 208,
sl.; kmen inf. ]Jith 66
209, 215
pitoměti 265
pi, pime, pi'te, zkrác. pi pitomý 91
atd., impt. 38, 209, 216 pitý, patý, pnu 181
piat, pnouti 174
piú- z ISu-. —phjq-praes.
-piceti 340
sg. 1., 3. a part. -nt,
pict, pýct, -cti 161
208, 209, 210, 215, 216
pie, půle-, pic- part. 210, piú, pi, pleš, píli 208 sl.,

plevu, pleji,1W'ěti 152 sl.
"3 ict 123
pliest' 122
N

pli- m. plva— 383

pliji, plvati 383
plinu, -míti 240
plist, plist, plis'c',pletu 122
pliti, plevu, pleji v. pléti

pliti, pliji, plvati 383

plný 101
ploditi 300, 308
ploďúci 89
pú- atd. v. piá
pie- z pbje- 208 sl.
plošó, plésti 136
-pl fem. -pla part., m. plotu, platu 136
—piecěti 340
* -pal atd. 179 51., 188 ploul, plú', plul 231
piect' 161
piech, pich impf. 210, 216 plácati 327
plouti, plavu, 230 sl.
pláceti, ku plátati 340; plovati 231, 326, 353
piekol, pekl 165
ku platiti 340
piem za piú sg. 1. 208;
plově, —íc231, 353
placu, platiti 300
piem, pieš, piti 215
ploveuic, pluti 231
pieti, pnouti, puu 111, pláču, plat?-, plak-ati 350, plavu, plouti 230 sl.
365
sl.
173,174,175, 176, 177,
plozu, ploditi 300“
170, 181, 182, 187 sl.; plačujúci 91
plú- srov. plou
aor. pěck také 49, 50, plaiu, pláti 390
plúc m. plnvúc 231
52,110v0tv.pach, pach 52 plakati v. pláču
pluj- m. plov- 231, 235
pieti, pěti, pčju v. pěti plantati se, -cu 373
pluji 111.plavu 231
pick, plech impf. 210, 216, planúti 390
pluju, plvati 383
plápolati 355
piaklati 356
plul, plul, ploul part. 231
pij, pijme, pijte impt. 38, -plátčt m. -pláceti 340 pl'unúti 235, 249“
pláti, plaju 390
209, 216
plusquamperf.
2, 421,
pije, pijic— part. 210, 216 platiti 300, 310
425 sl.
pijeti ,340
plav— 111.plov- 231
plus'ó,
plésti
122,
136
piji, piju, piti 208, 215 plavati 231, 326, 353
plúti. plouti, plavu, pluji
pijiech, Jech, -ích impf. plazujúci 91
48,
52,
200,
201,
230,
pléct, plésti 123
210, 216
piju v. piji
231
pleji, plevu, pláti dial.
pl'úti, plvati 383
pil part. 210, pil fem. plejt 152 sl., 230
plva— m. pli-, pl'u- 383
pila 210
plejte m. pleťte 120
plvati, pl'uqu 383
pil part. m; pal, pnu 179 plen part. pléti 153
plvěti, plv'u, plvúci 89, 287 .
pim, piem, piti 208 sl.; plésati 361 sl.
plynutí 235, 249 sl.; no
pim, piš, piti 215
lpleskati 366
216

215, 216
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posiesti, —sadu 138
votv. impf. plynúše 57, pojodzenie 133
239, 250
pojcjte, -ďte 133
poskwňem 102, 439
pojžčéti 346
ply'oati, —vám, -ou 231
posky'sti 123
pojídá, pojíti, -jmu 176, poslati, pošlu 357;
pněn part. 111.pat 103
177
pos-las 65, 437
pnětz', pm'etz', poziti, praes.

pňu, pm'm 72, 287
pnouti v. píetz', pnouti

pojmětí 263, 268
pojtme, pojťme 130
pnu, pmd, pnut, pnúti, pojúcí 89
pnuv atd. v. pieti, pojq, pěti stsl. 228
pnouti
pokúšěti 79
pobízetž 334
poky'miše impf. 247
počaoh, počěch aor. 182 1302fem. góala, zýa'l 188
počat, -čnu 176
poléoi, —lólcmiti 164
-poleti sě, -poleju 269
početí 182, 173
počz'ch, počíše m. -čm'ech poletí, polu, polím 287
175

poltití 310
-počinúti, -čžnu, -čnu 243, pol'u, poletí 287

ty

posluš impt. 364
poslušem 102
pospíletz' 270
pos-pu, posúti 153
pos_t-_i_t_í,.-pošče—n,

.

pošťen

310, impt. pošť 41

postřětnúti 252
pošč-. poší— v. postihl

posvítí. pospu 153
potápěti 343

„pote, poďte 130
|potkati 326, 378
pomá, pomčý'e pmes. 3. potlaču'oí 89
l, 244
'-—počíti, -čnu 17,7
Imm, potříetz' 92, 198
sg., poiměti 268
pomácěti 338
potuclmúhl 256
pod' m. pojď 129, 130
'-po-manu, -po-manúti potvřzěti 343
podeidu 129
potvrzovací 89
podejz', podíti 220 51.
' 235, 247 sl.
podepřítý 195, 197
pošel, -šél 139
pomateny' 135
podieti, podz'ti 220 sl., Immuno, -mětr'š 135
pošlu, -slat'i 357
226 sl.
- -po-měn—, —po-men- 247 sl. poúčěti 343
podíte m. podějete 2. pl. |poměti, pojměti 268; m. pouštěti, púščěti 341
224
pomnčtí 286
—poueeti 341
podléci, Joh-, 163
'pametl se, -matu 135
pověděn-, pooězen- 294,
295
podpieti, podepnu 176 'pomiestž, -matu 135
po-drážetí 346
fpomím, -íš part. pomíl povčza dial. part. 84
podstatné jméno slovesnéi m. pomním atd. 286 S]. poviď, poviz impt. 296
v. substantivum verbale. pomněti 286 sl.
pozďřen, -žřen 200
podúčetz' 343
pomocí 164 sl.
pozditi, požďen 309 ; impt.
požď 41
podv-rcz' 171
pomoz, pomozi, boh-po
mozi 158
pohl, pohnul 245
pozhřu, -zhřím, Jiti-ití,
-zhřcl m. požru, -žřítz'
pohlazení, pohležení, -děm' pomož, -žte impt. m. -z
159
192, 199, 200
281
ponávěti 340
pozmím 102
pohřben, -ěn 308
ponúcětí
340
pohřbiti 152
*pozřu, impt. pozřž, inf.
panu/máti 249
pohřel, požřel 200
pozřít, pozrec, part. po
popástz', -padu 136
pohřéstž v. hřésti
. zřen
atp.-žřen
m. požru,
-žřz',
popietž, -pnu 176
-žr'z'tz',
199, 200
pohřete', požřen 199
popřžsieci, -sahu 168
pohři, požřz' 439
poprnúti 250
pohříziti 246
požčať 346,
,pozvati
379 požčiti 318
pořžču, -řžlcati 366
pokrúziti 245 sl.
'požíčěti 346
poj, pajte m. —jď-120, 130 poroučeti: pooúčětz' 342 požitčiti 318
poržu, -ržít, držel m. po \požit'i, poživu 155, 156
pójčat, požz'čěti 346
žru, -žřžt, -žřel 199, 200 \požřz'eti, požřítí, požm,
pójčětt' 346
pojčitž 318
požřen atd. 192, 199,
posadu, -sžestž 138
200
pajda, pójdu 129
posěden 138
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přa, pra part. 193, 197 přechodník přítonmý v. !přietz', příti, přdtí, přěju
394 sl.
pracem-, pracova—400 sl.
part. -nt; — minulý
přílz- v. přitah
v. pult. -zs
pracij—, pracuj— 400 sl.
pracoval-, přacěva- 400 S]. přechoďúcž 89
přžchocl'úcí 89
příchoz 98
pracuj- pmcij— 400 S]. přechodujúcí '90
přiclzozúcí 89
prej, prý 317
přad-. před- 136
přadu, pře'deš, přz'esti atd. přejít part; pes. k -jíti přiehozujúci 90
136
131; přejití 131
přij- dial. m. přej-, přeju
39V
praesens 2, 4, 31 sl.; přejměti 268
v češtině Z\láště 34 sl.; prěju, přeji, přz'eti, 394 přijaeh, -jřch aor. 183
přijam,-jem part. 184
při vzorech jednotlivých překlati 356
118 atd. (udání zevmb— přel, přen. přep. přítě 1977 přijdu 129, 132, jdout 131
přz'jetí.- jčtz'e 182. 184
né v. v Obsahu).
164, impt. -moz,: přijal-, přzjíd- aor. 132
praesentní kmen v. kmen |přemoci
-m0ž 159
|
praeterita jednoduchá 62; 'přemřítý 197
| -přžiiet7l, -jíti, -jmoutz',
-jmul76.177,178,181
: aor. & impf., v. t. přěplovenic 231
přah—,přála-,přěh-mřieh přěstříez', —střz'hu 170
přejití, "přijdu 129, 132,
165, 166
přešiel 139
přijdout 131,př.íjit part.
pass. 131, přijití, -jitže
—přáhati 326, -přálmúti :přeťach, -těch 3.01—188
250
řevrci 171, impt. wma, 131, 132
přzjz'ti, -jmu v. přijžeti
prálmútí, impf. práhn-úše ? -vrž 1'9
57, 239
přzjme'tz' 268
-přez impt., -přěž 165
přahu, -přčžeš,přieci 165 -přěže, -přčžen atd., přiecž. přzimoutz' v. přijietz'
prai. prý 317
přale'ei, —lehu 163
přahu 165 S].
příležeti 285
praju, přaju, přeju 395 prchnútž 250
přím, příš. přietí 197, 288
přál z pravil 317
priast'. přístí 136
přím v. přímnout
přást, přístí 136
přibližúcz' 89
přimčti 268
-prášetz'. ku prositž 340,
příčestí přítomné v. part. přimlúvět'i 339
ku prášiti 341, 346
—m6; ——minulé
činné přimnout, přimnu,
m.
přát part. za přán 396
v. part. Je; — minulé při-mnou),“ .
prát' z praviti 317
-jm0utz',.
|

trpné v. pam ma 3 -i6
prátz', peru 378
přáti, přejí, přál 73, 75, příd, přadl 136
příd—z prijbd- a. príjid
95, 394 S].
132
prapdoueí 89'
přiďa'l 392
právěti 341
pravžti
praes. pruvóu, příď, přijď 132
\. práv'u 299, 317
přídu, přžda m. přzjd
129, 132; přídout, při
prázm'tz',impt„díšlprážni

part. přímzpřijal 180.
186

přřmu. m. při-jmu 184
přináležeti 285
přindu 129
přinmu, přijmu 186
připžetz'. -pnouti, -pnu

173, 177
přípony pádové 5; —
osobní
5;
přípony
přieci, přahu, přěžeš; grammatických
-přažen, -přežen 166
osob
165 sl.

před-, přad- 136
jednotlivých,
silnější
předdiech ilnpf. 130
přieh-, přáh- 166, 250,
(prvotně) a slabší (po
326
předqjc, předejití 131
družné) 6—30 (kde tu
o které se jedná. udáno
předjít part. pass. k -jíti přienže, přím', přání 396
131 '
zevrubně v Obsahu).
,přiesti v. přístí
připrnúti 250
pře—drábčti 346
přieti, pm 76, 197
jít/£ 131

prázdnítí, -žďňcn 310

přídržetz' se 280

předšcu part. pass. k -jítž přieti, přu, přím 76, 197, _přžřéei 137
131, 140
273, 288
,přz'sá 167,přísahu 167 sl.
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přžsám, přisám bohu 168
přisa/u, přísau bohu 168

praščen, -šťen 310, impt.
dial. prošť 41
přisěz, -sčž ímpt. přisžecž !pros'úti, _-spu 153, 154
159
proš dial. impt., v. pro
sítě
přisícqi, přísahu 159,
167 S].

paci impt. 165
phj— z pcž- 208 S].

pbn- 174 sl.
pln-čti, pbrq a pbrjq. 197
ráběti 341

prošču, proščen v. pro ráčiti 305
státi
radití 300, 317
rahotati 371
rančjúcí 90.
ráněti 346
prskatz' 367

,

přispářctž 342

protióúcí 89
př-t'spu, -sútz' 153
-přz'st m. -přícz', přahu prováděti 334, 344
161

přístí,

rst 101

rapotatz', -cu 373
přadu, ?
pršču, prskať 367
řas-, řčs-, žasnútz' 257
pršech aor. prchmiti 250 rastq., rostu 136
pm, přietz'. přžti 76, 197 -ratí praes. -řu 354

přiesti,

přědeš 136
přišat, —šcl139
příšč— v. příšt

přišel, -šél, -šz'cl, -šíl 139 ,přu, přím, přžetí, příti -ráze't72 341 sl.
76, 197, 273, 288
raziti 299, 308,
dial. má 41
příště, příštíe, -ščz'e 131, prý 317

impt.

pří-šet) m. -šcr.l 140

prgd-, přadu 136
prgg-, přahu 165
přítok aor. v. tak
proj-, prěj- 394
příti V. přietz'
psaní, psání 159
příti, přátz', y. t.
psátž 362
příti, přijíti 132
psouti, psul atp. 405 sl.
přžtie, příj-itz'e 132
přitovařžšiti, biechu n. bě psovati, psuju 405
chupřitovařišta 64,437 psutí 405
pšu, pšeš dial. m. píšu,
přívyčen 257
14

-eš 362

příznakové kmeny praes. -pty'let7' 341
puču, pukatž 367
přízvuk v aor. 44
pudu, půjdu 129
prjasc, přístí 123, 136 pugct 439
-prnútz' 250.
\půjčíti 318
probyšúcný 66, 81
;půjdu 129

proctnu, procituu 243
prodčji,

pukati 367

-diot7', -dítz', -děl, pul fem. pila„ pití 210

4111 220 S].

projdu, projití
proklati 356

razu, rázi v. radžti
-rážetž 342
ražu v. razžtž

roč-, rou-, řeč-, řce- 166
roi, řcz' pl. -ěte impt 158,
166
rčo-, řče- 166

,

rčen. řčen part. 167;
subst. verb. -í 167
rdz'etz' sč, rděju,' rdítž se
76, 269; impt. rdz' m.
rděi, part. rdícz' m. rdě

jící 269

rdz'tž se v. rdicti sě
řeci inf. dial. ustrnulý
166
řéci, řku116, 161, 166 sl.;

aor. řěch\49, 50752;
puom, puoš, půjdu 129
53, 160, 166, 439, řek,
129, 231 'pustčti, -čju 269
řečech 53, 166, 167
pustíti,pušču 301, 310; řéct inf. 167
_

proklaty' 186
impt. 41, 317, dial. řečech aor. 167, řečz'ech
prolákly' 164
pušt' 41, 304
impf. 166, srov. řěci
pronznútz' 240, 249
púščěti 341, impf. o-pú reduplikace 31
propástz', propad- 136
řek/nutí 250
ščejiech 58, 332
prositt, prošu 29, 32, 33, pušču V.pustiti
--ře7wtatz'.řehtati, -cu, 371,
48, 55, 68. 81, 87, 90, pušt' dial. impt. 41, 304
"372
112 sl.. 298 sl.; impt.. pušť— v. pušč

řčch, r'ech aor. v. řéci _

part. prošen 308; part. pycu dial. pytati 373

rechotati, —cu373
řcchtatž 371
rej—,'ryj— impt. 207

38 sl., dial. proš 41; púzčtž 341

stsl. prošb 98
prospu, -sútz' 153, 154

pyči, -ču, pykati 364
pyskatz', pyšču 367
prostiti, prošču 301, part. pytati' 373 _,
Gebauer. Historická, mluvn. jaz. česk. III. 2.

reju praes. rýtž 202, 203.
řeju, hřejí 227 sl.
BO
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rek-, řek- 166, 167
řckmřtz', řknútz' 251
řeku, řku v. 'řécz'

róstí, rostu 42, 120, 122, roztřu m. rozpstru 192
136 S].
rozuměti 261 Sl., 264

rosu- m. rozsu- 153
ÍRosulek 154 '
repítati, -cu 373
repiati, -cu 347 sl., 368, 'róšu v. róchať

rozm'jctz' 345
rozvodňaly' 271
rozžal, -žat, -ža-v 258
—ř0u, -řú m. -9'- v. 3. rozžéci, rozežhu impt. ro—
372
zežzz' 172
os. pl. vz. třítz' 192
řčs-, řas-, žasnúti 257
rozžcm'e 172
revui, řvát'i 232
'rou-cfrtz'
m.
hrouceti
346
-roučctz'
342
rozžev m. rozžeh 172 _
řevíc— m. řevéžc 233
rozžhnútž m. rozežlmútž
must/, rostl 137
řevu, řú-tz', řváti 232 sl., Raušal 342
258
78
rou-ti, rváti 384
rožal, rožat
m. rozž—
řezati, řeži 358
258
rozčaeem'c,
-česnutic
243
řícěti' 342
rozčesnúti 243
rožel m. rozžchl 172
říci, říc, říct v. řécž
rozderu, rozedmti 377 rožz' m. rozežzi 172
-říču, -_říkati 366
rozd-ielčz' 440
rožíhl m. rozžehl 172
řídžti 305, 309
rozcdmtv. rozderu 377
rožnu m. rozežlmzv 258
řžeču, řa'ekati 366
rozcdřietž, rozedm 191 S]., rožu, rožžu m. -žhu', ro
řicd-z'tz' 305
zežhu 172
194, 196 .
řiech správně řěch v. rozejže, rozežže 172
rožz-i m. ro'zežzz' 17 2
'řécz',
rozeklati 356
rožžcl m. rozželfl 172
řžekatz', řicču 366
'
rozepnu, rozpictz' 176, ru- m. rva- 384
ržlwtat' 371
188
—řu m. -ru v. 1. os. Sg.
řich, fu.ch aor. řúti 233 rozcsk-řvieti 198
vz. třz'etz' 192
řžjz', řuju, řútž 232 Sl.
rozespu, rozsáti 153 sl. rúbatz' 352
řúcčtž 342
řz'k- m. řk-, rbk- 166, rozcškřvietž 198
á-ozežlmúti 258
—rúčě$í 342
167
rozhřieti 227 SI.
říkajíc abs. 88
řuch, řich, řútz' 233
rozlážetz' ' 346
říkatz' 366
mju, rvátz' 383 sl.
roznemocž se 165
řuju, řúti, řiji, řítí
řiti, řúti 232 sl.
řítitž 310
232 S].
_
rozpětí, -pčtz'e 181, 188
řív-, hiv-, řevu, řvátz' rozpieti, rozepnu 176, ml fem. ryla part. ry'tz'
188
204
232 sl.
řz'vať, řváti
232, 233-,* rozpomnětz' 286 51.
mmpotatž, -cu '373
rozpřz'ccž, -přahu, -přěžcš mosť impt. 122 —
166
růstí, rostu 42,120, 122,
římu, z ra,— 250

