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Předmluva.

Jazyk český zachoval si velikou hojnost slovních tvarů,
a v pravopise jeho jest ode dávná mocná snaha, znamenati
délku a psaním t. zv. etymologickým zachovávati souhlas
s původem slova. Pro tyto příčiny — nehledíc ani ke
skladbě — není věc snadná, psáti česky správně.

Klassičtí naši spisovatelé, Jungmann, Palacký a j., vzdě
lali se v tomto umění důkladným studiem jednak mluvnice,
jednak a zvláště vzorných spisů starších. A touto cestou
má se i dnes bráti každý, kdo se k českému psaní náležitě
připraviti chce.

Mezitím vznikly a vešly v obyčej pomůcky, které chtí
radu podávati v případech a potřebách praktických; po
můcky, které nikdy nenahradí důkladného studia mluvnice
a přípravu čerpanou z dobrých vzorů, které však v roz—
pacích a nesnázích nahodilých žádaného poučení poskytovati
mohou, a to cestou krátkou a snadnou.

Byl jsem požádán, sestaviti pomůcku takovou pro české
školy střední, měl jsem za svou povinnost, žádosti této
uposlechnouti, a podávám tato „Pravidla hledící k českému
pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů'í.
Není to práce všecka moje. Má je theoretická část úvodní
a dále, co je přejato z mé mluvnice Příruční; za to za vše
jsem odpověden. Ostatek je práce společná, kterou se mnou

1*



_4_
vykonali úředně k tomu ustanovení pp. šk. rada V.Hylm ar,
řed. Fr. Bílý. prof. J. Jursa a řed.'Lad. Benýšek; při
konečné redakci její velikou pomocí nám přispěl p. prof.
Vojt. Hulík.

Úkolem hlavním bylo nám, zaznamenati o jistých
slovích — zejména o těch, ve kterých se chybuje neb
o kterých bývá poučení hledáno — jednak jak se náležitě
píší, jednak jaké mají náležité tvary.

Co se týká tvarů, tu držíme se přísně toho, co se
v jazyku spisovném samo vyvinulo a ustálilo. S positivního
tohoto stanoviště zamítáme i domnělé Opravy a ozdoby,
v pravdě však chyby a nešvary, jež v době nedávné ně
kteří theoretikové _do češtiny knižně nanosili *); a rovněž
zamítáme licence, kterými se druhdy — nejčastěji pro verš
a rým — libovolně a způsobem nesprávným tvary nále
žité pozměňují a slovům slabiky tu přidávají, tu ujímají.

Co pak pravopisu se týká, tu ovšem máme za to, že
je žádou'cno, aby zavládla a co nejvíce panovala stejnost;
ale dosíci stejnosti ve všem a úplné toho času nebude lze,
a proto třeba nechávati nějakou volnost, třeba jen pro
dobu přechodní, než se usus **) na tom neb onom ustálí.

Taková volnost nechává se na př. ve jménech pod—
statných s příponou -tel (5. 17 a j.); podle kazatel (z ka'
zati) atp. doporoučí se psaní poživatel (z poživati), příjimatel

*) Neni to zásada nová a zvláštní, nýbrž ode dávna a u všech
vzdělaných národů praktikovaná. U nás vyložil ji Fr. Palacký v ČČMus.
1832, kdež mimo jiné pravi na str. 358: „V každé vzdělanější řeči a
literatuře nastává. dříve neb později epocha, která proměnám jazykových
forem, dotud nestálých, konec ukládajic, stálé pravidlo čili kánon jejich
tvoří, jímžto celé potomstvo bez odporu a bez rozpaku se řídí. Kánon
takový . .. každému národu velice důležitý jest. Jeho šetří s pilností,
kdokoli osvíceným aneb učeným slouti chce; za surového pak aneb za.
nedouka pokládá. se, kdo se od něho odchyluje“

**) Usus (: užívání, obyčej atp.), tak říká se praxi ve věcech
jazykových. '
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(z přijímati), zasilatel (ze zasžlati) atd., ale dopouští se také
psaní poživatel, přijžmatel, zasžlatel atd.; t. j. dopouští
se kolísání, a to proto, že se tu vskutku kolísá také vý
slovnost známá z nářečí obecných a zaznamenaná ve psaní
a dokladech slovníků starších i novějších; podle tendence,
která při těchto jménech v jazyku je patrna, náleží před
nost slabice krátké (poživatel...) a na tom se usus nej
spíše ustanoví: ale než se tak stane, musí tu býti dopuštěna
také slabika dlouhá (poživatel . . .), když toho zřetelná vý
slovnost žádá.

Jiný případ volnosti, na který tu třeba zvláště upo
zorniti, jest v inňnitivech dvouslabičných -žti, když se sklá—
dají s předponami a mají pak slabik více. Pravidlo staré
žádá, aby bylo na př. pěti a vypití, nepiti, nevypiti, a
rovněž křtžti a pokřtiti atd. Je snaha, zachovávati toto
pravidlo, ale jsou zároveň různé příčiny, které svádějí dílem
k odchylkám, dílem k chybám: výslovnost obecná se kolísá,
říká se třeba v témže nářečí s kvantitou zřetelnou vypít
i vypžt, pokřtít i pokřtžt atd., a podle toho kolísá se i psaní ;
slova základní piti, křtžti... táhnou ke psaní vypžti, po—
křtžti . . ., svádějí k odchylce; a mylná analogie vede k tomu,
aby se podle pěti-vypití, křtžti-pokřtiti atp. psalo také
(mřžti) umřiti, (děti) naditi, (klžti, klnu) zakliti. . ., svádí
k chybě. Sloves dvouslabičných -žti (stč. -žti a -z'eti, -éti)
jest asi 50, jejich složenin o třech a více slabikách je
několik set; t. j. je tu několik set slov, která se píší ne
stejně, a mezi nimi mnoho takových, která se v praxi
velmi často vyskytují; stejnost-i v jich psaní nebylo dosa
ženo, poněvadž jednak zřetelná výslovnost, jednak ana
logie nestejnost podporují a odchylkami novými a novými
udržují. Tu je, trvám, nejlépe, aby bylo dopuštěno psaní oboje
vypití i vypžti, pokřtiti i pokřtžti atp. (t. j. kde -ž-, -i- je
původní, tedy nikoli také umřiti, zakliti atp., : stč. umřz'eti,
zakléti atd.). Krok odtud dále — a bude dosažena stejnost
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dohodnutím: z alternativ dovolených -žti & -žti (vypití,
pokřtiti .. & vypětí, pokřtžti ..) zvolíme druhou a budeme
psáti -žti v inňnitívech dvouslabičných i V jejich slože
ninách víceslabičných. Stane-li se tak, budou hrubé chyby,
jako umřiti, nadz'ti atp., nemožny, & pravopisu českému
bude velice ulehčeno.

Na Kr. Vinohradech dne 6. února 1901.

J. Gebauer.
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Pravidla.

Z pravopisu a hláskosloví.
1. Kdy píšeme začáteční písmeno veliké.

Začátečním písmenem velikým píšeme:

a).Slovo, které jest na začátku textu psaného.

b)!První slovo po teěce; někdy také po otazníku a vykřič
níku, když totiž otázkou nebo výkřikem věta tak se byla skončila,
jako bývá skončena po teěce.

c) Jména vlastní, na př. Kristus, Tomáš, Božena, Šafařík,
Štítný, Praha, Vltava, Sněžka, Čechy, Morava, Rakousko; Čech,
Moravan, Hanák, Uher, Turek, Číňan; Karolinum, Rudolfinum; —_

„a přídavná jména přivlastňovací, utvořená ze jmen vlastních:
“Tomášův, Boženin.

Když jméno vlastní skládá se z přídavného a pod
statného, tedy píše se:

oboje začátečním písmenem velikým, když oboje má význam
jména vlastního, na př. Petr Veliký, Ludvík Pobožný, Karel
Čtvrtý, Malá Asie, Východní Indie, Královské Vinohrady, Železný
Brod, Mžní Novgorod, _Bílá Hora, Černá Hora, _VelikáBritannie;

jméno přídavné písmenem velikým a podstatné malým, když
toto jest významu obecného (appellativního), na př. Tichý oceán,
Středozemní moře, záliv Arabský, úžina Dardanelská, šíje Ko—
rintská, Střelecký ostrov, poloostrov Pyrenejský, hory Krušné;
Chotkova třida, Dlouhá ulice, Staroměstské náměstí, Malé ná—
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městi, Dobytčí trh, Strahovské. brána, Kamenný most, Zemský
dům, M ěšt'anská beseda, Městský park atd. *)

d) Tituly knih, časopisů a skladeb (mnohdy V'uvozovkách);
na př. Palackého „Dějiny“, Erbenův „Poklad“, Smilova „Nová
Bada“, Zlatá Praha, Naše Doba, Moravská Orlice.

e) V titulech přídavná jména, pochodící Zezeměpisných jmen
vlastnich; na př. František Josef, císař Rakouský a král Český
atp.; jinak je zvykem, psáti tato jména literou malou, na př.
černohorský kniže, španělský král, německý císař, ruský cár,
markrabství moravské, království české, císařství rakouské, říše
rakousko-uherská, republika francouzská atp.

f) Slovo Bůh, když má význam křesťanský, a jiná jména,
když znamenají Boha, na př. Pán, Hospodin, svatý Duch.

g) Slova oslovovací a titulová v dopisích a listinách; na př.
Ty, Vy, Tvůj, Váš, Vaše Milost, Jeho Milost pan biskup, Jeho
Jasnost, Jeho Veličenství císař pán atp.; nevhodně píše se také:
ráčil Jste praviti, aby Jste (m. abyste), navratte Se.

h) V listinách slohu kuriálního zájmena, která se táhnou
k osobě první ; na př. My František Josef, v království Našem.

2. Jak píšeme jména cizí.

1. Cizí jména vlastni píšeme,jak se které píše v jazyku tom,
ze kterého jsme je přejali. Na př. Sion, Libye, Demosthenes, Caesar,
Boccaccio, Cuvier, Byron, Hobbes, Greenwich, Waterloo, Lessing,
Schiller, Goethe, Mickiewicz, Puškin, Karadžič atd.

Píše se Lakedaimon podle znění řeckého a Lacedaemon podle
latinského atp., ono v psaní odborném, na př. v zeměpise řeckém
nebo spise řeckoňlologickém, toto jindy a obyčejně. Jenom ně
kolik jmen zdomácnělých píše se také způsobem, který se v psaní
českém vyvinul, na př. Egypt, Fenicie (vedle Aegypt, Foenieie
podle lat., a Aigypt, Foinikie podle řečt.).

*) „Malé náměstí“ jest, kterému se tak říka; naproti tomu jest „malé
náměstí“ to, které není dosti prostranné. Podobně liší se zřetelně významy:
Dlouhá. ulice a dlouhá ul.; Dobytči- trh a dobytčí trh; Kamenný most
a. kamenný most; Černá Hora a černá. hora; Nové ]lIěsto (na př. nad
Medhují), Nové město__(čtvrt pražská) a. nové město (město nově vzniklé,
nově zbudovanéfatd. '
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Samohlásek dlouze vyslovovaných zpravidla tu nečárku—

jeme a píšeme tedy na př. Wagner a nikoli Wágner, Baden
a nikoli Báden; Grosz a ne Grósz, Gotha a ne Gótha; Bruno a ne
Bráno; Felix a ne Félix; Quirinal a ne Quirínál; Sokrates a ne
Sókratés atd. Ale psává se přece Homér atp., když by bez čárky
bylo možno chybné vyslovení (Homr!), a ve jménech počeště
ných znamenáme délku vždy čárkou, na př. Mojžíš, Bára, "
Paříž atp.

2. V psaní přejatých slov významu obecného (appellativ
ního) činíme vyslovování českému některé ústupky. Zejména:

"á) čárku _)eme samohlásky slabik dlouze vyslovovaných vkon
covkách, na př.kardinál, ideál, ideální, kandidát, kandidátka, erár,
aktuár, malér, operatér atd. V nitru slova doporoučí se čárkování
tam, kde by psaní bez čárky svádělo k vyslovení chybnému,
na př. hóra (proti česk. hora), lóže, óda, dóm, tón, stát, státní atp.
V slovích počeštěných samohlásky dlouhé skoro veskrze se čár
kují; na př. inženýr, kavalír, officír, papír, bankéř, breviář, seminář,
seminární, reálka, kavalírský, kopírovati. Délka česká odchyluje
se někdy od etymologické, na př. kánon proti řeck. kánon.

b) Litery zdvojené necháváme, jak jsou v tom jazyku,
z něhož slovo cizí je přejato, a píšeme na př. spleen, korrektor,
korrespondence, oficiál, oficír, illustrace, intellekt, intelligence,
assimilace, professor, immunita, ——.a taktéž náležité litery zvláštní,
na př. praedikát, praetendent, anaemie, oekonom, dioecese, nuance,
praxe atp. Ale i tu proniká, zvláště v slovích zdomácnělých
a ve čtení pro lid, Víc a více psaní, které stírá všecky známky
a zvláštnosti pravopisu cizího, a píše se na př. ofěra, oficiál, oficír,
m. of, telegram m. -mm, komise m. kommisse, premie m. pracmie,
ekonom, dieceze, manévr, operatér, pralese atd.

3. Kdy píšeme y, ý, a když, „;

1. Píšeme ý, ý po souhláskách tvrdých, a i, i po měkkých;
na př. kýnu a činím, týden a žila, dým a div (vysl. ďív) atd.

Souhlásky t. zv. obojetné jsou ve spojení 3 -y, -ý tvrdé,
ve spojení s -i, -z'měkké. V nynější výslovnosti však nezname
náme tohoto rozdílu, podle ní nedovedli bychom lišiti a náležitě
psáti -i, -í a -ý, -ý.
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a) Pro slabiky koncové podává. mluvnice spolehlivé pra—

vidlo: tu jest y, ý, kde analogické (stejného druhu a tvaru) slovo
se souhláskou neobojetnou má y, ý; a jest í, í, kde totéž slovo
analogické má í, í. Na př. akk. množ. kosy, pávy, sokoly atd.
má -y, poněvadž analogický tvar ptáky má -y, a naproti tomu
nom. množ. kosí, paví, sokolí ma' -í, poněvadž V analogickém
tvaru ptací je též -í; nom. jedn. celý, slabý, chromý, slepý, lysý,
drzý (gen. -ého) má. -ý, poněvadž v analogickém dobrý je též -ý,
a nom. množ. celí, slabí, chromí, slepí, lysí, drzí má. -í, poněvadž
v dobří je taktéž -í; příslovce brzy, poněvadž v analogickém hezky
atp. je též -y. Sem patří také zájmena osobní množ. č. my, 2231
(spolu s odvozeninami mykati, vykati).

b) Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -y'-,uvozují se v mluv—
nicích a jsou uvedena na svých místech zde dále v seznamu
abecedním.

2. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej ; a píšeme
y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné vý
slovnosti ej. Tedy na př. býti, pýcha, mýliti, výška, sýpka, mlýn . . .,
slepý, nový, bosý atp., poněvadž se obecně říka bejt, pejcha, mejlit,
vejška, sejpka, mlejn. . ., slepej, novej, bosej atd.; a dále byt, obydlí,
pyšný, omyl, vysoký, sypati, mlynář atp., poněvadž ve slovich
příbuzných býti, pýcha . . . se vyslovuje obecně ej.

K pravidlu tomu nepatří však slova cítiti, cín, síto, zíma
(Winter), získati, zítra; pak vozík, vozíček, lesík, lesíček, nosík,
nosíček, nožík, nožiček; a nepatří sem adj. cizí a ryzí (gen. -ího).
Obecná. výslovnost má tu na vytěených mistech ovšem ej; ale
to se nevyvinulo z bývalého ý (y), nýbrž jest původu jiného,
psaní zde náležité jest í (í).

4. Kíaí.
1. Píšeme í (dlouhé) a nikoliv í (krátké), když ve slově témž

anebo v příbuzném jiném na jeho místě jest c', e neb ě. Tedy na
př.: píšeme pírko, 'poněvadž se říká také pérko; píšeme říci, po
něvadž v slovich příbuzných řekl, řeknu atd. je ře-; píšeme hřích,
hříšný, poněvadž ve hřešiti jest -e-; píšeme míra, víra, poněvadž
v slovich příbuzných měřit-i, věřiti, věrný atd. jest -ě-.
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Jiné příklady: kamínek, vedle kamének (z kámen); lupínek

v.1upének (z lupen); bída, bídný, bídník (bědovati); řídký, zřídka
(rozřediti); tíže, tížiti (těžký, obtěžovati); navštíviti (ná.vštěva);
svítiti (světlo).

Na těchto místech bývalo dříve dlouhé é, že: pérko, řéci, hřiech,
mícra atd. To se změnilo časem v í (= zůžení): pírko, říci, hřích, míra
atd. Změnila se jen jakost znění, délka zůstala: v nyn. pírko, říci, hřích,
míra atd. jest proto dlouhé í, že hlasky é, íe, které tu předtím byly, byly
rovněž dlouhé.

Po souhláskach tvrdých píšeme v případech sem hledících y' místo í,
na př. jety'lek vedle jetélek, kostýlek v. kostélek (kostel), postýlka v. po
stélka (postel), dýnko v. dénko (dno, mn. gen. den), okýnko v. okénko (okno,
mn. gen. oken) atd.

S pravidlem zde vyloženým neshodují se však některé pří
pady, kde proti é, 8, č slova příbuzného přece píšeme í-a nikoliv
í; na př. nařízovati a impt. říď proti ředitel, kompt. řidší proti
rozřediti atp. Ale tu nastala neshoda odchylkou a teprve v době
pozdější, při krácení novém; viz o tom v š 10.

2. Koncovky vzorů měkkých shodují se v kvantitě s koncov—
kami příslušných vzorů tvrdých. Pro í, í vyplývá z toho:

v jedn. akk. jí, mojí duší, naší zemí. . . je krátké —í,poněvadž
v akk. tu rybu. .. je též kratke -u; —

v jedn. instr. jí, naší, zemí, duší, prací. .. je dlouhé —í,po
něvadž v inst-r. tou rybou. . . je též dlouhé -0u (: ú); —

v jedn. gen. žensk. jí, naší země, vší práce... je dlouhé —í,
poněvadž v gen. té země... je též dlouhé -é; —

v jedn. dat. lok. žensk. jí, naší zemi, vší práci . . . je dlouhé -í,
poněvadž v dat. lok. té zemi. . . je též dlouhé -é; —

v množ. gen. 10k. jích, naších. . . je krátké —í,poněvadž v gen.
lok. těch... je též krátké -ě-; —

v množ. dat. jim, naším... je krátké -í-, poněvadž v dat.
těm . .. je též krátké —ě—;

v množ. instr. jími, našimi . .. je krátké -í-, poněvadž v instr.
těmi... je též krátké -ě-; —

v 1. os. jedn. teší, řeží, oří. . . je krátké -í-, poněvadž v 1. os.
nesu, vezu, beru.. . je též krátké -u,'——

v 3. os. množ. teší, řeží, oří . . . je dlouhé —í,poněvadž v 3. os.
nesou, vezou, berou... je též dlouhé -0u (= ú), ——



_14_
Vpřech. tešíc-, řežíc-, oříc- . . . je dlouhé -ž-, poněvadž V přech.

nesouc-, vezouc-, berouc- je též dlouhé -ou- (: ů), —

V přid. jm. pěší, -z', -z', gen. pěšího . .. je dlouhé —í,poněvadž
V přid. jm. dobrý, -á, -é, gen. -ého. . . je dlouhé -y', -á, -é atd.

V koncovkách vzorů tvrdých je kvantita Vždycky zřetelné„
V 1. os. jedn. nesu, V akk. tru, rybu atd. vyslovujeme a slyšíme
zřetelné krátké -u, a ve 3. os. množ. nesou, V instr. tou, rybou
zřetelné dlouhé -ou (: ů), naproti tomu bývá ve stejných tvarech
vzorů měkkých i, i co do kvantity nedosti zřetelně &.druhdy
nesprávně vyslovované, a jsme-li V takovém některém případě
V nesnázích strany kvantity, poučuje nás zřetelná. kvantita pří—
slušného tvaru tvrdého.

5. Kéae.
1. Píšeme dlouhé é & nikoli krátké e, kde výslovnost obecná

' má za ně i, ý. Na př. píšeme chlév, poněvadž se obecně vyslovuje
chlív; a rovněž tak: kyselé mléko podle ob. kyselá mlíko; kamének,
plamének, praměnek podle ob. —mínek;lupének podle ob. lupínek;
kostc'lek, jetélek podle ob. -týlek, postélka podle ob. postýlka;
okénko, prkénko podle ob. —ky'nko;dobrého, -ému atp. podle ob.
dobrýho. —y'mu; atd.

2. K chléb je gen. chleba, dat. chlebu atd. Analogií dostává
se krátké -e- také do nom. (akk.) a je pak chleb vedle chléb.
Podobně vzniklé kolísání je také V déšt a dešt. dvéře a dveře,
léto a leto, péro a pero, nalézati a nalezati, prvé, nejprvé a -prve a _j.
Psati e se tu připouští.

6. Kdy píšeme ů.
ů píšeme:

1. kde ve slově příbuzném bývá na jeho místě 0, na př. bůh
(Vedle gen. boha, adj. boží), Vůle (vedle voliti), bratrův dům (vedle
bratrova domu), různý (V. roz-) atd.;

2. V gen. a dat. množ. chlapův, oraěův, chlapům, oračům,
městům atp.;

3. v příslovcích domů, dolů a vůbec (vedle obec), Vůči (V. oko,
oči), vůkol (v. okolo).
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V některých slovich, na př. buvol, luza, struna, luna, chmura,

kužel, tuze, slovutný, mohutný, vyslovuje se —u—dlouze a to svádí
ke psaní -ů-: bůvol, lůza atd., nebo —ú-:slovútný atd.; psaní prvé
je chybné, druhé pak nemístná odchylka.

Naopak stalo se obyčejem a pravidlem psáti zuna a zuřiti,
zuřivý místo náležitého ze?-.

7. Kdy píšeme -ú.

Skoro každé nč. ou vyvinulo se z bývalého ú, a skoro každé
bývalé ú změnilo se časem v ou: soud je ze stč. súd, nesou z nesú
atd. Nezměněné ú drží se v nářečích, zvláště východních; ou na
proti tomu je pravidlem v češtině západní.

V češtině obecné jest ou na začátku, v prostředku i na konci
slova; na př.: oudolí, Oustí, Oujezd, soud, nesou. V jazyku spi
sovném zachovává se na začátku častěji staré 12,na př. údolí,
úkol, úloha, úřad, účinek, úmysl, úroda..., Ústí, Újezd; a tak
děje se též uvnitř některých složenin, kde jest zí-na začátku dru
hého členu složeniny, na př. z—úmyslný, z-úrodniti, ne-úroda, bez—
úhonný, bez-účelný, za-úpěti atp. — Také píšeme ocún.

8. Odsouvání a přisouvání.

V jazyku obecném, a také u některých spisovatelů, mnohdy
hlásky náležité — samohlásky i souhlásky, někdy i celé slabiky —
se odsouvají (vynechávají), někdy naopak hlásky nenáležité se
přisouvají (přidávají), jazyk spisovný naproti tomu dává před
nost znění náležitému, bez odsouvání i přisouvání, a dopouští
odchylky jenom měrou obmezenou.

Obecně říká se: víc, dál, blíž, dřív . . ., nejvíc. . .; spisovné jest:
více, dále, blíže, dříve. . ., nejvíce..., zřídka bez -e.

Obecně říká se také vícej, dálej . . ., ano též vícejc, dálejc.. .;
jazyk spisovný toho nedopouští.

Rovněž tak drží se spisovné teprve, prve, nejprve a prvé,
nejprvé, proti obecnému teprv, nejprv;

spisovné skrze, kromě, zase, přece, zvláště, proti obecnému
skrz, krom, zas, přec, z(v)lás'ť;

spisovný nom. země, tíže„polovice, akk. zemi, tíži, polovici,
proti obecnému (nom. i akk.) zem, tíž, polovic; a taktéž nom. výše,
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šíře, říše, akk. výší, šíří-, říší, za (nom. i akk.) výš, šíř, říš, jak
nyní někteří píší;

spisovné černějí (příslovce), bělejí, jasněji, později . . ., nej
černějí. . ., proti obecnému černěj, bělej ..., nejčerněj...; usus
obecný má také: černějc. . ., jasnějc... (místy -ějš), a toho jazyk
spis. ovšem také nedopouští ;

obecně říká se: (om) uměj, sázej, dělaj. . .; jazyk spisovný
toho nedopouští a má náležité: umějí, sázejí, dělají atd.;

obecně říká se: kadlec, kerej, enost, puste, jazyk spisovný
zachovává náležité: tkadlec, který, ctnost, pust'te;

obecně říká se: řmot, řich, říbě, řebík..., jazyk spisovný
zachovává náležité hř-: hřmot, hřích, hříbě, hřebík atd.;

obecně říká se: du, deš..., pudu, pudeš.., meno, menovat,
mění, pučit. . ., v jaz. spisovném drží se náležité jdu . . ., půjdu . . .,
jméno, jmenovati, jmění, půjčiti ;

obecně říká se: voko, vobilí, volše. . ., t. j. k začátečnému a—
zpravidla se přidává v-; jazyk spisovný toho nedopouští;

za předponu vz- má jazyk obecný jen z-: zbudit, zvolat, skázat
spodob. ze zkázat atd. ; jazyk spisovný zachovává vz—,kde jeho
oprávněnost je' dosti zřetelná, aje tedy: vzbuditi, vzkázati, vzkří
siti, vzpomenouti atp.

O odsouvání v inf., na př. prosit m. prosití atp., a v příč.
min. čin., na př; ved m. vedl atp., viz doleji v š 73 a 75.

9. Předložky vokalisované.

1. Říkáme: ze země a z vody; ve vodě a v zemi; ke kostelu
a k faře; se sestrou a s bratrem; k stáru a ke stu; od mladosti
a ode mlýna; před vesnici a přede vsí; atd. Předložky ze, ve, ke,
se. .. mají o samohlásku -e více, než 2,1),k, s. . ., jsou vokaliso
vány. J ejich -e někdy na svém místě bývá, někdy nebývá, jest
pohybné. Pravidlo jeho má hluboký základ a drží se celkem
v jazyku obecném. Do jazyka spisovného vnesla v době novější
mylná theorie mnohé odchylky, ovšem chybné. Chyb těch uvaru
jeme se, když tu budeme zachovávati tu míru, kterou za
chovává i jazyk obecný. V ně. knihách (a zvláště ve verších!)
nalézáme psáno: vtkáti, z všeho, ve koš, ve kraji, ve oku, ze úst
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atp., chybně; má za to býti: vetkati, ze všeho, v koš, v kraji,
v oku, z úst atd., jak to máme i v jazyku obecném.

Pohybné e je také v podst. jm. ret, jehož gen. je rtu, dat.
rtu. . ., plur. rty, rtův atd. V ně. knihách (a zvláště ve verších!)
bývá za to: retu, rety atd., chybně.

2. ku místo k, ke.

Říkáme: ktomu, ke všemu a ku Praze, t. j., vedle %:a voka
lisovaného ke je ještě také ku. To bývalo nejčastěji před sou
hláskami retnými, zvláště před p-, a udrželo se nám jen v ně
kolika výrazích: ku Praze, ku příkladu, \l/mpomoci, ku práci, ku
právu, ku prsům, \ku předu atp. _

Nyní píší někteří také: ku nebi, ku lesu, ku stromu, ku všemu,
ku matce, ku oku atp., chybně m. k nebi, k lesu, ke stromu, ke

' všemu, k matce, k oku atd., jak má jazyk obecný.

3. % místo v, ve.

Říkáme: v poli, v boji, o tom a ve všem, o městě a ve vsi,
v učení a ve víře, v moři a ve vodě atp., a kdysi říkalo se také:
u poli, u boji, u městě, u moři, u vodě; t. j., vedle v a vokaliso
vaného ve bylo ještě také u (= ve, rozdílné od ně. u : při).

Toto u (= v, ve) bývalo však jen před retnicemi a jen místo
?) (nikoli též místo náležitého ve), a říkalo se na př.: u poli m.
v poli, u bytě m. v bytě, u městě m. v městě, u vodě m. ?) vodě
(za ně. ve vodě bylo dříve náležité ?; vodě) atp., nikoli však:
a všem m. ve všem, u vsi m. ve vsi atd.

Zbytek toho máme ve výrazích u prostřed, u prostředku.
Ostatek %:o v jazyku zaniklo, a když je někde v knize nč.
nalézáme, je to napodobení jazyka starého; mnohdy však bývá
to napodobení chybné, na př. když se píše: u kostele m. ?)ko
stele, u oblacích m. v oblacích, u všem m. ve všem atp.

10. Kvantita; krácení.

Máme slabiky krátké a dlouhé a lišíme je také v písmě;
na př. ve slovích radí a rádi máme a písmem rozeznáváme krátké
ra—a dlouhé rzi-, a taktéž dlouhé -dí a krátké -di.

Dlouhé samohlásky jednoduché píšeme příslušnými literami
čárkovanými á, é, ž, ó, ú, ý. Slyšené ú, které vzniklo zló,_píšeme ů,

Pravidla. 2\
, .
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na př.: kůň (z kóň, srov. gen. koně). Za ú bývá ou, na př. soud
(ze súd), oul (vedle úl).

Když kvantita je ve výslovnosti obecné zřetelná, bývá psaní
snadné, na př. ve slovích drahá a dráha, pata a pátá, pili a pílí
(pilností) atd.

Druhdy však bývá označování kvantity nesnadno, z různých
příčin. Důležitější případy jednotlivé, které sem patří, budou v'y—
týkány V některých 55 následujících. Dříve však budiž připome—
nuto, že nesnází není při koncovkách tvarů ohnutých, nebot tu
je kvantita tvaroslovím ustálena. A dále, že nesnází není a tedy
pozornosti zvláštní netřeba, kde podle výslovnosti píšeme -ě-, -u
neb -ou-, na př. ve slovích bělidlo, struhadlo a koupadlo, vyku
pitel a zkoumatel, posměvač a rouhač atp.; tu shoduje se ustálené
psani s obecnou výslovností a ta shoda je bezpečnou známkou
správnosti; lze-li tu kde theoreticky něco namitnouti, jako na př.
že ve struhadlo je kořenná slabika krátká a ve stejném tvaru
koupadlo dlouhá, námitka taková proti řečená shodě nic neplatí;
kde se příkladů s -ě- a —u-,—0u-přece dovoláváme, děje se to
jen pro objasnění věci jiné, o kterou právě běží, nikoli však pro
nalezení nějakého pravidla strany -ě—a -u-, -0u-.

Příčiny pak, které nám v označování délky způsobují ne
snáze, jsou několikeré.

Jedna z nich je nestejné nebo nezřetelná vyslovování.
Na př. ve slově psaném naděje, a často vyslovovaném náděje;
V pila, místy vysl. pila; v léto, většinou vysl. leto; tchyně, oby
čejně vysl. tchýně; v líh, obyčejně vysl. líh; ve skřípěti, kde
někdy --í-, někdy -ž- se slyší anebo kvantita nezřetelná jest; atd.
Nejčastěji bývá to při samohlásce -2'-, -z'-; její znění bývá co do
kvantity tak neurčité a tak kolísavé, že v témže slovníku nalé
záme psáno píchnouti a vpichnouti atd. a že i grammaticky vzdě
laný Čech někdy nevěděl by pověděti na jisto, vyslovuje-li na př.
hvizdnouti či hvízdnouti atp.

Jindy je při označování kvantity příčinou nesnadnosti ta
okolnost, že při téže slabice lze uvoditi theoretický důvod pro
délku, a jiný pro krátkost. To se týká nejvíce samohlásky í,
vzniklé zúžením (z že, o'), když se krátí nebo má krátiti. Na př.
v říditi a jeho impt. řiď. Jest a) pravidlo, že ve střídě za e, č
slov příbuzných bývá i a nikoli i (hřích a nikoli hřích, poněvadž
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v příbuzném slově hřešiti jest -e- na tom místě, v. g. 4), a podle
toho měl by býti impt. řiď (řiď proti ředitel). Ale je také b) ode
dávna pravidlo pro některé imperativy, aby se kořenná jejich
slabika krátila, jak to viděti v koupiti—kup,vrátiti-vrat, siliti
sil atd.; podle toho pravidla je také ke svititi stě. svietiti náležitý
impt. svět, k pospišiti stč. pospiešiti impt. pospěš atd.; a mělo by
také k řiditi stě. řiediti býti řeď; to by bylo shodné s krácením
starým, t. j. krácením ze starého -ie-; ale vyvinulo se zde krá
cení nové, t. j. krácení z nového (z -ie- vzniklého) -i—,a tu byl
výsledek -i-: řiď ze řiditi, jako sil ze—silitiatd. Pravidla a) a 6)
si tu odporují, lze tedy kolísati se mezi psaním řiď a řiď; ale' ve
výslovnosti je zřetelně krátké -z'-, a tak tedy také píšeme. —
Totéž opakuje se Vpříkladě jiném: řiditi a nařizovati. Pravidlo
a) žádalo by nařizovati; ale proti tomu je pravidlo 6), které
žádá zkrácení slabiky, jako se vidí v souditi-rozsuzovati, pán
panovati, siliti -posilovati atp., tedy nařizovati, krácením novým;
také zde má výslovnost zřetelné -i-, a proto tak i píšeme. —
Příkladem dalším budiž gen. množ. podstatného jména bříza:
podle pravidla a) má býti bříz (srov. březový atd.); ale je proti
tomu opět pravidlo b), které žádá zkrácení, jako je v houba-hub,
brána-bran, sila-sil atp.; krácením starým bylo by břez, ale to
se nedochovalo; krácením novým mělo by býti bříz, ale tak se
neříká, nýbrž nechává se -i- nezkrácené, a tak i píšeme.

Jindy opět nesnáz při označování kvantity má příčinu svou
v tom, že proti pravidlu, sňatému s dokladů bezpečných, vzpírá
se výslovnost stejných tvarů jiných. Rozpor takový bývá
zvláště mezi pravidlem, sňatým s příkladů starých, a výslovností
stejných tvarů nových. Na př. na podst. jménech starých utvo
řených příponou -dlo: bělidlo, struhadlo, napajedlo atp. vidíme,
že mají kořennou slabiku krátkou, proti dlouhé, která je v pří
slušných slovesích biliti (stě. bieliti), strouhati (strúhati), napájeti
atd.; s toho snímáme pravidlo, že také ve stejných tvarech utvo
řených z číhati a divati se má býti -i-; ale dříve psávali ěihadlo,
divadlo, zajisté podle své výslovnosti; a nynější s pravidlem
souhlasné psaní ovládlo teprve časem. Jiným příkladem jsou
podst. jména na -tel: s příkladů starých vykupitel (vedle vy
koupiti stě. vykúpiti), kazatel (v. kázati), hlasatel (v. hlásati),
obyvatel (v. obývati) atp. snímáme pravidlo, že jejich slabika
kořenná se krátí ;' podle toho “píše se také nově vzniklé čitatel,

2*
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a s tím srovnala se časem i výslovnost; ale píše se také naji
matel, začinatel, poživatel atd., ačkoli se tu obyčejně vyslovuje
-í—,jak samo kolísavé psaní v slovnících dosvědčuje. ——

Někdy pak je příčinounesnáze stran kvantity omyl theore
tikův. Na př. adjektiva všemohoucný, vševědoucný ——a rovněž tak
z nich vzniklá substantiva všemohoucnost atd. — zakládají se
patrně na přechodníku (maka) mohouc-, (věda) vědouc-, a mají
tedy právem dlouhé -0u-; rovněž tak utvořeno ze stejného pře—
chodníku (kaje) kajíc- adjektivum -ny' a subst. most, a mělo by
tedy býti kajícný, kajícnost; ale theoretikové zvolili psaní -icný,
-icnost, psaní nesprávné. Totéž platí o odvozeninách kajicník, ka—
jicnice, o jiných tvarech podobných, jako je na př. pomíjejicnost,
nepřejičný (m. -cny') atd.

Ve všech případech těchto a takových není pro pravopis
pomoci jiné, než pamatovati si, které psaní ovládlo, a toho se
držeti; ovšem ani tato rada nestačí pro případy všecky, poněvadž
mnohdy usus se dosud neustálil.

11. Spodoba souhlásek; psaní etymologické &fonetické.

Subst. zrcátko je zdrobnělé ze zrcadlo. Znělo dříve zrcádlko.
Časem -l- se vynechávalo a psalo se zrcádko, : psaní etymo—
logické. Ve výslovnosti změnilo se však -dk- v -tk- (spodobou),
a podle toho psalo se také zrcátko, : psaní fonetické.

Nyní se píše pravidlem zrcátko, psaní fonetické ovládlo.
V jiných zase případech ovládlo psaní etymologické, na př. když
píšeme sbor (podle původu slova, srov. se-brati, a nikoli podle
slyšeného zbor), těžký (srov. tíže, nikoli podle slyšeného tešký) atd.

Někdy není původ souhláskového skupení, o které běží, dosti
jasný, a tu bývá kolísání. Na př. v slovnících nalézáme (ve vý
znamech stejných) zkoumati i skoumati, ýzatiti i skrátití, zkrotiti
i skrotiti, zkroušený i skroušený, zchudnouti i schudnouti atp.,
& mnohem více je toho jinde. Jsou to slova stejná, jen že roz
dílně psaná., tu etymologicky (zk-, zch- atd.), tu foneticky (sk-,
sch- atd.).

Nejčastěji bývá toto kolísání, když po předponě s-, z- ná—
sleduje souhláska, která ke spodobě zavdává příčinu: máme psáti
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sbor, zkrátiti, ale spodobou změněné znění svádí nás, abychom
psali zbor, skrátiti.

Které psaní tu jest náležité, o tom poučuje nás mnohdy
slovo příbuzné, které má předponu vokalisovánu a tedy zřetelné
se- nebo ze-: píšeme na př. sbor, poněvadž v se-brati je zřetelné
.se-,a rovněž tak píšeme stírati podle se-tru, spínati a spona podle
se-pnu, zpínati se (kůň se zpíná, m. vzp-) podle ze-pnu (kůň se
zepne) atd.

Jindy hledáme poučení v původu a významu složeniny:

1. Píšeme z-, když poznáváme, že předponou je význam ob
měněn ve smyslu vzhůru a že tedy tu bylo dříve vz-. Na př.
zlcvísti, zkvetu, podle býv. vzkvísti; zpínati, na př.: zpínati ruce
k nebi, kůň se zpíná atp., vedle 'vzpínati; zrůsti, zrůst, v. vzrůsti;
zpěti, zpěv, zpívati, z býv. vzp-.

2. Píšeme z-, když poznáváme, že předpona je téhož významu
jako předložka z, ze (= stsl. iza). Na př. zkusiti (stsl. iskusz'ti:
žz-kusz'tz' probare), zkoušeti, zkouška, zkoumati, zpytovati (stsl.
žspyt—) a j.

3. Píšeme z—,když poznáváme, že v složenině je význam
:učim'ti tím, učiněna býti tím, státi se tím, nebo vykonati to, co
slovo základní znamená. Předpona z- je tu táž, jako v případě
předešlém, t. j. : předl. z (stsl. iza). Na př.: zchudnouti : chu
dým se státi (stsl. ischuděti, pauperem ňeri), zchudlý; zkrátiti :
krátkým učiniti; zkaliti : kalným učiniti; zkrvavěti: krvavým
se státi, zkrvaviti : krvavým učiniti; zkřiviti: křivým učiniti;
zkazíti : kažení vykonati, dokonati (stsl. iskaziti), zkáza; zčernati
a zčerniti, zčervenati a zčerveniti; ztratiti, ztráta; ztrnouti, zirnulý
(istr'bn-); ztázati (stsl. istezati) a j. Sem patří také zbíti (takořka :
bítým učiniti), zpíti se, ztráviti, způsobiti, způsob atd.

4. Píšeme s-, když poznáváme, že předpona je téhož vý
znamu, jako předložka s, se; totiž

a) buď: lat. de, shora dolů, odkud pryč atp. Na př. spad
nouti (shora dolů), skáceti, skládati a složiti (něco shora dolů,
s vozu na zem), svrhnouti, shoditi a sházeti (též), stírati (třením
odstraňovati), smýti atp.;
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b) buď : dohromady, lat. cum atp. Na př. sbírati (: bráti
a dávati dohromady, colligere); spínati, spona, spojiti; skládati
a složiti (ve významu jiném než nahoře, : lat. componere); sva
řiti, slepiti, srůsti atd.

Často vyskýtá se složení se z- i se s-, ale s významem ovšem
rozdílným; na př. zvolati & svolati, zvrhnouti (převrhnouti)
a svrhnouti, zrůsti a srůsti, zpínati a spínati. zmazati (pomazati)
a smazati, změniti a směniti (směnka, směnárna), ztrhati (potrhati)
a strhati, zvěsti (zvedený) a svésti (svedený) atp.

Píšeme zčernati (: černým se státi), zpitoměti, zkřiviti (: kři
vým učiniti) atd. V slovnících a j. nalézáme při slovích téhož
druhu předponu se-z sešedivěti (= šedivým se státi), sežloutnouti,
sestárnouti, sesládnouti, seslábnouti,'scs1abiti (= slabým učiniti),
sesíliti. Podle pravidla nahoře podaného mohlo by se zdáti, že
by se tedy mělo psáti sčernati atd., když v sešedivěti atd. je zře
telné sc-. Ale v těchto případech jest se- odchylka místo ze-:
bylo šedivěti (: šedivým se stávati, nedokon.)\a k tomu náležité
zšedivěti (= šedivým se státi, dokon.); spodobou se změnilo zš
ve sš- a bylo sšedivěti; a z toho je vokalisací novočeskou nyní
obvyklé sešedivěti; a rovněž tak vzniklo sestárnouti, sežloutnouti
atd.; svědectví, že by tu byla předpona náležitá s-, se—a že by
se podle toho mělo psáti také sčernati atd., v těchto příkladech
neni. —

kde není zřetelno, žádá-li původ slova 3- či z-, tu píšeme
podle výslovnosti; na př. zboží (m. sboží, jak by mělo býti podle
původu toho slova), spanilý (m. zpanilý) atd.

12. Mišeni a některé jiné změny souhlásek.

Říkáme: český (z býv. —šský),ruský (z -sský), nebeský (též),
prorocký (z -čský), kupecký (též), kupeatví (z -čstv-), ctíti (ze čst-Lu,
čacký (z -ds-) atd., a shodujeme se tu s obecnou výslovností, pí

,šeme foneticky.

Jindy však, když původ slova je zvláště na jevě, píšeme
etymologicky; na př. bohatství (nikoli —ctví),světský (nikoli -cký),
poděbradský (nikoli -cký), božský (nikoli boský), pražský (nikoli
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praský), božství (nikoli boství), množství (nikoli mnoství), Vlašský
(nikoli -ský) přeloučský (nikoli -cký) atd.

Píšeme dětský, podle zjevného 'původu z dět- a -ský ; ale
v podst. jm. děcko jest obyčej psáti -c-, původ z -ts- není tu
tak zjevný.

Píšeme koňský, plzeňský, choceňský, vídeňský atd., správně
podle původu těchto slov; ve výslovnosti obecné bývá za to -nský,
a to se nechává v příjmeních, na př. Chocenský.

Píšeme pekařský. kolářský..., pekařství, kolářství.. ., nikoli
—rský, -rství.

13. Dělení slabik.

Někdy bývá potřebí, slabiky děliti; a tu- jde o souhlásky,
které jsou uvnitř slova mezi dvěma samohláskami, na př. 0 sou
hlásky --st- v nésti: máme děliti ne'-sti či nás-ti. . .?

Pravidla, jimiž se tu řídíme, jsou:

a) Dělíme-li slovo složené na tom místě, kde členové slože
niny se stýkají (takořka na švu složeniny), rozdělíme souhlásky
tak, jak by kam patřily, když by se složenina rozložila. Na př.:
noc-leh; roz-um, před-mět, pod-vod; vý-po-věď, ne-bez-pečí; — po
doba a pod-obojí ; pod-robiti a po-drobiti, na-drobiti; roz-drobiti
a po-zdraviti atd.

6) Dělíme-li slovo nesložené a je—litu

1. mezi dvěma samohláskami souhláska jediná, tedy patří
vždy k slabice následující; na př. ve—le-bž-tz',ve—lí-ko-le-pý.

2. J e—livšak mezi dvěma samohláskami souhlásková skupina
(= souhlásek několik) a vidíme-li, jak skupina ta z částí jednot—
livých vznikla, dělíme ji podle tohoto jejího původu; na př.
dělíme pan—ský,poněvadž je to patrně z podst. jm. pán- a při
pony —sk_z/',— a podobně dělíme moc-ný (patrně moc- a příp. mý),
škol-ní (škol[a]- a příp. -m'), — ten-ký (patrně příp. -ky'), hoř—ký
(též), hož-ský (příp. -ský), — kost-mi (kost- a příp. wm), hlás-ka
(hlas- a příp. Jsa), — sed-lo (sed- a příp. -l0), seď—ie (seď—a příp.
-te), nás-ta' (nes- a příp. -tz'), pás-ti (pas- a příp. -tz), pas—tva (pas
a příp. -tva) atp. — Jestliže však nepoznáváme, jak skupina
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je složena, připojujeme někdy souhlásky všecky k slabice 'ná—
sledující a někdy je dělíme; na př.: my-slím, my-šle-ní, se-stra,
lá-ska n. lás-lca, vla-sti n. vlas-ti atd.

Pravidla tato někdy nepostačují, když slabiky děliti chceme,
zvláště v písmě. To bývá. zejména tam, kde souhlásky k různým
slabikám patřící se smísily, na př. český m. češ-ský, nebo kde
souhláska patřící k slabice druhé se odsula, na př. v oblek m.
ob-olek. V těchto případech někdy přirážíme celou skupinu sou
hláskovou k slabice následující, někdy ji dělíme, na př. o-blek,
če-skýn. čes-ký, afri-cký n. afria-ký atp. — Mechanický obyčej,
bráti skupené souhlásky všecky k slabice následující, i když je
patrno, kterak skupina z částek vznikla, a děliti na př. se-ďlo,
je-dno, ko-stmi, vla—stnost, ma-tka, mati—čka, stra-šlivý, tá-hnouti,
vzni-knouti, zamě-stnati atp., je tak nemístný, jako by bylo
na př. dělení lat. a-ptus, le-ctio, nebo něm. lo-bte, ló-blích, Mutte
rchen, beoba-chien atp.

Z kmenoslovi.

14. Příjmení ženská tvoří se způsobem náležitým z muž
ských :

k mužsk. s koncovkou -_7/'je ženské -á, na př. Novotný-Marie
Novotná (manželka nebo dcera); chybně: llIaríe Novotný; —

jinde je koncovka -ová, na př. Novák-Anna Nováková (man
želka nebo dcera), Němec-Němcová,Krejčí-Krejčová atd.; chybně:
Anna Novák, Anna Němec atd.

V mluvě obecné vyskytují se často tvary s koncovkou Jsa:

Novák-Novačka (: manželka Novákova), Pospíšil- Pospíšílka atp.;
v řeči Vážné a v jazyku spisovném jich neužíváme.

15. Komparativ byl dvojí: delší, na př. bohatější, a kratší,
na př. chuzší (nč. chudší).

Tvar delší byl většinou a pravidlem při přídavných jménech
odvozených; na př. bohatý-bohatější, jasný -jasnější, lchkgj-lehčcjšíatd.

Tvar kratší byl “většinoua pravidlem při přídavných jmé
nech prvotných; na př. bližší, užší, tužší, vyšší, snazší, lepší atd.



Časem vyvinuly se tu mnohé odchylky a ty obrážejí se
v nynějším usu spisovném. Zejména vznikly mnohé tvary kratší
místo náležitých delších; říkáme na př. 3. také píšeme bohatší,
starší, lehčíatp., a.ne bohatější, stařejší, lehčejší atd., jak by podle
starého pravidla a usu býti mělo. Tvarů těchto stále přibývá,
a vyskýtá se na př. také tmavší m. tmavější, ano i zdravší (Vlivem
mor.) m. zdravější atd. Jazyk spisovný má tvary delší, pokud
jsou ještě v užívání.

16. Podstatná jména s příponou -dlo mají slabiku kořennou
větším dílem krátkou, proti dlouhé, která je v příslušných slo—
vesích. Zřejmě je to v příkladech: struhadlo vedle strouhati, ku
sadlo v. kousati, napajedlo (ve jm. místním Napajedla) v. napá
jeti, prostěradlo v. prostírati (stě. -stžerati), bělidlo v. bíliti (stě.
bieliti) a j., tedy také: bidlo, šidlo, bydlo, bradlo, tahadlo, umy
vadlo, kyvadlo, přikryvadlo, spinadlo, stžnadlo, čihadlo, divadlo atd.

Někdy je však slabika tato ve výslovnosti rozhodně dlouhá
a proto se tak i píše: mýdlo, zřídlo, vřídlo, křídlo, prádlo, žrádlo.
S tím srovnává se také přádlo, ale tu je koncovka -dl0 původu
jiného.

Někdy však je kolísání: analogií podle zkoumadlo píše se
dráždidlo, stínidlo, říkadlo, mžsidlo, a analogie podle struhadlo atp.
žádá draždidlo, stínidlo, řikadlo, mísidlo; kolísání takove bylo
svým časem také při čihadlo, divadlo, kde rovněž se psávalo -í—;
zvítězila však stará snaha jazyka, která chce slabiku kořennou
V těchto slovích míti krátkou, a ujalo se psaní -z'-,'a proto také
psaní stínidlo, řikadlo atp. více se doporoučí, než stínidlo, ří—
kadlo atd.

Výklad zde daný týká se především slabiky kořenné; má
však platnost také pro slabiky příponové, na př. ze slovesa opa
kovacího schovávati bylo by podst. jm. schovavadlo, vedle něhož
by ovšem také schovávadlo bývati mohlo.

17. Rovněž tak podstatná jména s příponou -tel v dokladech
starých nebo jinak bezpečných mají slabiku kořennou z pravidla
krátkou, jak je to zřejmo v příkladech: vykupitel vedle vy
koupiti, pokušitel v. pokoušeti, sběratel v. sbírati (stč. sbierati),
ředitel v. říditi (stě. řiediti), obyvatel v. obývati, kazatel v. kázati,
hlasatel v. hlásati atd.
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Podle toho utvořeno také čitatel, ze slovesa opětovacího čí
tatí, a —í-se tu ujalo. Naproti tomu v několika jiných stejného
tvaru jménech je kolísání: v slovnících a j. čteme napomínatel
i napomínatel, najímatel a jinde najímatel, začinatel s dokladem
začínatel, požívatel a vedle toho požívatelný, požívatelský, poží—
vatelství, zasílatel a zasílatel, křísitel a křísitel atd. Psaní -í- má
pro sebe důvod, že souhlasí se starým pravidlem a starou snahou
jazyka, aby totiž slabika kořenná zde bývala krátká.

V přítel, nepřítel jest -í- stažením a proto dlouhé, nikoli
odchylkou od pravidla. Odchylky některé ujaly se obecně, na př.

' dohlížitel.

Výklad zde daný hledí především ke slabikám kořenným.
Ale také slabiky příponové stejně se krátí, na př. ze sloves opako
vacích -a'vatí jsou podst. jm. vyjednavatel, vykonavatel, srovna
vatel, obstaravatel atp.; usus (slovníkův a j.) tu ovšem zase ne
ustálen a píše se na př. zachovávatel vedle schovavatel atd. —
Sem nepatří davatel, vydavatel, nebot zde je -da- slabika ko
řenná a tedy pravidelně krátká.

Táž kvantita jako ve jménech -tel je také v odvozeninách
z nich vznikajících; tedy na př. zasilatel (n. zasílatel), —telský,
-te1ství atd.

Poznam. Z toho ze všeho vysvítá, že v jazykučeském je tendence,
aby podstatná jména s příponou -tel — a rovněž vš'eliká jména z nich dále
tvořená — měla slabiky předcházející (kořenné i říponové) krátké. To
dalo by se vysloviti pohodlným pravidlem mecha 'm před -tel pišme
všecky slabiky krátké. Možná, že dotčenáten-. úplně zvítězí;
ale dokud výslovnost obecná diží někde slabiku zretelne'_r '-ou, nemůže\. “')
se psaní od řečeného pravidla odchylné pokládati zacdh“ ;.

_;w

18. Máme přídavná jména -ný a -ní; na př.nábožný, udatný,

hrozny—wm, večerní,zimníatd. Ususnebyl vždycky stejný;na př. nč. ner neme jinak než vlastní bratr, dávný čas..., ale
stč. bylo vlastný bratr, dávní čas. Jazyk spisovnýÉachovává, co
v užívání obecném ovládlo.

Někdy je z téhož kmene utvořeno přídavné jméno oboje,
-ný i -ní, ale užíváno u významu rozdílném, jak ukazují příklady:
mravný žák a mravní naučení (= naučení k mravům se vztahu
jící), obecné blaho a obecní les, služebný člověk a služební smlouva
atd. Podle toho lze někdy také při příd. jménech jiných roze
znávati -ný a -ní ; na př. překlad slavný (doslovný) a ukazatel
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slovní (=k slovům ukazující), obsah věcný a stránka věcni atd.
Ale pravidlem budiž nám i tu, zachovávati, co ovládlo a jest
.v užívání obecném.

19. Přídavná jména -nný, -nni a podstatná mužská -nnik,
ženská -nnice,' ——-nn- z -n-n—. '

V adj. kamenný setkává se -n slova základního (kámen) a n
slabiky příponové (-ný), proto píšeme tu -nn-; a rovněž tak
v plamenný (plamen- a -ný), dvou-ramenný (ramen- a -ný), denni
(den- a —ní),cenný (cena a -ný), svazek příčinný (příčina a -ný),
prkenný (prkno a -ný), kost stehenní (stehno a -ní) atd.

K adj. -nný, -nni jsou pak substantiva muž. -nnik, ž. -nnice,
a v těch je z téže příčiny -nn-: cennik, denník, nádenník, kamen
ník atp. Ale tu proniká a namnoze již ovládl obyčej, psáti
jen -n-: píše se tedy vedle kamenník, soukenník také kameník,
soukeník atd., a obyčejně jen zákoník, pláteník, varhaník, komi
ník, čalouník, zvoník, seník..., a taktéž plátenice atp.

Když kolísáme mezi psaním -nn- a -n- &důvod pro -nn- neni
dosti zjevný, volíme psáti -n-.

20. Jazyk polský je polština, a rovněž tak arabský: arab
ština, čínský: čínština, anglický: angličtina atd.

Chybně píší někteří: angličina m. -čtina, a také slovenčina,
bulharčina atp. místo -ština.

Správné jest ovšem němčina; ale to není z adj. německý,
nýbrž ze subst. Němec gen. -mce, a není v tom tedy analogie
pro "chybné tvary slovenčina atp.

Jazyk francouzský je tedy francouzština. Za to bývá nyní
frančina a frančtina; oboje chybně, nebot frančina může býti :
jazyk Frankův, frančtina pak: jazyk francký, a ani toto ani
ono není: jazyk francouzský.

21. Podst. jména -stvo a -stvi byla kdysi významu stejného.
Ale časem vyvinul se a v češtině spisovné jest rozdíl, jejž dobře
poznáváme, když srovnáváme, co znamená na př. kněžstvoa kněž
ství, učitelstvo a učitelství, křesťanstvo a křesťanství, pohanstvo
a pohanstvíatd. Rozdílu toho dlužno šetřiti; užívati tvaru
-stv0, kde by podle významu. měl býti tvar -ství, je nesprávné.
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22. Podstatné jméno s konc. -ovic znamena příslušníka té
osoby nebo té rodiny, která je míněna jménem základním; na
př. Lobkovic, Vršovic, mlynářovic. . . : příslušník Lobkův, Vršův,
mlynářův. . . neb rodiny Lobkovy, Vršovy, mlynařovy atd. Sklo
ňování náležité je podle vz. oráč: gen. -ovice, dat. -ovici atd.

Ze jmen sem patřících jsou hojná pomnožná jména místní,
na př. Lobkovice, Vršovice atd.; o nich viz také v 5 32.

Jiná udržela se jako příjmení; na př. Kovářovic, Ševcovic,
Pavlovic, Hourovic atp.

Ve významu appellativním vyšla jména tato z užívání a za
choval se jich jenom zbytek v příkladech, jako jsou: mlynářovic
pole, sousedovic zahrada atp. Výrazy -0vic jsou zde ustrnulé ge
nitivy množné, tvaru starožitného m. nč. -ovicův, a mlynářovic
pole je tedy: pole mlynařoviců, mlynařových, příslušníků mly
nářova rodu. Na pohled zdá se, jako by to bylo nesklonné přid.
jméno: nom. mlynařovic pole, gen. okolo mlynářovic pole, dat.
k mlynařovic poli atd.; zdání ovšem mylné.

23. Přídavná jména s konc. -ci, utvořena ze sloves, jsou v sla
bikách vnitřních z pravidla té kvantity, jako Vpříslušném pří
čestí -l; na př. šicí stroj (jako příč. šil), bicí (bil), secí (sel), třecí
(třel), hnací (hnal), prací (pral), zvací (zval), hrací (hral, přít. č.
hrám), přácí (přál), skládací (skládal), létací (létal), čítací (čítal),
dobývací (dobýval) atp.

' 24. Víceslabična podst. jména s příp. -č mívají slabiku ko—
řennoukrátkou, proti dlouhé, která je v příslušných slovesích,na
př. buřič vedle bouřiti, palič v. páliti, posluchač v. poslouchati,
pomahač v. pomáhati, sazeč v. sázeti, donašeč a roznašeč v. -ná
šeti, natěrač v. natirati (stč. -tierati), posměvač v. posmívati se
(stč. -smievati) atd.; ale někdy bývá tu slabika dlouhá, na př.
rouhač jako rouhati, hlidač jako hlidati atd. Kvantita se časem
mění, na místo bývalé slabiky krátké uvadí analogie dlouhou:
za naše rouhač bylo ruhač, za pomlouvač bylo a dílem dosud jest
pomluvač. Pišme samohlásku kratkou, kde se tomu nynější vý
slovnost neprotiví: palič, pomahač, nakladač, donašeč, roznašeč,
zahaleč, sazeč atd., a také zaklinač, upominač, napominač, na—
jimač, řidič, slidič, pokryvač atp.

Stejné krácení je také v slabice příponové v příkladech pře
chovavač, schovavač atp.
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V slovnících aj. je tu kolísání, vedle palič, vyhaněč, donašeč

atd. čteme dráždič, poháněč, rozháněč, hlídač, přištžvač, mz'sičatd.
Poznam. Pravidlo, shodné s patrnou tendencí jazyka, bylo by: více

slabičná jména s příponou -č (a rovněž jejich odvozeniny) mají slabiky
",;vnitřní krátké. Možná že pravidlo to časem úplně ovládne; ale dokud vý
f slovnost drží v některém případě slabiku dlouhou, dlužno tak i psáti.

25. Píšeme máslař, kravař . . ., pohádkář, povídkář atd., shodně
s výslovností. Nestejnosti jsou tu některé při jménech -ář, utvo
řených ze jmen základních na -ík. V slovnících nalézáme vedle
sebe: pilníkář, slovníkář, košíkář, knoflíkář, preclíkář... a per
nikář, špendlikář; preclikář a preclíkářka, preclíkářský, preclzkář—
ství atd. V nářečích, ve kterých na výslovnost lze spolehnouti,
slyšíme zřetelné a rozhodné -ikář; tak tedy také pišme.

26. Slovesa mouti (II. tř.) mají slabiku kořennou někdy zře
telně krátkou, na př. v chudnouti vedle chudý, někdy pak zřetelně
dlouhou, na př. žloutnouti vedle žlutý, stárnouti v. starý a stár,
slábnouti v. slabý a sláb atd. '

Když v slabice té je samohláska -i-, -z'-,bývá u výslovností
jednak nestejnost, jednak nezřetelnost, a odtud také kolísání
v písmě. V slovnících a j. čteme na př. střihnu 1 stříhnu, písknu
i pisknu, hvízdnu i hvizdnu, píchnu a vpichnu atd.

V příslušných slovesích opětovacích -ati (třídy V.) je však pra
,vidlem dlouhé -z'-: stříhati, pískati, hvízdati, píchati, a rovněž
tak stihnouti —stíhati, zdvihnouti - zdvíhati, svitnoutí - svítati,
mihnouti-míhati atd.

Analogií podle stihnouti-stíhati atp. vzniká také psaní dřím
nouti v. dřímati; ale tu je více oprávněno -í.-, dřímnouti, jako
říznouti.

27. bohatětž-bohatiti atp.
Mnohá slovesa vzoru uměti znamenaji=tím se stávati, tím

býti n. vtom býti, co vyslovují jmenné kmeny, z nichžto jsou
utvořena. Na př.:

bohatětž=bohatým se stávati, bohatnouti; praes. indik. boha
tím. .. 3. množ. bohatějí, impt. bohatěj, přech. přít. bohatěje, -ějíc,
příč. min. bohatěl atd. A podobně:

něměti, pitoměti, šedivětz', rezavěti, dz'vočeti, černětž, zeleněti, bě
letz' atd., =němým . . . se stávati; praes. indik. 3. mn. němějí. . .,
impt. něměj . . ., přech. přít. něměje. . . atd.
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Vedle nich bývají ze stejných kmenů slovesa tř. IV. -žli,

jež znamenají : tím učiniti, co příslušnéjmenné kmeny vyslovují.
Na př. proti bohatětz'je bohatz'ti: bohatým činiti: praes. bohatím . . .
3. množ. bohatí, impt. bohať, přech. přít. bohatě, bohatíc, příč. min.
bohatil atd. A rovněž tak je dále oněmiti: němým učiniti, proti
oněmětl, ——zdivočz'tz': divokým učiniti, proti zdivočeti, — černz'ti
: černým činiti, proti černětz'atd.

Mnohdy matou se tato slovesa a klade se zejména tvar třídy IV.
místo náležitého tvaru tř. HI. vz. 1. Na př. mate se mdlíti : mdlým
se stavati (omdlel) a mdlz'li: mdlým činiti (umdlil), když se říká
v impt. omdlí, neomdli (m. -ej), — truchleti mate se s truchlitz' atd.

28. Slovesa VI. třídy (-ovati, mjz) mají kořennou slabiku
s pravidla krátkou, jak ukazují příklady: panovati vedle pán,
zhazovati v. házeti, kupovati v. koupiti, posilovati v. síliti, vy
dychovati v. dýchati atp.

Shodně s tím je rozsvěcovati ze svítiti (stě. svietiti), podněcovati
z nítiti (stě. nietiti), rozměšovatí z mísiti (stě. miesiti) atd.; tu je -ě—
proti -í—,jež je z bývalého -ie-, tedy krácení staré. Vedle toho je stejné
-í—(z -ie-) také krácením novým změněno v -z'-,v příkladech: nařizo
vati ze říditi Qstč.řiediti), zastiňovati ze stí-niti (stě. sticniti) atp.

Z tvarosloví.

29. Čísla dvojného zachovalysejenom některé zbytky, totiž:
dva, oba: nom. akk. mužsk. dva, oba, žensk. a stř. dvě, obě,

gen. lok. (všech rodů) dvou, ob_ou,dat. instr. (též) dvěma, oběma;
prs: dvoj. č. gen. lok. u prsou, na prsou;
sto: dvoj. ě. nom. akk. (dvě) stě;
koleno: dvoj. ě. gen. lok. u kolenou, na kolenou;
rámě, rameno: dvoj. č. gen. lok. u ramenou, na ramenou;
ruka: dvoj. č. nom. akk. ruce, gen. lok. z rukou, na rukou,

instr. rukama;
noha: dvoj. ě. gen. lok. u nohou, na nohou, instr. nohama;
oko, ucho: dvoj. č. nom. akk. oči, uši, gen. očí, uší, instr. o'čima,

ušima;
někdy instr. -ma za obyčejné -mi, na př. mezi nama (vedle

toho též -mz'). mezi dvěma hrázema (též dvěma hrázemi), svý-ma
vlastníma rukama.
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Jiné tvary čísla dvojného, jež se druhdy u některých spiso
vatelů vyskytují, jsou strojené; na př. instr. rtoma, ramenoma,
křídloma, lépe rty, rameny, křídly.

Z gen. lok. -0u ustrojil jazyk obecný novotvary dat. -oum,
lok. much a instr. -ouma: k rukoum, ramenoum . . ., lok. na rukouch,
na ramenoach, instr. dvouma, oboama atp.; jazyk spisovný jich
nedopouští, zachovává dílem tvary náležité, pokud jsou v užívání,
dílem klade číslo množ. za dvoj.: k rukám, ramenům, mezi rty,
rameny atd.

Ze skloňování jmen podstatných a přídavných.

30. Zeměnz'n-zeman,měštčnín-měšt'an, dvořenín-dvořan, Praženz'n
Pražan atp.

Skloňování náležité jmen těchto bylo:

jedn. nom. zeměnín, gen. zeměnína, dat. zeměnínu, akk. země
m'na, vok. zeměníne, lok. zeměníně n. -ěm'nu, instr. zeměm'nem;

množ. nom. vok. zeměné, gen. zeman n. -anóv, dat. zemanóm,
akk. zemany, lok. zemčnech, instr. zemany.

Během času ruší se pravidlo bývalé a výsledek toho jest, že
máme v jazyku nynějším jedn. nom. zeman, měšťan, dvořan, Pra—
žan..., gen. -ana, dat. -ana, -anomí atd., množ. nom. vok. -ané,
gen. -anůo, dat. -anům, akk. -any, lok. -anech, instr. -any, podle
vz. chlap, -a atd. Tvary s -ěm'n-, které se v jazyku spisovném
druhdy vyskytují, jsou napodobením jazyka starého; a to často
chybným, když se na př. píše: pražští měštěnínové, pražským
měštěnínům atp.

31. Podstatné jm. přítel, nepřítel, skloňuje se takto: jedn.
gen. -e, dat. -z' (wm), akk. -e, vok. -z', lok. -z', instr. -em; množ.
nom. vok. přátelé, gen. přátel, dat. přátelům, akk. přátele, lok. přá—
telích, instr. přáteli. —

Někteří spisovatelé mají akk. a instr. přátely, ano také ka—
zately, obyvately atp.; ono je archaismus uměle vyhledaný a zby
tečný, toto pak je tvar vůbec chybný.

Druhdy vyskýtá. se také množ. č. přítelové, s významem prý
rozdílným od přátelé; rovněž chyba.
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32. Pomnožná. jména místní Uhry, Brozany, Lobkovice atp.

skloňují se takto:
nom. akk. Uhry, Brozany; Lobkovice;

místo -y často -a, zvláště v jazyku obecném: Uhra,
Brozana;

gen. Uher, Broza" ; Lobkovic;
dat. Uhrům a Uhrám, Brozanům; Lobkovicům;

10k. Uhr'ích a Uhrách, Brozancch; Lobkovicích;

instr. Uhry a Uhrami, Brozany; Lobkovici, odchyl. též
Lobkovicemi.

33. Jména vlastní Jiří, Jiljí, Brikcí atp., pak obecna klí;
pondělí, září, mají vedle tvarů vlastních také mnohé novotvary
podle vz. pěší. Příklady k číslu jedn.:

nom. -í: svatý Jiří, král Jiří;
minulý pondělí, drahý klí;

gen. -í: svatého Jiří, krale Jiří;
drahého klí, do pondělí, prvního září;

novotv. —íh0:krále Jiřího, Jiřího Palkovičc;

dat. -í: svatému Jiří, králi Jiří ;
drahému klí, k příštímu pondělí, k prvnímu září;

novotv. -ímu: králi Jiřímu, Jiřímu Palkovičovi;
akk. -í: svatého Jiří, krále Jiří;

drahý klí, v pondělí, na září;
novotv. —ího:krále Jiřího, Jiřího Palkovičo;

lok. -í: o svatém Jiří, 0 králi Jiří;
v drahém klí, po příštím pondělí, v měsíci září;

novotv. -ím: o králi Jiřím, o Jiřím Palkovíčovi;

instr. -ím: se svatým Jiřím, králem Jiřím;
drahým klím, před pondělím, před zářím.

34. Podstatná. jm. ucho, oko mají
v čísle jedn. sklonění náležité: gen. ucha, oka, dat.'-u atd.;
V čísle množ. též sklonění náležité, když se jimi nerozumějí

údy tělesné, nýbrž nějaká ucha a oka jiná, na př. ucha u nádob,
oka naléknuta na zvěř (osidla, smyčky): gen. uch, ok, dat. uchům,
okům, nebo -ám, 10k. uších, okách (nebo očích), instr. uchy, oky.



Když se však rozumějí údy tělesné, je sklonění toto: nom.
akk. uší, očí, gen. us'í, očí, dat. uším, očím, lok. uších, očích, instr.
ušima, očima. Srov. :; 29.

Tvary uší, očí, gen. uší, očí, instr. ušima, očima jsou čísla
dvojného: dvě uši, obě oči atd.; ale berou se také za číslo množné,
když se rozumějí údy tělesné: tři uši, čtyři oči atd.

35. Podst. jména podkoní, podkomoří,podpísaří, podbískupí atp.
(nyní rodu mužského, ale původně středního) mají sklonění náležité
podle vz. znamení.

Časem však přibývají tvary nové podle vz.pěší, a sklonění jest:
jedn. nom. panský podkoní

gen. panského podkoní, novotv. -ího
dat. panskému podkoní, „ -ímu atd.

Stejným způsobem vyvinuly se v nářečích tvary odchylné:
gen. uhlího, dat. uhlímu atp.; jazyk spisovný jich nedopouští.

36. V nom. & akk. množ. některá jména podst. vzoru dub a
ryba vedle náležité koncovky -y mívají také koncovku -a, podle
vz. města. Na př. oblak-oblaky a oblaka, mrak-mraku, les-lesa,
vrch-vrchu, zad-zada, prs-prsa, louka-louky a luka, zahrada—za?
hrady a zahrada, hora-hory a hora, muka-muky a muka.

Touž koncovku, —amísto -y, mívají pomnožna jména místní,
která. sem patří, v jazyku spisovném často, v obecném zpravidla;
na př. mužsk. Uhry a Uhra, Chvaly a Chvala, Mostky a Mostka,
Pečky a Pečka..., žensk. Horky a Horka, Slatiny a Slatina atp.

37. Podstatná jména ruka, noha mají v čísle jedn. i množ.
sklonění náležité podle vz. ryba. Zachovaly se však také zbytky
čísla dvojného: .nom. akk. ruce, — gen. lok. rukou, nohou, instr.
rukama, nohama. Tvarů těchto užíváme právem, když se rozumějí
údy tělesné.

Nom. akk. ruce béře se také za číslo množné, na př. hráti
na čtyři ruceu

Dvojný dat. se nedochoval, klademe za něj dat. množ.: k ru
kám, k nohám.

Tvary chybné: lok. (gen.) rukouch, nohouch, a dat. rukoum,
nohoum.

Pravidla. 3



__34_

38. 1. Mnohá jména. dvouslabičná vz. ryba, jež mají slabiku
první dlouhou, zkracují ji V instr. jedn. a gen., dat., 10k.&instr.
množ.; na př.:

jedn.

rána. instr. ranou,
brána. „ branou,
žíla. „ žilou,
hrouda „ hrudou,

množ.

gen. ran, dat. ranám, lok. ranách, instr. ranami;
„ bran, „ branám, „ branách, „ branami;
„ žal, „ žzlam, „ žzlach, „ žzlaml;
„ hrud, „ hrudám, „ hrudách, „ hrudaml.

Při jiných jménech táž změna. dílem jen částečně se děje,
dílem nikdy. Jen částečně, na. př. houba. — gen. množ. hub, ale
instr. jedn. houbou, množ. dat. houbám atd., míra. (stě. miera) —
jedn. instr. měrou &množ. gen. měr atd. Nikdy, na př. sláva. —
jedn. instr. slávou, množ. gen. Sláv, dat. slávám atd. Výklad,
že by se jména. významu hmotného krátila &jiná. nekrátila, je
mylný.

Při některých jménech vyskytují se ve všech pádech tvary
se samohláskou dlouhou a spolu také s krátkou. Na př. nom.
strouha a.také struha, gen. strouhy a. také struhy. . ., instr. strou
hou i struhou atd.; a podobně Sůva. & sova, kůra a. kora &j.

2. Stejné krácení je v některých jménech vz. duše; na. př.:

jedn.

práce instr. prací,
lžíce „ lžící,
kůže „ koží,

množ.

gen. prací, dat. pracím, lok. pracích, instr. pracemi;
lžic, „ lžicim, „ lžicích, „ lžiceml ;

„ koži, „ koz1m, „ kožlch, „ kozemí;

U jiných jmen též změna, dílem jen částečně se děje, dílem
nikdy. Jen částečně, na. př. chvíle — gen. množ. chvil, ale jedn.
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instr. chvílí, množ. instr. chvílemi atd. Nikdy, na př. poušť — jedn.
instr. pouští, množ. gen. pouští, dat. pouštím atd.

Říkáme: s-těží a pod tíží; ve výraze prvém, užívaném pří
slovečně, zachovalo se staré krácení (stč. tiežě — instr. těžú),
v druhém se nezachovalo.

39. Mnohá příjmení mužskájsou svým původem jména obecná.
rodu žensk. & střed.; na př. Svoboda, Večeře, Kratochvíl(e), Stýblo,
Srdce atp. (vedle podst. jmen obecných žensk. svoboda, večeře,
hratochvíle a střed. stéblo, srdce atd.). Skloňování jejich je dílem
náležité podle příslušných vzorů ryba (vládýka), duše (panoše),
a město, moře, dílem však jsou tu odchylky, způsobené přejetím
do rodu mužského, a některé jiné. Tak zejména:

jedn. nom. Svoboda; Večeře,Kratochvíle (Kratochvíl),
Stýblo, Srdce;

„ akk. Svobodu; Večeře,Kratochvíle (a také -la),
Stýblo a také -u, Srdce;

gen. Svobody; Večeře,Kratochvíle (a také -la),
Stýblo a také -ý, Srdce;

„ dat. Svobodovi; Večeřovi, Kratochvílovi,
Stýblovi, Srdcovi ;

„ lok. jako dativ;
instr. Svobodou; Večeřem, Kratochvílem;

Stýblem a také -ou, Srdcem.

Skloňování Stýblo gen. -a atd. podle město je vlivem gram
matickým; v-jaz. ob. je: Stýblo, Hnízdo, Zapadlo . ., gen. -y, akk. -u.

Stejně zakončená jm. osobní původu cizího skloňují se za
příkladem domácích; na př. Hugo, Otto, Niederle, akk. Huga,
Ottu, Niederle, gen. Hugý, Otty, Niederle, dat. a lok. -ovi, ínstr.
Hugou, Ottou, Niederlem atd.

40. Ve výrazích z-výši, z-dc'li, z-da'li, z-víci, z-tloušti, z-hloubi
(místo vz-výši atd.), v-sta'ři, v-šíři, íta-šíři, na-de'li atp. jsou před
ložky vz—(odsutím změněno v z-), v- a na- s akkusativy podstat
ných jmen výše (= vysokost), déle (= délka), dále (= dalekost),
více (= velikost), tloušt' (= tlustost, tloušťka), hloub (= hlubokost,
hloubka), stáře (= stáří), šíře (= širokost). Výrazy tyto vyslovují
vesměs určení příslovečné, sklesly časem v příslovce a píší se

3*
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spřeženě, předložka se svým pádem sraz1 se v slovo jedno:
(v) zvýší atd. Koncovka je tu všude právem -z': (V)zvýši, vstáři atd.,
jako v akk. duši. Často bývá odsuta: (v).zvy'š,vstář, na—délatd.,
a často bývá psána -í: (v)zvýší, zdélz', vstáří atd.

41. Jména pomnožná vánoce, hromnice, letnice, velikonocesklo
ňují se náležitě podle vz. duše, ale v dat. a instr. přecházejí ke
vz. meč; jest tedy nom. akk. vánoce

gen. vánoc
dat. vánocům (jako mečům)
10k. Vánocích

instr. vánocemi a vánoci (jako meči).

42. Ženská jména domácká Mářa, Máňa, Káča atp. měla by
vlastně zníti Máře, Máně, Káče atd. a patří ke vz. duše, z něhož
zachoval se dat. 10k. Máří atd., jako duši, V nářečích také gen. —e.
V pádech jiných vyvinuly se novotvary: podle nominativů domác
kých Háta, Bára... utvořily se také nominativy Mářa, Máňa,
Káča atd., a podobně vznikly akk. Mářu. . . (podle akk. Háta . . .),
instr. Mářou... (podle instr. Hátou...), vok. Mářa... (podle vok.
Háta . . .), a také gen. Máří, Máni, Káča“. . . (podle gen. Háty).

Jména mužská Máša, Váša, Váňa, Píša, Průša, Večeřa,Hnilica
atp., pak obecná bát'a a paša patří zase ke vz. panoše. Ale vy
vinuly se tu \taktéž některé novotvary zvláštníz'

jedn. nom. měl by podle panoše zníti Máše, Váše, Váně atd.,
a tak kdysi i zněl; ale Vlivem blízkých nominativů Bárta, Říha
atp. vzniklo také Máša, Váša, Váňa atd.;

jedn. gen. měl by podle panoše zníti rovněž Máše, Váše,
Váně. . ., jak se i v nářečích vyskytuje; ale podle vládyka
vládyky a Bárta-Bárty atp. utvořilo se také Máša-Máša, Váša
Váši, Váňa-Váni, báta-báti, paša-paši ; — a tak jest dále také

jedn. akk. Mášu..., bátu... podle akk. Bártu, vládyku,
jedn. instr. Mášou . . ., bátou . . . podle instr. Bártou-, vládykou a
jedn. vok. Máša..., báto.. . podle vok. Bárta, vládyko.

Mnohé z těchto tvarů neshodují se s pravidly hláskovými,
v jazyku nynějším platnými, na př. místo nom. Mářa. . ., Máša . . .,
akk. Mářu..., Mášu..., vok. Mářa..., Máša..., čekali bychom
tvarů přehlasovaných nom. Máře,Máše..., akk. Máří, Máši...,
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vok. Máře, Máše atd. Neshoda. jest odtud, že jsou to novotvary.
Pravidla. o přehlásce a-e (duša-dušc), n-í (dušu—duší), o-e (dušo—
duše) byla již minula, &nevládla, kdy tvary Mářa, Máša . . ., Mášu,
Mášu . . ., Mářo, Máša . . . vznikaly. Korrigovati tyto neshody a.pře
tvořovati na př. nom. Mářa, Máša pro usus spisovný v Máře,
Máše & skloňovati dále: gen. Máře, Máše, akk. Máří, Máší atd.
jest nepotřebné a. nemístné.

43. Podstatná jména. bratr a. kněz maji V čísle jednotném
sklonění náležité: jedn. nom. bratr, gen. -a atd. jako chlap, -a
atd., — & kněz,.gen. -e atd. jako oráč, -e atd. — V čísle množ.
jest: nom. vok. bratří, kněží, gen. -í, dat. -ím, akk. -í, 10k. -ích,
instr. -ímí.

Tvary bratří, kněží (stě. -í'e), jsou vlastně čísla. jednotného
&rodu ženského, a. patřily původně ke vzoru paní. Významu jsou
hromadného, asi: bratrstvo, kněžstvo; proto mohly zastupovati
čislo množné k jedn. bratr, kněz, a. časem dostaly i koncovky čísla
množného.

Vedle množ. bratří . . . je také: nom. bratří, gen. bratrůo atd.,
jako chlapi, —ůvatd.; —_ale ke kněz je množ. č. jen kněží, gen.
—íatd., nikoli také: knězi n. knězove', knězů atd.

44. 1. Podstatná jména. ženská, z cizích -ía, -ío_maji v době starši
koncovku -í a.sklonění podle vz. paní ; na př. Maří z María, biblí
z biblia, kommissí z commissío,orací z oratío, obligací, disputací atp.
Koncovka -í drží se ve jméně osobnim Maří. Jména. obecná. maji
nyni konc. -e &sklonění podle vz. duše: bible, kommisse, orace atd.;
tvary archaistické -í vyskytují se jen porůznu v jazyku knižném.

2. Podst. jména mužská na. -ce (vzoru panoše) mají ve vok.
-ce, nikoli -če; na př. pane správce, soudce, obhájce!

45. Podst. jméno sudí & mnohá na, -čí, na. př. mluvčí, lovčí,
krejčí, kočí atd., maji tvary dilem náležité podle vz. paní, dílem
novotvary podle pěší :

jedn. nom. pan sudí, mluvčí. ..
gen. pana sudí . . . novotv. pana sudího, mluvčího. ..
dat. . . . . „ panu sudí-mu, mluvčímu . . .
akk. jako gen.
lok. . . . . „ o panu sudím, mluvčím. . .

instr.. . . . . . . „' spanem sudírn, mluvčím...
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množ.nom. pani sudí, mluvčí. ..
gen. panův sudí, mluvčí . . . , pánův sudích, mluvčích . . .
dat. pánům sudím, mluvčím . ..

akk. pány sudí, mluvčí . . .
10k. o pánech sudích, mluvčích . . .

instr. s pány sudímí, mluvčímí . . .

V jazyku obecném je také množ. nom. kočové, krejčové, gen.
-ův, dat. -ům; jazyk spisovný tvarů těch nedopouští.

46. Podst. jména purkrabí, markrabí, lankrabí, falckrabí sklo
ňovala se podle vz. sudí (paní), a tvary odtud pochodící drží se
dosud. Vedle toho vznikly & ujaly se také některé novotvary
podle vz. pěší a kuře (hrabě), ano také podle vz. chlap, a jest
na př.:

(náležité) (podle pěší) (podle kuře) (podle chlap)

jedn. nom. mocný purkrabí . . . .
markrabí . . . . markrabě

gen. mocného purkrabí purkrabího . .
markrabí markrabího markraběte .

dat. mocnému purkrabí purkrabímu . . . . purkraboví
markrabí markrabímu markraběti markrabouí

atd.,

množ. nom. mocní purkrabí . . . . . . . . . purkrabocé
markrabí . . . . markrabata markrabové

gen. mocných purkrabí . . . . . . . . . purkrabúv
. markrabí . . . markrabat markrabův

dat. mocným purkrabím . . . . purkrabům
markrabím. . . . markrabatům markrabům

akk. mocné purkrabí . . . . .
markrabí . . . . markrabata

lok. mocných purkrabích. . . . . . .
markrabích . . . markrabatech .

instr. mocnými purkrabímí . . . . .
markrabímí . . . markrabaty

47. Píšeme: kost, radost, Vlast, část, bolest, čest, trest (třtina),
pěst, pověst, kořist, -Vist (závist, nenávist), plst, hrst, chut, pout,
nit, pamět, -Vět (obět, závět), smrt atd. Jenom v několika slovich
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sem patřících je -ť, přejaté z padů jiných: huť, choť, labuť, lať,
nat', oprať, pečeť, pleť, prsť, rtuť a sít' (tedy V těch, ktera mívají
gen. —ěm. -i), a i tu bývalo předtim —t.

Psati kost atd. bylo v češtině spisovné odevždy až do nedávna pra
vidlem všeobecným a. také nyni většinou se tak píše. Vedle toho dopo
roučela. mylná theorie v nedávných letech způsob, psati kosť, radost', bo
lesť, čásť, smrť atd., ano i instr. množ. kosťmi atd., a dokonce také jesť ;
je to novota, historií českého jazyka spisovného nijak neopravněné.

Množ. dat. je kostem, věcem, řečem..., nikoli -tm, — 10k.
kostech, věcech, řeěech..., nikoli —tch.

48. 1. Podst. jm. zeď má sklonění náležité podle vz. kost, ale
v jedn. gen. a skoro ve všech pádech čísla množ. také novotvary
podle vz. duše:

podle vz. kost podle vz. duše

jedn. nom. akk. zeď . . . . . —
gen. zdi . . . . . zdě
dat. zdi . . . . . ——

vok. zdi! . . . . . —
lok. zdi . . . . —

ínstr. zdí . . . . . —

množ. nom. akk. zdi . . . . ..zdě

gen. zdt . . . . . —_
dat. zdem . . . . zdím
lok. zdech . . . . zdtch

ínstr. zedmi . . . . zděmt.

Podobně jako zeď, gen. zdi a zdě atd., kolísají se podst. jm.:
otep, obuv, běl, hůl, ocel, modř, tvář, zvěř, čeleď, háď, loď, měď, píď,
čtvrt, chut, labuť, lat, nať, m't, past, peruť, pěst, rtuť, síť,pec, žluč a j.

Kde tvary oboje jsou v užívání, dava jazyk spisovný před
nost náležitým (podle vz. kost).

2. Avšak u mnohých jmen v pádech, o které tu jde, tvary
náležité zanikly a novotvary staly se pravidlem i v jazyku spi
sovném. Na př. podst. jm. daň skloňovalo se kdysi úplně jako
host, nyní pak máme v jeho sklonění
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podle vz. kost podle vz. duše

jedy. nom. akk. daň . . . . . —r _; gen. — . . . . .daně
X;. dat. daní. . . . ——.l/

;.,J vok. dani! . . . . ——
' 10k. daní- . . . . —

instr. daní . . . . . —

množ. nom. akk. — . . .- . . daně

gen. daní _. . . . . —
dat. . . . . . . daním
10k. . . . . . . . daních

instr. . . . . . . . daněmi.

Tímto způsobem skloňují se:

a) všecka tohoto druhu jména, na, -ň, na, př. braň, zbraň, daň,
dáseň, dlaň, jeseň, pláň (planý strom), saň, sáně, gen. saní (množ.),
síň; čerň, červeň,zeleň; tíseň, plíseň; báseň,píseň; trýzeň; žízeň; lázeň;
bázeň, kázeň, přízeň, prázdeň atp. \

b) některá na, -l: koupel & pomnož. housle, jesle, — a na -ř:
pomnož. dveře (n. dvéře), gen. dveří atd.

49. Podst. jm. host (vzor mužsk.) mělo kdysi tvary náležité
“většinou stejné s kost (vzorem žensk.):

v čísle jednotném v čísle množném

nom. host (jako nom. kost) nom. hosté —
gen. hostí( „ gen. kostí) gen. hostí (jako gen. kostí)
dat. hostž( „ dat. kosti) dat. hostem( „ dat. kostem)
akk. hostí(=gen. vzatý zaakk.) akk. hostí ( „ akk. kostí)
vok. hostíQjako vok. kostí)
10k. hosti( „ 10k. kostí) 10k. hostecb( „ lok. kostech)

instr. hostem —; instr. hostmí( „ instr. kostmi).

Rozdíl byl tedy jen v jedn. instr.: hostem &kostí, ——&množ.
nom.: hosté a kostí.

Ale podstatná jména sem patřící přešla skoro vesměs do sklo
nění jiných, jmenovitě ke vzorům mužským oráč a, chlap; na př.
kdysi skloňovalo se zět gen. zětí', kmet gen. kmetí atd., a za. to
je nč.: zeť, zetě. . . (podle vz. oráč) & kmet, kmeta. .. (podle vz.
chlap) atd. Samo vzorové jméno host zachovává, tvary náležité
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jenom v jaz. spisovném. kdežto jazyk obecný má jedn. gen. akk.
hosta, dat. -u. . ., množ. nom. hosti, gen. -ů*atd. (podle vz. chlap).

Tvary čísla množ. tohoto vzoru zachovány věrně při podst.
jm. lid: množ. nom. lidé, gen. lidí, dat. lidem, akk. lidi, 10k. o li—
dech, instr. lidmi.

50. Některá podst. jm. vz. týkevmají také tvar -va: vedle kotev,
ploutev, vrstev, dratev je také kotva, ploutva, vrstva, dratva; tvary
tyto skloňují se ovšem podle vz. ryba.

51. V týden je sraženo zájmeno tý (= týž) a podst. jm. den,
a měly by se vlastně skloňovati obě části: nom. tý-den, gen.
tého-dne, dat. tému-dni atd. Ale vyvinul a ustálil se způsob, že
jenom den se skloňuje v pádech všech (podle vz. kámen a dub),
kdežto člen první tý buď zůstává neskloněn a ve všech pádech,
buď jest jen v jedn. nom. a akk. a pády ostatní mají opět ne—
skloňované tého-. Jest tedy

jedn. nom. akk. týden
gen. týdne . . . . . nebo téhodne

dat. lok. týdnu, -t . . . . „ téhodnu, —z'
instr. týdnem . . . . „ téhodnem

množ. nom. akk. týdný . „ téhodny
gen. týdnův . . . . . „ téhodnův
dat. týdnům . . „ téhodnůrn
lok. týdnech . . . . „ téhodnech

instr. týdny . . . . „ téhodný.

52. Loket, drobet, troehet, krapet, nehet, pazneht, gen. lokte.. .,
dat. lok. lokti atd., a také podle vz. dub: gen. lokta, dat. lok.
loktu. atd. — Jm. místní: Loket, gen. z Lokte, dat. Lokti n. -a,
10k. v Lokti n. -ě.

53. Jinoslovanská jména osobní —ov(u kmenů měkkých -ev)
a -tn jsou původem svým jména přivlastňovací, jako č. bratrův,
sestřin, ale skloňujeme je veskrze podle vz. chlap; na př. Kosto
marov, Grujev, Karamzin, gen. -0va, -eva, -tna atd., instr. -ovem,
-evem, -tnem (nikoli -ovým, -evým, -iným).

54. Příjmení na -ů, na př. Tomášů, Tomšů, Janů, Janků, Havlů,
Petrů, Vítů atp., jsou svým původem přídavná jména při
vlastňovací -ův: Tomášů, t. j. syn Tomášův atd. Koncové -v je
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vnich vynecháno podle výslovnosti obecné, kde se říká bratrů
m. bratrův atd. Dokud v těchto jménech se pamatoval význam
přivlastňovací, skloňovala se zajisté podle vz. bratrův, a byl tedy
gen. -0va, dat. -0vu atd. Ale význam přivlastňovací se s nich
setřel, když se stala příjmeními, a tim vymkla se tato jména
také náležitému skloňování: jméno přivlastňovací skloňuje se
náležitě, na př. Tomášův dvůr, gen. Tomášova dvoru atd., ale
příjmení vymklo se pravidlu a neskloňuje se vůbec, t. j.
nominativ -ů ustrnul jako tvar pro všecky pády a říká se tedy:
pan Tomášů, od pana Tomášů, k panu Tomášů atdf Korrigovati
to, co se v jazyku vyvinulo, a psáti na př. od pana Tomášova
atp., je nemístné.

55. Jména místní Boleslav, Čáslav, Vratislav, Zbraslav, Chrudim,
Radim, Jaroměř, Choteč, Drahoraz, Olomouc atp. jsou vlastně pří
davná jména přivlastňovací. Někdy bývala a v nářečích dílem
dosud jsou rodu mužského, v jazyku spisovném však jsou rodu
ženského. Skloňování jejich náležité je podle vz. pěš, žensk. pěše.
Odchylka vyskytla se v genitivě. Ten je pravidelný: do Bole—
slavě, Čáslavě, Vratislavě, Zbraslavě, Chrudimě, Radimě, Jaroměře,
Chotče, Drahoraze, Olomouce atd.; ale druhdy vyskytuje se také
doklad odchylný: do Boleslavi atp., a mylná theorie doby ne
dávné pomohla odchylce k velikému rozšíření. Přes to je to však
odchylka neoprávněná; Výrazy: do Oloumouci, do Chotči, do
Jaroměři atp. uzná zajisté každý rozený Čech za chybné,
a rovněž tak jsou chyby: do Boleslavi, do Chrudimi atd."

56. Přídavné jm. páň mělo by míti tvary podle vz. pěš: anděl
páň, dívka páně, slovo páně, do chrámu páně, před obličejem
páněm atd.; ale záhy ustrnul tvar páně pro pády všecky a jest
na př.: anděl páně, před obličejem páně, bratr páně Jindřichův, bra
trovi páně Jindřichovu, bratří páně Jindřichovi, s bratřími páně
Jindřichovými atd.

57. Ze skloňování jmen cizich.

Jména cizi do češtiny přejatá dílem se skloňují, dílem ne
skloňují.

Jména skloňovaná řídí se dilem některým ze vzorů jmen
podstatných mužsk. chlap, oráč, stř. město, moře a žensk. i mužsk.
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ryba, vládyka, duše, panoše a co k tomu dále patří, dilem vzory
jmen přídavných dobrý a pěší.

Ke kterému z těchto vzorů jméno cizí patří, o tom rozho
duje jeho rod & koncovka.

Rodu je jméno přejaté v češtině mnohdy téhož, jehož je
v jazyku svém. Jménům, přejatým z jazykův, které rodu gram
matického nemají, anebo takovým, kde nám rodu poznati nelze,
dává se- zvykem rod takový, jaký se hodí ke koncovce; na př.
Peking, Sinai berou se za jména rodu mužského, Mexiko, Jericho,
Borneo za jména rodu středního, Kuba za jm. r. ženského atd.

Koncovka bývá. namnoze p_očeštěna, t. j. tak přetvo
řena, že slovo přejaté tím samým je spolu přikázáno jistému
českému vzoru. Na př. jméno cizí r. mužsk. Moyses zní česky
Mojžíš, má koncovku počeštěnou -š, patří tedy k českému vzoru
mužskému, jenž má. v jedn. nom. na konci souhlásku měkkou,
a to jest mezi vzory vytčenými oráč; a podle podobných zna—
mek patří Alexi ke vzoru Jiri, Maří a oraci ke vz. pani, Marie
& oracc ke vz. duše atd.

Většinou však přejímá, se jméno cizí také s koncovkou
cizí a řadí se k tomu vzoru, ke kterému dílem zněním, dílem
původem koncovky se hlásí, dílem kam je zvyk klade.

a) U jmen slovanských rozhoduje vedle znění hlavně
původ koncovky; na př. polské Mickiewicz(vysl. Mickěvič)skloňuje
se podle vz. oráč, — srbskochorv. Ljubiša (mužsk.) podle vz. pa
noše, — polské a jihoslovanské -ki, -ski, -cki, -čki & ruské -ki7' atd.
jako dobrý, na př. pol. Krasicki, gen. Krasického atd., — ruské -oj
jako dobrý, na př. Tolstoj (= tlustý), gen. Tolstého, ——jihoslov.
a rus. -oo, -in jako bratrůo & sestřin (ale i instr. jedn. jest -ovem,
-inem, Kostomarovem, Karamzinem, nikoli -ooy'm, -in_1jm).

b) U jmen jiných mimo slovanská. rozhoduje znění kon—
covky a vedle toho velikou měrou také zvyk, který se vyvinul
vlivem mluvnic cizích.

58. Tak je zvláště přijménech řeckých a latinských, která,
se většinou skloňují tak, jak žádá rod a kmen z mluvnice řecké
& latinské známý. Výklad o tom přehledný, podle jednotlivých
deklinací lat. a řeck., podává, mluvnice školní; hojný výběr
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jmen z latiny a řečtiny přejatých, s naznačením obvyklého jich
skloňování v češtině, jest podán doleji v seznamu abecedním.

Zvláštního připomenutí je třeba 0 podstatných jménech řec—
kých r. střed. s konc. -ma, původu dílem starého, na př. drama,
dílem nového, na př. panorama.

Některá z nich jsou do češtiny přejatá, z prostředí německého
n. francouzského ve tvaru -m (m. -ma), a jsou přejata jako jména
rodu mužského; na př. system : něm. System, franc. systéme
(vysl. -m) atd., diplom, program, epz'gram, telegram a j. Ta sklo
ňují se podle vz. dnb.

Jiná pak jsou přejata ve tvaru -ma. Ta dílem do jazyka
obecného vnikla, dílem jen v jazyku knižném zůstala.

a) Která do jazyka obecného vnikla, jsou tu pojata, kam se
svou koncovkou hlásí, totiž ke vzoru ryba a do rodu ženského.
Příklad toho nový je panorama, gen. -my atd.; z doby starší jest
a sem patří rýma, dříve reuma, gen. -mg atd., z rheuma; bývalo
také flegma, gen. -mg, ale neudrželo se; shodné s tím jest a druhdy
se vyskytuje drama, gen. -mg atd.

Z))Která, však jen v jazyku knižném zůstala, zachovala rod
střední a dílem se neskloňují, na př. církevní schisma, těžké
asthma, gen. církevního schisma, těžkého asthma atd., — dílem
se skloňují s kmenem řeckým -mat—,na př. staré drama, gen. sta
rého dramata n. -matu atd.

59. U jmen z jazyků jiných — t. kromě slovanštiny, řečtiny
a latiny — rozhoduje rod a slyšené znění koncovky.

a) Jména rodu mužského skloňují se podle vz. chlap (živ.),
dnb (neživ.), když se končí souhláskou tvrdou, na př. Lessing,
Byron, Descartes (vysl. Dekart), La Fontaine (vysl. La-Fontén)
atp., gen. Lessinga, Byrona, Descarta nebo Descartesa (vysl.
Dekarta), La Fontaina nebo La Fontainea (vysl. La-Fonténa)
atd.; Lyon, Orleans (vysl. Orlean), Oxford atp., gen. -a (podle ně
kterých též -a) atd.; —feuillcton atp., gen. -u atd.; —

k témuž vzoru chlap patří také jména románská na -o: Marco,
Pedro atp., gen. -a atd.; —

podle vz. oráč, meč,když se končí souhlaskeu měkkou, na př.
Le Sage (vysl. Le-Sáž), Macaalay, Knbilaj atp., gen. od Le Sage
(vysl. Le-Sáže), Macaulaye, Kubilaje atd.; ——
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podle vz. Jiří (pěší) skloňují se jména významu osobního,
když koncovka zní -i, -i anebo též -_i/',-y, na př. Holly, Savigny
(vysl. Saviňi), Fleury, "Derby, Széchzenyi (vysl. Séěeňí), Manzoni,
Petofi, Fir-dusi, Ali, lcadi atp., gen. -yho, -yiho, -iho, dat. -ymu atd.; —

podle vz. vladyka, když koncovka je tvrdá s -a, na př. Pe
trarlca, gen. -y, dat. -ooi atd.; —

podle vz. panošc, když koncovka jest -e, na př. Goethe,
Niederle, gen. Goethe, Niederle, dat. Goethovi, Niederlovi atd.;
ale tu bývá někdy také sklonění podle vz. dobrý, na př. I/inde,
gen. Lindeho, dat. Lindemu.

Jména mužská s koncovkou některou jinou skloňují se, jak
ukazují příklady:

Sardou, Boileau, Richelieu atp., gen. Sardoua atd.;
Lenau, Soltau atp., gen. Lenaua atd.;
Otto, Hugo atp., gen. Otty, Hugy, zřídka -0na.

Při jménech s koncovkou souhláskovou bývá někdy nestejnost
a kolísání mezi vzory chlap, dub a oráč, meč, zvláště při
jménech, jež se končí sykavkou.

Neživotná na -c: tanec, palác mají sklonění podle meč,
gen. -e, ale plac, gen. -u; — na -s: cirkus, špás gen. -u.

Životná přichylují se obyčejně ke vzoru oráč. Na př.: -c:
Vincenc gen. Vincence, Schulz-Schulze (vysl. Šulc-Šulce), Fritz—
Fritzc (vysl. Fric - Frice) atd.;

-z: markýz gen. markýze, Francouz gen. -ze atd.;

-s: Weiss gen. Weisse, Rais gen. Raise, Fuchs gen. Fuchse,
Max gen. Maxe, Kraus gen. Krause (vysl. Krauze), Alois gen.
Aloise atd., někdy též gen. -a; ——příjmení na -us, na př. Domi
nikus atp. mají gen. -usa atd.

Koncovky těchto jmen -c, -z, -s jsou ovšem původem tvrdé;
ale čeština, přejavši tato jména, vřadila je většinou do sklonění
měkkého, zejména do vzoru oráč, meč.

Ve jménech francouzských souhláska na konci se nevyslo
vuje, na př. Marat vysl. Mara, Dumas vysl. Dynzá. V tvaru sklo
něném může se vysloviti, na př. gen. Marata; kde se nevyslovuje, tu
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není také skloňování a nepíše se tedy koncovka skloňovací, na
př. gen. Alexandra Dumas (nikoli Dumasa, poněvadž není zvy
kem vyslovovati zde -sa).

b) Jména rodu ženského řídí se podle možnosti těmi vzory
českých jmen ženských, ke kterým ukazují jejich koncovky;
na př.:

Laura, Modena, Altona atp. skloňují se podle vz. ryba;
La Manche (vysl. Manš), Marseille (vysl. Marsej) podle vz.

duše (hráz); atd.

0) Jména rodu' středního řídí se podle možnosti zase pří
slušnými vzory rodu středního; na př.:

Jericho, Ohio atp. skloňují se podle vz. město;
kanape gen. -e, dat. -z' atd. podle vz. moře. — —

Jména místní, jež jsou původem pomnožná, berou se
někdy za tvary čísla množného, na př. Nordhausy, Tubinky, gen.
z Nordhaus, z Tubink atd.; ale většinou béře se cizi nominativ
za základ pro sklonění číslem jednotným: z Nordhausenu, z
Toursu atd. — .

Jména cizí složená, jako na př. Villa Franca, Thurn-Taxis
atp. skloňují se obyčejně jen ve druhé či vůbec poslední své
části: gen. z Villa-Franky, 10k. ve Villa-France, a podobně gen.
Thurn-Taxise atd.

60. Velmi často nechává čeština jména cizí neskloňována.
Na př. Bordeaux, gen. z—Bordeaux,lok. v-Bordeaux atd.; Water
loo, gen. u-Waterloo atd.; Peru, 10k. v-Peru atd.; Anjou, gen.

Šz-Anjou, lok. V-Anjou atd.; Canterbury, gen. z—Canterbury, lok.
V-Canterbury atd.; Sanssouci, 10k. v-Sanssouci atd.; Alexander
Dumas, gen. od Alexandra Dumas; — od prvního schisma, při
těžkém asthma atd.

Poznam. Domnění, že by neskloňování jmen cizích bylo s chybou
a proti duchu jazyka, jest mylné. V starších spisích, mezi nimi též ve
vzorné bibli Kralické, je dokladů s cizími jmény neskloněnými množství
věru nesčíslné, a genitiv „akademického gymnasium“ s lokalem „při ná—
rodním museum“ čte se i„na titulním listě klassického Slovníku Jung
mannova. V duchu jazyka českého jest nejen snaha., skloňovati jména cizí,
jež se snadno skloňovati dají, jako na př. Sparta gen. Sparty, Oxford



gen. Oxfordu atd., ale i snaha, nevnucovati českého skloňování slovům,
která. ho schopna nejsou. Praktické pravidlo, jež z toho vyplývá.,jest:
shloňujeme, co se snadno shloňooatt dá anebo co se podle ustáleného
již zvyku skloňuje, — všecko jiné necháváme neskloňováno.

61. Ze skloňování zájmen.

Zájmena já, ty, se mají
jedn. gen. mne . . . tebe . . . . sebe

dat. mně, mt . . tobě, ti . . sobě, si
akk. mě, mne . . tě, tebe . . se, sebe
lok. mně . . . tobě . . . sobě.

V akk. jedn. jsou tvary vlastní mě, tě, se; tvary mne, tebe,
sebe jsou genitivy vzaté do platností akkusativní. — Naopak
berou se tvary mě, tě, se mnohdy zase za genitivy, zejména
Vjistých rčeních, na př.: táži se tě, nebojím se tě atp.

V jedn. datívě jsou tvary silnější mně, tobě, sobě a slabší mt,
ti, si; podobně jsou v akk. tvary mne, tebe, sebe silnější než mě,
tě, se. Tvarů silnějších užívá se pod důrazem, slabších kromě
důrazu; na př.: těbe volám, tobě děkuji ...protí: volam tě,
děkuji ti.

62. 1. Zájmena vzoru ten (kmene tvrdého) a náš (kmene měk
kého) shodují se v kvantitě koncovek, jest na př. Vjedn. gen.
naš-í země koncovka dlouhá, jako V gen. té země, ve množ. gen.
našich zemi krátká. jako v gen.“těch zemí atd. ; o tom v. V 5 4 č. 2.

2. Jako ten skloňuje se také onen: gen. onoho. . ., žensk. ona,
gen. oné..., množ. oni, ony, ona, gen. oněch atd.; nikoli onna,
onno, onnoho atd. — Jedn. instr. oním, jako tím, množ. gen. lok.
oněch, dat. oněm, instr. oněmi, jako těch, těm, těmi; nikoli ony'm,
ony'ch, onými.

3. Vedle ten, ta, to... je také tý-ž, tá-ž, té-ž atd., skloňované
podle dobrý: gen. tého-ž . . ., dat. tému-ž . . ., množ. nom. tí-ž, té-ž,
tá-ž, gen. lok. tých-ž atd.

4. Také je složené ten-týž. . ., gen. toho-téhož. . ., dat. tomu
te'mužatd.; avšak užívá se ho v pádech jen některých, zejména:
v jedn. nom. tentýž, tatáž, totéž, akk. mužsk. (neživ.) tentýž, střed.
totéž, a množ. nom. tttíž, tytéž, tatáž, akk. tytéž, tatáž.
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5. Náš, váš, instr. množ. našimi, vašimi, nikoliv -emi.

6. Zájmena můj, tvůj, svůj mají-tvary většinou stažené: jedn.
nom. žensk. má (z moja...), stř. mě (z moje), gen. mého atd.
Tvary nestažené dochovaly se a jsou (většinou vedle stažených)
v užívání jenom v jedn. nom. mužsk. můj, tvůj, svůj, žensk.
moje . . . (vedle má. . .), stř. moje. . (v. mé. . .), akk. mužsk.
(neživ.) můj . . ., žensk. moji . . . (v. mou. . . .), stř. moje. . . (v. mé . . .),
množ. nom. akk. moje . . . (v. mé. .. a má. . .). Tvary s -oj- v pá—
dech jiných jsou novotvary.

7. Zájmeno on gen. jehoatd. ma

jedn. nom. on ona ono
gen. jeho, ho jí jeho, ho
dat. jemu, mu jí jemu, mů
akk. jej,jeh0,h0,-ň jí je
10k. (o) něm ní něm

instr. jím jí jím —

množ. nom. oni (živ.) ony ona
ony (neživ.)

gen. jich,“jejich, jich, jejich, jich, jejich
dat. jzm jzm jim
akk. je je je
10k. (o) nich nich m'ch

instr. jimi jimi jimi.

Tvary ho a mu v jedn. gen., akk. a dat. mužsk. a středním
vznikly z tvarů plných jeho a jemu tím, že se slabika je- odsula;
užívá se jich mimo důraz, na př. bojím se ho, volal jsem ho, po—
věděl jsem mu to atp., proti důraznému: jeho se bojím, volal jsem
jeho, jemu jsem to pověděl atd.

V jedn. akk. mužsk. jest jej (po předložkáchvněj) tvar vždy
oprávněný; na př. viděl jsem jej (člověka, ptáka, strom). — Tvar
-ů bývá jen při předložkách, na př. na-ň, za-ň, ve-ň, pro-ň atd.
(ovšem jen při předložkách, které žádají akk., tedy nikoli do-ň
m. do-něho,: gen. !). — Vedle obou tvarů těchto je tvar z geni
tivu přijatý jeho, ho, kterého se užívá jen při významu životném;
na př. viděl jsem ho (člověka, ptáka), jeho jsem potkal (člověka).
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V jedn. akk. středním má jazyk spisovný správné je; na př.

viděl jsem je (město, dítě atd., nikoli ha).

V množ. gen. béře se jejich jen ve významu přivlastňovacím,
na př. zpěv jejich (ptákův) jest příjemný; naproti tomu tvar
jich může se vzíti ve významu každém, itaké Vpřivlastňovacím,
na př. část jich (ptákův) uletěla, zpěv jich (ptákův=význ.
přivlast.) jest líbezný.

8. Co, gen. čeho, dat. čemu, akk. co, lok. v čem, instr. čím.

V akk. je vedle co také tvar -č,jejž máme ve výrazích: pro-č,
za-č, na-č, ve-č, se-č . .. a pro-če-ž, za-če-ž, na—če-ž,: pro-co atd.

Sem patří také -č ve výraze v-mí—ve-č: V nic: obrátiti něco
v-m'več(chybné: v-nivec !); je to akkusativ k nom. mezní-co,
s předložkou v opakovanou: v- a -ve-.

/' K m'a jsou také novotvary: gen. z něm, dat. k mícu, místo
„a'/ničeho,k ničemu; jazyk spisovný jich nedopouští.)

63. V zájmeně čí stahováním a jinými změnami hláskovými
vyvinuly se koncovky takové, jako ' jsou ve vz. pěší ; jest tedy:

jedn. nom. čí dům, čí zahrada, či pole, — gen. do čžho domu,
či zahrady, čího pole, — dat. k čímu domu, či zahradě, čímu poli, —
akk. čí dům, či zahradu, čí pole, — lok. v čím domě, čí zahradě,
čím poli, ——instr. za čím domem, či zahradou, čím polem, —

množ. nom. akk. čí domy, čí “zahrady, čí pole, —- gen. čich
domů, zahrad, polí, ——dat. čím domům, zahradám, polím, —
v čich domech, zahradách, polích, — instr. čími domy, zahradami,
poli.

64. Zájmeno její, stč. jejie, je svým původem jedn. genitiv
k nom. ona, jako je na př. jeho gen. k nom. on atd.; a jako ří
káme: byl tu jeho bratr, slyšel jsem to od jeho bratra, řekl jsem
jeho bratru, viděl jsem jeho bratra atd., tak také gen. jejie dále
se neměnil, se neskloňoval. Ale časem počalo se bráti jejz'e
v těchto případech za jméno přídavné a dostávalo skloňovací
koncovky. Říkalo se na příklad '

dříve: od jejie bratra, potom: od jejieho bratra
„ řekl jsem jejže bratru, „ jejiemu bratru;
„ pro jejie sestru „ pro jejú sestru ; atd.

Pravidla. 4
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Z toho je pak změnami hláskovými nč. její : její bratr, jejího

bratra, jejímu bratru, její sestra atd.

Tvary skloňované jsou zřetelnější než neskloňované, jsou
V češtině spisovné již ve stol. XIV. a jsou pravidlem od stol.
XVého; rušiti je a uváděti na místo jejich tvary neskloňované
(psáti tedy; od její bratra, řekl jsem její bratru atp.) jest no
vota nemístná. —

Jest rozdíl mezi jejich a jejich; na př. cena jejich domů
(t. j. domů, které patří osobě jedné ženské a jsou tedy domy
její) ——a cena jejich domů (t. j. domů, které patří osobám několika
a jsou tedy domy jejich).

Z oboru číslovek.

65. Připomenutí, kdy píšeme číslice.

Píšeme: ze 100 nemocných zemřel ], uzdravili se 3. atd.; - ,
& naproti tomu: byl jednou jeden král, ten měl tři syny .

A podobně: to se stalo 1. ledna..., 5 v 10 jest obsaženo
2krát, v 15 3krát. . .; —-a naproti tomu: to se stalo prvního dne
v roce, první den po mém příchodu..., napomínal jsem tě ne
jednou, ale dvakrat, třikrát atd.

Pravidlo: Píšeme číslice (cifry) ve větách smyslu počtař
ského, statistického, v datování atp.; všude jinde vypisujeme čí
selný výraz slovy.

66. 1. Číslovka jeden, jedna, jedno, gen. jednoho, -e', -oho atd.
má sklonění jako ten, ta, to. — Množ. nom. jedni lidé, jedny ho
diny, jedna vrata, gen. lok. jedněch .., dat. jedněm. . ., instr.
jedněmi; nikoli: jedny'ch, -y'm, -y'mt.

2. Nom. akk. dva, oba, žensk. a stř. dvě, obě, gen. a lok. dvou,
obou, dat. a instr. dvěma, oběma; ——chybně dat. -0u-m, lok. -ouch,
instr. -ouma.

3. Nom. akk. tři, čtyři, gen. tří, čtyř, dat. třem, čtyřem, 10k.
třech, čtyřech,instr. třemi, čtyřmi; — ze tří dílů (nikoli: ze třech!),
ve třech dílech. -—Vedle čtyři, čtyř atd. jsou v obyčeji také tvary
s -r-; čtyry, čtyr, čtyřem, čtyřech, čtyřmi; jazyk spisovný dává.
přednost tvarům s -ř-.
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4. Číslovky pět, šest, sedm, osm, devět, deset jsou vlastně pod

statná jména rodu ženského a téhož tvaru jako host, a „pět“
znamenalo tedy tolik co „pětka“ atd. Sklonění mělo by podle
toho býti na př.:

jedn. nom. všecka “pět hřiven,
gen. vší pěti hřiven,
dat. vší pěti hřiven,

akk. všecku pět hřiven,
lok. ve vší pěti hřiven,

instr. vší pěti hřiven atd.,

a tak kdysi také bylo. Předmět počítaný byl vždy v genitivě
množném (hřiven)

Ale to zůstalo jenom v nom. a akk.; v pádech ostatních nastala
změna: skloňovací koncovku dostal výraz, jenž vyjadřuje předmět
počítaný, číslovka pak ustrnula v tvaru s koncovkou -i, platném
pro všecky pády, a jest tedy gen. pěti hřiven, dat. pěti hřivnám,
lok. v pěti hřivnáeh, instr. pěti hřivnmni.

5. Číslovky jedenáct neb jedenáctc, dvanáct n. -cte atd. až
devatenáct n. -cte, — pak dvacet, třicet, čtyřicet, padesát až deva
desát mají

nom. akk. jedenáct. . . n. -cte, dvacet. . ., padesát. . . hřiven ;

pro všecky pády ostatní mají tvar ustrnulý s -i a skloňování
označuje se na předmětě počítaném:

gen. od jedenácti . . ., dvaceti (n. -cíti) . . ., padesáti hřiven,
dat. k jedenácti. . ., dvaceti (n. -citi) . . ., padesáti hřivnám,
10k. o jedenácti . . ., dvaceti (n. -cíti) . . ., padesáti hřivnách,

instr. s jedenácti . . ., dvaceti (n. -cíti) . . ., padesáti hřivnami.

6. Sto, gen. sta atd.; dvoj. nom. akk. dvě stě, ale gen. dvou
set atd. (tvary čísla množ.). ——Předmět počítaný je zpravidla
v,genitivě: sto lidí, ze sta lidí, ke stu lidí atd. Někdy však sklo—
ňuje se v pádech mimo nom. aakk. výraz, jenž vyjadřuje předmět
počítaný, a sto nechává se neskloněno, na př.: ze sto lidi, ke sto
lidem, ve sto lidech, se sto lidmi atp.; je to odchylka syntaktická
(attrakce), jazyk spisovný dává přednost vazbě náležité.

4:3:
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7. Tisíc, gen. tisíce atd., množ. gen.: pět tisíc, z těch tisícův. —
Místo vazby náležité bývá opět odchylná. (attrakce), jako při sto;
přednost dáváme vazbě náležité.

67. Číslovky řadové třetí . . ., pátý atp. skloňují se jako pěší a
dobrý: třetího . . ., pátého atd.

Ve vazbě s půl mají číslovky sem patřící čtvrtý až desátý
(a ovšem i jejich složeniny) sklonění jmenné v gen.: půl čtvrta
zlatého, půl pam..., půl desáta..., půl patnácta. . ., půl dvacáta
atd., a v 10k.: po půl čtvrtu zlatém, půl patu atd. — V jazyku
obecném je též: půl druha, půl třeťa zlatého atp.; jsou to novo—
tvary, kterých v jazyku spisovném neužíváme.

68. Číslovky dvojí, obojí, trojí skloňují se podle vz. pěší: gen.
dvojího . . ., dat. dvojímu atd.

Druhdy vyskytují se v nom. a akk. jedn. i množ. tvary archa—
istické dvůj, obůj, trůj, -oje, -oje, množ. -ojí, -oje, -oje. Na př.:

mužsk. jedn. nom. a akk. dvůj čin (vedle obyčejného dvojí čin),
množ. nom. dvojí činové (vedle dvojí činové), akk. dvoje činy (v.
dvojí činy);

žensk. jedn. nom. dvoje věc (v. dvojí věc), akk. dvojí věc (v.
dvojí věc), množ. nom. akk. dvoje věcí (v. dvojí věcí);

střed. jedn. nom. akk. dvoje sukno (v. dvojí sukno), množ.
dvoje sukna (v. dvojí sukna).

69. Slova dvě, tré, obějsou svým původem číslovky druhové,
stažené z jedn. nom. akk. střed. dvoje, troje, oboje, a skloňují se
jako mé, tvé, své (r. středního, z moje, tvoje, svoje); ale pojímají
se ve smyslu jmen podstatných (dvěasi : dvojice atd.) a mají
při sobě předmět počítaný v genitivě. Jest tedy na př.:

nom. akk. obě, dvě holoubátek, tre' dítek,
gen. obe'ho,dvého holoubatek, trého dítek,

vol ze dve'ho, z obého, —
dat. k tomu trému,
10k. o tom obém, dvém, tre'm.

Tvary pádů jiných mimo zde uvedené nejsou již v užívání;
bývají za ně příslušné tvary druhových číslovek dvojí, trojí, obojí.



_53_.
70. Druhové číslovky s koncovkou -cr, -era, -ero — na př. pater,

-era, -ero — měly původně sklonění podle vz. dobr, -a, -0; ale
vedle toho vznikly a rozšířily se tvary patem/', -erá, -ere' podle
Vz. dobrý, -á, -é. Tvary podle vz. dobrý jsou nyní ve všech pádech,
a jenom V jazyku spisovném jsou vedle nich také tvary staré
podle vz. dobr, -a, -o v pádech některých, zejména v nom. a akk.
jedn. ' množ., na př.: pater (zastaralé) stav a patem/' stav, patem
věc a paterá věc, patem věc a paterou věc, patero sukno a pateré
sukno, pateřv'(zastaralé) stavové a pateří stavové, patery stavy a
pateré stavy, patery věcí a pateré věci, pater-a sukna a paterá sukna.

71. číslovky neurčité málo, mnoho, kolik (m. kolika), tolik (m.
toliko) atp. jsou vlastně přídavná jména rodu středního. Skloňo—
vala se náležitě podle vz. dobro (město) a předmět počítaný byl
při nich v genitívě; na př.:

nom. mnoho, . . . málo, tolik . . . atd. lidí

gen. ze mnoha, . . . mála, tolika . . . „ „
dat. ke mnohu, . . . málu, tolíku . . . „ „ atd.

Ale to zůstalo jen v nom. a akk. V pádech ostatních nastou—
pila změna (attrakce): skloňovací koncovky dostava výraz, jenž
vyslovuje předmět počítaný, číslovka pak málo ustrnuje v tvaru
s koncovkou -o, jiné v tvaru s koncovkou -a pro všecky pády,
na pr.:

gen. těchto málo lidí . . a těchto mnoha, tolika atd. lidí,
dat. těmto malo lidem . . a těmto mnoha, tolika atd. lidem,
lok. v těchto málo lidech . . a v těchto mnoha, tolika atd. lidech,

instr. těmito málo lidmi . . a těmito mnoha, tolika atd. lidmi.

72. Císlovka neurčitá veš (: všechen), vše, vše skloňuje se
jako náš, naše, naše, v jedn. instr. mužsk. a střed. a množ. gen.,
dat., lok. a instr. všech rodů jako ten, ta, to.

V nominativech a akkusativech přistupují k tvarům vlastním
rozmanité přívěsky, hlavně -ceh, -cken a -chen, a jest na př.:

mužsk. všecek (m. veš-cch), ž. vše-cha, stř. vše-cko,
všechen (m. veš-oken), „ vše-okna, „ vše—clmo,
všechen (m. veš-chen), „ vše—chna, „ vše-chova.



Sklonění bylo původně V obou členech, jak se vidí na tvarech
jedn. nom. mužsk. veš-cele, ž. vše-cka, stř. vše-cko,

akk. „ ves-cek, „ vsv—clou, „ vse-cho,

množ. nom. „ vši—ohni, „ vše-chny, „ vše-chna,
akk. „ vše-chny, „ vše-chny, „ vše-chna atp.

Ale V prvním členu se sklonění v některých pádech zrušilo,
na př. v tvarech

jedn. nom. mužsk. všechen, všecek atp. místo vešchen atd.,
akk. žensk. všechnu, všecku „ „ všichnu atd.(.

V čísle množném bývají v gen., dat., 10k. a instr. všech rodů
vedle tvarů: všech, všem, všech,všemi také tvary: všechněch,všechněm,
všechněeh, všechněmž. —

Veškerý, -erá, -eré skloňuje se jako dobrý, -á, -e'. Vedle toho
jest veškeren, -era, -ero, skloňované jako ten, ta, to, ale jen v nom.
a akk. jedn. i množ. Oboje ty tvary jsou jen v jazyku knižném
a skoro vesměs až z doby nové.

Podstatné jméno vesmír vzniklo neporozuměním místo stč.
veš-mír : všecek svět. Sklonění jeho způsobem starým jest: gen.
všeho míra, dat. všemu míru atd.; sklonění pak nové, přiměřené
novotnému znění vesmír, jest: gen. vesmíru, dat. vesmíru atd.

Z časování.

73. 1. Vjazyku spisovnémjest infinitivní koncovka zpra—
vidla plná, -ti, na př.: néstž, tisknouti, umětž, prositi, dělatž, ku
povati atp. V jazyku obecném jsou za to tvary s —t(dial. -ť):
tisknout, prosit, kupovat atd., a ty vnikají také do jazyka spi
sovného; ale přednost náleží tvarům -tz'.

2. Iníinitivy dvouslabičné mají slabiku první zpravidla
zdlouženou: nésti, snésti, vésti, dáti, hráti, krýti, skrýti, ctíti,
mříti atd.

Když inůnitiv dvouslabičný je složen s předponou a tim
učiněn tříslabičným nebo čtyřslabičnym, tedy je dotčena slabika.
někdy zdloužena, někdy nezdloužena. Pravidlo je toto:

a) Za dlouhé -citi infinitivu dvouslabičného ma iníinitiv Více
slabičný krátké -ati. Na př. dáti a vydati, podati, nedati atd.;
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znáti a poznati, uznati, neznati . .; bráti a šebrati, rozebrati,
podebrati . .; spáti a zaspati; atd.

Jenom tam zůstává —át1také V iníinitivě Viceslabičném, kde
vzniklo stažením; tedy v slovesích bátz' se (m. bojati), státi (m.
stojati) & ve slovesich třídy V. vzoru 4.: látz' (z lajati), smáti
se (ze, smbjati) atd. Na př. báti se a nebáti se; státi a nestáti,
postáti, vystáti, přestáti; láti a vyláti; smáti se a zasmáti se; atd.

Shodnč s pravidlem tímto je státi (stojím) — přestáti . . .,
& naproti tomu státi (stanu) — přestati; loď přistane, loď má
přistati, loď již přistala. (

b) Za dlouhé původni -z'ti infinitivu dvouslabičného, tedy
v těch slovesích, kde je příčestí min. Jil, má infinitiv víceslabičný
krátké -z'ti. Na př. ctíti (příč. ctil) &. uctiti, poctiti, nectz'ti;
mstíti a pomstiti ; pití a vypití; žíti a užíti atd.

Nekrátí se však jíti — vyjíti, najíti atd.

A také v případech ostatních sem — k 6) — patřících šíří
se psani -í—:uotíti, pomstžti, vypití, užíti atd.; výslovnost mívá
-í—i —i-,V témž nářečí slyší se s kvantitou zřetelnou: chci ně
koho uctžt, chci to vypít . . ., a také: chci někoho uctít, chci to
vypít atd. V době starší bylo tu zajisté pravidlem krátké -iti:
uctiti, vypití atd.; ale analogie infinitivů nesložených (dvousla—
bičných) -íti (ctíti, píti atd.) uvádí dlouhé -íti také do infinitivů
složených, a tomuto působeni analogie povolujeme u výslovnosti,
a povolujeme také v písmě *). —

Všude jinde je v iníinitivě Víceslabičném táž slabika zdlou
žena jako ve dvouslabičném. Zejména je to:

1. při infinitivech -íti, kde -í—jest nepůvodní (t. j. kde
Vzniklo zúžením ze stč. -ie—a kde příčestí má samohlásku jinou

*) Psaní -žti a. -iti V infinitivech složených, má-li vyhovovati pra
vidlům dosud doporoučen-ým, patří v praxi k nejtěžším stránkám českého
pravopisu, a analogie správného ctžti — uct'iti atd. svádí i odborníky
a vynikající spisovatele k chybám mřžti — umřiti, džti — nadžti,
klžti — zakliti atp. Obtíže by přestaly a spolu žádoucí stejnost ve psaní
by nastala nejsnáze a nejspíše tím, kdyby se psalo veskrze děti, v in
finitivech dvouslabičných i v jejich složeninách víceslabičných, jak se
k tomu také výslovnost nachyluje. Prozatím budiž psaní takové aspoň
dopuštěno.
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než. -z'-); na př. títi (stč. tieti, příč. tal) a roztítí, vzítí (příč.
vzal) a nevzíti, mříti (příč. mřel) a umříti, zníti (příč. zněl) a za
zníti atd.; — jenom tam bývá slabika kratka, kde také V infini—
tivě dvouslabičném býti může, na př. říká se hřmíti a také
hřměti, a podle toho jest vedle zahřmíti také zahřměti atd.;

2. při infmitivech -gjti; na př. býti ——dobýti, nabýti, vybýti
atd., krýti — přikrýti, mýti — umýti, rýti ——vyrýtí, ty'ti — roztýti,
výti — zavy'tí (ve výslovnosti obecné: dobejt, přikrejt, umejt,
vyrejt atd.);

3. při inňnitivech -0utí, na př. hnouti — pohnouti, zouti —
vyzouti, plouti — vyplouti atd.;

4. při iníim'tivech kmenů souhláskových (souhláskou za
končených), na př. nes-, nésti a přinésti, klad-, klástí a naklásti,
rast-, růsti a nerůsti atd.

74. Supinum z jazyka českého vyhynulo; zachovaly se jen
zbytky jeho ve rčeních: jdu spat atp., přijde soudit živých
i mrtvých.

_Poznam. Supinum bylo v jazyku starém & mělo svá. jistá, pravidla.
Někteří napodobují jazyk starý, namnoze chybně, a píší na př. půjdu si
koupit ořechův atp.; jednaní nemístné.

75. Místo: (ja jsem) vedl, nesl, řekl, tiskl, táhl atp. říká se
obecně jen: (já sem) ved, nes, pek, tisk, ták atd., t. j. koncové -l se

vynechává; v jazyku spisovném se to dopouští jenom ve verších.

76. Příčestí min. trp. má mnohdy koncovku -en, -ěn, -ena
atd., na př. zavřen, zavřena . . ., viděn, viděna . . . atd. Ve spisích
starších, a podle nich někdy také v nových, vyskýta se také
zdloužené -ín atd., na př. zavřín, -ína, -íno . . ., vidín . . ., spatřín . . .,
a také mety'n, zametýno atp.; přednost náleží tvarům Vlastním
-en, -ěn atd.

77. Zván a zvaní, pozvání, — psán a psaní, sepsání, — lán
a lání atd.: podstatné jméno slovesné, utvořené z příčestí
-án, -ána, -án0, má, někdy dlouhé -á-, někdy krátké -a-. Pravidlo
o tom jest:

Když tvar je dvouslabičný, je d10uhé —áníjen tam, kde
-á- vzniklo stažením (lání z 1ajan-, tání z tajan-, stání ze stojan—
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bání zbojan— . . .), jinde je krátké —aní,na př. zvaní, psaní, braní,
praní, stlaní, spaní, lhaní atd.; odchylky jsou řídké, na př.
dání, stání (stanu), lkání,

když tvar má slabik více než dvě, bývá vždy dlouhé -ání;
na př. vylání, roztání, pokání, pozvání, sepsání, vyprání, ustlání,
selhání, volání, koupání, rozmlouvání atd.

Vedle kázání bývá mnohdy psáno kázaní; je to zbytek
způsobu starého.

Někdy zdá se, jako by byl rozdíl mezi -aní a -ání, a jako
by na př. psaní bylo : dopis, a psání : děj konaný tím, kdo
píše, a podobně stlaní a stlání atd.; zdání mylné.

78. Máme 1. os. jedn.: vedu, pletu, pnu, tisknu, peku, beru
atp., a vedle toho: teši, káži, pláč-i, oři, kryjí, lajž, kupují atp.;
a máme 3. os. množ.: vedou, pletou, pnou, tisknou, pekou, berou
atd., a vedle toho: teší, káží, pláči, kryjí, lajz', kupují atd. To
jest: ve vzorech sem patřících mají slovesa kmene tvrdého
v 1. os. jedn. koncovku -u a-V 3. os. mn. koncovku -0u (ze star
šího -á); a naproti tomu slovesa kmene měkkého V.1. os. jedn.
-z' a v 3. os. mn. -í. V době staré byly koncovky —u,-á také při
kmenech měkkých, ale časem změnily se (přehlasováním) v -i,-í.

Vjazyku obecném je však —u,-ou (—á) také při kmenech
měkkých, dílem zachované z doby staré, a většinou vzniklé na
podobením příslušných tvarů tvrdých; říká se totiž: (já) tešu,
kážu, pláču, ořu, kupuju . . ., a (oni) tešou, kážou, pláčou, ořou,
kupujou atd. Odtud vnikají tvary měkké s -u, -ou také do jazyka
spisovného. U některých sloves vzoru tesatž stala se tato no
vota již pravidlem a píše se na př.: (já) hýbu, sypu, dřímu, kašlu,
(po)šlu, „lžu . . ., (oni) hýbou, sypou, dřimou, kašlou atd.; jinde
však zachovává spisovný usus náležité -i, -'í, a podle toho
píšeme tedy: (já) tešz', píši, řežž, káži, táž-i se, pláči, skáčí,
repci, šepcž, kryjí, lajz', kupuji . . ., (oni) teší, píší, řeží, káží, tážz'
se, pláči, skáčí, repcí, šepcz', kryjí, lají, kupují atd.

79. V jazyku obecném říká se (ve vzorech trpěti a prositi)
chybně: (oni) trpěj, prosej atp., místo trpí, prosí atd. To pak svádí
k chybám také v jazyku spisovném: trpějí, prosejí atp., ano též
k chybným přechodníkům: trpěje, proseje, —ějícatd. místo trpě,
prose, -íc atd. Když pak jsou zde vedle sebe tvary dvoje, jedny



s -ej—,-ej- (3. os. mn. trpéji, prosejí, přech. trpéfje, proseje, tvary
nesprávné), a druhé bez -ej-, -ej—(3. os. mn. trpí, prosí, přech.
trpě, prose, tvary správné), tedy vznikají také ve vz. uměti
a sázetí vedle tvarů (správných) 3. os. mn. umějí, sázejí . ..
a přech. uměje, sázeje . . . tvary (nesprávné) 3. os. mn. umí, sází . . .
a přech. umě, umíc, sáze, sázíc- atd.

Chyb tuto dotčených uvarujeme se skoro vesměs, když podle
starého pravidla vezmeme na pomoc imperativ; v imperativě
totiž není kolísání podobného, jako je na př. mezi (oni) trpí a
trpějí. . ., &.pravidlo praktické jest: v 3. os. množné mají -ějí n.
-ejí a v přech. -ěje, -ějíc- n. -eje, -cjíc- jen ta slovesa, která mají
-ěj—n. -ej- také v imperativě. Jest tedy:

a) k umím 3. os. mn. umějí a přech. uměje, umějíc-,
poněvadž v impt. uměj, umějte je též -ěj—,

k sázím 3. os. mn. sázejí a přech. sázeje, sázejíc—,
poněvadž v impt. sázej, Sázejte je též -ej—; ale 

I)) k trpím je 3. os. mn. trpí a přech. trpě, trpíc-,
poněvadž impt. trp, trpte je bez -ěj-,

]: prosím je 3. os. mn. prosí a přech. prose, prosíc-,
poněvadž impt. pros, proste je bez -ej—atd.

80. 1.V imperativě stůj, proti praes. stojím,je slabika kořenná
zdloužena.

Mnohem hojnější jsou případy, kde imperativ má touž sla—
biku zkrácenu. Zejména to bývá, když následuje souhláska
jen jedna, v slovesich

třídy IV., na př. vrátiti, vrátím impt. vrat, vratiž, vratte,
krátiti-krat, ráčiti-rač, vážiti—važ,mlátiti—mlat . . ., kouřiti-kuř, sou
diti-suď, brousiti—brus. . ., síliti-síl, blížiti-blíž, snížiti-sníž . . ., mý
liti-myl, zvýšiti—zvyšatd.; — kořenné -í-, které vzniklo ze staršího
-íc-, má tu buď -ě—(zkrácení dochováno staré), buď —í-(zkrácení
nové), na př. svítiti-svět, pospíšiti-pospěš, roznítiti-roznět, říditi—
řiď, vzkřísiti-vzkřís atd.;

třídy V. vz. tesatí, na př. píši-piš, pláči-plně, kázati, káži-kaž,
tázati—taž, vázati-važ.
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2. K hasiti, nositz', dusžti . . ., Icazz'ti,raziti, voziti atp. jest impt.
has, nos, dus . . ., kaz, raz, voz atd., nikoli haš, noš, duš . . ., kaž,
raž, vož atd., jak se místy říká,.

81. přadu, předeš. .., přísti.
V některých slovesích střídá se v slabice kořenné -a- a -e

a říká se na př. přadu a předu, přadl a předl atp. Tu bylo pů—
vodně -e-, v příkladě našem tedy pred-. To změnilo se časem
v přad-, a jeho -a- někdy zůstávalo, někdy pak přehlasovalo se
v —ě—,-e-; přehlasovalo se zejména tehdy, když následovala sou
hláska měkká. nebo slabika se samohláskou úzkou, ostatně zůstá
valo nezměněno. Pravidelnost byla tu přísná, a kdyby se byla
zachovala, měli bychom tvary rozdílné podle -a- a -e- tyto:

přít. indik.: jedn. 1. přadu, 2. předeš, 3. přede;
mn. 1. předeme, 2. předete, 3. přadou;

impt.: přeď, přeďme, přeďte;
participia: přada, přadouc, přadouce;

přadl, přadla, přadlo; předli, přadly, přadla;
přad, předši, předše;
předen, předena, předeno; předení, předeny, pře

dena;
podst. jm. slov.: předení.

Ale pravidelnost bývalá se nezachovala, nýbrž zrušila se tím,
že se mnohdy přad- kladlo místo před-, a naopak před—místo
přad—.Tím vzniklo vedle pravidelného přadu, předeš atd. také
odchylné předu, přadeš atd., vedle pravidelného přadl, předli také
odchylné předl, přadli atd., a výsledek všeho toho jest, že se nyní
skoro veskrze i přad- i před- klade, že se říká: přadu, přadeš,
přade . . ., přadl, přadli . . ., a vedle toho také předu, předeš, přede . . .,
předl, předli atd.

Podobně střídalo se -a- a -ě- (-e-) také v kořenných slabi
kách sloves

mástz': matu, měteš . . .,
třásti: třasu, třeseš . .. a
zábstž: zabu, zebeš . . .

Stopy pravidelnosti bývalé jsou ve výrazích dosud vládnou—
cích: třesení, zemětřesení a otřesení (nikoli třasení), zebe mě a
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záblo mě. Ve zmatení a změtení zdá se, jako by byl nějaký jemný
rozdíl ve významu, a v slovnících uvozují se slova zmat- a změt—
(také slovesa zmatu a změtu) jako různá, ale je tu jen kolísání
a-ě, vysvětlené výkladem zde podaným.

82. Místo: (já) mohu, peku, tluku..., (oni) mohou, pekou,
tlukou (ve vz. I. 4. péci, peku) říká se obecně: můžu, peču,
tluču . . ., můžou, pečou, tlučou atd. Odchylně -ž-, -č-, které tu jest,
je přejato z tvarů jiných, kde je po právu: můžeš, může...,
pečeš, peče atd. Jazyk spisovný odchylky této nedopouští.

Táž slovesa mají V imperativě náležité -z-, -c-: pomoz, střez,
pec, tluc. . ., pomozte, střezte, pecte, tlucte atd. Jazyk obecný má
za to odchylné -ž-, -č—:pomož, střež, peč, tluč. . ., střežte, pečte
atd.; jazyk spisovný toho nedopouští.

Iníinitiv týchže sloves má koncovku -ci: moci (z mog—ti),
stříci, péci (z pek-ti), tloucž atd. Jazyk obecný má za to moct,
píct. . . (-t přidáno podle nesu-nést atp.); jazyk spisovný tvarů
těch nedopouští.

83. Slovesa vzoru pnouti, pnu (I. 5) měla v tvarech praesent
ních (t. j. v indik., impt, a přech. přít) původně -bn—,-b7n-, -5m—:
pm,-, jbm-, dam- atd.; z toho má čeština pn—amu . . .), jm- (jmu . . .),
dm- (dmu . . .) atd.

V tvarech infinitivních (t. j. V inf., sup. & participiích mi
nulých) bylo na týchž místech původně —g—,-g-, -q-: pgti, jgti, dqti
atd.; a z toho má čeština píti (stč. pieti), jíti (stč. jžeti), douti
(stč. dáti) atd.