řkl, řkla part. 167
řknúti 250

rozraz'úcí 89
ro;/sadu v. rozsicstž
rozsědem'e 138

136 S].

růstu. růsteš m. rast-_ v.
růst-i
-rúšěti 342
—řlm. -řmd, oboje part. rozsiecž, -sěku 169
dial.- za řízl 250
rozsiestz' sě, -sadu, -sědeš míti, routz' m. rváti 384
řúti, řevu 232 sl.
rmútiti 305
' 138
*
řút- v. řít
řnúta', řžznoutž 250
rozskv'rly' 198
ruvat, rvátž 384
rozsopmit-i sč 251
rod grammatický 2
roditz' 309
rozspu, rozespu 153 Sl. řva. řvúc- part. 233
roďúcí 89
rozsútz', rozespu 153 sl. rvátz', mju, rvu 383 sl.
rozmazlen 308
rodzen, rozen 30.9
řvátz', řevu, řvu 232 sl.,
rozmníižěti 339
378
róchať, 'r'óšu 364
- rozšél se. -šicl 139
rvósc, místě 123
rosl, rostl 137
roztříděn'í sloveS' 109 sl. řvouc-, řvúc- 233
rospu m. rozespu 153
řku, v. řéc-i
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"řval-,řevu v. řváti

Ise'dech nor. 138, sčdieck
-sati praes, -šu 360
;sau-bohu 167 sl.
impf. 137
rýpati 353
'sáza- 68, 318 sl.
sedějúci 90
ry'ti, ryji 76 SI., 207; lsázeti '34, 68 S]., 112, seděl, sed'al 277
sěden137, sčde'nie 138;
318 sl., 328 S]., 342
part. ryl dial. rýl 95,
-sazovati 69
seděni. —ie 288
ml fem. ryl'a 205
rza'ti, hnuti, ržu 359
seděti 69, 259, 288
sazu, saditi 300
rža- m. rza- 359
sažen part, 168; — m. sedi'u'cí, 288
sazen 309
i'ží, ržu, i'záti 359
Sedlce, Sedlec 439
sedlo 92
sážen- m. sázen- 342
'rw- 166
rbč- 166 a
—sedu-, sedu—,sadnúti 250
sážu, —cš 342
'rbk— 166
sberu, sebrati 375 sl.
seďúci, sediúci 90, 288
sbirati 79
s' m. si, jsi 415
sgy- 167, 250
s- & ís-, sem ajsem atd. sc- za clic-, chtieti 282 sl. se'h-, sich-, sáh- 250 sl.
413 sl.
scáti, chc- 288. 342
sěk-, sah- 168, 250 sl.
sekl, sehnal 245
-s příp. km. aor. slab. 42, šóe, šče, jste 417
r_i/ji v. i'ýti

46 sl.; — příp. 2. os. sce- za chce- 282

sg. 12.

scel, sce'l, chtěl 284

\ „

Selmati, sženu, sže'neš 377
sčch aor. sieti 229

part. 413 sl., scet inf. chtět, chtiti 284 sechl, schla 251
15
séjat, siti, seji 219, 229
sei, chci 282
-sáceti, k sotiti 346
sejde—nie 131
sei, dni 3. os. pl. 283

sa. jsa

sad-, sčd-, sed- 137 sl.
sáde't, sázeti 342
saditi 69. 300, 309
sadja- 318, 319

sadm'iti,

_

se'deš, siasti

137 sl.

Sejdu, 129

sdčji, sditi 220 sl.; sděl, seji, sěju, sieti, siti 229
sdil 222
sl.,
sdi se', zdá se 224 sl.
sejt, siti 219, 229
69, sdieti 220 sl.; sdieti, sdál sejzi, sejši m. scžzi 172

sednouti

250

sadu.

scu, chcu, chci 282

scjže- m. sežže- 172
sl. Sc"224 sl. sék- 169
68, ' sditi
224,220
sdieti
;se, sč při slovesíchIII, 1. sgk- 251

sádžmn, .sázeti 342

sěku., sieci 169

se'že-, se,že-. 167 51. | -se,265-še,

-sě konc. km. sal, sčl, siel, sil, siti 21s,
229 sl.
praes. 149
'
sáhati 326
sebrali, sberu 375 sl.
sem, jsem atd. 413 sl.
sálmúti, sáhnu, siehneš sec, séct inf. 161, 169; jsem v perifr. sem nesl
250 sl.
atp. v. jSem
— sec sup. 161, 169
saku, sěžeš, sieci 167 51. sčc, seč impt. 169
Sem-je (já) 419, 420
saj m. sej impt. 229
seča, Laci adv. z part. 161 semčěti 286
sáknuti, sák/nu, sielmeš seči 3. os. pl. m. sekou semleti 191
251
158
semnu, semneš, ímpt.
sál pl. sieti ze sě-ja—l'sed-, sčd—, sčd- 32, 43,
semm', semnčte m. -nm
68, 137, 138
ze san-bm- 185
part. 218, 393 sl.
sěd-, sad- 137 sl.; ——-sěd-.sem-není (já) 420
-sa'l m; -sa'hl 168
sak-,

scifi-, sieh- 168

sied- aor. 138; — sěď sen, 35115 101
samohláskové kmeny
impt.sadu.137; — sčd sěn, sieti 130
praes. 33
_
fem. sědši 138
samtati, -cu 373
sendu, sendenie 129, 131
sán. pl. sieni ze sě-ja-n 3ng 32, 43, 69, 137 sl., saní, sěm'e 230
250
103, 393 sl.
séni, se'nie 394
sání, sienie 394
- sed-'a, v sedě 84
senmu, snieti 185 sl.
sápati 327
sgdq, sésti 137
sespu, ssúti 153, 154
sedati 69
senzmúti 249
sát pl. sieti 394
30'“
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sepnu, spieti 188
sepru, sepřiti 192
serg- 169
seru 378
sepsu, ssúti 153, 154
sésti, siesti, 138
sésti, sgclq 137
sesul, ssul 154
seš, jseš 414, 416

sigmatické futurum 65 skvar- 198
sl.; — sigmatický aorist skvě- srov. stvě—
47
síhati m. sáh- 326

skvěju sc, stvieti se“ 291
.skvetl
m. stvěl 291
,

stim-, sielm-, sálm—250 51.2skver- 198

sij- m. Sej-, sčju 219, 229 skvieti sě, slaviti se v.
stvieti sě
síkl fem. sikla, sekl part.
169
slvřieti, skvrn 92, 198
Siku-, sielm-, sálm- 251 skvrl- 92, 198
sil, sil, sel part. síti skvrn v. skvřieti
set, sět part sieti 230
229 sl.
séť, siti 229
skvúci, -ouci 291
silniti 303 sl.
skýsti, sl.;ytu 138. 139
sete, jste 417
siliti 305
seti, sětie 230
-sl m. -snul part. 246,
251
sipati 327
setleti, -iti 263
slaběti 259
sipěti 288
setnu, stiti 175
sislati 357
slá/něti 342
setru, s'etřiti 191
sist, siei 161
sláti, šlu 356 sl.
sevm, sevřiti 194
sisti, siesti, sésti 138
sleptati, -cu 370
—sěz,-sěž impt. 168
sezen, sezeni, seděn- 288 sit, siet, set part. sieti sleženie, slehnuti 163
sczu, seděti 273, 288
slouti, slovu 67, 79, 230,
231 Sl.
sezvati, szavu 376, 379 siti, seji 103, 229 sl.,
393
sěž-, sak-, sieci 167 sl.
slovesné třídy v. třídy;
sěže- aor. 168
sjit part. pass. sjiti 131 — slovesné výrazy jed
sešitu, sžéci 172
noduché 2, 4 sl., slo
-s-_jo- příp. futura sigma
tického 65
žené 2, 421 sl.; složené
sežrati, sžeru 380
skákati,
-ču
366
chybné
437 sl.
sežřieti, sežru, sežřeš 192,
sklonění složené part. mz, slaví 3. os. pl. m. slevou
199 sl.
232
shmomážclěti 314, 336
-t3 102
|*slovu V. slúti
skromazditi, shromážditi sklub- srov. skub
sklubati 351
složený aor., v. aor. slabý
319 sl., 313 sl.
skoliti, scklat-i 314, 356 složené výrazy slovesné
Schnúti 251
skrovacliti 309
schoďúci 89
v. slovesné výra'zy
skřččti 346
Shtj- 111.slov- 231, 232
schaďuju'ci 90
skřehtati, skřechtati, -cu slul, slúl, sloul 232
schozitjúci 90
369
slušet-, slušč- 258 sl.
-si, příp. 2. os. sg. 11 sl.
skřieti 227 sl.
slušeti 68, 111, 258 sl.,
si, jsi 415
261 sl.
skřipat-i
327,
333
si, si impt. siti 229
skřipěti 288
.slúti, slovu 67, 79, 230,
sici, sict, sieti v. sieci
skrvm.
skvr—
198
231
sl.
sieci, saku 44, 167 sl.
, skřvenie 198
slyša-, slyšě- 258 sl.
— siecž, sěku 169
sletu-, sktvieti sč v. slyšach novotv.\ aor. 52
sielm-, sáhn- 250
stvieti se
sielm-, sálmo 251
slyšeti 68, 111, 258,
273 sl.\*
siel, sil, sčl, sil part. skub—,sklad:-, Škub-, šklub
153, 351
sieti, siti 229 sl.
slyšějúci 90
skubati 351
siem'e 394
slyším part. 278
siesti, sadu 68, 137 sl. skúbsti, skubu 151, 153, slyšúci 89
'
351
sma, jsma 417
siet, sit part. sieti, siti
skuhmti 354
smán 396
230
sieti, siti, sěju, seji 103, skústi, skubu 151, 153, smáti se v. smieti sě
351
sme, jsme 417
229 sl., 393
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směji se „v. smicti sě
smětz', smicti, smíti 72,
76, 230, 269 sl.
směju, Smím v. směti
směji se, směju sě v.
snn'etž sě
snn'enz'e 396

soudíti 305; part. abs. sšél 139

soudě. -íc 88
-st m. -ct v inf. 161 ; —
souhláskové kmeny prales.) m. -zt v inf. 143

sta, jsta 417, 423

33, 406 31.

soukatž, -ču 366
sovatž, suju 384
spa, spuc- suti 154
-spářěti 342
smžeti, smíti v. směti
smz'eti sé, smáti se, smít se spasen, spasení 146 sl.
spasiti 147
_
73, 75, 395 sl., 398
smij— m. směj- 395
_Spástí, spadu 136
smát-£v. Smětž: — smát se! spásti, spasu 146

v. smžeti sě

smřcěti 342 '

smrděti, -zu 277, 289

smrknútí 249

smúcěti 339
smy-není—sú (my) 420
smýkati, -ču 366
smysleti, -iti 316
smy-sú (my) 420
snábdětí, -zu 289, 442
'sňach, sněch aor. 176

-sta v 2. 3. os. du aor.
a impf. 61 S].

stáčeti, ke stačitz' 346

stahnu, stihnu 252
stack aor. 218, Stach impf.
& aor. 290

stack, stěch aor. 188
stan, stoja— 103

ispáu 75, 80, 289, 326;
ze spatu 326
spěti, spéji properare 72,
76, 201. 218 sl., 230
spěti, spicti recitare 229
spi, spěte impt. súti150,

ř

153 sl.

stání, stanu 218
stanu v. státi
stanu-, stanúti, stanul,
stanuv

m. sta- 218,

252

staratž se 355
stáše m. stanieše 239

spiech impf. súti 154

sta—, stě— 178,

szn'és- v. spiš
spietz', sqpnu 177, 188

stáji, stanu 43, 57, 75,

spieti, spěti recitare 229 stáři, stoju,

sňa- & snž-, sn'ietz' 180, spíletz' 270
183 sl.
spím, spáti 289

180 sl.

218, 239, 251 51.

stojím 42,

73, 75, 84, 95, _273 sl.,
290

sněden 133

spíšiti 305

stavětz' 342

Sněch, snz'estz' 50, 121

-spz'tz', 3510- 317

94444299

snem, sňqan fem. -si 180, spítz', sqmu 177, 188
184 sl.
spítž, spětz' recimre 229
spiúc, spáti 90, 289
sněza, sněda part. 133

snid, snědl 133
spamocž 164 51.
Snídaní, snídaní 109
spřahu., spřěžeš 165 sl.
sm'esti, snísti, sniem, sním spřežení 166

*

*

siti,—jste 417

-ste konc. 2. os. pl. aor.
a impf. 61 S].

stahování 34

stelz', stel'u v. stlátž
spřěžeš steslcnútz' aor. stesk, stešče

50, 121, 132, 411 sl. spřz'eci. spřahu,
2 0
snžeti, sníti, senmu 185 S]. 165 Sl.
stětž 182
sníti, sendu 129
spřisieci, —sahu 168
sníti, senmu 185 S].
31574,sútz' 150. 151, 153 sl. stiekatz' sě, -ču 366
snitz'e 132
spu, spátz' 289; spáci 90 stihnúti 252
stkvč- v. stvieti sě
snouti v. snovati
sráti 378

Snovati, snuju 384
-snu, -snúti 235, 251
snuju v. snovati

srbští 292

stkvieti sě v. stati

sě

ssadu, ssědeš, ssz'esti 138 stkvícz' 291, -oucí, -úcz'
89. 291
ssaju, ssátí 378, 390 sl.
stkm'tž se v. stvieti sě
ssáti, ssu 75, 378, 390,
stlcvu se, stkveš 291
silami, stlám' 109
sséstz' 138
ssiestz', ssadu, ssčdes' 138 stláti, stel'u, stéleš 75,

sok 439
som, isom, jsem 145
samtatí -cu 373
sop-, sopnáti se 251
soptati, -cu 371; impf. ssu v. ssáti
odchyl. sopciech 56, 349, ssúti, sespu 153,
371
-ssuty' 154
sou- srov. sú
sšal m. sšel 140

' ' stlete, zetlejte 270
stóí— impt. 274, 275, 290

stojací 89
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stojím. stoju, státi v. státi,
stoju
stojúcí 89
stonati, stóňu, stani 358
stou- v. strá

stradúcž 89
střah-, st'řáh-,

střčhu

169 sl,

-strájetz' 346
strana 101
—strášetž 146

střebati 352
střčhu, střúci 169 sl.
střel m. čřěl v. čřz'etž

střětmíti 252
st'řěz, střež, střeh 169

střežiti 169

stí—ici, střihu 170
střícz', stř iec'i,střehu 169 sl.

střiehl, střžehli part. 169
střieti v. stříti
střihu, stříci 170
střih-, střehu 169 sl.

střih-ati 367
stříleti 334, 343
.
střítz', štřžetž, stm 103,
194, 198; — jiné v.
čříeti
'

strojití 305
strou- v. smt
stru v. stříti
strúhati 363
stržiech, střiecž 169
studeněti 264, 270

stůj- impt. v. stáj
stůňu v. stonati
stúpiti 305
stupně samohlásky

4, 105 ; v češtině zvláště szúti 234 Sl.
105 sl.; jeho kvantita sžéci, sežhu 172
107 sl.; při vzorech |sženu, sahnati 377

jednotlivých 124 atd. 'sžeru, sežrati 380
(mezi tvary jmennými, sach- 251
jež vyhledati jest podle lsan-ěd-, san-ásti 411
nsan-iti, san-tácy 129
Obsahu)
|szp- v. Súti
saam 79, 80, 308
suje, -íc part. m. spa |sap-n— 251. aor. -szpe 245
sa-rét- 252
154

sají v. sovati
-3b příp. 2. os. sg. 11
sbk- 342
súhatí, -ču 366
sukna 101
-š konc. 2. os. sg. 11, 12
sune part. jsúc 145
-š m. s-, js-, jsem atd.
supinum 1. 4, 70, 78 sl.; šabratz', -řu 355
v češtině 79; sl.;jeho šal part. m. šcl 139 sl.
kvantita 79; nesprá— šantat'i, -cu 373
vné 80; při vzorech šátati dial. šacu 373
jednotlivých 123 atd. šče, šc'e, jste 417
(mezi tvary jmenný ščebetati, ščebotati, _m.
71
mi, jež vyhledati jest
ščedětz', -zu 292
podle Obsahu)
súti. Spu 5, 67. 150,151, šcekiati. -cu 371
153 sl.
-ščie, -štie, -ští, -šbstbje
140
sva, svě, js- 416, 423
svad- 139
ščibratž, -řu 355
soadmitž, svad-,
svěd ščiepatí 353
252
ščipnúti 242
svajšc'
ze svad— 139. ščpieti, ščjíu 292
252
svě, sva, js- 416, 423
svgd- 252
svelíčěti 345
svetmitž 253
soictějúcí 90

ščvátz', šduju 384
ščbp- 292

-še konc. plur. part. -as

98
-še konc. 2. 3. os. sg.
impf., zdlouž. -šé 59,

odsutím —.š'60
svietiti, svítiti 305
svlěct' 171
-šg konc. slab. aor. stsl.
ko svrbětz' 292
3. os. p . 4
svrci 171
řene v. kmenostup
šed-, šéd-, šbd— 98 SI.,
-stúzětž 343
139 S].
Sva/knút'i 257; svylmutz'c

šedivčtž 259
stvieti sě, stvóu sě, ství _ 245
svbt- v. stvieti sě
290 sl.
'šedl, šel 139
sy part. jsa 413
simíci 291
_šel, šél, šžel, šil, šil fem..
sych/ratz', -řu 354
' šla 96, 139
sig/děti se 273, 292
šel'u, šál-, šlu v. sláti
syna-nima, nejsem 420
stýshati, stýšču 367
sty'šť- v. stýsk-, stýšč— _ Sil/Pati 154, 352; 'Sýpati šem, ši, šme dial. m. jsem
154
a td. 418
styzu se' v. styděti se
su, jsu, jsem 414, 415 sytitž 300, 310; impf. šemrati, -řu 355
-syciech 56
-šcn part pass. k -šel, jíti
sú, sou, jsou 417
substantivum verbale 1, szovu, sezvati 376, 379
131, 140
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šlechtiti 310
'šeplati 357
rodový v 2. a 3. os. du.
19
šlu, šli, šlcš. sláti 356 sl.
šeptati, -0u 371, 372
-šeta, -šbta, -š'ta v 2. 3. šmatlati 357
-ta, dial. -[a v part. -nt
82, 123
os. du. impf. (2012) 54, šmětiti 301
táčetž 343
60 sl.
šňupati 353
ťáyať, ťáďžu 363
-šete, -šbte, -šte v 2. os. šoupati 353
tah-, ták-, těla-, tich—,tíh
pl. impf. (aan) 54, 60 špěnie, ščpěnie 292
v. táhmíti
SI
špieti, ščpietz' 292
šetřiti 303 sl.
táhnúti, táhnu, tiehneš
špíl— v. spíl
šýu, špi. spím. spálí 273,
-šev part. m. -šcd 140
44, 170, 240, 242, 253
289
S].
-šz' konc. part. -as sg. fem.
98
-šta v 2. 3. os. du. impf. [ac/1, těch aor. tictz' 176,
-ši v 2. os. sg. 11 SI:

šž,_šij impf. 217

šibati 352
šicí 89

šěl,šel139

šíjat m. šití 217
šíjet-i, k šití 346
šimětž, šuměti 292

& aor.

61 SI.

Šíárati 355

taňatatž 373
-ště m. -stc 23
štč- srov. šče
tápati 328
štěb- v. ščeb
tápětz' 343
štěk- v. šóck
fat-, tčt- 181. 189
-ští, -štz'e, -š/,stbje 131, -tati praes. -cu 368
1 40
táti, tají 75. 389

šišlati 357
Šišmati 354
šítz', šijí 200, 201, 208, štiji, štváti 384
217
Štím, štiíi. soáti 288
-š7íu'm. -š7' v part. -5s štípati 353
100
šťpietz', štpíti 292
škamrati, -řu 355
Štváti, štiji, štvu 384
šařěditi 309
štír-. šiř-, čřiet-i 195 Sl.
šuchotat'i, šuchtati 373
Škabratž, -řu 355
šul fem. šita, šíti 217
škemrati, -řu 355
šumčti 292
šklb— slc., skub- 153
Šklubati, -u 351
5-qu za šál, šel 139
šupotati 373
šklústi, skústi 153
škoditi 153
šzistaiz' dial. pracs. šúscn
373
škoďúcž 89
škrabati, škráb- 352
Šb příp. 2. os sg. 11
Šhdškře- srov. skře
škrhotatz' 369
s'astoje iter. 131, 140
škroptati 373
-t příp. os. sg. 13, 14
' škruhotati 369
-t konc. sup. 78
škrv- m. škvr- 198
-t místo -ti v inf. 70 sl.
-t 7 part. m. -n vz. -tříti
škrvící adj. 198
195
škrfzm, part. škrva, škrvěl,
škřv- 198
škub— srov. skub

škubati 351
škvařiti 198
škvr— m. skvr- 198
škvř-ictz', škvru 198

šlapati 327

tájit dial. za táti 389

-šte v 2. os. pl. impf. & tal. ořka 88
aor. 61 sl.
tal-, těl- 179, 188

ťati, ťáti, lití, tnouti 177
S]., 188
fav-, 73%- 180, 189

tázati, tiežu. tieži, tíži,
táží 359 sl.
tbáti 326

tčal, tččlz' v. tčz'eti

tče aor. tlmúti 240
tčietž, tču 292
-te příp. 2. os. pl. 22,

zdlouž. -té 23
-te příp. 3. os. du. 16;

— novotvarů konc. tu
z

-te dial. -ťe v km. praes.
19

-te-, dial. -t':-, -ce- v part.
-na 124
-té, -tč dial. za -te v 2.

os. pl. 23
-ťe dial. za -te v 2. os.
-ť místo -tž v inf. 69 sl.
p. 23
-t' enklít. při 3. os. sg. & -tě domnělá. konc. 2. 3.
os. du. 19
pl. 14
-ta příp. 2. a 3. os. du. -tě omylem m. -te v 2.
16, 17; — -ta za -le
os. pl. 23
v 2. os. pl. 23
tec, teč impt. téci 159,
170
-ta, -tě domnělý rozdíl
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tisknúti 52, 68, 111, 235, tou— v. tú
técž, taku 5, 159, 170
tcč- v. těcz'
237 sl., 240, 242, 255 třa m. tra part. 193
tišče- v. tisknútž
-tra'ceti 343
těch aor. tieti 188
traju v. tráti
tišččti, tz'šču 293
tekl, tkla 255
těl-, tal-, tieti 179 188, tžšť- v. tišč—
třas-, třěs-, třes- 147 sl.
1 89
títi, tíeti, tnauti, inu 76,
telk- 170
177, 188
iitratz' 354
tan pl. tenše, fen- 189
,títý, faty' 181, 189
tenčet'i 259, 264
tep- tepu 148, 150 S]., -tiu m. -ti v inf. 69
154 S].
tíži, tiežu. tázati 359 Sl.

třástz' v. třiesteí

tráti, traju 387 S]., 389
trču, trkať 367
třě— tře-

srov.

třiceti

&

čříeti
třepatz' 353

tými-, ct- 243
tcpati 155, 326
třepetati 371
tk- v. tak
třes-. třčs-, třas- 147 sl.
tepujúcž 90
tesati, teši, tesám 11, 32, tkaní, tlaánie 378
trgs- 147
48, 56, 68, 112, 318, ikáti. tkaju, tkám 326, ;trescu v. trestati
378
treskcu v. trcskfati
347 sl., 360
326, 378 treskwjz'ci 91
tesk, tešče aor. 239, 240, tkáň, íku.
254 sl.
tknúti 240, 255
ťtmktati 371)
trestatí 371, 372
tesk-núti 239, 240, 254 íku v. tkáň, tku.
sl.
tkv- m. hiv-, kvístž 134 třešen m. třesen 148
tešiec- m. tešúo- atp. 87 tkvítz', tkvím 293
třet, třety' m. W671- 195,
198
-tl fem. -tla part. novotv.
tešz', tešu v. tesatí

tětí, těhle 189

[l_ačúcí 89

těž impt. iázati 359 sl.
těžal, -el 292
těže- 253 sl.
těžen, tažen 242, 254 '

tleskati, tlešču 366

'

'tleštf— v. tleŠč-, tlcsícati

tlěšti 170

tléti, tleju 270
tlící m. tlející 270

tčžěnz'e 293

těžěti, tčžu 292 sl.

těžiti 293

tlz'tz' v. tlétz'

druhá, 111, 235 sl.;
třetí 111, 258 Sl.; čtvrtá,

112, 296 sl.; pátá112.
318 sl.; šestá 113,
398 sl.
třz'en, třín 194

.,

tlouct, tloucti m. -cz' 161 třieshí, třisti, třásti, iřasu
147
tlúci, tlaku. 159, 161 sl., třieti, třít'i, tru 76. 111,

-t7i příp. 3. os. sg. 13

-ti enklit. při

m. ťal, tme/, 180, 189 trhn-útž 171, 242, 255 sl.
třídění sloves 109 S].
třídy slovesné
67 sl. ;
tlcť, ilčiem slc. 170
první 110, 116 sl.;

tla'četi 346

těýy' m. t'atý 181
Me)-, íav- 189

os. sg. tluc, tlač impt. 159, 171

a pl. 14
-tz' konc. inf. 66 SI., 69

-tže m. -ti v inf. 69
tžeču, tiekatž 366
Helm-, táhn— 253 sl.

'

170 s.]
tluč— v. tlúci, tluku

190 S]., 192 sl.,
195, 198

194,

tlqu díal. m. tl'úci 161 třískatž 367
tna dial. tňa part. 179 třísl m. třásl 148
tiekati 366
tnoulí, tma v. tietž
třístz' V. třiesti
tieti, títz', tnouti, inu 177, tnu- v novotv. part. tnul třišču, třžskať 367
m. ml 179, 189, tnut tříti v. třieti
179, 181 sl., 188 S].
tiežu v. tázat-i
m. t'at 181, 189, tmw trkati 367
m. fav 189, subst. tnutí -trl, tbrlz part. 194, 198
ták-, tich-, ták-. 254
m. tětí 182
tíhu-, táhn- 253 sl.
Itrnúti 235, 256
tílmouti 254
-to příp. pm. -ta 101 sl. ' troskotatz' 372
til, fal part. titi, inu 179 -ťo dial. za -te 23, 119 třpčěti 343
tisk, tišče aor. tisknúti točíš, točúš adv., v. číš, trpějúcž 90
240
cuš
trpěn 278
tomíti, top- 235
trpem'e 256, trpěm'e 278
tiskňen part. 242
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irpěti,

1371577.
trpím 29, 32, ! tytratž

354

4463 příp. part. -7;s 97

33, 38. 68. 81,87, 90,143 \' 3. os. sg. 13, pl. 14 úfatz' 326, 328, 353
111, 258, 271 sl., 273,1 -tz konc. part. 101 sl., — -uj-, -7lj- při měkk. km.
VI. tř. 400 S].
278, 293
sup. 78
tak- 255, 292
trýúcí 89
-u7' v impt. 37, 39
trt, tm'ta 101, 194; trty' taka- 373, 376
-ůj m. -uj v VI. tř. 401,
412
task— 254. 293
1
ujc, ujítz' 131
tm v. třictž; ob. třu, třou -tb příp. 3. os. sg. 13
—tbkmen
inf.
66
ujetý 134
m. tru, trou 192
thlk- 170
(rúceti 343
-ujž, -úti, -outž 234 sl.
truditz' 309
tm—é- ln. tré— 191
-ujím' adj. z part. 90
truchlctž 263. 265, 270; tbréchň Stsl. 193
-ujiech prý impf. VI. tř.
403
— ilnpt. truchlí m. tbrp-n- 26
truchlej 270, adj. partJ-u konc. 1. os. sg. 6; — ující/a',zajdi, ujmouti, ujmu
truchlící m. truchlejžcž po souhlásce měkké -u,
177, 181
-žu. -i 7 a '.
270
-ujz'fvše, neuměním místo
truchliti 265
-u dial. m. -ú v 3: os.
-ovavše part. 404
třul fem. třela dial. part.
pl. 26, 27, 30; — místo ujmouti v. ujieti; ujmut
181
194
—čjútutéž 29; — místo
-á tutéž 36
-uiúcž adj. z part. 90
tryščětz', tryštěti 293
—trže- aor. trh- 255
.-u 2 -Z v part. Je;
ujzi pl. ujzěte impt., z užzz'
172
-u V koř. 230 sl.
tržěti, tržu 293
Macha stsl. 193
42 konc. 3. os. pl. 24; ujže- z užže- 172
-ul
dial. konc. part. z 42
měněna
v
-au,
—ou24,
tščz'eti. tšču part. tščal,
tščělz' 293
25, 26 a j.; — po sou
277, 307; — z -y2 204
hlásce měkké -ú. -z'ú, -úl dial. konc. part. z -ul
-tt-, srt-, -ct- v inf. 123
-í 24 aj.; — -ú v 3. 96, 241
423- v impt., za to dial.
ulécz', uleh- 163
os. pl. aor. 46
-jt— 120
ublížeti 346
-um dial. konc. 1. os. sg.
-tu příp. sup. 78
tuchnútž 256
m. -ám 321; — os.
-úc paťt. absol. 88
túlatz' se 358
pl. místo -72 26, 27;
-úc- v part. -nt 81 SI.;
-tú.leti 79, 343
kráceno 85 sl.; místo
místo nějú 29 '
uma'řčtž 339
tupiti 299
-icc- 87 .
-t'uářeti 343
uměti,
uměju, —z'em, -1'/m
-úca adv. z part. 88
32, 34, 48, 58. 68, 111,
tvary slovesné 4, 116 sl.; -úceji adv. z part. SS
258 sl., 260 sl., 262 sl.,
infinitivní 5 praesentní —úcz'part. absol. 88
264
5; v. t. slovesné výrazy -úcí adj. z part. 83, 89
tvrditi 309
umřz'eti, -íti 197
učenm'k 102
tvřzěti 343
umrl, umrlý 5, 92, 197
-účětí 343
úmrtí 101, 195, 197
týct, —c£i 161
učíňem 0102
-uoj m. -uj 400 sl., 402
učde 89
týču, týkati 366 S].
tyii v. týti
_ -uos, -uós příp. peut. -63
udájct 346
97
týkati, -ču 366 sl.; nikoli udál 392, 393
-catz' 332
m. —ova- v VI. tř.
| u 01átž 223, udáti se 223 S]. -uova404
týl 92
udějz', udítz' 220 51.
1

|

tyrati, -řu 355
ty—šjest 418

.

—týskati, —šču 367
tyjšf- v. tyšč—, -ty'skatž

týti, tyji 76 sl.._ 207

i

uderif 196
udieti 220 sl.

upadení 125

udžetz' sě, událo se 224
udolatz' 323
udrem, udri 816. 196

upz'etí, upnu 176
úpiti 217, 317
uplvati 383

upaty', -pžaty' 187

474
upřieci, -1Jřaku,
165 sl

-19řežeš užieti, -žíti, -žnu, impf. vážu. vázati 360
včz'eti, večnu 176

-žmlech 175
urázětz' 341
užit-£, užívat 155, 156
určité výrazy slovesné 1 -v přidáváno v part. -5s:
určití 167
vedv atp. 100. 124, 144,
162, 184. 242
u—řl m. u—řnul, dial. za
ueřtznul 250
-va, -vě příp. 1. os. du.
'15; bez rozdílu rodo
uroděn, urodzeny' 810.312
vého 16
'
-us příp. part. -as '97
u—slpart., dial. za u-Snul vad-. věd- 256

vdechnúti 244

vdějz', vdíti 220 S].
vdešem'e 244
vdietz', vdítz', vdějž 220 sI.
-vé, -vě příp. 1.' os. du.

15, srov. -va
vě- 256
vecc, věcě 344
veceti. věcětz' 344
01
-va'de't7' 334, 344
vaditi 309
usnábiti 442
vect 123
usmiti 235, 251
vadmíti, vadnu,_ vědneš večeřeti 79, 345
256
ved-, věd-, vodu v aor.
uspen, ušpen (?), uspěn
317
'
122, 140
vajl, vejl, výt, vyl part.
ved' 407
vy'ti 203. 207
uspttz 317
váletz' 334, 343 sl.
věd-, vad- 256
uspu, usfútz' 153
váleti, váleju, válčiti 271 věd- 113, 406 S]., srov.
ustanovleny' 308
válka 271
'
věděti
usúti. uspu _153

usvadnúti 252
usvetnu'ti 253

váln, válěš 334, 343
ván, valeni part. 392
-váněti 344
vání, vicm'e 392
vamíti
256
za
u-t, u-tl part. dial.

uszpe aor. stsl. 245
ušpen v. uspen

u-tnul, u-tal 180
utach, -těch aor. 188

utát, -tnouti 178
utéci 170
-útz' v inf. 77

-úti, -0uti, -uji 234 sl.
utžetž, -títi, -tnouti 177
„utíty' 130

'

"att—ati 326, 378

utl fem. 'utla dial. part.
za —tmal, -tal 180
utrátět dial. m. —cetž343

vgd— 256

.

věda, -úc 123, 140
|věcl'at, -ěl 294
've'ďav, -ěv 277
|vědě, vědě 1. os sg. 406 81.
var, varme, vartě 317
vědě, -íc part. 294
varatí 318
věděti praes. 1. sg. vědě
-vářcti 344 ,
a viem, vím atd. 33,
vari, varitc 317
37, 39, 52, 91, 92, 140,
.variti 317 S].
273, 293, 294, 406 sl.
vařit-i 318
vědí, vedi, vědie, z vědě,
vařoucí dial. 318
]. os. sg. 407 sl.
vařujúcí 91
vědžen, -ín, z -ěn 278,
294
vařul díal. z —7ll307
věd-it z -ěti 294, 295
vát, vátt part.. 392
-vati při vzoru tesati 353 vědom 123, 140, 294
vát-i v. vieti
vedu v. vésti
vaz—, věz- 148
veda, včdz impt 510. vč
děti 409
miz-, viez-, vtz- 256
vaea, -úc 148
věch m. věděch 293 S].,

-uva- za -ova- v VI. tř.
400 sl., -uvám 401,
-úvám 404, -úvat 403,
po-věch 52
vázati. vínžu, váži, váží
-uval 404
vcjc, vejíti 131
69, 360
uvrci 171
-z£zětz' 343

_vazen, vězen 148

věj-i, věju v. viett

-vázčti 344
vcjl, výt, vyl part. výt-i
uzmout, uzmu, part. u vazi 3. os. pl. m. mezi 148
203, 207
' znvul,uzmut 181, 184 sl. váznúti, váznu, viezneš, vejte, veďte 120
uzřieti impt. uzřz', uzř ' vtzneš. vázneš 69, 256 veju dial._m. vyju 202,
2
-vazovat-i 69
203
'vcklati 356
vazu v. vz'eztz'
užéci, užlm, ujže- za věže-, važ, věž impt. vázat-i 360 veleti 259, 295
-vážeti 344
'
-velíčět-£ 345
uiz- za užz- 172.

užasnúti 257

475
velk.- 171

velži, veleti 295
vemu, impt. vem, inf. ve
múť, part. vemul, vemut
m. vezmu atd. 185
vand/zo, vniti 129
venu m. vezvm 185
věnúti 256

vije', vijúc-, vijic- 216
věž impt. vázati 360
vežen part. m. vezen 148 viji, viju v. viti
vez'nu, vežnem dial. m. viklati 357
vezmu 185
'
vim, víš atd. v. vie
vini, vienie, vání 392
věžu, vězčti 295
vchoz 9_8

vchozúci 89
vchozujúci 90

vinúti

256 sl.