'(
Casem vzmkají mnohé novotvary:

k tvarům praesentním indik. dmu, impt. dmi, přech. dma...
přidělávají se také tvary infinitivní se začátkem cim-: inf. dmouti,
příč. min. čin. dmul, trp. dmut. . .;

a naopak k tvarům infinitivním inf. douti (stč. dáti), dul,
dut. . . přidělávají se tvary praesentní se začátkem d'a-: praes.
indik. dují, impt. duj, přech. duje.

Tím způsobem stalo se, že za bývalé sloveso jedno dáti, dmu
má jazyk pozdější dvě:
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l. doutl s novotvary praesentními dují atd., a

2. dma s novotvary infinitivními dmoatl atd., — sloveso dáti,
clma se zdvojnásobilo. A rovněž tak zdvojnásobilo se staré kléti,
klnu v 1. klz'tí, kleji a 2. lclnu, klnouti, a tak vzniklo také pnu
pnouti, jmu-jmouti atd.

Zvláštní povšimnutí náleží tu slovesům čna, jana. mnu, pnu,
žnu. J ejich infinitivy zněly stč. čieti, jieti, mžeti, pleti, žžeti. Měly
v slabice kořenné -z'e-. To se časem změnilo (zúžilo) v —z'-a nč.
zní nebo zněly by tytéž tvary čití, jíti, míti, piti, žíti. Ale rovněž
tak zní infinitivy sloves čaji(čím),jdu (jíti), mám (míti), piji (píli),
žij-l (žili). Z toho vznikala mnohdynezřetelnost. Pro uvarování
té nezřetelnosti, když a pokud se toho vidí potřeba, dává se
přednost některým z novotvarů sem hledících a říká se na př.
pnouti m. pití (pnu), přijmouti m. přijíti (-jmu) atd.; kde není ne
zřetelnosti, tu jazyk spisovný novotvaru nepotřebuje a nepřipouští.

Novotvary tohoto způsobu vyskytují se v češtině spisovné
již po několik století. V češtině nové užívali a užívají jich nej—
lepší spisovatelé a užívá se jich vůbec: napnouti, přijmoati atp.
V nedávných letech stal se násilný pokus, vytisknouti tyto ode
dávná užívané a úplně oprávněné tvary a uvésti na jejich místo
novotvary z nářečí východních: napiati m. napnouti, přijati m.
přijmouti atp.; pokus neoprávněný.

Místy vyskytují se novotvary ještě jiné, totiž v příč. min.
čin. slóves čnu, pnu, inu, žna místo počal, začal, ut'al, požal žensk.
počala. .. množ. počali bývá počl, -čla, -člz',zapl, -pla, -pll atd.,
podle tisknu-tisknouti-tiskl, tiskla,_tiskli; jazyk spisovný tvarů
takových nedopouští.

84. V 1. os. jedn. (u)tru, (vy)dru, (u)mru, (pode)pra, (pro)stru,
(za)vm, a v 3. os. mn. -trou, -dr0a, —mroa, -stroa, -prou, -vr0u je
právem -r-; a v 2. os. jedn. třeš.. ., 3. tře..., 1. množ. třema...,
2. třete . . . právem -ř-. V jazyku obecném vniká -ř- z tvarů těchto
také do prvějších a říká se: utřu, vydřu, umřu, prostřu, podepřu,
zavřu a utřou, vydřou. . .; jazyk spisovný toho nedopouští.

Sem patří také zastaralé žřz'tz':požru, požřeš atd. Za žř- bývá
tu -zř: pozříti, požra, pozřeš atd.
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85. Ke ki'ýti máme impt. kry/j, kry/jme, kryjte. V době starší
a do nedávna byl krý, krýme, krýte, a rovněž tak byl impt. mý,
ry', v_i/',množ. -ýme, -y'te k mýti, frýti, výti. Z y' vyvinulo se ve vý—
slovností obecné ej, říká se tedy: hrej, mej, frej, místy také vej,
množ. -ejnze,-ejte; a z těchto tvarů obecných přejímá se -ej- také
do praes. indik. a jest 1. os. jedn.: kreju, meju, reju, veju, 2. kreješ
atd. Jazyk spisovný však tvarů těchto nedopouští.

86. Slovesa vzoru tisknoati (II. 1) mají kmenotvornou příponu
-nu, -n0u. Ta jest v ínůnítivě vždycky, ale v ínňnitívm'ch tvarech
ostatních zpravidla nebývá. Na př. k tisknouti je přech. min.
tisk, -ši, -še, příč. čín. tiskl, trp. tištěn, podst. jm. tištění; a po
dobně jest blesknouti, blesk, bleskl, — kleknonti, klek, klekl, klečeni, —
(do)tknouti, dotek, dotkl, dotčen, — (za)mkn0ati, zamkl, zamčen, —
(na)dchnoati, nadchl, nadšen, ——(a)schnoati, asech, uschl, — (z)dvih—
nout-i, zdvih, zdvihl, zdvižen, — stihnoati, stih, stihl, stižen, — táh
nonti, táh, táhl, tažen, — chřadnoati, chřad, chřadl, — padnoati, pad,
padl, (na)paden, — váznouti, váz, vázl, — hasnouti, has, hasl, —
žasnoati, žas, žasl n. žásl atd.

Tvary od tohoto pravidla odchylné jsou skoro vesměs novo
tvary; na př. tísknnv m. tisk, tísknul m. tiskl, tisknut m. tištěn,
zamknat m. zamčen, táhnul a táhnut m. táhl a tažen atd. Jazyk
spisovný dává přednost tvarům bez -na, pokud se zachovaly.

Sem patří také slovesa hnouti a (a)snouti; ta mají -na- vždycky.

87. V příčestí min. trp. vz. prositi (tř. IV.) setkávají se sou
hláska kmenová a j : prosj-en; a sj mění se v š: prošen. Proti 3,
které je v tvarech jiných prosíti, prosil atd., je zde tedy š, ——s je
změněno v š; rovněž tak v nosíti-nošen, hasití-hašen, brousití—
broušen atd. Podobně mění se

sl v šl: mysliti-myšlen;

z v ž: vozíti-vožen, hroziti-hrožen, kazití-kažen, razíti-ražen; —
změna ta neděje se při z, které je z dj : obmezití-obmezen, znu—
zití-znuzen;

d v z: hoditi-hozen, hladíti-hlazen, chodití—chozen,sadíti—sazen,
radítí-razen, roditi-rozen, plodítí-plozen, soudití-souzen, budítí
zbuzen, udití-uzen, studiti—nastuzen, tvrdítí-tvrzen, řaditi-vřazen,
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říditi—řízen,svobodití-osvobozen atd.; — k hradití je hrazen,
a mnohdy také hražen, neprávem;

zd v žd', na př. hyzditi-hyžděn, pozdíti-opožděn, brázditi
brážděn, jezdíti-ježděn; '

zdn v žd'ň: prázdnití—zaneprážďněn; .

t v c: nutiti—nucen, tratíti-ztracen, platiti-placen, blátiti-za—
blácen, mlátíti-mlácen, vrátiti-vrácen, klátiti-sklácen, řítiti-uřícen,
mýtiti-mýcen, sytiti—sycen,poltiti-rozpolcen, čtvrtiti—čtvrcen,hltiti
pohlcen;

st v št: mastiti-maštěn, čistiti-čištěn, pustiti—puštěn, jistiti
jištěn, prostíti—zproštěn, hostiti-pohoštěn, mstíti-pomštěn, lsiíti—
obelštěn.

Táž změna je také v podstatném jm. slovesném, z toho pří—
čestí utvořeném, na př. myšlení, vožení, hrožení, kažení, ražení
(raziti), hození, chození, sazení, razení (raditi), (na)rození, (z)plo
zení, souzení, (pro)buzení, (po)blouzení, uzení, nastuzení, tvrzení
(tvrditi), řízení, osvobození, hyždění, ježdění, zpoždění, zaneprážď
nění, nucení, zatracení, mlácení, mýcení, nasycení, rozpolcení,
čtvrcení, pohlcení, čištění, puštění, jištění, zproštění, pohoštění,
pomštění, přelštění atd.

Někdy však náležitá změna souhlásky odchylkou nebývá, na
př. ve voditi—voděn (stě. vozen), cíditi-cíděn (stě. cůzen), děditi
děděn, cítiti-cítěn (stě. cůcen); šlechtiti-ušlechtěn (stě. šlechcen),
kositi-pokosen, kresliti-kreslen, obraziti—zobrazen,mazlíti-rozmazlen
atd.; zvláště hojná je ta odchylka v nářečích východních
(v uherskoslovenském ovládla úplně a je pravidlem), a odtud
přenáší se i do jazyka spisovného; tu však máme šetřiti tvarů
se souhláskou náležitě změněnou, pokud v jazyku ještě jsou.

88. Sloveso bráti má 1. os. jedn. beru a. 3. množ. berou,
a k tomu 2. os. jedn. béřeš, 3. be'ře, 1. množ. be'řeme, 2. be'řete;
a rovněž tak je deru, derou a de'řeš,de'ře. . ., peru, perou a péřeš,
péře . . ., žeru, žerou a žěřeš, že'ře atd. Jedny tvary mají náležité
-er-, druhé pak -e'ř—.

Analogií vniklo —er-také do tvarů, kterým náleží -éř-, a říká
i píše se: bereš, bere, bereme, berete, a rovněž tak dereš. . .,
pereš. . ., žereš..., místo béře- atd.
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Z toho pak, že V jazyku knižném tvary béřeš i bereš. . .,
déřeš i dereš atd. spolu jsou v užívání, vzniká domněnka, že tedy
také vedle beru, dem..., berou atd. může býti béřu, déřu. . .,
béřou atd.; domněnka chybná.

89. Kondicionál je výraz složitý (opsaný, perifrastický), na
př. bych nesl, bych cedl..., bychom nesli atp. V tom je bych atd.
aorist slovesa by'ti, a nesl atd. příčestí slovesa toho, jehož kondi—
cionál vyjádřen býti má.

V době staré časovalo se bych náležitě a byly na př.:

v č. jedn. os. 1. bych nesl množ. 1. bychom nesli
'2. by nesl 2. byste (byštc) nesli
3. by nesl 3. bychu nesli.

Vedle bych nesl, by nesl. . . bývalo ovšem také nesl bych, nesl
by atd., oboje v platnosti stejné.

Ale časem ztrácí se povědomí o původu těchto výrazů,
a z toho vznikají pak některé změny.

a) Předevšímvyvinula se kondicionální spojka by, timto
postupem: v 3. osobě jedn. byl kondicionál nesl by pro pří—
tomnost (jako dosud) i pro minulost; vedle toho byla 3. os. jedn.
indikativu min. nesl (m. nesljest, pomocné jest se vynechávalo); roz
díl mezi vytčeným indikativem a kondicionálem byl tedy jen ve
slově by, které v kondicionále bylo, v indikativě nebylo; proto
zdálo se, že by je výrazem toho, čím kondicionál od indikativu
se liší, t. j. že je výrazem kondicionálnosti, a podle toho zdání
a pojetí dostalo by význam kondicionální spojky. Změna ve
znění nestala se tu nijaká, ale v pojetí: slovo by, původem svým
aorist 3. os. jedn., pojato za spojku, a to za spojku významu kon
dicionálního. — Krok odtud další bylo domnění, že také v osobách
ostatnich jest nebo býti má spojka stejná by-, a že vůbec kondi
cionál se tvoří spojkou by—přidanou k indikativu času minulého.
Podle tohoto domnění vykonávají se pak změny další, jejichž
výsledek máme v nynějším jazyku spisovném a v míře hojnější
v obecných nářečích. Zejména

b) v 3. os. množ. je podle indikativu nesli.(jsou) kondicionál
nesli by, — místo bývalého nesli bychu;
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c) v 2. os. jedn. je podle indikativu nesl jsi, nesl si, nesl s'
kondicionál nesl by-jsi, nesl by-si a obyčejně nesl by-s', psán
nesl bys, — místo bývalého nesl by;

d) v 2. os. množ. je podle indikativu nesli jste, nesli ste kon—
dicionál nesli by-jste a obyčejně nesli by-ste psán nesli byste, —
místo staršího nesli byšte (výraz původní byl tu ovšem nesli byste,
ale v něm vyvinulo se časem byšte, a to panovalo, až bylo za—
tlačeno tímto novým byste, z by-jste);

e) v řeči pak obecné bývá také v 1. os. množ. podle indi
,kativu nesli (j)sme kondicionál nesli by--sme, a v 1. os. jedn. podle

; indikativu nesl (j)sem kondicionál nesl by-sem; tvarů těchto však
jazyk spisovný nepřijal a drží staré a náležité bychom a bych:
nesli bychom a nesl bych.

Mylná theorie pokládá bys 'za náležitý a starožitný tvar
2. os. jedn. aor. a velí proto psáti na př.: napominám tě, abys
se učil, abys si pamatoval atp. Neprávem; neboť, jak právě vy—

loženo, bys není tvar starožitný, nýbrž je to slovo vzniklé až
ív době novější z by-js-i; jako z ty-jsi, ty-si se stalo tys (= ty-s'),
tak z by-jsi, by-si je bys; a jako se říká a píše: ty se-s učil, ty
si—spamatoval atp., & nikoli: tys se učil, tys si pamatoval atd.,
tak se říká také všeobecně a správně: napomíná-m tě, aby se-s
učil, aby si-s pamatoval atd.,*a tak se má také psáti.

Příslovečné spřežky.

90. Říkáme: a) poslouchal jsem kázání až do konce; a dále:
b) nepamatuji si z kázání dokonce nic. V a) je gen. konce s před—
ložkou do :do ukončení; v b) pak jsou táž slova do+konce, ale
jsou spřežena v slovo jedno a spřeženina má význam patrně
jiný, od původního rozdílný, asi=naprosto, docela. V a) rozezná
váme a píšeme slova dvě: do konec; v b) béřerne výraz za slovo
jedno a píšeme: dokonce.

Podobně máme. a) šel sem na horu: na kopec, na vrch ně
jaký, a b) šel sem nahoru=vzhůru; — a) byl jsem na hoře:
na kopci, a b) byl jsem nahoře: proti dole; — a) pro to_—pro toto,
a b) moto: z té příčiny; ——a) po tom=po tomto, a b) potom_

Pravidla. 5
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pak; — a) za tím : za tou věci, a b) zatím : mezitím; —
a) s těží : s tíží, a b) stěží: sotva; '— a) z ticha : z tichosti, po
ticha : po tichosti, a b) zticha, potichu : tiše; ——a) o všem:
o všech věcech, a b) ovšem: arci, sice; — a) po chvíli : za chvíli,
a b) pochoíli=snad, asi atp.; — a) a o*ciza řekni, a b) arci:
ovšem; — a) o oči hledá : do očí se dívaje, a b) oůči/cledě(stě.
v-óči-hledě)=patrně; ——atd.

Poučení, které z toho vyplývá, jest: mnohá příslovce jsou
původem svým výrazy, složené ze dvou i více slov; dokud ve
výraze takovém jest význam vlastní, t. j. takový, k jakému
ukazují slova jednotlivá, ze kterých se skládá., píšeme každé
z těch slov o sobě: do konce, pro to, po tom . . .; když však vý
znam se patrně změnil, srážíme výraz ve slovo jedno, píšeme
spřeženě: dokonce,proto, potom atd.

Stejný je důvod, proč píšeme: a) piš mi, kdy bys chtěl při
jeti,=kdy, který čas bys chtěl přijetí, a b) piš mi, kdybys chtěl
přijetí,: jestliže bys chtěl přijetí; a) jsi, jako bys viděl n. jest,
jako by viděl, a b) jsi jakoby u vidění, jest jakoby u vidění (jako
by: jako kdyby.. ., jakoby: jako); atd.

Některá znaménka rozdělovací.

91. Tečka.

Tečka klade se na konci větného celku, t. j. na konci uza
vřené věty jednoduché nebo uzavřeného souvětí, a znamená tedy
klesnutí hlasem. Na př.: Prší. — Každý je v svém domě pánem. -—
Kdo neuměl střadati, musí strádati.

Poznam. Jiný úkol má. tečka, která. se píše při zkráceninach
& při číslicích.

Při zkráceninách znamená. tečka, že to, co je psáno, je necelé.
Čtenář zná. význam zkracenin obvyklých a čte podle toho na př.: t. j. :
to jest, — t. r. : tohoto roku, ——p. : pan, — Fr. nebo Frant. (nikoli
Frt. !) : František atd. Při zkráceninach jiných má. býti toho dbano,
aby čtouci z napsaného zkratku snadné vyrozuměl, co se jím míní; na,
př.: jaz. srb. : jazyk srbský, valka franc.-něm. : francouzskoněmecká.atp.

Při číslicích znamena tečka., že se jimi rozumějí číslovky řadové:
1. : první, 2. : druhý atd. Ale ne každá. číslice významu řadového mívá,
tečku & zejména letopočty píší se zpravidla bez tečky; na př.: Jungmann
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narodil se r. 1773 v Hudlicích. A rovněž tak stránky. Nyní však psali by
někteří: „na str. 15., 16. a 17. je psáno, že N. se narodil dne 5./12.
1832., a na str. 25., že dne 6./11. 1831. roku.“ Co tu zbytečných
teček!

92. Čárka; pomlčky, závorky.
1. Čárkou oddělujemestejnorodé členy větyjednoduché,

nejsou-li spojeny spojkou a, i, nebo. Na př.: Krakov, Lvov a
Varšava jsou města polská (podmět „Krakov — Lvov — Varšava“
je složen ze tří členů stejnorodých, první od druhého jest od
dělen čárkou, druhy se třetím je spojen spojkou a). — Hrnčíř
hrnce, žbány, pokličky lípá. — Bohatství plodí závist, chudoba
nenávist. '

2. Čárkami oddělujemepřístavek. Na př.: Doubravka, dcera
Boleslavova, provdala se za Mečislava, kníže Polské.

Rovněž tak oddělují se čárkami všeliké jiné vstavky
Na př.: V městech, zejména ve velikých, málo se lidé znají. —
Místo čárek bývají někdy pomlčky nebo závorky. Na př.:
Národové na Odře a Visle bydlivší ——tudíž, jak se zdá,
Slované —počali se pohybovati. — Ústí řeky Travy (pod Imbekem). . .

3. Čárkami oddělujeme vokativ a citoslovce. Na př.: Vyslyš,
Bože, modlitbu mou! — Aj, co to vidím!

4. Čárkami oddělujeme členy souvětí souřadného,
nejsou-li spojeny spojkou a, a'.Na př. : Člověk míní, pán Bůh mění. —
Litera zabíjí, ale duch oživuje. — S bláznem nedrž rady, nebo
nebude moci zatajiti slova.

5. Čárkami odděluje se 'věta vložená. Na př.: Jednou, bylo
to v zimě minulého roku, přišel k nám cizinec. — Také příslov
kovitě vkládaná slova pravda, tuším, trvám, prý atp. oddělují se
čárkami, když toho žádá zřetelnost.

6. Čárkou oddělujeme větu vedlejší od hlavní. Na př.:
Kdo vítr seje, bude žíti bouři. — Jaký pán, takový. krám. ——
Páni, když ze sněmu jdou, bývají moudřejší.

7. Čárkou oddělujeme Věty vedlejší souřadné (t. j. věty,
které jsou na “stejném stupni podřízenosti), nejsou—li spojeny
spojkou a, i, nebo. Na př.: Není hřích, co do úst vchází, ale co
z úst vychází.

5*
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8. V souvětích složitějších oddělují se jednotlivé věty
čárkami podle pravidel tuto podaných a tak, jak toho žádá ve
spolný poměr vět jednotlivých. Na př.:

Přijde čas, že se zeptá zima, cos dělal v létě. Věta druhá závisí
na prvé, jest tedy od ní oddělena čárkou; věta třetí závisí zase
na druhé, je tedy od ní též čárkou oddělena. Obrazec, který
poměr vět těchto i znaménka rozdělovací ukazuje:

A, . . . . . . .

že Aa, . . .
co Aaa.

Prosim, kdož budou čísti knihy tyto, aby nevelmi vážili slov,
nýbrž vice k smyslu hleděli. Obrazec:

A, . . .

. aby Aa, nýbrž Ab.
kdož Aaa, . ,

Co nás mrzi, to se nás drží, a co jest mila nám, to nechce
k nám. Obrazec:...toA,......toB.

OoAa, . . . . . acoBa,

Spojka a patří tu vlastně k větě B, ale pošinuje a připojuje se
v tomto a tomu podobných případech k větě Ba. Mělo by vlastně býti:'
„Co nás mrzí, to se nás drží, a, co jest mílo nám, to . . .“; ale místo
toho je starý obyčej, čárku po (1 vynechávati a psáti: „ . to se nás
drží, a co jest mílo nám, to . . .“

Podobně je dobrý starý způsob psáti:

„kiál přijel do Čech, a když byl v Praze, sadil konšely“ —
(.;nikoli: „ . .do Čech a, když byl

„byl zde, a abJ ho nikdo neviděl, nevycházel za dne z domu“
nikoli: „ . . . zde a, aby ho . . . . . . “.

9. Čárkami oddělujese někdy také rozvitý výraz parti
cipiální, t. j. participium, jež má při sobě několik výrazů roz
víjecích. Na př.: Král Vladislav, chystaje se ven že země vyjeti,
obnovil rady v městech pražských. — Plavci, od velikého nebez
pečenstvi vysvobození,bohům díky vzdávali.

Jindy však bývá vložen nebo p1ipojen výraz participiální,
jednoduchý i dosti rozvitý, bez čárek. Na pl.: Člověk spě nemá.



—69——

svobodné vůle. — Potom přijdu obětuj dar svůj. — Vstaň a vezmu
lože své jdi do domu svého.

Kdy tu čárka býti má a kdy jí netřeba, o tom rozhoduje
„žádoucí zřetelnost. Píšeme: „Kdož vztáhua ruku soou k pluhu
5ohlédal by se nazpět, není způsobilý k království božímu“;
a jiný mohl by míti za zřetelnější psaní: „Kdož, vztáhua ruku
'svou k pluhu, ohlédal by se . . .“

10. Týmže pravidlem řídíme se také při rozvitých vý
razích inňnitivních. Píšeme na př.: „Není potřebí mluvitio tom,
kterak . . .“ a „Nem' potřebí, při každé příležitosti oykládatž,
kterak . . .“ atd.

Poznam. Před spojkou a, žnebývá čárka, když spojení má býti
pouze slučovací. Na př.: Otec a syn šli do města. — Vojsko vůdcem
stojí a vůz musí za vojí. — Cti otce svého i matku svou.

[Má-li však spojení význam jiný než pouze slučovací, zejména vý
znam protivy nebo význam vytýkavý a stupňovací, a má-li toto býti
vytčeno, klade se před a, žčárka. Na. př.: On drží pečení, a my rožeň. —

'Ctnost milujeme v každém, i v nepříteli.

Před spojkou nebo bývá čárka. vždycky, když jest významu příčin
ného (= uebot'); na př.: s bláznem nedrž rady, nebo nebude moci zata
jití slova. Když jest významu odporovacího (ve smyslu A. nebo B . . .),
čárka někdy bývá, někdy nebývá (bez čárky je protiva mezi A a B
mírnější); pošlu posla nebo příjdu sám, — pošlu posla, nebo (anebo)
přijdu sám.

93. Středník.

Středník jest významem svým mezi tečkou a čárkou; proto
klade se tam, kde jednak by tečka, jednak čárka býti mohla.
To bývá zvláště mezi souřadně složenými větami hlavními. Na
př. věty „nemohu již pracovati“ a „jsem unaven“ mohu napsati
buď jako dvě věty nespojené „Nemohu pracovati. Jsem unaven“
(s tečkou), buď jako souvětí „Nemohu pracofvatz', jsem unaven“
(s čárkou). V případech takových klademe středník; tedy v našem
příkladě: „Nemohupraeooati; jsem unaven/'

Zvláště tak činíme, když souvětí je složitější a čárky na
jiných místech v něm se vyskytují. Na př.: „I ve zlý čas
nech každý den tě k nové činnosti pobádá; už ztracen jest a ve
psí _ten, kdo dílo k lepším dnům odkládá“ — „Výminky, pod
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kterými se to (smíření) stalo, nejsou známy ; z pozdějších o tom
pramenů souditi se dá, že Boleslav zavázal se Ottoví napotom
poplaten a věren býti“

94. Dvojtečka.

Dvojtečka býva jenom po Výrazích uvozovacích. Na př.
Pán Ježíš řekl Petrovi: „Prvé než kohout zazpívá., třikrát mne
zapříš.“ — „Jest pět dílů světa: Evropa, Asie . . .“

Nemístné jest psáti na př.„Mámdva bratry : Jana aVaclava“, tu
stačí čárka; — „Zítra máme: počty, latinu a přírodopis“ atp.;
tu je dvojtečka zbytečná.



Abecední seznam slov &tvarů.

Zkratky: akk. : akkusativ, atp. : a tomu podobný,býv. : bývalý,
dat. : dativ, domin. : deminutivum, slovo zdrobnělé, dokon. : dokonavá
(sloveso), gen. : genitiv, žmpt. : imperativ, instr. : instrumentál, iter.
: iterativum, jedn. : jednotné (číslo),jm. : jméno, kompt. : komparativ,
lok. =loka1, m. : mužský (rod) n. místo, min. : minulý, mn. a množ.
: množné (číslo), mor. : moravský; n. : nebo, nář. : nářečí,nč. : novo
český, nedokon. : nedokonavé (sloveso), neskl. nesklonný, nom. : nomi
nativ, nov. a. novotv. : novotvar, ob. : obecný, ob. výsl. : obecná. vý
slovnost, odch., odchyl. : odchylka, part. : participium, podst. jm. : pod-.
statné jméno, pomn. a pomnož. : pomnožné, praes. : praescns, přeck.
: přechodník,příč. : příčestí,přid. jm. : přídavné jméno, příjm. : pří
jmení, přísl. : příslovce, příslovečný, rozk. : rozkazovací způsob, slov.
: sloveso,slož. : složený, složenina, sr., srov. : srovnej, stč. : staročeský,
stř.“: střední(rod), trp. : trpný, ook. : vokativ, vysl. : vyslov, v. : vedle,
jindy : viz, 0. t. : viz toto, vz. : vzor, zájm. : zájmeno,zastar. : za
staralý, ž. : ženský (rod).

gg, ke kterým se místy odkazuje, bledati jest v pravidlech, zde'na
před uvedených.

Pro výslovnost slov francouzských znamena '5.: nosové a (En),
6 : nosové o (dn), ě

A.

-a, ženská jména kmene
měkkého Mařa, Máňa,
Káča atp., gen. -i (vnář.
-e), dat. lok. -i_,akk. -u,
žnstr. -ou Š' 42

-a, mužská příjmení toho
zakončení jak se sklo
ňují: Svoboda, -y, -ovi
atd. 5 39, Máša, -i (onář.
-e), -ovi atd. 5 42

-a o množ. nom. místo -y,

na př. mraka m.mraky,
Uhra m. Uhry, Horka
m. Horky, Brozana m.
Brozany atp. 5 36'

abatyše, ž.; -šství, stř.
Abel, -e
abnormální
abonnent n. abonent,-a,

m.,:předplatitel; abon
novati n. abonovati

“absint, -u, m.
absorbovati
abstinence, ž.

nosové 0 (en), ?) : nosově Č (gn), 9 = 5'

abstraktní
abych, abys, aby, aby

chom, abyste, aby; —
aby ses učil, aby sis
pamatoval atp., nikoli:
abys se . . ., abys si . ..
5 89

ačli
adagio (gi čti dž), -a, stř.
adamita, m., mn. -ité
addice, ž.
adhaese, ž., přilz'navosi
adjunkt, -a, m.



adjutum, -ta, stř.
admirál, -a, m.; -alita;

-álský
adresa, adressa, ž.; -at,

-a,m .
adriatský, ad1ijský
advokat, -a, m.
Aeneas, gen. -ey, dat.

-eovi,akk. -eu,lnstr -eou
v

Aeneida, Tidy, z
aěronautika, ž.; -sta

tika ž.
Aesop, též Ezop, -a, m.
aesthetika, -ický, n.

estet- '
aether n. ether, -u, m.
Aetna, -y, ž
aíl'ekce, ž. (= dojem,oá

šeň); affektovati; affek
tace, ž.

affirmativní, dotorzujz'ct
Afghanistan, -u, m.
aforismus, -mu, m.
Afrika, ž.; -ičan, -a, m.;

africký
aggregát, -u, m
aggressivní, útočný
achat, -u,m
Achilles, -]la,ncb0Achil

leus, -1ea, m
Ajas, Ajanta, m.
akát, -u,m
akcent, -u, m.
akcessista, m.
akcis, -u, m.
akklimat(is)ovati
akkord, -u,m
akkumulator, -u, m.
akkusativ, -u, m.
Akropolis, -le, ž.
aksamit, —u,m.
aktuár, —a,m.
akvarella, ž., i akvarel,

-u, m., malba barvami
vodovými

akvarium, -ia, stř.
aleje, -je, ž

_72_.
Alexander, -dra., m
alchymie, ž.
alizarin, -u, m.
allegorie, ž., jinotay'
allegro, -a, stř., živé

tempo
alleluja, neskl.
alliance, ž., spolčení
alliterace, ž.
allodium, -a, stř.; -iá,lní
allokuee, ž., oslovení

(papežovo)
alluvium, -ia, stř.; -iá.lni
aloě, -oě, stř.
Alois, -e i -a, m.
Alpy, Alp, mn. ž.
alt, -u, m.; -ista, -y, m.
altán, -u, m.
Alžír, -u, m.; -sko, stř.
ambrosie, ž.
Američan, -a, m., mn. -é
ametyst, -u, m.
amíitheatr, -u, m.;
ammoniak, -u, m.
-an, -ěm'n, -em'n, podst.

jm. tohozakončení 5 30
anakoluth, -u, m.
analogie, ž., obdoba
analyse, ž., rozbor
anarchie, ž.; -ista, m.,

mn. -a
anatom, -a, m.
anděl, gen. -a„ ook. -e,

množ. nom. -é, -ové,
podle W. chlap: an
děle boží, strážce můj

anekdota, ž
Anežka
angličtina, nikoli angli

čina Š' 20
anketa, ž.
Anna, Aninka, Anička;

anenský
annaly, -ů, pomn. m.
annexe, připojení, ž.;

-nektovati
annonce, ž.

-ální

annullovati, zrašz'tz'
anomalie, z.
anonymní, bezejmenný

' anthologie, ž.
anthropologie, ž., člo

věkooěda
anticipovati, předjímati
antika, ž.; -ický
antikva, ž., latinské

písmo stojaté
antikvař, -e, m., -ariát,

-u,m . [nechu't
antipathie, ž., nelibost,
antithesis, -ese, ž.
-any, pomnož. jm. míst

ní: Brozany atp. 5 32
apanaže, ž. '
apathie, ž.; -ický
Apenniny, ž. mn.
apodiktieký
apokalypsa, ž
Apolinář, -e, m.
Apollon, -llona,

Apollo, -llina, m.
apostrofa, ž., oslovení
apotheosa, -y, ž
apparat, -u, m.,přístroj
appellace, ž.
appercepce, ž.
applaudovati, tleskali
applikace, ž.
apposice, š., přístavek
approbace, ž., schválení
-ař, podst. jm. toho za

končení 5 25
arci 5 90
aréna, ž
areopag, -u, m.
arehaeologie, ž
Arehimedes, -da, m.
architekt, -a,m
archiv, -um., -ivář,-e,m.
arie, ž.
aristokracie, ž.; -tický
Aristoteles, -ela, m.
arithmetika, ž
arkáda, ž.

nebo



arkýř, -e, m.
armáda, ž.
aroma, stř.
arranžovati, pořádati
arrogance, ž.
arsenál, -u, m.
artikul, —u n. -e, m.
artillerie, ž., dělostře

lectvo
Asie, ž.; asijský
askese, ž.; asketa, -y, m.
assekurace, ž.,pojištění
assessor, -a, m.
assimilace, ž., spodoba
assistence, ž.
associacc, ž.
assonance, ž.
asyl, -u, m.
asyndeton, -ta, stř.
atelier, -u, m. (čti atelié)
atheismus, -ismu, m..
Atheny, -ény, ž. mn.
athleta, m., -etický
Atlas, -anta :jméno vl.;

atlas, -asu,m., : kniha
map, látka

atmosféra, ž.
atom, -u, m.
attentát, -u, m.
Attika, ž.; attický
attrakce, ž.
attribut, -n; m.
Augustin
authentický
autonomie, ž., samo

správa; -mní [stř.
axiom, -u, m., %.axioma,
ažio, stř.; -otáž, -e, ž.

B.

baba, ž.; bába; babička;
babiččin

babyka, ž.
Babylon, -a, m.
badati : zkoumati; ba

dání; badatel, -e, m.

___73_

bagatel, -u, m.; -ní
Dagger, -ggru, m.
bahenní
bachor, -u, m.
báchora; báchorka.
báje, ž.; bajka, i bájka;

bajkář, -e, m.
bájiti, 3. mn. bájí, z'mpt.

baj, podst. jm. bájení;
za zastaralé báti, 1).t.

bakalář, -e, m.
baldachýn, -u, m.
balkon, -u, m.
ballada, ž.
ballet, -u, m.; -ka, ž.
balon, -u, m.
balsamovati
balšám, -u, m.
banální
bandáž, -e, ž.; -ažista,

-y, m.
báně, také báň, ž.; baňka,

ž.; báňský
bankéř, -e, m.
banket, -u, m.
baráčník, -a, m.
bařinný, bažinný, baři

natý
bárka, ž.
baron, -a, m.
barríéra, ž.
barrikáda, ž.
barvínek, -u, m.
barvíř, -e, m.
baryton, -u, m.
báseň, -sně, ž.
basilika, ž. .
básník, -a, m.,' -ický;

-ictví
básnířka, ž.
basrelief, -u, m. (vysl.

barelief)
bassin, -u, m. (-in čti Já)
báťa, m., gen. -i (v nář.

-e), dat. lak. -ovi, vok.
-o, žnstr. -ou 5 42

bataillon, -u,ne.,nebopo

'bělostkvoucí,

dle výslovnosti obecné
batalion

báti : vymyšlené,vyba'
jené věci vypravovati;
praes. baji, -ešatd.„jako
lati, laji atd.; zasta
rala a nahrazovalo se
slovesem bájeti, nově
pak ujal se dobrý na
votv. bájiti, 4). t.

báti se, 3. mn. bojí se;
žmpt. boj se; part. boje
se, bál se, podst. jm.
bání. Slabika bá-je sta.
ženina ;; boja-, proto
vždy dlouhá

batist, -11,m.
batterie, ž.
Baucis, -idy, ž.
bazar, -u, m.
bázeň, -zně, ž.
bazilišek, -iška, m. ,--iščí
bažinný
bdíti, 3. mn. bdí; impt.

bdi; part. bdě, bdíc,
bděl, podst. jm. bdění

Bedřich : Friedrich
běl, r. mužsk., gen. -o

atd., podle vz. meč; -—
a r. žensk., gen. -i_atd.,
podle vz. kost

běleti : bílým se stá
vati, praes. bělím, -íš,
3. mn. bělejí, žmpt. bě
lej; part. běleje, -ejíc,
bělel

belletrie, ž.; -ista, -y, m.
nebo

-skvouci
Benátky; benátský
benediktin, -a, m.; -in

ský
bengálský
beránčí, beraní
berla, -y, š.,; též berle,

-e, ž.
Berlín, -a, m.; berlínský



beryl, -u, 777.
beseda, besídka
Beskydy, -ám,-ách, -ami,

Betlem, -a, m,; betlem
ský

bez, bezu, m.
bezbranný
bezcenný
bezdětství
Bezděz, -e, m.
bezejmenný
bezesný : bezesnu jsou

ct; jiné je bezsenný:
bez sena; bezesná noc
a bezsenná louka

bezkřídlý
bezmála abez mála Š'90
bezpochyby
bezpráví, stř.; -ávný
bezstarostný
bezúhonný
biblí, žensk., gen. -1'atd.

jako paní; zastaralé,
za to bible, -e atd. jako
duše

bibliotheka
bici hodiny
bič, -e, m.; bičiště, -iště,

stří .
bída, žnstr. bídou atd.;

gen. mn. běd: běd a
psot

bídák, -a, m.
bidlo (dřevo); bidélko
bídný; bídník, -a, m.
-bij eti, 3. mn. -bíjejí,žm10t.

-bíjej, part. —bíjeje,-bí
jejíc, -bíjel, -bíjen '

bilance, ž., rozvaha
billion, -u, m.
bílý, kompt. bělejší; bílý

den; jest na bíle dni :
jest na jevě

biret, -retu, m.
bíti, bijí, -eš, 3. mn. bijí,

tmpt. bij; přech. bije,
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bijíc,přtč.bi1,bit;podst.
jm. bití

bitka; bitva
bizarní
-bízeti, pobízeti,vybízeti
_atd.; 3. mn. -bízejí,

žmpt. -bízej, přech. -bí
zeje, -ejíc

blahobyt, -u, m.
blahočinný; -ost, -i, ž.
blahodárný
blahosklonný
bláhový; -ovec
blamáž, -e, ž.
blána, blanou, blan, bla

nám,b1anách, blánami;
blanka; blanokřídlý

blanket, -etu, m.
Blansko, blanský
blasfemie, ž., rouhání
blázen, -a, m.; blázínek,

-a, m. ,
Blažim, -ě,ž.jméno míst

ní: do Blažimě atd.
blíkati, -avy'
blín, -u, m.; -ový
blíti, blijí, -eš, žmpt. blij,

přtč. blil, blít; srov.
blvati

blízkost, -i, m.
blízký, kompt.

blíže
blíženec, -ence, m.
blížiti, 3. mn. blíží, žmpt.

blíž
bližní, -ího, m
bližší
blokáda
blondýn, -a, m.

bližší,

' bluza
blvati, pracs. blijí, blíješ,

3. mn. blijí, in'zpt. blij,
přech. přát. blíje, blijíc;
part. min. blval, blvav,
blván,p0dst.jm.b1vání,
novoto. blil, bliv, blít,
blití

blýskati; -avý; -avka;
-avice, ž.

blyštěti se, 3. mn. bly
ští se

bodláčí, -í, stř.
bodu 1). bůsti
bohatěti : bohatnoutž;

3. mn. bohatějí, 'impf.
bohatéj,přech.bohatěje,
-ějíc,příč. bohatěl; jiné
jest bohatíti, o. t.

bohatiti : bohatým či—
niti; 3.m1z.bohatí,tmpt.
bohat,part. bohatě, -íc,
bohatil, bohacen; jiné
jest bohatěti, v. i.

bohatství, -í, stř.
bohatýr, -a, m.
bohdá
bohudík, bohužel
bohyně, ž., gen. mn.

bohyň z' -ní
bochnik, -u i -a, m.
bojácný
bojiště, -iště, stř.
Boleslav, jm. osobymuž

ské,gen. -a; —jmmíst
nt žensk. r.: gen. -ě, do
Boleslavě atd.

bolest, -i, ž.
boleti, 3. mn. bolí a také

bolejí; 'impt. bol, nebol;
přech. přít. bole, bolíc
a boleje, -ejic

Bonifác, -e, m.
bóra '
borůvka, -ůvčí
boudoir, -u, m. (čti bu

do'šr) : dámský pokoj
bouillon,-u, m. (čti bu

j'ó, : polévka)
-b0uzeti, probouzetiatp.,

3. mn. -ejí, žmpt. -ej,
přech. -eje, -ejíc

boží, božský;božství, stř.
Boží tělo, svátek
brahman, -a, m.

'



—braň, -č, ž.
brana, branou,bran, bra

nám, branách,branami;
branka

Brandýs, -a, m.
branche (čti braš), nebo

dle ob. vyýsl. branže, ž.
bránice, ž.
branitel, -e,

nom.' -telé
branný
Brasilie, ž.
bráti, beru, béřeš, bé

ře. . ., 3. mn. berou;
také bereš, bere. . ., ale
nikoli beřu,beřou; žmpt.
beř, beřte a také ber,
berte; part. bera, -ouc,
bral, brav, brán; podst.
jm. braní, sebraní

bratr, -a atd., podle vz.
chlap; množ. č. bratři,
_bratrův, bratrům atd.
jako chlapi, -ův atd.,
a vedle toho také: nom.
vok. bratří, gen. -í, dat.
-1'm, akk. -í, lok. -ích,
žnstr. -ími 5 43

bravura
brázda, brázdou atd.
brázditi, 3. mn. brázdí,

přz'č. brážděn, novotv.
-zděn, podst. jm. braž
dění nov. —zděn1'

Břeclav, -ě, též Břeclava,
"y, ž

břečťan,
břečtan

bředu v. břísti
brejle, -í, ž. mn.
Břetislav,jm.osobymuz'—

ské, gen. -a; ——jm.mlst
ní rodu ženského: gen.
-ě, do Břetislavě atd.

breviář, -e, m.
březí, přid. jm.

m.; mn.

-u, m.; téz'
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břiditi; břídil, -a, m.;
také bříd

brigáda
břicho, bříško; břišní
Brikcí, gen. -1a -1'hoatd.

33
brillant, -u, m., nebopo

dle výslovnosti obecné
briliant; -ní

břímě, břemene, stř.
břísti, praes. bředu, -eš,

žmpt. břed', part. bře
cla, bředl; zastarala a
nahrazuje se příbuz
ným broditi se

Britannie, ž., Britsko
břitký, břitva
bříza, instr. břízouatd.;

březový; březovl, stř.;
březovina

brněti, 3. mn. brní
brokát, -u, m.
brom, -u, m.
bronz, -u, m.
broskev, broskve, ž.
brousiti, 3. mn. brousí,

impt. brus, příč. brou
šen

broušenímikoli brousem'
Brozany, m. jm. místní

pomnožné, gen. z Bro
zan, dat. k Brozanům,
lak. v Brozanech, žnstr.
Brozany Š' 3.2

brožura
bručeti, 3. mn. bruči
brůna, braný kůn, bělouš
brunátný, hnědý
Bruncvík, -a, m.
brunetka
Brunšvík, Braun

schwežg
brutto, -a, stř.
bryčka
brýle, nebo brejle, ž. mn.
brynza, ovčí sýr
brzký

brzo, brzy; brzičko
Bubeneč, -nče, m.
bubeník (m.mník), -a,m.
bůček, -čku, m., od bok
bučeti, _3.mn. bučí
Budějovice, srov. Lob

kovice 5 32
budget, -u, 711.
budíček, -čku, m.

*Budín, -a, m.; budínský
Budislav, -ě,ž. jm. míst

ní ; do Budislavě. atd.
Budišín, také Budyšín,

-a, m.; Bautzen
buditi, 3. mn. budí,přlč.

buzen
budu, májen tvary/prae

senlnl (s významem
budoucím): budu, -eš,
žmpt. buď, přech. buda,
-ouc; tvary ostatní jsou
ze sloves jsem a býti,
u. t. — Místo bud- bývá
byd-, na př. co zbyde,
neubyde atp.; nc
správně

buffet (čti bůfe), -u, m.
Bůh, gen. Boha, wok.

Bože; bůh, pohanský
.bujarý
bujeti, bujim, -1'š,3. mn.

bujejí, impt. bujej,
přech. bujeje, -ejíc

bujněti, 3. mn. -ějí
bulharština, nikoli bul

harčina 5 20
bulla, -y,ž.,listpapežský
bulletin (čti bůlt'ě), -u,

m.

buráceti, 3. mn. -ejí
bureau (čti bin-ó), stř.

neshl.
buřičství, stř.
bursa
bussola —

bůsti, bodu, bodeš, žmpt.
boď, part. boda, -ouc,



bodeu atd.; zastarala
a nahrazuje se opěto
vaoím bodati, bodám

buvol, -a.; nikoli bůvol
bůže, -ete, stř.; bůžek,

-žka., m.
bydleti v. bydliti
bydliti, 3. mn. bydlí,

ímpt. bydli, přech. by
dle, -1'c,příč. bydlil. —
Často bývá za to by
dleti podle vz. uměti:
3. mn. bydlejí,příč. by
dlel

bydlo, živobytí
Bydžov, -a., m.
bych, nikoli: by-(j)sem;

— 2. os. bys, nikoli by
jsi; by ses učil, by sis
pamatoval atp., nikoli:
bys se učil, bys si pama
toval; — množ. 1. os.
bychom, nikoli: byjsme,
bysme; — 2. os. byste,
nikoli: by jste, by Jste

býk, -a, m.; býče, -ete,
stř.; býčí, na př. maso;
býček, -čka., m.; bý
kovec, -vce, m.

býli, stř., škodlivá rost
lína

bylina.; bylinný
byrokracie, ž.
bys, bysme, byste, o. bych
bystřec, bystrce, m., by

střína
bystřice, -e, ž.; —- by

střiti, 3. mn. bystří
bystrý; -ost, -i, ž.
byt, -u, m.; bytné, -ého,

stř.; bytovati
byť i, i kdyby
bytí, stř., z býti; nebytí,

stř.; bytost, -i, ž.
býti má jen tvary ínjžní

tíoní: ínf. býti a part.
byl, byv, byt, podst. jm.
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bytí; tvary ostatní jsou
ze sloves jsem a budu,
o. t.

bývati; bývalý
byzantinismus,

m.
-ismu,

C.
caesara
Cáchy, ž. mn.
cár, -a, m., nebo cář, -e,

m.; caievič, -e, m.
Cařihrad, -u,m
Carthago ?). Karthago

rcavyk, -u, m., nm. ca.
vyky

-ce, podstatná jména
mužská toho zakončení
mají ook. -ce, nikoli
-če 5 44, 2

cedítko
cedr, -u, m.
celistvý
cello (čti čelo), -a, stř.,

hudební nástroj
celolánik (m. -nnik),

-a, m.
cenný; cennik n. ceník,

-u, m.
censura.
centimetr, -u, m.
centrální, ústřední
cercle (čti sei—kl),-lu, m.,

: uzavřená společnost
Ceres, -ery,zž
certifikát, -u,m
cesse, ž.
cestář, -e, m
ceva, cívka.
-ci, přídavná jména toho

zakončení, o. 5 23,- —
podst. jm. toho zakon
čení, ;! lat. -tio, zastar.,
nč. -ce 5 44

ciborium, -ia. stř.
cibule, ž.

; -ství, stř.

cíditi, 3. mn. cidí, ímpt.
ciď, příč. cíděn

cifra; -erník, -u,
cifrovati

cihlář, -e, m.
cihlička
cicha
cikán, -a, m.; mn. č. ci

káni; cikáně, -ětc, stř.;
cikáňátko

cikorie, ž
cil, -e, m.
cin, -u, m.; cinař, -e,

m.; cínařství, stř.; cí
nový; -ovec, -ovcc, m..

cinobr, -u, m., rnmělka
cíp, -u, m.
církev, církve, ž.; cír

kevm'
cirkulář, -e, m., oběžník
cirkus, -usu, m.
císař, -e, m.; -ský; -stv1',

stř.
citadellá
citát, -u,m
cítiti, 3. mn. cítí, ímpt.

cit, příč. cítěn
citlivka,
citlivůstkář,
citron, -u, ní.
cituplny'
cívka.
cizí, -í, -í, ne cizý, -á, -ě
cizí jména jak sklonu

jeme 5 57—60
cizí slova jak píšemeg .2
cizina
cizojazyčný
cnost, cný,»má oýslor—

nost obecná; ale psátí
je ctnost, ctný

co, čeho, čemu, v čem,
čím 5 62, 8

comtessa, též kontesa.
cpáti, cpu, -eš, ímpt. cpi,

přech.cpa, -ouc; starší:
cpám, -áš, 3. mn. cpají,

m.;

-e,m



impt. cpej, přech. cpaje,
-íc „

crčeti, 3. mn. crčí
ctitel, -e,m
ctíti, 3. mn. ctí, př'č.

ctil, ctěn
ctnost, ctnostný, ctný,

nikoli cn- místo ctn
Cuclav, -ě, ž.; do Cu

clavě atd.
cukrář, -e, m. ; cukrárna
cukrovar, -u, m.
cval, cvalati
cvik, -u, m.; cvičiti,

3. mn. cvičí; cvičitel,
-e, m.

cvilink, -u, m.
cvrlikati
cyanid, -u, m.
cyklus, cyklu, m.
cylindr, -u, m.
cymbál, -u,m
cynismus, -ismu, m.
cypřiš, -e, m.
Cyrill, též Cyril, -a, m.

(3.

-č, -če v pro-č, na-č,
za-č . . ., prp-če-ž atp.
Š' 62, 8

čacký &'12
čaj, -e, m.
čáka,
čalounik (m.. -nník),

-a, m.
čáp, -a, m.; čapí, na

př. čapí nůsek
čára, čarou, čar, čarám,

čarách, čarami; čárka,
čárečka, čárčička; čár
kovati

čárka kdy bývá „6 9,9
čárkování v slovíchpře

jatých Š' 2
čaroděj, -e, m.;

-a, an.
-mk,

čáry, čárův, m. nm., ča
rování

Čáslav, -a, jm. os. muž
ské; ——Čáslav, -ě,ž.jm.
místní: doČáslavě atd.

časopisectví
část, -i,z ., množ. nom.

akk. části, gen. -í, dat.
-em, lak. -ech, instr.
částmi

částečný
častovati
Čechy, Čech, Čechám,

v Čechách, Čechami,
ž. mn.

čekárna
čeleď, čeledi, někdy -ě,

ž.; čeladka; čeledín,
-a, m.

čelist, -i,zž
čep, -u, m. ;čípek, čípku,

m.
čepice, ž.; čepička
čepobiti, stř.
čepýřiti se
čerň, -i a též -ě, ž.
černěti : černati;3.mn

čemějí, impt. čel-něj,
přech. černěje, -ě_jíc,
přžč.černčl; jiné je čer
niti, 4). t.

černiti : černýmčiniti;
3. mn. černí, žmpt.
černi, přach. černě, —íc,
příč. černil; jiné je čer
něti, 1). t.

čerpati, praes. čerpu,
-eš, 3. mn. čerpou a
čerpám, -áš, 3. mn. čer
pají, žmpt. čerpej, part.
čerpaje, -a_jíc, čerpal,
čerpán

červánky, -ů, m. nm.
červeň, -i a též -ě, š.
červeněti, 3. mn. -ějí

- červenolící

v
červík, —1'cck,

-a, m.
červivěti, 3. mn. -čjí
česati, češi, -eš, 3. mn.

češi, impt. češ, přech.
češe, -íc; — novotv. če
sám, -áš, 3. mn. česají,
impt. česej,přechčesaje

český; -ost, -i, ž.
čest, cti, ž
četař, -e, m.
četník, -a, m.; -ický
či, gen. čího, čí, čího,

dat. čímu, čí, čímu atd.
jako pěší 5 63

-čí, jména podst. tohoza

-a, m.;

končení: mluvčí, lovčí,
krejčí, kočí, gen. -čího
atd. 5 45

čidlo
čihadlo
čihati; číhal, -a, m.;

číhálek, -a, m.; číhání,
stř. , čihař, -e, m.; -ský

čich, -u,m .; čichati
čilý; -ost, -i, ž.
Čína; Čínan; čínský
-činěti, píičíněti : 101i

čiňovati, 3. mn. -ějí,
žmpt. přičíněj, part.
přičíněje, —ějíc,přičíněl

činný; -ost, -i, ž.
čípek, čípku, m
čipera, -y, m; -ný
čirý
číslice kdy píšeme 5 65
číslo; číselný; číslice,

ž.; číslovka
čísnouti, part. čísl
čísti, čtu, čteš, 3. mn.

čtou; impt. čti, čtěte;
part. čta, čtouc; čet,
četši; četl, čtla, čtlo,
množ. čtli atd., ana
logií též četla, četlo
atd.; čten, nikoli čt—ěn;
podst. jm. čtení



čistíci, kdo čistí; čisticí,
čím se čistí

čistiti, 3. mn. čistí, příč.
čištěn

čistý, čistější n. čistší
číše, ž.; číška; číšník,

-a, m.
čištění, nikoli čistění
čítati ; čítací ; čítanka ;

čitatel, -e, m.
čití, stř.
čití, praes. čiji, -eš, 3.

mn. čiji, impt. čij,
part. čije, čijíc, čil, čit,
podst. jm. čití; býv.
čúti; nepřehlasované
ču- zachovalo se na
mnoze v jazyku obec
ném: čuju, -eš, příč.
čul

-čiti, počíti,začíti ;praes.
-čnu, -čneš, 3. mn.
-čnou; impt. -čni; part.
-čna, -čnouc, počna, za—
čna atd.; -čal, počal,
začal atd.; -čav, počav,
začav atd.; -čat, počat,
začat atd.; podst. jm.
-četí, početí, začeti atd.

čiva
čižbář, -e, m.
čížek, čížka, m.
čižmář, -e, m.
článek, článku, m. ; član

kovati ; článkář
člen, -u, m.
členitost, -i, ž.
človčcký; -ost, -í, ž.
človíček, -a, m.
člun, -11, m.
čmel, -o, m.
čnčti n. čníti, 3. mn.

čnějí
-čnu v. -čiti, -čnu
čokoláda
čpčti v. čpíti
čpiti n. čpěti, 3. mn. čpí,
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žmpt. čpí, part. čpě,
čpíc, čpěl, podst. čpění

čtenářský, -stvo
čtrnáct, -cte; čtrnácti

5 66, 5
čtveráctvi, stř.
čtverhranný
čtvrt, -i,\ někdy -ě 5 47
čtvrtiti, 3. mn. čtvrtí;

přič. čtvrcen
čtvrtlánik (m. -nn1'k)_.

-a, m.
čtyř-, také čtyř
čtyřdenní
čtyři, gen. čtyř, dat. čty

řem, akk. čtyři, lok.
čtyřech, žnstr. čtyřmi
5 66, 3

čtyřicet, čtyřiceti n. čty
řicíti 5 66, 5

čtyrramenný
čtyrslabičný
čtyřtřídní
čubka
Čudsko
čumčti, 3. mn. -ějí

D.

ďábelský
daemon, -a,m., též démon
Dafnis, -ida, m.
daktýl, -u, m.
dálava
dalejší v. další
Daliborka
Dalimil, -a, m.
dálný
další, dalejší
dům v. dáti
dáma; dámský
daň, -ě, ž.
Dán, mn. -ovó.; dánský
dání, stř.; rukou daním
Daniel, -ele, m.
daný (od dáti)
darebný

dárkýně, ž.
dáseň, -sně, ž.
datel (pták), gen. -tla

atd., m.; —datel (strom,
ovoce),gen.-tle, n. žonsh.
datle

dáti, dám, dáš. . ., 3. mn.
dají (zastar. dadí);
impt. dej, dejte; přec/:.
přít. dada, -ouc (nikoli
daje, -íc); part. min.
dal, dav, dán, podst.
jm. daní, rukou daním

dativ, -u, na.
datum, data, stř.
David, -a., m.; Davídek,

-dka, m.
dáviti, 3. mn. dáví, impt.

dav
dávnovčký
dávný; -ost, -i, ž.
dbalý; dbanlivý
dcera, gen. -y, atd., jako

ryba; ale dat. a lak.
dceři, tvar zachovaný
z bývalého jm. dci, gen.
dceře, dat. lak. dceři
atd.

dci v. dcera
debatta, též'debata, ro

kování; -ovati
debut (čti debií), -u, m.,

první výstup; debu
tovati

decimálka
děcko 5 12
Děčín, -a., m.
dědic, -e, m., vok. dědici;

dědictví, stř.; -ický;
-ička; -ičný; -ičnost,
-i, ž.

dedikace, ž., věnování
(spisu atp.)

dědinný
defensiva, obrana; -ivní
deficient, -a, nz.
deficit, -u, m., schodek



dehet, dehtu, m
dějezpyt, -u, m
dějinný
dělení slabik 5 13
dekada; dekadický
dekret, -u,m
dele, del
delegát, -a, m
Delfi, Delf, m. pomn.
delfín, -a,m
delikatessa
delinkvent, —a,m.
delirium, -ía, stř.
dělítko
délka.
delta, -y, ž. (při ústí)
demagog, -a.,m
démant, -u, m.
demokrat, -a.,m.; -tický ;

-cie, ž.
Demosthenes, -ena, m.
den, gen. dne, dat. dni,

ale/c. den, vok. dni, lak.
dni, instr. dnem; množ.
nom. dni, dnové, gen.
dní, dnův, dat. dnům,
akk.dni,dny,l0k.dnech,
žnstr. dny; — výrazy
přísl.: ve dne, na bíle
dni

denně; denní; dennice
%.deníce, ž.; denník n.
deník, -u,m

deputát, -u,m
desertér, -a, m., zběh

(vojenský)
deset, gen. deseti a ča

stěji desíti Š' 66, 4
desetina, desitina; de

setinný
desinfekce, ž
desítidenní
deska„ deštička.
despotismus, -ismu, m.
destillovati, překapati
déšť %. dešt, gen. deště
deštička v. deska
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deštník, -u, m.;
nikař, -e, m.

deštoměr, -u, m.
deštovka
dešťový
detail (-ai1 čti -aj), nebo

podle obecné výsl. de
tejl, -u, m.

detektiv, -a, m.
dětma.; -ínný;

-i, ž.
dětinský
dětský 5 12
dětství, stř.
Deukalion, -ona, m.
devadesát, od devade

sáti let, před devade
sáti lety atd. Š' 66, 5

devatenáct n. -cte; od
devatenácti let, před
devatenácti lety Š'66, 5

devět, yen. devěti a ča
stěji devíti atd. 5 66, 4

devětsil, -u, m.
Děvín, -a,m
devítidenní
devítník, -u,m .
dchnouti, dchnu, na

dchnu, -neš;part. dechl,
ž. dechla (m. dchla),
nadchl (m. nadechl), ž.
nadchla; dech, dechši,
dechše; dšen, nadšen;
nadšení; za to vznikaji
novotvary: -dchnul,
-dchnuv, -dchnut

diadém i -dem, -u, m.
diblík, -a,m
didaktika
Dido, Dídony, ž.
diecese n. dioecese, ž.,

-án, -a., m.
dieta
difference, ž.; -ciální;

-covati
dikce, ž.
dikobraz, -a, m.

dešt

-innost,

diktando, -a, stř.
diktátor, -a„ m.
dilemma, stř.
-dileti, udíleti atd., 3

mn. -dílejí, impt. -dí1ej,
přech. -díleje

dilettant, -a, m.; -ismus,
-ismu, m.

dílna
dilo, gen. mn. děl
diluviální
dimense, ž.
Dio, Diona, m.
Diogenes, -na, m.
Dionysios, -sia, m.
diplom, -u, m.
diplomat, -a, m. ,--acie, ž.
díra., děrou, děr, děí—ám,

děrách, děrami
direkce, ž.; -tor, -a, m.;

-tiva
dirigovati; dirigent,

-a, m.
dírka,

dírečka.
diskant, -u,_m.
diskusse, ž.; diskutovat-ti
disputace, ž.
dissertace, ž.
dissonance, ž.
distance, ž.
distichon, -cha, stř.
distinkce, ž.; distin

guovaný
dítě, gen. dítěte atd.,

stř., podle vz. kuře;
ale tvary čísla množ.
jsou podle vzoru kost
a rodu ženského: nom.
akk. milé děti, gen.
dětí, dat. dětem, lok.
o dětech, instr. s dětmi

dithyramb, -u, m.
díti : praviti, praes.

dím, díš, dí, díme, dite,
dějí; žmpt. děj, dějtc;
přech. přít. děje, dějíc,

žnstr. dírkou ;



dějíce; part. min. děl,
děv, děn; rozdílné od
díti, ději: činiti, 1). t.

diti : činiti,praes. ději,
děješ, děje, dějeme, dě
jete, ději; impt. děj,
dějte; přech. přít. děje,
dějíc, dějíce; part. min.
děl (dělo se, dalo se),
děv, děn. Slož. odíti,
oději, -eš . . ., žmpt.
oděj, přech. přít. oděje,
odějíc, odějíce, part.
min. oděl, oděv, oděn,
podstjm. oděni.Zvrat—
né díti se, nadíti
se, podítí se; praes.
ději se, naději se, po
ději se . ., co se děje . .,
než se nadějete, kam
se podějete . . .; přech.
přít. naděje se, nadě
jíce se..., part. min.
kam ses děl, poděl; ne—
nadal jsem se atd. —
Jinéje díti,dím: pra
viti, o. t.

dítko, -a, stř., podle oz.
město; ale tvary čísla
množ. jsou podle vz.
ryba a rodu ženského:
nom. akk. milé dítky,
gen. dítek, dat. ditkám,
lak. o dítkách, žnstr.
s dítkami

diurnista, -y, m.
divadlo, -delní
divan, -u, m.
dívati se; divák, -a, m.
dívčí; dívčina; -ice; dí

venka
divise, ž., oddíl vojska
Diviš, -e, m.
divizna
dívka
divočeti : divokým se

stávatž, zdivočcti: di

__go_

vekým se stáli; 3. mn.
divočejí,impt. divočej . .,
přech. přít. divočeje,
-ejíc. ., přžč. min. di
vočel. ., podst. jm. di
vočení; jiné jest divo
číti, o. t.

divočiti : divokým či
nit-i, zdivočiti : divo
kým učiniti; 3. mn. di
vočí, žmpt. divoč, part.
divoče, -íc, divočil;jz'né
jest divočeti, 1). t.

divošský
divotvořec, -tvorce, m.
diž, -e, ž.
dlabač, -e, m.
dlabati, dlabu, -eš, 3.

mn. dlabou, impt. dlab;
novoto.:d1abám,-áš, 3.
nm. dlabají, impt. dla.
bej, přech. dlabaje, -ajíc

dlaň, -ě, ž.
dlato
dlažba; dlažební
dlaždíč, -e, m.
dlážditi, 3. nm. dláždí
dle, je vlastně : pro,

něm. wegen, lat. prop
ter, dochováno v me
dle m. mne-dle : pro
mne! V nč. knižně je
dle : podle, na př. dle
zákona; lépe: podle za
kona ,

dlíti, trvati, 3. mn. alejí,
přžč. dlel

dlíti,pr0dlužovati, 3.mn.
dlí, příč. dlil

-dlo, podst. jm. s toupří
ponou 5 16

dlubati jako dlabati
dmu o. doutí
dmýchati; dmychadlo;

dmychač, -e, m.
dobírati, -1'rka.
dobití, též dobití; dobiji,

-eš, impt. dobij, přič.
dobil, dobít

dobrák, -a., m,; -á.ck_ý;
-ačka

dobrati, doberu, -béřeš
n. -bereš atd. Š' 88

dobročinný
dobrodiní, stř.
dobytče, -ete, stř.
dobytí, dosažení čeho;

dobytý, dosažený
dobýti, dobudu, dobyl,

dobyt
dobytkář, -e, m.
dobyvatel, -e, m.
dobývati; -ací; -avost,

-i, ž.
docela
docílití, 3. mn. docílí,

impt. docil
dočisti, dočtu; příč. do—

čten
dočíti se něčeho, dočiji,

-eš, impt. dočij, příč.
dočil

dodávací; dodavač, -e,
m.; dodavatel, -e, m.

dodrati, doderu, -déřeš
n. -dereš atd. 5 88

dodříti, dodru, -dřeš, 3.
mn. -drou, příč. dodřel

doháněci, na př. dohá
něcž prostředek

dohlédati; dohlédnouti
i dohlednouti

dohlídka
dohlížeti, 3. mn. -ejí; —

dohližitel, -e, m., též
dohlížitel 5 17

dohniti, též dohníti; do
hniji, -eš, impt. dolmij,
příč. dohm'l

dohoditi, 3. mn. dohodí,
příč. dohozen

dohrati, -hrám, -hrej,
-hral,-a dohráti ,-hraji,
-hraj, -hrál; srov. hráti



dohřáti, dohřeji,-eš,impt.
dohřej, přlč. dohřal, do
hřat; zastaralé -hřán

docházeti, 3. mn. -ejí
docházka
dojímavý
dojísti, dojim, 3. mn.

dojedi
dojíti, dojdu
dojížděti, 3. mn. -ějí
dojmouti, nikoli dojati; '

praes. dojmu,part. do
jma a dojal, dojav,
dojat; srov. jmouti

dokázati, dokáži, impt.
dokaž; dokazatel, -e,
m.; dokazatelný

dokládací
dokonavatel i -nav_atel,

-e, m.
dokonce a do konce roz

dílné Š' 90
dokořán, dokořen
doktrína, -ářsk_ý
dole, doleji
doléhati, -avý; doleh

nouti
dolétati, doletnouti i do

létnouti, dolitnouti
dolézti, dolezu; dolézati ;

dolézavý
doličiti, 3. mn. dolíčí,

impt. dolič
doliti, též dolití, doliji,

-1iješ, impt. -lij, part.
-1ije, -lil, -1iv, -lit; —
vedle toho je také do
líti, doleji, -leješ, impt.
-lej, přech. -leje, -lejíc

dollar, -u, m.
dolů
dóm, -u, m.
Domažlice, m. nm., srov.

Lobkovice
domésti, dometu
dominikán, -a, m..
domkář, -e, m.; -ářka

Pravidla. ,
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domlíti, domleti, nikoli
domliti; praes. domelu
(zastar. -i), -eš, impt.
domel, přech. domele,
-ic, přič. domlel, domlet

domnění, domněnka, ni
koli -mě-; — domm'
vati se

domněti se n. domníti
se, 3. množ. -mní a
-mnějí, impt. -mni,
-mněte, přech. domně,
-mníc a domněje, -ějíc,
přlč. domněl (nikoli
-mni1!), trp. domněn,
podst. jm. domnění,—
vslabikách příslušných
je tu -mně-, nikoli -mě—!

domníti v. domněti
domoci se, domohu se,

domůžeš se, 3. mn.
domohou se, impt. do
moz se

Domoraz, -e, ž.jm. mist
ni: do Domoraze atd

Domaslav, -ě, ž. jm.
mistni: do Domoslavě
atd.

domříti, nikoli domřiti;
praes. domru, -mřeš,
3. mn. -mrou

domů
domysliti se, 3. mn.

domyslí; domýšleti se,
3. mn. domýšlejí

domýšlivý; -ivost, -i, ž.
domýti, domyji, domyj,

domyjte
do-ň chybně m. do něho

5 62, 7 '
donašeč 5 24
donésti, donesu, donesen
donositi, 3. mn. -nosí,

přič. -nošen
dopásti, dopasu
dopéci, dopeku, impt.

dopec

dopiti, též dopi'tí ; do—
piji, -eš, impt. dopij,
přič. dopil, dopit

doplésti, dopletu;
plétati

dopnouti, nikoli dopiati;
praes. dopuu; part.
dopna a dopal, dopav,
dopat nebo -pial, -piav,
-piat; podst. jm.. dopětí
(nikoli -pjetí)

dopomáhati; -áni, dopo
mahatel, -e, m.

doprati, doperu, -péřeš
n. -pereš atd. Š' 88

dopřáti, dopřejí, dopřej
dopravnictví, stř.
doprositi, 3. mn. -prosí,

přič. -prošen; — dopro
šovati

doptati se, doptam se;
doptavka

dopustiti, 3. mn. fpustí,
přič. -puštěn

dorážeti, 3. mn. -ejí
doříci, dořku; dořeknu
dorozuměti se, 3. mn.

do

-ěji se
dort, -u, m.
dorůsti, dorostu; do

růstám
dorýti, doryji, doryj,

přič. doryl, doryt
dosaditi, 3. mn. -sadi,

přič. -sazen
dosáhnouti; dosahati i

-sá,hati
dosavad, -ní
dosíci, dosáhnouti: do

sáhnu atd., part. min.
dosáhl, dosáh, dosažen

dosíci, doseku, dosečeš,
3. mn. dosekou, impt.
dosec

dositi, nikoli dositi;
praes. doseji, -eš, impt.
dosej, přič. dosel, dosel;

6



dosly'chati
dosnit'l, též dosniti, do

sním, 3.mn.dosní,impt.
dosni, přlč: dosnil, do
sněn

dospívati, od dospěti
dostati, dostanu, žmpt.

dostaň,_přlč. dostal
dostati, dostojím, 3. mn.

dostojí, impt. dostůj,
příč. dostal

dostihnouti; -hlý; do
stihy, -ů, m. panen.

dostižitelný
dostlati, dostelu (za

star. -i), -eš, impt. do
stel, přech. dostele, -íc,
přič. dostlal

dosvědčiti, -ovati
dosypati (dokon.)

dosýpati (nedokon.)
dosyta
dosytiti, dosycen
došiti, též došíti; praes.

došiji, -eš, lmpt. došij,
příč. došil, došit.

dotáhnouti; dotahati i
dotáhati

dotaz, -u,m.; -nik, -u,m.
dotčený
dotéci,_ doteku, dotečeš,

3mn. dotekou, impt.
dotec

dotíravý, dotěravý
dotknouti, dotčen
dotlouci, dotluku, do

tlučeš, 3. mn. dotlukou,
žmpt. dotluc

dotřití, nikoli dotřiti;
praes. dotru, -třeš, 3.
mn. -trou, impt. dotři,
přech. dotra, -ouc, přlč.
dotřel, dotřen

dotvrditi, 3. mn. -tvrdí,
příč. -tvrzen

dotýkaný; -avý ; -ací
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douditi, 3. mn. doudí,
přžč. -uzen

douti, praesens dmu,
dmeš. ., 3. mn. dmou;
impt. dmi, dměte ;přech.
přít. dma, dmouc. . .;
part. min.dul..,duv..,
dut. ., podst. jm. dutí;
— vedletohojsou vjaz.
spis. také novotvary:
praes. dují, duješ. . .,
impt. duj . . ., přech.
přít. duje, dujíc

dováděti, 3. mn. -ějí
dovazati, 3. mn. dováží,

žmpt. dovaž
dovážeti, 3. mn. -ejí
dověděti se, 3. mn. do

vědí se; dovídati se
dovésti, dovedu, přlč.

doveden
dovézti, dovezu,přič. do

VGZGD.

doviti, též dovíti ;praes.
doviji, -eš, impt. dovij,
příč. dovil, dovit

dovléci, dovleku, žmpt.
dovlec

dovnitř
dovoditi, 3. mn. dovodí,

přič. dovozen
dovoziti, 3. mn. dovozí,

přlč. dovožen
dovříti, nikoli dovřiti;

praes. dovru, -vřeš, 3.
mn. -vrou, impt. dovři,
ínřech. dovra, -ouc,jpřžč.
dovřel, dovřen

dovtípiti se, dovtip se
dozditi, též dozdíti;

praes. dozdím, 3. nm.
dozdí,z'mpt. dozdi, přžč.
dozdil, dozděn

dozirati
dozníti, nikoli dozníti;

praes. dozním, 3. mn.

dozní, žmpt. dozni, příč.
dozněl

dozpivati, na př. píseň
dozrati, dozraji,-eš,impl.

dozraj, přič. dozrál,
adj. dozrálý; —-novo
tvary: dozram, -aš a
impt. dozrej

dozříti, nikoli dozřiti;
praes. dozřím, -íš, 3.
mn. -zří, z'mpt. dozři,
přžč. dozřel, dozřen

dozvaněti, 3. mn. -ějí
dozvěděti se, 3. mn.

dozvědí se
dože, -e, m. (benátský)
dožinati, n. př. obilí;

dožínky, ž. mn.
dožírati,
dožití, též dožití; praes.

dožijí, -eš, impt. dožij,
příč. dožil, dožít

dožití, nikoli dožati;
praes. dožnu,part. do
žna a dožal, dožav,
dožat, podst. jm. dožetí

dožrati, dožeru, -žéřeš,
n. -žereš atd. 5 88

dožvýkati, -žvykovati
drab, gen. draba, m.;

-ovna
dračka, ž.
dračský
dráha, drahou,drah, dra

hám, drahách, drahami'
drahný, -ějš1'
drahocenný; -ost, -i, ž.
Drahoraz, .-e, ž. jm.

místní: do Drahoraze
atd.

drahý,
dráže

draisina, těž drezína
drama, -mata n. -matu,

nebo neskloň., stř.; —
dramatický; — drama
turg, -a, m.

dražší ; draho,



draperie, ž.
draplavý
drastický; -ičnost, -i, ž.
drát, -11,m.; drátař, -e,

m.; dráteník, -a, m.;
drátěný; drátovati

dratev, -tve, ž.
dráti, praes. deru, déřeš

a dereš. . ., 3. mn. de
rou; impt. deř, deřte
a der, derte; přech.
přít. dem, derouc. . .,
part. min. dral, drav,
drán, podst. jm. draní.
Slož.: rozedrati . . roz
deru atp. Jiné je dřiti,
dm, 1). t.

draze, dráže n. dráž
dražba; dražební
Drážďany, Drážďan, m.

pomoz.,- drážďanský
dráždicí, čím se dráždí ;

dráždící, jenž dráždí
draždič, dráždič, -e, m.;

draždidlo ž dráždidlo
dražší, :: drahý
dřeň, dřeně, m., duše

rostliny
dressura.
dřevěněti, 3. mn. -ějí
dřevěný
dřevoryjec, -rytec, gen.