_

-vírati praes. dial. -viřu
355

venznúti 249
vi atd., dial. 3. os. pl. m. —viřeti k —véřiti 346
verbale v. substantivum
věd-i 408
višúť, dial. part. z -il,
verb.
- čt 27 7
ví praes. sg. 1. & impt.
včřúci 89
visal, -el 296
sg. 2. 3., v. víti
věřujáci 91
vist, výct, vést-i 123
visuti 345
vesel'úcí 90
vicu dial., vítati 373
visěti, višu 259, 296
věsiti 308, dial. impt. věš viď 407; — impt. -vid7 vískati 365
41, 345
m. -viz 296; viď- impt. vist, výst, vésti 122
viseci 89
veslati, vešla 356 sl.
pl. 295
višu v. visěti
vid-, věd-, vedu 140
vespu, vs—úti 153 sl.
vida., -ác- 140, 296
vest sup. 123
vést 66
viďal, -ěl 296
vésti, vedu 44, 45, 67, vidě, -iec- part. 296
95, 110, 117 S]., 120, viděn, -ien, -í/n 296
viděti, vizu. vizi 10, 37,
122, 123. 140
39, 84, 91. 92, 123,
věš y. věsiti
140, 273, 278, 295 sl.
veščic, veš-tie 140
vidčvšcti 78
věšeti 345
věšiti m. věsiti 345
:vidien, -in z -čn 278
vešl-u, veslati 356 sl.
:vz'dite impt. 295
veštie v. veščie
viďmc, vid'te 295
vetkmiti 255
vidom 91, 92, 123, 140,
věz 409
296

vítat—ipraes. dial. vícu 373

vše-, vaz-, vez— 148
vgz- 69, 148

viza dial. part. m. vida

vitěziti, vitěžiti 300, 308
viti, věji v. vieti
vi, vifzš praes., v. viti;
vi, vite impt., v. víti
vit-i praes. sg. 1. az, _viú,
ví a máji, 2. m'eš a vi

íeš, imptl vi a vij atd.
75, 216
viz impt. 37, 295; viz-i-ž
39

viz-, vázé 256
viz-, véz- 148

part.294
viti 216| 84
' vie,
viedaviúcm. věda
vizu v. viděti
věza. part. m. věda 294, viem, vicš atd. 406 sl.
vizu. vizeš atd. dial. vidim
pověza 84
vienie, vin-i, vání 392
295 '
vezen, vežcn 148
vies-ť 122
viži v. vázati
vězen, vazen. 148
viesta 2. os. du. 408
—vězen m. -věde'n 295
vjésc 123
vieste 2. os. pl. 408
vězení 148
víesti prý m. věděti 294 viitie 131, 132
vězeti 69, 259, 295
viešta, viešte m. -st- 408 vláčeti 345
vězíti 69, 295, 318
vieti, víti, váti, věiu 103, vládati 368
vladenie 140
věz-i—z' 409
218,- 387, 391 sl.
vládnúti 257
vezm ilnpt. 185
vieta 2. os. du. 408
vezmu v. vzieti
vlada, v. vlásti
viete 2. os. pl. 408
vládzu, vládzem slc. praes.,
vezňa dial. pal-L m vezmu vicvě 1. os. du. 408
vládati 368 '
179
via—, váz- 256
veznu dial. m. vezmu 185 viem-, vázn- 256
vlají v. vláti
viezti, vazu, vězcš 69, 148 . vlásti, vlada 32, 117, 140
vézti, veza 143, 148
vlastniti 311
vež, vez' dial. impt m. iviežu, v. vázati
vezmi 185
; -vi7ěti 345

vláti,

389
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vyjádřiti 304
vlec, vlcč impt. vléci 159, -vrl 199
171
vroucí 89, 199; vřoucí vyjdeny', vyšlý 131
199
vléci, vleku 67, 79, 159,
vyjdtt, vyjití 131
vrťal, -cl 297
161, 171
.vyji v. výti ,
vrtati praes. dial. vřcu 'vyjma part. absol. 88
vléct, vléci 161
vleč- v.- vléož'

vleku v. vlécz'
vlíct, vlécž 161

vrtčt-i 297

vrtlati 357
vm'da part. m. vcjda 131 vrtratt 354
.

vníti, vendu 129
v-oča-zdřa 297
vodejdout, odejtti 131
voditi 309
,
vodněti 271
volttt impt. vól 42, 305
voněti, vonjatt- 68, 318,
345
voziti 308, diaJ. impt. vož
41, 304

lvyjmoutí 177, -jmut 181
,vy/múti 257
vykúpcn, -ěn 308
vyl, výt, vajl, vejl part„

.
vzítz 207
vru, vřeš v. vřžcti
vřu m. vm pl. 3. vřou vylěcz', -lch- 163
m. vrou 192. 297
vymtňám 346
vřul fem. vře/la, part. dial. vymluv'úcí 89
_
194
vymní, -mněte impt. m.

vona-,vrž—, impt. vrci 158,
—mni, vy—jmz' 186
159, 171
vymnu m. manu, vy-jnm

vrzati, vržu 360
vrž m. vrz 159, 171
vržc-, vrci 171

186
vy-mřetý 195

vyňach, měch aor. 176,
vržu v. vrzati
183
vpieti, vťpnu 178
vsadu V.'vsz'estz'
vra, vrúc- 199
vyňal, -něli 183; — vy
vsědcm
m.
vsědom
1.
os.
ňat, -nčtt' 181, 184; —
vraccti 345
vrácu V. vrátiti
pl. aor. 46, 138
vyňat). '-něvšc 184
vrata 101
vsiestt, vsísti, vsadu, vsč—vynďu 129
deš 137 sl.
-vmtčt dial. m. -cctt
vyucm, viem part. vynicti
184
vrátiti, vrácu 300, 301, vstaňma. m. vstaňva impt.
1. os. du. 239
304, 310
'vym'd- aor. 130
vřaucž m. vroucí 193
vstany pan. nebylo 241, vyniď impt. m. vyndi
i
129 sl.
'
252
vrcz', vrhu 42, 72, 160,
162, 171
vstúpcm'e, -ěm'c 308
|vym'dz'cch impf.. m. vyn
vrcet'i 346
dicch 130
'vszí-tí, vespu 153, 154
vrct, vrcti 161
lvym'e, vytí 204, 297
,všcl, všc'l 139
vrcu, vrtčtv' 297
[vg/nich, vynmu, vyňmu
'!vtckl, vctkla 255
vřcu, vrtatz' 373
, vťuci m. chtúct, chtz'ecí 284 ' 186
vrčett' 296
vynřiet'i, —nm 197
572— v. viú
vyplátět dial. m. -cetz' 340
=vůčihledč absoL 88
vře-, vřě— V. vřt'etž
1'ypmútz' 250
vřen, vřct part. vřítí clau- | vycízeti 346
dere 103
vypověděn 294
|vyčřictí, -čřu 195
vřgat, vřďžu 363
vypovězen 295 _
vyčtru m. vm 195
vrhmiti 242 '
vypóžč-, požíčetž 346
vyď, vyjdž 129 Sl.
vrhu v. vrci
vypřicci, -přahu 165 sl.;
vyďa'l 392
-vřten, -vřín part. 194
impt. vypřěz, f-ž 158
výdcníe, vyjití 131
vřz'eti, vru claudere 76, vydít, vyjití 131
vyrábčti 341
P
103, 194, 198
výrazy slovesné 1 ', jedno
vyjdu, vyjdu 129 sl.
vřz'ett',f vru fervere 76, vyhnájeti 346
duché n. prosté '2, 4 sl.;
,vyhrážett' 346
198 sl., 297
složité neb opsané, pe
vříf- v. vřz'c
vyhřňám 346
rifrastické-2, 420 51.
vrkati praes. dial. vrču vychádět m. -cházeti 336 vyrážcti 342
_
367
vychoďúcí 89
vyřécí. vyřkl 167
vrkotati 373
výchoz 98
vyřctmútz' 250
'
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vzev-řieti 199

vyřkl v. vyře'ez'

výsžti 318; srov. výšiti
výskati 367
vyslatz' 357
vySmieti sč, vysmán 396
vyspu V. vysziti

vyssáti 378
vystřieci, -střčhu 169
vysúti, vyspu 154
výščz'e, výštie 140
výšču, miskatž 367
vyšel, -šél, -šiel 139

výšin

305, 318;

vzezříeti 274
vzeévati, vzovu 379
vzchocu, -chóceš 281 sl.
vzchozuiúcí 90
vzchůce- V. vzchoeu
vzíeti, vzíti, vezmu 57,

lab-, zěb—,zeb- 155
zaběhu, -bz'eci 163
zabijete" 79
zabiti 211 S1., 213

zábmiti, zábnu, ziebne 257
za'bsti V. ziebstž

zabu v. zíebsti

175,176,177,179,181, zaclánět-i 342

184 sl.
'vzíty', vzatý 181
vzjietž, vznietž 184 S].
03%- srov. ZM,-, zvm'eti

zač fem. začla dial. part.
m. -čal 180
začat, -čcíť, -čz'ti, -čnouti

V.

čnu

vznešený 146
vznieti, vznítž, vzejmu začal, -čěl, —čel 179, 182
výsz'ti
začieti, -čmo v. čietz', čnu
184 sl.
výti, vyji 77, 95, 207
zaďa'l 392
vzn-ieti, míti V. zvm'eti
vytieti, -tnu 176
zadoušetž 335
vzniknu 249
vytřěs a. vytržeš 255
vytvářeti 343
vzníti v. vzniete', vzejmu zahanben, -ěn 308
zahl part., m. zahnal 245
vzňúcz' 90, 297
rvyvřz'etz' 199
zahřátí v. zahříetc'
vyzváněti 346
vzory časovací 109 sl.
zahře'stí V. hřésti
vyzvčdět-i 409
vzovu, vzez'vati 379
zahřieti 227 sl.
vyždietz', -žďmu
part. vzpole'ei, Jeho 163
zahýňa'm 346
-žďma 179, vyžďal 189, vzpomnětí 286
zaehádět m. -zetz' 336“
vyždětí 189
vzápětí 271
zajáť„zajmouti 178
vzaeh, vzěch aor. 176, 183 ; vzvle'ci 171
zajdený, -šly' 131
vz-zovu v. vzoru
vzáeh impf. 57
zajdout, -jdu 131
vzal, „zel—,vzel- 179, 183, wa konc. peut. -as 97 sl.
184
zajítí, -jdu 129, 131, part.
_ van—bál; 129
pass. zajit 131
vzať, vza'ť, vza'ti, vzíti mas příp. part. 97
zajit-ie 131
vastasz' stsl. 406
177, 178
*,zajmoati 177
vzat, Wet-, vzet '182, 184 vaz-gti. vaz-mna 184
zaju, zeiu 395, 398
vzav, Meu-, vzev- 180, 184 vblk- 171
vzberu, vzebrati 375
zajže, zajžen ze zažž
vbrg- 171
172
vzde'jz' V. vzdieti
-y konc. part. -nt 80 SI.
vzdžeti. vzdítí, vzděju, -y v koř. vz. krýti 201 S]. zajžku m. zažhu 172
_ vzdčjz' 220 S]., 222, 223 -_1/' v impt. za -aj, -ej základní kmen inf. 67 sl.
Sl'OV.

vzdvíh- v. -dvihmiti
vzebrati 375

vzeehtětz'. vzechcu 282 S].

zah—lati 356

321 sl., 411

-ý, -aj, -ej V impt
krýti 202 S].

vzejda 129
vzejmu, vznietí 184 S].

-_7/—mírnící

vzektvenie, -ěm'e 135
vzektetenže 135
vzal v. vzal

-_?/j—m. -ej-

v part.

94 a j.

vz. vzaklaty' 186
zaklétz', -klnu 176
-l'e záležeti 285
'

zalknúti240 ; zalkny part.

nebylo 241, 252
-yl m. -; v part. 94, 124, zamčiti 314
zamek- 242 ; zamekl, -mua
144, 162, 242
v impt.
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wem, vzěm pl. vzemše -y'l za -z'l part. 95
part—184; »vsz 184 -ym dial. konc. 1. os. sg. 7
Wet-, 02671- V. vzat
-y'n, -yn z -én part. 124
vzetí 182
—ýti & -yti inf. 76 SI.
vzetí/pěti 271
zub, -me,' -te, ob. impt.
k zabiti 213
ozev-, vzěv- v. vzat)

249
zamřeť oči 287

zamzeti 340
zamžíti Oči 287
zandu 129
zaopátřetz' 346

478
zeleněti 259
zap, zapl part. m. -pmd, zbihnu, zd'vilmu 245
pal
20- za cha-, cbtieti 282 sl.|zemleti, zmelu 1195 sl..,
zemlín part. 195
zccjí 3. os. pl.. chtějí 283
zapálet'i 340
zemřieti, -mru 192
zapat', -páť, -pžetž, -pnu 1zápatí 353
177, 178
Ízcu 1. os. sg. obci 282, zeplvatí 383
zapěl, -pal 179
zeprati, zperu 376, 378
| zczi 3. os. pl. 283
zdadí se. zdadie se', zdáti' zl'schmítž 251
zapčtý, -paty' 181
zesmíti 251
zapietz', -píti, —1mu177 sl. I se 225
\zdaj'úc omyl m. zdávajúcze—t dial. inf., stč. zžestz'
zapítý, -paty' 188
128
|
132
zapl fem. -pla part. m.
mim 270
zdál, zdieti 224
-pnul, -—pal180
zetřén, -z'cn, -z'n 194
zapnout'i 177, zapnut 181 z-dáli atp. 440
zdání 226
zetřietz', -t'ru, 192. 194
zapoleti sč 269, 287
zdáti se 223. 224 sl , impf. zežrati. zžeru 380
za/pmňě/l, -míl 286 sl.
zdách sé 225, zdajfeše zhcbnouti, zhebl 246
zapomnětz' 286 sl.
-zhřím m. .žru 199
se 57. 127
zapověděn, -ín 278
-zhřu m. žru 199
zapovězen 294
.zdáv 222
-zíbati 352
zaprášeti 340
(zděiu atd. v. zdieti
zíbl. zábl 155
lzděl, "5de 222
zapřěz impL 159
zíbn-, „adm-, zábmžti 257
zapřieci, -přalm, -přežeš;zderu, zedratž 377
zíbst v. ziebsti
uzdí se videtur 224 sl.
159, 165 sL
zapřicti, -íti, vím 288
'zdieti, Editi, zděju, zdějž ziebstž, zíbst, zábsti, zubu
1

|

zapřisz'eci 168
zardz'ti se 269
zasiesti, -sa,du 138

zasláněti 342
zasujz' 154

| 220 Sl.
zěbeš 151, 155
'zdiet—isě, zdáti se videri zicsti, ziem aor. zěgh 50.
!

224 sL

zasúti, zaspu 153, 154
zatápěti 343
-zati praes. -žu 358
zdoliti 324
záti, zejí 398
zatmiti, —tmen,-tměn308|zdř?'xu praes., zdřz' ímpt.|
zatracený, zah-aten 516. 297, m. zř-, zřieti
312
!zdmfh- srov. -dvžhnúti;
zaváděti 344
| aor. zdvih-, zdvíh- 44,
zaváněti 344
45, 240
zavázeti 344
zdvz'nu m. zdvíhnu 245
záviděti 296
-ze dial. -že, -ze v km.
závist 66
praes. 149
zavola jest 437
zeb-, zčb-, zab— 155
zavřetí 195
ng- 155
zavřetý, -íty' 195
zébl, zábl 155
zavřu/l fem. -vřda dial. zedený dial., stč. zčděn 132
'

194

121 51, 132

.zdz'ti v. zdiet'i
zietž, zčju, zátí 398
zalití, žďen 310
zlievatz' 353, praes. dial.
zit-u
zdíte sě, zdátc Sc 224 Sl.
zdív 22
zi-nút'i 257
zdolat'i 323
získati, žz'šču 365

zedl dial., stč. zědl 132

zív v. zim)

zkoumati 354
zkřělmúti 247
zkřěmíti 247
zmácěti 338
zmářetž 339

zmásti v. zmiesti
zmrd—, změt- 135

zmátl pl. zmietli, zmítli
135
zme dial. za sme, jsme
17
zmel'u, zemletz' 196

znuw hnpt 135

zazditi. -žďcn, -zďen 310 zedratí, zdem 377
zmet se, zmátl" 135
změtení, zmatení
125,
zazvm' impt.. 297, 439
zedzený slc. 133
zažéci, zqžhu impt. zajzi zěch aor. ziesti 121
135
,
172
zechtěti, zechcu 282 sl.
zmiesti, zmatu, změteš
zažžti, -žívu 155
zejí, zěju, zžeti, záti 398
zbaviti 299
zmisati, zmžšu 361
zeleňat' 260, 263

479
zmizeti 339 .

žebrati 347 sl., 355

'zvěktati
442 prý m. zvě žáci, žhu. žžeš, impt žzi
zvěsti, zv'iestž
dčti 294
67, 116, 172

zmyást, zmásti 135
zmlknúti 249

zvčtřěti 264
zrn/rl, zmrlý 92, 197
znám part. 91, 92, 323. azvz'esti v. zvěsti
327

znáti 75, 326 S].
.em'eti, zníti, znáti.,

žeh fem. žehši 172
žehl fem. žhla 172
žehratž 355
zvn-ieti, vznžcii, zníeti, žel-, že?-, žal, žnu 179,
190
*
míti, znět'i 72, 76, 259,
želat'i 271
297 sl., 439
.

'zvz'h— m. zdvih-


V.

zvm'etz'

zobati 352
zořžtž 390
2074— v. zá

zově, zovíc odch. 376
zovi, zoví odch. 375
zovu v. zváti
zperu, zepratli 378

245

zvu, zovu. zvátz' 379
zvučeti 298
zvyčen 257
zvy'iebnny' 152

želeti 265, 271
žen pl. ženše part. 190
ženatý 101
ženu, lmáti 377

zvyknu'ti 257

žeru, žráti 200, 380

zžasnúti 257
zžeru, zežrati 380

žes-, žěs-, žas— 257 sl.