-jce, -tce, m.; -rytina
dříč, -e, m.; -ský; -ství
dřík, -u, m., trup
dřimati, dřímu, -eš, 3.

mn. dřímou; novoty.:
dřímám, -áš, 3. mn.
dřímají, impt. dřímej,
part. dřímaje, -ajíc

dřimavý
dřímnouti, téždřimnouti
dřín, -u, m. ,'-ový; dřínka
Dříteč, -tče,ž.jm. mistni;

nikoli Dříč
dřiti, praes. dru, dřeš. .,

3. mn. drou, nikoli
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dřu, dřou; žmpt. dři,
dřete; přec/i. přít. dra,
drouc, drouce; part.
min. dřel, dřev, dřen;
podst. jm. dření. Slož.
rozedříti, rozedru atd.
Jinéje dráti, deru, fu.t.

dřívější
drnčeti, 3. mn. drnčí
drobet, -bte i -btu, m..
drobnozrnný
drozd, -a, m.
drožkář, -e, m.; -ský
drštka, drštička
drůbež, -e, ž.; -ník, -a,

m.; -nice, ž.
drůhky, m. mn.
druh, -a„ neživ. -u, m.;

družka; družstvo
druhdy : misty, časem,

lat. interdum; na př.
druhdy nalezne se jetel
čtyřlistý. Vjaz. kniž
ném bývá ve významu
: kdysi, olim; chybně

Dryada
dryak, -u, m., lék; dry

áčník, -a, m.; -ický
drzý, -á, -é, nikoli drzi,

-í, -í
držátko
držeti, 3. mn. drží
dštiti, pracs. 3. mn. dští,

nebesa.dští : vydávají
déšť; impt. dšti, dštěte.
Zastaralé

duál, -u, m., dvojné číslo
dualismus, -ismu, m.
duel, -e1u, m., souboj
duetto, stř.
duha; -ový; -žina.
duch, -a., m.
Duch svatý
důchod, -u, m.; -ni, -ího,

m.; -ňová, ž.
dují o. douti, dmu
důkaz, -u, m.

důkladný; -ost, -i, ž.
důl, dolu, m..; důlek,

-1ku, m.
důležitý; -ost, -i, ž.
dům, domu, m.
důmysl, -u, m.
Dunaj, -e, m.
duněti, 3. mn. duní
dupati, praes. dupu, -eš,

3. mn. dupou a dupám,
-á,š, 3. mn. dupají, impt.
dup, dupte a dupej,
dupejte, part. dupaje,
-aj1'c, dupal, dupán

duplikát, -u, m.
důraz, -u, m.
Durinsko
dusík, -u, m.; -ičnatý
důsledek, -u, m. '
důsledný; -ost, -i, ž.
dusný
důstojenství, stř.
důstojník, -a, m.; -ický
dušezpyt, -u, m.
dušička., ž.; Dušičky,

ž. mn., svátek
dušný
důtka; důtklivý; -ivost,

-i, ž.
důtky, ž. mn.
dutý; -ina.
důvěra; -ný; -nost, -i, ž.
důvod, -u, m.
důvtip, -u, m.; -ný;

-nost, -i, ž.
dva m., dvě žensk. a stř.,

gm. a lok. dvou, dat.
a instr. dvěma.5 29 a
66, 2

dvacet, dvaceti n. dva.—
citi 5 66, 5

dvacítka; dvacetina
dvanáct %. -cte, dva,

nácti 5 66, 5
dvanáctka; dvanáct-ina.
dvě, dvého atd. 5 69
dveře ž dveře„gen. dveří,

6*



dat. dveřím, lok. dve—
řích, žnstr. dveřmi

dviče, -ete, stř.;
dvojče

dvih, -u, m.
dvířka, dvířek, stř. mn.
dvojhvězdí, stř.
dvojí, -ího atd. 5 68
dvojíctihodný
dvojné číslo 5 29
dvojsmyslný
dvojtečka kdybývá5 94
dvořenin, —a,n. dvořan,

-a, m.; mn. č. dvořané
dvoukopytník, -a, m.
dvouramenný
dvůj, dvoje,dvoje, zasta

ralé : dvojí5 68
dýchací
dýchánek, -u, 711.
dýchati, praes. dýši,-eš,

3. mn. dýší, a dýchám,
-áš, 3. mn. dýchají;
žmpt. dýchej; přeeh.
přít. dýše, dýšic.. a
dýchaje, -ajíc

dýchavičný; -ost, -i, ž.
dychtiti, 3. mn. dychti
Dyje, ž., jméno řeky
dýka
dykyta
dýmací
dýmkář, -e, m.
dymník, —u,m.
dýň i dýně, -ě, ž., rost

Zina,

dynamika, ž.
dynastie, ž.
džbán, -u, m.
džber, -u, m.

těž

E.

(5kdy píšeme 5 5
-e (ě), -ic a -eje, -ejíc

v přeck. přít. 5 79
-e, mužská příjmení toho
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zakončení jak se sklo
ňují: Večeře, Krato
chvíle, Srdce, gen. -e,
dat. -ovi atd. 5 39; tak
žcizí: Goethe, Niederle,
gen. -e, dat. lok. -ovi,
žnstr. -em

eden, -enu, m.
edikt, -u, m.
Eduard, -a,

Edvard
efemerní, pomžjejžcž
effekt, -u, m., účinek;

-ivm'; -ní
Efialtes, -ta, m.
egejský
egoismus, -ismu,

egoista, —y,m.
Egypt, -a, %: egyptský
Ekbatana, -an, stř. mn.
ekliptika
ekloga
ekonom n. oekonom, -a,

m., hospodář; -ie, ž. ;
-ický

ekstase, ž., nadšení
ekvipáž, ekypáž, -e, ž.,

povoz
elaborát, -u,

praeovánž
elastický, pružný;

-ičnost, -i, ž.
elegie, ž., žalozpěv; -ický
elektrický
elementární
Eleusis, -siny, ž.
elita, -n1'
elixír, -u, m.
ellipsa; elliptický;

lipsoíd, -u, m.
elysium, -ia, stř.
embryo, -a, stř.,zárodek;

-onálni
emfase, ž.; emfatický
emigrace, ž.; -ant, -a, m.
empirie, ž.; -ický
-en, -čn vpříč. trp.: za.

téN<m.;

m.;

m., vy

el

vřen, viděn, odchyl.
-in 5 76

encyklika
encyklopaedie, ž.;-ický;

-ista; m.
-ěnin, podst. jm. toho

zakončení 5 30; srov.
zeměnin

enklava
enklitika; —ický
enthusiasmus, -asmu,

m., nadšeni ; -ast, -a,
m.; -astický

enunciace, ž.
Epaminondas, -dy, m.
epický
epidemie, ž.; -ický
epigram, -u, m.; -atický
epilepsie, ž., padouc

m'ce; epileptický
epilog, -u, m., doslov
episoda; -ni
epitheton, -t.heta, stř.
epos, —u,m.
-er, -era, -ero a -erý,

-era, -eré, číslovky 5 70
erar, -u, m.,- -ní
Erinnys, -ye, ž.
Eris, -idy, ž.
Eros, Erota,m. ; erotický
erupce, ž.
eskamotaž, -e, ž.; -tér

-a., m.
eskomptní
eskorta
essence, ž.
estetika n. aesthetika
ether n. aether, -u, m.;

-ický
ethika, mravove'da;-ický
ethnograíie, ž.
etiketa
etymologie, ž.; -ický
eufonie, ž.
Euripides, -ida, m.
-ev,' vlastní jm. slovan

ská toho zakončení,



gen. -eva, instr. -evem

Eva; Evička
evangelik, -a, m.; -ický
eventuální; -a1íta
evidence, ž.; -entm'
Evropa; evropský
exaktní; -ost, -i, ž.
excellence, -e, ž.
excentrický, výstřední
exekuce, ž.; exekuční;

exekutor, —a,m.; exe
kvovati

exemplář, —e,m.
exercicie, ž. mn., cvičeni

(nábožná)
exhorta
existence, ž.; -čni
exklusivní, oy'lučny'
exkommunikace
exotický, cizokrajný
expansivní; -ost, -i, ž.
expedit, -u, m.; -tor,

-a, m.
experiment, -u, m.; -á,1m'
explose, ž., výbuch;

explodovati
exposice, ž.; expositura
exsudát, -u, n:.
extense, ž.; -ivni
externista, m.
extrakt, -u, m..
extrem, téžextrém, -u,m.
exulant, -a, m.
Ezop, -a, m. ,' též Aesop

F.

fabl'ikát, -u, m.; -ace,
ž.; -ant, -a, m.

faeada n. fasáda
faeona n. fasona
fadessa; fádní
faenomen o. fenomen
Faěthon, -onta, m.;

faěton, -u, m., kočár
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faksimile, -e, stř.
fakt, -u, m.
faktotum, -ta, stř.
faktum, -ta, stř.
fakulta
falanx n. falanga, -y, ž.
falckrabě n. -bí, gen.

mocného falckraběte n.
-bí n. -biho atd., množ.
nom. mocní falckrabové
n. -bata n. -bi atd. 5 46

farna; -osm'
fanfara
fantasie, ž. ; -astický
fantasma, -ata n. -atu,

stř.; fantasmagorie, ž.
fantom, -u, m., přelud
fara; -ní; -sk_ý
fasáda, s m. o
fase 'n. fáze, ž.
fasona, s m. e
fasse, přiznání (příjmů)
fatalismus, -ismu, m.,

-ista, -y, m.
fatum, fata, stř., osud
federalismus, n. feede

ralismus, -ismu, m.
Felix, -e z' -a, m.
Fenicie, též Foenicie a

Foinikíe, ž., viz 5 2
fénix, -e n. -a, m.
fenomen n. faenomen,

-enu, m.; -á1ní
fes, též fez, -u, m.
fetišismus, -ismu, m.
feudalismus, -ismu, m.
feuilleton (čti fójtó'), ——

nebo podle výslovnosti
obecné feljeton, -u, m.

fiala, květina
fiála, ozdoba ve stavitel

ství
fiasko, -a, stř.
fičeti, 3. mn. fičí
fideikomis, -u, m.
Fidias, Feidias, g. -ia, m.
figura; -álni

fík, -u, m.; -ov_ý
fikce, ž.; fikční
filantlirop, -a,m., lidumžl
Filemon, -a, m.
filiálka; -á1ni
filigránský
filolog, -a, m.
finance, ž.; finanční
fiádr, -u, m.
fiegma; flegmatik, -a,m.;

-ický
flétna
flor i flór, -u, m.
fluidum, -da, stř.
fiuktuaee, ž.
Foebus, též Foibos, -ba,

m.
folie, ž.; -iant, -u, m.
fonetický
fonograf, -u, m.
fontana
formalie, ž.; -a1ní
format, -u, m.
forum, fora, stř.
fossilni
frakturu.
Francouz, -e, m.; Fran

couzka; francouzský
francouzština, nikoli

frančina ani frančtina
5 20

františkán, -a, m.
frappantní
trase i fráze, ž., úsloví
frčeti, 3. mn. frčí
frekvence, ž.
Friedrich, -a,m.,Bedřich
frivolni; -ost, -i, ž.
Frygie, ž.
fučeti, 3. mn. fuči
fuga.
fůra
furiant, -a, m.
fysika; fysický
fysiognomie, ž.
fysiokraticky'
fysiologie, ž.



G.

galanterie, ž.
galeje, ž.
galerie, ž.
Galilea, gen. -ee nebo

-eje, ž.
Gallie, ž.
galvanismus, -ismu, m.
Ganymedes, -eda, m.
garcon (<;čti s), -a, m.
garderoba, šatna
garnisona, posádka
garnitura
gastrický, žaludeční
gáže, ž.; -ista, -y, m.
Gdánsko
genealog, -a, m.; -ie, ž.
generál, -a„ m.
genetický
genitiv, -netiv, -u, m.
genius, -ia, m.; geniální
genre, -u, m. (čti žšr,

ob. žánr)
geodaesie, ž.
German, -a, m.;

mánský
germanisace, ž.
ghasela, v básnictví
ghetto, -a, stř.
gladiátor, -a, m.
globus, -bu, m., země

koule
glossa, vysvětlivka
glycerin, -u, m.
glyptotheka
gnoma; -ický
Gotové, m. mn.; gotický ;

ger

gotština
graduale, -e, stř.
gram, -u, m
gralnmatika, mluvnice;

-tický
granát, -u, m.
grandiosní, velkolepý
granit, -u, m.
gravitace, ž.
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gremium, -ia., stř.
gubernátor, -a, m.
guerilla (gue- čti ge)
guillotina (gui- čti gi)
guirlanda (gui- čti gi)
guvernantka
guvernér, -a, m.
gymnasium, -sia., stř.,

-sijní; -siální
gymnastika

H.

babilitace, ž.
habrovi, stř., : habři
Habsburk, -a, m.; habs

burský
hádati ;hádání,hádanka;

ž.; hadač, m.; hadač
ství, stř.

hádě, -ěte, stř.; -ďátko,
stř.

Hades, -du, m.
haemorrhoidy, ž.pomn.
haeresie, ž., kaciřstvi
háj, -e, m.; -ový; -ovna.,

ž.; -emství, stř.; ale
hajný, m.; hajnice, ž.

haléř nebo halíř, -e, nz.
hallucinace, ž.
hamižný
Haná, -é, ž., krajina na

Moravě
hanba, ž.
hánce, -e, m., vok. hánce!
handžár, -u, m.
haněti, haním, -iš, 3. mn.

hanějí, impt. haněj,
part. haněje, -ějí—c,ha.
něl; vedle tohoje také
haniti, 1). t.

-llá,něti, vyháněti atp.,
3. mn. -hánějí, impt.
-háněj, přech. -háněje
-ějíc '

haniti, 3. mn.haní; impt.
haň, haňte; přech. ha

ně, hanic, přič. hanil;
vedle toho je také ha
něti, v. t.

Hannibal, -a. m.
hanný : hanlivý
hansa, ž.
harém, -u, m.
harfeník, -a, m.
harlekýn, -a, m.
harmonie, ž.; -ika, ž.
Harpye, -yí, ž. mn.
hasič, m.; -ský
hasiti, 3. mn. hasí, impt.

has, přič. hašen
hasnouti, hasl, novotv.

hasnul
hašení, stř.
-llá.šeti, zhášeti atp., 3.

mn. -hášeji, impt. -há
šej, přech. -hášeje, -e_jíc

háv, -u, m.
havěď i havět, -i, ž.
havíř, m.; -ský; -ství
Havlů, přijmení, gen.

-ů atd., neskloňováno
5 54

havrani, přid. jm.
hazardní
házecí
házeti, 3. mn. házejí,

impt. házej, přech. há
zeje, -e_jíc

hbitý
hebký
hedváb n. hedbáv -11,m.,

: hedvábí, hedbáví,
stř.; -ný

hejl, hýl, -a, m.
hektolitr, -u, m.
Helena, ž.
Hellas, -ady, ž.
Hellenové, m. nm.,- hel

lenský
Hellespont, -u, m.
helota, -y, m.
hemisfera, ž., polokoule
heraldika, ž.



herbář, -e, m., rostlinář
Herkules, -la, m.
heřmánek, -nku, m.
Heřmanovo Městce,

stř., o. městce
hermelín, -u, m.
heroický : hrdinný, bo

hatýrsky', v. heros
heroismus, -ismu, m.
heros, -oa, m., hrdina,

bohatýr
Hessy, Hess, m. mn., :

Hessensko
hezký, kompt. hezčí
hierarchie, ž.
hieroglyf, -u, m.
hippodrom, -u, m.
historiograf, -a„ m.
hladiti, 3. mn. hladí,

přžč. hlazen
hladítko, stř.
hladký, kompt. hladší
hladověti, 3. mn. -ěj1';

-ějící
hlásání, stř.
hláska, ž.
hlásnice, ž.
hlásník, -a,m.,: hlásny',

ponocny'
hlasný : hlasitý
hlásný : ponocny'
hlať. -ti, ž.
hlavice, ž.; -ička
hlávka, ž.
hleděti, 3. mn. hledí
hlemýžď, -dě, m.
hlídač, —e,m.; -ka, ž.
hlína, ž., 7. p. hlínou;

hlínovy'
hliněný; hlinitý
hliník, -u, m. (m. -nník),
hlinka, ž.; -ový
hlísta, ž. : hlíst, -a, m.
hlí.za,h1izouihlízou atd. ;

hlízový
-hližeti, pohlížeti atp.,

3. mn. -hlížejí, z'mpt.
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-hlížej, přech. -hh'žeje,
-ejíc

hlodati, hlozi, hlozeš,
3. mn. hlozí; impt.
hloz, hlozte; přech.
hloze, hlozíc; tvary ty
zastaraly a bývá za
ně hlodam, -áš, 3. mn.
hlodají, impt. hlodej,
přech. hlodaje

hloh, -u, m.
hlomoz, —u,m.
hloží, stř.
hluboko, kompt. hloub,

hlouběji
hluboký, kompt. hlubší
hluchý, kompt. hlušší
hmatati, hmátnouti
hmoždíi', -e, m.
hmyz, -u, m.
hnát, -u, m.; hnátek,

-tku, m.
hned
hněď, -di, ž.
hnětu, inf. hnísti
hnida, ž. ; -dopich, -a, m.
Hnilica, příjm. mužské,

gen. -ici (o nář. vých.
-ice), dat. lok. -icovi,
akk. -icu, ook. -ico,
instr. -icou

hnisati
hnísti, hnětu, -eš
hnití, hniji, -eš, 3. mn.

hniji, žmpt. hnij, hnijte,
přech. hnije,hni_jíc,přz'č.
hnil

hnízditi, 3. mn. hnízdí
Hnízdo, -y atd. Š' 3.9
hnůj, hnoje, m.
hnusný
ho o. on, jeho 5 62, 7
hoditi, 3. mn. hodí, příč.

hozen
hojicí, čím se hojí; ho

jící, kdo hojí

hokyně, ž., gen. mn.
hokyň i -yní

holínky, ž. pomn.
holírna
Hollandsko
Homer n. Homér, -a,m.;

-ský
homoeopathie, ž.
homonym, -u, m.
honící, na př. pes; ho

nící, kdo hom'
honitba
honositi se, 3. mn. -sí,

impt. honos se
honošení, stř.
horal, -a, m., mn. horalé
hořčice, ž.
horempátem n. horem

pádem
hořeti, 3. mn. hoří, impt.

hoř, přech. hoře, hoříc,
příč. hořel, podst. jm.
hoření

Hořice, gen. Hořic
horizont, -u, m., obzor
horký, horčejší
hořký, hořčejší
horší
hospital, -u, m.
hospodářík, -a, m.
hospodárný
Hospodin, -a, m.
hospodyně, ž., gen. mn.

-yní %. -yň
hospůdka
host, -a atd.; množ. nom.

hosté, gen. -í, dat. -e1n,
akk. -i, lok. -ech, instr.
hostmi, nebo též gon.
-ův, dat. -ům, akk. a
instr. -y 5 49

Hostiné, -ého, stř.
hostiný; -ost, -i, ž.
hostiti, 3. mn. hostí,

příč. hoštěn
Hostýn, -a, m.
-h0šť, -ě, o některých



místních jm. složených:
Dobrohošť, Bolehošť,
Litohošc, Radhošť atp.

hoštění, nikoli hostění
hotovati, hotuji, -eš,

impt. hotuj, přech. ho
tuje, příč. hotoval

houba, gen. mn. hub
housle, ž. množ., gen.

-í, dat. -ím, lak. -ích,
žnstr. -emi

housti, hudu, -eš, 3. mn.
hudou, žmpt. huď, huďte,
part. huda, -ouc, hudl,
-a„ -o

houština
hovádko
hověti, 3. mn. hovějí,

žmpt. hověj, přech. ho
věje, -ějic; odchylkou:
hoviti, 3. mn. hoví,
impt. hov, hovte, přech.
hově, -íc

hozeni, nikoli hodění
hrabati, hrabu, -eš, žmpt.

hrab, novotv. hrabam,
hrabej; přech. hrabaje,
přič. hrabal

hrabě, -ěte, m.
hraci
hráč, -e, m.; hráčství,

stř.
hračka; hříčka
Hradčany, -čan, m. po

mn.; hradčanský
hraditi, 3. mn. hradí;

přič. hrazen, podst. jm.
hrazení, neprávem. hra
žen, hražení

hrách, hrachu, m.
hranol, -u, m.
hrášek, -u, m.
hráti, hrám, -áš, 3. mn.

hraji, žmpt. hrej, hrejte,
přech. hraje, hrajíc,
př-íč. hral, podst. jm.
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hraní, podle vz. dělati;
— a také: hraji, hra.
ješ . ., impt. hraj, hrajte,
příč. hrál, podle oz.
lati

hřáti, zahřátí atp., hřejí,
-eš, 3. mn. hřejí, impt.
hřej, přech. přít. hřeje,
hřejíc,přech. min. hřáv,
přič. hřál, hrán, novo
tvar hřát; podst. jm.
hřání, 'zahřání, -tí

hráze n. hráz, ž. ; hrázka
hrazen, hrazení, z hra

diti; neprávem hražen,
hrožení

hražen, hražení v. hra
zen a hraditi

hřbitov, -a, m.
hrčeti, 3. mn. hrčí
hrdélko
hrdinný; -ost, -i, ž.
hrdopyeh, -a; -pýšek,

-ška, m.
hřeben, -e, m.; -ář, -e, m.
hřebíček, -čku, m.;

-čkový
hřebík, -u, m.
hřebikář, -e, m.
hřib, -u, m.; hříbek
hříbě, -ěte, stř. ,'hříbátko

ž hřibátko
hříběcí, nikoli chřípěcí,

stř.
hříčka
hřídel, -de1e, m.; -ový
hřích, -u, m.; hříšný,

hříšník, -a, m.
hřímáni; hřimatel, -e,m.
hřiště, -ště, stř.
hříva, hřívou i hřívou;

hřivnáč, -e, m.
hřivna.
hřmíti n. hřměti, 3. mn.

hřmí
hrnčíř, -e, m.; -ství, stř.
hroch, -a, m.

hromaditi, 3. mn. -dí,
part. hromaděn

hromádka
hromnice, gen. hromnic,

dat. -ům, lok.-ích, instr.
-emi a -i

hromobiti, stř.
hromovladný
hrouda, hrudou, hrud,

hrudám, hrudách, hru
dami, také hroudou atd.

hrozba
hroziti, 3. mn. hrozi,

přžč. hrožen
hroznýš, -e, m.
hrožení, hrozba
hrst, i, ž. ; množ. nom.

akk. -hrsti, gen. -1',dat.
-em, lak. -ech, instr.
hrstmi

hrtan, chřtán, -u, m.
hrubián, -a, m.
hruď, -di, ž.
hrudi, stř.
hrudka
hrůza
hrýzati, hrýži, -eš, 3.

mn. hrýží, impt. hryž,
přech. hrýže, hr_ýžíc;
a častěji novotv.: hrý
zam, -áš . ., žmpt. hrý—
zej, přech. hr_ýzaje,
-ajíc; part. min brý
zal, hr_ýzav, hryzán

brýzti, hryzu, -eš, 3. mn.
hryzou, impt. hryz,
hryzte, příč.hryzl, hry
zen, podst.jm. hryzení;
vedle toho je také hrý
zati, 1). t.

hrzeti, zastaralé: po
hrdati, ze stč. kompt.
hrzi : hrdějšž; praes.
3. mn. hrzejí, impt.
hrzej, přech. hrzeje,
-ejíc

hubeněti, 3. mn. -ějí



hubka
hučeti, 3.
hudba
budu v. housti
Hugenot, -a, m.
Hugo, gen. -y, dat. lak.

-ovi, akk. -u, instr. -ou,
5 39

hůl, holi, ž.
hulán, -a, m.,- -ský
hůlka, hůlčička
humanita, lidskost
humánní, lidský
humor, -u, m.; -istický
Hlmové, hunský
hůře n. hůř
Hus, -a, m.; Jan Hus,

gen. Jana Husa i Husí
husí, na př. péro
husita, -y, m.; mn. -ité
Hustopeč, -e, ž.
hustý, hustější, hustší
hut %.huť, -ti, ž.; hutní,

-nický
hvězdářství, stř.
hvězdozpyt, -u, m.
hvizd, -u, m.
hvizdati; tvary zastar.:

pracs. hvíždi, hvížděš,
imp t.hvižď, přech. hvíž
dě; za nčje hvízdam . .,
hvízdcj . ., hvízdaje

hvizdnouti %. hvízd
nouti; hvízdati

hvozd, -u, m.
hyacint, -u, m.; -ový
hýbací
hýbati, hýbu, -eš, 3. mn.

hýbou, a novotv. hý
bám, —áš, 3. mn. hý
bají ; imp t. hýbej ,přech.
hýbaje, -aj1'c

hýčkati
hydra
hydrát, -u, m.
hydraulický
hyena

mn. hučí
hygroskop, -u, m.
hýkati

*hýl, —a,m., =hej1
Hymen, -a, m.
hymna; -us, gen. -u, m.
hyperbola
hypochondric, ž.
hypotenusa
hypotheka; -eční
hypothese, ž.; -thetický
hýřil, -a, m.
hysterie, ž.
hyzditi, 3. mn. hyzdí,

příč. hyžděn
hyždění ?;hyzditi

Ch.

chaběti, 3. mn. -ějí;
chabnouti

chabrus, -usu, m.
chalcedon, -u, m.
Chaldaea, -aey n. -e_je,ž.
Chalkis, -idy, ž.
chamaeleon, -na, m.
chamrad', -di, ž.
chán, -a, m.
chance, ž. (vg/sl.ššs)
chansonetta (ch čti š)
chaos, -su, m.
chápavý
charakter, -u, m., po

vaha
Charis, -ity, ž.
charmantni (ch čti š)
Charon, -a, m.
Charvát, -a, m., : Chor

vat, 2). t.
Charybdis, -dy, ž.
cháska
chasník, -a, m.
chátra
-chazeti, vycházeti atp.;

3. mn. -chazejí, žmpt.
-chazej, přech. -chá,
zeje, -ejíc

Cheb, Chebu, m.

chcf (ch čti š), n. podle
výsl. ob. šéf, —a, m.

chemik, -a, m.; —ický
Chersones, -su, m.
cherub, též -ín, -a, m.
chimaera
chinin, -u, m.
chirurg, -a, m.
chladici, čím se chladí,

chladící, kdo neb, co
chladí

chladnouti, part. chladl
chlácholiti
chlapecký
chléb a také

gen. chleba
chlév, -a, m.
chlipěti
chlípný ; chlípněti,3.mn.

-ějí
chlor, -u, m.
chmel, -e,m.; -iště, -iště

stř.
chmura, nikoli chmůra

ani chmúra
chmýr, -u, m.; chmýří,

stř.
Choceň, Chocně, ž.
choditi, 3. mn. chodí,

přič. chozen
chochol, -u, m.
cholerický
chor, -u, m. ; chorál, -u,

m.; chorista, m.
Chorvát i Charvát, -a,

m.; též -at
choť, rodu mužsk.

manžel, na př. sestřin
choť, gen. sestřina
chotě atd., podle vz.
oráč; ——rodu žensk. :
manželka, na př. bra
trova choť, gen. bra
trovy choti atd., podle
vz. kost

Chotěboř, -e, ž.jm. míst
ní, do Chotěboře atd.

chleb, m.,



Chotěbuz, -e,ž. jm. mist
ni, do Chotěbuze atd.

Choteč, -tče, z'.jm. mist
ni; nikoli Choč

choulostivčti, 3. mn. -ějí
chození, nikoli chodění
chřadnouti, chřadl, no

votvar chřadnul
chramostýl, -e, nov. -a,

m.
chránící, čimsc chrání;

chránící, kdo chráni;
chranivý; chranič, -itel

chrápati, chrápu, -eš,
3. mn. chrapou, novo
tvar chrápám, -áš, 3.
mn. chrápají, impt.
chrapej, přech. chrápaje

chraptěti, 3.mn.chraptí
chřást, -u, m. : Chrást

u zeli; chřast n. chřest
—_zvnk chřestivý

chřástal, -a„m
chrastí,st1.
chrčeti, 3. mn. chl'ČÍ
chrestomathie, ž.
chřestýš, -e, m.
chrie, ž
chřípě, -ě, ž.; chřipka.
chromatický
chronický
chrouti, chi-uji, -eš, 3.

mn. chi-ují, impt. chruj,
part. chi—uje,-íc, chrul,
chrut

chřtán, hrtan, -u, m.
Chrudim, -ě, z'.; do Chru

dimě atd.'
chrlíji v. chrouti
chrůpati jako chrápati,

v. t.

chrysolith, —u,m.
chtíč, -e, m.; chtivý
chtíti,'chci, chceš, 3. mn.

chtí a chtějí; impt.
chtěj, chtějte; přech.
chtě, chtíc a chtěje, -ějic
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chuďatko
chůdy, ž. pomn.
churavěti, 3. mn. -ějí
chut, dial. chuť, -i, ž.;

množ. nom. akk. chuti,
gen. -í, dat. -em, lok.
-ech, instr. chutmi

chůva
chůze, ž.
chvála, gen. mn. chval;

chvalný
chvalořeč, -i,zž
chvalozpěv, -u, m.
chvastati, -a.vý, -al
chvátati; -avý; chvatný
chvíle, gen. mn. chvil
chvilka; -ovy
chvíti, chvěti, chvějí,

-eš, 3. mn. chvějí, impt.
chvěj, přech. chvěje,
chvějíc

chvoj, -e, ž.; chvojí, stř.
chyběti, podmětné—_ ne

býti, 3. mn. -ějí
chybiti, 3. mn. chybi
chýliti, 3. mn. chýlí,

impt. chyl
chyše, ž.; chyška
chytrácký

I.

i, v kdy pišeme 5 3
-i, -í kdy píšeme 5 4
-i koncovka 1. os. jedn.,

a -í 3. os. množ.; ně
kdy -u, -ou Š' 78

-í a -ejí v 3. os. množ.
5 79

-i, podst. jm. ženská toho
zakončení z lat. -ia a
-io: Maří, bibli, kom
missí, orací atp., skloň.
podle vz. paní 5 4.4

-ica, příjmení mužská
toho zakončeni, na př.
Hnilica, gen. -ici (v nář.

východních -ice), dat.
lok. -icovi, akk. -icu,
vok. -ico, instr. -icou
5 4.2

-ice, pomnož. jm. mistni
toho zakončeni, Lobko
vice atp. 9 3,2

idea, gen. idey n. idejc
atd.

ideál, -u,m
identický
idiom, -u, m.
idiosynkrasie, ž.
idiotismus, -smu, ni.
idylla, -ický
-ik-ai-, podst. jm. toho

zakončení (z —ík),např.
pílnikař 5 25

Ilias, -ady, ž .
illegální, nezákonný
illegitimní
illuminace, ž., osvětlení
illuse, ž.
illustrace, ž.
Illyrie, ž
imaginarni
imitace, ž., napodobení
ímmatrikulace, ž.,zápis

do matrik
immobilní
immoralita, nemravnost
immortelka
immunita
imperativ, -u,m.,rozka

zovací způsob ($ 80
impertinence, ž., drzost
ímprovisátor, -a, m.
-in, vlastni jména slo

vanská toho zakončení,
na př. Karamzin, gon.
-ina, instr. -inem Š' 53

indemnita
Indián, -a,m
indický
indifferentismus, -smu
indignace, ž.
indigo, stř.



indikativ, -u, m.
indirektní, nepřímý
indiskretní
individualní
indukce, ž
industriální
infinitiv, -u, m. 5 73
iniciálka
iniciativa
inkassovati
inkognito, stř.
inkolát, -u,m
inkonsekvence, ž., ne

důslednost
inkoust, -u, m.
inkunabule, ž.,prvotísk
inkvisice, ž.
inserát, -u, m.
installace, ž.
instinkt, -u, m.
instituce, ž.
instrukce, ž.
instrumentál, -u, m.
integrál, -u, m.
intellektuální
intelligence, ž
interdikt, -u, m.
interessantní
intermezzo, -a, stř.
internacionální, mezi

národní
interpellace, ž., dotaz

v jednání sněmovním
atp.

interpunkce, ž
interregnum, -na, stí.
intrika, pletícha; -án,m.
invalida, -y,m
invase, ž., vpád
inženýr, -a, m.
ionický
ironický
irracionální
irreální
i_rritace, ž., podráždění
-iště, nikoliv -iště ;podst.

jm. toho zakončení, na
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př. bičiště, ohniště, spá
leniště, strniště atp.,
gen. :iště, dat. -išti atd.,_
jako moře; chybně: gen.
-ištěte atd.

Ital, -a, m. (starověký);
Italian, -a,m. (nynější) ;

\!

Italie, z

J. 3
já, gen. rhide, dat. mně

a , Makk m'e a milic,
lok. mně, instr. mnou

jablíčka
jabloň, -ně, ž.
Jablonné, -ého, stř.

jméno místní
jádro, yen. mn. jader;

jádrový; jadérko; ja
drnj'r

jahelný
jáhen, -hna, m.
jáhla, mn. jáhly, gen.

jahel
jahůdka
Jáchym
jakkoliv, jakkoli
jakmile
jakoby : jako, na př.

byl jakoby u vidění :
jako u vidění; naproti
tomu: byl, jako by
viděl (v 1. os.: jako
bych viděl) atd. 9 90

jalověti, 3. mn. -ějí
jalůvka, jalovice, ž.
jáma, gen. mn. jam
Jan, vok. Jene
janičar, jančar, -a, m.
Janků, příjmení, gen. —ů

atd., neskloňováno 5 54
Janské Lázně, ž. pomn.
jantar, -u, m.
Janů, příjmení, gen. -ů

atd., neskloňováno 5 54
Jarolím, _-a,m.

Jaroměř, -e, ž.'jm. míst
ní, do Jaroměře atd.

Jaromir, -a, m.
Jaroslav, -a, m. jm.

osobní; — a Jaroslav,
-ě, ž. jm. místní, do
J arosiavě atd. '

jásati, -avy'
. jasmín, -u, m.

jasněti, 3. mn. -ějí
jásot, -u, m
jaspis, -u, m.
jatky, ž. mn.; jatek, jat

kám, na jatkách, jat
kami

játra, stř. pomn. (m. za
star. játry, ž.), jater

javůrek;jav01, -u, m.
jazyk, -a í -u, m.,ja

zýček; jazyčník; ja
zykozpyt, -u, m.

jdu v. jíti, jdu
ječeti, 3. mn. ječí
ječmen, -e, m.; ječmen

ný n. ječný
jeden, jedna, jedno, gon.

jednoho, jedné, jednoho
atd. Š' 66', 1

jedenáct n. -cte; od
jedenácti let, předjede
nácti lety atp. Š' 66, 5

jediný; jediné: jen
jednodenní
jednoduchý, -dušši
jednoduše, -šeji
jednomyslný
jednostranný
jehla; -ařství
jehličí, stř.
jehněci, níkolív jehněčí
jeho a ho Š' 62, 7
jej v. 011,jeho 5 6.2, 7
jeji, má koncovky jako

pěší: její bratr, jejího
bratra, jejímu bratru
atd.; nikolí: její bratra,
její bratru atd., v. 5 64



jejich ajich 5 62, 7; —
jest rozdíl mezijejich
: gen. množ. k nom.
oni (ony, ona), a je
jich gen. množ.
k nom. její, o. 5 64

jelen, -a, m.; jeleni
jelito, jelítko
jemněti, 3. mn. -ěji
jemu a mu Š' 62, 7
Jenik, -a, m.
Jenisej, -e, m.
jenž, jež, jež, má — mimo

nom., jedn. a množ. —
tvary a koncovky jako
zájm. on, jeho atd., v.
5 62, 7

jeptiška
jeřabina, -inný
jeremiáda
Jericho, -a, stř.
Jeronym, -a, m.
Jerusalem, -a, m.
jeseň, -ě, ž.
J eseník (m. mník), -a,m.
jesle, ž. pomnož., gen. _

jeslí, dat. -ím, lak. -ích,
žnstr. -emi

jestliže
jesuita, m.; mn. jesuité
ješitný
Ještěd, -a, m.
jetel, -e, m.
Jevíčko, -a, stř.
jeviště, -ště, stř.
jez, -u, m.
jezdec, -dce, m.; jez

decký
jezditi, 3. mn. jezdí,

přžč. ježděn, vyježděn
jezdkyně, ž.; gen. mn.

-ym' n. —yň
jezérko, -1'rko
jezvec n. jezevec, je

zevce, m.
ježdění, nikoli jezdění
Ježíš, -e; Ježíšek
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ježto (zastar. ješto)
jícen, jícnu, m.
Jičín, -a., m.; jičínský
Jidáš, -e, m.
jídlo, jídelní, jídelna,
jih, -u, m.
Jihlava, -y, ž.
jihnouti; jihl
jich, v. on, jeho 5 6,2, 7
jícha
jíkati, -avý
jikavec, -e, m.
jikra, -na.tý, -ná,č
jíl, -u, m.
jilec, -e, m.
Jiljí, gen. -í a -1'ho5 33
jilm, -u, m.
jílovec, -e, m.
Jílové, -ého,

místní
jimatel, -e; též jimatel
jímati, -avý
jímka %. jímka
jinak
Jindřichův Hradec,

Jindřichova. Hradce
jiní, stř.,=jinovatka
jinoch, -a, m.; jinošství
jinojmenný
jinostran ý
jinotajný
jinovatka: jíní
Jiří, gen. -í a -ího 5 33
Jiříček
jiřička
jiskra; -kerka; -krný
jisti, jím, jiš, 3. mn.

jedí (nikoli jí !); impt.
jez, jezte; přech, přít.
jeda, -ouc . ., min. jed,
jedši, příč. min. č. jedl,
-a, -o, trp. jeden, je
dena

jistina, -inný
jistý
jíška _
jíti, jdu, -eš. ., žmpt. jdi,

stř. jm.

jděte, přech. přít. jda,
jdouc . ., min. šed, šed
ši . ., přžč. šel, šla atd.
Místojdu,jdeš. .,jdi. .
je ojazyku obecnémdu,
deš. ., di atd.; jazyk
spisovný toho nedo—
pouští

jíti, jmu v. jmouti
Jitka
jitřenka
jíti-ití : pobuřovati; jí

třiti se : podbz'raii se
jitřní
jitrnice, ž.
jitro
jitrocel, -e, m.
jiva, gen. mn. jiv; jí

vovi : jívooé stromy;
jívový

jizba, -ička
jízda.; jízdárna; jízdec

ký; jízdectvo; jízdný
Jizera
jizlivec, -ivost, -ivý
jizva
již=už
-jíždčti, vyjížděti atp.,

3. mn. -jíždějí, impt.
-jížděj, přech. -jíždějc,
-čjíc

jižní
jmel, -u, m.; jmelí stř.;

-lový
jmění, j epodstjm. k slo

oesn míti (stč. jmieti,
přžč. min. trp. jmien,
jmiena, -o)

jmenný
jméno a také jmeno; mn.

gen. jmen
jmenosloví
jmín, je příč. min. trp.

slov. míti (stč. jmietí,
přžč. jmien)

jmouti, jmu, -eš . ., impt.
jmi, jměte, part. jma,



jmouc . ., jal, jala . .,
jav, javši . ., jat, jata. .,
podst. jm. jetí

jockey (vg/sl.džokí, obec
ně žokej)

jod, -u, m.; -ový, -id
joviální (i čti ž)
Joviš, -e, m.
jsem, jsi, jest %.je, jsme,

jste, jsou, přech. jsa,
jsouc. Nikoli sem, si..
m. jsem. .; 0.2.os.jedn.
nikoli jseš n. seš m. jsi;
ty jsi nesl, ty jsi pá.
nem — tys nesl, tys
panem; „ 3. os. jest
%.je, avedle toho i jesti,
ale toto jen v řeči ve
lebné

jubilár, -a„ m.
Julius, -ia, m.
Juno, Junony, ž.
Jupiter, Jupitera; v tex

tech jilol. Jova, Jovovi
atd.

jurista, -y, m., právník
justiciář, -e, m.
justifikace, ž.
Juvenal, -1a, m.

K.

k, ke, ku, předl., v. 5 9,
1 a .2

kabel, -belu, m.
káceti, 3. mn. kacejí,

z'mpt. kácej, přech. ka
ceje, -ejic

kacíř, -e, m.; -ský
Káča, gen. -i (dial. -e),

dat. lak. -i, dkk. -u,
vok. -o, instr. -ou 5 42

kačer, -a., m.; -írek
káď, -i a -ě, ž.
kadeř, -e, ž.
kadi, -iho, m.
kadidelnice, ž.
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kadítko
kahan, -u, m.; -ánek
-kájeti, ukajeti, 3. mn.

-kajejí, žmpt. -kajej,
přech. -kájeje, -ejíc

kající; kajícný, kajícník,
kajicnice, kajicnost, ne
spr. -icn

kakao, -aa, stř.
kakofonie, ž.
kaktus, -tusu, m.
kaleidoskop, -u, m.
-káleti, pokáleti atp.,

3. mn. -kalejí, žmpt.
-kálej, přech. -káleje,
-ejic

Kalifornie, ž.
kalíšek, -šku, m.
kališnik, -a, m.
kalligraf, -a, m., kraso

pisec
kalvín, -a, m.; -ský ;

-stvi
Kalypso, -sy, ž.
kamarád, —a,m.; —adka
kamarilla
kamelie, ž.
kámen, kamene, m.
kamének, -u, m.; ka—

minek, -u, "m.
kameník (m. mník), -a,

m.
kamenitý
kamenný, — kameno

uhelný
Kamýk, -a, m.
kamzík, -a, m.; -ič1'
kanál, -u, m.
Kanárské ostrovy
kancelář, -e, m.
kancionál, -u, m.
kancléř, -e, m.; -ství
kančí
kandidát, -a, m.; -átka
káně, -ě, ž.
kanonický
kantáta

kantina
kantnýř, -e, m.
kanton, -11,m.
kanzona
kapacita
kapati, kapu, -eš, 3. mn.

kapou a kapám, -áš, 3.
mn. kapají, impt. ka
pej, přech. kapaje, -ajíc

kapě, -ě, ž.
kapella ž kapela
kapillární '
kapitál, -u, m.
kapitán, -a, m.
kapitulace, ž.
kápnouti
Kappadocie, ž.
kapraď, -i, ž.
kapucín, -a, m.
kara
karabina
karaíiat, -u, m.
karantena
karát, -u, m.
kárati, zastar. káři,-eš,

3. mn. kaří, za to ká
rám, -áš, 3. mn. kai-aji;
impt. karej, přech. ká.
raje, -ajic

kardinál, -a, m.
karikatura
Karlín, -a.,m. ; karlínský
karmazín, -u, m.
karmelitan, -a, m.
karmín, -u, m.
Karolinum, -na, stř.
karrussel, -u, 171.
Karthago, -a, stř., nebo

Karthago, -íny, ž.
Kartouzy, -ouz, -ouzům,

m. mn.
kayyatida, -idy, ž.
kasa, pokladna
kasárna, -y, ž.; obyč.

mn.
kasino, —a,stř.
kasir, -a, m., pokladník



kassace, ž.,;zrušent -ačn.i
kasualismus, -ismu
kašel, kašle,m
kašlati, kašli, -eš, 3. mn.

kašli, obyčejně bez pře
hlásky kašlu, kašlou;
žmpt. kašli, kašlete;
přeeh. kašle, kašh'c

kašmír, -u, m.
katarakt, -u,m
katarrh, -u, m.
kategorický
kathedra : učitelská

stolice ,' kathedrála
kati se, kaji se, kaješ

se, 3. mn. kají se; impt.
kaj se; přech. kaje se,
kajíc se; part. min..
kal se, kav se, podst.
jm. kání, pokání

katolík
kauce, ž.
kaučuk, -u,m
káva, instr. kávou
kavalír, -a, m.
Kazaň, -aně, ž.
kázání, zastar. kázaní

5 77
kazatel,

vz. oráč,
kazati, káži, -eš, 3. mn.

kaží, tmpt. kaž, přech.
káže, kažíc

kázeň, -zně, ž.
Kazimír, -a, m.
kaziti, 3. mn. kazí, tmpt.

kaz, kazte, příč. kažen
každodenní
kažení (kaziti), nikoli

kazeni
-kážeti, překážeti, 3. mn.

-ká.žejí, tmpt. -kážej,
přech. -ká,žeje, -ejíc

kbel, kbele, m
kdybych, kdybys,kdyby,

kdybychom, kdybyste,

-e, m., podle
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kdyby ses učil, kdyby
sis pamatoval atp., 'ni
koli: kdybys se. ., kdy
bys si . . — Jest rozdíl
mezi kdybych a kdy
bych, v. 5 90

kel, klu, m
keř, kře a keře, m.
kéž
kibitka
kiosk, -u,m
Kirgizové, m. mn.
klácení, z klátiti
klada, gen. mn. klad
kladívko
kladka, kladkostroj
klamati, klamám, -á.š,

3. mn. klamají, tmpt.
klamej, přech. klamaje,
-ajic; novotvary: kla
mu, -eš, 3. mn. klamou,
'lmpt. klam, klamte

klaněti se, 3. mn. kla
nějí se; tmpt. klaněj
se a častěji klaň se
(odchyl.); přech. kla
něje se, přtč. klaněl se

-klaněti, sklaněti atp.,
3. mn. -klanějí, tmpt.
-klá,něj,přeeh. -kláněje,
přz'č. -klaněl

klarinet, -etu, m.
klassický
klatba
kláti, koli, kůleš, kůle. .,

3. mn. koli, impt. kol,
kolte, přech. kole, ko
lic, part. min. klal,
klav, klan; zastarala
a nahrazuje se slovesy
bodati, píchati atp.;
v jazyku knižném vy
skytuje setaké novotv.
-koliti, skoliti někoho
m. seklati

klátiti, 3.mn. klátí, žmpt.
kdyby, srov. bych; — klat, příč. klacen

klausule, ž
klausura
klavír, -u, m.
klečeti, 3. mn. klečí
kleknouti, kleknu,part.

min. klekl, -a., -o, klek,
-ši

klenot, zastar. klénot
klepati, klepu, -eš,

mn. klepou, novoty.
klepam atd. ,' impt. klep
a klepej, předl. kle
paje, -ajíc

klerik, -a,m
klerus, -ru, m.
kleště, gen. -1', ž. mn.
kletba
klevetati, klevetam,-áš,

tmpt. klevetej, přech.
klevetaje, zastar.: kle
veci, -eš, impt. klevec,
přech. klevece, -lc

klí, drahý kli, drahého
kh' 5 33

klíceti : kulhatt,aby/'t
kléceti; praes. klícím,
-iš, 3. mn. klíceji', tzn-pt.
kh'cej, přech. klícejc,
-ej1'c

klícka
klíč, -e, m. ; klíček, -čku,

90.

m.
klíčiti, 3. mn. -čí, tmpt.

klič
klička
klih, -u, m.; -ovati; -ový
klika; -atý
klín, -u, m. ;
klinika
klínovatý
Klic, Klie, ž
klisna
klišt, -ě,m., a klíště, -ětc,

stř. (hmyz); -ovitý
klíštky, ž. mn., malé

kleště

-ek, -ec, -ový



klíti, praes. kleji, -eš,
impt. klej, přech. kleje,
klejíc, přtč. klen, podst.
jm. kloní jsou novotv.

- m. klnu, -eš, klň, klna,
klnouc; viz klíti, klnu

klíti, klnu, -eš; žmpt.
klň, klňte; přech. přít.
klna, klnouc;part. min.
klel, klev, klat ž klet,
přid. jm. prokletý i pro
kletý, podst. jm. kletí.
— Vznikem novotvarů
sloveso toto se zdvoj
násobila, z by'v. kliti,
stč. kléti, klnu jest jed
nak klíti, kleji, jednak
klnouti, klnu; novotv.
vyskytují se dosti často
takévjazykusptsovném

kliti : klubatz', praes.
kliji, -eš, 3. mn. klijí,
impt. klij, klijte, přech.
klije, klijic, v.jazyku
obecné-m klouti, kluju,
vejce se kluje; infinitiv
vlastní je klvati, v. t.

-klízeti, poklízeti atp.,
3. mn. -klizejí, žmpt.
-k1ízej, přech. -klíze_je,
-ejíc

kližiti, klížiti
klnouti, part. min.klnul,

klnuv, klnut, podst. jm.
klnutl jsou novotvary
misto kliti, klel, klev,
klat n. klet, kleti; v.
kliti, klnu

klobati v. klubati
klofati, klofu, -eš a klo

fám, -áš, impt. klofej
kloktati, kloktám, -áš,

3. mn. kloktají, impt.
kloktej, přech. kloktaje,
-ajíc; zastaralé pracs.
klokci, -eš, impt. klokci,
přoch. klokce, -1'c
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klopýtati, klopýtnouti
Klotho, -thy,- ž.
klouzati, klouži, -eš, 3.

mn. klouží, a klouzám,
-á.š,z'mpt.klouzej, přech.
klouže, -íc a klouzaje,
-ajíc

klubati n. klobati;klubu,
-eš, 3. mn. klubou, a
klubám, -áš, impt. klub,
klubte a klubej, klu
bejte, přech. klubaje,
-a_jíc

klubko, -bíčko
klůcek, -cku, m.
kluzký
klvati, praes. kliji, -eš,

3. mn. kliji, impt. klij,
klijte, přeoh. klije, kli
jíc, part. min. klval,
klvav, klván, podst. jm.
klvání. Novotvary: inf.
klíti a praes. klvám
atd.

kmen, -e, m.; kmenný
kmet, -a. (zastav-. -ě), m.,

s 4.9
kmín, -u, m.; kminka;

kminový
kmit, -u, m.
kmitati, kmitnouti
kněz, -e atd., m., podle

vz. oráč; jedn. vok.
kněže i knězi. Množ.
č. nom. vok. kněží, gen.
kněží, dat. -1'm, akk.
-i, lok. -ích, tnstr. -1'mi;
nikoli: knězi n. kně
zové, knězů atd. 5 43

kněžský; kněžstvo
kniha, gen. mn. knih;

knihař; knihkupec;
knihovna; knihtiskař

kníkavý
kníže, gen. -ete atd. Je

rodu mužsk., na př.
slavný kníže; kdysi bylo

rodu stř.: slavné kní
že. ., a archaisticky'
tento způsob vyskytuje
se v jazyku knižném
druhdy dosud, v č.
množ.: slavná knížata,
je pravidlem

knížetství
knížka; -žečka.
knižný
knoflík, -u, m.; kno

flikář
kňučeti, 3. mn. kňučí
knuta
knůtek, knotek, -t-ku,

m.
kobka,
kobliha
kobyla.
kobza
kočí, yen. -ího atd., m.;

množ. nom. kočí, gen.
-ích atd. jako pěší 9 45

kodex, -exu, m.
kodioill n. -ci1, -u, m.
kodifikace, ž.
koefficient, -u, m.
koketa
kokon, —u,m.
kolár, -u, m.; -árek,

-á.rku, m.
kolář, -e, m.
kolébati, kolébu, -eš, a

kolébám, -áš, impt. ko
leb a kolébej, přech.
kolébaje

kolébka.
kolej, -e, ž., kolem vy

jetá stopa; jiné je kol
lej, v. t.

kolénko, kolínko
kolenní
koleno, gen. -a atd.,

stř.; odchylkou také
gen. do třetího kolene,
tok. v pátém koleni,
podle rámě. — Zbytek



čz'sla dvojného: gen.
u kolenou, lak. na. ko
lenou, chybně: kole
nouch; instr. kelenoma
zastaral, lépe koleny

Kolchis, -idy,zž
'kolibřík, -a,m
kolik, neurč. číslovka;

kolik lidí, od kolika
lidi, kolika. lidem atd.
5 71; kolikrát; kolik—
tolik

kolik,
kolika
Kolín, -a, m.; kolínský
kolísati, —avý
-koliti, novotoarm.kláti,

t). t.

kollace, ž.
kollatura
kollega, -y, m
kollegiální, -iátní
kollegium, -ia, stř.
kollej, -e, ž., z lat. col

legium
kollektivni, hromadný
kollise, ž.
kollodium, -ia„ stř.
kolomast, -i, ž.—,_ kolo

maz, -i, ž.
kolona, made.
koloniální, osadnicky'
kolonisace, ž.
Kolonos, -ona, m.
kolorace, ž.
koloratura
kolos, -osu, m.; kolo

sálm'
kolovrátkař, -e, m.
kolportér, -a„ m.

_u,m

kolyba
komando, kommando,

-a, stř.; -dér, -a, m.
komár, -a, m.
komedie, komoedic, ž
kometa
komický
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komíhati se
komik, —a,m.
komín, -a, m.; komi

nář, -e, m; kominik
(m. -nnik), -a, m.

komisař, -e, m.
komisárek, -arku, m.
komise, kommisse, ž.;

-ionař, -e, m.
komitét, -u,m
kommentař, -e, m.
kommerciální, kom-'

merčni
kommuna; -nikace, ž.;

-nismus, -ismu, m.
kommutace, ž.
komonstvo
kompaktáta, stř. mn.
komparativ 5 15
kompilátor, -a„ m.
komplex, -exu, m.
komplikovaný
komposice, ž.
kompost, -u, m.
kompromis, -u, m.
kompromittovati
komptoir (v_i/sl.kčtšar),

- , m.
komteska, též konteska
komthur, -a, m.
komůrka
koňař, -e, m.
koncept, -u, m.
koncert, -u, m.
koncesse, ž.
koncilium, -ia, stř.
koncipient, -a, m.
koncipista, -y, m
kondice, ž.
kondicionál 5 89
konduita
konduktér, -a, m.
konfederace, ž.
konfekt, -u, m.
konference, ž., porada
konfesse, ž., vyznání

(náboženské)

konfirmace, ž.
konfiskace, ž., zabavení
konflikt, -u,m
konfuse, ž., zmatek
konglomerát, -u, m.
kongres, -u, m.
kongruence, ž.
koník, -a, m.
konipas, -a, m;

-aska., m.
koniř, -e, m.
konírna
konjektura
konjugace, ž., časování
konklave, -ve, stř.
konkluse, ž., závěr
konkordát, -u, m.
konkretní, srostity'
konkurrence, ž.
konkurs, -u, m.
Konopiště, -iště, stř.
konsekrace, ž.
konsekvence, ž.,

slcd'nost; -entni
konsens, -u, m., souhlas
konservativni
konservatoi', -e, ž.
konsignacc, ž.
konsilium, -ia, stř.
konsistoř, -e, ž.
konskripce, ž., soupis
konstantní
konstellace, ž.
konstituce, ž.
konstrukce, ž.
konsul, -a, m.
konšel, -a, m.
kontrakt, -u,m.,smlouva
kontrapunkt, -u, m.
kontribnce, ž.
kontrola.; -lor, -a, m.
kontroverse, ž.
kontura
konvence,

nience, ž.
konversace, ž.
konvičkář, -e, m.

-ásek,

dů

ž. ; konve



konvikt, -u, m.
koordinace, ž.
kopáč, -e, m
kopati, kopu, -eš a ko

pám, -áš, žmpt. kop,
kopte a kopej, kopejte,
přech. kopaje

kopejka
kopie, ž.; kopírovati
kopiník, -a., m.
kopist, -i, š.
kopista, -y, m;.
kopka
kopřivka
koprněti, 3. mn. -ějí
kopyto; kopýtko; kopy

tář, -e, m.
korábník
korál, -u, m; korálek,

-u, m; korálkový
kořalnictví
koramisovati
korán, -u, m.
-k0řá.n, dokořán
Kordillery (11čti lj)
kořen, -ene, m.; koře

nitý; kořenný
kořínek, -u, m.; kořín

kář, -e, m.
Korint, -a., m.
kořist, -i,zž
kormidlo , -delm'k,-a,m.
kormutlivý
kornatěti, 3. mn.
koroptev, -tve, ž
korouhvička
korrektura, oprava

-ějí

korrelace, ž,
korrepetitor, -a, m.
korrespondence, ž.
korridor, -u, m.
korrupce,z'
korsar, -a.,m., námořní

lupič
Korsika
korunní
korunovační

Pravidla.

!kouleti, 3.
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korveta
koryfej,

-ové
korýš, -e, m
koryto; korýtko; koryt

nik, -a„ m.
kosmák, -a, m.; -ma.tý
Kosmas, Kosmy, m.
kosmetika
kosmopolitismus,

-ismu, m.
kosmos, kosmu, m.
kosodélník, -u, m.
kosoúhlý
kost, -i, mn. nom. akk.

kosti, gen. kostí, dat.

-e, m. ; mn.

kostem, lak. kostech,
žnstr. kostmi

kosteliček, -a, m.
kostěný
kostík, -u, m.; -ový
kostival, -a, m.
kostnatěti, 3. mn. -ějí
kostrbatěti, 3. mn. -ějí
kosýr
košař, -e, m.
košík, -u, m.; košikář,

-e, m.
Košíře, gen. Košíř, dat.

Košířům, m. pomn.
koštál, -u, m.
koštatář, -e, m.
kotel, -t1u, nov. -tle, m
koterie, ž.
kothurn, -u, m.
kotillon, -u, m. (vysl.

kotyljó), nebopodle vý
slovnosti ob_yč.kotiljon

kotlář, -e,m
kotlík, -u, m.
kotlina
kotník, -u, m.; -íček, -u,

m.
kotvioe, z., -ička,;-ičník
koukol, -e,m

mn.kou1ejí | koželuh, -a,m

koupati, koupu, -eš a
koupám, -áš, impt. kou
pej, přech. koupaje

koupel, -pele, ž
Kouřim, -ě, ž. jm. míst

ní: do Kouřimě atd.
kouřiti, 3. mn. kouří,

žmpt. kuř
kousati, kouši, —eš,3.

mn. kouši, a kOl'lSál'n,
-á.š, -aji, žmpt. kousej,
přech. kouše, koušíc a
kousaje, -ajíc

-koušeti, zkoušeti, po
koušeti, 3. mn. -ejí,
z'mpt. -koušej, přech.
-koušeje, -ejíc

kouštiček, z býv.kůšček
kouti, kovati, kuji, -eš,

3. mn. kuji, žmpt. kuj,
kujte, přech. kuje, ku
jíc ;part. min. kul, kuv,
kut vedle koval, kovav,
kován; srov. kovati

kouzelník, -a, m.; -ický
kování, stř.
kovář, -e, m.; kovářík,

-a, m.; kovárna; ko
vářský

kovati, praes. kuji, -eš,
3. mn. kuji, žmpt. kuj,
kujto, přech. kuje, ku
jíc, part. min. koval,
kovav, kován; vedle
toho jsou i novotvary:
praes. kovám, -áš, a
kovu, -eš, žmpt. kovej,
přech. kovaje, a inf.
kouti, part. kul, kuv,
kut

kovkop, -a, m
kovolijec, -jce, m.
kovoryjec, -jce, m
kozák, -a, m ; -á.cký

.kozí; -ina.
;-lužství

7



kožený
kožich, -u, m.; kožíšek,

-šku, m.; — kožišina,
kožišník, -a, m., kožiš
nický

kožnatěti, 3. mn. -ějí
krabatěti, 3. mn. -ějí
krabice, ž. ; -ičník, -a, m.
krácení slabik Š' 10
kráčeti, kráčím, -íš, 3.

mn. kráčejí, impt. krá.
čej, přech. kráčeje

krádež, -e, ž.
kradi, tajně
krahujec, -jce m.; kra

hulec, -lce, m.
krájecí, čímse krájí
kraječ, -eče, m.
krájeti, krájím, -íš, 3.

mn. krájejí, žmpt. krá.
jej, přech. krájeje

krajic, -e, m.
krajina; -jinný
krajkař, -e, m.
krákorati
kralevic, -e, m.
Kralice, ž.; kralický
králičí
králík, -a, m.; kralikář,

-e, m.
kralovati, kralování
Králové Městce, v.

městce
královédvorský
královéhradecký
kralovrah, -a, m.
království, stř.
Kramerius, -usa, m.
krámský
kraniologie, ž.
krápník, -u, m.
krása, lustr. krásou;

kráska; krasavice
kraslicc, ž.
krásný, kompt. krás
_ nější, zastar. krašší,

chybně krasší
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krasocit, -u, m.
krasochut, -i, ž.
Krasopaní, ž.,
krasopis, -u, m.
krasověda
krašší, krásnější
krátce, kratčeji
krater, -eru, m.
krátiti, 3. mn. krátí,

impt. krat, příč. krácen
krátký, kratší
kratochvíle, ž. -e atd.,

jako duše; gen. mn.
-chvil n. -chví1í. Pří
jmení mužskéKrato
chvile:gen. a akk. -e,
dat. -ovi atd., jako pa
noše; z toho je oclsutlm

Venuše

koncové samohlásky
Kratochvíl, skloň.
jako chlap

kráva, krávou,krav, kra
vám, kravách,krava,mi

kravata
krčiti, 3. mn. krčí
krčmář, -e, m.
kreatin, -u, m.
kreatura
kredit, -u, m., úvěr
křehký, křehčejší
krejčí, gen. -ího atd.,

m.; množ. nom. krejčí,
gen. -ích atd.,jako pěší

45
krejčířský
křemen, -ene, m.; kře

mének, křemínek, -nku,
m.; křemenný

křemík, -u, m.
křepký
křesati, křeši, -eš, 3. mn.

křeší, a křesám, -áš,
křesají, impt. křeš, křeš
te a křesej, křesejte,
přech. křeše, křešíc a
křesaje, -ajíc

kresba

kreslicí, člm se kreslí,
kreslící, kdo kreslí

kreslírna
křesťan, -a, m.; nm. kře

sťané
Kreta, Kréta
kretin, -a, m. (in čti 'ě)
krev, krve, ž.; krevní
křičeti, 3. mn. křičí
křída, instr. křídou
křidélko
křídelný
křídlatěti, 3. mn.
křidlice, ž.
křídlo, -a atd., stř.; pod

křídly (dvoj. instr.
-oma zastaral), srov.
5 29

křídlovka
křídlový
křidovati
křidovka
křídový
křik, -u, m.; křiknouti
křik, -u, m., : keřík,

-u, m.
kriminál, -u, m.
krise, ž.
křisitel, -e; též křísitel
křísiti, 3.mn. křísí,impt.

křis, přžč. kříšen
Kristián, -a, m.; Kri

stinka
Kristus, -ta, na.
kříšení, nikoli křísení
kříšt (houba), -ě, m.
křišťál, -u, m.; krystal,

-u, m.; křišťálový
kriterium, -ia, stř.

-ějí

_ kritik, -a, m.; kritika;
kritický

křivda
křivěti, 3. mn. -ějí, stá

vatl se křivy'm
křiviti, 3. mn. křiví, čl

nžli křivy'm
křivka



Křivoklát,
křivolaký
křivopřísežný; -m'k,-a,

m.; -nictví, stř.
křivoústý
křivý; křívější
kříž, -e, m; křížek, -žku,

-u,m

m.
křižák, -a„ m.; -žácký
křižala
křížiti, 3. mn. kříží
křižmo, chrisma.
křížmo, od křížiti
křižovati
křižovník, -a.,m.; -ický
křížový
Krkonoše,mužsk.množ.,

gen. do Krkonoš, dat.
ke Krkonošům, lokál
v Krkonoších, žnstr.
pod Krkonošemi ;podle
vz. panoše

krmník, -u, m.; chybně
krmík

krněti, 3. mn. -ějí
Kroisos, n. Kroesus,

-sa., m.
krokodil, -a, m.; -ový
kromě s gen.
Kroměříž,-e, ž. (dial.m.)
kromobyěejný
kronika
Kronos, -na, m.
kropici, čím se kropž,

kropící, kdo krom,
krotce, krotčeji
krotký, krotčejší, -tší
krtiěnatost, -i,zž.
krt1t1,krtím 3.mn.křtí;

křticí; křtitel, -e, m.;
křtitelnice, ž.

krůček, -u,m
kruh, -u,m.kroužek, m.
krůpěj, -e, ž
krupice, ž.
krupka
krupobití, stř.

Krušné hory,
krůta
krutihlav, -a, m.
krutý; krutější
kružítko
krváceti, 3. mn. krvá

cejí, impt. krvácej,
přech. krváceje, -ejíc

krvavěti, 3. mn. -ějí,
státi se krvavým

krvaviti, 3. mn. krvaví,
učiniti krvavým

krveprolití, stř.
krvežíznivý
krycí, čím se kryje
krychle, ž
Krym, -u, m.
krypta.
kryptogam, -u, m.
krystal, -u, m.,krysta

lisace, ž., krystalogra
fie,žz.