žěsiti 318
žěsn-. žasn- 257“

zpívati, praes. dial. zpiva zz'z'tž, zživu 155
353
zpomněti 286 sl.
způsoby grammatické 2

zráti, zrají, zrám, impt.
zraj, zrvj 390
zřénie 297

zbo—ati 390

žět—, žat

-ž m. -z v impt. 41 a j. žetí 190

-ža v dial. part

190

m. -ha žety' m. žaty' 181

161

žěv-, žav 190
žha, žhúc- 172

žaj im t., žm' 190
žal, žě -, žel- 190

žlmútž 258

_

žh/ra- m. žra- 380
žalosíující 91
žhu, žžeš v. žáci
žas-, žěs-, žes- 257
žasnútz', žasnu, žěsneš ží impt. žití 156
257
-žíččt13 346
žat sup. 178; ——žat, žáť, žiech, šžžech impf. žěci
172
dial. inf., židi 174, 178
žatvi, žáti dial., žíetz' 177 žietí, žmu, žďmu 189
zřín part. 278
zřítí v. zřieti
sl., 190
žieti, žňu, žňeš nč. žití,
zřu .v. zřieti
žal—, žět-, žet- 182, 190
žnouti, žnu 76, 177.
-zřu m. -žru 199
žav-, žěv-. žev- 190
189 sl., 358; sup. žal 79
ždaju, ždám v. žda'ti
zřu, zřím v. zřieti
žich v. ž'iech'
žďal, žděli 189
'. zseclmútí 251
._
žiji, živu v. žité
zsieci, zsčku 169
žďat. mm 189; 'adj. žďa— žiji, žvu V. žvátz'
zsvadnútž 252
ty' 189
žíl, žal, žnu 179
žda'ti. ždu, ždaíu, žda'm žímt, ženu, Ímáti 377
ztráví/všetz' 78
379 r
ztrl, zetřieti 198
žák-, žéře-, žrát'i 380
zh—oskotati 372
žďavyžděvše 189
žit part. žití, živu 156
zaji v. zútí
žděl-, v. žd'al
-žitč7'tž 318
ždčn, zdítz' 310
.mněti, zvm'etz' 298
žití, živu, žiji 75, 148,
zúiž, zoutz', moju 234 sl., ždčtíe 189
155 sl., 217
žděv. v. žďav 189
part. zal, zoul 235
žití, žmu v. žiet'i, žmu
ždz'ech impf. žda'ti 376
Mivca-, zóve-, zváti 353
žití, žnu v. žieti, žňu
zv— m. zov- 379
ždz'eti (nedolož.), žďmoutz' žití, žúti, V. žvátz'
-zvá77ět7' 346
žito 101
379
žít?/', žaty' 181
zváti, zovu, zóveš 75, 353, žďmoutž, žďmu 189
žalu, ždáti 379
375 .,- 9
živ, živic impt. 155 sl.
živa, -úc part. 156
fžďúchať, žďúšu 364
zvědněn, zvad- 242
zřez dial. mm
111.střěz
158, 169
-zři 111. -žři 199
zřieti. zřu, zří', zdř
273, 297
-zřz'm m. -žvu 199

\
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živenie, živu 151, 156
život 101
živoucí 156

živu v. žití, živu
-žl fem. -žla part. m.
-žnul, žal 180, 190
žluťat 263
žlutý 101
žmouti, žďmouti 189
žmu, žďmu. žietí, žem

žž— měněno v jž-

žra, žrúc- part. 200

172

žrát'i, žeru, žéřeš 75, 200, žže— aor. žéc'á 172
žžen pm. žécž 172
380
\
žře-,

ž—řě-v. žřžeti,

žru

žřěck aor. 193
žřeu, žřet part. 103, 200
žřem', žřěuie 195
žřžetv', žřítz', žru,
žřeš
103, 193, 195, 199 sl.

žžz'ech impf. žécz' 159, 172
žbg-, že'cz' 172
-5 konc.
11

1-. os. sg. z —o-m

-z konc. part -zs— 97
-5m- ve dmu, dame; 174
-5s
příp. part. 97 SI.
žru, žreš v. žřieti., žru
189
—5šz',-zše koncovky part.
žmul, žmut, žmuv part. žřu 1. os. sg., žřou 3. os.
-6s 98
pl. m. -r— 199
novotv. 189
-5tati 368
žna part. díal. žňa 179 -žu v 1. os. sg. m. -hu -b7' v koř. sloves vz. pěti
ve vz. péci 158
žně, žňuc- part. 190
208 sl., vz. přieti 394 81.
žuju, žváti 385
žnoutz', žití 177, 190
-bje konc. snbst. verb.
žnu, žneš Stč. žňu, žňcš žvachlatz' 358
105
žvaniti 385

v. žieti, žňu

žnul,. žnut, žnuv part žvátz', žuju, žiji 385
'

-bm-, -m- v koř. sloves

vz. pietz', p_nu 174
žvu, žváti 385
novotv. 179, 190
-žou v 3. os. pl. m. -hou žz- měněno v jz- 172
-bnt konc. 3. os. pl. 30
ve vz. péci 158
žzz', žzěte impt. 158, 172 —bntv part. -ut 81

Vysvětlení zkratkův.
Obecné připomenutí o zkratcích, pramenech a dokladech, vytištěné
v díle I. str. 666, platí také pro díl tento.
Zkratkem I. s připojenou stránkou rozumí se první díl Historické
Mluvnice, zkratkem III. 1 díl její třetí, odděl. první.
Zkratky ostatní jsou vysvětleny skoro všecky ve jmenovaných právě
dílech předešlých I. str. 667—688 a III. 1 str. 614—630. Ty z nich, kte
rými se udávají prameny, mají tam svá vysvětlení náležitá ?. dostatečně
zevrubná: zde opakuje se z toho většinou jen výtah, v němž se smysl
zkratku a při textech také stáří těchto udává; pro zprávy zevrubnější
nahlížej čtenář podle potřeby do vysvětlení při svazcích předešlých. Při
zkratcích nových podávají se vysvětlení ovšem zevrubná a náležitá. Kor
rektury, které se místem vyskytují, hledí k udáním vytištěným při dílech
I. a III. 1.

Číslice římská při textech starých znamená století.
Při dokladech bývá někdy číslo v závorce (2), (3) . .; to znamená,
že doklad čte se na udaném místě 2krát atd.

ABoh. :

české přípisky v zápisníku Alberta Bohema, z pol. XIII stol,

act. : activum.
Adamzživot
Adamův, rkp. ČMus. z 1. pol. .XV; — Adam Kap.
: veršovaný zlomek o Adamovi a Evě, rkp. knih. kapit. v Pr., z 1. pol. XIV.
adj. : adjektivum, tvar adjektivní.
_ Admont. neb AdmontA.=dva
zlomky stč. písní v rkp. kláštera
Admontského, z 1. pol. (spíše než ze 3. čtvrti) XIV; — AdmantB.:
jiné 'dva kusy české v rkp. téhož kláštera, XIV stol.
Aelt. Den/cm.=Die žiltesten Denkmáler der bóhm. Sprache, von
Šafařík u. Palacký 1840.

Alb. nebo Ale.=Ráj

dušě, z lat. Alberta Velikého; text český

v rkp. univ. Pr. (17. A. 19), z r. 1383; — jiné varianty téhož textu

jsou Ale.

z XV, Alba ze skl. XIV, Ale.

z konce XIV.

Alc'lz..Ant.:
nář. moravsk.).

z 1. čtvrti XV, Ale.

Alchimie Antonia z Florencie, z r. 1457 (se známkami

Alf. =Alexandreida; — a to Ale.:
zlomek její Budějovický,
XIV stol., — AleM. =zl. Budějovickýnyní Musejní, XIV. — Ale. :
zl. Jindřicho—Hradecký, skl. XIII, _

=.zl. Šafaříkův. XIV, — Ala:V.=zl.
=zl. Vídenský, poč. XIV.
Gebauer, Historická mluvn. Jaz. česk. III. 2.

AlxM.—_-:zl. Musejní, XIV, — AlwŠ.
svato-Vítský, poč. XV, — Alx Vid.
31
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Alxp.=povídka pros. o Alexandrovi, tišt. 1513.
Anon. : slovníček řečený Anonymus, XV stol.

Ans.: Auselmus; — a to Ans.Iist.=zl. Jistebnický, 1. čtvrt XIV,
f AgggKap.nebo jen Ans. =zl. Kapitulní, z poč. XIV, — AnsOp. :
zlomky Opatovická, 3. čtvrt XIV, — Ans Wies. : zlomky Wiesenberské
2. čtvrt XIV.

Anz. : Anzeiger fůr-indogenn. Sprach- und Alterthumskunde. Beiblatt
zu den „Indogerm Fomchungen“, herausgegeben von W. Streitberg.

aor.:. aorist.
Ap.: zlomky leg. o apoštolích z doby ok. r. 1300 (ApD. je podle
prof. Waitze, jemuž prof. Jagič 1880 fotografií předložil, ze stol. XIII)' —
a to ApD.=zl. Dobrovského (Durichův; Durich cituje z něho v listech
1

Dobrovskému

25. led. a 18. pros. 1788 & pořídil Opis, jejž Dobrovský

v Gesch. 1818. 103 otiskl), — ApŠ.=zl.

Šafaříkův.

ApatFr. : LékFr., v. t.
Apoll. =Apollonius,

z doby mezi r. 1459 a 1463.

ArchČ. : Archiv Český.
As. neb Asen. : Aseneth, z r. 1470.
Athen. : Athenaeum (pražské).
Aug. : kusy ze sv. Augustina, z r. 1398.
Áutr. : z pís. rozpravy p. Fr. Autraty o nářečí křížanovském (Kři—
žanov u Vel. Meziříčí).

Adar : Pav. Axlar, Nábožný vůdce (postilla), v Pr. 1720.
Barl. : Barlaam. tišt. 1593.
Bart. : Fr. Bartoš. — BartD. 1 a_2: jeho Dialektologiemoravská,
díl první (1886) a druhý 0895).

O obou v. I. str. 668 a. HI. 1. str. 615,

— BartNPís. nebo BartPís. : jeho Novénár. písně moravské,v. Suš.-Bart.
— BartRuk. : jeho Rukověť správné češtiny, 2. vyd. 1893.
Baw. : rkp. hr. Baworowského. z r. 1472 (se známkami nář. mor.),
Beck-(= J. Beckovský, Katolického živobytí nepohnutelný základ . . .,
třemi neporušitedlnými slaupy, jenž jsou víra (díl 1.). naděje (2.) a láska
(B.) ubezpečený atd.. v Pr. 1707—1708 (jazyk klesly).
Bach. : J. Bechynky spisy (1541—1577).
Bel. =Belial, rkp. 1. pol. XV.

Běl.: list a zápisy Bělské z l. 1345—1708.
Ben. : bible Benátská z r. 1506.
Ban. Třeb.: V. Beneš Třebízský; — far. : jeho pon'dky Z farních
archivů (v Pr. 1886); — kavr.: jeho Povídky karlštejnského havrana
(ve Sborníku illustr. románů I., v Pr. 1886).
Beneš. Gramm. =Mat. Benešovského Grammatika, v Pr. 1577.
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Bern. : A. Bernolák, Grammatica slavica (t. j. slo.) 1790.
Bibl. : biblický zlomek; — a. to Bibl/l.: část Exodu. z 2. pol.
XV, — BiblB. : část evang. Mark., ze skl. XIV, — BžblC.: část Soudc.,
z XV, — BMD. část Paralip., z XV, — BiblE. : část Gen., že XIV. —
BžbZF.:dva
zlomky z l. 1360—1380: a) část Gen., otištěná v ČČMus.
1890 str. 452—455, a b) část Num., otišť. tamt. 1895 str. 298—455. —
BiblFrimb. : část evang. Luk., ze XIV, — BiblG. : část 1. Mach., z XV,
— BiblH. zlomek v ČMus., z 1. 1360—1390, obs. Gen. 10, 16 až 11, 21;
— Bile. : Glossy a částečný překlad biblický v lat. kodexu stud. knih.
Olom. (2. E. 18), část a) ze XIV stol., 6) z doby ok. r. 1400, 7) z 1. pol.
XV, se známkami nář. východního, otiskl dr. V. Tille v List. filol. 1896,
77 sl.

Bible 1857 : bible česká, vyd. v Pr. 1857.
Bil. _—_—B.
H. Bílovský; — a to BílA. :jeho

Hlas duchovní labutě

atd., kázání skrz celý advent, v Brně 1720; — Bíla :jeho

Doctrina

christiana etc., Křesťanské cvičení atd., kázání od Tří králů atd. v Olom.

1721; — BílD. : jeho Doctrína etc., kázání česká od sv. Ducha do ad
ventu, v Olom. 1720; — BílQ. :: jeho Pia quadragesima etc., První postní
rozvažování atd., a Passio Domini N. J. Chr. etc., Druhé postní rozvažo—
vání atd., oboje v Op. 1721.

Blah. :

J. Blahoslavá Grammatika česká 1571.

BlAn. : Leg. bl. An., v. t.
Blázn. : Chvála bláznovství, přel. Ř. Hrubý z Jel., 1513.
Boh. nebo Bahn.—;Bohemarius maior, zdá se že z r. 1379; —
Boh. Dial. :: dialogi Bohemarii, dialogy při témže Boh. — Boh. m. nebo

Boh. min. : liohemarius minor, XIV.
BoiDuch. : zlomek traktátu sv. Bernarda o boji duchovním, 2 listy,
z poč. XV, otiskl F. Menčík v ČČMus. 1896, 118—119.

Br. :
Nový Zákon.

bible Bratrská (Kralická) 1579—93; — BrNZák. :

její



Břez. : Václ. Březan; Život vn. z Rožmberka, 1609.
Brig. : Zjevení sv.'Brigidy, z poč. XV; — BrigF. =téhož vzdě
lání jiné, XV; — BrigPetr. =téhož rkp. v Potrohradě, z r. 1419, exc.
ve Fl. Kn.

'

Bržkc. : Brikcí, Práva městská, 1536.
Brit. : glossy české v lat. slovníku Vil. Brita, ok. r. 1400.
Brugm. : K. Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik der in
dogerm. Sprachen 1886—93.
Btch. =Jos. Bartocha, rozpr. o nář. dolnobečevském.
Cant. Záv. Mnich. : Cantio Závišonis, zlom. Mnichovský, XIV, —
Cant. Záv. Třeb. : táž píseň celá, v arch. Třeboňském, XV.
Card. ::List 1417, v. t.
Guth. :

Catholicon lat.—teut.—boh.,slovník, XV.
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CatoP. : Uatonova disticha s gloss. česk., rkp. Petrohr., X_V.
Cís. : Cisiojanus; — a to CžsMn.: cis. Mnichovský, z 2. pol. XIII,
-— CisMus. :: cis. Musejní, ze skl. XIV, — Cís. 1444, Cís. 15,20 a Cís.

1614 :

cisiojany z let udaných.

cís., císař. =han.—cís., v. t.
Conwst. : Comestor, Hist. scholast., ze 3. čtvrti XV.

č. :. český, čeština; někdy : číslo.
ČČMus. : Časopis Musea království Českého.
Čech :: Svatopl. Čech; — ČechPov. : jeho Povídky atd., v Pr. 1878;
— ČechBrouč. : jeho Výlet pana Broučka 1888; -— Čec/iNem. jeho
Modlitby k Neznámému 1896.

Čcl. :

Fr.;L.

Čelakovský; — Čel. 1830 :

vyd. 1830, — Gel. 1840 :jeho

:

jeho smíšený básně,

Růže stolistá, vyd. 1840. — CelDodaw.

jeho Dodavky k slovniku Jungmannovu 1851, — ČelMudr. :

Mudrosloví nar. slov. 1852.

Čez-nHe'řm.:

jeho

Heřm. Černína Denník z l. 1644—1645.

ČernZuz. : Zuzany Černínové Dopisy z l. 1633—1654.
ČernýNem. : J. Černého Spis o mor-ních nemocech 1556.
Česk. mus. _,ílol. : České museum filologické.

ČMer. :

ČclMudr.,v. t.

ČMus. : České Museum.
Čtv. : Čtverohranáč, XV.
Dač. :

Mik. Dačický, zemř. 1626; ——Dač. nebo DačPam. :

jeho

Paměti, — Dač. Prostopr. : jeho Prostopravda.
Dal.=kronika t. zv. Dalimila; — a to Dam. =rkp. Cambridgeský,
XIV, — DalH. : zlomek Hanušův, z 1. pol. XIV, —'])alHr. : zlomek
Hradecký, z 1. pol. XIV, ——
DalJ. : vydání Jirečkovo 1878. — [)alKK.
: zlomky Křižovnický a Klementinský k sobě patřící, z 2. pol. XIV. —

DalStrah. : rkp. Strahovský (1—15 kap.), XV. — Pří dokladech z DalJ.
bývá udáno, ze kterého jsou rukopisu, na př. V (: rkp. Vid.), Z (: rkp.
Zebererův) atd.; někdy za to psano kratce DalV., DalZ. atd. Seznam ruko
pisů sem hledících viz při DalJ. na stránce poslední.
dbeč. : dolnobečevský, srov. Btch.
DesK. : začátek Desatera, ze skl. XIV.
DeskDE. : Dvorský a Emler, Reliquiae tab. terrae, z let 1318—1325.
Dět. Jež. : verš. zlomky o dětství Ježíšovu, z 1. pol. XIV.
dial. : dialektický; zkratky pro nářečí moravská viz při: BartD.
(Hist. Ml. I. str. 668 a III. 2 str. 615).
\

Diefb. n. Diefenb. :
vyd. Diefenbach.

\littellat.-hochdeutsch—bóhm. Wtb. z r. 1470,
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Div.. Vít. : zlomky her divadelních, náležící knihovně kap. u sv. Víta
v Praze; dva listy, na jednom je vročení Anno 1399.

dluž. : dolnolužický.
-D0br. : Jos. Dobrovský;— Dobr. Bibl. :

jeho rozprava Úber das

Alter der bohm. Bibeliibersetzung 1782 (v Kr. české Spol. nauk) ; — Dobr.

Dráždí : jeho rozprava Uber den ersten Text der bóhm. Bibelůbersetzg
nach den žiltesten Handschriften. besonders nach der Dresdner 1798 (tamt.);
— Dobr. Gesch. : téhož Geschichte d. bohm. Spr. 11.Lit. 1792, 2. vyd.
1818; — Dobr. Lelo-g. nebo jen Dobr. : jeho Lehrgehžiude der b'ohm.
Sprache 1809, 2. vyd. 1819; — DobrLz'tMag. nebo Dolu-Lz'llag. : jeho
Litterarisches Magazín von Bohmen und Miihrenf 1. Stiick Prag 1786, 2.
též, 3. 1787.

dol. : dolní, dolno-, na př. dal.-bcč., dal.-něm. : dolnobečevský,
dolnoněmecký atp.
Dolež. : Pav. Doležal, Grammatica slavím-bohemica 1746.

Donat. : zlomek lat.-česk. Donata, XV stol.
Donín :: Fridr. z Donína cestopis, z r: 1608.
doudl. : doudlebský; srov. Kotsm.
Drach. : J. Drachovský, Grammatica bohemica 1660 (Olom. 1666).
Drk. : rkp. Drkolenský, z 2. pol. XIV; — Dfrk. Vstúp. : Vstúp.
Drk., v. t.
Drn. : Kniha Drnovská, vydal V. Brandl 1868 (podle rkp. mladšího
z r. 1594).

du.=:dud.
Duš.=J.

V. Dušek; — Daš. bezpř =jeho

rozprava o slovesích

bezpříznakých, v Listech iilol. 1887, 372 sl.; —])uš. ji'/roč. : jeho Hlásko
sloví nař. jihočeských I. konsonantismus (1894), II. vokalismus 1897 (v .
Akad.); -—[)uš. vb. nebo Daš. verb. :: jeho rozpr. Dial. zvláštnosti českého
slovesa. v Listech filol. 1892, 101 sl.

Erb. nebo Erb. .Pz's.: K. J. Erben. Prostonár. písně a říkadla 1864;
— Erb. čít. : téhož Slovanská čítanka 1865.

Ev. :

evangelium, evangeliář; — a to EvA. :

zlomek evangeliaře

v ČMus.. 2 proužky, asi z 2.\ čtvrti XIV; — 16001. :

z r. 1421, — EvPraž. :

EvTřeb., v. t., — Echz'tst :

ev. Olomúcký,

ev.Seitenstettenský,

XV stol., — EvTřeb. : ev. v knih. univ. Pr. (11. B. 3), majetek kdysi
knihovny augustianské v Třeboni, opis z 1. pol. XV, otiskl Fr. Černý v List.
filol. 1897,\187 sl. — Ev Vid. : ev. Vídenský, z 2. pol..XIV. — Esz'mn.
: „čtenie zimnieho času“. XIV stol.
Fagif. : Fagifacetus s česk. glossamí. z poč. XV.

FeszL. : Jul. Feifalik, Altčech. Leiche, Lieder u. Sprilche 1869.
Fl. Konf: V. Flajšhans, Knihy české v-knihovnách švédských a ruských
1897 (C. Akad.).

Friml). :

Bibl. Frimb., V. t.

'
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Froz. =Ant

Frozýu, Obroviště 1704.

fat. : futurum.
Gal. =list

s nebe poslaný do města Galatan; — a to GalDl. :

jeho zlomek Dlabačův, z 1. třetiny XIV, — GalKl. =téhož
v knih. univ. v Pr., ze 4. čtvrti XIV.

Gesta :
Březnickém,

Gesta Romanorum; — a to GestBř. :

text celý

jejich text v rkp.

nyní v ČMus. (sign. 8. E. 1), z r. 1443. — Ge.—taK. nebo

GestaKl. (jinde též GestaU) : text v rkp. univ. Pr. (17. F. 28), 2 pol.
XV, se známkami nář. mor.; — GastaM. nebo GcstaMus. : text v rkp.
ČMus. (3. F. 25) z r. 1473 (nikoli z r. 1482, oprava podle vydání J. No
vákova), se známkami nář. mor.; — text GestBř. a GestKZ., s některými
parallelami z GestMus., vydal tiskem dr. J. V. Novák: Staročeská Gesta
Romanorum (v ČAkad., 1895).
Gloss. : Dlossy. _— GlossJer. : stč. glossy k pror. Jeremiášovi,
z 1. pol. XIII. — GlossPers. : stč. glossy v rkp. Persiových satir z r.
1418, asi stejného stáří 3 rkp. lat.; ukázky otiskl Ig. Mašek v Česk. mus.
filol. 1896, 88 sl.

Griz. :: Grizeldis, z l. 1459—63.
Hád. : Ctibora Tovačovského Hádání Pravdy a Lži 1539.
Háj. =Václav Hájek, Kronika česká 1541; — Háj. pp. :

téhož

výklad o pojití a. počátku národa českého. položený před kronikou a ne
paginovaný.

Háj. herb. : Tad. Hájek, Herbář 1562.
Háj. Šim. : Šim. Hájek, Tabula de proprietate participiorum 1547.
han. : hanácky, hanáčtina. v. BartD.— kam.-cís.: nářečí hanácké,
kterým se mluví v Císařově atd. (u Přerova.). z rozprav Jiř. Malovan'ého.

Har. : Krišt. Harant z Polžic, Putování do sv. země 1608; — Har
Erb. :totéž, vyd. K. J. Erben 1854—55.
Hatt. Ml. : M. Hattala, Mluvnice jaz. česk. a slovensk. 1857; —
Batt. slc. : téhož Mluvnice.jaz. slovenského 1864.
Halep. : K. Havlíček, Epištoly Kutnohorské 1896 (otisk textu
z r. 1851).

Herb.: J. Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení 1892.
Hil. n. Hilar.: Hilaria Litoměřickéhospis proti Jiří Poděbradskému
z r. 1467.

Hlah. : česká bible hlaholská z r. 1416; zachován jí jeden díl (II.),
v knih. univ. Pr. (sign. 17. A. 1). Je hlaholský přepis textu českého psa
ného latinkou.

Hlah. vid. : Vidění Mikulášovo, zlomek (1 list) psaný hlaholsky, ze
skl. XIV; otiskl A. Patera v ČČMus. 1897, 537—540.
Hlah. zlom.: stsl. zlomky hlah.; mezi nimi jsou dvoje s bohemismy:
praž. : pražské, z XI—XII stol., vyd. Šafařík 1857. a kyj. : kyjeVSké,
z XI stol., vyd. posledně Jagič ve svém spise Glagolitica 1890.
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hluž. :

hornolužický.,— hněm. :

Hod. :

Hodiny sv. Mařie atd., 7. poč. XV.

hornoněmecký.

Ham. : Homiliař; — HomKlem.: homil. Klementinský, z "pol.XIV,
— HomOp. : homil. Opatovický se stč. glossaini z 2. pol. XIII.
Hoř. : Hořov., v. t.
.
.
Hořck. :Hořekování
Spravedlnosti, od Konáče z Hod., v Pr. 1547.
Hof-ov. nebo Hoř. : knihy arch. Hořovického XV—XVIII.
Hosp. : píseň Hospodine pomiluj ny.
Hrad. : rkp. t. zv. Hradecký, z 1. pol. (neboli, podle novějšího od
hadu, 2 pol.) stol. XIV.

Hrob Boží : divadelní hra toho jména, ze skl. XIV.
Ih-ub. : rkpisný sborník Řehoře Hrubého z Jelení. z r. 1513; —
v něm i Blázn., v. t., — a HrubLobk. : poslání a naučení Bohusl. z Lob
kovic panu Petru z Rožmberka, přel. od Hrubého; — HmbP. n. H'rubPetr.
: téhož překlad Petrarkových knih o lékařství proti štěstí i neštěstí,
v Pr. 1501.

Hug. :

stč. překl. Hugových knížek o připravení srdce. z XV.

Hus : mistr J. Hus; —IIusE. : jeho spisyčeské, vyd. K. J. Erben;
— Husliř. : jeho traktat o sedmi smrtedlných hřiešiech, v Kruml., z doby
nedávné

před r. 1418, otiskl K. Novák v Listech

ňlol. 1896, 61, sl.; ——

HusOrth. : jeho traktat o českéorthografii; — HusPost. :. rkpÍSný sborník
z r. 1414, obsahující jeho Postillu atd.;— IIusŠal. : jeho Výklad piesniček
Šalomúnových, z r. 1448; — Hus W. =tři česká kázaní v rkp. kláštera
Wilheringu, domněle Husova. z poč. stol. XV.

Hymn. nebo Seun. :

hymnář, vlastně sekvencionář knih. univ. v Pr.
nebo Sequl). : hymnář rkp. v knihovně

(11. D. 1), ze XIV; ——
IIyanpav.
musejní v Opavě z r. 1418.

Chelč.:

Petr Chelčický; — ChclčKap.: jeho traktaty v rkp. knih.

kapitulní v Pr.., z 1. pol. XVI; — ChelčP. nebo ChelčPost. : jeho postilla,
psaná po r. 1434, tišť. v Pr. 1522; — ChelčSít'.: jeho Síť víry tišt. 1520.
Chio-.nebo ChirA.='1ékařStví ranné (chirurgie), rkp. z 2. pol. XV;

— Chi'rB.: LékB., v. t
Chlád. : J. Chládek, Naučení kratičké atd. (gramm), v Pr. 1795.
chofl.=nář. chodské; chodHan, : Na zboží chodském, od A. B.

Hanina (J. Hrušky) 1895.
chrom. : nař. chromecké (Chrome—č,l'/._. hod. sev.-vých. od Zábřehu)
podle popisu Ign. Hoškova v Listech řilol. 1894, 73 sl.

ib. : ibidem, tamtéž.
impf. : imperfektum.
impt. : imperativ.
_
Jag. : V. Jagič; — Jag. Arch. : jeho Archiv f'úr slav. Philologie

1876 sl.
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Jand. nebo Jundit :
r. 14 6Jar.
4.

:

Gramm. linguae bohemicae 1. vyd. 1704, 2. 1705.

'cesta pana Albr.
Kostky, popsaná panošem Jaroslavem asi
'

Jelč.:: qetu., v. t
JelLobk. : IIrubLobk., v. t.
(17.

Jeron. : snůška kusů theol. a náhožných v rkp. knih. univ. Pr.
9), mezi nimi na prvním místě „kniehy Jeronynmvy“, z XV stol.

— Jeronl'ob. : Tob., v. t.

J_q.=Slovník Jungmannův; při tom bývá. udán obyčejně i Jung
mannův pramen.
Jžd. =zlomek legendy o Jidási v ČMus., z poč. XIV; _ JidDo-lc.
: téže legendy zlomek Drkolensky. ?. poč. XIV.
Jir. : Jos. Jireček; ——
J'h'. mor. : jeho rozprava O zvláštnostech
češtiny v starých rkp. mor. 1887; — Jir. Star. Zák. : jeho Rozbor
prvotního českého překladu Star. zák., v ČČMus. 1864; -— Jir. stmor. :
Jír. mor., v. t.

Jžř.=leg.

o sv. Jiří; — a to JířBrn. :leg.

v r_kp.Brněnském,

2 pol. XIV (otištěna v ČČMus. 1887, 84 sl., nikoli 1888); — JířKap. :
zlomek v knih. kapitulní v Pr., z poč. XIV. — JiřKlem. : zl. v knih.
univers. v Pr., ze skl. XIV, — JžřVrat. : zl. Vratislavský, z 1. pol.'XIV.
JiřVid. : Jiříkovo vidění, rkp. knih. univ. Pr. (17. E. 2), ze skl. XV.
Kab. : M. Kabátník, Cesta z Čech do Jerusalcma a Egypta, tišt.
1542 (?); — A'abK.: totéž v rkp. kapitulní v Pr., z doby ok. r. 1500,
vyd. J. Prášek 1894.
'
'
Kat. : Ant. Kalina, Historya jezyka polskiego, I. 1883.
Kar. : Spisové Karla IV, vyd. Emler 1878 (z rkpů většinou XV stol.).
Kat.=Život
sv. Kateřiny (legenda štokholmská), opis .z doby nk.
r. 1400 (podle Dudíka Forschungen 162 z XV st.); — KatBrn. : zlomek
jiné legendy o sv. Kateřině, rkp. v Brně, ze 3. čtvrti XIV; — Kat-Petr.:
zlomek jiný v Petrohradě, ze skl. XIV.
Káz. : OlMiillB., v. t.
Kladr. : bible Kladrubská, rkp. knih. univ. Pr. 22. pol. XV.
Klek.: J. Kleklar, Semeno slova božího (kázání), v Pr. _1701.
chm. : zlomky sborníku Klementinského,.z 2. pol. XIV,
Kluge : Etymol. Wóiterbuch d. deutschen Sprache, v. Friedr. Kluge,
4. vyd. 1889; — lange-" : téhož díla vydání 5.. 1894.

Koc. nebo Kacin :

Hist. církevní Eusebia příjm. Pamfila, přel. J.

Kocín, v Pr. 1594.

Kol. : exaerpta z knih archivů Kolínských, z XV—XIX.
hald.2 : Koldinova Prava městská, 2. vyd. 1702.
Koll. : J. Kollára Básně 1821.

Kom. Lab. : Lab.. v. t
kompt. : komparativ.
Kon. n. Koniáš :

jesuity Ant. Koniáše Poftylla, 3. vyd. 1756.

Konáč 1547 : M. Konáče z Hodíšťkova 1. Hořekování (1.1—71, :
Hořek., v. t.), 2. Judith (72—112) & 3. Hra pěkných průpovídek (114—118),
v Pr. 154-7.

kond. :

kondicional.

Kord/lan. : V. Korandy Manualník, zerskl.-XV.
Koř. : Kořečkův Nový Zákon. z r. 1425.
Kosm. : Kosmova (1-1125) kronika; .— nejstarší její rkpy: KosmA.
z r. 1154, — Kosm7. ze skl. XII nebo zač. XIII, — Kosml., KosmB,
Kosm4., K osmi-“ ze XIII. — Kosm2. z 1. 1340—1342, — Kosmó'. ze XIV
nebo poč. XV stol.; — Kos-m.pokrač. nebo Cosmae contin. : pokračování
v kronice Kosmově, XIII—XIV stol.
Kotsm. : Vojt. Kotsmích, O podřečí doudlebském 1868 (ve Sbor
ník'u věd. Musea král. Českého„I .

Kott :
A'oz. :

Fr. Kott. Slovník českoněmecký.
zápisy K0zelské (Kozlé ve Slez.), z l. 1418—1571, přepsaná

*r. 1629.

'

_

Kremsm. _: l'kp. Kremsmiinsterský, obs. též některé kusy české,

z doby ok. r. 1400. .

Krist. nebo KristA. : Život Kristův, ze XIV stol.; — KristB.
a KristTom. : částky téhož textu, ze skl. XIV.
KřížA. : rkp. knih. křižovnické v Pr. z r. 1472; — KřižB. : rkp.
jiný téže knih. z r. 1520.
krk. :

'

podkrk.. v. 13.

Kruml. :

_

rkp. Krumlovský, nyní v ČMus., z 1. čtvrti XV- (z doby

před r. 1418).

Kulda : Moravské nár. pohádky atd., 1874—75.
szh. : píseň „Vítaj kraIu všemohúcí“ v rkp. Kunhutině, z doby
-0k. r. 1300.

Kutn. :
Květy :

bible Kutnohorská z r. 1489, rkp. knih. univ. Pr.
Květy České (Pospíšilovy), v Pr. a Hradci Král. 1834 sl.

KZ. n. KZeitschr. :

Zeitschrift fůr vergleichende Sprachfmsehung,

vyd. A. Kuhn a j.

Lab. :

Komenského Labyrint světa 1871; — Lab. 1631 :

jeho

vydání z r. 1631.
Lact. : Jana Vodňanského (Aquensis) Lactifer, v Plz. 1511.
LAl. nebo LegAl. : zlomek leg. o sv. Alexiovi, z 1. pol. XIV.
Leg. bl. An. : legenda o blahoslavené Anežce, vyd. v Pr. r. 1666,
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v knih. univ. Pr. sign. 54. C. 68; vydavatel, prý jes. Jiří Plachý, vyznává,
že vzdělal text z předlohy staročeské; jazyk ve vydání tom je obnoven,
ale přece v něm zůstaly archaismy a stopy, které svou kvalitou a hojností
svědčí, že original byl ze stol. XIV nebo 1. pol. XV.
Le_qMar. : LMar., v. t.
LegSchwatz : zlomek legendy o narození Páně. ze XIV stol., v knih.
františk. ve Schwatzu (v Tirol), otiskl A. Patera v ČČMus. 1897, 246—249.

chl'ít.

:

sbírka legend v knih. kap. v Pr. (sing. H. 12). opis, ze

3. čtvrti XV; na listech 48& až 511hje leg. o sv. Tomáši Canterb., již otiskl
A. Patera v Česk. mus. filol 1896, 180 sl.

Lék. : lékařstvie (léky) proti (11) neduhům, z doby ok. r. 1400;
Lék/1.: sbírka rozprav lékařských, rkp. knih. univ. Pr. (17. B. 18),
z pol. XV; — LékB. : jiná sbírka taková., tamt. (11. C. 2) z r. 1440;
vyhatky otiskli Č. Zíbrt v Listech iilol. 1893, 391 sl. a Ig. Mašek \“ Česk.
mus. 11101.
1896, 260 sl.; — LékFrant. nebo ApatFr. : sbírka taková opět
jiná, tamt. (17. D. 10), z doby ok. r. 1500; — Lék. ran. : Chir., v. t.
Leka. : Lekcionář v knih univ. Pr. (1. C. 27), lat. s českými glos
sami mezi řádky, ze stol. XV.

Lepič : stč. píseň „mistr Lepič“, z XV.
Lesk. : Aug. Leskien; -— Lesk. Handl). : jeho Handbuch der
altbulg. Spr. 1886; — Lesk. Dec-lin. : Die Decliuation im SlavischLitau
ischen und Germanischen 1876.

Let. : Staří letopisové čeští 1378—1526.
Levšt. : Levšteinova sv. Mařie nebes chvála, ze skl. XIV.
líbím. :: z nař. libuneckého.
Linde :

Siownik jezyka polskiego, przez M. Sam. Bog-umila Linde,

2. vyd. 1854—1860.