Kryštof, -a., m
krytí, kryjí, -eš, 3. mn.

kryjí, impt. kryj, přeoh.
kryje, -jíc; nikoli krej-:
kreju atd. Š' 85

krytosemenný
kštice, ž., gen. mn. kštic
ku vedle k, ke 5 9, 2
kučeravěti, 3. mn.-ějí
kudrnatěti, 3. mn.-ějí
kuchyně, ž.; gen. mn.

kuchyní n. kuchyň
kukle, ž., n. kukla,
kůl, kolu, m
kulatěti, 3. mn. -ě_jí
kulich, -a„m
kulminace, ž.
kůlna.
kult, -u,m
kultura
kumulace, ž.
kůň, gen. koně atd., m.;

ve rčení: sednouti na
kůň atp. zachován ak
kusativ tvarn starého.

ž. pomn. — Množ. nom. koně,
gen. koňů a -1', dat.
koňům a -ím, instr.
koni a koňmi; nom.
koně je podle neživot
ných, ale grammaticka'
shodaje podle významu
životného: bujm' koně
klusali atp.

kuna
kupé, m.

neskl.
kupon, -u, m.
kůr, kůru, m
kura, slepice
kůra, na stromech
kurátor, -a, m.
kuře, -ete, stř.
kurenda, oběžník(vika

riátnž atp.)

coupé, stř.,

kurie, ž.
kuriosíta
kůrka na chlcbč
kurnik, -u, m.
kuropění
kůrovec, -vce, m.
kurs, -u, m.
kurýr, -a„ m.
kůstka, kostka,
kustos, -osa n. -oda, m.
kůtek, -tku, m., kotník
Kutná Hora
kuvert (čti -vér), -u, m.
kůzle, -ete, stř.; kozle,

-ete, stř.
kůže, žnstr. jedn. a gen.

mn. koží atd.; kůžička.
i kožička

kužel, -e; ne kůžel ani
kůžel

kvádr, -u, m.
kvadrát, -u, m.; kva

drant, -u, m.; kvadra
tický; kvadratura,

kvadriennium, -ia, stř.,
čtyřletž

kvalifikace, ž.
7=í<



kvalita, jakost; -itativní
kvantita, kolikost;

-ita.tivni
kvardián, -a, m.
kvartál, -u, m.
kvartetto, stř.
kvasírna
kvasnice, ž.; mn. gen.

kvasnic
kvašení
kvaterno
kvestor, -a, m.; -tura
kvésti v. kvisti
květossavka
kvetoucí v. kvisti
květovaný
kvičeti, 3. mn. kvičí
Kvido, —ona. n. -dy,

39.
v. kviliti

kviliti, 3. mn. kvíh',
žmpt. kvil (zastaralé
kvěl), přech. kvíle, kví—
líc; odchylné novotv.:
kvíleti, 3. mm. kvílejí,
impt. kvílej, přech. kví
leje, -ejíc

kvinkvenalka, pětiletý
přídavek

kvinta; kvintetto
kvísti, novotvar kvésti;

praes. kvetu, -eš, tmpt.
kvet, kvette, přech.
kvete, -ouc, part. min.
kvetl, -a,kvet, -ši,podst.
jm. rozkveteni. Místo
kvet- bývá květ-, chybně

kvitance; kvitovati
kvítek, -tku, m. ; kvítko,

stř. (v tron. smyslu)
k vůli
kyanin, -u, m.
kyčel, kyčle, m. ; kyčle, ž.
kýhati
kýchati, kýchnouti
kyj, -e, m.; kyjovka;

kijVý

m. 5
kvíleti
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Kyjev, -eva, m.
Kyjov, -a, m.
Kyklady, Kyklad, ž.

pomn.
Kyklops, -opa, m.
kýla; kylni pás
kypěti, 3. mn. kypi
Kypros, Kypru, m.
Kyrie eleison
kyrillice, ž., též kyrilice
kyrys, -u, m.
kysati, kyši, -eš, 3. mn.

kyši, a kysám, -aš, 3.
mn. kysají, žmpt. kyš
a kysej, přech. kyše,
—íca kysaje, -a.jíc

kyslík, -u, m.; -ičník,
-u, m.

kyt, -u, m.
kytara
kytle, ž.
kyvadlo
kývání
kývati, kývám, -á.š a

kývu, -eš, impt. kývej,
přech. kývaje

kývnouti
kyz, -u, m.
kýžený je chybné, spr.

žádoucí

L.

-l v přičestžch: vedl, tiskl
atp., nikoli ved, tisk
atd. 5 75

laboratorium, -ia, stř.,
n. -toř, -e, ž.

labuť, gen. -i a -ě, ž.
5 48

labužnický
labyrint, -u, m., bludiště
Lacedaemon, -na n. -nu,

m. 5 2.
lačněti, 3. mn. -ějí
lady, angl. (vysl. lédy),

: paní

laguna
lahev, lahve, ž.; jedn,

instr. lahví, mn. gen.
lahví, dat. lahvím, lak.
lahvích, instv'. lahvemi

lahůdka; -ař, -e, m.
laik (dvojstab), -a, m.
láje, ž. : luza
lak, -u, m.; -ovina
lákati; -avý; lakadlo
lakmus, -usu, m.
lakonismus, -ismu, m.
lakýrník, —a.,m.
lamač, -e, m.
lámání
lamati, lámám, -áš, 3.

mn. lámají, žmpt. lá
mej, přech. lamaje, a
také lámu, -eš, 3. mn.
lámou, impt.1am, lamte

laní, stř.
lankrabě n. -bi, m.;

gen. mocného lankra
běte n. -bí %.bího atd.,
množ. nom. mocní lan
krabové n. -bata. „.
-bi, gen. lankrabův n.
-bat n. —bíatd. 5 46

lanýž, -e, m.
Laokoon, -oonta, m.
lapidarní
lapis, -isu, m.
lapsus, lapsu, m.
Larissa
lascivní
laskavý, -ost; -.ičník,

-u, m.
laskomina
láskyplný
lat, gen. -i i -ě, ž. 5 48
látati; latač, -e, m.
laterální
lati, laji, -eš, 3. mn. lají,

žmpt. laj, přech. laje,
lajíc, part. min. lil,
lav, Ian, podst. jm. lání

latlník (m. mník), —a,m.



latinismus, -ismu, m.
Latium, -ia, stř.
láva
lavka
lazaret, -retu, m.
lazebni; -ík, -a, m.;

-ický
lázeň, lázně,ž. ; lázeňský
leccos
léceti v. líceti
léčení, stř.; lečitel n.

léčitel, -e, m.; léčivý
léčka
ledabylo, -lý
ledví, stř.
ledvinný
legalisace, ž.
legalni, zákonný
legie, ž. ; legionář, -e,m.
legitimace, ž.
legitimista, -y, m.
lehati a léhati, líhati
lehkomyslný
lehkovážný
lehký, lehčejší,

lehce; lehčeji
lechtati
lék, -u, m.; lékař, -e,

m.; lékárna; lékárník,
-a, m.

lekce, ž.
leknín, -u, m.
lektati : leohtati
lektor, -a, m.
lektura, čtení
lemeš, -eše, m.
Lenmos, -na, m.
len, lnu, m.; lenovník,

-u, m., rostlina
lenivěti, 3. mn. -ějl
léno; lenní, na př. sta

tek; lenník n. leník,
-a„ m., kdo má léno

lenoška
Leon, Leonta., m.
Leonidas, -idy, m.

-hčí ;
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lépe, líp
lepotvarný
leptati, leptám, -áš,impt.

leptej atd.; zastarale:
lepci, -eš atd.

Lesbos, Lesba n. -u, m.
lesník, -a„ m.; -ický
lest, lsti, ž.
létati, létám, -á.š,3. mn.

létají, impt. létej, přech.
létaje; zastarale: lécí,
-eš, 3. mn. lécí atd.

létavy'
lethargie, ž.
Lethe, Lethy, ž.
letnice, gen. letnic, dat..

-cím a -cům, lok. -cíc]1,
žnslr. -cemi a -ci 5 41

léto n. leto; mn. gen. let
letopis, —u,m.
Leuktra, Leukter, stř.

mn.

levhart, -a, m.
levita, -y, m.; mn. le

vité
levnčti, 3. mn. -ějí
lexikografie, ž., slovni

kářstm'
lexikon, -ka,stř.,slovnlk
lézti, lezu
lež, lži, ž.
ležeti, 3. mn. leží, lmpt.

lež, přech. leže, -íc;
leže četl, nikoli v leže

lháti, lžu, lžeš, 3. mn.
lžou (n. lží), impt. lží,
lžete, přech. lže, lžíc;
tvary odchylné lhu,
lhou, lha, lhouc vznikly
analogií a drží se myl
ným domněnlm, že obec
né lžu, lžou . . . je ne
správné jako můžu a
můžou (m. mohu a
mohou)

lhůta

-li, částice
liana
Libanon, -onu, m.
libati
Libeň, Libně, ž.
liberalismus, -smu,m.;

liberální
líbezný
libiti, 3. mn. líbí, žmpt.

lib
Liboslav, -ě, ž. jm.

místní: do Liboslavě
atd.

libovati
libovolný; libovůle, -e,

ž.; libozvučný
lihovýr
libretto, -a, stř.
libůstka
Libuše, ž.
libý
Libya, -ye, ž.
lic, místo líce, o. t.; opak:

rub
lice, gen. -e atd., podle

moře. Je rodu středn.:
červené líce, gen. červe
ného lice atd.; v na
vějším jazyku spisov
ném brává se za jméno
rodu žensk., chybně

líceň, slovo chybné;
vzniklo mylným čte
ním m. líčení

licence, ž.
líceti na ptáky, za to

neporozuměnlm: líčiti
na.ptáky; praes. lícím,
-íš, 3. mn. lícejí, impt.
llcej, přech. líceje, -ejíc,
part. min. lícel, licev,
podst. jm. lícem'

licí, čím se leje
licitace, ž., dražba;

-tovati
lícní, na př. kost
licoměrník, -a, m.



licousy, -ův, m. mn.
ličidlo
líčiti, tvář atp., 3. mn.

líčí, impt. lič
líčiti na ptáky, správně

líceti, o. t.
ličko
lid, -u atd., m.; množ.

nom. lidé, gen. lidí,
dat. lidem, akk. lidi,
lak. o lidech, instr.
lidmi 49

Lidmila, změnoupravi
delnou ze stč. L'udmila;
nyní oblibované znění
Ludmila. není docho
váno z doby staré,
nýbrž je přejato 2 pro
středí něm. a lat.

lidnatěti, 3. mn. -ějí
lieutenant, nebo podle

ob. výsl. lajtnant, -a,
m., : poručík

líh ilih, -u, m.; lihový;
lihovina; lihovar, -u, m.

liha
líhnouti
licha, nerovné číslo
licha, plocha
lichotiti, 3. mn. -ti
lichva; -ař, -e, m.; li

chevník, -a,m. : lichvář
lichý
lijavec, -vce, m.
likér, -éru, m.
liknavý
liktor, -a, m.
likvidace, ž.
lilek, lilku, m.
lilie, ž.; liliový
límec, límce, m.
limonáda
linati
lineál, -u, m., pravítko
linguistika, jazykověda
linie, ž., čára
linouti
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lípa, mn. gen. lip; jedn.
instr. lipou 'i lípou atd.

Lipany, m. pomn.
lípavý, -avost
lipka, malá lípa
lipnouti; lipati
lipový; -ovitý
lira, peníz
lis, -u, m.
lisa
Lisabon, -ona, m.
lísati se; lísavý
lisi : liščí
líska; lískovka
lístek, lístku, m.
listi, stř. \
listnatěti, 3. mn. -ě_ji
listopad, -u, m.

- lišak, -a, m.; liščí
lišej, -e, m.; lišejník,

-u, m.

líšeň, -šně, ž., u vozu
lišiti
liška
lišta
litanie, ž.
Litava
literatura; literární
Litevsko
lithograíický
lithotypograiie
liti, praes. leji, -eš..

impt. lej, lejte, přech.
leje, lejíc, a také liji. .,
lij.., lije, -íc; part.
nn'n. lil, liv, lit, podst.
jm. lití

litina
líto, přísl.
Litoměřice, m. nm.jako

Lobkovice

Litomyšl, -e, ž.
lítost, -i, ž., lítostivý
litovati
litr, -u, m.
liturgický

litý, z přz'č. trp. lit slo
vesa líti, liji; __ litý
: divoky/'

lívanec, -e, m.
Livius, —ia.,m.
lizati, líži, -eš, 3. mn.

líží, impt. liž, přech.
líže, -ic, a také lízam,
-á.š . ., lízej . ., ]ízaje,
-ajíc

Lloyd (čti Lojd), -u, m.
Lobkovice,m. jm. místní

pomnožné, gen. z Lob
kovic, dat. k Lobko
vicům, lak. v Lobko
vicích, žnstr. Lobkovici,
odchylkou též Lobko
vicemi 5 3.2

loď, -i, někdy -ě, ž.; lo
děnice, ž.

lodnik, -a, m.
lodyha
logarithmus, -mu, m.
logika
lokál, -u, m.; lokální,

místní
loket, m., gen. -kte, dat.

-kti, -ktu, lak. -kti a
-ktě, -ktu; — taktéž
jm. místníLoket 5 52

lokomotiva
loktuše, ž.
lomoz, -u, m.
Londýn, -a, m.
loni; loňský
lord, -a, m.
Loreta, loretánské zvon

ky
lorgnet, -u, m. (gn čti ň)
105, -u, m.
loterie, ž.
lotos, lotosu, m.
Louli, -u, m.
louka, mn. louky n. luka,

luk, lukám, lukách, lu
kami, ale též loukám,
loukách, loukami



loukof, -i a -ě
loupati, loupám, -áš . .

a loupu, -eš, žmpt. lou
pej a lup, přec/L. lou
paje, -a.j1'c

loupež, -eže, ž.
lovčí, m., gen. -ího atd.,

množ. nom. lovčí, gon.
-ích atd., jako pěší 5 45

loyálni (čti loj-, nebo
103,32)

lože, -e, stř., lůžko
lóže, -e, ž., na př. a de'

oadle

lpiti, lpěti, 3. mn. lpí
Lublaň, -ně, ž.
lučiště, -iště, stř.
Ludvík, -a„ m.
luh, -u, m.
lůj n. loj, -e, m.
lukrativní
lukulský
Lumír, -a,' m.
luna, ne lůna
luneta
lůno
lupen, -enu, m.; -enný;

-enatý
luštinec, -e, m.
luterán, -a, m.
luxus, m.; luxuriosm'
luza, ne lůza
luzný
Lužice, ž.
lůžko
lvi, na př. hříva
lycemn, -ea, stř.
lyčený, zlýka, ly'kooy'
lýčí, -í, stř.
Lydia, -ie, ž.
-lykati,polykati,vzlykati
lýko; lýkovec, -ce, m.
lykožrout, -a, m.
Lykurgos, -ga, m.
lynchovati (ch čti č)
Lyon, -a,_ m,
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lyra; lyrický; lyrik, -a,
m.; lyrika

lyska, pták
lysý; lyseti, někdy -ati,

: lysým se sia'vati
lyšej, -e, m. (motýl)
lýtko, -a atd., stř. ; množ.

nom. akk. lýtka, gen.
lýtek, dat. lýtkám, lak.
lýtkách, žnstr. lýtkami.
V jazyku starém bylo
lýtka, -y, rodu žensk.,
podle oz. ryba; z toho
jest nč. množ. dat., lok.
a žnstr.

lžíce, gen. mn. lžic, žnstr.
jedn. lžíci, mn. lžicemi;
lžicový, lžícový ; lžičař,
-e, m.; lžička

M.

-ma,podst.jm. řeckátoko
zakončení 5 58

máčeti, 3. mn. -ejí
madonna
madrigal, -u, m.
Maecenas, -a,ta,m. ; srov.

mecenáš
magický
magistrát, -u, m.
magnát, -a, m.
magnetický; -tismus,

-tismu, m.; -t(is)ovati
mahagon, -u, m.; maha

gonový
Mahomed, též Moha- a

Muha-, -a, m.; mahome
dán, nebo mohamedán,
-a., m.

máchati, máchnouti;
machač; máchání

machinace, ž.
majestát, -11,m.; -ní
majetnik, -a, m.; -ni

ctví, stř.
_májka, brouk

majolika
major, -a, m.
majorán, -u, m.
majorát, -u, m.; -átni
majordomus, -doma, m.
majorita
mák, -u, m.; makový
makovice, ž.; -viště, -ě,

stř.
makulatura
Malá strana (čtvrt

pražská)
malachit, -u, m.
malátný; malátněti,

3. mn. -ěji
maliník (m. mník), -u,

m.,:malinooy' keř
málo, z mála, s málem

atp.,- těchto 'málo lidí,
těmto málo lidem atd.
5 71

málokdy
malomocný,-cenství,stř.
malomyslný
malvazi, stř., sladké

vino; též malvaz, -u,m.
mámivý; mamič, -e, m.
mamon, -u, m.; -ář, -e, m.
man, -a, m.; manové
Máňa, jm. os. ženské,

gen. -i (v nář. -e), dat.
lok. -i, akk. -u, ook. -o,
žnstr. -ou 5 42

mandarin, -a, m.
mandát, -u, m.
mandril, -a, m., druk

opic
maně, mani
manévr, -u, m.
manganit, -u, m.
manie, ž.
manifestace, ž.
manipulace, ž.
manna; -ový
manové 1). man;

manský ; mánová
: duchove



manšcta
mantilla
manu propria : vlastní

rukou
manufaktura
manuskript, -u, m.,

rukopis
manýra
manžel, -a, m.; množ.

nom. -é : manžel
s manželkou, ; tvar -ové
může býoatž u význa
mu : manželštžmužové

mapa
Mářa, jm. os. ž., gen.

-i (o nář. -e), dat. tak.
-i, akk. -u, ook. -o, žnstr.
-ou 5 4.2

marasmus, -asmu, m.
Marathon, -ona.n. -onu,

Hl..

marcipán, -u, m.
margarita
Maří, jm. os. ž., gon. -1',

atd., jako paní
mariánský
mariáš, -e, m.
Maribor, -u, m.
marina; marinař, -e, m.
marionetta, loutka
Marketa 
Markomani, -ův, m.,

pomn.
markrabě n. -bí, m.;

gen. mocného markra
běte n. -bí n. -b1'hoatd.,
množ. nom. mocní mar
krabové n. -bata n. -bi,
gen. markrabův n. -ba,t
n. -bí atd. 5 46

markytán, -a, m.; -ánka
markýz, -e n. —a„m.
marnotratný
Marokko; marokkanský
marotta
Mars, gen. Marse n. -a,

podle latiny Marta
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marseillaisa (čti mar
sejéza)

maršál, -a, m.;
-a, m.

Martin, -a,m. ; Martínek,
-a, m.

martyrologium, -ia,stř.
mary, gen. mar i mar,

ž. mn.
maselnik, -u, m.
masitý
máslo ; máslový; maslař,

-e, m.
masný; masnico,š.,:

masný krá-m
masopust, -u, m.
massa; massivni
massakrovati
masti, matu, -eš, přtč.

matl, trp. maten, podst.
jm. matení,_ změteni;
o. 5 81

mastiti, 3. mn. mastí,
příčí. maštěn

Máša, příjm. mužské,
gen. -i (o nář. vých.
-e), dat. lak. -ovi, akk.
-u, žnstr. -ou 5 42

maštění, nikoli mastěni
matador, -a, m.
materialismus, -ismu,

m.
mateřídouška
mateřin, -a, -o
mateřština
mathematik, -a,m.; -ika
máti, též mátě a mat

(chybné: milá mateř,
nom.); gen. mateře, dat.
matcři, akk. mateř,
ook. máti! lok. 0 ma
teři, žns'tr. s mateří.
Včtsle množ. lépejest
užívati tvarů matky,
matek . ., než mateře,
-eří atd. — Někdy bý
oajt tvary chybné: od

-álek,

mátě n. od máti, svou
mať. atd.

mátoha, strašidlo; má.
tožiti, strašitz'

matrika
matrona
maturita
Matyáš, -e, m.
maurský
mausoleum, -ea, stř.
maximum, -ima„ stř.
mazati, maži, -eš, 3. mn.

maží, impt. maž, přeoh.
maže, mažic

mazdřinec, -e, m., rost—
lína

mdlíti, z býv. mdléti :
mdlým se stávatz'; 3.
mn. mdleji, impt. mdlej,
mdlejte, přeoh. mdleje,
-ejíc, přtč. mdlel; za

. staralo, srov. omdleti
mdlíti : mdlým činiti,

3. mn. mdlí, žmpt. mdlí,
mdlete, přech. mdle,
-ic, přtč. mdlil, srov.
umdliti

mě, mně, mne o. Š' 61
mecenáš, -e, m., štědrý

podporovatel věd a
umění

mečeta, mešita
medaillon, nebo podle

výslov. obec. medalion,
-u, m.

měd', -i, ž.
Medea, -ey, n. -eje, ž.
měděný
medicina
medik, -a, m.
mědiryjec, -jce, m.;

-jectvi
meditace, ž., přemítání
medium, -ia., stř.
Mcdusa
medvěd, -a, m.; med

vídě, -ěte, stř.



meeting, -u, m. (ee čti í)
Mefisto, -a, m.
Megalopolis, -ole, ž.
mechanický
mechanismus, -ismu,m.
měchýř, -e, m.
měkce, měkčeji
měkčeti, 3. mn. -ejí :

měkkým se stávati;
měkčiti, 3. mn. měkčí,
měkkým činiti

Mekka
měkký, nikoli měký;

přist. měkce, kompt.
měkčejší, měkčí

měkkýš, 'e, m"
melafyr, -u, m.
melancholie, ž.,- -ický
melanit, -u, m.
melassa, syrup
meliorace, ž.
mělký, mělčejší
Mělník, -a, m.;

nický
melodie, ž.; -ický
melodrama, gen. -dra

mata n. dramatu atd.,
nebo neskloň.

Melusina
memoiry, -ův, m. pomn.

(oi čti Fa)
memorandum, -da, stř.
menažeríe, ž., zvěřinec
menší
meridián, -u, m.
měřítko
merkantilní
mesalliance, ž. (čti -šs)
měsíc, -e, m.; měsíček,

-u, m.; měsicový; mě
síčný, měsiční 5 18

mešita n. mečeta
messiáš, -e, m.
Messina; messinský
měšťan, -a, n. měštěnín,

-a, m.; mn. měšťané

měl
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městce, -e, domin. z mě
sto, oboje rodu stř.; oe
jm. mistnich: Heřma
novo Městce, Kralové
Městce;pojato za muž
ské a přetvořena o Mě
stec: Heřmanův Mě
stec atd.

městiště, nikoli měštiště
-městnati, zaměstnati,

směstnati; z městnati
uděláno časem měst
knati, a z toho měsk
nati

městský
městys, m.; bývalo ne

skloněno; nyni gen. -e,
dat. -i, atd. podle oz.
meč; lépe jest nahra—
zovati je slovem mě
stečko

mésti, metu, -eš, impt.
met, přech. meta, -ouc,
přič. metl, meten

metafora
metafysika
metallurgie
metamorfosa
metati, metam, -aš, 3.

mn. metají, impt. me
tej, metejte, přeck. me
taje, -aj1'c; ——zastar.:
meci, -eš, 3. mn. meci,
impt. mec,mecte,přech.
mece, -1'c

metempsychosa
meteorologie, ž.; -ický
methoda; -dika; -dista,

-y, m., mn. -disté
methyl, -u, m.
Metoděj, -e, m.
metonýmie, ž.
metr, -u, m.
metropolita, -y, m.
metrum, metra.,stř. ; me

trika
Mexiko (x čti ch), -a, stř.

mezičasí, stř.
mezidobí, stř.
meziříčí, stř.
mezitím a mezi tím roz—

dílné 5 90
mezzanin (zz čti dz), -u,

m. : mezipatři
mezzo (zz čti dz)
mhla, zastaralé, mlha
mhlíti; mhlívý
mhouřiti
míč, -e, m.; míčovna;

míčový
migréna
mih, -u, m.
míhati; mihavý; mih—

nouti
mihotati
mícha
Michal, -a, m.; Michálek
míchati, míchací; mí

chač, -e, m.; michal
míjeti, 3. mn. míjejí,

impt. mijej, přeoh. mi
jejev -ejíc

mijivý
mikrokosmos, -kosmu,

m.
mikroskopický
mikulášský
mile, mileji
míle, ž.; gen. mn. mil
Mílek, -a, m.
milenka
Milevsko
milíř, -e, m.
mílkovati
milliarda
milligram, -u, m.
million, -u, m.
milník, -u, m.
milosrdí, stř.
Miltiades, -ada, m.
milý; milost, -i, ž.; mi

lovati
mimik, -a, m.
mimo s akk.



mimořádný
mina, podkop
Mina
minaret, -etu, m.
mince, ž. ,'mincmistr, -a,

m.
mineral, -u, m., nerost
minimum, —ima,stř.
ministerinm, -ia, stř.
ministr, -a, m.; míní

sterstvo
míniti
mínorita
míra, měrou, měr atd.,

též mírou, mii-am atd.
mířiti, 3. mn. míří, lmpt.

miř &' měř
mírka
mírný; -ost, -i, ž.
Mírov, -a, m.
mírumilovný
mísa, instr. mísou i mí

sou atd.
misanthrop, -a, m.
miscellanea, -eí,stř.mn.
misitel, -e, m.
misiti, 3. mn. mísí, žmpt.

mis, zastar. měs, přžč.
míšen

miska, miska
mísový
missal, -u, m.
misse, ž., poslání
missionař, -e, m.
mistička m. mištička.
místodržící, -ího, m.
mistr, -a, m.; mistrný;
mistrovský

míšek, -šku, m.
Míšeň, Míšně, ž.
míšenec, -ence, m.
míšení, nikoli mísení
míšeňský
mišpule, ž.
Mithridates, mta, m.
míti, mám, máš, 3. mn.

mají, impl. měj, mějte,
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přoch. maje, majíc,
part. min. měl, měv,
jmín, podst.jm. jmění

mitra
mitrailleusa (čtimitra

józa), nebo podle ob.
výsl. mítraléza

Mitylena, -y, ž.
mívati, míti
mizeti, mizím, -íš, 3. mn.

mizejí, impt. mizej,
přech. mizeje

míznice, ž., žíla mízná
mízotok, -u, m., nemoc

rostlin
mízový; mízovatý
-mkn0uti, zamknouti,

vymknouti atp., part.
min. -mk1, -mčen

-mlaceti, vymlaceti atp.,
také -mlaceti; praes.
-m1acím, -íš, 3. mn. -e_jí,
lmpt. -ej, přech. -eje,
-ejíc

mlaďátka, -tek, stř. mn.
mládě, -ěte, stř.
mládec, -dce, m.
mládenectví, stř.
mládí, stř.
mladice, ž.
mládnouti i mladnouti
mladý, mladší
mlátieí, čím se mlátí
mlátiti, 3. mn. mlátí,

lmpl. mlat, příč. mlácen
mlazí, stř.
mlčelivý
mlčetí. 3. mn. mlčí
mleč, -eče, m.
mléč nebo mlíč,-e,m., :

míza; mléčný
mléko; mlékař, -e, m..;

mlékařka; mlekárna,
mlékárna

mlený nebo mletý
mlení zastan; novolo.

mletí, stř.

mlha; -avý
mliti, melu (zastaralé

meli), -eš, 3. mn. melou
(zaslar. meli), impt.
mel, melte, přec/l. mele,
melíc,přlč. mlel, podst.
jm. mletí

mluvčí, m.; gen. -ího
atd., množ. nom. mluvčí,
gen. -ích atd., jako pěší

45
mluvidla, -de1, stř. mn.
mluvozpyt, -u, m.
mlýn, -a, m. ; mlynář, -e,

m.
mlýnice, ž.
mně a mě, mne, zájm.

5 61
mnemotechnieký
mnění, domnění
mnich, -a, m.
Mnichov, -a, m.
mnišek, -a, m.
mnišský; mnišstvo, stř.
mníti, 3. mn. umí a také

mnějí; lmpt. mni, mně
te; přech. mně, mníc
a rm1ěje, mnějíc; příč.
mněl, nikoli mnil; trp.
mněn

mnoho, ze mnoha, ke
mnohu, se mnohem
atp.; těchto mnoho lidí,
těchto mnoha lidí, těmto
mnoha lidem atd. 5 71

mnohočlenný
mnohodílný
mnohohranný
mnohokopytník, -a, m.
mnohoslabičný
mnohostěnný
mnohostranný
mnohoúhelník, -11,m.
mnohý; někdy také

kompt. množší _
mnouti, mnu, -eš, žmpt.

mni, part. mna, -ouc,



mnul, mnuv, mnut,
podst. jm. mnutí

množítko
množství, stř.
mobilní
moe, -i, ž.
moci, praes. mohu, mů

žeš, 3. mn. mohou, m'—
Icolimůžu,můžou; impt.
moz, mozte, m'kolžmož,
možte ; přech. moha,
-ouc, přžč. mohl, trp.
možen. Tvary zasta
ralé: praes. 3. jedn.
můž, 1. mn. můžme,
2. můžte

mocnař, -e, m.; -ařství,
stř.

mocněti, 3. mn. -ěj1'
močidlo ,
móda, módní
model, -elu, m.
moderní
modifikace, ž.
modlící knížky
modlitba
modloslužebnictví, stř.
modř, -i, někdy -e, ž.
modřín, -u, m.; modří

nový
modřítko
modulace, ž.
Mohamed, -a, m.; též

Maho- a, Muha
mohutněti, 3. mn. -ějí;

mohutnost, -i, ž.; mo
hutný

mohyla
Mojžíš, -e, m.; mojžíšský
Mokka
mokrý, mokřejší
mokrýš, -e, m.
mol, -e, též -a., m.
molekulární
momentánni
monada
monarchický
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monastýr, -u,m., klášter
(pravoslavný)

monografie, ž.
monogram, -u, m.
monolog, -u, m.
monopol, -u, m.
monotheismus,-ismu,m.
monotonní
Montblank, -u, m.
morálka-, morální
moratorium, -ia, stř.,

přiročž
moře, stř.
Morfeus, -ea, m.
morfium, -ia, stř.
mořský
mosaikový :
mosaz, je dílem rodu
/' mužsk., gen. -u atd.,

dílem žensk., gen. -i atd.
moskita, -y, ž.
moslem, nebo moslim, -a,

m.
motiv, -u, m.
motovidlo
motto
motýl, -e, nov. -a, m.
-mouceti, smouceti, za

rmouceti atp., 3. mn.
-ejí, žmpt. -ej, přech.
-eje, -ejíc

moudřeti, 3. mn. -ej1'
moucha, gen. mn. much
moukař, -e, m.
mouřenín, -a, m..; -ínský
movitý
moždíř,

-e, m.
mračný
mrakava
mrákota; -otný
mráz, mrazu, m.
mrazík, -u, m.
mrazivý
mražené, -ého, stř.
mřeněk, mřeňka, m., též

mřenka, ž., druh ryb

také hmoždiř,

\

mřiti, praes. mru, mřeš,
' mn. mrou, nikoli
mřu, mřou; impt. mři,
přech. mra, mrouc, přžč.
mřel, podst. jm. mření

mříže, ž., mříží, mřížím,
mřížemi

mřížený
mřížka
mřížovy'
mrštný
mrviště, -iště, stř.
mrzeti, 3. mn. mrzí,

žmpt. mrz, mrzte,přech.
mrze, mrzíc

mrzký, mrzčejši
mstíti, 3. mn. mstí, impt.

mstí, přžč. mštěn, no
votv. mstěn

mstivý
mštění, novotv. mstění
mu a jemu 5 6.2, 7
mučedlník, nebomučed

ník, -a, m.,- ze zastar.
mučenník

mučirna
mudřec, mudrce, fm.
muchomůrka
můj, má„ mé 72. moje,

gen. mého, mé, mého
atd. 5 62, 6

muka, -y, ž., mn. č.muky
nebo muka, muk, mu
kám, mukách, mukami

mumie, ž,
munice, ž.
municipium, -ia, stř.;

-ální
můra .
můří, na př. noha
musa (vg/sl. múza)
museum, -ea, stř.
musikalní
musiti, též museti; mu

sím, -íš, 3. mn. musí a
musejí ;přech. muse, -1'c;
přžč. musil a musel, od



tud příjm. Musil; trp.
mušen,p0dst.jm.mušení

můstek, -u, m.
mušelin, -u, m.
mušcní, z musiti
muší (z mouchy)
muškát, -u, m.
mušketýr, -a, m.
muzika
muž, -e, m. ,' mužik, -a, m.
mužátka
mužisko
mužněti, 3. mn. -něji
mužský, mužštější
mužství, stř.
mýcení, z mýtiti
mýceti, 3. mn. mýcejí,

impt. mýcej, přech. mý
ceje, -ejíc

mycí, čím se myje
myč, -e, m., kdo myje
mýdlo; mydlář, -e, m.;

mydliti; mydliny, žl
mn.; mýdlový

mylady, neskl., ž. (angl.,
a vyslov é)

mýlení
mýliti, 3. mn. mýlí, impt.

myl
mýlka.
mylný
myriadá
myriametr, -u, m.
myrrha, -ový
myrta
mys, -u, m.
mysl, -i, ž.
myslcti o. mysliti
myslitel, -ele, m.
myslíti lépenež mysleti;

3. mn. myslí ; impt.
mysli, myslete; přech.
mysle, —íc;příč. myslil,
lépe než myslel; trp.
myšlen; myšlení

myslivec, -ivce, m.
mysteric, -ií, množ. stř.
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mysticismus, -ismu, m.
mystifikace, ž.;mystika;

mystický
myš, -i, ž.; myšák, -a,

m.; myšař, -e, m.
myší, na př. díra
myška
-myšl, -myšle, v někte

rých jm. místních: Li
tomyšl, Libomyšl, Ra
domyšl, Zámyšl a,j.

myšleni
myšlenka
-mýšleti, přemýšletiatp.;

3. mn. -mýšlejí, žmpt.
-mýšlej ,přech. -myšlej e

mýtař, -e, m.; mýtný
mythický
mythologie, ž., bájeslom'
mythus, -thu, m., báje
mytí, umýván'
mýti, myji, myješ, 3. mn.

myší, impt- myj, myjte,
přech. myje, myjíc;
nikoli mej- místo myj-:
meju atd., v. 5 85

mýtina
mýtiti, 3. mn. mytí, žmpt.

myt, příč. mýcen
mýto
mýval, -a, m.
Mže, ž.
mžík, -u, m.
mžikati
mžiknutí
mžitka
mživý

N.

-ň oevy'razz'ch:na-ň,za-ň,
ve-ň, pro-ň, přede-ň,
atpjestjedn. akk.zájm.
on, jeho . ., tedy : jej,
něj. Chybně: do-ň (m.
do-něho:genI) 5 6.2,7

nabádati, nabadati
naběhlina,

náběl, -í, ž.
nábělávý
náběráč, -e,m. ; naběrák.

-u, m., za stavu tkal
covského

nabídka
nabídnoutí
nabíhati
nabíják, -u, m.
nabíječ, -eče, m.
nabíjeti, 3. mn. -ejí;na

bijeci
na bíle dni
nabírati; nabil—aci
nabití, též nabití ;přaes.

nabíjí, -eš, impt. nabij,
přžč. nabil, nabit

nabitý, z nabíjí
náboj, -e, m.
nábožnůstkář
nabrati, naberu, -béřcš

n. -bereš 5 88
nábřeží, stř.
nábřišek, -šku, m.
nabubřeti, 3. mn. -ejí
nábytek, -tku, m.
nabytí, nabudu, příč.

nabyl, nabyt
nábytkový
nabytý, získaný
nabývati; nabyvač, -o,

m.; nabývací
nacpati, nacpu
nacvičiti, 3. mn. -čí
načatý
náčelek, -1ku, m.
náčelník, -a, m.
načetí, načnu
načíhati
náčichnouti, part. na

čichl
načínati
náčiní, stř.
nač-isti, načtu
načíti, nikoli načiti; nn,

čiji, -eš, žmpt. načij,
příč. načil



načíti, nikoli načati;
praes. načnu; part.
načna a načal, načav,
načat; načeti. Srov.
-číti, -čnu

načrtek, -tku, m.
nadací (list)
nadalý
nadání, stř.
nadarmo
nadati, nadám
nadavač, -e, m.
nadávání, stř.
nadavek, -vku, m.
nadávka
nadbytek, -tku,m.; nad

bytečný
nádech, -dechu, m.
naděje, ž.
nadejíti, nadejdu
nadělení, stř.
nádeničiti
nadeník (m. -nník), -a,m.
nadepsati, nadpíši (na

depíši), impt. -piš
nadestlati, nadstelu n.

nadestelu (zastar. -i),
-eš, impt. nadstel,přech.
nadstele, -1'c,přič. nade

.stlal, nadestlan
nadestříti, nikoli nade

střiti; praes. nadestru,
-střeš, impt. nadestři,
přech. nadestra, -ouc,
přič. nadestřel, nade
střen

nadezditi, též nadezdíti
nadhanětí, 3. mn. -ějí
nadháňka
nádhernost, —i,ž.
nadhoditi, 3. mn. nad

hodí, přič. nadhozen
nadcha
nadcházeti, 3. mn. -ejí
nadchnouti, nadchnu,

nadchl, nadšen i nad
chnut, nadšení
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naditi, nikolivnaditi, :
naplniti něčim, nádiv
kou; pracs. naději, na
děješ . ., impt. naděj,
part. naděje, nadějíc. .,
naděl, naděla . ., naděn

nadíti se, nikoli naditi
se, : miti naději, po
jmouti naději; praes.
naději se, naděješ se . .,
3. mn. nadějí se; přech.
přit. naděje se, nadějíc
se..; part. min. nadal,
nadav. ., nenadál jsem
se, nenadáv se. .;podst.
jm. nadaní, mimo na
daní, z nenadání

naditý, noo.,: naplněný
nadívati : naplňovati;

nadívaný; nadivač, -e,m.
nádivka
nadjížděti, 3. mn. -ějí
nadkruží, -í, stř.
nadlidský
nadměrný
nadmychovati
nadnésti
nádobíčko
nadobyčejný
nadouti, nadmu, partf

nadma a nadul, naduv,
nadut, podst. jm. na
duti

nadpaží, -í, stř.
nadporučík, -a, m.
nadpráví, -í, stř.
nadpřirozený
ňadra, ňader, stř. mn.
nadrati, naderu, -déřeš

n. -dereš atd. 5 88
nádraží, -í, stř.
nadříditi, 3. mn. nad

řídí, impt. nadřid', přič.
nadřízen

nadříti, nikoli nadřiti;
praes. nadru, -dřeš, 3.
mn. -drou, přech. na.

dra, —drouc, přič. na
dřel, nadřen

nadržeti, 3. mm. -ží
nádržka
nadsázka
nadsklepní
nadsmyslný
nadšený ; nadšení, -í, stř.
nadulý, nadutý
nadužiti, i -užíti, -užiji
nadužívání, -í, stř.
nádvoří, -í, stř.
nádvorník, -a, m.
nadýchati
nadymaě, -e, m.; nady

mačný; nadymadlo
nadýmati; nadýmací;

nadýmavý
nadživotní
nafta, -y, ž.
naháč, -e, m.
naháněti, 3. mn. -ěj1';

nahaňka
naházeti, 3. mn. -ejí ; na

hazka
nahlas 5 90
náhlavek, -vku, m.; na

hlavník, —u,m.
nahledati se
nahlédati; nahlédnouti

i nahlednouti; nahléd
nutí i nahlednutí, _stř.

nahlení, -í, stř., pospi
cháni

nahlídka
náhlivý
nahlížeti, 3. mn. -ejí
nahnilý
nahniti, téžnahníti; na

hniji, -eš, impt. nahníj,
přič. nahnil

nahnízditi
nahoditi, 3. mn. nahodí,

přič. nahozen
náhončí, -i n. -ího, m.
nahoře a na hoře roz

dilné 5 90



nahořklý
nahoru a na horu roz

dílné 5 90
nahosemenný
náhradí, -í, stř.
nahraditi, 3. mn. na

hradí, přžč. nahrazen,
neprávem nahražen

náhradník, -a,m
nahrati, -hrá.m, -hrej,

-hral ——a nahráti,
-hraji, -hraj, —hrá.l

nahřátí, nahřeji, -eš,
impt. nahřej, přžč. na
hřál, trp. nahřán (za
staralé) a -hřát

nahrazen, z naluaditi
náhrdelník, -u,m
nahrýzti, nahíyzu
náhýbati; nahýbnouti
nacházeti, 3. mn. -ejí
náehlebí, -1',stř., mzda;

náchlební, najatý
nachomýtnouti se
nachýliti, 3.mn.nachýlí,

imp t. nachyl; ——nachý
lený; náchylný, -nost, ž.

naivni
najádka, rostlina
nájezdník, -a,m
najimač 5 24
najimatel, -e"; též nají

matel 5 17
najímati; najímací
najisti se, najím, najedí

se; najeda, -ouc, -ouce
se; najeden, -a, -o

najisto 5 90
najíti, najdu
najmě, zejména
najmouti, nikoli najati;

prizes. najmu, part.
najma a najal, najav,
najat; podst. jm. na
jetí zastarala a zobec
nčl novotvar najmutí.
Srov. jmouti
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nakáeetí, 3. mn. -ejí
nákaza
nakázati, nakáži, impt.

nakaž
nakaziti, 3. mn. -kazí,

žmpt. -kaz, příč. na
kažen

nakažení, ;: nakaziti
nakažlivý
nakladač 5 24
nakládací; nakladač, -e,

m.; nakládání, -í, stř.
nakladatel, -e,m
nákladní, napr list; ná

kladný, drahý
nakláněti, 3. mn. -ějí
náklí, -í, stř., proutí

vrbové
naklihovati
naklíti, naklnu a na

kleji, v. klíti, klnu a
klíti, kleji

náklonek, -u,m
naklonění, -í, stř.
náklonný
nákolesnik, -u,m
nákolník, -u, 111.
nákovadlí, -í, stř.
nakrájeti, 3. mn. -ejí
nákrajník, -a, m.
nakrátee 5 90
nákrčnik, -u, m.
nákres, -esu, m.
nakřiviti, 3. mn. -křiví
nakřtiti, též nakřtítí
nákružek, —u,m.
nákup, -u, m.
nakvap
nakvasiti; nakvašený
nákyp, -u, m
nakyslýi nákyslý;-kys

lost, -i, ž.
nálada
naléceti, 3. mn. -ejí; na

líknouti
náledí, -í, stř.
naléhati; nalehnouti

naléhavý; naléhavost,
-i, ž.

nalepový
nalétnouti; nalétati
nalévati; nalévací; —

nalevač, -e, m.; nale
vadlo

nálevka; nálevkovitý
nálevna
nálevník, -a,m
nalez, -u, m.
nalézati ;nalezatel, -e,m.
nalézavý; nalézavost,

-1, z.
nálezce, -e, m., vok. -ce!
nalezenee, -e, m., osoba;

— nalezínec, -e, m.,
ústav

naleziště, -íště, stř.
nálezne, -ého, stř.
nalézti, naleznu
náležeti, náležím, -íš, 3.

mn. náleží, žmpt. nalež,
náležte, přech. náleže,
-íc, přid. jm. náležící,
jako ležeti, o. t.; ale
nyní bývá častějipodle
vz. uměti: 3. mn. ná
ležejí, impt. náležej,
náležejte, přec/z. nále
žeje, -ejíc, přid. jm.
náležející

naležeti se, 3. mn. na
leží se

náležitý
naličiti, 3. mn. nalíčí,

žmpt. nalič 
nalíknouti
nalití, též nalití; naliji,

-liješ, impt. -1ij, part.
-lije, -lil, -1iv, -1it; ——
vedle toho je také na
líti, naleji, -leješ, žmpt.
-1ej, přech. -1eje, -lejíc

nálivka
nalstiti, též nalstíti, 3.

mn. nalstí, impt. nalsti



nalykati
namáčeti, 3. mn. -eji
námaha
namáhati, též namahati
namastiti, 3. mn. na

mastí, přič. namaštěn
námel, -e, m.
náměsíčný; -ík, -a, m.
náměstek, -a, m.
namesti, nametu
náměstí, nikoli náměští
náměstka
náměstnictví, -í, stř.
náměstný
Náměšť, -ště; dial. m.

Náměstí, -1', stř.
námezdník
namířiti, 3. mn. namíří,

impt. namiř, zastarale
naměř

namítati; namítnouti;
námitka, námitka ina
mítka '

namlíti, namleti, nikoli
namliti; namelu (za
star. -i), -eš, impt. na
mel, přech. namele, -íc,
při'č. namlel, namlet

námluvčí, -í,nebo-ího,m.
namnoze 5 90
namoci se, namohu se,

namůžeš se, namohou
se, impt. namoz se,přič.
namohl se, namožen

námořnický; -ictvo
námořník, -a, m.
namstiti, též namstiti,

namstím, 3. mn. -nistí
namydliti
nanášeti, 3. mn. -ejí;

nanášecí
nanebevstoupení, -í,stř.
nanebevzeti, -í, stř.
nanejméně
nanejvýše
nanésti, nanesu, přič.

nanesen
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nanic
nankin, -u, m., látka
nanositi, 3. mn. nanosí,

přič. nanošen
naopak
napadati; -avý .
nápadník, -a, m.; ná.

padnictví, -í, stř.
napajedlo
napájeti, 3. mn. -ejí;

napájecí
napamět chybně! misto

nazpamět
nápast, -i, ž., nehoda
napat nebonapiat, odna

pnouti
napéci, napeku, napečeš,

3. mn., napekou, impt.
napec

napětí, nikoli napjetí
nápěv, -u, m.
napíchati; napíchnouti

i napichnouti
napínati; napínací; na

pinač, -e, m.
napískati
nápisník, -u, m.
napiti se, též napítí;

napiji, -eš, impt. na
pij, přič. napil, napít

napitýr
napjetí

napětí
náplast, -i, ž.
náplavní
napliti též naplíti; na

pliji, -eš, impt. naplij,
přič. naplil,nap1it

naplívati i naplivati
náplň, -ně, ž..
napnoutí, nikoli na

piati; pracsens napnu,
-eš, part. napna a na
pal, napav, napat nebo
napial, napiav, napiat,
podst. jm. napětí (ni
koli napjetí!)

chybně, misto

'napočítati
nápodoba
napodobiti; napodobení,

-í, stř.
nápodobný
napodsed (o koni), na

levoustranu vespřeženi
napolo
napomáhání;

hatel, -e, m.
napominač 5 2-1
napominati; napomina

cí; napomínka; napo

nepoma

minatel, též -ínatel,
-e, m.

nápomocný; -ík, -a, m.
napořád
naposmívati se
napotom, lépe potom
napouštěti, 3. mn. -ějí
nápověd', -i, ž.
napověda, —y,m.
napovídati
napřáhati; napřáhnouti
naprati, naperu, -pe1-eš,

n. -péřeš atd. Š“88
nápravník, --a, m.
nápravný
napřed, 5 90
napřesrok
napříč
napřísti, napřadu, -pře

deš
napříti, nikoli napřiti;

praes. napru, -přeš,
impt. napři, přič. na
přel

naproti 5 90
náprsí, -í, stř.
náprsn íček, -u,m.; -ička
napsati, napíši, impt.

napiš
napustiti, 3. mn. -pusti,

přič. napuštěn
nářadí, -1, stř.
nárameník (m. -nník),

-u, m. ; náramek



naraziti, 3. mn. -razí,
přič. naražen

narážcti, 3. mn. -ejí;
narážecí

narážka
narážlivý
narcis, -u, m.; narcisek,

-u, m.
nařčen i narčen, -ý
nářečí, -í, stř.
nářek, nářku, m.
nařici, nařku, nařčeš %.

narčeš, 3. mn. nařkou,
impt. nařci i narci,
part. nařekl, nařkla,
nařklo, nařčen i narčen

naříditi, 3. mn. -řídí,
impt. -řiď,přič. nařízen

nařidlý
nařikati; naříkání; na.

říkavý
nařízení, -1', stř.
naříznouti
nařizovati
nařknutí, nařčení, -rče

ní, -í, stř.
narkosa; narkotický;

narkotikon, -ika, stř.;
narkot(is)ovati

naroditi, 3. mm.narodí,
přič. narozen

národopis, -u, m.
narovnávací; narovna

Vač, —e,m.; narovna
vatel i -ávatel, -e, m.

nárožní
nárt, -u, m.
náruč, -i, ž.
naručest
náručni
narůsti, narostu
náruživý
narůžovělý
nárys, -u, m.; narýsovati
narýti, naryji, naryj
násadka
nasázeti, 3. mn. -ejí
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nasázka
násep, náspi, ž., nebo

násep, náspu, m.
naseti, nasíti, naseji
násevka
nashromážděný
naschvál
nasíci, naseku, nasečeš,

3. mn. nasekou, impt.
nasec

násila, -y,ž.; násilí, -í, stř.
násilný; násilník, -a, m.
nasiti, nikoli nasiti;

praes. naseji, -eš, impt.
nasej, přech. naseje,
přič. nasel, naset

naskytati nebo naský
tati; naskytnouti

následný; následník, -a,
m.; následnictví, -í,
stř.

nasledovatel, -e; též
následovatel 5 17

následující
nasliniti
násloví, -í, stř., chybně,

misto začátek slova
naslýchatí
nasnadě
násobítko; —i1ka;naso

bitel, násobitel, -e, m.
naspěch
náspí, -í, stř.
nassáti, nassaji,-eš,impt.

nassaj, přič. nassál, trp.
nassán, novotv. nassát

nastati, nastanu, impt.
nastaň, přič. nastal

nastáti, nastojím, impt.
nastůj, přič. nastál

nastavěti, 3. mn. -ějí;
nastaviti, 3. mn. -ví

nástěnný
nástin, -u, m.
nastínitil, 3. mn. nastíní,

impt. nastiň
nastlati, nastelu(zastar.

-i), -eš, impt. nastel,
přech. nastele, -1'c,přič.
nastlal, nastlán

nástřiei, nastřehu, na
střežeš, 3. mn. nastře
hou, impt. nastřez

nástřih, -u, m.
nastříhati ; nastříhnouti
nastříleti, 3. mn. -ejí
nastříti, nikoli nastřiti;

praes. nastru, -střeš,
impt. nastři, přech. na
stra, -ouc, přič. nastřel,
nastřen

nástrojný
nastuditi, 3.mn.nastudí,

přič. nastuzen
nástupnictví, -1',stř.
nastydnouti
nasycení
nasycovati
nasypač, -e, m.
nasypati (dokonavá),na

sypu ——nasýpati (ne
dokonavé), nasýpám

násypka
nasytíti, 3. mn. nasytí,

přič. nasycen
náš, naše, naše, gen. na

šeho, naší, našeho atd.,
množ.instr. našimi 5 4,
2 a 6.2, 5

—nášeti,přinášeti atp., 3.
mn. -nášejí, impt. -ná
šej, přeoh. -nášeje

našinský
našiti, též našíti; našiji,

-eš, impt. -našij, přič.
našil, našit

našívaný
naškráhati i naškrabati
našpiniti
naštípati
nat, gen. -i i -ě, ž. 5 48
natéci, nateku, natečeš,

3. mn. natekou, impt.
natec



natěrač, -e, m.; natě
radlo

nátěrek, —u,m.
natírací
natlouci, nátlaku, na

tlučeš, 3. mn. natlukou,
impt. natluc

natříti, nikoli natřiti;
praes. natru, -třeš, 3.
mn. —trou,přech. natra,
-ouc, přič. natřel, na
třen

natrium, -ia, stř.
natron, -onu, m.
naturalie, -li1',ž. mn.
naučný
nauka; naukový
náušnice
nautický
naváděti, 3. mn. -ějí
navázati, naváží, impt.

navaž
navážeti, 3. mn. -ejí;

navážka.
návěst, -i, ž.; návěští,

-í, stř.; návěštni
návěsti, navedu
navézti, navezu, přič.

navezen
návíděti, nenáviděti, 3.

mn. návidí, impt. ná
viď, -te, přech. návidč,
-íc

navigace, ž.
naviják, -u, m.
navíjeti, 3.mn. -ejí; na

viječ, -e, m.; navijadlo
navinouti
návitek, -u, m.
naviti, též navíti; na

viji, -eš, impt. navij,
přič. navil, navit,

navléci, navleku, na.—
vlečeš, 3. mn. navlekou,
impt. navlec; navlék
nouti, navh'knouti; na
vlékati, navlíkati

Pravidla.
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návnada
navoziti, 3. mn. navozí,

přič. navožen
navraceti, 3.
návratný
navříti, nikoliv navřiti;

praes. navru, -vřeš,
impt. navři, přech. na
vra, -ouc, přič. navřel,
navřen

návrší, -í, stř.
návsi, -í, stř.
návštěva
navštívení, -í, stř.; na

vštívenka
navštíviti, 3. mn. na

vštíví; impt. navštiv,
zastar. navštěv

návyk, -u, m.
navykati; navykání,stř.
navyknouti; přič. na

vykl; navyklý
navzájem
navzdor a na vzdor5 90
nazad a na zad Š' 90
Nazaret, -a, m.

mn. -ejí

nazbyt
nazditijtéž nazdíti; na

zdím, 3. mn. nazdí,
impt. nazdi, přič. na
zdil

nazdvihnouti, př-ič.na
zdvihl, nazdvižen

nazejtří
nazírací
nazírání, -í, stř.
nazívati se (z ospalosti)
nazmar
naznak
nazpamět, nikoli napa

měť!
nazpět
nazříti, nikoli nazřiti;

praes. nazřím, 3. mn.

nazvíce, slovo chybné;
vzniklo mylným čtením
za nejvíce, nejvíce

názvlsko
nazývati, jmenovati
nažiti, též nažíti; nažiji,

-eš, impt. nažij, přič.
nažil

nažíti, nikoliv nažatí;
praes. nažnu; part.
nažna a nažal, nažav,
nažat, podst. jm. na.
žeti. Srov. žití, žnu

nažloutlý
nažrati se, nažeru,-žéřeš

n. -žereš se Š' 88
nažvýkati
ne, chybně né
Neapole, -1e, ž.
nebetyčný
nebezpečenstvi, nebez

pečí, -í, stř.
nebíčko
neboli
nebozízek, -zku, m.
nebožka; nebožtík, -a,

m.; nebožtíček, -čka, m.
nébrž : nýbrž
nebýlý, z nebýti
nebýtelný
nebýti, nejsem, nejsi,

není
nebytí
nebývalý
necenný
nécessaire, nebo podle

oy'sl. nesessér, -u, m.
něco
nectný; nectnost, -i, ž.
nečest, necti, ž.
něčí, něčího 5 63
nečinný
nečitelný
nedbalky, ž. mn.
nedbati, nedbám

nazí—í,impt. nazři, přič. neděle, gen. -e atd., jako
nazřel, nazřen duše; množ. gen. neděl.

8



Druhdy činí se rozdíl,
že např. pět neděl je
prý pět týdnů, a pět
nedělí prý pět dní ne
dělních; neprávem

nedílný
nedobytný _
nedochůdče, -ete, stř.
nedomyslný
nedorozumění, -i, stř.
nedoslýchati; nedoslý

chavý
nedostižný
nedosytný
nedovtipný
neduh, -u, m.
nedůsledný
nedůstojný
nedůtklivý
nedůvěra
nedůvtipnost, -i, ž.
neduživěti, 3. mn -ěji
negativní, záporný
nehet, nehtu, m.
nehezký
nehýtek, -u, m.
nechati, 3. mn. nechají,

impt. nechej, nechejte
a také nech, necht-e,
přech. nechaje, -ajíc

něj po předložkách :
jej, aklc.jedn.; chybně:
do něj, z něj atp. m.
do něho (: gcnl) atd.
5 62, 7

nejapný
nejblíže, nejbližší
nejprve, též nejprve
největší
nejvíce
nejvýše; nejvyšší
nejzaze
nekajícný, nesprávně

-ícny
nekleč, -i, 5., metelice,

načas
několik, nam-č.číslovka;
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několik lidí, od něko
lika lidí, k několika
lidem atd. Š' 71; ně
kolikrát

nekrasa
nekrolog, -u, m.
nektar, -u, m.
ne-li
neličený
nelitostný
němčina
Němec, -e, m.; něme

cký; němectví, -í, stř.
neměnný
Nemesis, -ese, ž.
nemírný; -ost, -i, ž.
nemístný
nemoc, -i, ž. ; množ. nom.

akkjnemoci, dat. ne
mocem, lak. nemocech,
žnstr. nemocmi

nemocněti, 3. mn. -ěji
nemovitý
nenadálý
nenáhlý
nenasyta, —y,m.; nena

sytný
nenáviděti, v. náviděti
nenavist, -i, ž.
není, nejsem, nejsi
nenie, zpěv pohřební
neobyčejný
neobývaný
neodbytný
neoddělený
neodvislý
neofyt, -a, m.
neologismus, -ismu, m.
neomylný
neomysta, -y, m., novo

svěcenec
nepamět, -i, ž.; od ne

paměti
nepochybně
nepomíieti, 3. mn. -ejí;

nepomíjející, -ícný
nepopiratelný, též —pír

nepořízena; odejíti s ne
pořízenou

Nepos, -ota„ m.
neposkvrněný
nepotísmus, -ismu, m.
nepřející, -ícný
nepříčetný
nepříhodný
nepříjemný
nepříležitý
nepřislušnost, -i, ž.
nepřístupný
nepřítel, v. přítel
nerad, -a, -o
Nereidký, gen. Nei-ei

dek; — n. Nereovny,
ž. mn.

Nereus, -en, m.
nei-ku-li
nerozdílnost, -i, ž.
nerozmysl, -u, m.
nerůda
nervosa; nervosni
nerýmovaný
nesčíslný
nesení (od nésti, ale no

šení od nositi)
neshoda; neshodný
neschůdný
nesklonný
neslýchaný
nesměti,nesmím,nesmějí
nesmiřitelný, též-smíř
nesmírný
nesmysl, -u, m.
nesmýtelný, smyji
nesnáz, -e, ž.
nespati, nespím, 3. mn.

nespí
nesprávný
nésti, nesu, -eš, příč.

nesen, podst. jm. no
sení

nestranný
nesti'idmost, -i, ž.
nestvůra
nesvůj



nesyta, -y, m.
neť (chybné: má neteř,

nom.), gen. neteře, dat.
neteří, akk. neteř, vok.
neti, lak. neteří, žnstr.
neteří, množ. nom. akk.
neteře atd., jako máti.
Slovo nově utvořené,
ujalo Se.

netoliko
netopýr, -a, m.; neto

pýří, z netopýra
netřesk, -u, m.
netto, -a., stř.
netýkavka
neuctivý
neúčastnost, -i, ž.
neúhledný
neúhonný
neumělý
neúmorný
neúnavný
neúplatný
neúplný
neupřímný
neúprosný
neúrodný
neurvalý
neúslužný
neustále
neústrojný
neústupný
neutrální
neutrum, neutra, stř.
nevčas
nevidáno
neviditelný
nevidomý
nevina, ž.
neviňatko (m. -nňá,tko)
nevinen, nevinna.,nevin

no
nevinný; nevinnost, -i,ž.
neviňoučký (m. -nňou

čký)
nevlídný.
nevelký
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nevolník, -a, m.
nevonný
nevříti,

nevru
nevšímavý; nevšíma

vost, -i, ž.
nevýpravný
nevýslovný
nevyspělý
nevystihlý
nevývratný
nevyzpytatelný
nexus, nexu, m.
nezabudka
nezákonný
nezávislý
nezáživný
nezbedný
nezbčhlý, nezkušený
nezbytí, -1', stř.,- ne

zbytný
nezdárný
nezištný
nezkalený
nezkažený
nezkroeený
nezkušený
nezměnný
nezpůsob, -u, m.; -i1ý;

-ný
nezřízený
nezviklaný
nezvyklost, -i, ž.
nežli
-ní, přídavná jm. toho

zakončení 5 18
Niagara
nic, gen. ničeho atd.;

akk. v nic a v-ni-ve-č
Š' 62, 8

ničemný
ničí (na otázku čí?), gen.

-ího atd. 5 63
nihilismus, -ismu, m.;

-ista, -y, m.
nikl, -u, m.
nikoli, nikoliv

zanevříti, za

nikotin, -u, m.
Nil, -u, m.
nimbus, -bu, m.
Nimrod, -a, m.
nistěj, -e, m. : pec,

ohniště
nit, -i, ž.,- množ. nom.

akk. niti, gen. -i, dat.
-em, lok. -ech, instr.
nitmi

nítěný
nítiti, 3. mn. niti, impt.

-nět, roznět, příč. nícen
nitka
nitrozemí, -i, stř.
niva
niveau (eau čti ó), stř.,

neskl., : úroveň
niveč v. nic
nivellační
nivellisovati, ——nivel

lovati
nízko, níže
nízký, nižší
nizounký
Nizozemec, -mce, m.
Nizozemí, -1', stř.
Nizza
nížina
nížiti, 3. mn. niží, žmpt.

niž
nižní
nižší (od nízký)
-nni, -nnice, -nník, -nný,

přídavná a podstatná
jména toho zakončení
5 19

noblessa
noc, -i, ž., mn. nom. noci,

dat. -em, lok. -ech,
instr. nocmi.

Noe, gen. Noema., m.
noha, dvoj. gen. u nohou,

lak. na nohou, instr.
nohama 5 29 a 37

nominální
nominativ, -u, m.
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nonebalance (čti nB
šalšs), -e, ž.

nonius, -ia, m.
nordický
Norimberk, -a, m.;

rimberský
normalni
Normani, -ův, m. mn.
Norvéžsko
nosíček, nos
nositi, 3. mn. nosi, přlč.

nošen
nosítko
nosivost, -i, ž.
nota, v hudbě (vysloveno

krátce: nota) ; — ozná
mení (vysloveno dlouze:
nóta)

notabilita; notablové
notář, -e, m.
notieka
notorický, vůbecznámý
nováček, -a, m.
Nové Město (města v Če

chách a na Moravě)
Nové město (čtvrt praž

ská)
novella
novic, -e, m.; noviciát,

-u, m.; novicka
novoluni, -1', stř.
novomódní
novověký
novozákonný
Nový rok, svátek, 1. leden
nozdra
nožička, noha.
nožik, -u, m.; nožiček,

-u, m.
nožíř, -e, m.
nažka-, noha
-ňský, koňský atp. 5 12
nuance (vg/sl.nůšs), -e,

ž., odstín
nulla
numismatika
nuncius, -ia, m.

no
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nůsek, nos
Nusle, Nuslí, m. mn.
nůše, ž.
nůž, nože, m.
nůžky, nůžek, ž. mn.
nůžtičky
—ný,přídavná jm. toho

zakončení 5 18
nýbrž
nymfa
nyni, nyničko; nynější
nýt, -u, m.; nýtek, -u,

m.; nýtovati
nýti, nyji, -eš, 3. mn.

nyjf, impt- nyj, nyjt-e,
přech. nyje, -ic, přlč.
nyl, podst. jm. nyti

nyvý

0.

-o, mužská jména toho
zakončení jak se sklo
ňují: Hnízdo, Zapadlo,
Stýblo, Hugo, Otto,
gen. -y, dat. -ovi atd.;
vlivem grammatickým
též gen. -a atd. 5 39

oasa, -y, ž.
oba, m., obě žensk. a

stř., gen. a lak. obou,
dat. a žnstr. oběma
5 2.9 a 66, 2

obalka
občan, -a, m., mn. občané
obdelník, -u,m.; obdélný
obdržeti, 3. mn. -ži
obé, obého atd. 5 6.9
obec, obce, ž.
oběd, -a i -u, m.
občdovati, oběduji,-uješ,

3. mn. -uj1', impt. -uj,
přech. -uje, -ujic — a
také obědvati, oběd
vam, -áš, 3. mn. -ají,
žmpt. obědvej, přec/z.
občdvaje, -ajic

obchnati, obženu
obebrati, -hrá.m, -hrej,

-hra1 — a obehráti,
-hraji, -hraj, -hra1;
srov. hráti

obejití, obejdu
obejmouti, nikoli objetí;

praes. obejmu, part.
obejma, -ouc a objal,
objav, objat, podst. jm.
objetí

obelisk, -u, m.
obelstiti, též obelstíti;

obelstim, 3. mn. obc
lstí, impt. obelsti, přžč.
obelstil, obelštěn no
votv. -lstěn

obelštění, novotv. obe
lstění

Oberon, -a, m.
oběsiti, 3. mn.

př'ič. oběšen
obeslání, -í, stř.
obestřiti, nikoliv obe

střiti; praes. obestru,
-střeš, 3. mn. -strou,
žmpt. obestři, přech.
obestra, -ouc,přz'č. obe
střel, obestřcn

obět, -i, množ. nom. akk.
-i, gen. -i, dat. -em,
lok. -ech,_instr. obětmi

obezditi, též obezditi;
obezdím, 3. mn. -zdí,
žmpt. obezdi, přlč. obe
zdil, obezděn

obezříti, nikoliv obezřiti,
3. mn. obezří, příč.
obezřel

obhaj ee,nikol'lv obhajce ;
vok. -ce, nikoli -če

obbajovati
oblllédati; obhlédnouti

i obhlednouti
obhlídka
obcházeti, 3.man. -ejí
obchodění v. obchoditi

oběsí,



obchodníetvo
obehoditi, 3. mn.

chodí, příč. obchozen,
obchození. Nové ob
choděnl : vedená ob
chodu

obchození o. obchoditi
obehůzka
obídek (oběd)
obíhati; oběhnouti
obíjeti, 3. mn. -ejí
obilí, -í, stř.; obilíčko
obíliti, 3. mn. obilí,impt.

obil
obilnice
obírati
obiti, též obíti; obiji, -eš,

impt. obij, přžč. obil,
obit

obití, -í, stř.
objednávací; objedna

vatel, též -á.vatel; ob
jednávka

objekce, ž.
objektivní, -ný
objetí, -1',stř., z obejmu
objeviti
objezditi, 3. mn. -jezdí,

příč. ježděn
objímání, -í, stř.
objíždčti, 3. mn. -ěji
objížďka
obklíčiti
obkráčeti, 3. mn. —ej1'
obkrájeti, 3. mn. -ejí
oblaciněti, 3. mn. -ějí
oblačeti, 3. mn. -eji
oblak, -u, m.; mn. číslo

oblaky, nebo oblaka
oblast, -i, ž.
obléci, obleku, oblečeš,

3. mn. oblekou, impt.
oblec

obléhací
oblehatel, -e, m.
obléhati; oblehnouti
oblehčiti

ob- '
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oblékati; oblékání; ob
leknouti i obléknouti

oblétati; obletnouti i ob
létnOuti

oblévati
oblézti, oblezu
obležeti, 3. mn. obleží
obliba
oblíbiti, 3. mn. oblíbí,

žmpt. oblib, přžč. oblí
ben; oblibovati

obličej, -e, m.
oblíčiti, impt. oblíč
obligátní, povinný
oblinati
obliti, též obh'ti; praes.

obliji, -liješ, žmpt. -lij,
part. -li,je, -lil, -lit; —
vedletohoje také oblíti,
obleji, -leješ, impt. -lej,
přech. -leje, -lejíc

obluda
obměnný
obměsičný
obmysliti, 3. mn. -mysh',

přžč. obmyšlen
obmyslný
obmýšleti, 3. mn. -'mý

šlejí; přžč. obmýšlen
Obmýti, obmyji
obnášeti, 3. mn. -ejl
obnésti, obnesu
obnositi, 3. mn. obnosl,

příč. obnošen
obočí, -í, stř.
oboista, -y, m..
oboj, oboje, m., neboobce,

-oe, stř., hudební ná
stroj

obojí, -ího atd. 5 68
obolos, -lu, m.
oboustranný
obouti, obuji, -eš, žmpt.

obuj, přžč. obul, obut
obraceti, 3. mn. -ejí
obrance, vok. obrance
obranný, na obranu

obratel, -tle, m.
obrati, oberu, -béřeš n.

-bereš; obrům, obraný
5 88

Obraziti, 3. mn. obrazí,
přžč. obražen

obrázkový
obrážeti, 3. mn. -ejí
obřidnouti; obřidlý
obřízka
obročí, -í, stř.
obroditi, 3. mn. obrodl,

přžč. obrozen
obroušený
obrození, z obrodíti
obrtlík, -u, m.
obruč, -e, m., nebo gen.