Lis. :

List. :

z písemné rozpravy p. Al. Lisického o nař. hanáckém sev.—záp.

list nebo listina; — a to List. Card. :

z r. 1417, — List. Hořov. 1647 a 1651 :

list Jana Cardinala

listiny z arch. měst. 'v Hořo

vicích z let udaných, — List. Jlírad. : listiny Jindřicho-Hradecké z l. 1384
a 1388, — List. Kost. : list kostelecká z r. 1417, — List. Kral. : list
Kralická, český překlad z poč. XV, — Listhms.
: list. Krumsínská
z r. 1438, v opise z doby ok. 1600, — List/it. : zakládací list. Lito
měřická, ze XIII stol.;
ListOleš. : listiny Olešnické. z 1.1370—1420, —
IA'stPořcš.: listiny Pořešínské, ze XIV a XV stol., — ListPras. :
Praskova sbírka listů posílacích z l. 1464—1709 (nejvíce z r. 1568). —
ListTis'n. : list Simona z Tišnova z r. 1428, v. MiscellB., — ListUnič.
: Petra z Uničova list z r. 1417, — List Vamb. : Vamb., v. t., ——List.
Wartb. : listina J. z Wartenberka. z r. 1380. — List Vrat. :. ListOleš.,
v. t., — List Vyšehr. : zakládací listina kostela Vyšehradského, padělaná. _
asi v XIII stol. na r. 1088; — [.istZiL-m. : list krále Zikmunda panu
Haškovi, — List. 1225, 1406. 1443, 1463 : listiny z let udaných.

List. jílol. :

Listy filologické.
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Lit. _- bible Litoměřická, psaná 1411—1414.
Lžtomčř.: ListLit., v. t.
LMar. : zlomek leg. o p. Marii, z doby ok. r. 1300.
Lobk. : J. z Lobkovic, Putovánie do svatých zemí, rkp. z r. 1515.

Lomu. : Šimon Lomnický; — LomnKup. : jeho Kupidbva Střela
1590, — L0mnNauč. : jeho Naučení mladému hospodáři 1597.
Loos : Jos. Loos, Slovník slc. 1871.
Lucžd. : zlomek tištěného lucidáře, ze stol. XVIII nebo zač. XIX,
arch 1. až 3., bez listu prvního (titulového).
Lán. : excel-pta z listin a knih archivu Lounského.

- luž. :

lužický, srbština lužická; — dluž. :

hornolužický.
Lvov. :

m. : místo;-— m. a v. :
Mal. : hair-cís., v. t.
:

dolnolužický, hluž. :

rkp knih. univ. ve Lvově (1. E. 21), XV stol.

místo a vedlo.

'

Malý./Imar. : Jak. Malý, „Amerikaatd. 1853—57; — MalýZnovuzroz.
téhož Naše Znovuzrození 1880—1884.

Mam. : mammotrekt; — a to MamA. : v rkp. kn. univ. Pr.
(11. E. 6), z poč. XV, — MamP. : jiný v rkp. tamt. (11. F. 9), ze skl.
XV, — MamC. : jiný \? rkp. tamt. (11. D. 4), z pol. XV, — Numb.:
jiný _v rkp. tamt. (1. E. 29). z 1. pol. XV, — MamF. : jiný v rkp.
tamt. (3. G. 26), XV, — Mam/". : jiný v rkp. tamt. (8. G. 28), z XV, —
MamG. : bibl. glossy v rkp. dvor. kn. Víd. (č. 5189), z XV, — MamH.
: část mammotrektu (asi 40 vokabulí), napsaná na vnitřní straně přední
dosky rukopisu“ lat., patřícího kostelu v Trhových Svinech. z XV. stol.,
otiskl J. Hulakovských ve Květech 1843, 27 (vokabule shodují se namnoze
s MamC.), — MamP. : mammotrekt Pražský, totéž co MamA.. v. t., —
Mam V. nebo MamVíď. : m. Vídenský, z pol. XV, — Mam Vod. : m.
Vodňanský, XVI stol. (?).
Maud. : cesty Mandevillovy český překlad v ČMus., z XV, —

MandStrah. :
ManKor.
Manž. :
Marg. :
Mart. :
lllasop. :

totéž v rkp. Strahovském, z XV.
KorMan., v. t.
báseň o manželství, XV stol.
zlomek leg. o sv. Margarete, ze 3. čtvrti XIV.
Mai-tiniiani, překlad kroniky tak řečené, z 1. pol. XV.
Sedlský masopust, komedie studentská, tišt. 1588, otisk

:

v Pam. 1. str. 109—159.

Mast. : Mastičkář, zlomek div. hry v ČMus., z pol. XIV; —
MastDrk. : téže hry zlomek Drkolenský, z 2. pol. XIV. '
Mat. : evang. Matoušovo s homiliemi, z 2. pol. XIV.
MC. : Majestas Carolina, z poč.“XV.
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Más. :

jména měsíců v rkp. kn. un. Pr. (11. D. 7 fol. 735), XV.

Mikl. : Fr. Miklosich.
fl'liscell.: codex miscellaneus: — MiscellA. :

kodex takový v kn.

univ. Pr. (1. G. 12), ze stol. XV.. lat. s někt. českými vokabulemi;

.—

MiscellB. : jiný tamtéž (3. G. 16), ze stol. XV, obs. kusy lat. &také několik

českých, mezi těmito na str. 25“ si. list Šimona

z Tišnova

z r. 1428.

datovaný


Mill. : český překlad Millionu, XV stol.
ML. : modlitby a legendy, rkp. kn. un. Pr. (17. E. 8), skl. XIV.
MnichA. : rkp. knih. univ. Mnichovské (germ. 1205), ze skl. XVI;
— MnichB. :: rkp. téže knih. (slav. 11). z r. 1521
Modl. 11.ModlA. : Modlitby, rkp. knih. un. Pr. (17. F. 30), XIV;
— ModlB. : jiný opis téhož textu. rkp. v knih. univ. Pr. (17. E. 7),

z poč. XV; — Moleatr. : RDubr., v. t.
mor. : moravský, moravština.
mms. : maloruský, maloruština.
MrštTolst. :: Vojna a mír, od L. Tolstého, přel. V. Mrštík, v Pr.
1888—1890.
Mm,—ke:

Dr. Mucke, Laut— u. Formenl. d. niedersorl). Spr. 1891.

Mudr. :

Řeči z hlubokých mudrcův; _

kn. un. Pr. (17. B. 10) z r. 1562, — Mud-rB. :

ze XVI, — Muer
Mall.

:

v. OlMiiIl.

a to Mady-A.:

v rkp.

v rkp. tamt. (17. E. 11)

v rkp. tamt. (17. E. 32), z r. 1509.
_

M Verb. : stč. glossy v Mater Verborum, XIII stol.
mýt. : nář. vých.—českézvl. z krajiny mýtské & litomyšlské.
n- :: nový, novo—;— nó. : novočeský, nová čeština

nář. :

nářečí.

Nebesk. Protz'ch. : V. Nebeského Protichůdci, v Pr. 1844.
Nejcdly'Gr. : J. Nejedlý. Bóhm. Grammatik 1804, 2. vyd. 1809,
3. 1821.

.

Nek—r.
: nekrolog; — a to NekrFZ. : nekr. svato-Florianský.'otiskl
Czerny 1878, — Neko-Krum. : dva nekrology Krumlovské, otiskl Jos.
Emler ve Věstníku Král. č. Spol. nauk 1887, 198 si., — NelarOl. :: nekr.
Olomúcký, otiskl Dudík 1880, — NekrOp. : nekr. Opatovický, otiskl
Dobner, Monumenta 111,9 sl., — NeÍtrOst-r. : nekr. Ostrovský, ve Zprávách
zasedacích Kr. české Spol. nauk 1878, 346 sl., — Nekrl). nebo NekrPodl.
: nekr. Podlažický z l. 1224—1250, otiskl skoro úplně Dobrovský Gesch.?1
92—103 a úplně Dudík, Forschungen 403—427.

Ner. : J. Neruda; — Ne;-Ball.: jeho Ballady a romance, v Pr. 1883,
——
NerC'z'z. : jeho Obrazy z ciziny 1872, — Ncheuill. : jeho Feuille
tony 1876 sl., — NerMalostr. : jeho Povídky Malostranské 1878.
nhněm. : novohornoněmecký.
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Nikod. :

Čtenie Nikodemovo z r. 1442.

Nitsch :

Daniel Nitsch, Berla Královská atd. (kázání), v Pr. 1709,

dva díly.

Nam. : Nomenclator lat-bohem., z doby ok. r. 1400.
novotv. : novotvar, novotvarý.

NRada :

Nova Rada pana Smila Flašky z Pardubic, složená 1394

nebo 1395, dochována v Opisích XV stol.

Nad., Nuflož. : Nudožerský, Gramm. bohem. 1603.
ob. : čeština obecná. usus obecný.
odch. : odchylka, odchylný.
—0Dub.:

Ondřeje z Dubé Výklad na právo země České, ze 3. desíti

letí XV.

_

'

Ofic. tab. : Officium circa tabulas terrae, XV (?).
Ol. : bible Olomúcká, z r. 1417.
OlMiill. : stč. (dial. mor.) ukázky z rkp: kn. Olom., z XV.
Onom. : Onomastičon, totéž co SlovK., v. t.
()pMus. *: rkp. Opatovicko-Musejní, z 1. pol. XV.
opt. : optatÍV.
Orl. neb Orloí. : Orlojík, v rkp. kn. un. Pr. z r. 1469 (se znám
kami nař. východního a vlivu polského).
Ostr. : píseň Ostrovská „Slovo do světa stvorenie“, z 2. pol. XIII.
Otc. nebo OtcA. =životy Otcův, XV; — téhož textu rukopisy jiné:

OtcB. z pol. XV, OtcC. z r. 1480, 0th. z XV a OtcE.
Pal. : Fr. Palacký, Dějiny národa Českéllo;'— Pal. pop. :
Popis království Českého 1848.

téhož

"

Pam. : Památky staré literatury české: ]. Nová. Rada 1876, atd.
Papr. ob. : Bait Paprockého Obora, v Pr. 1602.

part. : participium.
pass. : passivum.
Pass. : Passional ČMus. (3. F. 16), str. 1 nově připsána v XV,
části ostatní z různých dob XIV; část stará otištěna, viz o tom výkaz
v List. filol. 1884, 256 a 1887, 261; — PassDrk. :. passionalu zlomek
Drkolenský, ze 3. čtvrti XIV; — Pass. Mah. : zlomek passionalu hlahol

ského, z 2. pol. XIV; — PassKapA. : pasionalu zlomek v ku.-kapitulní,
ze skl. XIV; — PassKap-B.: téhož zlom. kap. jiný, z l. 1350—1380; —
PassK lem. : pass. knih. un. Pr., z rkp. 1395 -(se známkami nař. mor.);
— Pass-Nar. : pass. zlomek Nitranský, ze 3. čtvrti XIV; — _Pass. zl.
Mus. : pass. zlomek Musejní, z 2. pol. XIV; — Pass. 1379 : pass.
rkp. z r. 1379.

Pastrn. : Fr. Pastrnek, Beitrage zur Lautlehre der slovak. Spr. 1888.
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Pclzel :

Mart. Pelzel, Grundsátze der bóhm. Grainm. 1795, 2.

vyd. 1798.

perf. : perfektum.
Per-w. Otč. =Jos.
dial. ze XIV—XVI.

Pfuh :

Pervvolf, Otčet'b atd.. s ukázkami textů českých

0. T. Pfuhl, Laut- u. Formonl. der oberlausitzísch-wend.

Spr. 1867.

Phil. =Václ. Philomates. Etymologiá 1533.
Pál. : zlomek leg. o Pilátovi, z poč. XIV.

Pís. : píseň; — a to PísBydž. : pís. o bydžovskýcb ševcích, XV,
—Pís. Feif. : píseň v některé ze sbírek a rozprav Feifalikových, při tom
označené, — Pís. Hosp. : Hosp., v. t. —- 'Pís. svatokup. : píseň
o_ kněžích svatokupeckých, XV, — Pís. Štemb. : pís. o btemberkovi,
z XV, — Pís. taj. l. : pís. „Tajná' 1áska“, z XV, — Pís Vam. :: pis.
0 kr. Vladislavovi zahynulém u Varny 1444, “—Pís. Vyšbr. I.. II. a III.
: tři—písněv kn. klášt. Vyšňobrodsk.,- z XV. — Pís. Waldšt. : písně
o Waldsteinovi a Harantovi, opisy ze stol. XVIII. otiskl Č. Zíbrt ve Věst
níku Král. č. Spol. nauk 1894 (cituji stránky'zvláštního otisku), -— Pís.
Záv. :

Cant. Zav., v. t.

pl. neboplur. :

—

plurál.

Plankt : Plankt matky božie u veliký pátek, XV.
plqpf., plusgpf. : plusquamperfektuln.
Poč.: Počátkové česk. básnictví, Prešp. 1818.
Podk. :: Podkoní a žák, z XV; — Pod/l:. Jír. :

Jirečkovo 1878.

podkrk. :
Podolský :

téhož vyd. J.

nář. podkrkonošské.
knížka o mírách, od Šim. Podolského z Podolí, rkp.

v ČMus. (1. G. 23) z r. 1817, tisk tamt. (28. E. 12) z r. 1683.

poduž. : nář. podužské (podlužské), slc. v Mor. již.
Póh. n. Půh. : Knihy půhonné, XIV—XV.
pol. : polský, polština; —- při stoletích : polovice.

Poer.

: Popravčí kniha pánův z Rožmberka, zápisy z l.. 1389 až

1409 a 1420—1429, vydal Mareš 1878.

Por. =,List. Poř., v. t.
Postavy. : Postavy a mravy lidské, báseň XV stol.

pracs. : praesens.
Prus. : V. Prasek, Čeština v Opavsku 1877.
Rráv. pr. : Pr. pr., v. t.
Pražsk. : bible Pražská, 'z r. 1488.
Pref. : Oldř. Prefat z Vlkanova, Cesta do sv. země, v Pr. 1563.
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Prešp. : slovník Prešpurský, ze skl. XIV.
Přib. : Pamět Přibyslavská. z 2. pól. XV.

příjm. : příjmení.
Příp. Svatojiř. : české přípisky v choralní knize kláštera Svatojiř
ského, z konce XIII nebo zač. XIV stol.; otiskl Jos. Truhlář v Listech filol.
1879, 244 a 245.

Prak. kron. :

Prokopa písaře NOvá kronika, XV.

Pror. :překl.

proroků v kn. un. Pr., ze skl. XIV;. — PrarOl. :

české glosy v lat. textě Proroků knih. Olom. z r. 1391.

Prostopr. =,Prostopravda, v. Dač.
Pr. pr. : Práva pražská, ze skl. XV.
psi. : praslovanský, praslovanština.

Půh. : Póh, v. t.
' Puch. :

Zikm. z Puchova, Kosmografie, v Pr. 1554.

Pul/c. : kronika Pulkavova; — a to PulkL. :
XV, — PulkLz't. nebo Pulls. 1466 =Litoměřický

rkp. jcjí Lobkovický,

Z r. 1466, ——PulkMus.

: zlomky Musejní, zc skl. XIV, — PulkR. nebo jen .Pulk.: rkp. Baj
"hradský, z doby ok. r. 1400, —- Pulerat.
:. rkp. Vratislavský, XV. —
Text rukopisův těchto podle shledání dosavadního jest celkem týž; kromě
předmluvy se předu &pokračování na konci (po r. 1330), jichžto v rkpisích
starších není, rozdíl v textě jeví se jenom ve věcech vedlejších, an sem tam
výraz některý, slovo nebo věta, několikerým opisováním několikerak o—
změněn jest. Z toho vysvítá, že rukopisy tyto vesměs Vznikly opiSOvánlm,
z přeložení jednoho. Prvopis tohoto překladu nedochoval se nám mezi
"rkpisy známými. nebot i nejstarší z nich, Rajhradský, jest zajisté již opis.
.Svědectvím tomu jsou chyby, kterých nelze přičísti nikomu než opisovateli.
- te se tu na př. na str. 46“ všecka zemíka země místo czefka (jakož se
čte v PulkLobk. 103), wíud i onudy 32b místo sudy i Onudy. velikú ctí
byly gfu 142" místo velikú ctí ctili sč (cztyli lie PulkLobk. 318), fynem
1733 místo fnyem (sňem sě v hromadu PulkLobk. 384), pro konye dobré
131" místo pro pokojné dobré PulkLit., pro dobré a pro pokoj PulkLobk.
293), atd. Dlužno tedy předpokládati rukopisu tomuto předlohu nějakou
starší. Ani tato předloha nebyla prvopisem, jakož vysvítá z následujících
chyb v rkp. Rajhradském a Lobkovickěm. Čte se totiž v PulkR. 105b:
Ale Čechové mnoho jich zbívše a za mrtwu oftawyw/fe sedmdesát z nich
najurozenějších jemše a za mrtwu o/tawwafc královi svému dovedli, t. j.
slova kursivně tištěná na druhém místě chybně se opakují; totéž opakování
chybné nalézá se také v PulkL. na str. 236.; rkpis L mívá, jak nahoře
ukázáno, čtení Správné, kde rkpis R chybuje, není tedy L opisem z R.,
chyba posledně ukázaná a v R. i v L. se vyskytující nepřešla tedy do L.
z R.. nýbrž musila se vyskýtati v předloze, ze kteréž opisem snad několi
káty'm jest jednak rkp. Rajhr., jednak rkp. Lobk. Dejme tomu, že před
lohou tou byl rukopis nějaký PulkX. Poněvadž i tato předloha byla chybná,
musíme i ji pokládati za opis a předpokládati pro ni předlohu ještě starší.
Ze všeho toho pak vyplývá, že vzdělání kroniky na jazyku českém musilo
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se státi záhy po složení jejím latinském. — Vzdělání české nedrží se
přísně textu latinského, nýbrž má některé přídavky a úchylky (Palacký
Wůrdigg 179), a nevydává o svém původci svědectví, že by byl býval
český spisovatel dobrý a stilista obratný; kromě mnohých latinísmů (na př.
rúcho rozličného pohlavie generis PulkR. 118%,jazykov pohaňenie confusio.
lb, bojte sě od dievek veliké nehody přijíti B“) jsou to zvláště hojné ana—
koluthy, které o umění jeho vydávají svědectví nepříznivé.

pův. :

původní.

Řád korun. : řád korunovační otisk ve Výb. a v Kar., rkp. z r. 1396
a jiný z XV.

Řádpz. : Řád práva zemského, rkp. ze 3. desetiny XV.
Rais : K. V. Rais; — Rais-Bez. : jeho Pantáta Bezoušek v Pr.
1897, — Rais/„op. : jeho Lopota 1895; — RaisPotm. : jeho Potměchut.
1892; — Rais Vlast. : jeho Zapadlí vlastenci 1894.
Raihr. :

slovník Rajhradský, omylem pojmenován Rozk., v. _t.

.RDubr. neboli MacZZPctr.: rkp. Petra Dubrovského, ze skl. XIV
a zač. XV, v carské veř. kn. v Petrohradě; obs. modlitby a žalmy, text.
částečně, ne—liveskrze stejný s Modl.. v. t.; ukázky _a citaty z něho spolu
se zprávami od Jos. Perwolfa v List. filol: 1880, 127 a 128 a od V. Flajš
hansc v ČČMus. 1897, 121—129 a F1. Kn. 12—14.

Reg, : Regesta Bohemiae et Moraviae.
Rel. : DeskDE., v. t.
Rhas. n. Rhaz. : Rbazesovo 'ranné lékařství, z XV; — RhasE. :
totéž, vyd. K. J. Erben 1864.
Roh. : Roháč, cornutus, slovník tak nazývaný; — a to RohA. nebo
jen Rok. v kn. un. Pr., asi z r. 1478, — RohB. v rkp. Olom. z r. 1450—1456,
— 120110.v kn. kap. Pr., z doby mezi 1. 1379—1385.

Rok. v. Rokyc.

Rokyclbsi. nebo RokycPostKř. : mistra Jana Rokycany postilla,
rkp. v klást. knih. křižovnické v Pr., asi z r. 1500; — Rokyclfl. : též
postilly vopis v knih. univ. (17. D. 40), z r. 1586; — Rokyc./Hus.: téhož
rkp. v CMus. (5. 14).2) z doby ok. r. 1500; v tomto rkpe je na listech '499“
až 7503 polemika proti Bratřím, podle soukromého sdělení prof. Golla nikoli
od Rokycany.

R01. nebo ROlA. :

_

rkp. stud. knih. Olom. (11. IV. 7) z poč. XV, —

R0l]3.=jiný
tamt (I. 5. 1) z r. 1410, — ROlC. ___jiný tamt. (III. 2..
19), z r. 1482. — R0l1).=jiný
tamt. (1. 8. 35), z 1. pol. XIV, lat. se
erta .
%věmštčeskými
glossami téže ruky,

která psala text lat. (sděl. dra. Schu—

Rosa. : V. Rosa, Cžechořeěnost seu Gramm. linguae bohem. 1672.
Rostl. : rostlinářský slovník; — a to RostlA.. nebo jen Rostl.
v rkp. kn. stud. Olom., z- doby ok. r. 1300, — RostlB. v knih. nn. Pr.
(11. E. 2), XV, — Rostla tamt. (10. E. 14), z r. 1424, — RastlD. tamt.
(1. F. 35), z r. 1418, — lťostlE. v Isidorových etymologiícb, z_r. 1402.—
RostlF. v Pelplině v Záp. Prusích, z 1. pol. XV, — Rosthnich. v Mni—
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chově z doby ok. 'r. 1300 (má glossy polské, a některé identické pro pol
štinu i češtinu).
'

ROtc. =-Rada
otcova synovi, v OpMus.. v. t.; — ROtcP. nebo
ROtcPetr. :: totéž v rkp. Petrohradském z r. 1404.
'
Rozb. : Rozbor lit. stě., v. pojednáních Král. č. Spol. nauk 1840
a 1841.

'

Rozk. :

slovník Rajhradský, omylem řečený „Klena Rozkochanéhot,

z doby mezi r. 1344 a 1364.

Rožmb. : kniha Rožmberská, 5 1—6 z rkp. arch. městsk. Pr. z pol.
XV, ostatek z rkpu při Deskách zemských v Pr. z doby ok. r. 1360.

Rád. :

rkp. Roudnický, z 2. pol. XIV.

Rulík :

Sláva a výbor—nostjazyka českého, od J. Rulíka, v Pr. 1792.

rus. : ruský, ruština,.
_

:

Ráž. nebo RůžA. : Růžová zahrada, zlomek ze skl. XIV; — RůžB.
téhož zlomek jiný, z 2. pol. XIV.
Ryclm. : práva Rychnovských soukenníků. z r. 1378.
Rg/t.=leg.
0 10.000 'rytířích, v PassKlem. z r. 1395 & Kremsm

z doby ok. r. 1400.

RZvíř. :

Rada všelikých zvířat; a. to RZvířMcl. :

exemplář vyd. 2.

1578 (v Pr. u Melantricha), v knih. ČMus., — a RZvířU.—_—exemplář
v knih. univ. v Pr. (54. E. 127), defektní & starší než předešlý.
Sui/Tr.: kronika o rohovém Sayll'rydovi, tišt. 1615'; otiskl Fr. Prusík
ye Věstníku 1891, 57 sl.

Sal.:

Salicetiho ranná lékařství, z XV; — SalErb.=totéž,

K. J. Erben 1867.

vyd.

SborHoř. : Národopisný sborník okresu Hořického1 1895.
8ch. : Ferd. Seelisko (Želízko, rodic z Kr. Dvora, kanovník v Kr.
Hradci. T 1786), Weykladowe [watych ceremoniy, řádůw, lwátkůw atd.,
v Kr. Hradci 1774 (jazyk velice klesly).
'

Seitst. : EvSeitst., v. t.
Selsk. 1538 a 1763:
udaných.

rymovaná skládání o věcech selských z let

"

Sequ. nebo SequA..: Sequentionarius magistri Conradi, ze XIV (do
1385); — chuB. : sekv. jiný v rkp. Jelečském z r. 1416; —_ SequO.
& SequD. v. Hymn.

sy. nebo sing. :singular.
Salm-aiz v. LegSchwatz.

skl. : sklonek.
sl. : následující."
Slav. :. Vil. Slavaty Zápisky z 1. 1601—1603, vyd. A. Rezek v Rozpr.
král. Č. spol. nauk 1887.
' '
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slo. : slovenský, nářečí slovenské.
sln. : slovinský,slovinština.

Slov.=slovník;

— a to SlovA.=slovník

v rkp. dvor. kn. Víd.

(č. 4557), ze 3. čtvrti XIV, — SlovB. : jiný tamt. (č. 5154, Synonyma
rius), z poč. XV, částečné ze skl. XIV, — SlovC. : v rkp. kn. un. Pr.
(8. E. 28). ze skl. XIV, — SlovD. :jiný
tamt. (11. D. 9), z XV, —

SlovE. : jiný tamt. (11. E. 1), z XV. — SlovF. : jiný tamt. (na pří
deští rkpn 9. B. 9). z XV, — SlovK. : slovník Klementinský, též Ono
mastikon zvaný, tamt. (17. F. 31), z pol. XV, — SlovTřeb. : sl. v archivu
Třeboňském, z 2. pol. XV, — Slaví/yšbr.=sl.
na pel—g.obalu kodexu
č. 49 v klášt. Vyšňobrodském, z poč. XV.
Smil přísl. : Smila Flašky přísloví, z 2. pol. XV.
Sobol. : A. I. Sobolevskij.
Self. : Solfernus, v Pr. 1600.

spis. : spisovný.
srb. : srbský, srbština; — Srbch. nebo srbchorv. :
vatský.
st- : starý, stalo-, srov. stč. a j.
Star. Sklád. : Starobylá skládanie, vyd. V. Hanka.
stě. :staročeský, stará čeština; — podobně stpol. :

srbskochor—

staropolský,
strus. : staroruský,
stsl. : staroslovenský (starobulharský) atd.. —
stněm. : staroněmeeký, — sthnčm.: starohornoněmecký atd.
'
stř- : střední, středo-, — na př. střlměm.:středohornoněmecký,
— stř-lat.: středolatinský.
subst. : substantivtmi; — subst. verb. : substantivum verbale, pod
statné jméno slovesné.

_

Suš. : Fr. Sušil, Nár. písně moravské; — SušBm-t. nebo BartNPís.
Nové nár. písně moravské. za doplněk sbírky Sušilovy vydal Fr.

:
Bartoš 1882.

s. v. —_—subverbo, pod heslem, pod záhlavím.

Sar. nebo Sz'ěd.:

seznání svědkův z l. 1453—1456.

sol). : zlomek leg. o Sv. Duchu. z poč. XIV.
Svěd. Bydž. : z Bydžovských knih svědomí, ze skl. XIV a poč. XV.

Synon. :
v XVI.

synonymář,:

SlovB. v. t.; — SynonB. :

synon. jiný, tišť.



Šach.: Knížky () hře šachové, z doby ok. r. 1400.
Šefl : Apatéka domácí atd.. l'kpisná Snůška různých kusů z r. 1749
od Bart. Šeíla: výňatky z toho otiskl Fr. Prusík ve Věstníku 1895, 57 sl.
Šemb.=A. Šembera, Základové Dialektologíe československé 1864.
Šm-itt.=J. Šmitt, Grammatika česká. v Pr. 1816.

Štít. : Tom. Štítný; — ŠtítBud. : jeho Řeči besední, v rkp. Budi
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Všínském, z poč. XV, — ŠtítE. nebo ŠtítErb. : jeho Knížky šestery
(: Štít. uč., v. t.) z r. 1316, vyd. K. J.„Erben 1852 (v 1. str. 685 vy
tištěno omylem 1882), — StítJes. nebo StítJIb-Jes. : sborník vspisůŠtí
tenských, rkp. kdysi u jesuitů v J. Hradci. z r. 1463, — StítJHt-ad.
nebo Štít Vá'vr.=jiný sborník, psán r. 1492 od Vávry z Jivian, písaře
Jindř.-Hradeckého, — Štít. list. 1373 =listina T. Štítného z r. 1373, —
ŠtítMus. : sborník Štítenský v ČMus.. z r. 1450, — ŠtžtOp. : Štítného
sborník Opatovický, z poč. XV, —- Štítl'ař. : Štítného Řeči bese'dní
v rkp. Pařížském, xv stol., _- Štít. ř. : Štítného Řeči nedělní a svá
teční, z r. 1392, — ŠtítSázcw. : Štítného sborník Sázavský, z r. 1465,—'
tit. uč. : Štítného učení křesťanské n. Knížky šestery o obecných věcech
křesťanských, z r. 1376.' — StítV. nebo StítVrt'. : text ŠtítMus. (v. t.)
z r. 1450. vyd. A. Vrtátko 1873 (v I., str. 686 vytištěno omylem 1450),

_ Štít Vávr.:

ŠtítJHrad., v. t., _

Stítl'yš. :

Štítného sborník Vyše

hradský, z r. 1396.

t. : tamtéž.
Táb. :

tamt. :

zlomky Táborské, XIV stol.

tamtéž.

Tand. : 'l'andariáš v Star. Sklád. V; — TandZ, :

týž text v rkp.

.Zebererovč (v ČMus.). z r. 1463.

Tegerns. : rkp. Tegernsejský, z pol. XV.
Timm : K. 1. Tham, Bóhm. Grammatik, v Pr. 1801 (4. vyd.).
Tišn. : list Šimona z Tišnova z r. 1428, v. MiscellB.
Tkadl. : Tkadleček, v rkp. knih. Strah0vské, z pol. XV; '— TkadlM.
: Tkadlečka opis novověký, v ČMus, učiněný z textu jiného než je v rkp.
Strahovském.
„'l'ob.: kniha Tobiášova, z XV, srov. Jeron.
Tom. : V. V. Tomek; -— Z'omDecz'm.nebo Tom. reg. decim. : jeho
Registm decimarum papalium, z l. 1352—1405, vyd. v Aktech Král. č.

Spol. 1873, — TomP. : jeho Dějepis města Prahy, — Tom. řem.: jeho
Seznam řemesh1íků.ok. r, 1400. — TomZ. : jeho Základy starého místo
pisu Pražského, — TomZ. : jeho Jan Žižka 1876.
Tomsa: Fr. Tomsa, Bóhm. Splachlehrc 1782.
Tovač. : kniha Tovačovská, psána asi 1480—1490; vyd. V. Brandl

v Brně 1868.

Třeb. :

výpisky z některých rkpů archivu Třeboňského.

Trist. : Tristram, z r. 1449.
Troj. : Kronika :I'i'ojanská, vyd. 1488.
'I'úl. : české marginalie v Túlci sv. Bonaventury, z doby ok. r. 1300.
Uhlenb. : C. Uhlenbcck, Dic germ. Wórter im Slavischen, v Jag.
Arch. 15, 481 sl. (abecedně)
Um. nebo Umuč.: zlomek leg. o umučení Páně, XIV; — UmR..=
veršované skládání o božiem umučení, rkp. v knih. Rajhradské, z 1. pol. XIV.
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UrbE. : Deset urbářů z doby před válkami husitskými, vydal Emler
1881; — UrbHracl. :: zlomek urbáře Hradištského, z doby ok. r. 1400; —
UrbR. : urbář zboží Rožmberského, z r. 1379.
'

Us.:usus.
0., při odkazech: Viz; — jinde : vedle, někdy: verš.
Vamb. : listiny v měst. archivu Vamberském, XVII stol.
Varš. : Starý zákon v knih. soukromé ve Varšavě; Zpráva a ukázky
od J. Polívky v Listech 6101. 1894, 219 sl.; v dokladech nalézám text
shodný s Ol.; v textč drží se hojně pravidelně ě a spolu značně proniká
pravopis Husův; kodex kladený do pol.“XIV je snad o něco mladší.
Varvaž. : Bart. Havlík z Varvažova, O ctném „a chvalitebném v světě
obcování, v Pr. 1613.

'



Vel. : Veleslavín; — VelKal. : jeho Kalendář historický v Pr. 15778.
Veleš.: slovník Velešínův, ze XIV, přepsán v XVI stol.
Ves. :
Fabian Veselý (Wessely), rodem Moravan, 1- 1729; —
VesA. :jeho
Quadragesimale (kázání postní, česká),- 1723, — VesB. :
jeho Sermone atd. (tež), 1726,_ — _VcsC. :
jeho, Conciones selectae
(též), 1738.
Věstn. : Věstník; — VěstnC'A/uad.: Věstník České akademie cís.
Frant. Josefa pro vědy. slovesnost a umění. — VěstSpol. nebo jen
Věstn. : Věstník Král. české Společnosti nauk.
Vinař. =.Bohuslava Hasišteinského věk a Spisy vybrané. Od K. Vi—
nařického 0836).
Vít. : rkp. ISVato-Vítský, z—l.1380—1400; -— Vít. mr. : varianty
k textu tomu, vytištěné při vydání 1886 a vzaté z jiných rkpů XIV & XV.
VJp. _=Váelav a jednota panská, listiny z l.-—1394—1401(v ArchČ.
1, 52—67).

_

' ,

„

_
Vocal). : Vokabulář v rkp. kn. un. Pr. (1. D. 32), z l. 1394—1398; —
VocabMus. : Vocabula lat.—bohem.,v ČMus. (N. 197).
Vocel: J. E. Vocela Meč a kalich (1843).

Voln. =Jiří Volný (i. 1745), Písně kratochvilné, vyd. C. Zíbrt 189451
Vrat. : rkp. Vratislavský s vložkami českými, z r. 1416.

Vrchl..: Jar. Vrchlický; — VrchlAnthol. : Anthologie z jeho básní
v Pr. 1894; — VrchlBK. :. jeho Bar Kochb'a 1897; — VrchlProk. :
jeho Legenda o sv. Prokopa 1884.
Vst-úpDo-k.: zlomek hry Nanebevstoupení Páně, v rkp. Drkolenském,
z 2. pol. XIV.

Všeh. : Všehrd, O práviech země české knihy devatery;„— VšehJ;
nebo VšehJir. : téhož text ve vydáních H. Jírečk0vých, — VšehK. :
téhož text v rkp. Kinského, z r. 1515.
Výb. : Výb. z literatury české, I. 1845, II. 1868.

vysl. :

vyslov, vysloveno.
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vz.: vzor.
Wartb. list. :

listina Jana z Waltenberka z r. 1380.

Wied. n. Wiedem. : Osk. Wiedemann, Beitráge zur altslov. Conju
gation. St.-Petersb. 1886.
Wint. : Zikm. Winter; — WžntCz'rk.: jeho Život církevní v Če—
chách XV & XVI stol., svaz. I. (1895) : str. 1—496, 2. (1896) : str.
497—1026; — W'intObr. : jeho Kulturní obraz-českých měst XV &XVI
stol., v Pr. 1. díl 1890, 2. díl 1892.
Zámrsk. : Postilla ewangelitl'kn, etc. Martina, Philadelplia, kazatele
v Opavě; tíšť. 1592.

Zdík. :

vokabulář Zdíkův, z r. 1424.

zl. : zlomek.
_
Zžbrt : Č. Zíbrt; —'Z'íbrtHa—y: jeho spis Z her a. zábav staro—
českých 1889, -— ZíbrtListy. : téhož Listy .z českých dějin kulturních
1891,—ZíbrtKroje =téhož Dějiny kroje až do války husitské ]. 1891,—
ZíZn-tpív.:. téhož stě. obyčeje a_pověry pivovarské, zvl. otisk z Věstn. 1896.

zlín. : nářečí zlínské, z Bartošova spisu „Ze života lidu moravskf“
Zrc. nebo ZrcA. a Zch. : Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomky ze

3. čtvrti XIV.

Zrc. Maid/r.: Zrcadlo maudrosti, vyd. Konáč 1516.
ZS.: zápisy ve věceoli selských, z l. 1389—1499 (v ArchČ. I.
339—357).

'

'

Zub-.: Jos. Zubatý.
Ž. '=' Žaltář; — a to 'ŽBrn, : Brněnský. z 1. pol. XIV, —
ŽFlor. : stpolský ž. Florianský, —_ZGloss. :“ ž. glossovaný, ze skl. XIII, —

ŽKap. :

Kapitulní, z'2. pol. XIV, —

Klem. :

ž. Klementinský,

z 1. pol. XIV, — ŽMus, : ž. zlomek Musejní, "poč. XIV, — ŽPas. :.
ž. zlomek Pasovský, z 2. pol. XIV, _ ŽPod. : ž. Poděbradský (neb
Olešnický),
1'. 1396,
_ ŽTom. :“ ž. zlomek
„Truh'z' ž.z zlomek
'naJeZený"Jos.Truhlářem,
z 1.sv.-Tomášský,
pol. XIV, -— zŽe
Wittb., _:
ž. Wittenberský, asi z 2. třetiny- XIV.
'
ŽerKat. : Listy paní Kateřiny z Žerotína, díl I. d0pisy z l. 1631
a 1633, vyd. Fr. Dvorský 1894.
'
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