-i, ž.
obrůsti, obrostu
obrv, -i, ž.
obryně, ž.
obrys, -u, m.
obrýti, obryji, -eš, žmpt.

obryj, příč. obryl, obr-yt
obsaditi, 3. mn. obsadí,

přžč. obsazen
obsáhnouti, obsáhl, —ý
obscoenní
obsedčti, 3. mn. obsedí
observatoř, -e, ž.
obsilati; obsílka
obskurní
obstaravatel, -ávatel,-e,

m.; obstarávací
obstarlý
obstáti, obstojím
obstavčti, 3. mn. -ějí
obstrukce, ž.
obsyehati
obsypati (dokonavá)

obsýpati (nedokonaoé)
obšírný
obšiti, těž obšíti; praos.

obšiji, -eš, impt. obšij,
přič. obšil, obšít

obšívací
obšívka



obtéci, obteku, obtečeš,
3. mn. obtekou, impt.
obtec

obtékati, obtékam
obtížný, -no
obflj, oboje, oboje, za

staralé, : obojí 5 68
obůrka, malá obora
obušek, -šku, m.
obuv, -i, ž.
obvazadlo
obvázaní, -i, stř.
obvazati, obvaži, impt.

obvaž
obvazkář, 'e, m.
obvésti, obvedu
obvézti, obvezu,příč.ob

vezen
obviti, též obviti; praes.

obviji, -eš, impt. obvij,
přžč. obvil, obvit

obvyklý ,
obyčejný
obydlí, -í, stř.
obytný
obyvatel, -e, jako ka

zatel; množ. gen. oby
vatelův, nikoli: tisíc
obyvatel atp.!

obývati; obývání, stř.
obzvláště, nikoli obvzl
obžínky
obžiti, též obžíti; praes.

obžiji, -eš, žmpt. obžij,
příč. obžil

oceán, -u, m.
ocel, r. žensk., gen. -i

atd., podle oz. kost; —
a r. mužsk., gen. -e
atd., podle vz. meč

oceloryjec, -jce, m.; též
-rytec, -tce

ocitnouti se, nebo oct
nouti se; ocitati se

octařství, stř.
ocún, -u, m.; ocůnovitý
oči, 1). oko
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očichati
očísliti, očíslovati
očistiti, 3. mn. očistí,

přlč. očištěn
očištění, nikoli očistění
očišťování, -i, stř.
óda
odaliska
odbíhati
odbijeti, 3. mn. -eji
odbíraní
odbiti, též odbíti; praes.

odbiji, -eš, žmpt. odbij,
příč. odbil, odbit

odbojnice, ž.
odbůjce, vok. -ce, m.
odbyt, -11,m., z odbýti
odbýti, odbudu, přlč.

odbyl, odbyt
odbývati
odčisti, odečtu
odčítati; odčítání; od

čítaci
oddací
oddá-lený
oddaní, -i, stř.
oddati, oddam; oddaný
oddávaci
oddavky, -avek, ž. mn.
oddech, -u, m.
oddělati
oddělení, -i, stř., odlou

čení
odděliti
oddělovací
oddenek, -nku, m.
oddíl, -u, m.
oddouti, odedmu, -eš,

žmpt. odedmi, part.
odedma, -ouc a oddul,
odduv, oddut, podst.
jm. oddutí; novoto.
praes. odduji, -eš, lmpt.
odduj, přech. odduje

odebrati, odberu (ode
beru), -béřeš n. -bereš,
3. mn. -berou atd. 5 88

odehrati, -hram, -hrej,
-hral — a odehráti,
-hraji, -hraj, -hral;
srov. hráti

odejiti, odejdu
odejmouti, v. odníti
odemlíti, odemleti, nž

koliv odemliti; praes.
odmelu n. odemelu (za
star. -i), -eš, impt. -me1,
přech. -mele, -melíc,
příč. -mlel, -mlet

odemřiti, nikoliv ode
mřiti; praes. odemru,
mřeš, 3. mn. -mrou,
žmpt. odemi—i, přec/a.
odemra, -ouc, příč.
odemřel,podst.jm. ode
mřeni

oděný
odepnouti, nikoli ode

piati; praes. odepnu;
part. odepna a odpal,
odpav, odpat n. ode
pial, odepiav, odepiat,
podst. jm. odpětí, ode
pětí, nikoli -pjeti!

odeprati, odperu (ode
peru), -péřeš n. -pereš,
3. mn. -perou 5 88

odepřiti, nikoliv ode
přiti; pracs. odepru,
-přeš, 3. množ. -prou,
impt. odepři, přech.
odepra, -ouc, příčestí
odepřel, odepřen

odepsati, odepíši, nebo
odpiši, rozk. -piš

odesílati i odsílati; -si
latel i -sílatel, -e, m.

odeslati, odešlu, -eš, 3.
mn. odešlou, impt. ode
šli, přech. odešle, -šlíc,
příč. odeslal, -slán

odestlati, odstelun. ode
stelu (zastar. -i), impt.



-stel, přech. -stele, -ste
lic, přžč. -stla.1, -stlá,n

odestřiti, nikoliv ode
střiti; praes. odestru,
-střeš, 3. mn. -strou,
žmpt. odestři, přech.
odestra., -ouc,příč. ode
střel, odestřen

odevzdati, odevzdám
odhádce, -e, m.,- vok. od

hádce!
odháněti, -3.mn. -ějí
odhoditi, 3. mn. odhodí,

přžč. odhozen
odcházeti, 3. mn. -ejí
odchýliti, 3.mn. odchýlí,

impt. odchyl; odchylka;
odchylný

odiosni
odíti, nikoliv oditi ;praes.

odějí, -eš.., 3. mn.
odějí, impt. oděj . .,
přech. přít. oděje, odě
jíc. ., part. mimoděl. .,
oděv . ., oděn . .,"podsL
jm. odění

odivati, oblékati
odjakživa
odjezd, -u, m.
odjihnouti
odjinud
odjížděti, 3. mn. -ějí
odkájeti, 3. mn. -ejí
odkáti, odkaji
odkázati, odkáži, žmpt.

odkaž
odkládavost, -i, ž.
odkliditi, 3. mn. odklidí;

přič. odklizen; odkli
zený

odklizeti, 3. mn. -ejí
odkrájeti, 3. mn. -e_jí
odkrýti, odkryji, -eš,

'impt. odkryj, přžč. od
kryl, odkryt

odkrývati
odkvetlý
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odkvísti; nov. odkvésti;
odkvetu

odkvitati
odkysličiti
odlehčiti
odletěti, 3. mn. odletí;

odletnouti i odlétnouti
odlézti, odlezu
odležeti, 3. mn. odleží
odlika
odlišný
odlití, též odlití; odliji,

-liješ, impt. -1ij, part.
-lije, -1íl, -1iv, -1it; ——
vedle toho je také od
liti, odleji, -leješ, impt.
-lej, přech. -leje, -lejíc

odlitnouti
odlitý; odlitek, -u, m.
odliv, -u, m.
odlíváni, -1', stř.
odlivek, -vku, m.;_od

lívka.
odmčnný
odmésti, odmetu
odmísiti, 3. mn. odmísí,

příč. odmíšen; odmí
šený

odmítati;
odmítavý

odmlčeti se, 3. mn. od
mlčí se

odmykati
odmysliti, 3. mn. od

myslí, příč. odmyšlen
odmýti, odmyji
odnárodněti, 3. mn. -ějí

(podmětné) — odná
rodniti, 3. mn. od
národm' (předmětné)

odnášeti, 3. mn. -ejí
odňatý; odnětí, -i, stř.;

12. odníti
odnesení, z odnésti
odnésti, odnesu, přžč.

odnesen
odnímati

odmítnouti ;

odniti, nov. odejmouti,
praes. odejmu; part.
odejma. a odňal, odňav,
odňat, ——podst. jm.
odnětí

odnositi, 3. mn. odnosí,
přžč. odnošen

odnož, -e, ž.
odolati, ne oddolati
odouti, odmu; part.

cdma. a odul, oduv,
odut; podst. jmfoduti

odpětí, odepětí, nikoli
-pjetí; .? odepnoutí

odpínati
odpírati, odpíravý
odpis, -u, m.
odpiti, též odpíti; praes.

odpiji, -eš, impt. odpij,
přžč. odpil, odpit

odpláceti, 3. mn. -e_jí
odpliti, téžodph'ti;praes.

odpliji, -eš, impt. odplij,
.přžč. odplil, odplit

odplynouti
odpočinek, -u, m.
odpočinouti, -činul, -či

nuv, -činut, chybně:
-ča,l, -čav, -ča.t

odpočísti, odpočtu
odpočívati ;odpočívadle;

odpočivátko
odpouštěti, 3. mn. -ějí
odpouzeti, 3. mn. -e_jí
odpověď, -i, ž.
odpověděti, odchyl. od

povědíti, chybně odpo
věditi ;praes. odpovím,
3. mn. odpovědí '

odpovídati; odpovídací
odpřáhnouti; odpřahati,

-přáhati
odpřisáhnouti
odprositi, 3. mn. od

prosí, přz'č. odprošen
odprošení, z odprositi;

nikoli odproscní



odpůrce, -e, m.; vok.
'odpůrce!

odpustiti, 3. mn. od
pustí, přz'č. odpuštěn

odpustky, -ův, m. pomn.
odpuštění, z odpustiti
odradíti, 3. mn. odradí,

přžč. odrazen
odrati, oderu, odéřeš n.

odereš, 3. mn. oderou
atd. 5 88

odrazeni, z odraditi
odraziti, 3. mn. odrazí,

příč. odražen
odraženi, z odraziti
odrážeti, 3. mn. -ejí
odříci; odřeknouti
odříkati; odříkaci
odřiti, nikoli odřiti;

praes. odru, -dřeš, 3.
mn. -drou, žmpt. odři,
přech. odm, -ouo, přžč.
odřel, odřen

odí'iznouti
odroditi, 3. mn. odrodí;

odrodilý; odrozen
odrození, z odrodíti
odrůda
odrůsti, odrostu
odrýpati
odrýti, odryjí, -eš, žmpt.

odryj ,příč. odryl, odryt
odseděti, 3. mn. odsedí
odsil-, analogií odesíl
odsloniti
odsouditi, 3. mn. od

soudí, z'mpt.odsuď,př£č.
odsouzen

odstáti, odstojim
odstín, -u, m. ; odstíníti;

odstíňovati

odstřihnouti, přič. od
střihl, odstřižen

odstřižek, -žku, m.
odsypati (dokonavá) -—

odsýpati (nedokonavé)
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odškrabati, odškrábati;
odškrábnouti

odštípati
odštipek, -pku, m.
odtáhati, odtahati
odťatý
odtéci, odteku, odtečeš,

3. mn. odtekou, žmpt.
odtec

odtínati
odtíti, nikoliv odťatí;

pracs. odetnu; part.
odetna a odňal, odťav,
odňat; podst. jm. odtětí

odtlouci, odtluku, od
tlučeš, 3. mn. odtlukou,
impt. odtluc

odtud
odúmrt, -i, ž.; -ní
oduřeti, 3. mn. -ejí
odutí, &odouti, odmu
odůvodnění, -í, stř.
odváděti, 3. mn. -ějí
Odvárka.
odváti, odvěji; přžč. od

vál, -át; -átý
odvázati, odváží, impt.

odvaž
odvážeti, 3. mn. -eji
odvážiti, 3. mn. -ží,žmpt.

odvaž
odvážka,
odvážlivý
odvěký
odvésti, odvedu
odvět, -u; v odvět dáti
odvětví, -í, stř.
odvezeni, z odvézti
odvézti, odvezu, přžč.

odvezen
odvislý
odviti, též odvíti; praes.

odvíjí, -eš, žmpt. odvij,
přič. odvil, odvít

odvléci, odvleku, odvle
češ, 3. mn. odvlekou,
impt. odvlec

odvoditi, 3. mn. odvodí,
příč. odvozen

odvoláva cí; odvolavatel,
těž -ávatel, -e, m.

odvraceti, 3. mn. -ejí
odvrci, odvrhu, odvržeš,

3. mn. odvrhou, impt.
odvrz, přžč. odvrhl, od
vržen

odvykati; odvyknouti;
odvyklý

Odyssea, -ey nebo -eje, ž.
Odysseus, -ea, m.
odžínati
oekonom, -a„ m.
oekumenický
ofěra
otfensiva
oiferta, oferta
oňiciál n. oficiál,
officíelni
ofňciosní
oflícium, -ia, stř.
ofthalmologie, ž.
oháněti, 3. mn. -ějí
ohavník, -a, m.
oheb, ohbí, ž.
Ohio (i čti -aj), -ía, stř.
ohlásiti, 3. mn. -si, impt.

ohlas; příč. ohlášen, -ý
ohlav, -i, ž., ohlávka
ohledati (dokonavá) —

ohlédati (nedokonavé);
ohlédavý

ohlédnouti i ohlednouti
ohlížetl se, 3. mn. -ejí
ohnisko; ohniště, —ště,stř.
ohníti, též ohniti; praes.

ohniji, -eš, žmpt. ohnij,
příčí. ohnil

ohořeti, 3. mn. -ří
ohraditi, 3. mn. ohradí;

přžč. ohrazen, neprá
vem ohražen

obrati, -hrám, -hrej,
-hra.l,——obrátí, -hra.ji,
-hraj, -hrá1; srov. hráti

-a., m.



ohřátí, ohřejí
ohrazení, neprávem .o

hražení
ohrazovati,

ohražovati
ohřívací; ohřívadlo;

ohříváma. '
ohřívati; ohřívatel i

ohřívatel, -e, m.
ohroziti, 3. mn. ohrozí,

přič. ohrožen '
ohrožení, nikoliv ohro

zem'

ohrýzatí, ohrýži, noo.
-zam

ohrýzti, ohryzu; ohry
zek, -zku, m.

ohýbati, ohybač, -e, m.;
ohybadlo; ohýbání,
ohýbací

ohyzda; ohyzdný
ochaběti, 3. mn. -ějí;

ochabnouti
ochablý
ochoditi, 3. mn. ochodí,

příč. ochozen
ochránce, -e, m.; ook.

ochránce!
ochránkyně, ž.
ochranný
ochraptěti, 3. mn. -ějí
ochroměti, 3. mn. -ějí
ochuravěti, 3. mn. -ějí
Oidipus, -pa, m.
ojediněti, 3. mn. -ějí
Ojezditi, 3. mn. ojezdí,

příč. oježděn
oježdění, nikoli ojezdění
okamžení

neprávem

okamžik, -u, m.; oka.
mžitý

okázalý
okcident, -u, m.
okénce, -e, stř.
okenice, ž. (m. -nnice)
okénko
okenný, okenní

—121—

okkupace, ž.
oklátiti, 3. mn. okláti,

lmpt. oklac, příč. oklá
cen

oklika
oko, -a, stř.; dvoj. nom.

alela. oči, gen. z očí,
žnstr. očima; dat.
k očím, lak. v očích.
Srov. 5 29 a 34

okolí, -í, stř.
okolostojící
okopávací
okoušoti, 3. mn. -ejí
okrájetí, 3. mn. -ejí
okrášlený
okrašlovač, -e, m.
okřáti, okřeji, -eš, 3.

mn. okřejí, ímpt. okřej,
přech. okřeje, -ejíc,přlč.
okřál

okřídlený
okřiknouti, příč. okřikl
okřín, -u, m.
okrslek nebo okršlek,

gen. okrsku (m. -slku)
a okršku

okřtiti, též okřtíti; 3.
mn. okřtí

okruží, -í, stř.
okrvaceti, 3. mn. -ejí
Oktáva
oktaván, -a„ m.
oktrojovati
okuláry, -ův, m. pomn.
okurka
okvětí, -í, stř.
Olga, dat. a lak. Olze,

přídavné jm. přiolastň.
Olžin

olíčiti, 3. mn. olíčí,lmpt.
olič

oligarchie, ž.
oliva; -ový
olizati, olíží i olízám;

impt. oliž, olízej
Olomouc, -múc, -e, ž.

(dial. m.); olomoucký
n. olomůcký

olověný
olůvko
Olymp, -u, m.
omáčeti, 3. mn. -ejí
omámiti, 3. množ. -mí,

impl. omam
omastiti, 3. mn. omastí,

přlč. omaštěn
omaštění, z omastiti
omdleti, omdlím, -íš, 3.

mn. omdlejí, přech.
omdleje, -ejíc, přžč.
omdlel. Místo impt.
náležitého omdlej, o
mdlejte jest omdlí, ne
omdli, -mdleto

omeletta
omésti, ometu
omílati
ominosni
omítati
omítka
omládnouti, příčestí

omládl; -ý
omlíti, omleti, nikoliv

omliti; pracs. omelu
(zastar. -í), -eš, lmpt.
omel, přech. omele, -íc,
přič. omlel, omlet

omrzeti, 3. mn. -zí
omšený
omyl, -u, m. '
omýliti, 3. mn. omýh',

ž-mpt. omyl; — omý
lení, -í, stř.

omýti, omyji, -eš, žmpt.
omyj, příč. omyl, omyt

omytý
omývací; omývka
on, ona, ono, gen. jeho,

jí, jeho atd., množ.
nom. oni, ony, ona.,
gen. jich atd. 5 62, 7

onehdy
oněměti, 3. mn. oněmějí,



impt. oněměj, přech.
oněměje, -ějíc

onemocnětí, 3. mm. -ějí
onen, ona, ono, gen.

onoho, oné. ., množ.
oni, ony, ona atd.; ni
koliv onna., onno, on
noho . . !— J edn. instr.
oním, nikoliv oným! V.
5 6.2, 2

onikati, řikat-i „ani“
opačný
opadati
opájeti, 3. mn. -ejí
opál, -u, m.; -ový
opanek, -nku, m.
opasati, opáši, -eš, 3.

mn. opáší, impt. opaš,
přech. opáše, -íc, a také
opásám, -á.š, 3. mn.
-ají, impt. opásej, přech.
opásaje, -ajíc

opatství, -í, stř.
opéci, opeku, opečeš, 3.

mn. opekou, impt. opec
operační
opěradlo
operatér, -a, m.
operetta; -etní; -etka.
opět
opičiti se
opička
opíieti, 3. mn. -eji
opinaei
opíraci; opíravý
opití, též opíti; praes.

opiji, —eš, impt. opij,
přič. opil, opít.

opium, -ia, stř.
opláceti, 3. mn. —ejí
opláknouti, opláchnouti
oplátka (odplata)

oplatka : oplatek
oplésti, opletu; oplétati
opliti, též cplíti; prac-s.

opliji, -eš, impt. oplij,
přič. oplil, oplit
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oploditi, 3. mn. oplodí,
přič. oplozen

oplození, nikoliv oplo
dění

oplývati
opnouti, nikoliv opiati;

praes. opnu,part. opna,
-ouc a opal, opav, opat
neb opial, opiav, opiat;
podst. jm. opětí,nikoliv
opjetí!

opodál
opominouti, od -pomi

nouti, srov. pomíjeti,
tedynikoliv opomenouti

opouštěti, 3. mn. -ě_jí
opovážlivý
opověď, -i, ž.
opověděti, 3. mn. -dí,

impt. opověz
opovídati

, opozdilý
opozditi, 3. mn. opozdí,

přič. opožděn
opoždění, nikoliv opo

zdění
opponent, -a., m.
opportunita, -unní,

i oport
opposiee
opřáhnouti;

opřáhaní
opi-at, gen. -i i -ě, ž.
oprati, operu, opéřeš n.

opereš, 3. mn. operou
atd. 5 88

oprátka
opravce, -e, m.;

oprávce!
opřísti, opřadu Š' 81
opříti, nikoliv opřiti;

praes. opru, -přeš, 3.
mn. -prou, impt. opři,
přech. opra, -ouc, přič.
opřel, opřen

oprsí, -í, stř.

opřáhati ;

vok.

oprýskati ; oprysknoutí;
oprysklý

opsati, opíší, impt. opiš
optání
optik, -a, m.; -ický
optimismus, -ismu, m.
opustěni, z opustěti
opustěti : pustým se

státi, 3. mn. opustějí;
opustiti, 3. mn. opustí,

přič. opuštěn
opuštění, z opustiti
orakulum, -1a,stř., věšt

ba, věštírna
oranže, -e, ž.
orati, praes. oři, -eš, 3.

mn. oří, a také orám,
-áš, 3. mn. -ají, impt.
oř, ořte, a také orej,
orejte, přech. oře, oříc,
a také oraje, orajíc

oratoř, -e, ž.
ordonnance, ž.
Orebita, -y, m.
Orestes, -ta, m.
Orfeus, -ea, m.
orgán, -u, m.; organis

mus, -ismu, m., orga
nický ' '

orgie, -ií, ž. mn.
orchestr, -u, m.
orientální, východní
originál, -u, m.

' Orion, -na., m.
oříšek, -šku, m.
ořízka
orkán, -u, m.
orleánský
ornithologie, ž.
orthodoxní, pravověrný
orthografický
orthopaedie, ž.
orýti, oryji, -eš, impt.

oryj, přič. oryl, oryt
osaditi, 3. mn. osadí,

přič. osazen
osadnietvo



osákati; osáknouti
osaměti, 3. mn. -ějí
osazení, :; osaditi
osázeti, 3. mn. -eji
oscillace
oschnouti; osychati
osíci, oseku, osečeš, 3.

mn. osekou, impt. osec
osidlo
osika lépe než OSyka
osiřeti, 3. mn. -eji
osívací; osívka.
oslizlý
oslyšeti, 3. mn. -ší
osm, z osmi set, s osmi

sty atp. Š' 66, 4
osmahlý
osmdesát, od osmdesáti

let, před osmdesáti lety
5 66, 5

osmína
osmnáct n. -cte, od

osmnácti let, před osm
nácti lety 5 66, 5

ostati, ostanu,příč. ostal
ostáti, ostojím,přžč.ostál
ostouzeti, ostouzím, 3.

mn. fejí, impt. -ej,přcck.
-eje, -ejíc

ostracismus, -ismu, m.
ostražitý
ostrev, ostrve, ž.
ostřici, ostřehu,ostřežeš,

žmpt. ostřez; ostřehl,
ostřežen

ostříhati, ostřehu
ostříhati; ostřihnouti,

ostřihovati
ostříleti, 3. mn. -ejí
ostřiti, 3. množ. ostří,

přžč. ostřil, ost-řen
ostříti, nikoliv ostřiti;

praes. ostru, ostřeš, 3.
mn. ostrou, impt. ostří,
přcck. ostra, -ouc, příč.
ostřel, ostřen

ostříž, -e, m.
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ostřižek : co zastřih
nuto; — ostřížek :
malý ostříž

ostroúhlý
ostrovid, -a., m.
ostrůvek, -vku, m
ostruží, -í, stř.
ostuditi, 3. mn. ostudí,

přžč. ostuzen
ostych, -u, m.;

chati se
osudí, -1', stř.
osvědčení, -í, stř.
osvícený
osvítíti, 3. mn. osvítí,

impt. osvět (nověji
osvit)

osvoboditi, 3. mn. osvo
bodí, — přžč. osvobo
zen

osychati, osýchati
osyka., lépe osika,
osypati
osypka, osýpka; -ový
ošedivěti, 3. mn. -ějí
ošiti, též ošíti; ošiji, -eš,

impt. ošij, přžč. ošil,
ošit

ošívatí
ošizený
ošklíbati
oškrabati i oškrábati;

oškrábnouti
ošplíchati
Ota, -y, m., — za cizí

Otto
otáčeti, 3. mn. -ejí
Otakar, za lat.

C&.I'US

otakárek, -a,m
otáleti, 3. mn. -ejí
otázatí (se), otáži, žmpt.

otaž
otázka
otazník,
otčík, -a,m
otčím, -a, m. ; -ský

ostý

-u, m.

Otto-.

otéci, otoku, otečeš, 3.
mn. otekou, impt. otec

otékati, otýkati
otep, -i, ž
otevříti, nikoli otevřiti;

praes. otevru, -vřeš, 3.
mn. -vrou, impt. otevři,
přech. otevra, -ouc,
příč. otevřel, otevřen

otínati
otírati
otisk, —u,m.; otisknouti,

přič. otiskl, otištěn
otloucí, otluku, otlučeš,

3. mn. otlukou, žmpt.
otluc

otřásti, otřasu iotřesu,
81

otřítí, nikoliv otřiti;
james. otru, —třeš, 3.
mn. -trou, žmpt. otři,
přech. otra, -ouc, příč.
otřel, otřen

otrušik, -u,m
Otto,- gen. -y,

-ovi, akk.
-ou, 5“ 3.9

ottomanský
otvirati
otýkati, otékati
otylý
otýpka; -kový
otýti, otyji, -eš.

otyj, příč. otyl
ou kdy píšeme 5 7
-ou, koncovka 3.03. množ.

5 78
ouvertura (čtiuvertůra)
-ov, vlastni jména slo

vanská toho zakončení,
např. Kostomarov, gen.
-ova. atd., žnstr. -ovem
Š' 53

ováleti, 3. mn. -ejí
ovální
ováti, ověji,

z“ -át, -átý

dat. lak.
-u, instr.

žmpt.

-ál, -á.11,



ovázati, ovaži,žmpt.ovaž
ovce, ž., gen. mn. ovcí

%. ovec
ovčák,

-e, m.
ovčín, -a, m.
ovdověti, 3. mn. -ějí
ověsiti, 3. množ. ověsí,

impt. ověs, přič. ověšen
ověšeti, 3. mn. -ejí
-ovic, mlynářovic atp.

22
-ovice, pomnožnájména

místní toho zakončení,
v. Lobkovice 5 3.2

Ovidius, -ia, m.
ovíjeti, 3. mn. -ejí
ovinouti
ovísek, -u, m., oves
oviti, též ovíti; oviji,

-eš, žmpt. ovij, příč.
ovil, -.vit

ovívati
oxyd, -u, m. ; oxydace, ž.
oxymoron, -ra, stř.
ozably'
ozditi, též ozditi; 3. mn.

ozdi, impt. ozdi, přžč.
ozdil, ozděn

ozdravěti, 3. mn. -ěji
ozdůbka
ozíbati; ozábnouti
ozim, -i, ž.
ozírati se
ozon, -u, m.
ozřejměti, 3. mn. -ějí
ozývati se, :: ozvati se
oželeti, 3. mn. -leji
ožici, přžč. ožehl, ožhla,

ožžen; ožehnouti
ožíhati, ze žhnouti
ožínati, ze žnouti
ožiti, též ožíti; ožiji, -eš,

impt. ožij, přžč. ožil
ožíti, nikoli ožatí;pracs.

ožnu, part. ožna, -ouc

-a, m. ; ovčář,
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aožal, ožav, ožat,p0dst.
jm. ožeti

oživnouti

P.

pacifikace, ž.
pačiti, 3. mn. páči
padesát, od padesáti let,

před padesáti lety atp.
5 66, 5

padnouti, part. padna
a padl, pad, paden, na
paden

paean, -u, m.
paedagogium, -ia, stř. .
pagoda
pahýl, -u, m.
pachatel, -e, m.
páchati, pachům, -áš, 3.

mn. -aji, a zastar. paši,
-eš, 3. mn. paši, žmpt.
pachej, přech. pachaje,
-a.jíc a zastar. páše, —ic

páchnouti, part. pachl
pair (čti pér), -a, m.
-pájeti, napajcti (znapo

jiti) atp., 3. mh. -e_jí,
žmpt. -pajej, přech. -pá.
jeje, -ej1'c

-pájeti v. spájeti
páka, žnstr.pákou,někdy

pakou, atd.; pakostroj,
-e, m.

pakli
palác, -o, m.
palaeograf, -a, m.
palaeontologie, ž.
palatin, -a, m.
palčivý
paleniště, -iště, stř.
pálenka
Palestina, nebo Palae

stina; _-inský
paletta
palillogie, ž.
palír, -a, m.

palissada
pálivý
palladium, -ia, stř.
Pallas, -ady, ž.
pallium, -ia, stř.
Palmyra
památník, -u, m.
pamět, -i, ž.; množ. nom.

akk. paměti (památ
nostž), gen. -i, dat.
-em, lolc. -ech, mstr.
pamětmi; z paměti, na
zpamět

pamiletista, -y, m.
Pamfylie, ž.
pampeliška
pán, -a, m.; ale: pan

učitel, pana učitele atd.
pancíř, -e, m.
pandekty, ž. mn., gen.

pandekt
páně, tvar ustmulý ve

výrazžch: anděl Páně,
před obličejem Páně,
bratr páně Jindřichův,
bratři páněJindřichovi,
atp. 5 56

panegyrik, -ika, m.
panenka. ; panenský ; pa

nenství, stř.
pánev, pánve, ž.
pani, -í, ž.
panic, -e, m.; panický;

panictví, stř.
paniččin, -a, -o
panika (ni čti ny), zdě

šení; panický
panímáma
panna, gen. panny, gen.

mn. panen
Pannonie, ž.
panorama, -y, ž.
panošský
panský
pantata
pantheismus, -ismu,m.
Pantheon, -nu, m.



pantomimika
pánvička
panychida
páperka; pápeří, stř.
papír, -u, m.; -irek, -rku,

m.
paprika
paprsek, -sku, m..; též

paprslek, -sku
papyros, -ru, m.
pár, -u,m., : dvojice,dvé
pára, parou, par atd., též

párou, párám atd.
parabola
paradigma
paraenetický
paraflin, -u, m.
parafrase, ž.
parallaxa
parallela. ; -ismus, -ismu,

m.
paralysovati
paramythie, ž.
parasit, -a, m.,přiživm'k
párati, páří, pářeš, 3.

mn. páří, a také pá
rám, -áš, 3. mn. pá.
raji, impt. párej, přech.
páraje, -a_j1'c

parátko
parcella, -e1a.
pardon, -u, m.; -ovati
párek, -rku, m.
parenthese n. -sa, ž.
parere, neskl., stř.
parfum, -u, m. (čti pal—fa),

vůně
pari, al pari
parket, -etu, m.
Parnas, -u, m.
parník, -u, m.
parodie, ž.
parolod', -lodi, ž.
parostroj, -e, m.
párový (od páry), parní
párový (od páru)
paroxysmus, -smu, m.
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parterre (čt-i partér),
-erru, m., přízemí

Parthenon, -onu, m.
participium, -ia., stř.
partikovati
partisán, vedlepartyzán,

-a, m., si?-(mník
partitivni
partitura
partyzán, -a, m., stran

ník
partyzánská válka
parůžek, -žku, m.
pás, pasu, m., ale jen

0 části těla; jinak pás,
pásu, na př. do hor
kého pásu, kolového
pásu

pásati, opásati; pásám,
-áš, 3. mn. -ají, impt.
pásej, přech. pásaje,
-ajic, — a zastar. páši,
-eš, 3. mn. páší, impt.
paš, přech. páše, -ic; —
jiné je pásati, opěto
vacž z pásti, pasu:
praes. pásám, 3. mn.
pásají atd.

pasátni (větry), vedle
passátní

pasáže, ž., vedle passáže
pasažér, -a, m., vedle

passažér
pásemnice, ž.
pasíř, -e, m.; pasiřstvi,

stř.
paskvil, ob. paškvil, -u,

m.
pásmo
passa-, viz pasa—
passionál, -u, m.
passiva, passiv,stř.mn.;

passivní
passivum, -va, stř.
passus, passu, m.
past, -i, ž.
pastuši : pastuchův

pastviště, -iště, stř.,
pastvísko

pastýř, -e, m.; -ský
paša, mužsk., gen. -i

(v nář. -e), dat. Zak.
-ovi, alela. -u, vok. -o,
instr. -ou, 5 42

pašije, -ij1', ž. mn.
paštika
pater, -era, -ero a pa

terý, -erá, -eré 5 70
páteř, -eře, m. a' ž.
pateříček, -čka, m.
pathos, -osu, m.; pathe

tický
patnáct n. -cte, od pat
_nácti let, před patnácti

lety atp. 5 66, 5
patnik, -u, m.
patolízalství
pátravý
patriarchální
patřičný
patrimonium, -ia, stř.
patriota, -y, m., vlaste

nec; mn. patrioté
patron, -a, m.
patrona
patronát, -u, m.
patronymikum, -ka, m.
Paulus, -usa, m.
pausa
paušál, -u, m.
páv, -a, m.
pavéza, štít; pavézm'k,

-a, m.
paví, na př. peří
pavián, -a, m.
pavillon, -u, m.
Pavla, Pavlina.
pávový
pavučinka,
pazdeří, stř.
pazneht, -u, m.
pažba, část ručnice
paždí, stř.; — pod

paždí, stř.



paže, ž., ruka
páže, -ete, stř.
pažitka
pec, -i, ž.
péci, níkolí pécti, pict;

praesens peku, pečeš,
3. mn. pekou, nikoli
peču, pečou; ímpt.
pec, pecte, níkolí peč,
pečte

péče, ž.
pečeť-,gen. -i, někdy také

-ě 5 47
pečetidlo, pečetítko
pedal, -u, m.
Pegasus, -a.sa, m.
Peking, -u, ní.
pelargonie, ž.
pelichati
pelikán, -a, m.
Peloponnesos, -esu, m.
peluněk, nebo pelyněk,

-ňku, m.
peň, pně, m.
pěni, stř., zpívání
peníz, gen. -e atd.; množ.

nom. akk. peníze, a
v pádech ostatních
s krátkým -ě-: gen.
peněz, dat. penězům,
lok. penězích, ínstr.
penězi. Vdobě novější
činí se v jazyku kníž—
ném v těchto pádech
rozdíl a užívá se krát
kých tvarů peněz- ve
významu obyčejném, a
dlouhých peníz-, když
se rozumějí jednotlivé
kusy peněz ražených,
mince; na př. mnoho
peněz a pět penízův
atd.

pennál, -u, m.
pensijní
pensionat, -u, m.
Pensylvanie, ž.
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pepsin, -u, m.
pérečko
perfidni
pergamen, -u, m.
peří, stř.; peřičko
perihelium, -ia„ stř.
Perikles, -k1a, nebo

-k1ea.

perioda
peripatetikové,

m. mn.
peristyl, -u, m.
perka, perek, stř. mn.,

boty
perkusse, ž.
perla, -y, ž.
perlička
perlík, -u, m.
perník, -u', m.; perní

kář, -e, m.; perníkový
pero n. péro, gen. mn. per
perořízek, -zku, m.
perpendikul, -u, ní.
perron, -u, m.
Perseus, -sea, m.
persiilaž, -e, ž.
personalie, -ií, ž. mn.
perspektiva
Perun, -a, m.
peruť, -i, ž.
pessimismus, -ismu, m.
pěst, -i, někdy -ě
pěšinka
Pešt, -i. ž.
pět, pěti let, s pěti sty

atd. 5 66, 4
pěti, pěji, -eš, 3. mn.

pějí, ímpt. pěj, přech.
pěje, pějíc, příč. pěl,
trp. pěn,podstjm. pění

pětilistek, -stku, m.
petrefakt, -u, m., zka

mcnělína
petrklíč, -e, m.
Petrů, příjmení, gen. -ů

atd., neskloňováno5 54
petto, in petto

-ikův,

pevnůstka
pia- v part. pial, piav,

piat, napial, vypialatd.,
lépe než pja

pianissimo
pianista, -y, m.; -istka.
piarista, -y, m.
píce, ž.; pícm'
pici (nádoba)
pícka, malá pec
píď, -i a častěji -ě
pídimužík, -a., m.
pieca, nebopodle výslov

nosti piesa
píha, píhovatý
pich, -u, m., píchnutí
píchaček, -čku, m.
píchati; pichadlo; pin

chavý
píchnouti ipichnouti
pijácky'
pijan, -a, m.
pijavice, ž.
-píjeti, zapíjeti, atp., 3.

mn. -píjejí, ímpt. -pí
jej, přech. -píjeje, -ejic

píka
pikantní
pikel, pikle, m., častěji

v mn., : uklad
piket, -etu, m., žerď
pikkolo, -a, nebo pik

kola, -y, m.
pila, pilka.
píle, ž.
piliny
pilíř, -e, m.
pilník, -u, m.; pilnikář,

-e, m.
pilný
pilulka
pinakotheka
pinceta n. pinsetn
pinie, ž.
pípa
pípka, pipka.
piplati se



pírko, pérko
piroh, --u, m.
pisadlo
pisálek, -1ka., m..
pisanka, pisánka
písař, -e, m.; písařík,

-a, m.
pisarna
pisatel, -e, m. ; pisatelka
pisčina; písčitý
pisec, pisce,m., : pisa

tel
Písecko
pisečnatý
písek, -sku, m.; pískař,

-e, m.
písemnictví
pisk, -u, m., : písknutž
piskač, -e, m.; píska

ček, -čka, m.
pískati; -avý
pískle, -ete, stř.
písknouti i pisknouti
piskora, piskoř, -e, m.
pískot, -u, m.
pískový; -ovec,-vce,m.;

-ovina
písmák, -a, m.; písmař,

-e, m.
písmě, písmene, stř., :

písmeno
pismenkový
písničkář, -e, m.
pissoir,--u,m. (oir čti Jar)
píst, pístu, m.; pístový
pistole, ž.
Píša, příjm. mužské,gen.

-i (v nář. -e), dat. lok.
-ovi, akk. -u, vok. -o,_
žnstr. -ou 5 42

píšťalu; píšťalka
pištěc, -štce, m.
pištěti, 3. mn. piští
piti, stř.; pítka
piti, piji, -eš, 3. mn.

pijí, žmpt. pij, pijte,
přech. pije, pijíc
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piti, pnu v. pnouti
pitoměti : pitamy'm se

stávati; praes. 3. mn.
-ějí, impt. -ěj, přech.
-ěje, -ějic, příč. pitoměl

pitomiti : pitomým či
niti; praes. 3. mn.
pitomí, žmpt. pitom,
pitomte, příč. pitomil

pitomý
pitva; pitvati
pitvořiti
pivo; pivečko
pivoňka
pivovar, -u, m.; pivo

varečný; pivovarm'k, —a,
m., pivovarský; pivo
varství, stř.

pižmo; pižmovitý
pja-, lépe psáti pie-:

part. pial, piav, piat
-pjeti, nesprávné; má

se psáti -pětí: napětí,
rozpětí atd.

-pláceti, vyplaceti atp.,
3. mn. -ejí, impt. -ej,
přech. -eje, -ejíc

pláč, -e, m.; plačící
plafond (čti plafó),

-u, m.
plagiat, -u, m.
plaehnouti
plaid (čti pléd), -u, m.
plaidoyer (čti pledšajé),

stř., řeč obhájcova
plakát, -u, m.
plakati, pláči, -eš,3. mn.

pláči, impt. plač, plačte,
přech. pláče, plačíc a
plakaje, -ajíc

plamen, -e; nikoli plam
plamének, nebo plamí

nek, -nku, m.
plamenný
plan, -u, m.
pláň, -ě, ž.
planeta; -ář, -o, m.

plantáž, -e, ž.
planý
plapol, -u, m.
plapolati
plast, -u, m.
plástev, -stve, ž.; pla

stevný
plastický
plášť, -ě, m.; pláštík,

-u, m.
platan, -u, m.
plateau (eau čti ó)
platenik (místo -nník),

-a, m.

platénko, plat-ýnko
plátěný
plati, plaji, -eš, a také

plam, pláš; 3. mn.
plají, přech. plaje, pla
jíc, přič. plál

platina
plátno
Plato ž Platon, -ona, m.
plavati, plavam, -á,š, 3.

mn. -aji, novotv. plavu,
-eš, 3. mn. plavou;
žmpt.p1avej, přech. pla
vaje, -ajíc

plaz, -u, m.
plece, -e, stř.
Plejády, ž. mn.
plémě, plemene, stř., :

plemeno; plemenný
pléna i plena.
plenární
plenilunium, -ia, stř.,

úplněk
plenka
plenum, -na, stř.
plesati, plésati, plesam,

-aš, 3. mn. -ají, žmpt.
plesej, přech. plesaje,
-ajíc, a zastar. pleši,
-eš, 3. mn. pleší, impt.
pleš, přech. pleše, -1'c

plesnivěti, 3. mn.. -ějí



plésti, pletu; nikoli plét
sti, pléct

pleť, -i, ž.
pletací; pletač, —c,m.;

pletadlo
pletenka
pleti v. plíti, pleji
pletichář, -e, m.
pleva
plíce, plic, ž. mn., dříve

stř. mn.
plicní
plícový
plíčka, plíčky
plichtiti, 3. mn. -ti
plínka
plíseň, -sně, ž.
plískanice
plísniti, 3. mn. plísní
plíšek, .-u, m. ,
plíšť, -tě,ž., : plískanice
plíti (len),npleji,-eš, příč.

plel, trp. plet, podst.
jm. pletí

pláti, pliji, v. plvati
plívati, lépe než plivati
plivátko
Plivník, -a, m.
plivnouti
plížiti se, 3. mn. plíží

se; plíživý
ploditi, 3. mn. plodí,

příč. plozen
ploský
ploutí, plují, -eš, 3. mn.

plují, ímpt. pluj, part.
pluje, plul (n. ploul),
-a, -o, pluv, podst.
jm. plutí. Srov. plovati

plovárna
plovati, plovu, -eš, 3.

mn. plovou, a plovám,
-á.š, 3. mn. -ají, impi.
plovej, přech. plovaje,
-a.jíc a plova, -ouc.
Srov. plouti. Obě ta
slovesa, plouti a plo

/\
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vati, vznikla zdvojením
z býv. jednoho plouti,
plovu

plození, z ploditi
v

plst, -i, z.
plstěný
plůdek, -u, m., : malý

plod
pluh, -u, m.
plurál, -u, m., množné

člslo
plůtck, -u,m., malá plot
pluviál, -u, m.
plvati, pliji, -eš, 3. mn.

plijí, impt. plij, přech.
plije, plijíc; part. min.
plval, plvav, plván,
podst. jm. plvání, a
novotv. plil, pliv, plit,
plití

plyn, -u, m.; -á.rna.; -ový
Plynný
plynouti
plýtky' i plytký : mělký
plývati od plynoutí
Plzeň; plzeňský
plzký : kluzky'
plž, -e, m.
pněti v. pníti
pneumatický
pníti n. pněti, 3. mn. pní,

žmpt. pni, pněte, přech.
pně, pníc, přlč. pněl

pnouti, zastaralé pití;
praes. pnu, -eš; žmpt.
pni, pněte; přech. přít.
pna., pnouc; part. min.
pal, pav, pat a pial,
piav, piat; podst. jm.
pěti, nikoli pjetí ! Tvary
pa- jsou starší, pia
pozdější; ony ve rče
nz'ch všedních jsou v
obyčeji, tyto v ušlechti
lejších, na př. u-patý
kabát, oko k nebi
u-piaté

po, předl; po prvé, po
druhé atd.

pobádati i pobadati
pobídku; pobídnouti
pobíhati
pobíjeti, 3. mn. -ejí; po—

bíjecí, čím se pobíjl;
pobiječ, -e, m.

pobiti, též pobiti; praes.
pobiji, -eš, žmpt. pobij,
přžč. pobil, pobít

pobízeti, 3. mn. -ejí
poblizku; poblíž
pobožnůstkář, -e, m.
pobrati, poberu, -béřeš

n. -bereš atd. 5 88
pobratim, -a, m.
pobřeží, stř.
pobřišnice, ž.
pobyt, -u, m.
pobýti, pobudu, příč.

pobyl
pocinovati
pocítiti, 3. mn. pocítí,

žmpt. pocit, přžč. po
cítěn

poctiti, téžpoctíti ; prac
sens 3. mn. poctí

počátečník, -a, m.
počíhati
počínání
počinatel, též počínatel,

-e, m.; počínavý
počistiti, 3. mn. počistí,

přžč. počištěn
počištění, nikoli poči

stění
počišťovací
počítati; počítací; po

čítatel, -e, m.
počíti, nikoliv počiti;

praes. počiji, -eš, impt.
počij,příč. počil, počít

počiti, počnu; part. po
čna. a počal, počav,
počat; podst. jm. po
četí; — nikoli počiti;



ani počati; ani poč
nouti, počnul, počnuv,
počnut, počnuti; také
ne počla. atd. misto po
čala. Srov. -číti, -čnu

počnu v. počíti
podajný z po-dati se;

a poddajný z pod-dati
se

podati; podavati, -ací;
podání, podací

podávky
podavací; podavač, -e,

m.; podavatel, -e, m.
podbíjeti, 3. mn. -ejí
podbirati
podbiskupí, gen. -i a

-1'hoatd. 5 35
podbiti, také podbíti;

praes. podbiji, -eš,impt.
podbij, přič. podbil,
podbit

podbřišek, -u, m.
poddajný, srov. podajný
poddati se; poddaní;

poddaný; poddanství;
poddanost, -i, ž.

poddůstojník, -a, m.
podebrati,podeberu,-bé

řeš n. -bereš atd. 5 88
podojmouti, zastar. pod

jíti, podnítí; praes. po
dejmu, part. podejma,
-ouc a podjal, podjav,
podjat, nebo podňal,
podňav, podňat

podélný
podelstiti, téžpodelstíti;

praes. 3. mn. podelstí,
impt. podelsti, přič.
podelštěn nov. pode
lstěn

podemlíti, n. podemleti,
nikoli podemliti ;praes.
podmelu n. podemelu
(zastav-. -i), -eš, impt.
-mel, přech. -mele,

Pravidla.
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-me1ic, přičesti pode
mlel, podemlet

podepnouti,nikoli-piati;
praes. podepnu; part.
podepna a podpal, pod
pav, podpat nebo pod
pial, podpiav, podpiat,
nebopodepia-,podst.jm.
podpětí (nikoli -pjetí)

podepříti, nikoli pode
přiti; praes. podepru,
-přeš,3. mn. -prou, impt.
podepři,přech.podepra,
-ouc, přič. podepřel,
podepřen

podepsati, podpíši(podo
píši), impt. -piš

poděsiti; 3. mn. poděsi,
impt. poděs, poděšen, -ý

podestlati, podstelu n.
podestelu (zastar. -i),
-eš, impt. -stel, přech.
-stele, -stelic; přič.
podestlal, podestlan

podestříti, nikoli pode
střiti; pi'aes. podestru,
-střeš, 3. mn. -strou;
impt. podestři, přech.
podestra, -ouc, přič.
podestřel, podestřen

podešev, vlastně podšev,
gen. podešvu, mn. po
dešvy

podetnu v. podtiti
podetříti, nikoli pode

třiti; praes. podetru,
-třeš, 3. mn. -trou,
impt. podetři, přech.
podetra, -ouc, přič. po
detřel, podetřen; srov.
podtirati se (o rybách)

podezditi, téžpodezdíti;
praes. podezdim, 3. mn.
-zdí, impt. podezdi,přič.
podezdíl, podezděn

podezdívka
podezřívati

podhájí, stř.
podhlídavý
podhradí, stř.
podíl, -u, m.; podílný
podíti se, nikoli poditi;

pracs. poději se, kam
se poděješ, se podě
jeme . . ., impt. poděj
se . . ., přech. přit. po
děje se, podějíc se...,
part. min. poděl se . . .,
poděv se

podium, -ia., stř.
podívaná, -é, ž.
podívati se, impt. po

dívej se! (nikoliv po
div se!)

podivín, -a, m.; -ínství,
stř.

podivnůstka
podjáhen,

-henství
podjati chybně; m. pode

jmouti, i). t.
podjíti „_podejmouti
podjížďka, část pluhu
podkomoří, gen. -1 a

-iho atd. Š' 35
podkoní, gen. -i a -ího

atd. 5 35
podkůvka
podle
podléhati; podlehnouti
podlékař, -e, m.
podlesi, -í, stř.
podléška, rostl.
podletí, -1', stř.

-hna, m. ;

podlézati; podlézavy';
podlezač, -e, m.

podlípnouti
podliti, také podlíti;pod

liji, -líješ, impt. -lij,
part. -1ije, -1í1, -1iv,
-1it; — vedle toho je
také podlíti, podleji,
-1ejoš, impt. -lej, přech;
-1eje, lejíc

9



podlizač, podlezač,-e,m.
podloubí, stř.
podmáslí, -í, stř.
podmésti, podmetu
podmět, -u, m
podmílati
podmínečný
podmíniti si; podmiňo

vati
podmínka
podmítati; podmitka.
Podmokly, -kel, m. mn.
podmu, o. podouti
podnapiti, také -piti,-piji
podnebí, -í, stř.
podnes
podnésti, podnesu, přžč.
“podnesen
podnik, -u, m.
podnikati; podniknouti
podnítí, v. podejmouti
podnítiti, 3. mn. pod

nítí,žm_pt.podnět; pod
nícen

podnositi, 3. mn. pod
nosí, příč. podnošen

podobizna
podobojí
podokenní
podotčený
podotýkatí
podouti, podmu; part.

podma a podul, poduv,podut
podpaždí, -í, stř.
podpíchnouti ž

pichnouti
podpínati
podpírati; podpírka
podpis, -u, m.
podpísaři, gen. -í a

-iho atd. 5 35
podpiti, též podpíti ; pod

piji, -eš, žmpt. podpij,
přžč. podpil, podpit

podpíti, zastar. m. pode
pnouti, n. t.

pod
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podpůrce, -e, m., vok.
-ce! podpůrný; pod
půxkyně, -ě,z

podřaditi, 3. mn. pod
řadi, přtč. podřazen,
novotn. podřaděn

podraziti, 3. mn. pod
razí, žmpt. podraz, příč.
podražen

podrážeti, 3. mn. -ejí
podříei se; podříkavý
podříditi, 3. mn. pod

řidí, žmpt. podřiď, přtč.
podřízen

podřimovati
područí, -1', stř., pod

danost
podruh,>-a„ m
podrůsti, podrostu ;pod

růstek, -u,m
podruží, -i, stř., pod

nájem
podrýti, podryji, -eš,

žmpt. podryj ,přtč. pod
ryl, podryt

podrývati; podryvač,
-e, m.

podržeti, 3. mn. podrží
podsebití, -i,stř.,pavlač
podsední, ve spřežení

levy/',opak: naručni
podsévati; podsévaci;

podsevač, -e, m.; pod
sevadlo, též : podsívati,
podsívací

podsíoi, podseku, pod
sečeš, 3. mn. podsekou,
tmpt. podsec,part. pod
sekl, podsečen

podsivka
Podskalí
podstarší, -iho, m
podstat, -i,ž. : podstata
podstatné jméno slo

vesné 5 77
podstýlka, podstélka.
podsvětí, -1', stř.

podsvinče, -eto, stř.
podsypati (dokonavá)—

podsýpati (nedokonavc')
podšev, gen. podešvu

atd., a podle toho pak
z' nom. podešev, n. t.

podšitl, také podšíti;
podšiji, -eš, impt. pod
šij, přtč. podšíl, podšit

podšívati ;podšívání,stř.
podšívka
podštívati, poštivati
podtají, z toho i potají
podtéci, podteku, pod

tečeš, 3. mn. podtekou,
žmpt. podtec

podtínati
podtíti, nikoliv podtati;

praes. podetnu; part.
podetna, -ouc a podtal,
podtav, podtat, podst.
jm. podtětí

podutí, z podouti, podmu
podváděti, 3. mn. -ě_jí
podvázati, podváži,

žmpt. podvaž
podvésti, podvedu
podvézti, podvezu,přtč.

podvezen
podviti, také podvíti;

praes. podviji, -eš,tm_pt.
podvij, příč. podvil,
podvit

podvléci, podvleku, pod
vlečeš, 3. mn. podvle
kou, impt. podvlec

podvlékačky, ž. mn.
podvraceti, 3. mn. -ejí
podvrci, podvrhnouti
podzámčí, -í, stř.
podzemi, -1', stř.
podzimní
poesie, ž.
poeta, -y, m.; poetický
pohádka;pohádkář,-e,m.
pohaněč, -ěčo, m., od

poháněti



pohaněti, 3. mn. -ějí
(od hana)

poháněti, 3. mn. -ějí
(od honiti)

pohár, -u, m.
poházeti, 3. mn. -ejí
pohlavár, -a, m.
pohledávka
pohleděti, 3. mn. po

hledi
pohlednouti i pohléd

nouti
pohlížeti, 3. mn. -ejí
pohltiti, 3. mn. pohltí,

přič. pohlcen
pohniti, též pohniti;

praesens pohniji, -eš,
impt. pohnij, přič. po
hníl

pohnutka
pohoditi, 3. mn. pohodí,

přič. pohozen
pohodlí, -í, stř.;

dlíčko
pohoniti, 3. mn. pohom'
pohořeti, 3. mn. pohoří
pohoří, -í, stř.
pohostiný; pohostínu,

pohostinsky
pohostiti, 3. mn. po

hostí, přič. pohoštěn
pohoštění, nikoli poho

stění
pohověti, 3. mn. -ějí
pohrati, -hrá.m, -hrej,

-hral, — a pohráti
-hra,j1, -h.13._],-h1&131'01).
hráti

pohřbiti, téz pohřbítí;
praes. 3. mn. pohřbí,
přič. pohřbil

pohřebiště, -iště, stř.
pohříchu
pohrouziti, pohroužen;

pohroužeti
pohroziti, 3. mn. -hrozí,

přič. -hrožen

poho
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pohrožení, nikoli pohro
zem'

pohrudnice, ž.
pohrůžka; pohrůžlivý
pohůnek, -a., m.
pohyblivost, '-i, ž.
pohynouti
pocházeti, 3. mn. -ejí
pochmurný
pochůzka
pochvalný
pochvíli a po chvíli5 90
pochyhnůstkář
pointa (oin čti oč)
pojednávaci; pojedna

vatel, též -ávatel, -e, m.
pojezditi, 3. mn. pojezdí,

přič. poježděn
poježdění, nikoli

jezděm'
pojídati
pojímati
pojísti, pojím, 3. mn. po

jedí

po

,pojistiti, 3. mn. pojistí,
impt. pojist, přič. po
jištěn

pojistka
pojistné, -ého, stř.
pojištěn, pojištěnec, -e,

pojištění,nikolipojistění
pojišťovací; pojišťovna
pojíti, půjdu, půjdeš . .,

impt. pojď, pojďte.
V jaz. obecném je za
to pudu . ., poď. .; ja
zyk spisovný toho ne
dopoušii. — Jiného v_i/'
znamu pojíti : zahy
nouti, zemřiti, s vedlej
šim smyslem snižuji
cim, má tvary vždy
náležité: pojdu.., po
jdi. ., pošel atd.

pojížděti, 3. mn. -ějí
pojmouti, nikoli pojati;

praes. pojmu; part.
pojme. a pojal, pojav,
pojat, podst. jm. po
jetí, ponětí

pokáceti, 3. mn. -ejí
pokáleti, 3. mn. -eji
pokání, -í, stř.
pokáti se, pokaji se
pokaziti, 3. mn. pokazí,

impt. pokaz, přič. po
kažen

pokladač, -e, m.
poklesek, -u, m
poklička
poklid, -u, m.; — po

kliditi, přič. poklizen
pokliti, nikoli pokliti;

praes. poklnu, impt.
poklň, přech. poklna,
novoiv. pokleji, poklej,
pokleje; přič. poklel,
podst. jm. pokletí

poklizeni, zpokliditi;—
a poklizení, z pokh'zeti

poklízeti, 3. mn. -ejí;
poklizeč, -e, m.

poklonkovati
pokositi, 3. mn. pokosí,

impt. pokos, přič. po
kosen

pokoušeti, 3. mn. -ejí
pokožka
pokradí, pokradmo
pokrájeti, 3. mn. -ejí
pokřtiti, též pokřtiti;

3. mn. pokřtí
pokrytec, -tco, m
pokrýti, pokryjí, pokryj
pokrývati ;pokryvač,-e,

m.; pokryvadlo; po
kryvka

pokus, -u, m.; pokusný
pokvísti, pokvetu
pokydati
pokyn, -u, m.
pól, -u,m
polarisace, ž.; -ační

93:



polárka; polární
poléceti, n. políceti, 3.

mn. -ejí
poledne, gen. -e atd.,

jako moře; výraz při
slovečný: o polednách

poléhati
polehčeni
polechtati
poléknouti,
polemjsovati
polénko, polínko
polévati, polivati
polévka, polivka
polézti, polezu
polež ti, 3. mn. poleži
polib , -bku, m.
polibiti, 3. mn. políbí,

impt. polib
políceti, poléceti,

ptáky
policie; policejní
poliček, -u, m.; polič

kovati
polička, police
políčko
poliklinika
políknouti, poléknouti
polínko, polénko
polír, -a„ m.
polití, též polití; praes.

poliji, -1iješ, impt. -lij,
part. -lije, -lil, -1iv,
-1it; ——vedle toho je
také polití, poleji, -le
ješ, impt. -1ej, přech.
-leje, —lejic

politura.
polobůh, poloboha,m.
pololánik, půlláník (m.

mník)
pololetí, polouJeti,-1',stř.
polonaisa, nebo podle

výsl. polonéza.
poloostrov, -a, m.
položka
polštář, -e, m.

poliknouti

na
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Polyfemos,
polygamie,
polyglotta, -y, ž.
polygon, -u, m., mnoho

úhelník
polygraf, -a, m.
polyhistor, -a, m.
Polyhymnia, -ie, ž.
polychromie, ž.
Polykarp, -a, m.
polykati
Polynesie, ž.
polynom, -u, m.
polyp, -a, m.
polysyndeton, -eta, stř.
polytechnika
polytheismus, -ismu,m.
pomáda,
pomáhati; pomáháni,

stř.; pomahač, -e, m.;
pomahatel, -e, m.

pomalu, pomalíčku
pomásti, pomatu
pomastiti, 3. mn. po

mastí, přič.. pomaštěn
pomaštění, nikoli po

mastění—

poměti (z po- a -měti,
míti), poměji, -eš, 3.
mn. poměji, impt. po
měj, přech. poměje,
přič. poměl

pomezí, -i, stř.
pomíj ející, -1'cný, -1'cnost
pomíjeti, 3. mn. pomí

-ma, m.
$<

jeji, impt. pomijej,
přech. pomíjeje, -ej1'c

pomijivý
pominouti
pomísiti, 3. mn. pomisi;

impt. pomis n. -měs,
přič. pom'išen

pomlázka,
pomlčeti, 3. mn. pomlči
pomliti, pomleti, nikoli

pomliti; praes. pomelu
(zastar. -i), -eš, impt.

pomel, přec-h. pomele,
-ic,přič. pomlel, pomlet

pomněni, -í, stř.; po
mněnka

pomník, -u, m. _
pomníti, n. pomněti, 3.

mn. -mní a -mněji,
impi. pomni, -mněte,
přech. pomně, -mm'c,
přlč. pomněl, trp. po
mněn; —mist0 pomně
bgjvá pomě-, chybně!

pomnouti, pomnu, po
mnul

pomoc, -i, ž.
pomoci, nikoli -mocti,
. -1noct; praes. pomohu,
-můžeš, 3. mn. -mohou,
nikoli -můžu, -můžou;
impt. pomoz, -mozte,
nikoli pomož, -možte
ani pomoc, -mocte

pomolog, -a, m.; -ický
pomoranč, -e, m.
pomoří, -1', stř.
Pompeji, gen. Pompej,

dat. Pompejům, m. nm.
pomříti, nikoli pomřiti;

praes. pomru, -mřeš,
3. mn. -mrou, impt.
pomři, přech. pomra.,
-ouc, přič. pomřel

pomstiti, též pomstíti;
3. mn. pomstí, impt.
pomstí, přič. pomštěn,
nov. pomstěn

pomštění, novotv. po
mstění

pomůcka
pomydliti
pomyje, pomyji, ž. mn.
pomysliti, 3. mn. po

myslí, impt. pomyslí,
přič. pomyšlen; pomy
šlení, stř.

pondělí, -i, m.; minulý



pondělí, minulého pon
dělí atd. 5 33

ponebí, -í, stř.
ponejprvé, —vo,též po

nejprv
ponejvíce
ponenáhlu
ponésti, ponesu, přžč.

-nesen
ponětí, -í, stř.
poněvadž, nikoli -vač
ponížiti, 3. mn. poníží,

žmpt. -m'ž
ponižovati
ponositi, 3. mn. ponosí,

přžč. -nošen
pontifex, -ňka, m.
ponton, -u, m.
Pontus, Pontu, m.
ponůcka
ponurý
pooddechnouti si
pookřátí, pookřeji, -eš,

žmpt. pookřej, přžč. po
okřál

pootevříti, pootevru
popel, gen. -a neb -u,

m., lak. -e atd.
popelavěti, 3. mn. -ějí
popěrač, -e, m.
popíchati; popichovati
popíjetí, 3. mn. -ejí
popíliti si, 3. mn. po

pílí, impt. popil
popínati, -avý
popíratelný, též -p1'ra.

telný
popírati; popírací
popis, -u, m.
popiti, též popíti; popíjí,

-eš, žmpt. popij, příč.
popil, podst. jm. popití

popíti, zastar. m. po
pnouti, v. t.

popléstí, popletu
popliti, téžpoplíti;praes.

popliji, -eš, žmpt. po
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plij, příč. poplil, po
plit

popluží, -1', stř.
popnouti, nikoli popiati;

praes. popnu; part.
popna a popal, popav,
popat %.popial, popiav,
popiat; podst. jm. po
pětí (nikoli -pjetí)

popouštěti, 3. mn. -ějí
popouzeti, 3. mn. -ejí
poprášiti, 3.mn.popráší,

impt. popraš
poprati, poperu, -péřeš

'n. -pereš atd. 5 88
popřáti, popřeji
popravčí, -ínebo-ího,m.
popraviště, -iště, stř.
popředí, -í, stř.
popříč
popříti, nikoli popřiti;

praes. popru, —přeš,
3. mn. -prou, impt. po
při, přech. popra, —ouc,
příč. popřel, popřen

poprositi, 3. mm po
prosí, příč. poprošen

poprošení, z poprositi
poprsí, -í, stř.
po prvé v. po
poprýskatí
popsání, -í, stř.
popsati, popíši,

popiš
poptávací
poptavárna
poptávka
popudlivý
popularita
populární
popustiti, 3. mn. po

pustí, přžč. popuštěn
popuštění, z popustiti
pořád
pořádací
pořadatel, -e, m.
pořádek, -u, m.

žmpt.

poraditi, 3. mn. poradí;
příč. novotv. poraděn

pořadně
poraziti, 3. mn. porazí,

impt. poraz, přz'č. po
ražen

porážka
porciunkula
porculán, -u, m.; porcu

lanka,
porfyr, -u, m.
porfyrit, -u, m.

. Poříč, -e, ž.
poříčí, -í, stř.
poříditi, 3. mn. pořídí,

žmpt. pořiď, přžč. _po—
řízen

pořídku
poříz, -u, m.
pořízení, z poříditi
pořizovati
poroditi, 3. mn. porodí,

přžč. porozen
porotce, -e, m., vok. -ce!
poroučeti, 3. mn. -e_jí
porovnávací
porození, z poroditi
porozpravěti, 3. mn. -ějí
porozuměti, 3. mn. -ějí
portal, -u, m.
porte épée neboportupé,

stř.
portefeuille (čtiportfój),

m., tobolka
portikus, -iku, m.
portýr, -a, m.
poručík, -a, m.
poručník, -a.,m.
porůsti, porostu
porůznu 5 90
Porýní, -í, stř.; Porýn

sko; porýnský
porýpati
porýti, poryji, poryj
posádka
posavad; -ní
posázeti, 3. mn. -ejí



posbírati
poséci, v. posíci
poseděti, 3. mn. posedí
poselkyně, ž.
posévati
poshověti, 3. mn. -ěji
posice, ž.
posíoi, poséci, nikoliv

posict, posect; poseku,
posečeš, 3. mn. po
sekou, nikoliv poseču,
posečou; impt. posec,
nikoliv poseč; přič. po
sekl, posikl

posilati; posílka.
„posilovati
positi; nikoli positi;

praes. poseji, -eš, impt.
posej, přič. posel, poset

positivni
poskvrna
poskvrniti, ob. poškvr
poskýtati; poskytnouti;

poskytovati
poslání, -í, stř.; posla.

nec, -nce, m.; -necký;
-nectví

poslati, pošlu (zastar.
pošli), -eš, 3. mn. -ou
(zastar. pošli), impt.
pošli, -šlete, přech. po—
šle, -š11'c,přič. poslal;
srov. sláti

posledníkrát, n. -e
posléz, n. -ze,
poslíček, -a., m.
poslyšeti, 3. mn. poslyší
posměvač, -e, m.; po

směváček, -a„ m.
posmívati se
posouditi, 3. mn. po

soudí, impt. posuď,přič.
posouzen

posouzení, z posouditi
pospíchati
pospišiti, 3. mn. pospiši,

impt. pospěš
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pospolu
postať, -i, ž.
postáti, postojím, postál,

postáv
postélka, postýlka
postihnouti; postihati
postilla.
postillon, nebo podle

vy'sl. ob. postilion, -a, m.
postínati
postižený
postižitelný
postlati, postelu(zastar.

-i), -eš, impt. postel,
přech. postele, -1'c,přič.
postlal, postlán

postranní
postříbřiti; postříbřo

vati
postříci, postřehu, v.

sti-ici
postřihati ;postřihovati;

postřihač, -e, m.; po
střihovač, -e, m.

postříkati ; postřiknouti
i postříknouti

postříleti, 3. mn. -ejí
postříti, nikoli postřiti;

praes. postí-u, -střeš,
3. mn. -strou, impt.
postři, přech. postra,
-ouc, přič. postřel, po
střen

postřižiny, ž. mn.
postskriptum, -ta, stř.
Postupim, -ě, ž. jm.

mistni; do Postupimě
atd.

postýlka, postélka
postýskati si
_posunek, -nku, nikoli

posuněk, -ňku
posvátný
posvážeti, 3. mn. -ejí
posvícení, -i, stř. ,--ičko ;

-icenský

posvítiti, 3. mn. posvítí;
impt. posvěc, nověji po
svit

posypati (dokonavá) —
posýpati (nedokonavé)

posýpátko. posypadlo
pošinouti 
pošiti, těž pošíti; praes.

pošiji, -eš, impt. pošij,
přič. pošil, pošit

pošivati
poškrábati i poškrabeti
poštipati
poštívati, poštiváček,

-čka, m.
pošvihati
potáceti se, 3. mn. -ej1'se
potáhati i -tahati; po

táhnouti
potají, podtají
potápěti, 3. mn. -ěji
poté, potom
potéci, potoku, potečeš,

3. mn. potekou, impt.
potec

potěh, -u, m.
potentát, -a., m.
potichu 5 90
potírati; potírka.
potíž, -e, ž.
potměchut, -i, ž.
potkan, -a, m.
potlouci, potluku, po

tlučeš, 3. mn. potlukou,
impt. potluc, přič. po
tloukl, potlučen

potom a po tom rozdílné
Š' 90

potpourri (ou čti u)
potřásti, potřasu i po

třesu Š' 81
potravina
potřebí
potřiskati
potřisniti „__
potřiti, nikoli potřiti;"

praes. potru, -třeš, 3.



mn. -trou, impt. potři,
přech. potra, -ouc,přžč.
potřel, potřen

potůček, -u, m.
potuchly'
potvrditi, 3. mn. po

tvrdí, příč. potvrzen
potvrzení, z potvrditi
potyčka
potýkati se; -avý
poukázka
poupatko
pouštěti, 3. mn. pouštějí,

impt. pouštěj, přech.
pouštěje, -ějíc

pout, —i,ž.; mn. nom.
akk. -i, gen. -í, dat.
-em, lak. -ech, instr.
poutmi

pouzdro, gen. mn. pou
zder

-pouzeti, popouzetiatp.,
3. mn. -pouzejí, žmpt.
-pouzej, přech. -pou
zeje, -ejíc

použiti, též použíti;
praes. použiji, -eš,
žmpt. použij, přz'č. po
užil, použit

povaleč, -eče, m.
pováleti, 3. mm. -eji
povážení, -1', stř.
povážlivý
povečeřeti, 3. mn. -ejí
pověděti, odpověděti,za

pověděti, vypovědětí;
odchylkou bývá též -po
vědz'ti a z toho chybou
-pověditi. — Praes. po
vím, -íš, 3. mn. povědí
(nikoli poví!); impt.
pověz,'povězte; přech.
pověda, -ouc a novoto.
povědě, -íc

povědomí, -í, stř.
pověký
pověsiti, 3. mn. pověsí,
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impt. pověs, příč. po
věšen

pověst, -i; množ. nom.
akk. -i, gen. -í, dat.
-em, lak. -ech, žnstr.
pověstmi

pověsti, povedu
pověšení, z pověsiti
pověšeti, 3. mn. -ejí,éter.

k pověsiti
povézti, povezu, příč.

povezen
povídati; povídačka.
povídkář, -e, m.
povij adlo; povijan, -u,m.
povíjeti, 3. mn. -ejí
povinen, povinna., po

vinno
povinný; povinnost, -i, ž.
povinouti; povinovati
povinovan, m'koh' po

vinnován
poviti, taképovítimraes.

poviji, -eš, žmpt. povij,
příč. povil, povit

povlak, -u, m.
povléci, povleku, povle

češ, 3. mn. povlekou,
impt. povlec; povlíkati

povoz, -u, m.
povrci, povrhu, povržeš,

3. mn. povrhou, žmpt.
povrz; povrhnouti

povřislo
povstání, -í, stř.
povšimnouti si; povšim

nutí, -í, stř.
povyk, -u, m.
povyrůstí, povyrostu
povýšiti, 3. mn. -ší,impt.

povyš; povyšovati
povzbuzení
povznésti, povznesu;

příč. povznesen, po—
- vznesený
pozadí, -í, stř.
pozamykati

pozbylý
pozbýti, pozbudu,pozbyl
pozdržeti, 3.mn.pozdrží
pozdvih, -u, m.
pozdvihnouti, part. po

zdvihl, pozdvižen; po
zdvižení, -í, stř.

pozejtří, -í, stř.
pozírati
pozítřek, -řku, m.
pozlátko
poznámka
pozříti, 3. mn. pozří,

impt. pozři, přech. po
zře, -íc, přič. pozřel,
podstjm. pozření.Jiné
jest pozříti m. požříti,
o. t.

pozůstalý
pozůstaviti, 3. mn. -ví
pozvánka
požádání, -í, stř.
požadavek, -u, m.
požíci, požhu, požžeš, 3.

mn. požhou, impt. požzi,
part. požehl, požžen

požínati
požírati _
požiti, taképožití ;praes.

požiji, -eš, impt. po
žij, přžč. požil, požit

požití, nikoliv požati;
praes. požnu, -eš,part.
požna, -ouc a požal,
požav, požat, podst.
jm. požeti

poživatel, -e, m.; také
poživatel 5 17

požívati; požívavý
požnu v. požití
požrati, požeru, -žéřeš

n. -žereš atd. 5 88
požříti, požru, -žřeš, 3.

mn. požrou, impt. po
žři, požřete, přech. po
žra, -ouc, příč. požřel,
trp. požřen. Odchylkou



pozřžti, praes. pazřu,
pozřeš . . . a pozi—ím.,
pozi-iš . ., impt. pozřá. .,
příč. pozřel, trp. po
zřen; v. 5 84

prabydlitel, -e, m.
prabýtost, -i, ž.
práce, instr. jedn. a gen.

mn. prací; pracím, pra
cích, pracemi

přací, z přáti, přál
přádelna
přadeno, předeno
přadlena
pradli, -í atd. jako paní;

zastaralé, za to pra
dlena

přadlí n. předlí, gen.
-í atd. jako pani; za—
staralé, za to přadlena

prádlo; prádelna
přádlo; přádelna
přadu v. přístí
prae- srov. pre
praedestinace, ž.
praedikat, -u, m.
praefektura
praehistorický
praelat, prelát, -a, m.
praeludium, -ia, stř.
praemie, premie, ž.
praemissa
praemonstrát, premon

strát, -a, m.
pracparát, -u, m.
praerogativa
praesenční
praeservativ, -u, m.
praesidium, -ia, stř.
praetendent, -a, m.
praetense, ž._
praetor, -a, m.
práh, prahu, m.
prahnouti, příč. prahl;

také práh
prachárna
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prachnivěti, 3. mn. -ějí;
práchnivý '

prachůvka
praktikant, -a, m.
prám, -u, m.,- -ový
pramenný
pramice, ž.; pramička
přání, -í, stř.
pranýř, -e, m.
praobyvatel, -e, m.
prapor, -u,m.; praporeč

m'k, -a, m.; prapůrek,
-u, m.

praskati, prasknouti,na
př.kotel praská,praskl;
——a praskati, prásk
noutí, na př. bičem

přástevna
přástka, přástva
prašník, -u, m.
praštěti, 3. mn. praští „
přátelé 0. přítel
práti, peru, péřeš, péře,

3. mn. perou, a také
pereš, pere atd.; nikoli
peřu, peřou Š' 88

přati, přeji, -eš, 3. mn.
přejí, ž-mpt.přej, přech.
přeje, přejíc, příč. přál,
trp. přán, podst. jm.
přání

práv, práva, pravo
pravěký
-pravěti, vyprávětí atp.,

3. mn. -ějí, impt. -ěj,
přech. -ěje, -ějíc

pravidelný
pravítko
právnický
pravomoc, -i, ž.
pravopis, -u, m.
pravoslaví, -í, stř.
pravoúhlý,
pravovárečný
praxe, nebo prakse, ž.
prazdeň, -zdně, ž.
prázdný; prazdniny

pražíř, -e, m.; -írna
pražský
přebdíti, 3. mn. .přebdí,

žmpt. přebdi, přžč. přo
bděl

přebihati; -avý
přebíjetí, 3. mn. pře

bíjejí, impt. přebíjej
přebíliti, 3. mn. -lí, impt.

přebil (m. přeběl)
přebírati
přebití, také přebíti;

praes. přebíjí, -eš, impt.
přebij ,příč. přebil, pře
bit

přebrati, přeberu, -bé
řeš %. -bereš atd. 5 88

přebřísti, přebředu
přebytek; přebytečný
přebýti, přebudu,přebyl;

přebytí
přebývati ; přebývající
přece
preclík, -u, m.; precli

kář, -e, m.; -ářstvi, stř.
přečisti, přečtu; pře

čítati
před, předek; napřed,

vpřed, zpředu, kupředu,
90

předbíhati
předbirati
předbiti, také předbíti;

prales. předbiji, -eš,
impt. předbij, přžč.
předbil, předbít

předčítati; předčitatel,
-e, m.

předčiti, předčím
předdvoři, -í, stř.
předehráti i předehrati,

v. hráti
předejíti, předejdu
předejmouti n. předníti,

nikoli předjati n. před
ňati; praes. předejmu;
part. předejma a před



jal, -jav, -jat nebo před
ňal, -ňev, -ňaÍt

předepnouti, nikoli pře
depiati; praes. přede
pnu; part. předepna a
předpal, -pav, -pa.t n.
předepial, předepiav,
předepiat; podst. jm.
předpětí (nikoli -pjetí)

předepsati,předpíši(pře
depíši), impt. předpiš

předeslati, předešlu;
předesílati '

předestříti, nikoli pře
destřiti; praes. přede—
stru, -střeš,3.mn.-strou,
impt. předestři, přech.
předestra, -ouc, přič.
předestřel, předestřen

předevčírem
především
předhoditi, 3. mn. před

hodí, přič. předhozen
předcházeti, 3. mn. -ejí
předchozí
předchůdce, -e, m., vok.

-ce!; předchůdkyně
předjížďka
předloňský
předložky vokalisova

né 5 9
přednášeti, 3. mn. -ej1';

přednašeč, -e, m.
přednésti,přednesu,přič.

přednesen
předníti v. předejmouti
přednůstka, přednost
předpeklí, -1', stř.
předpláeeti, 3. mn. -ejí
předpověděti, 3. mn.

-vědí, přič. předpo
věděn

předpovídati ; předpo
vidač, -e, m.; předpoví
datel i -vídatel, -e, m.

předpustiti, 3. mn. před
pustí, přič. předpuštěn
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předrati, přederu, -déřeš
%. -dereš atd. 5 88

předrážka
předříci, předřeknouti
předříkati ;předřikavač,

-e, m.
předříti, nikoli předřiti;

praes. předru, -dřeš, 3.
mn. -drou, impt. předři,
přech. předra, -ouc,
přič. předřel, předřen

předržeti, 3. mn. -ží
předsevzetí, -1', stř.
předsíňka
předstihnouti, přičesti

předstihl, předstižen;
-stíhati; -stihovati

předstirati
předstižený
předtéci, předteku,před

tečeš, 3. mn. předtekou,
impt. předtec

předvěký
předvésti, předvedu,

přič. předveden
předvézti, předvezu,

přič. předvezen
předvídati
předvléci, předvleku,

předvlečeš, 3. mn. před
vlekou, impt. předvlec

předvrci, předvrhu,
impt. předvrz; před
vrhnouti

předvůrka, předek vozu
předzpěv, -u, m.
předzvídati
přeháněti, 3. mn. -ějí;

přeháňka
přehá'zeti, 3. mn. -ejí
přehlédati (přehližeti),

přehledati (opětně hle
dati)

přehlédnouti n. přehled
nouti; přehlídati n. pře
hledati

přehlídka

přehlížeti, 3. mn. -ejí;
přehližitel, —e, m., '!
-ižite1

přehniti, také přehm'ti;
praes. přehniji, -eš,
impt. přehnij, přič.
přehnil

přehrádka
přehrati, -hrám, -hrej,

-hral, — a přehrátí,
-hraji, —hraj, -hrál;
srov. hráti

přehrýzati, -žu n. -zám;
—- a přehrýzti, pře
hryzu

přecházeti, 3. mn. -ejí
přechovávati, přecho

vavač, -e, m.
přejezditi, 3. mn. pře

jezdí, přič. přeježděn
přejímati; přejimač,-e,

m.
přejinačený
přejisti se, přejím se,

3. mn. přejedí se
přejití, přejdu
přejížděti, 3. mn. -ějí;

přejížďka
přejmouti, nikoli pře

jati; praes. přejmu;
part. přejma a přejal,
přejav, přejet, podst.
jm. přejetí

překáceti, 3. mn. -eji
překaziti, 3. mn. pře

kazí,impt. přel<az,přžč.
překažen

překažený
překážeti, 3. mn. -ejí
překládací; překladatel,

-e, m.
překlinovati
překrájeti, 3. mn. -ejí
překřičeti, 3. mn. -č1'
překřtiti, také překřtíti;

3. mn. překřtí, impt.



překřti, přič. překřtil,
'překřtěn

překrýti, překryji, -eš,
impt. překryj

překypěti, 3. mn. -pí
prelát, praelát, -a., m.;

-eký
přelétati; -a.vý
přelévati; přelevač, -e,

m.; přeleváma
přelézati
přeležeti, 3. mn. -ží
přelíčení, -í, stř.
přeliti, také přeliti; pře

liji, -1iješ, impt. -lij,
part. -1ije, -].il, -liv,
-1it; — vedle toho je
také přelíti, přeleji,
-leješ, impt. -1ej,přech.
-1eje, -lejíc

přelívati, n. přelévati
přelstiti, také přelstíti;

praes. 3. mn. přelstí,
přič. přelštěn, novolv.
přelstěn

přelud, -u, m.
přemáhati; přemáháni,

-í, stř.; přemáhevý;
přemahač, -e, m.; pře
mahatel, -e, m.

přemastiti, 3. mn. pře
mastí, příč. přemaštěn

prémie, praemie, ž.
přemih, -u, m.
přemílati; -a.v-ý
přemístiti, 3. mn. -sti,

přič. —míštěn, -míetěn
přemítati, -a.vý
přemlčeti, 3. mn. -čí
přemlíti, přemleti, ni

koli přemliti; praes.
přemelu (zastar. -i),
-eš, impt. přemel,
přech. přemele, -me1ic,
přič. přemlel, přemlet

přemoci, přemohu, pře
můžeš, 3. mn. pře
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mohou, impl. přemoz
(nikoliv přemoct, pře
můžu, přemůžou, pře
mož)

premonstrát, praem-,-a,
m.

přemykati, přemknouti
Přemysl, -a„ m.
přemysliti, 3. mn. -slí;

přemýšleti, 3. mn. -ej1'
přemýšlení, -i, stř.
přemýšlivý
přenáhlený
přenášeti, 3. mn. -eji;

přenašeč, -e, m.
přenáška; přenůška,
přenéstí, přenesu, přič.

přenesen“
přenositi, 3. mn. pře

nosí, přič. přenošen
přepážka
přepéei, přepeku, pře

pečeš, 3. mn. přepekou,
impt. přepec

přepínati; -a.vost, -i, ž.
přepírati
přepiti, také přepiti;

praes přepíji, -eš, impt.
přepij, přič. přepil,
přepit

přepláceti, 3. mn. -ejí
přepnouti, nikoli pře

piati; praes. přepnu;
part. přepne. a přepel,
přepav, přepat n. -pial,
-pia.v, -piat, podst. jm.
přepětí (nikoli -pjetí)

přepočísti, přepočtu;
přepočetl, -čtla, -čtlo;
—čten

přepočítati
přepouštěti, 3. mn. -ějí
přepříti, nikoli přepřiti;

praes. přepru, -přeš,
3. mn. -prou, impt.
přepři, přech. přepra,

-ouc, přič. přepřel,
přepřen

přepustiti, 3. mn. pře
pustí, přič. přepuštěn

přepuštěn, nikoli pře
pustěn

přepych, -u, m.
přeřaditi, 3. mn. pře

řadí, přič. přeřazen,
novotv. přeředěn

přerazíti, 3. mn. pře—
razí, impt. přeraz, přič.
přeražen

přeříci se, přeřeknouti
se

přeřidlý
přeříkati
přeříznouti, přič. pře

řízl
přerůsti, přerostu
přerýsovati
přerýti, přeryji, impt.

přeryj
přerývka.
přesaditi, 3. mn. pře

sadí, přič. přesazen
přesáhnouti; přesahati

i přesáhatí
presbyteř, -eře, ž.
přeseděti, 3. mn. -dí
přesévací
přesíci, přeseku, pře

sečeš, 3. mn. přesekou,
impt. přesec

přesídliti, 3. mn. -dJí
přesile.
přesívati; přeeivka.
přeslýchati
přesmýčíti, 3. mn. -čí,

impt. -smyč; — pře
smyknouti

přesniti, také přesníti
(sen); praes. přesním,
impt. přesni, příč.
přesnil, přesněn

přespříč
přespříliš



přestati, přestanu, žmpt.
přestaň, přech. pře
stana., příč. přestal

přestáti, přestojímyimpt.
přestůj, přech. přestoje,
-1'c,příč. přestál

přestavěti, 3. mn. -ěji;
přestaviti, 3. .mn. -v1'

přestihnouti, příč. pře
stihl, -stižen

přestlati, přestelu (za
star. -i), -eš, žmpt. pře
stel, přech. přestele,
-stelíc, přlč. přestlal,
přestlán

přestřihnouti,
-střižen

přestřiknouti, n. -střík
nouti

přestřítimikolžpřestřiti;
praes. přestru, -střeš,

-střih1,

3. mn. -strou, lmpt.
přestři, přlč. přestřel,
přestřen

přesuvka
přesyceni
přesychati, přesýchati
přesypati (dokonavá),

přesýpati (nedoko
navé)

přesytiti, 3. mn. pře
syt-í, přlč. přesycen

přešiti, také přešíti;
praes. přešiji, -eš, žmpt.
přešij, přlč. přešil,
přešit

přešívka
přetáčeti, 3. mn. -eji
přetáhnouti, příč. pře

táhl, přetažen; pře
tahati, i -táhati

přetápěti, 3. mn. -ějí
přetéci, přeteku, pře

tečeš, 3. mn. přetekou,
lmpt. přetec; přetékati

přetínati
přetiti, nikoli přeťati;
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praes. přetnu; part.
přetna a přeťal, přeťav,
přeťat; podsl. jm. pře
tětí

přetřásti, přetřasu n.
-třesu 5 81

přetříti, nikoli přetřiti;
praes. přetru, -třeš, 3.
mn. -trou, žmpt. přetři,
přech. přetra, -ouc,
přžč. přetřel, přetřen

přetrpěti, 3. mn. -pí
přetvářeti, 3. mn. -ejí
převáděti, 3. mn. -ěj1'
převáleti, 3. mn. -eji
převázati, převáží,žmpt.

převaž
převážeti, 3. mn. -ejí
převěsiti, 3. mn. pře

věsí, žmpt. převěs,přžč.
převěšen

převésti, převedu
převézti, převezu, příč.

převezen
převinutí, -1', stř.
převislý
převiti, také převíti;

praes. převiji, -eš, impt.
převij, přžč. převil, pře
vit

převiti, převáti, převěji
převívati
převléci, převleku,impt.

převlec
převlékati, převlíkati;

převlekač, -e, m.
převoziti, 3. mn. pře

vozí, přžč. převožen
převraceti, 3. mn. '-eji
převrci, převrhu, pře

vržeš, převrhou, impt.
převrz; převrhnouti

převřiti, nikoli převřiti;
praes. převru, -vřeš, 3.
mn. -vrou,impl. převři,
přech. převra, -ouc,
přlč. převřel, převřen

převýšiti, 3. mn. -š1',
žmpt. převyš; převy
šovati

převzíti, převezmu
přezditi, také přezdíti;

praes. přezdím, 3. mn.
-zdi, žmpt. přezdi, příč.
přezdil, přezděn

přezdíti (přezvati), 3.
mn. přezději

přezdívka
přezírati
přezka, přezka.
přezpívati
přezráti, přezraji, -eš,

žmpt. přezraj, a pře
zrám, žmpt. přezrej;
přz'č.přezrál, přid. jm.
přezrálý

přezříti, nikoli přezřiti;
praes. 3. mn. přezři,
impt. přezři, přlč. pře
zřel, přezřen

přezuvka
přezvěděti, 3. mn. -dí
přežádoucí
přežití, také přežití;

praes. přežijí, -eš, lmpt.
přežij, přlč. přežil,
přežít

přežití, nikoli .přežiti
ani přežati; praes.
přežnu; part. přežna
a přežal, -žav, -žat;
podst. jm. přežetí

přeživati; přežívaci;
přeživadlo

přežrati, přežeru, -žéřeš
n. -žereš atd. 5 88

přežvýkati; přežvý
kavý; -a.vec, -e, m.

Priamus, -ma., m.
příběh, -u, m.
přibihati
přibírati
přibiti, také přibíti;



praes. přilel, -eš, impt.
přibij ,přžč.přibil, přibit

přibližiti, 3. mn. při
blíží, impt. -b1iž

přibližný, přibližný
přibližovati
příboj, -e, m.
příbor, -u, m.
Příbram, -ě, ž. jm. míst

ní: do Příbramě atd.
přibrati, přiberu, -béřeš

n. -bereš atd. 5 88
příbuzný; příbuzenství,

-í, st-ř.
přibylý, přibudu
příbytek, -u, m.; při

bytečné, -ého, stř.
Přibyslav, -ě, ž. jm.

místní: do Přibyslavě
atd.

přibýti, přibudu, přibyl;
přibytí

přibývati, :: přibýti
příč, -i, ž.
přičel, přičle, m.
příčes, -česu, m.
příčestí, -1', stř.
přičetnost, -i, ž.
příčina
přičinění, -i, stř.
přičiněti, 3. mn. -ějí
přičiniti, 3. mn. -ní
přičinlivý; -ivost, -i, ž.
příčinný (příčina)
přičísti, přičtu
přičítaní, -1', stř.
.příčiti se, příčím se
příčka
příčný, příční
přída
přídatkový
přidavatel, -e, m.
přídavek, -vku, m.
přídavný
přídech, -dechu, m.
přídělek, -u, m.
přídomek, -u, m.
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přidrati, přideru, -déřeš
%. -dereš atd. Š' 88

přidříti, nikoli přidřiti;
praes. přidru, -dřeš, 3.
mn. -drou, přech. při
dxa, -ouc, přžč. přidřel,
přidřen

přidržeti, 3. mn. -ží
přídvorek, -u, m.
příhana '
přihaněti, 3. mn. -ějí
přihanný
přiházeti, 3. mn. -ejí
příhbí, přehbí, -í, stř.
přihlásiti, 3. mn. -h1ásí,

žmpt. -hlas, příč. -hlá.
šen _

přihláška
přihlédání, -í, stř.
přihlédnouti :: -h1ed

nouti
přihlížeti, 3. mn. -ejí
přihluchlý
přihnati, -ženu
příhoda; -dný
příhon, -u, m. ; příhončí,

gen. -čí nebo -čího, m.
přihořklý
přihoustlý
příhoz, -u, m.
příhrada; přihrádka
přihrublý
přihřáti, přihřeji, -eš,

impt. přihřej, příč. při
hřál, přihřát, zastar.
přihřán

Příbraz, -e, ž. jm. míst
ní: do Příhraze atd.

přihýbati
příhybka
přicházeti, 3. mn. -ejí
příchod, -u, m.; při

chozí.

příchut, -i, ž.
přichýliti, 3. mn. -chý1í,

žmpt. -chy1; příchylný

příjem, -jmu, m.; při
jemce, -e, m., vok. -ce!

příjemný
příjezd, -u, m.
přij imatel,-e, m.; téžpři

jímatel 5 17
přijímati; přijímací;

přijímání, -í, stř.
přijíti, přijdu
přijížd'ka
příjmení mužskázejmen

obecných rodu žensk. a
stř.: Svoboda, Večeře,
Kratochvíl(e), Stýblo,
Srdce atp. 5 39; Ve
čeřa,Hnilica atp. 5 42;
Máša, Váša, Váňa, Píša,
Průša atp. 5 42; příjm.
-ů :Tomášů, Tomšů atp.
5 54

pří—imia "iy Stř" : Pří-'
jmení, -í, stř.

přij mouti, nikoli přijat-i;
praes. přijmu; part.
příjma a přijal, přijav,
přijat, podst. jm. při
jetí

příkaz, -u, m.; -ný
přikázání, -í, stř.
přikázati, přikaži,impt.

přikaž
příklad, -u, m.; -ný
přikližiti, -k1ížiti,3. mn.

-ží, impt. -kliž
příklonný
příkop, -u, m.
příkoří, -í, stř.
příkrasa
příkrm, —u,m.
příkrov, -u, m.
příkrý; příkře
přikrýti, přikryji, -eš,

impt. přikryj
přikryvač, -e, m.; při

kryvadlo
přikryvka
příkůpek, -u, m.



přílha; -ice, ž.
přiléhati; -avý
přilehlý
přílepek, -u, m.
přiletěti, 3. mn. -tí
přilévati
přilézti, přilezu; při

lézati
příležitý
přilípati; ——přih'pnouti
příliš; -ný
přílitek, -u, m.
přilití, také přilíti; při

ljji, -liješ, impt. -1ij,
part. —1ije, -1i1, '-h'v,
-lit; — vedle toho je
také přilíti, přileji,
-leješ, žmpt. -1ej,přech.
-1eje, -1ejíc

příliv, -u, m.
příloha 4
prim (v hudbě), -u, m.
primadonna
primář (lékař), -e, m.
primas, -a, m.; -sství, -í,

stř.
přímastek, -u, m.
primát, -u, m.
příměr, —u,m.
přiměřený
příměří, -í, stř.
příměsek, -u, m.
přiměšovati
přimět, -u, m.
primice, ž.
přimísiti, 3. mn. při

misi, žmpt. příměs a
také přimis, příč. při
míšen

přímiti, 3. mn. přímí,
impt. přim

primitivní
přímka
přimknouti, příč. při

mkl, přimčen
přímluva: přímluvčí,
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gen. -čí i -čího, m.;
přímluvný

přímnožek, -u, m.
primogenitura, prvoro

zenstm'
přímoří, -í, stř.; pří

mořský
přímý; přímo
přimykati
přináležeti, 3. mn. -leží

a' —1ežejí

přinášeti, 3. mn. -ejí;
přinašeč, -e, m.

princ, -e, m.; -ezna
princip, -u, m.
principal, -a, m.
přinésti, přínosu, příč.

přinesen
přínos, -u, m.
přinositi, 3. mn. -nosí,

přžč. -nošen
přiodíti, přioději, 3. mn.

-ějí; přžč. přioděl, při
oděn

přiodívati
priorita
připalenina
připéci, připeku, při

pečeš, 3. mn. připekou,
impt. připec

připíchnouti i připich
nouti

připíjeti, 3. mn. připí
její

připínací
připinadlo
připiti, také připíti; při

piji, -eš, impt. připij,
přžč. připil, připit

připláceti, 3. mn. -ejí
příplatek, -tku, m.
připlesklý
připlésti, připletu
připnouti, nikoli při

piati; praes. připnu;
part. připna a připal,
-pa.v, -pat nebo připial,

-piav, -piat; podst. jm.
připětí (nikoli přžpjeti)

připodobnění, -í, stř.
připomínka.
připouštěti; 3. mn. -ějí;

připouštěcí
přípověď, -di, ž.
připověděti, 3. mn. -dí
přípovědný
připřahati z'připřahati;

připřahač, -e, m.
připřálínouti
přípřež, -i, ž.
připí'íti, nikoli připřiti;

praes. připru, -přeš, 3.
mn. -prou; žmpt. při
při, příč. připřel, při
přen

připsati, připíši, impt.
připiš

připůjčiti, žmpt. připůjč
připustiti, 3. mn. pří

pustí, příč. připuštěn
přípustka; přípustný
přiřaditi, 3. mn. přiřadí,

přžč. přiřazen, novoto.
přiřaděn

přirážka
přirčení, -řčem'
příroda
přírost, -u, m.
přirovnavatel, -á.vatcl,

-e, m.
přirozený
příručí, gen. -čí nebo

čího, m.; příruční
přírůstek, -stku, m..
přirůsti, přirostu
přirýti, přiryji
přísaha _
přísahati, přisahati ; při

sáhnouti
přisambohu, z býv. rče

ní: přísahu-bohu,:
přísahám Bohu; chyb
ně: přisám Bůh!

přisázka



přísedící
přísevek, -u, m.
přísežný; -ík, -a., m.
přisici, přiseku,přisečeš,

3. mn. přisekou, impt.
přisec

přiskřípnouti
přislati, přišlu (zastar.

-šli), -šleš, 3. mn. -šlou
(zastar. -šl1'),impt. -š1i,
-šlete, přech. -š1e, -šh'c;
srov. slatí

příslovečné spřežky
5 90

přísloví, -í, stř.; pří
slovce, stř.

přísluha
příslušející, nikoli pří

slušicí
příslušný; -ík, -a„m.
prisma
přismahlý
přismýkati ;přismyk

nouti
přispělý
přispěvatel, -e, m.
příspěvek, -u, m.
přispíšiti, 3. mn. při

spíší, impt. -spěš
přispívatí
příspora
přissátí, -ssaji
přistárlý
přistati, přistanu, žmpt.

přistaň, přech. přistana,
-ouc, přžč. přistal

přistáti, přistojím,žmpt.
přistůj, přech. přístoje,
-íc, příč. přistál

přístav, -u, m.; -ní
přístavba
přistavěti, 3. mn. -ějí;

přistaviti, 3. mn. -v1'

přístavek, -u, m.; -vka
přístěnek, -u, m.
přístí, přadu,předeš5 81
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přistihnouti,
-stih1, -stižen

part.

přistlati, přistelu (za- '
star. -i), -eš, žmpt.
přistel, přech. přistele,
-steh'c, přžč. přistlal,
přistlan

přístodolek, -ů1ek,-u,m.
přístojný
přístřešek, -u, m.
přistřihač, -e, m.
přistřihnouti; přistří

hatí
přistřiknouti i přistřík

nouti
přistříti, nikoli přistřiti;

praes. přistru, -střeš, 3.
mn. -str0u, impt. přístři,
přech. přistra, -ouc,
přžč. přistřel, přistřen

přístroj, -e, m. ; -ný
přístup, -u, m.; -ný
přísudek, -u, m.
přísuvka
přisychati, přisýchati
přisypati (dokonavá) —

přisýpati (nedokonavé)
přišiti, také přišíti;

praes. přišiji, -eš, impt.
přišij,p7íč. přišil, přišit

příškvarek, -u,m
příšlapek, -u,m
přišly; příšlec, přišelce,

m
příštěpek, příštipek,při

štípek, -u, m.
příští, -1', stř.
příštipkář, -e, m
přitáčeti, 3. nm,-ejí
přitapčti, 3. mn. -ějí
přitažlivý; -ost, -i, ž.
přitéci,přiteku, přitečeš,

3. mn. přitekou, impt.
přitec

přítel, nepřítel, -e atd.;
množ. č.: nom. ook.
přátelé, gen. přátel,

dat. přátelům, dkk.
přátele, lok. přátelích,
instr. přáteli; nikoli
alela. a instr. přetely,
ani nom. přítelové Š'31

přítes, -u, m.
přitěž, -e, ž.; přitěžovati
-příti, podepřiti atp.,

-pru, -přeš, 3. mn.
-prou, impt. -při, -přete,
přech. -pra, -prouc

příti : zapíratz'; tvary
zastaralé: praes. přím,
příš, 3. mn. při, přech.
pře, příc; za to ujalo
se pru, přeš, prou, pra,
prouc

přitisknouti, part.
-tisk1, -tištěn ž -tisknut

přitížiti, žmpt. -těž
přitlouci, přítlaku, při

tlučeš, 3. mn. přitlu
kou, impt. přitluc

přitloustlý
přítmí, -í, stř.
přítok, -u, m.
přítomný; -ost, -i, ž
přitřítí, nikoli přitřiti;

praes. přitru, -třeš, 3.
mn. -trou, žmpt. přitři,
přech. přitra, -ouc,přz'č.
přitřel, přitřen

přítrž, -e,zž
přítulný
přitvrdlý
přivaděti, 3. mn.
příval, -u, m.; -ný
privatím, soukromě;

privatista, -y, m
privatni
přivázati, přiváží,impt.

přivaž
přivážeti, 3. mn. -ejí
přivážka
přívěsek, -u, m.
přívěsiti, 3. mn. přivěsí,

-ěj1'



impt. přívěs, přič. při
věšen

přivésti, přívodu, přič.
přiveden

přívětivý; -ivost, -i, ž.
přivézti, přívozu, přič.

přivezen
privilegium, -ia, stř.,

nebo prívilej, -e, m.
přivinouti; přivíjetí,

3. mn. -ejí
přivírati; přivírací
přiviti, také přivíti;

praes. přiviji, -eš, impt.
přivij ,přič. přivil, přivít

přivléci, přivleku, při
vlečeš, 3. mn. pří
vlekou, impt. přivlec

přivoditi, 3. mn. při
vodí; přič. přivozen,
noooto. přívoděn

přívoz, -u, m.; -m'k, -a,
m.; -nický'

přivoziti, 3. mn. při
vozí, přič. přivožen

přivříti, nikoli přivřiti;
praes. přívru, -vřeš,
3. mn. -vrou, impt.
přivři, přeoh. přivra,
-ouc. přič. přivřel, při
vřen

přívržence, přívrženec,
-ence, m. '

přivyknouti, part. -vyk1
přizditi, také přizditi;

praes. přizdím, 3. mn.
přizdi, impt. přizdi,
přič. přizdil, přizděn

přízdoba
přízemí, -í, stř.; příze

mek, -u, m.
přízeň, —zně,ž.
příznak, -u, m.
přiznati
přiznávaeí
příznivý ; -ivec, -ívce,m.
přizpůsobiti, 3. mn. -bi
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přízrak,
zračný

přizříti, nikoli přízříti;
praes. 3. mn. přizří,
impt. přizří, přič. pří

-u, m. ; pří

zřel, podst. jm. při
zření

přízvuk, —u, m. ; pří
zvučný

přizvukovati
přizývati, od přizvati
přižeh, -u, m.
přižiti, nikoli přižati;

praes. přižnu; part.
přižna. a přížal, přížav,
přižat, podst. jm. pří
žetí

přiživný
přižžený od přižhnouti,

připáliti
prkénko, prkýnko
prkenný
probdíti i probděti,

probdím, 3. mn. probdí
probíjeti, 3. mn. -e_jí
probiti, také probíti;

praes. probiji, -eš, impí.
probij, přič. probil,
probít

problem, problém, -u,
m.; problematický

proboštství, -1',stř.
probouzeti, 3. mn. -ejí
probrati, proberu, -béřeš

n. -bereš atd. Š' 88
probuditi, 3. mn. pro

budí, přič. probuzen
probůh
probůsti, probodu
procedura
proces, -u, m.
procitnouti, přič. pro

citl; procítati, prociťo
vati

pročistí,
pročten

pročištěný

pročtu, přlč.

prodávací
prodavač, -e, m.; pro

davatel, -e, m.
prodlévati
prodliti, těž prodlíti :

prodloužili; praes. pro
dlím, 3. mn. prodlí,
impt. prodlí, přič. pro
dlil

prodlíti n. prodleti, ni
koli prodliti, : po
meškaii; praes. pro
dlím, 3. mn. prodlejí,
impt. prodlej, odchyl.
prodlí, přič. prodlel

prodrati, proderu, -déřeš
%. -dereš atd. 5 88

prodi'íti, prodru, -dřeš,
3. mn. -drou

prodromus, —mu,m.
produkce, ž.; produk

tivní
profanní
professor, -a, m.; pro

fessura.
profil, -u, m.
profit, -u, m.
profous, profos, -a, m.
profylaktický, ochran

ný (při nemocech)
prognostikon, -ka, stř.
program, -u, m.
progresse, ž.; progres

sivní
proháněti, 3. mn. -ějí
proházeti, 3. mn. -ejí
prohibitivní
prohlašovati
prohlédati (do budouc

na hleděti); — prohle
dati, z hledati

prohlédavýr
prohlídka
prohlížeti, 3. mn. -ejí ;

prohližitel, -e, m.
prohniti, též prohníti;

praes. prohniji, -eš,



impt. prohnijmříč. pro
hnil

prohoditi, 3. mn. pro
hodí, příč. prohozen

prohořetí, 3. mn. -ři
prohrati, prohrám,-hraj,

-hral, — & prohráti,
prohraji, prohrej, pro
hrál; — srov. hráti

prohřátí, prohřeji, -eš,
. impt. prohřej, přžč. pro

hřál, prohřát zastar.
prohřán

prohýbati; prohýbací
procházeti, 3. mn. -ej1'
procházka
prochoditi, 3. mn. pro

chodí, přžč. prochozen
projekce, ž.
projektil, -u, m.
projísti, projím, 3. mn.

projedi
projíti, projdu
projížděti, 3. mn. -ějí
projížďka
projmouti, nikoli pro

jati; praes. projmu;
part. projma. a projavl,
projav, projet; podst.
jm. projetí

prokázati,prokáži,impt.
prokaž

proklamace, ž.
proklati, prokoli, pro

kůleš . . ., impt. prokol,
prokolte, přech. pro
kole, -íc, part. min.
proklál, prokláv, pro
klán. Tvarypraesentni
zastaralý/. Srov. kláti

proklinovati (klínem)
prokliti, nikoli prokliti;

praes. proklnu, no
votv. prokleji; part.
proklel, proklev, pro
klet %. proklat, podst.
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jm. prokletí. Srov. klíti,
klnu

proklitický
prokmit, -u, m.
prokmitati; -av_ý
prokonsul, -a, m.
prokurátor, -a, m.
proláklý
proleptický
proletariát, -u, m.
proletěti, 3. mn. -tí
prolézti, prolezu
prolínání, —í,stř.; pro

línavý
prolití, také prolití;

praes. proliji, -liješ,
impt. -lij, part. -lije,
-ljl, —liv,-lit; —- vedle
toho je také prolití,
proleji, -leješ, impt. -lej,
přech. -leje, -lejíc

prolití, -í, stř.
prolog, -u, m.
promáčeti, 3. mn. -ejí
promenáda
proměnný; -ost, -i, ž.
promessa, —y,ž.
promésti, prometu
Prometheus, -ea, m.
promíjeti, 3. mn. -ejí;

promijitelný
promisiti, 3. mn. -sí,

žmpt. promis n. -měs,
příč. promíšen

promítati; promítka
promlíti, promleti, m'

kolz' promliti; praes.
promelu (zastar. -i),
-eš, žmpt. promel,přech.
promele, -melíc, přžč.
promlel, promlet

promoce, ž.; promotor,
-a, m.

promyk, -u, m.; -ati
promysliti, příč.promy

šlen
promýšleti, 3. mn. -eji

promýšlivý
promýti, promyji
promýtiti, přžč.promý

těn ?: promýcen
promývací; promyvač,

-e, m.
pronajimač, -e, m.; pro

najímatel, -e, m., též
pronajímatel 5 17

pronaj mouti, nikolipro
najati; praes. prona
jmu; part. pronajme.a
pronajal, pronajav, pro
najat, podst. jm. pro
najetí; srov. jmouti

pronásledovatel, —e,m.;
též pronásledovatel

pronášeti, 3. mn. -ejí
pronésti, pronesu, příč.

pronesen
pronevěřilý
pronikati ; -avý;pronik

nouti
pronosíti, 3. mn. pro

nosí, žmpt. pronos,příč.
pronošen

pronůška
propaedeutika
propast, -i, ž.
propasti, propasu
propéci, propeku, pro

pečeš, 3. mn. propekou,
žmpt. propec

propichnouti i propich
nouti; propíchati; pro
pichovati

propíjeti, 3. mn. -ejí
propinačni
propirací
propiti, také pr0píti;

praes. pr0piji, -eš, žmpt.
propij, příč. propil, pro
pit '

propitné, -ého,stř.,zpro
pitné

propláknouti, příč.pro
plákl



proplésti, propletu ;pro
plétati

proplývati; proplý'vaci
proporce, ž.; -cioná.1ni

vproposiee, z.
propouštěti, 3. mn. -ějí_
propověď, -i, ž.
propověděti, 3. mn. -di,

rozh. -věz, přžč. pro
pověděn

propovídka
propůjčiti; propůjčka;

propůjčovetel, -e, m.
propustiti, 3. mn. pro

pustí, žmpt. propust,
příč. propuštěn

Propyleje, -ejí, ž. mn.
prorádee, -e,m.,zrádce;

vok. -ce!
proraziti, 3. mn. pro

raz'í, žmpt. proraz, přžč.
proražen

prorážeti, 3. mn. -ej1'
prorektor, -a„ m.
proříci, prořeknouti
prořidnouti
proříznouti
prorůsti, prorostu
prorýpati
prorýti, proryji, impt.

proryj
prosa; prosaický
prosaditi, 3. mn. pro

sadí, přžč. prosazen
prosáknouti, přžč. -sá.k1
prosba.
proscenium, -ia, stř.
prosebnik, -a., m.
Proseč, -e, ž. jm. místní:

z Proseče atd.
proseděti, 3. mn. -sed1'
proselyta, -y, m.,mn. -té
prosévati; prosevadlo;

prosévky
prosici, proseku, pro

sečeš, 3. mn. prosekou,
impt. prosec

Pravidla.
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prositi, 3. mn. prosí,
žmpt. pros, přžč. prošen

prosívati, -sévati
proskribovati; pro

skripce, ž.
proslýehati
prosmyk, -u, m.; pro

smýkati
prosniti, také prosníti

(sen); praes. prosnim,
3. mn. -sni, přžč. pro
snil, prosněn

prosodie, ž.; -dický
prosouditi, 3. mn. pro

soudí, žmpt. prosuď,
přžč. prosouzen

prosoušet-i, 3. mn. -ejí
prospati, prospim, 3.mm,.

prospí
prospekt, -u, m.
prospívati (prospčtz')
prostáti, prostójím
prostiti, 3. mn. prostí,

žmpt. prost, přžč. pro
štěn

prostranný; -ost, -i, ž.
prostřed, uprostřed,

vprostřed
prostříti, nikoli pro

střiti; praes. prostru,
-střeš, 3. mn. -strou,
impt. prostři, přech.
prostre, -ouc,přžč. pro
střel, prostřen

prostuditi, 3. mn. pro
studi, přžč. prostuzen

prosvítati ;prosvitnouti;
prosvítavý

prosycený
prosypati (dokonavá),—

prosýpati (nedokonavé)
prosytiti, 3.mn. prosytí,

přžč. prosycen
prošití, také prošití;

praes. prošiji, -eš, impt.
prošij, přžč. prošil, pro
šít

prošívati; prošívací;
prošivatel, -e, m.

protáčeti, 3. mn. -e_jí
Protagoras, -ry, m.
protáhnouti, příč. pro

táhl, protažen
protahovací
protéci, proteku, prote

češ, 3. mn. protekou,
žmpt. protec; protékati

protekce, ž.; protektor,
-a., m. ; protektorát,
-u, m.

Proteus, -ee, m.
protežování
protiehůdce, -e, m., vok.

-ce!
protíraeí
protíti, nikoliprotiti ani

protati; praes. protnu,
part. protna. a protal,
protav, proťat, podst.
jm. protěti

protizákonný; -ost, -i,ž.
protkati
protlouci, protluku,pro

tlučeš, 3. mn. protlu
kou,žmpt.protluc,part.
protloukl, protlučen

proto a pro to rozdílné
5 90

protokol (n. -koll), -u,
m.; -ova,ti

prototyp, -u, m.pravzor
protože a proto, že 5 90
protříti, nikoli protřiti;

praes. protru, -třeš, 3.
mn. -trou, žmpt. protři,
přech. protra, -ouc,
přžč. protřel, protřen

prováděti, 3. mn. -ějí
prováti, prověji
provázeti, 3. mn. -eji
provážeti, 3. mn. -ejí
provésti, provedu
provézti, -vezu, příč.

-vezen
10



proviant, -u, m.
provinciál, -a, m.
provincialismus, -ismu,

m.
provise, ž.
provisorium, -ia, stř.
proviti, též províti; -viji,

-viješ, part. -vil, -vit
provivati
provléci, provleku, pro

vlečeš, 3. mn. provle
kou, impt. provlec

provoditi, 3. mn. pro
vodí; příč. provozen,
novotv. provoděn

provokace, ž.
provolavač, -e, m.
provoziti, 3. mn. pro

vozi, impt. pro voz,přžč.
provožen

provříti, provru
provýti, provyji (pes

provyl celou noc)
prozatím, -ní
prozírati, -avý
prozívati
prozkoumati
prozpytovati
prozí'íti, nikoli prozřiti;

praes. 3. mn. prozří,
'impt. prozři, příč. pro
zře1,podst.jm. prozření

prožití, také prožití;
praes. prožijí, -eš, impt.
prožij, přžč.prožil, pro
žit

prožití, prožnu, příč.
prožal, prožat (0 obilí)

prožrati, prožeru, -žéřeš
n. -žereš atd. 5 88

prs, -u, m.; mn. nom.
(tlak.prsy a prsa; zby
tek čísla dvoj.: gen.
lak. u prsou, na prsou
Š' 29 a 36

prst, -i, ž.
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prstének, prstýnek, -u,
'm. ; prsténkový

prstenní
pršeti, 3. mn. -š1'
průběh, -u, m.
průčelí, stř.
prudký
průduch, -u, m.; prů

dušnice, ž.
pruh, -u, m.
průhledný
průhon, -u, m.
průchod, -u, m.
průjem, -jmu, m.
průjezd, -u, m.
průkaz, -u, m.
průkop, -u, m.
průlina
průliv, -u, m.
průlom, -u, m.
průměr, -u, 112..
průmět, -u, m.
průplav, -u, m.; -iště,

-iště, stř.
průpověd', -i, ž.; -vídka
průprava; -vný
průřez, —ezu,m.
průsek, -seku, m. ; -seč

ník, -u, m.
průsmyk, -u, m.
průsvit, -u, m.; -ný
Průša, -přžjm. mužské,

gen. -i (v nář. -e), dat.
lak. -ovi, alela. -u, vok.
-o, instr. -ou Š' 4,2

průtah, -u, m.
průtok, -u, m.
průtrž, -e, ž.
průvan, -u, m.
průvoz, -u, m.
průzev, -evu, m.
průzračný
pražec, -žce, m., gummi
pružnost, -i, ž.; pružný
prv, prve než
prvé, také prve

prvenec, n. -věnec,
-nce, m.

prvý, -á, -é; po prvé v.
po

prým, -u, m.; prýmek,
-u, m.; prymkář, -e, m.

prýskati; prýskavka.
pryskýř, -e, m-; mý
pryskyřice, ž.; prysky—

řičný
prýštiti, 3. mn. -šti
Prytaneion, -neia, stř;
pryž, -e (n. -i), ž., kau

čuk
psati, píši, -eš, 3. mn.

píší, impt. piš, přech.
píše, -ic, přz'č. psal,
trp. psán, podst. jm.
psaní

pseudonym, -u, m.
psí, býti ve psí
psík, -a, m.; psíček,

-a, m.
psisko
psotnik, -u, m.
psouti 1). psovati
psovati a novotv. psouti,

praes. psuji, -uješ, 3.
mn. -ují, impt. psuj,
přech. psuje, .psujíc;
part. min. psoval, pso
ván anovotv. psul, psut

Psyche, -chy, ž.; psy
chický

psychofysicky'
psychologický
ptáče, -ete, stř.; ptačátko
ptačí
ptačínoha
ptačisko
ptáčník, -a, m.; ptáč

nický
ptakopravec, n. -pravce,

m.
ptakopysk, -u, m.
Ptolemais, -aidy, ž.
publicistika



publikace, ž.
publikum, -ka, stř.
pučalka
pučeti, 3. mn. -čí
pudding, -u, m.
půdice, ž.
pudivítr, -větra, m.
půdorys, -u, m.
půdozpyt, -u, m.
půhon, -u, m. ;- půhonči,

-či, nebo -čího, m.; /
půhonny'

puch, -u, m.
pucbí'eti, 3. mn. -ejí
půjčiti, 3. mn. -či, žmpt.

půjč
půjčka
půjčovna
půjdu, rozk. pojď, v. po

yu
pukléř, -e, m., štít
půl čtvrta, půl pata atp.

5 67; půle, -e, ž.;
půlka

půliti, 3. mn. -h'
půlletí, —1',stř., : polou

letí, -í, stř.
půlloketní
půlnoc, -i, ž.
půlpán, -a, m.
pulpit, -u, m.
půlroční
půltón, -u, m.
pumpa; pumpař, -e, m.
puntík, —u,m.; puntí

ček, -u, m.; puntičkář,
-e, m.

pupilla
purifikace, ž., očištění
purismus, -ismu, m.
purkmistr, -a, m.
purkrabě %.-bí, m.; gen.

mocného purkrabí „.
-bího atd., množ. nom.
mocní purkrabové %.
—bí,gen. purkrabův %.
-bí atd. Š' 46
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působiště, -iště, stř.
půst, postu, m.
pustina; pustinný
pustiti, 3. mn. pustí,

impt. pust, přz'č.puštěn
Putim, -ě, ž. jm. místní:

do Putimě atd.
půtka
půvab, -u, m.
původ, -u, m.; původní
původce, -e,m.; vok. -ce!
pych, -u, m. (lesni pych)
pýcha; pýchati : pyš

m'ti se
pýchavka
pyknometr, -u, m.
pyl, nebo pel, -u, m.
Pylades, -ada, m.
pykati, pykam, -á.š, 3.

mn. -ají, žmpt. pykej,
přech. pykaje, -ajíc

pýr, -u, m., nebo pýř,
-e, m.; pýřavka

pyramida
Pyreneje, -eji, ž. mn.
pýření, -1', stř.
pýří, -1', stř.
pyrit, -u, 772.
pýřiti se
pyrofor, -u, m.
pyromancie, ž.
pyrometr, -u, m.
PYI'OP, “U; m.
pyrotechnický
pýřovitý
Pyrrha, -y, ž.
Pyrrhos (n. -us), -ha, m.
pysk, -u, m.; pýštěk
pyskač, -e, m.
Pyšely, -šel, m. mn.
pyšněti, 3. mn. -ějí
pyšný
pytel, pytle, m.
Pythagoras, -ry, m.
Pythia, -ie, ž.; pythický
Python, -a, m.
pytlak, -a, m.; pytlačiti

pytlik, -11,m.; pytlikař,
-e, m.

Q.

quai (vg/sl. ké), nábřeží,
neskl., stř.

B„

rabat, -u, m.
Rabi (hrad),
rabín, -a, m.
rabulisvztickýr
raca, -y, ž., nebo podle

výsl. rasa
ráče, -ete, stř.; raček,

-a, m.
račí, na př. klepeto
račiti, 3. mn. račí, impt.

rač
rád, radši ; příslovcerad

ši, raději
řad, -u, m.; řádek, -u,

m.; řadka
řád (ustanoveni, pořá

dek), -u, m.
Radbuza, -y
rádce, -e, m.; vok. -ce!
raději
radění, novotv.m. razeni
řádění, od řáditi
Radhošť, -ě, m.
radikalismus, —ismu,m.;

radikální
Radim, jm. osoby muž

ské, gen. -a; — ženské
jm. místní : gen. -ě, do
Radimě atd.

radiometr, -u, m.
radius, -ia, m.
raditi, 3. mn. radí; přéč.

razen a raděn
řaditi, 3. mn. řadí, přič.

řazen a řaděn
řádka; řádkovati
rádkyně, ž.

10*
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radni
radný
řadový (na př. ovojsku)

— řadový (od řad)
radši, lépe raději
raffinace, ž.; -ada; -ovati
'raliie, -e, ž. : r&ňka
ragout (čti ragů), neskl.

_stř.
Ragusa, čes. Dubrovnik
ráhno, rahénko, rahy'nko
raisonnovati (čtz'réz.. .),

rozumovati
raj, -e, m.; rajský
raja, -e, ž.
Rajhrad, -u, m.
rajka, rajovka
raketa
rákosný; -ik, -u, m.
Rakousko; rakouský
Rakousy, gen. Rakous,

dat. -ům, atd., m. mn.
5 32

ramč, gen. ramene atd.,
a rameno, -a atd. Zby
tek čísla dvojného: gen.
u ramenou, lak. na. ra
menou. Srov. 5 29

raménko
rana, ranou, ran, ranám,

ranách, ranami
ranhojič, -e, m.; -stvi,

-i, stř.
raní, rani ptáče
raníčko (od rano)
ranní, lépe raní (ráno)
ranný, ran se týkající
raný, rané ovoce; rano
řapík, —u,m.
rapír, -u, m.
rapport, -u, m.
řasa, nebo řasa; řasný;

řasnatý; řasovitý
rasura
rašeliniště, -iště, stř.
rata, lhůta
ratifikace, ž.
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rationalismus,
m., také rac

rationální, také rac
ratolest, -i, ž.
rayon (ay čti ej), -u, m.,

okršlek
raz, -u,_m.; rázný; rá.

zovitý
raziti, impt. raz,př. -žen
razítko
-řazovati, opětovacž ze

řaditi ;novotv. -řaďovati
razzia (zz čti c), -ie, ž.,

loupežny' vpád
rážeti, 3. mn. -ejí
rčení, -i, stř.
rditi se, 3. mn. rdi se,

novotv. rdějí se
reagence, ž.; -čni
reakce, ž.; reakcionař,

-e, m.
realisace, ž.
realismus, -ismu, m.
realista, -y, m.
realka
reální
Réaumur (čti Reomýr),

-a, m.
řebčik, -u, m.
Rebekka
řebřik, též žebřík, -u,

m.; řebřikař, -e, m.
rebus, -usu, m.
řeč, -i, ž.; množ. nom.

akk. řeči, gen. řeči,
dat. řečem, lak. řečech,
žnstr. řečmi

reeensent, -a, m.
recepis, -u, m., poštovní
recept, -u, m., lékařský
recidiva; -ivni
recipient, -a, m.
recitativ, -u, m.
řečiště, -iště, stř.
řečník, -a, m.; řečnic

tví, -1', stř.; řečnický;
řečniště, -iště, stř.

-ismu, redakce, ž.; -kčni
redaktor, -a, m.
redemtorista, -y, m.
redigovati
ředitel, -e, m.; nikoli

říditel am; řiditel
ředkev, -kve, ž.; řed

kvička
redukce, ž.
reduplikace, ž.
reduta
refektař, -e, m.
referat, -u, m.
reilektor, -u, m.
reflex, -u, m.
reformace, ž.;

-á.tor, -a, m.
refrakce, ž.
refrén, -u, m.
regál, -u, m.

-ačni ;

regata
regiment, -u, m., pluk
registr, -u,m. ; registra

tura
reglement (čti reglma),

stř.
regulativ, -u, m.
regulátor, -u, m.
rehabilitace, ž.
řehtati, řehtam,-áš,impt.

řehtej, přech. řehtaje,
-a.j1'c;— tvary zasta
ralé praes. řehci, -eš,
3. mn. řehcí, žmpt.
řehci, řehcete, přech.
řehce, -1'c

rejdiště, -iště, stř.
rekapitulace, ž.
reklama
reklamace, ž.
rekognoskovati
rekollekce, ž.
rekommandace, ž.
rekonstrukce, ž.
rekonvalescent, -a, m.
rekreace, legrace, ž.
rekrut, -a, m.



rektifikace, ž.
rekurs, -u, m.; rekuro

vati
rekviem, neskl., stř., též

rekvie, -ií, ž. mn.
rekvirovati
rekvisice, ž.
relativní
relief, -u, m.
relikviář, -e, m.
relikvie, -ií, ž. mn.
řemen, -ene,m. ;řemenný
řemeslník, -a.,m. ; -ický
reminiscence, ž.
remíz, -u, m.
remontoárky,

mn.
remunerace, ž.
Remus, -ma„ m.
renaissance (čti rené

sšs), ž
rendezvous (čti ršdé

vů), neskl., stř., dosta
oenlčko

rendlik, -u,m
kář, -e, m.

renegát, -a, m.
reneta, jablko
renitence, ž.
reorganisace, ž.
reparatura
repartice, ž.
repertoir (oi čti 03)
repertorium, -ia, stř.
repetice, ž.
repetýrky, -rek, ž. mn.
řepik, -u, m.; řepíček,

-u, m.
replika
reporter (angl.,

ryportr), -a, m.
repositorimn, -ia, stř.
řepoviště, -iště, stř.
repraesentace, š. ; -ačni
repressalie, -ií, ž. mn.
repressivni
reprise, ž., opakování

-rek, ž.

.; rendli

oysl.
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reprodukce, ž.
reptati, reptám, -áš,impt.

reptej, přech. reptaje,
-ajíc; — tvary zasta
ralé: repci, -eš, 3. mn.
repci, žmpt. repci, rep
cete, přech. repce, -ic

republika; -kán, -a, m.
řeřáb, -u,m
reseda
reservista, m., mn. -isté
reservoir (oi čti Fa),

-u, m.
residence, ž.
resignace, ž.
resistence, ž.
reskript, -u, m.
resoluce, ž.
resonance, ž.; -anční
respekt, -u, m.
respicient, -a., m.
respirace, ž.
responsorium, -ia, stř.
ressort (čti resór), -u,m.
restauratér, -a, m.
restituce, ž.
restrikce,z'
resultát, -u,m
resurrekce,z'
ret, m., gen. rtu atd.,

nikoli retu atd.; dvoj.
žnstr. rtoma zastaral,
lépe rty: mezi rty atd.
5 29

řetěz, m., gen. -u atd.,
podle oz. dub

řetízek, -u, m.
retour (ou čti ú), zpět
réva; réví, -í, stř., : ré

oovl
revident, -a, m.
revír, -u, m.
revise, ž.; -sor, -a, m
revokace, ž.
révokaz, -u, m.
revoluce, ž.,- -cionář,

-e, m.

revolver, -eru, m.
revue (čti revů), ž
rez, gen. rze, nebo reze,

rzi, ž.; též gen. rezu, m.
řezati, řeži, -eš, 3. mn.

řeží, žmpt. řež, přech.
řeže, -íc; -—novotvary:
řezám,-áš..., řezej...,
řezeje, -a.jíc

rezavěti, 3. mn. -ějí
řeznictví, -í, stř.
rež, rži,ž
režie,ž .; režisér, -a.,m.
Rhadamanthys, -ya.,m.
rhachitis, -ity, ž., nemoc
rhapsodie, ž
rheostat, -_u,m.
rhetor, -a, m ; rhetorika.
rheumatismus,-ismu,m.
Rliodus, -du, m
Rhon, -u, m.
rhytmus, rhythmus,ryt

mus, gen. -mu, m.
říci, praes. řku, řčeš n.

rčeš . . . (nikoli řce-),
3. mn. řkou; tmpt. rci,
rcete ;přech. řka, řkouc;
přžč. řekl, řekla.. . .,
vyřkl, nařkl, přiřkl;
trp. řečen, oyřčen, na
řčen . . ., -rčen

ricinus, -nu, m.
řičeti, 3. mn. -čí
říčka
řídicí (učitel)
řidič z“řidič, -e.m
řiditi, 3. mn. řídí, žmpt.

řiď, přlč. řízen
řídký, Icompt. řidší
řidnouti, part. řidl
rigorosum, -sa, stř.
řihati; řihnouti
říje, -e, ž.; řijný
říjen, října, m.; říjnový
řikadlo, též říkadlo5 16
řikání, -í, stř.



Řím, -a.,m.; Říman, -a,
m.; ímanka; římský

řimbaba
' '.„.„1,.„. lomí/nkt:

římsa; římsový
římsko-katolický
řinčeti, 3. mn. -čí
Říp, -u, m.
risiko, -a.,stř.; riskovati
říšský
ritardando
řítí, řUí, -eš,'tntpt. řů,

přech. říje, řijíc; srov.
řváti

řítiti, 3. mn. řítí, tmpt.
řiť, příč. řícen

ritornel, -u, m.
ritratta, nárratnt směn

a
rituál, -u, m.
ritus, -í.u, m.
rival, -a,m. ,' rivalisovati
í'íza
řízení, z říditi
říznouti
řízný; říznost, —í,ž.
roastbeef (angl., čti

rostbíf), -u, m.
rodič, gen. -e atd., po

dle vz. oráč,. V množ.
nom. je nyní pravidlem
tvar rodiče, podle ne
životnýeh;ale gramma
tickd shoda je podle
významu životného:
moji drazí rodiče již
zemřeli atp.

rodinný
rodiště, -iště, stř.
roditi, 3. mn. rodí, příč.

1'OZOD.

rodomontáda, chva
stonnstvt

rodopýšek, -ška, m.
Rodýz, -u, m.
roh, -u, m.

—— 150 ——

rohlík, -u, m.;
-e, m.

rohnkán

' rohůvka
rokoko
rokytný
role n. rolí, ž., dial. stř.
role, ž., divadelní
rolník, -a, m.; -ický
Román, —a,m.; román

ský; romanista, -y, m.
román, -u, m. ; romano

pisec, -e, m.
romantika; -ický
rondeau (eau čti ó), stř.
roseta
rosomak, -a„ m.
rostlinný
rostlinozpýt, -11,m.
Rosulek, příjmení, je

z příč. rozsul : roz
sypal; tedy ne Rosůlek

roští, -í, stř.
rotační
rotmistr, -n, m.
Poučí, ručí
routi, ruji, -eš, 3. mn.

rují, žmpt. ruj, přech.
ruje, -íc, 127%.ml; srov.
rváti

routina (čti rat-)
rovinný

;rovně (stč.), rodu mužsk.
a žensk., gen. -ě atd.,
podle vz. panoše; na
př. (Stč.) bratróv rovně
: ten, kdo jest roven
bratrovi, a sestřina
rovně: ta, která jest
rovna sestře. Jméno
to vyšlo z užívání a
zůstal z něho jenom
nom. jedn. roveň, jejž
ovšem dlužno lištti od
přid.jm. roven(rovný),
— a gen.: nema sobě
rovně

rovnítko

rovnocenný; -ost, -i, ž.
rovnodenní; -ost, -i, ž.
rovnoprávný
rovnoramenný
rovnostranný
royalismus (oya čti oja.,

nebo Jaja), -ismu, m.;
royalista, -y, m.

rozběrač, -e, m.; rozbě
ratel, -e, m.

rozbíhati
rozbijeti, 3. mn. -ejí
rozbírati; -avý
rozbitelný
rozbití, téžrozbití; prac

sens rozbíjí, —eš,impt.
rozbij, přz'č. rozbil,
rozbit

rozboleti, 3. mn. -ejí,
nebo -í _

rozbřisti, rozbředu
rozcestí, -í, stř.
rozčepýřití, rozk. -pyř
rozčiliti;rozči1ený; -ost,

-i, ž.
rozčtvrtiti, 3. mn. roz

čtvrtí, přžč. rozčtvrcen
rozdati, mzdám
rozdávaci
rozdavač, -e, m.; -ačka
rozdávka
rozdíloe, -e, m., vok. -ce!

rozdílčí, gen. -í nebo
-ího, m.

rozdíletí, 3. mn. -ejí
rozdílný; -ost, -i, ž.
rozdmýchati; rozdmy

chač, -e, m.
rozdouti, rozedmu;part.

rozedma a rozdal, roz
duv, rozdut

rozdražditi
rozebrati, rozberu(roze

beru), -béřeš n. -bereš
atd. 5 88

rozecpatí, rozecpu
rozedmu v. rozdouti



roZedniti se, též roze
dniti

rozedrati, rozderu (ro—
zederu), -déřeš n. -de
reš atd. 5 88

rozedříti, nikoli roze
dřiti; praes. rozedru,
-dřeš, 3. mn. -drou,
žmpt. rozedři, přech.
rozedra, -ouc, přič. ro
zedřel, rozedřen

rozehnati, rozeženu
rozehrati, -hrá,m, -hre_j,

-hra.1,— a rozehráti,
-hraji, -hraj, -hrál;
srov. hráti

rozehřátí, rozehřeji, -eš,
impt. -hřej, přič. -hřá,1,
-hřá.t zastar. —hřá.n

rozechvíti n. rozechvěti;
praes. rozechvěji, -eš,
impt. -chvěj, příčestí
-chvěl, -chvěn

rozejíti, rozejdu
rozemlíti, rozemleti, m'

koli rozemliti; prizes.
rozmelu (zastar. -i), -eš,
impt. rozmel, přech.
rozmele, -meh'c, příč.
rozemlel, rozemlet |

rozemnouti, rozemnu,'
přič. rozemnul

rození, -i, stř.
rozepnouti, nikoli roze

piati; praes. rozepnu;
part. rozepna a roz
pal, rozpav, rozpat nebo
rozpial, rozpiav, roz
piat, podst. jm. rozpětí
(nikoli rozpjetí)

rozeprati, rozperu n.
rozeperu, -péřeš n. -pe
reš atd. 5 88

rozepříti, nikoli roze-_
přiti; praes. rozepru,
-přeš, 3. mn. -prou,
inml. -při, před:.. -pra,
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-prouc, příčestí -přel,
-přen

rozepsati, rozpíšin. roze
piši, impt. -piš, přech.
-píše, -p1'šíc,přič. roze
psal, rozepsán

rozesilati; rozesilatel,
n. -sílatel, —e,m.; -ka,

l'ozesmáti, rozesměji
rozestlati, rozstelu n.

rozestelu (zastar. -i),
-eš, impt. -stel, přech.
-ste1e, -stelíc, přič. ro
zestlal, rozestlán

rozestříti, nikoli roze
střiti; praes. rozestru,
rozestřeš, 3. mn. -strou,
impt. rozestři, přech.
rozestra., -ouc, př'íč. ro
zestřel, rozestřen

rozetnu v. roztíti
rozeti'íti, nikoli roze

třiti; pracs. rozetru,
-třeš, 3. mn. -trou, impt.
rozetři, přeclz. rozetra,
-ouc, přič. rozetřel,
rozetřen

rozevříti, nikoli roze
vřiti; praes. rozevru,
-vřeš, 3. množ. -vrou,
impt. rozevři, přech.
rozevra, -ouc, přič. ro
zevřel, rozevřen

rozezliti, též rozezlíti;
praes. 3. mn. rozezlí,
přič. rozezlil, rozezlen

rozeznávati ;
vací; rozeznavatel, -e,
m., těž -ávate1

rozezníti, n. -zněti, ni
koli rozeznjti; praes.
3. mn. -zm', impt. -zni,
přič. -zněl, podsl. jm.
-znění

rozežhnouti, rozežhnu;
změněno v rozžnoutí,
rozžnu, a k tomupak—

rozezná- '

podle žíti - žnout-i- žnu
—ustrojeny novotvary:
přič. rozžal m. rozžehl,
rozžav m. rozžeh a
rozžat m. rozežžen

rozežrati, rozžeru n.
rozežeru, -žéřeš n. -že
reš atd. 5 88

rozháněti, 3. mn. -ěj';
rozháněcí; rozhaněč i
rozháněč, -e, m.

rozháraný
rozhlásiti, 3. mn. -sí,

žmpt. rozhlas, přič.
rozhlášen

rozhlášený
rozhled, -u, m.
rozhlédati se; rozhled

noutí i rozhlédnouti se
rozhniti, rozehniti, těž

-1'ti; praes, -hniji, -eš,
impt. -hnij, přič. -hni1

rozhodčí, gen. -í neb
-ího, m.

rozhodující
rozhořčený
rozhraní, -í, stř.
rozhýbati
rozcházeti, 3. mn. -ejí
rozchlípiti
rozchodný; rozchodník,

-u, m., rostlina
rozchvíti, rozechvíti, n.

-chvěti
rozinka
rozjezditi, 3. mn. roz

jezdí, přič. rozježděn
rozjihlý
rozjímati; -avý
rozjítřiti, 3. mn. roz

jítří, impt. rozjitř;
srov. jíti-ití

rozjiždčti, 3. mn._-ějí
rozjížd'ka
rozjiženi, -í; stř., tání
rozkáceti, 3. mn.. -e_jí



rozkázati, rozkáži, žmpt.
rozkaž ; — rozkazovati

rozklácený
rozkládati; rozkladač,

-e, m.; rozkladatel, -e,
m., též -á,da,tel

rozklinovati
rozkližiti, -kližiti, rozh.

rozkliž
rozkol, -u, m.
rozkolíbati
rozkolník, -a, m.
rozkoš, -e, ž.; rozkoš

nictvi, -i, stř.
rozkotání
rozkrájeti, 3. mn. -eji
rozkřesati,rozkřeši,roz

křesán
rozkřičeti, 3. mn. -či
rozkřídliti
rozkřiknouti; rozkřiko

vati
rozkvašený
rozkvetlý
rozkvísti, nov. -kvésti,

rozkvetu; rozkvítati
rozkýchati
rozkypěti, 3. mn. -pi
rozkývati
rozléhati; rozléhavý
rozletěti se, 3. mn. -ti se
rozlétnouti se, rozlet

nouti se; rozlétati se
rozlévati; rozlevač, -e,

m.

rozlézti se, rozlezu se;
rozlezlý

rozležeti se, 3. mn. -ži se
rozlícený; _-ost, -i, ž.
rozličiti
rozličný; -ost, -i, ž.
rozlišiti ; -1išovati,-ovaci
rozlití, též rozlití, roz

liji, -líješ, žmpt. -lij,
part. -1ije, -1il, -1iv, -lit;
vedle tohoje také roz
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lití, rozleji, -leješ,impt.
-1ej, přech. -1eje, -1ej1'c

rozlití
rozlititi se, žmpt. rozlit'

se, přžč. rozlicen
rozlítnouti se, rozlitlse
rozlučujici
rozmáhati
rozmarýna, ž., též roz

marýn, -u, m.; roz
marýnek, -u, m.; roz
marýnový

rozmarný; -ost, -i, ž.
rozmésti, rozmetu
rozmísiti, impt. rozměs

n. -mis, přžč. rozmišen
rozmiška
rozmlátiti, 3. mn. -ti,

rozh. rozmlať, přžč. roz
mlácen

rozmoci se, rozmohu se,
rozmůžeš se, rozmohou
se, impt. rozmoz se,
part. rozmoha se, roz
mohl se

rozmyšlení, -i, stř. (roz
myslití) — rozmýšlení,
-i, stř. (rozmýšleti)

rozmýšleti, 3. mn. -eji
rozmýšlivý
rozmyšlování, -i, stř.
roznašeč, -e, m. 5 24
roznášeti, 3. mn. -ejí;

roznášecí
roznáška.
roznésti, roznesu, přžč.

roznesen
roznititi, impt. rozněť,

přžč. roznícen
rozpačitý; -itost, -i, ž.
rozpačivý; -ivost, -i, ž.
rozpačný
rozpadati se
rozpáliti, 3.mn. -1i,žmpt.

rozpal; rozpalovati
rozpárati; rozparek, -u,

m.

rozpásaný
rozpéci, rozpeku, roz—

pečeš, 3. mn. rozpekou,
žmpt. rozpec

rozpěrák, -u, m., část
vozu

rozpětí, -.', stř.
rozpíchati
rozpínati
rozpirka.
rozpiti, téžrozpiti;prae

sens rozpiji, -eš, impt.
rozpij, příčestí rozpil.,
rozpit

rozpitvati
rozplesati se
rozplésti, rozpletu; roz

plétati
rozplískati
rozpliznouti
rozplynouti
rozplýtvati
rozplývati se; rozplý

vavý
rozpočítati; rozpočítavý
rozpomínati se; rozpo

mínka.
rozpora, rozporka.
rozposílati
rozpouštěci
rozpovídati se
rozpřádati
rozpřáhati; rozpřáh

nouti _
rozprášiti, 3. mn. -ší,

impt. rozpraš
rozprávěti, 3. mn. -ějí
rozprávka
rozpravný
rozpřísti, rozpřadu,nebo

rozpi'edu 5 81
rozprostírati
rozprostřiti, nikoli roz

prostřiti; praes. roz
prostru, -střeš, 3. mn.
-strou, impt. -stři, příč.
-st.řel



rozprýskati
rozptýlenost, -i, ž.
rozptýliti, rozk.rozptyl;

rozptylitel, -e, m.
rozptylka
rozptylovati; -ací
rozpůjčiti
rozpuknouti, přič. roz

pukl; rozpuklý
rozpůliti, žmpt. rozpol

n. rozpůl
rozpustiti, 3. mn. roz

pustí, impt. rozpust,
přžč. rozpuštěn

rozpýchati (pýcha)
rozpýřiti
rozraziti, 3. mn. roz

razi, impt. rozraz, přžč.
rozražen

rozrážeti, 3. mn. -ejí
rozřidlý

_rozříznouti, rozřízl
rozrůzniti
rozrýpati
rozrývati; rozryvač,-e,

m.
rozsaditi, 3. mn. roz

sadí, přič. rozsazen
rozsáhlý
rozsápati
rozsažitost, -i, ž.
rozsedati se; rozsed

nouti se, rozsedl se
rozsévací
rozsevač, -e, m.; roz

sevačka
rozsevadlo
rozsévati
rozsévka, rozsívka.
rozsici, rozseku, roz

sečeš, 3. mn. rozsekou,
žmpt. rozsec

rozsíti, nikoli rozsiti;
praes. rozseji, -eš, impt.
rozsej, příčestí rozsel,
rozset

rozsmeknouti, rozsmekl
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nonocha; -atý
rozsouditi, 3. mn. roz

soudí, žmpt. rozsuď,
příč. rozsouzen

rozsouzení, -í, stř.
rozstavěti (rozestavěti),

3. mn. -ějí — rozsta
viti (rozestavitž), 3. mn.
-v1

rozstírati, rozostírati
rozstřihati;, rozstřih

nouti; rozstřihovati
rozstí'íkati; rozstřik

nouti n. -stříknouti;
rozstřikovati

rozstříleti, 3. mn. -ejí
rozsvítiti, 3. mn. roz

svítí, žmpt. rozsvět
(novotv. rozsvit), přžč.
rozsvícen

rozsvitnouti
rozsypání
rozsypati (dokonavá),

-sypu — rozsýpati (ne
dokonavé), -sýpám

rozsýpavý
rozšiřitel, -e, m.
rozšíí'iti, impt. rozšiř;

rozšiřovati
rozškrábati,rozškra.bati
rozšplichati
rozštěpiti
rozštípati
rozštipiti, žmpt. rozštěp
roztáčeti, 3. mn. -ejí
roztáhnouti, roztáhl,

roztáhlý; roztažen; roz
táhati i roztahati

roztání, -í, stř.
roztápěti, 3. mn. -ějí
roztáti, roztaji
roztaviti, 3. mn. -v1'
roztažitelný
roztéci se, rozteku, roz

tečeš, 3. mn. roztekou,
impt. roztec

roztékati; roztékavý

roztětí, -í, stř. (rozetnu)
roztírati
roztíti, nikoli roztiti ani

roztati; rozetnu; part.
rozetna, roztal, roztav,
roztat,podstjm. roztětí

roztlouci, roztluku, roz
tlučeš, 3. mn. roztlu
kou, impt.rozt1uc,part.
roztluka, roztlouk1,roz
tlučen

roztoč, -e, m.
roztomilý
roztřásti, roztřasužroz

třesu 5 81
roztříditi, impt.roztřiď;

roztřídění, -1', stř.
roztřiďovati
roztřiskati
roztřísniti
roztříštiti
roztrousiti, mlat. roz

trus, příč. roztroušen
roztýti, roztyji, -eš,impt.

roztyj, přžč. roztyl
rozuměti, 3. mn. -ějí
rozutéci se, 3. mn.

rozutekou se, impt. roz
utecte se

rozvaděni, -í, stř. (roz
vadžtz')

rozváděti, 3. mn. -ějí
rozváloti, 3. mn. -ejí
rozváti, rozvěji
rozvázati, rozváží,žmpt.

rozvaž; — rozvazovati
rozvážeti, 3. mn. -ejí;

rozvažeč ž rozvážeč,
-e, m.

rozvážný
rozvěsiti, 3. mn. roz

věsí, žmpt. rozvěs, příč.
rozvěšen

rozvésti, rozvedu
rozvézti, rozvozu, příč.

rozvezen
rozvíjeti, 3. mn. -ejí



rozvírati
rozvířený
rozvitek, -u, m.
rozviti, těžrozvíti ;prae

sens rozvíjí, -eš, impt.
rozvij, příčestí rozvil,
rozvit

rozvláčnýr
rozvléci, rozvleku, roz

vlečeš, 3. mn. rozvle
kou, impt. rozvlec

rozvzteklený
rozzářiti se
rozzelenati
rozzívati
rozzlobený
rozžal, ro'zžav, rozžat,

novotvary m. rozžehl,
rozžeh, rozežžen, 'v.
rozežhnouti

rozždímati
rozžehnouti v.

žhnouti
rozžhavíti, správně ro

zežhaviti
rozžíci, rozežhu, roze

žžeš, 3. mn. rozežhou,
žmpt.rozežzi, rozežzete,
přech. rozežha, -ouc,
příč. rozžehl, rozežhla
atd.; některé tvary za
staraíy; srov. žící, žhu
a rozežhnouti

rozžíhati (-žhu)
rozžínati (-žnu)
rozžírati; -avý
rozžíti (obilí), rozežnu,

rozžal, rozžat (: ne
dožat)

rozžvýkati, rozežvýkatí
-í'ský, pekařský atp. 5

12

roze

-i'ství, pekařství atp.

rtut', gm. -i i -ě, m.
Rubikon, -onu, m.
rubínový
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rubrika
rubrum, -ra, stř.
ručest; naručest
rudimentum, -ta, stř.
Rudohoří, -i, stř.
Rudolfinum, -ina, stř.
ruina
ruka, —y; dvoj. nom.

dkk. ruce, gen. z rukou,
lak. na rukou, *instr.
rukama; dat. je z čísla
množ.: k rukám. Srov.
Š' 29 a 37

rukáv, -u, m.; rukávec,
-vce, m.

rukojmě, -ě, podle fvz.
panoše

rukou dáním
rukovět, -i, ž.
ruměný; -ec, -ce, m..
rumištč, rumovíště,-iště,

stř.
rumpál, -u, m.

. Rus, -1, z.
rusálka
Rusín, -a., m.
ruskýr
rusofil, -a, m.
růsti, rostu, -eš, žmpt.

rost, rostte (vysl. ob.
roste), přech. rosta,
-ouc, příč. rostl

rustikální
růvek, -u, m., z rov
různice, ž.
různo, porůznu
různostranný
různý; -ost, -i, ž.
růže; růžičko,
růžek, -u, m. (roh)
růženec, -ence, m. ; růže—

nečkář, -e, m.
růžený
růžiště, -išt-ě, stř.
růžkovec, -e, m.
růžny'
růžolící

růžový; růžovník, -u, m.
rváti, ruji, -eš, 3. mn.

rují a také rvu, -eš,
3. mn. rvou; žmpt. ruj,
rujte a také rvi, rvěte;
přech. ruje, -íc, a také
rva, rvouc; příč. rval,
a také rul; trp. rvám,
podst. jm. rvam'; srov.
routi

řváti, řvu, -eš, 3. mn.
řvou, impt. řvi, řvěte,
přech. řva, -ouc, příč.
řval, trp. řván, podst.
jm. řvaní. Srov. řítí,
říji

ryba; rybka; rybička.
rybí
Rybitvy, gen. -tev, dat.

-tvům atd., jm. místní
(č. množ. k jedn. ry
bitev : 1'ybář); nikoli
Rybitví

rybíz, -u, m.
rybník, -a,m.; rybničný;

rybnikář, -e, m. .
ryoí, čím se ryje
rýč, -e, m.; rýček, -u, m.

.ryčeti, 3. mn. ryči
\ryčný
rýhati
rýholec, -lce, m.
ryhovati
rýhovka; rýhovnik
rychlík, -u, m.
rychta; rychtář, -e, m.
ryjec, též ryte'c, -ce, m.;

ryjectví, rytectví, -1',stř.
rýl, -e, m.
rylec., -1ce, m.
rým, -u, m. ; rýmař, -e, m.
rýma
rýmovati ; rýmovník, -a,

m.
Rýn, -u, m.; rýnský
rynk, -u, m. : náměstí
rýnok, -a, m.



rypač, -e, m.
rypák, -u, m.;

-u, m.
rýpal, -a, m.
rýpati, rypam, -áš, 3.

mn. -ají a rýpu, -eš,
3. mn. -ou; impt. rý
pej, přech. rýpaje, -ajíc

rýpaVý
rýsek, -a, m.
l'ysí, z rysa,“ rysina
rysovati; rysovaci; ry

sovatel; rysovač; ry
sovadlo, rysovátko 120
dle theorie; ale
podle výslovnosti bývá
rýs

rysovec, -e, na. (kámen)
rýsovna
rýsovni
rysový
ryšavěti, 3. mn. -ějí
rytec, -tce, m., v. ryjec
rýti, ryji, -eš, 3. nm.

ryjí, impt. ryj, ryjte,
přech. ryje, ryjíc; ni—
koli rej- misto ryj-:
rejn atd. 5 85

rytina
rytíř, -e, m.; rytířský
rytmistr, -a, ni.
rytmus v. rhytmus
ryzec, -zce, m.
ryzí, —1',-1',no ryzý, a, -é
ryzka
rýž, rež, rži, ž. =žiio
rýže, ž. '
ryžovati, -uji
rýžovec, -e, m.
rýžovištč, -iště,stř.,pole

rýžové
rýžový; rýžovitý; rý

žovka; ryžovník, -11,m.
rzati, nikoliržáti; praes.

rži, ržeš, kůň rže. . ., 3.

-aček,
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rzal (nikoli ržal),
podst. jm. rzaní (nikoli
ržan'í)

rzivý, rzavý, rezavý

S.

s-, předpona, rozdilná
od z- 5 11

saccharometr, sacharo
metr, -u, m.

Sadducej, -e, m
sádecký
sádelnik
saditi, 3. mn. sadi, přič

S&ZGD

sádky, neb sadka, po
množ., podle oz. ryba

sádra, -y, ž.
saňán, -u, m.; -ový
safír, -u, m.
Ságo, -a, stř.; -ovnik,

-u, m.
82111, -u, m.
Sahara, saharský
sahati nebo sahati; sah

nouti
sáhodlouhý
sáhový; sáhovka
saisona (čti sezóna)
sáknouti, part. sákl
sakrilegium, -ia, stř.
sakristie, ž.
Salamis, -iny, ž.
saldo, -a, stř.
salep, -u, m.
saliny, salinky
salmiak, -u, m.
salnitr, sanytr, -u, m.
salon, -u, m.; salonní
Samaritán, -a, m.
samočinný
samolibost, -i, ž.
samospasný
samosprávný

mn.rží,impt. rži, ržete, samotížky, ž. mn.
přech. rže, ržíc, přič. samovar, -u, m.

samovůle
saň, -ě, ž.
sandál, -u, m.
sandwichský (čti send

vičský)
sandžak, -u, m., spi-doni

obvod v Turecku
sáně, sani, ž., pomnož.
sanguinik, -a, m.
sanice, ž.; saničný
sanitní
sankce, ž.; sankciono

vati
sáňky, 'ž. mn.
sanseulotte (čti

kůlot), -a, m.
sanskrit, -skrt, -u, m.
Sanssouci (čti sásusi),

neskl. stř.
sanytr, salnítr, -u, m.
Sapfo, -y, ž.; sapiický
Saracénové nebo -ni, m.

mn.; saracénský
Saragossa
Sardinie, ž.
sardonyx, -xun. -chu,m.
sarkasmus, -asmu, m.;

sarkastický
sarkofag, -u, m.
satellit, -11,m.
satinovati (papir, : hla

diti) .
satira, druh básnický;

satirik, -a, m.
satisfakce, z'.
saturyje, satureje,

rostlina
Satyr, -a, m.; satyrský
Sázava
sázeti, 3. mn. -ejí; sá

zecí; sazeč, -e, m.; sa
zečka

sázka
sbaliti, 3. mn. -lí
sběh,-u, m.,shon; sr. zběh
sběr, -i, ž.
sbíhati se

sas

V

Zq



sbíjeti, sbíjím, 3. mn.
-6JÍ

sbírán
sbíti, sbiji, -eš, impt.

sbij, přič. sbil, sbit
sbližený
sblížiti, 3. mn. sblíží,

impt. sbliž
sbor, -u, m.
sbormistr, -a, m.
sborník, -u, m.
sceliti; scelovati
scéna; scénický
scenerie
sceptrum, -ra, stř., žezlo
scestí, -1', stř.
Scipio, -ona, m.
scirocco (čti široko), -a
Scylla
sčesati
sčetlý (chybně sečtělý)
sčísti, sečtu; přič. sčetl,

sčetlý
sčítati; -ac1'; -a.nec, -ce,

m.

sdělati, sčiniti
sděliti; sdíleti, 3. mn.

—ejí

sdílný; sdílnost, -i, ž.
se, zájmeno zvratne', gen.

sebe, dat. sobě a si,
akk. se a sebe, lok.
sobě, instrum. sebou
5 61. — Zpravidla ne
bývá při slovesných
jménech podstatných,
která jsou utvořena ze
sloveszvratných, na př.
modliti se a modlení,
hověti si a hovění atd.

sebezapření, -í, stř.
sebrati, sberu (seberu),

-béřešn. -bereš atd. 5 88
seč, -i, ž., množ. nom.

akk. seči, gen. -i, dat.
-em, lok. -ech, instr.
sečmi

—156—

seč jsem, 5 62, 8
sedění, -í, stř.
seděti, 3. mn. -di
Sedláčisko
sedlář, -e, m.
sedm; ze sedmi set, se

sedmi sty atp. Š' 66, 4
sedmdesát; od sedmde

sáti let, před sedmde
sáti lety atp. Š' 66, 5

sedmdesátník, -a, m.
sedmimílový
sedmnáct n. -cte; od

sedmnácti let, před
sedmnácti lety atp. 5
66, 5

sedmnáctý
sedrati, sderu, sdéřešn.

sdereš atd. Š' 88
sedí'íti, nikoli sedřiti;

praes. sedm, -dřeš, 3.
mn. -drou, impt. sedři,
přech. sedm, -ouc, přič.
sedřel, sedřen

sehnati, seženu
sehrati, -hrám, -hrej,

-hra1, — a sehráti,
-hra,ji, -hra.j', -hrá.1; srov.
hráti

sejíti, sejdu
sejmouti, zastar. sníti;

nikoli sňeti; praes.
sejmu; part. sejme. a
sňál, sňav, sňet; podst.
jm. snětí

sekantá
sekatura
sekce, ž.
seklati, skolí, skůleš . . .,

impt. skol, skolte,přech..
skole, -íc, part. min.
seklal, seklav, seklán.
Tvary praesentni za
staralý. Srov. kláti

sekretář, -e, m.
sekta; sektář, -e, m.
seku v. síci

sekunda ; sekundán,-a.,m.
sekundogenitura
Sekvana,
sekvestrace, ž.
sekyrá, sekyrka.
seladon, -a, m., milov

ník; mořská zeleň
selhati, selžu
selka
sémě, símě, semene, stř.
semeniště, -iště, stř.
seménko
semenný; semeník (m.

mník), -u, m.
semestr, -u, m.;
seminář, -e, m.
semínko
Semiramis, -idy, ž.
Semité, -ův, m. mn.;

semitský
semliti, semleti, nikoli

semliti; semelu (zastar.
-i), —eš, impt. semel,
přech. semele, -íc, přič.
semlel, semlet

senát, -u, m.; senátor,
—a, m.

senior, -a., m., starší
senik (m. -nnik), -u, m.
senoseč, -eče, ž.
sensačni
sensál, -a, m., dohazo

vač, prostředkovatel
sensualismus, -ismu,m.
sentimentální
separatismus, -ismu,m.;

separatistický
separátní
sepiá, -ie, ž.
sepnouti, nikoli sepiatí;

praes. sepnu; part. se
pna a spal, spav, spat
nebo sepal, sepav, se
pat a také spial a se
pial, spiav a sepiav,
spíat a sepiat; podst.

-ální



jm. spětí a sepětí (ni
koli spjetí, sepjetí)

seprati, speru (seperu),
-péřeš n. -pereš atd.
5 88

sepříti, nikoli sepřiti;
praes. sepru, -přeš, 3.
mn. -prou, impt. sepři,
přech. sepra, -ouc, přič.
sepřel, sepřen

sepsati, spíši, impt. spiš
septimán, -a, m.
seraf, těž -ín, -a, m; se

rafský
serail, -u, m., palác sul

tánův _
serenáda, zastaveničko
sergeant (čti seržš), -a,

m.
serie, ž., řada
seriosní, vážný
seříznouti, sříznouti,

part. -říz1
serpentina
servít, nebo servit, -u,

m.; servítek, -u, m.
sesaditi, 3. mn. -sadi,

přič. sesazen
sesednouti, přič. sesedl
seschnouti,přič. sesechl,

seschla

sesíci, seseku, sesečeš,
3. mn. sesekou, impt.
SGSGC

sesíliti n. zesílíti, 3. mn.
-sí1í, impt. -si1

seslabiti n. zeslabiti
sesmýkati
sesouti, sesuji
sestaviti, 3. mn. -ví
sestina
sestřihnouti; sestříhati
sestříleti, '3. mn. -eji
sesypati (dokonavá) —

sesýpati (nedokonavé)
sešiti, též sešíti; praes.
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sešiji, -eš, impt. sešij,
přič. sešil, sešit

seškrábati; seškrabq—
vati

setba
setník, -a, m.; setnictví,

-1', stř.
setnu v. stíti
setříti, nikoli setí-ití;

praes. setru, -třeš, 3.
mn. -trou, impt. setři,
přech. setra, setrouc,
přič. setřel, setřen

Seveřan, -a, m.; mn.
-a,né

sevřiti, nikoli sevřiti;
praes. sevru, -vřeš, 3.
mn. -vrou, impt. sevři,
přech. sevra, sevrouc,
přič. sevřel, sevřen

sextán, -a„ m.
sextant, -u, m.
sextetto, -a.,m.
seznati, seznám; sezná

vati; seznávací
sezpívati
sezříti, nikoli sezřiti;

impt. sezři, přič. se
zřel, — podst. jm. se
zřeni

sezváněti, 3. mn. -ějí
sezvati, sezvu
sežíei, '(). sžíci
sežirati
sežiti, nikoli sežiti ani

sežati; praes. sežnu;
part. sežna, a sežal,
sežav, sežat (nč. sež
misto sž-), podst. jm.
sžetí

sežnu v. sežíti
sežrati, sežeru (sžeru

zastar.), -žéřeš n. -že
reš atd. 5 88

sežříti, nikoli sežřiti;
praesens sežru, sežřeš
atd.; srov. požříti

sežvýkati
sfaera, sféra; -rický
Sfinx, Sfingy, ž.
Shakespeare (čti Šek

spír), -a, m.
sháněti, 3. mn. -ěj1';

sháňka.
sharmonisovati
shasiti, i). zhasiti
sházeti, 3. mn. -eji
shladiti, 3. mn. -di,přič.

shlazen
shledati (hledati), ——

shlédati, shlédám (shli
žeti)

shledavač, -e, m.
shlédnouti i shlednouti,

přič.-dl,podst.jm. -nutí
shlížeti, 3. mn. -ejí
shluknouti se, part.

shlukl se
shníti, shniji, -eš, impt.

shnij, přič. shnil
shoda; shodnoutise,part.

shodl se
shoditi, 3. mn.

přič. shozen
shon, -u, m.
shora
shořeti', 3. mn. -ří
shověti, 3. mn.

shovívati
shovívavý
shrabovati
shrbený
shrnouti
shromážděti : shroma

žďovali, opětovacizbýv.
-hroma.zditi; praesens
shromáždím, -1'š,3. mn.
shromáždějí,impt.shro
mážděj, part. shromá
žděje, shromážděl. Po
dle toho utvořilo se
také nové shromáždili
(významu dokonavé
ho): -ím, -íš, 3. mn.

shodí,

-ěj1';



shromáždí, žmpt. shro
mažď, -ěte, part. shro
máždě, -íc, shromáždil

shromáždiště, -íště, stř.
shromažditel, -e, m.
shromažďovat-i
shrýzati, -ám, — a

shrýzti, shryzu
shůry
shýbati
scházeti, 3. mm. -ejí
schema, stř., 5 58; sche

matismus, -ismu, m.
scherzando (sch čti sk)
schisma, stř., Š' 58.;

schismatik, -a, m.
schliplý
schodiště, -íště, stř.
scholastik, -a, m.; -ický
scholie, -ií, ž. mn.
schouliti se, 3. mn. -1í

se
schovavač, -e, m.;

-avatel, též -áva.tel, -e,
m.

schovavadlo, též scho
vávadlo 5 16

schrániti, 3. mm. -ní,
impt. schraň; schránce,
-e, m.; schranitel, -e, m.

schránka
schránlivý
schůdek, -u, m.
schůdný
schůze, schůzka
schváliti, rozh. schval
schválný
schvalovací
schýliti
Sibiř, -e, ž.
Sibylla; sibyllský
síce
sici, nikoli sieti, sz'ct;

praes. seku, sečeš, 3.
mn. sckou, nikoli seču,
sečou; žmpt. sec, secte,
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sekl a síkl. Častčji'
bývá sekati, -ám, -áš

, atd.
-síci v. dosíci
Sicílie, ž.
sídlo; sídelní
sídliti, 3. mn. -d1í
siesta
sifon, -u,
signál, -u, m.; signaliso

vati
signatura
Signum, -ná, stř.
síje, -e, ž. : setí
sila, silou, sil, silám, si

lách, silami
silák, -a, m.; silácký
silhoueta (čti silueta)
silice, ž.
sílící, čím se sílí
silikát, -u, m.
síliti, 3. mn. sílí, žmpt.

sil
silnčtí, 3. mn. -ě_jí
silurský
símě, semene, stř.
Simonides, -ida, m.
simonie, ž., svatokupec

tvá
simulace, ž., přetuářka
simultánní
síň, -ě, ž.
Sinai, Sináie, m.
sinekura
singulár, -u, m., číslo

jednotné
síňka
sinus, -usu, m. (u mě

řictvž)
siný; siné moře; sinavý
Sion, -onu, m.
sípati; sípavý
sipěti, 3. mn. -pí; sipot,

-u, m.
síra, sirou z“sírou atd.
síran, -u, m.

nikoli seč, sečte; příč. iSirena

síření, -í, stř.
siřičitý
siřičný; -ík, -u, m.
sirka; sirkovati
sirný; sirník, -u, m.
siroba, ostřelost;sirobný
sirota, -y
sirotčí; sirotčinec, -ince,

m.
sirotek, -a, m.
sirovodík, -u, m.
sírový
siry', osiřelý
Sisyfos, -fa, m.
sít', -i a častěji -ě, ž.
Sitař, -e, m.; sítařka;

sítařský
siti, seji, -eš, tmpt. sej,

příč. sel (novotv. sil),
set, podst. jm.. setí

sítí, -í, stř.; sítina
síťka (sít); sitkový
sítko (síto), sítkový
sítkovati
sítnice, ž.
síto, sítko
sítokřídlý
síťový _
situace, ž.; situační
sivý
sj ednati ; sjednání, -í,stř.
sjednocení, -í, stř.
sjimati : snímati
sjízdný
sjížděti, 3. mn. -ějí
skáceti, 3. mn. -ejí
skála, skalou, skal, ska

lám, skalách, skalami
skalák, -a, m.
skalí, -í, stř.; skalisko
skalka
skalní
skalopcvný
skalp, -u, m.
skandál; skandál, -u, m.
Skandinávie, ž.

Šskandovati



skepticismus, -ismu, m.
skeptik, -a, m.
skizza, nárys
skládací
skladatel, -e, m.; skla

dač, -e, m..
skladiště, -iště, stř.
skláněti, 3. mn. -ějí
sklář, -e, m.
sklárna
sklátiti, 3. mn. sklátí,

impt. sklať, příč. sklá—
cen

sklenice, ž.
skleník, -u, m.
sklenkář, -e, m.
sklenouti
sklený; skleněný
sklep, -u, 112..
sklíčiti, 3. mn. sklíčí,

'impt. sklič; skličovati
sklíčko '
skliditi, 3. mn. -d1',příč.

sklizen
sklihovati
sklípek, -pku, m.
sklizeň, -zně, ž.
sklízeti, 3. nm. -e_jí
skližiti, sklížiti, 3. mn.

-ž1', impt. skliž
sklon, -u, m.; sklonný;

sklonnost, -i, ž.
sklouznouti, příčestí

sklouzl
skmotřiti se, 3. mn. -ř1'

se
skobka, skoba
skoliti v. seklati
skořápka, skořepina,

ob. škoř—

skorbut, -u, m.
skořičník, -u, m.
skoro, několi skor'
skot, -u, m.
Skoupý
skoupiti, 3. mn. skoupí,

impt. skup

' skubati,
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skrajeti, 3. mn. -e_jí
Skrblík, -a, m.
skrčíti, 3. mn. -č1'
skřehtati, ob. škřehtati
skřek, také škřek
skřesati
skříně, Skřínka i Skřínka,
skřípati ; skřípavý; skři

pač, -e, m.
Skřipec, -pce, m.
skřípění, -í, stř.
skřípěti, impt. skříp,

přech. skřípě, skřípíc,
přžč. skřípěl, podst.
jm. skřípění. — Vedle
tohojsou tvary zaski-í
pati: praes. skřípam,
—áš,impt. skřípej atd.

skřipky, ž. mn.
skřipnouti, skřípnouti
skřípot, -otu, m.
skřítek, -tka, m.
skřivan, -a, m.
skřížiti, 3. mn. -ží, impt.

skřiž; skřižovati
skrofulosa
skrupul, -u, m.; -osní
skrutinium, -ia, stř.
skrýše, -e, ž.
skrýti, skryji, -eš, žmpt.

skryj, přz'č. skryl
skrývati; skryvač -e, m.
Skrz, skrze

ob. škubati,
šklubati, praes. -bu,
-beš. .. a -bám, —báš.. .,
impt. skub a skubej,
přech. -ba.je, -bajíc

skučeti, 3. mn. skuči
Skulina
skuliti, 3. mn. -lí
Skuteč, -tče, ž. jm.

místní; nikoli Skuč
skutečný
skvělý; srov. stkvíti se
skvíti se, srov. stkvíti

se

skvost, skvostný, srov.
stkvíti se

skvoucí, srov. stkvíti se
skvrna, ob. škvrna
skýsti, skytu, -eš; za

starala „a za to je:
skýtati, skytnouti, po
skytovati

Skytha, -y, m.; mn. -ové
skýva; skyvka.
slabětí, 3. mn. -ějí
slabika; -ikář, -e, m.
slabiky jak dělíme5 13
slábnouti, přič. slábl
sládek, -a, m.
sladký, sladší
sládnouti i sladnouti,

příč. sládl i sladl
sladovnický
sláma, slamou atd.; sla

měny
Slaný, město
slátati
-sláti, poslati atp.;

praes. 1. jedn. -Šlu, 3.
mn. -šlou, zastara -š1i
a -šlí; impt. -šli; přcch.

-šle, -šh'c; příč. -slal,
-slá.n

slatiniště, -iště, stř.
slatinný
-slav, v mužsk. jm. osob

ních Boleslav, Vrati
slav atp., gen. -a atd.,
podle vz. chlap; ?) od
vozených odtud žen
ských (někdy muž
ských) jm. místních je
však genitiv -ě atd.:
(město) Boleslav, Vrati
slav, Čáslav, Přibyslav,
Zbraslav. . ., gen. do
Boleslavě, Vratislavě,
Čáslavě atd. 5 55

sláva, slávou
slavista, -y, m.
slavobrana



slavomam, -u, m.
slední, jm. přid., : sle

dn se týkající; bývá
m. poslední, chybně

slémě, slemene, stř.
slétati; slétnouti
slévaoí
slevač, -e, m.
slevadlo
slevárna
slévati; slévání
sléz, sléze, bývá chybně

m. posléz, posléze
sléz, nebo slíz, gen. sle

zu, m.
Slezák, -a„m.; Slezačka;

Slezan, -a., m.; Sle
zanka

slézati
slezina; slezinný
slézový
Slezsko; slezský
slézti, slezu
sležeti, 3. mn.
slib, -u,m
slíbíti, 3. mn. slíbí, z'mpt.

slib

-ží

sličný
slída; -ový
slídění
sliditi, 3. mn. -dí, impt.

slid'; — slidič, -e, m.;
slídi1,-a,m

slimák, -a,m
slimýš, -e, m.
slina
slinovka, břišní šťáva
slinový(slina)—slínový

(slin)
slípati, slepiti
slípka
slíti, sliji, sliješ a sleji,

sleješ; impt. slij a slej;
přech. přít. slije, slijíc
a sleje, slejíc; part.
min. slil, sliv, slit

slitina
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slitování, -í, stř.; sli
tovník, -a, m.

slíva, gen. mn. sliv
slivek, -u,m
slivka
slivkový
slívový; slivovice, ž.
slízati, slíži; sliznouti
slizký
sliznatý; sliznice, ž.
sloní, ze slona
slouti, slovu, -eš, 3. mn.

slovou (novotv.: sluji,
-eš . . .); impt. sluj . .
(m. slov. . .), přech.
slova, -ouc (novotv.
sluje, -íc), přlč. slul
n. sloul

sloužící
slovácký
Slovač, -i,zž
slovanština, nikoli slo

vančina 5 .20
slovenština, nikoli slo

venčina 5 20
slovesné podstatné

jméno 5 77
slovíčko; slovíčkař, -e,

m.
slovinský
slovinština, nikoli slo—

vinčina. 5 20
slovník, -u,m

kař, -e,m
slovostředí, -1', stř.
slovutný; -nost, -i, ž.
složitý
složkový
slunce, -e,stř.; slunéčko,

sluníčko i slunečko

.; slovni

slunný; sluník (místo
-nník), -u, m.

slunovrat, -u, m.
slupka
slušeti, sluším, -íš, 3.

mn. slušejí; impt. slu
šej, -ejte, novotv. sluš,

slušte; předl. slušeje,
_-ejíc, přid. jm. sluše
jící, příslušející

slůvko
služka
slýchati
slynouti
slyšeti, 3. mn. -ší; slyšný
slza, gen. -y atd. jako

ryba; množ. nom. akk.
sky a také slze, gen.
slz a také slzí

slzeti, 3. mn. -ejí
slzička
smáčeti, 3. mn. -ejí
smáčknouti
smáti se, smějí se, 3.

mn. smějí se, lmpt. směj
se, přech. směje se,
smějíc se, přlč. smál
se, trp. -smán, podst.
jm. smání

směnárna
směniti s kým : zamč

niti
směnka; směnný
směs, -i, ž.
smésti, smetu
směstnati
směti o. smíti
smích, -u, m.
smíchati
smilstvo
smír, -u, m.
smírce, -e, m.; vokativ

smírce! —smírčí; smi
řitel, -e, m.

smířiti ;smířlivý;smírný
smísiti, 3. mn. -sí, impt.

směs; přič. smišen
smíšek, -a, m.
smíšenina
smíti n. směti, praes.

smím, 3. mn. smějí,
impt. směj, přech.
směje, smějíc, přžč.
směl



smlčeti, 3. mn. -čí
smrděti, 3. mn. -dí
smrt, -i, ž.
smůla, smolou; též smola
smyčec, smyčce, m.
smýčiti, 3. mn. -či, lmpt.

smyč
smýkati; smýknouti,

smyknouti
Smýrna; smyrenský
smysl, -u, m.
smysliti, přlč. smyšlen;

smyšlení, -í stř.
smyslný
smýšlení,

smýšleti
smýšlenka
smýšleti, 3. ma. -ejí
smýti, smyji, -eš, impt.

smyj, přžč. smyl, smyt
smývati
snadno, snáze
snadný, kompt.

nější a snazší
snášelivý
snášeti, 3. mn. -ejí
snáška
snáze, snazší
snesení, -í, stř., nikoliv

snešenl
snesitclný
snésti, snesu, příč. sne

sen
snět, -i, ž., nebo snět,

-u, m.
snětí, -í, stř., od sejmu
snětivý
Sněžka
Sněžník, -u, m.
snídaně, ž., nebo sní—

daní, -í, stř.; snída
níčko

snídati; snídání, -í, stř.
sníh, sněhu, m..
snílek, -lka„ m.
snímací
snímek, -mku, m.

Pravidla.

-í, stř., ze

snad
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snísti, sním, 3. mn.
snědí, ímpt. sněz, přec-h.
sněda, -ouc, přlč. snědl,
sněden

sníti, sejmu, v. sejmouti
sníti (sen), sním, 3. mn.

sní, žmpt. sni, přlč. snil,
trp. sněn, podst. jm.
snění

snítka
snížek, -žku, m.
snížiti, 3. mn. sníží,

žmpt. sniž; snižovati;
sníženina

snosití, 3. mn. snosí,
ímpt. snos, příč. snošen

snouti v. snovati
snovati, noooto. snouti;

praes. snuji, -eš . . .,
impt. snuj..., a no
votv. snovám, -áš . . .,
snovej; přech. snuje;
přžč. snoval a novotv.
snul

snůška
sobectví, -í, stř.
Soběraz, -e,ž.jm. místní ;

do Soběraze atd.
Soběslav, jm. osoby

mužské, gen. -a; — jm.
místní, ž.: gen. -ě, do
Soběslavě atd.

sobí, ze soba
sobolí, ze sobola
sobotáles, -esu, m.
socialista, -y, m.; -isti

cký; sociální
soda, -y, ž.
soňsta, -y, m.; -istika.
sochařství
sochůrek, -rku, m.
sokolí, ze sokola
Sokrates, -ta, m.; so

kratický
solární (rok)
solidni
sollicitátor. -a, m.

solnářství, -í, stř.
solo, -a., stř.; solový
sonáta.
sonet, -u, m., znělka
sopka
soprán, -u, m.
soškář, -e, m.
sotůrek, -rku, m., mošna

slaměná
soucit, -u, m.; soucitný
současný
součástka
součin, -u, m.; součinný
soudce, -e, m.; ook. -ce!
souditi, 3. mn. soudí,

žmpt. suď, příč. souzen
soudkovitý
soudruh, -a, m.
souhvězdí, -í, stř.
soujmenný
soukenný; soukeník (m.

-nn.ík), -a., m.
soukmenný
soukromě
soukromí, -í, stř.
soukromník, -a, m.
soukromý i soukromný
soumar, -a, m.
souosí, -í, stř.
souřadný
soused, -a, m.; mn. sou

sedé; sousedství, -í, stř.
sousoší, -í, stř.
soustátí, -í, stř.
soustrastný
soustruh, -u, m.
soutěska
soutěž, -e, ž.
souvěký
souverain, čili podle ob.

výsl. suverén, -a, m.;
suverenní

souviseti, 3. mn. -sí;
souvislý

souvztažný
souzení, ze souditi

11



soužití, 3. mn. -ží, žmpt.
suž; sužovati

sova, nebo Sůva; soví,
ze sovy

spád, -u, m.; spádný;
spadoměr, -u, m.

spáchati
spájeti, ze spojiti; 3.

mn. spájejí, impt. spá- _
jej, přech. spájeje, -ejic

Spála; spálový
spáleniště, -iště, stř.
spálíti, 3. mn. -lí, impt.

spal; spalitelný
spalničky, -ček, ž. mn.
spalný
spánek, -nku, m.
spaní, -í, stř.
spanilý
spánky, -ův, m. mn.
spanštělý nebo zpan

štělý
spár, -u, m.
spára, Skulina
spaříti (pára);

nina
spářiti (pár)
spása; spasný
spásti : spasiti, praes.

spasu atd.; zanikla a
zůstalo z něhojen přič.
trp. spasen a podst.
jm. spasení (ze spasítí
bylo by spašen-); —
jiné je spásti, z pasu,
-eš atd.

spáti, spím, -iš, 3. mn.
spí, impt. Spí, spěte,
přech. spě, spíc, příč.
spal, podst. jm. spaní;
tu dochováno také su
pžnum spat, verčenžch:
půjdu spat, jdi spat
atp.

spatra mluviti
spéci, speku, spečeš, 3.

mn. spekou, žmpt. spec

spaře
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speciální
specifický
speditér, -a., m.
spěch, -u, m.; spěchatí
spektrální
spekulace, ž.
spěti, dospěti, prospěti;

praes. spěji, -eš, 3. mn.
spějí, žmpt. spěj, přech.
spěje, spějíc, příč. spěl

spíchnouti, spíchl
spiklenec, -ence,

spiklý
spiknutí, -i, stř.
spílati
spilka
spily'
spínati; -a.vý; spínač,

-e, m.; spinadlo
spirituál, -a, m.
spis, -u, m.; spisek, -sku,

m.,

m.
spiskati
spisovatel, -e, m.
spíše
Spiši, 1). sepsati
-spíšiti v. pospíšiti
spláceti, 3. mn. -ejí
spláknouti, spláchnouti
splašiti, 3. mn. -ší
splátka; splatný
splav, -u, m.; splávek,

-vku, m.
splesknutí
spléstí, spletu; splétati
Split, -u, Spalato
sploštiti, zploštiti
splynouti; splývati
spocený, lépe zpocený
s počátku
spočinouti, příč. spo

činul
spočitati
spočívati
spod; spodem, vespod,

zespod, podspod; spo
dek

spodní
spodoba
spojenina
spojiti, 3. mn. spojí
spoléhati; spolehnoutí;

spolehadlo
spolubydlící
spolupůsobení, -í, stř.
spoluúčastník, -a.,m.
spoluvinný; spoluvinik

(m. mník), -a, m.
spolužití, -1', stř.
spomocnik, -a., m.
spona; -nka; sponkář,

-e, m.
Spondej, -e, m.; spon

dejský
spontánní
spor, -u, m.
spořádati
sporadický, porůzmj
sporážeti, 3. mn. -e_jí
spořitelna
sporý, vydatný
spotiti, zpotití, 3. mn. -t1',

příč. -pocen
spotřeba; spotřebovati
spousta, zpousta.
spoušť, -ě, ž:
spouštěti, 3. mn. -ějí
spoutati
spracovati, zpracovati
spřáhati; spřáhnouti
sprásknouti, příč.

spráskl
sprášiti, žmpt. spraš
spřátelití, 3. mn. -1í
správa : řízení, nebo

oprava
správce (nikoliv -vec),

gen. -ce, vok. -ce! m.;
správcové.

spraviti : napravžtz'
správka, oprávka
správný; — správní
spravovati, řiditi
spřež, -e, ž.



spřežení, -í, stř
spřežka
spřežky příslovečné

sprchnouti, přtč. sprchl
spřísti, spřadu i spředu

5 81
Spřízněny
Spropitné, zpropitné
sprosták, -a, m.
sprostiti, zprostiti, 3.

množ. sprostí, impt.
sprost, přžč. sproštěn

sprostředkovati i zpro
středkovati

sproštění, zesprostiti
sprovoditi
sprvopočátku, zpr
spu, -eš v. suti
Spurný ž zpurný
spustiti (shora dolů),

3. mn. spustí, tmpt.
spust, přžč. spuštěn;
spuštění

Spytihněv, -a, m.
sráz, -u, m.; srázný
sraziti, 3. mn. -zí, impt.

sraz, příč. sražen
srážeti, 3. mn. -ejí
srážka
Srbsko; srbský; srb

ština
srčeti, 3. mn. -čí
srdčitý
srdéčko, srdíčko, a také

srdečko
sí'ezati
sříci se, umlum'ti se
sřítiti, 3. mn. sřítí, žmpt.

sřit, přlč. sřícen
sí'íznouti, příč. sřízl
srkati
srotiti, 3. mn. -tí; sro

cený; -ní, -í, stř.
sroubiti, 3. mn. -bí,lmpt.

srub
srovnaly
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srovnávací, na přfja
zykozpyt

srovnavatel, -e, m.; též
srovnavatel Š' 17

srozuměti, 3. mn. -ějí
srst, -i, ž.
sršeň, -šně, m.,

sršáň, -ě, nt
sršeti, 3. mn. -ší
srub, -u, m.
srůsti, srostu
ssací
ssavec, -vce, m.
ssednouti; ssedlina
ssele n. sele, -ete

nebo

' ssutina, sutina
sšiti 'v. sešiti, sešíti
-st, nikoli -st mají podst.

jm. ž. vzoru kost
12jedn. nom. a akk.
5 47

stáčeti, 3. mn. -ejí
stačiti, 3. mn. -čí
stádce, -e, stř., stádečko
stadium, -ia, stř.
stádo
stagnace, ž.
stahati; stáhnouti
stáj, -e, ž., dlal. m.; stá.

jOVý
stále
stálice, ž.
stálý : trvalý; —-—stalý,

od stati se, udály'
stan, -u,m.; stánek, -nku,

m.; stáneček, -čku, m.
stání, -1', stř.
stanice, ž.
staniol, -u, m.
stanný, stanné právo
stanovy, ž. mn.
stápčti, 3. mn. -ějí
stařec, starce, m.
stárek, -rka, m.
stáří, -í, stř.
stařík, -a, m.
stárnouti, přz'č.stárl

starobylý
staromódní
starosvat, -a, m.
starověkost, -i, ž.
starozákonný
starý; stár, stara, stáro;

k stáru; starší; — staré
město a Staré město
5 10

stát, u, m.
stať, -i, ž.
stati, stanu, -eš, 3. mn.

stanou, žmpt. staň,
přech. stana, -ouc,part.
min. stal, stav, stano,
podst. jm. stání, pře
stání, dostání; .— od
chylky: stanouti, sta
nul atp.

státi, stojím, -íš, 3. mn.
stojí, impt. stůj, stůjte
(nikoli stoj, stojte),
přech. stoje, -íc, part.
min. stál, stav, stáno,
podst, jm. stání

statistika
statkář, -e, m.
státník, -a, m.; stát

nický
statný
statut, -u, m.
stávek, -vku, m., malá

stav
stavení, -í, stř., budova
stavění, -í, stř. (stavěti)
stavěti, 3. mn. -ějí;

staviti, 3. mn. -Ví
stávka
stažení, -í, stř. ,
stearin, -u, m.
stéblo; stebélko; stebel

natý
stéci, steku, stečeš,3. mn.

stekou, žmpt. stec, ste
čen, stečení

steh, stehu, m.
11*



stehlík, -a, m.; stehlíček,
-čka, m

stehno; stehénko, ste
hýnko; stehenný

stejnohranný
stejnojmenný
stejnoramenný
stejnostranný
stékati
stenografie, ž., těsnopis
step, -i, ž
stepatí
stereotypíe, ž
sterilní
stesati, steši
stesk, -u,m
stěsnati, stěsniti
stětí (setnu)
stez, -e, ž.; stezka.; ste

zička.

stežeje, stěžeje, -e, ž.;
stežeň 't stěžeň, -žně, m.
stěží 5 90
stěžovati si
stíhati; stíhač, -e, m.;

stihatel, -e, m
stihnouti, přtč.

stižen
stil, -u, m., sloh; stili

stika; též styl, -istika.
stín, -u,m.; stínek, -u, m
stinati; stinadlo
stínidlo, téžstínidlo5 16
stiniti, tmpt. stiň
stinka, malá stěna;

stínka., stinka., hmyz
stinný
stínový
stipendium, -ia, stř.
stírati; stírací, stěrací
stiskadlo, stiskátko
stisknutí, -í, stř.
stísniti, 3. mn. -ní
stíti, nikoli stati; praes.

setnu,part. setna a stal,
stav, stat, podst. jm.
stětí. Tvary vlastní

stihl,
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stiti, stal atd. uď/ržely
sepři významu: hlavu
komu zaseknout-£; když
se rozumí useknutí čeho
jiného, bývá novotvar,
na př. setnouti větev
se stromu atp.

stížnost,
stkviti se, stkvím se,

3. mn. stkví se, tmpt.
stkvi se, přech. stkvě
se, stkvíc se; novo
tvary: 3. mn. stkvějí
se, a také 1. jedn.
stkvěji se, .2. stkvěješ
se atd., žmpt. stkvěj
se, přech. stkvěje se,
stkvějíc se. — Vlast
nějšl je stvtti se; ve
stkvžtz' je -k- přidáno.
Z toho dále vynechá
ním -t- je skvtti se.
V usn spisovném je
stkvlti se i skvz'tž se,
a vedle toho zpravidla
skvouct, skvělý, skvost,
skvostný

stlačitelný
stlaní, -í, stř.

_i,z

. stláti, stelu (zastar. ste
li), -eš, 3. mn. stelou
(zastar. steli), tmpt.
stel, stelte, přech. stele,
stelíc

stlíti, správnězetlíti, v.t.
stlouci, stluku, stlučeš,

3. mn. stlukou, žmpt.
stluc, part. stloukl,
st-lučen

stlumiti, 3. mn.
stmívání, -í, stř.
sto, dvě stě, tři sta; se

stem zlatých, se sto
zlatými atp. 5 66, 6

s to: býti seč, býti s to
stoa, -y, ž

-mí

stočiti, 3. mn. -čí; sto
čení

stodolník,
dolář

stodůlka
stoh, -u,m
stoik, -a,m .; stoický
stojan, -u, m.
stoklas, -u, m., nebo

stoklasa, -y, ž., rostlina
stolař, -e, m.; stolařstvi,

-í, stř.
století, -í, stř; stoletý
stolice, ž
stoličný
stolík, -u,m
stolístek,
stolistka
stolistý
stolování, -í,'stř.
stonání, -í, stř.
stonati, stůni, -eš, 3. mn.

stůní, obyčejněbez pře
hláský stůňu, stůňou;
tmpt. stonej, novotvar;
přech. stůně, stůnic a
novotvar stonaje, -ajic

stonožka “
stopka.
stotisícina.
stotožníti, 3. mn. -ní
stoudev, též štoudev,

-dve, ž
stoupenstvi, -í, stř.
stovaryšíti, -řišiti
stovka
stožár, -u, m.
strakatěti, 3. mn.
stráň, -ně, ž.
stránka, stránkou; strá.

nečka.
stranný; straník,

-nnik), -a, m.
strany, 5 strany něčeho
střapec v. třapec
strápený, ztrápený
strast, -i,.eš.

-a., m., sta

-u, m.

-ěji

(m.



střásti, střasu í střesu
5 81; střásati

strašpytel, -t1a, m.
strategický
stráviti, 3. mn. -vi, ímpt.

strav
stravný
stravovati; -ovám'
strázeň, -zně, ž.
stráž, -e, ž.
strážce, -e, m., vok. -ce!
strážmistr, -a, m.
strážník, -a, m.
strčiti, 3. mn. -čí
střebati, střebu a stře

bám atd.
střečkovati
stred, strdí, ž.
středník 5 93
středověký
středozemí, -í, stř.
střehu, víz stí-Ici
střeehýl, -e, m.
střelec, -1ce, m.
střelhbitý
střelivo
střemen, -e,

menní
střemhlav
střemchoví,

střemchové
střenka
střep, -u, m.;

-pku, m.
střepati
střepina
střešně : třešně, —ě,ž.
střetnouti, příč. střetl
střevíc, -e, m.; střeví

ček, -čku,m. ; střevícový
strhati
stříbrař, -e, m.
stříbřiti, 3. mn. -ří
stříbro; stříbrný
stříbrovlasý
stříci, střehu, střežeš,

3. mn. střehou, ímpt.

m.; stře

-í, křoví

střípek,
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střez, střezte (nikoli
střež, střežte), přech.
střeha, —ouc, příčestí
střehl, trp. střežen;
místo tohoto slovesa
vyskýtá se ve spísích
novějšíchnovotvar stře
žiti, střežim

stříci, střihu, 'střižeš,
atd., zastarala a na
hrazuje se opětovacím
stříhati, stříhám

střída; střídka.
střídati
střídmý; střídmost, -i, ž.
střih, -u, m.
střihač, -e, m.; střihač

ský
stříhati; střihnouti;stři

hadlo
střik, -u, m.
stříkač í střikač, -e,

m.; stříkačka, stříkačka
střikadlo
stříkanice, ž.
střikati; stříkavý; stří

kací
stříknouti, střiknouti
stříl, -u, m., nežít, bolest

v zubech nebo v hlavě
střileti,' 3. mn. střílejí,

ímpt. -ej, přech. -eje,
-ejíc

střílna.
střílový, střílný
střin, -u, m., slaboučky'

led, stříž
střípek, -pku, m.
střískati
střisniti, 3. mn. -ní
stříška, střecha
střiti, zastřítiatd.,praes.

stru, střeš, 3. mn. strou
střívko
střízlík, -a., m.
střízlivý; -ost, -i, ž.;

střízlivéti, 3. mn. -ějí

stříž, -e, ž., 1. čas stří
hání ovcí; 2. tvořící
se Zed, střín

střížek, -žka, m., pták
střižiti se, stříží se po

vlécí, a vodě
střižný
strkání, -í, stř.
strměti, 3. mn. -ml
strofa
strojírna
strojník, -a, m.
strouha, nebo struha,

struhou, struh, stru
hám, struhách, stru
hami

strouhati, strouhám,-áš,
ímpt. strouhej atd.;
zastaralé strouži, -žeš,
ímpt. struž

strpěti, 3. mn. -pí
stručný
studiti, 3. mn. studi,

příč. stuzen
struhátko
strůjce, -e, m.; vok. -ce!
strůje; strůjný
strůmek, stromek,-mku,

m.
struna; strunný
strusná moucha
stružka, strouha
strýc, -e, m.
strych, -u, m.
strychnin, -u, m.
strýna, teta
stržeň; strženní
stržiti, 3. mn. -ží
stůček, —u,m., stok
studánka, studénka
studenka, zimnice
student, -a.,m.,- student

ský
studium, -ia, stř.,- stu—

dijni
stuha
stůl, stolu, m.



stupátko
stupeň, -pně, m.; stupí

nek; stupníček, -čku, m.
stužka; stužkář, -e, m.
-ství a -stvo, s rozdílem

n významu, jehož třeba
šetřiti 5 .21

stvíti se v. stkvíti se
-stvo v. -ství
stvol, -u, m.
stvořitel, -e, m.
stvrditi, 3. mn. -dí,přžč.

stvrzen
stvrzení, -í, stř.; stvr

zenka.
stvůra
stýblo m. stéblo, -a stř.;

příjm. Stýblo gen. -y,
vlivem gramm. též -a,
dat. lok. -ovi, alela. -o
a také -u, tnstr. -em
a také —ou5 39

styčný, stýkajlcl se
styděti se, 3. mn. -dí se
stydnouti, přtč. stydí
styk, -u, m.
stýskal, -a, m.
stýskati, stýskám, -á.š,

impt. stýskej, přec-h.
stýskaje; zastar. praes.
stýšti, -eš, impt. styšt,
přech. stýště, -1'c

subjektivní
subskripce, ž.
substrát, -u, m.
subtilný, jemný
súčastniti se,

zůčastniti se
sučtovati _
sud, —u,m.; soudek, -dku,

m.
sudba
Sudí, gcn. akk. sprave

dlivého sudí n. sudího
atd. 5 45

sudič, -e, m.; Sudičky
sudílek, -lka, m.

lépe
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sudlice, ž.;
-a, m.

sudovina
sudý
Suez, -u; suezský
suífragán, -a, m.
suchar, -u, m.; sucha

rek, -rku, m.
suchopár, -u, m.; sucho

párný
sukcessivní, postupný
sukno; sukénko nebo

sukýnka
sůl, soli, ž.
Sulislav, -ě,ž. jm. míst

ní: do Sulislavě atd.
sultán, -a, m.
suma, summa; sumička
sup, -a, m.; supí
superintendent, -a, m.
supinum 5 74
suplikace, suppl-, ž.
supplovati
surovina
surrogát, -u, m.
suspendovatí
suše, sušeji
sušírna.
sušší, kompt. od suchý
suti, spu,. speš atd., za

niklo a nahrazeno opě
tovacžm sypati

sutina, ssu-, zřícenina
sutý, sypaná
sůva, s_ova
sužovaní, -í, stř.
svačina
sváda, svádou, hádka
svadba, lépe svatba
sváděti, 3. mn. -ějí
svadíti se, 3. mn. -d1'se
svádný, svárlivý
svah, -u, m.
sváleti, 3. mn. -ejí
svalník, -u, m., rostlina
svár, -u, m.
svařiti, 3. mn. -ří; svá

sudličník, řeti ; 3. mn. -ejí; svaře
nina.

svářiti se, 3. mn. -ří sc;
svarlivý

svat, -a, m.
svatba
svatebčan, -a, nom. mn.

-ané, m.; svatebník,
-a, m.

svátek, -tku,m.; sváteční
sváti, svěji, sval, svát,

svátý
svatka, ž. (svat)
svatodušní
svatojanský
svatojirský, -jiřský
svatokrádce, -e, m.,vok.

-ce! svatokrádež, -e, ž.
svatopetrský
svatost, -i, ž., svatý

stav — svátost, -i, z.,
sedmero svátostí

svatováclavský
svatovítský
svatý, světější
svázati, svaži, impt. svaž
svazek, -zku, m.; svaz

kový
svážeti, 3.

svažka
svěcení, -í, stř.
svědčiti, 3. mn. -č1'
svědectví, -í, stř.
svedení, -í, stř.

mn. -ejí',

, svědčti, 3. mn. -dí; svě
dění, -í, stř.

svědkyně, ž.
svědomí, -í, stř.; svě

domitý
svěhlavý; svéhlavec,

-vce, m.
svekruše, švekruše, ž.
svémyslník, -a, m.
svépomoc, -i, ž.
svéprávný
svěrací
svěradlo



svěrák,
sveřepý
svěřiti, 3. mn. -ří
svěsiti, 3. mn. -sí, impt.

svěs, přžč. svěšen, -ý
svésti, svedu
světák, -a, m. ; světačka ;

světactví, -í, stř.
světélko; světélkovati
světluška
světnice, ž.; světnička
světoběžnický
světovládce, -e,vok.-ce '

m.; světovládkyně, ž.
světský
světštěti, 3. mn. -ějí
světýlko
svévole, ž.; svévolný;

svévolník, -a, m.; své
volnice, ž.

svézákonný
svézti, svezu, přžč. sve

zen
svěží
svíce, ž., žnstr. svící,

gen. mn. svěc ?: svic,
dat. svícím, lak. svících
atd.

svícen,
-e, m.

svícení, -í, stř.
svíčka; svíčkový
svičkář, -e, m.;

kářstvi, -í, stř.
Svídnice, gen. -ce, ž.
svíjeti se, 3. mn. -ejí se
svině, ž. ; svinka i sviňka;

sviňař, -e, m.
sviní, ze svině; sviňský
svinouti
svírati; svíraní, -í, stř.
svislý
svist, -u, m., svištění,

na př. větru
svišť, -ě, m.
svištěti, 3. mn. -šti
svit, -u, m.

_u,m

-cnu ; svícnář,

svíč
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Svitava (řeka); Svitavy
(město), ž. mn., gen.
ze Svitav

svítati; svítání, -í, stř.
svitek, -tku, m
svítí, sviji, -eš, žmpt.

svij, příč. svil, svit
svítilna
svítiti, 3. mn. svítí;

ímpt. svět, nověji sviť!
přžč. svícen

svítivost, -i,zž
svitnouti, příč. sviti
svitný
svitý, svinutý
svízel, svízele, m. v ě.
svlačec, -čce, m
svláček, -čku, m
svláčeti, 3. nm. -ejí
svlažení
svléci, svleku, svlečeš,

3. mn. svlekou, žmpt.
svlec

svlékati, svlíkati; svle
kač, -e,m .

Svoboda, mužsképříjm.,
gen. -y, dat. -ovi atd.

39
svobodomyslný
svobodství, -í, stř.
svoditi, 3. mn. svodí;

příč. svozen zastar.,
za to svoděn

svodník, -a, m., svůdce
svolati; svolávaci
svoliti, 3. mn. -lí
svor, -u, m.
svorník, -u, m.
svornomyslný
svoziti, 3. mn. svozí,

ímpt. svoz,-příč. svožen
svrabovitý
svraštěti (podmětné),3

mn. -ějí — svraštiti
(předmětné), 3. mn.
svraští

svnběti, 3. mn. svrbí

svrhnouti, přžč. svrhl
svrchní ; svrchník, -u,m.
svůdce, -e, m., vok. -ce!
svůdnik, -a, m.; svůd

níce, ž.
svůj, svá, své n. svoje,

gen. svého, své, svého
atd. 5 6.2, 6

sýc, -e, m.; sýček, -čka,
m.

syčeti, 3. mn. -čí
sychrati; sychravý
sykati; sykání, -1',stř.;

sykavka,
sýkora; sýkorčí, ze sý

kor-ky
sykot, -u, m
syllogismus, -ismu, m.
Sylvius, -ia, m.
symbol, -u, m.
symfonie, ž.
symmetrie, ž., souměr

nost
sympathic, ž
symptom, -u, m.
syn, -a, m.; synáčelz,

-čka, m
synagoga
synoda
synonymika; synonym

ní, souznačny'
synopse, ž., přehled
synovkyně,z
syntaxe, ž.
synthese, ž
sypati, sypu, -eš, 3. mn.

sypou, žmpt. syp, sypte;
novotvary sypám, -áš . .,
sypej . . ., přech. sypaje,
-ajíc

-sýpati ve složeninách,
na př. nedokon. posý
pati, zasýpati atp.;n'oti '
dokon. posypati, zasyo
pati atd.

sýpka
sypký



sypný
sýr, -a, m.; sýrek, -rku,

m.
Syrakusy, -us, ž. mn.
sýrař, -e, m.; sýrařka;

sýrařstvi, -í, stř.
syrec, -rce, m.; syreček,

-čku, m
syřidlo
Syrie, ž.; syrský
syrnatý, syrný (sýr)
syrovátka
syrovina, surovina
syrový, nevařený,

př. syrové maso
sýrový ; sýrovitý (sýr)
syrup, též syrob, -u,
sysel, -sla„ m.; syslík,

-a, m.; syslový
system, systém, -u, m.;

systemisoveti
syt, sytý
sytiti, 3. mn. sytí, přič.

sycen
sžíci, sežhu, sežžeš, 3.

mn. sežhou, impt. sežzi,
sežzete, přech. sežha,
-ouc, přžč. sžehl, se
žhla. atd., srov. žíci,
žhu; zastarala a na
hrazuje se slovesem
spálíti

sžití, sežnu, v. sežíti
sžíti, sžiji, -eš, impt.

sžij, příč. sžil, sžít

na

\!
S.

šábes, -esu, m.
šablona; šablonovitý
šafář, -e, m.
šafrán, -u, m.
šakal, -a, m.
šál (shawl), -u, m
šalba
šálek, -lku, m
šáliti, 3. mn. -1i, žmpt.
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šel; šálivý ; šalič,
m.; šalitel, -e, m.

šalováni
šalvěj, -e, ž
šarapatka
šarlach, -u, m., Spála
šarlat, -u, m.; šarlatový
šarlatán, -a, m.; -stvi,

-í, stř.
šarpie (charpie), ž
šarvátka
šarže, ž.
šaškář, -e, m.
šátek, -tku, m.; šáteček,

-čku, m
šavle, ž.; šavlička.

_e,

m. šedesát, od šedesáti let,
před šedesáti lety atp.
5 66, 5

šedesátník, -a, m.
šedivěti, 3. mn. -ějí
šelmovství, -1', stř.
Šemik, -a, m
šenkýř, -e, m.
šeptati, šeptám, -áš . . .,

impt. šeptej, přech. še
pteje, -ajíc; tvary za
staralé: praes. šepci,
-eš . . ., žmpt. šepci,
-cete, přech. šepce, -ic

šeřík, -u,m
šermíř, -e, m.; šermírna.
šest, ze šesti set, se šesti

sty atp. 5 66, 4
šestidílný
šestistěnný
šestistranný
šestitisicí
šestnáct, -cte, od 'šest

nácti let, pred šestnácti
lety atp. 5 66, 5

šestnáctka
šev, švu, m.; švíček, -čku,

m.
ševcovstvi,
ševčík, -a.,m
šibalství, -i, stř.

-í, stř.

šibenice, ž. ; šibeníčnik,
-a,m .

šibřinky, -ek, ž. mn.
šicí, k šití
šička
šiditi, 3. mn. -dí, přžč.

šizen; šidba.
šidlo, někdy také šídlo;

šidélko; šidlář, -e, m.
šíje, ž.
šik, -u,m
šikmý,
šílenec, -ence, m.
šíleti, 3. mn. -ejí; ší—

liti, 3. mn. -li, tmm.
šil

šilhati; šilhavý; šilhán,
-a, m.

šilink, -u,m
šindel, -de1e,m

1á.ř,-e,m
šinouti
šíp, -u, m.; šipek, -pku, m.
šipka.
šipkový (keř)
širák, -u,m
šíře, šiř, příslovce
šíře, šiř, ž., šířka,
šířina, šířka.
šířiti, 3. mn. -ří, impt.

šiř; šiřitel ??šířitel,
-e, m.

šířka.
širočina.
široký
širý, široširjr
šišák, -u,m
šišlavý
šití, -í, stř.
šití, šijí, -eš, ímpt. šij,

přžč. šil, šít
šizení, -i, stř. (šidžti)
škádleni, -1', stř.
škádlivý
škála
škapuliř, -e, m.
škarpa

. ; šikovati

; šinde



šklubati,
skubati

škořápka, lépeskořápka
škrabati, škrábat-i;

škrábnouti
škrabátko
škubánky, gen. -nek i

-nkův, ž. i m. mn.
škubati, skubati
škůdce, -e, m., vok. -ce!

škůdnik, -a, m.; škůd
nice, ž.

škvár, -u, m.; škvára,
škvaření
škytavka
šlapati, šlapu, -eš, 3. mn.

šlapou a šlapám, -á.š,
3. mn. šlapájí; žmpt.

šlapej, přech. šlapaje,
-ajíc

šlápnouti, pMč. šlápl
šlepěje, -e,zž
šliohta
šmáratí, čmárati
šmátrati
šmytec, -tce, m., lépe

smyčec, -čce, m.
šňupati; šňupec,-pce,m
šňůra; šňůrka
špalir, -u, m.
špenát, -u, m

škubati, v.

špendlík, -u; špendlí
kář, -e, m.

špice, ž.
špičák, -u, m.,
špína; špiniti, 3. mn. -ní
špinavčti, 3. mn. -ějí
špinka
špitál, -u, m.; špitál

ník, -a,m
špíže,z' ;špižirna
šplíchati
šprým, -u, m.; šprýmek,

-mku, m
šprýmař, -e, m.
šprýmovati; šprýmov

nik, -a, m.

—169—

špuliti, 3. mn. -1í
šrák, -u,m
šrám, -u, m.
šrapnel, -u, m., dělová

koule
šrůtka _
štáb, -u, m.; štábní
štafeta, rychlý posel
štárati
šťastný
šťáva; šťavnatý
štědrost, 
štěňátko
Štěpán, -a, m.
štěpař, -e, m.; štěpař

ství, -í, stř.
štěpniotví, -í, stř.
štěrbina; štěrbinka
štěstí, -i, stř.
Štětín, -a„ m.
štětina; -ář, -e, m.
štíhlý; -ost, -i, ž
štika; štička
štilec, -lce, m
štipadlo
štípanec, -nce, m.
štípati, štípu, -eš . . .

štípám, -á.š . . ., impt.
štípej, přech. štípaje,
-ajíc; štípavý

štipec, -pce,m. : štípek,
-pku, m. : štipka, špet
ka

štípiti, 3. mn. -pí, žmpt.
štěp, přžč. štipen; ští—
pení, -í, stř.

štiplavý
štípnouti, přžč. štípl
štír, -a, m.
štií'iti, 3. mn. -ří
štírka, vodní vlaštovka
štít, -u, m.; štitař, -e,

m.; štítek, -tku, m.; štít
kový; štítnatý

štítiti se, 3. mn. -ti se,
impt. štít se; štitěni

štitonoš, -e,m

Štitový; -ovitý
štkati
štola
šťovík, -u,m.,šťovíkový
štvač, -e,m
štvaní, -í, stř.
štváti, štvu, štveš, 3.

mn. štvou, impt. štvi,
štvěte, přech. štva,
štvouc, přžč. štval

Štýrsko; štyrský
šuměti, 3. mn. -ějí; šu—

mivka.
šupina
šupka
šustěti, 3. mn. -stí;

stěni, -í, stř.
švabach, -u, m.
Švábsko; švábský
švadli, gen. -1'atd. jako

paní; zastaralé, za to
švadlena

švadrona
švagrovství, -1',stř.
švarný
Švéd, -a, m.; Švédka;

švédský
švih, -u,m
švihák, -a„m.; švihácký
švihnouti; švihati
švitoí'iti ; švitořivý; švi

torný; též švít
švižný, chybně svižný
Švýcar, -a,m.; švýcarský

šu

T.

taháčník, -a, m.; -nický
tabella; -árni
tábor, -u n. -a, m.
Táborita, -y,m.; táborit

ský
tabule, ž
-táceti v. potáceti
-táčeti, otáčeti, atp., 3.

mn. -ejí, žmpt. -ej,
přech. -eje, -ejíc



tahadlo
tahati ž táheti; tahání

i tahání; tahanice
tahavost, -i, ž.
táhlo, řetězstahující vůz
táhlý
táhnouti, přz'č. táhl, ta.—

žen
tahnutí, -í, stř.
tajnůstkař, -e, m.
tajný
tajuplný, slovo nové,

chybně utvořené, ale
ujatě; nikoli tajůplný

také, taky; taktéž
taktika
talar, -u, m.
talíř, -e, m. ; talířový
talisman, -u, m.
talmud, -u, m.
tambor, -a, m.
tamburina
tamější, nikoliv -mn
tamní, ale tamější
taněírna
tání, -í, stř.
tanuti, -í, stř.
tapati; tápání
-tápěti, zatápěti, pota

pěti atp., 3. mn. -ějí,
impt. -ěj, přech. -ěje,
-ějíc

tapírovitý
tasiti, 3. mn. -sí, žmpt.

tas, přlč. nov. tasen
taškář, -e, m.; taškař

ství, -í, stř.
tati, tají, -eš, 3. mn.

tají, lmpt. taj, přech.
taje, tajíc, přžč. tal,
podst. jm. tání

tatíček, -čka, m.
tatrmanek, -nka, m.
Tatry, Tater, ž. mn.;

tatranský
ťatý od tnu, títi
tavíř, -e, m.
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taxa i taksa, -y, ž.;
taxátor, i -ks-, -a, m.

tázací
tazati (se), táži, impt. taž
tažný
téei, teku, tečeš, 3. mn.

tekou, žmpt. tec, tecte
tehda, tehdáž, tehdy;

tehdejší
-tel, podst. jm. s tou

příponou 5 17; množ.
akk. -te1e: přátele, ka
zatele, obyvatele, nl
kolž -tely, množ. žnstr.
-teli: přáteli, kazateli,
obyvateli, nikoli -ter
5 31

telefon, -u, m.
telegram, -u, m.
teleskop, -u, m., daleko

hled
tělíčko
tellurium, -ia, stř.
tělnatěti, 3. mn. -ějí
tělocvik, -u, m.; tělo

cvičný; -ična
témě, temene, stř.; te

ménko; temenní
téměř
temnice, ž.
templař, -e, m.
Temže, ž., řeka
teneto, -a, stř.; množ.

č. tenata, tenat atd.
teničký; tenoučký
tenkrat
tenký, tenší i tenčí
tenor, -u, m.; tenorista,

-y, m.; tenorový
tentýž, tatáž, totéž, v.

5 62, 4
tepati, tepu, -eš a tepám,

-aš, impt. tep a tepej,
přech. tepa, -ouc, a te
paje, -ajíc; jsou tu
vlastně slovesa dvě:
tepu a tepám atd.

Teplice, ž. pomnož. jm..
místní: gen. Teplic,
dat. Teplicím a Tepli
cům (podle Lobkovi
cům), lak. v Teplicích,
instr. Teplicemi. Obec
ne' jméno jedn. teplice
bylo : teplé vřldlo,
teplá lázeň; jeho tvar
množ. vzal za“ jméno
místní

teploučký
teprv, teprve, nikoli -vé
terasa
tercetto, -a., m.
Teresie, ž.; Tereza.
termín, -u, m.
terpentýn, -u, m.
territoriálni
terrorisovati
tesak, -u, m.
tesař, -e, m.; tesařík,

-a, m.; tesařský; -ství,
-í, stř.

tesati, teši, -eš, 3. mn.
teší, impt. teš, přech.
teše, -íc; novotv. tesam
atd.

tesklivý
test, -ě n. -i, m.
Těšín, -a, m.; těšínský
tětí, subst. ze sl. tnu,

títi
Tetín, -a, m.
tětiva
tetřeví, z tetřeva
tetřívek, -vka, m.
text, též tekst, -u, m.
též
těžba
těžce
těžiště, -iště, stř.
těžkomyslný
těžký, těžší
Thalia, gen. -ie, š.
the, neskl. stř.
theatralní



thema, -ata i -atu, stř.
theologie, ž.
theorie, ž.
thermometr, -u, m., te

ploměr
thesis, these, ž
tchán, -a, m.
tchoř, -e, m.
tchyně, ž.
-ti, koncovka inf. 5 73, 1
tihle, ž., kleče u pluhu
tíhnouti, přičftíhl
tihota
tichý, tišší; ticho, zticha
tikati; tikot, -u, m.
tílko
tinktura
tintěra, titěra.
tipec, -pce, m., hmyz
típec i tipec, -pce, m.,

nemoc slepiči
típle, -ete, stř., kuře
tiplice, ž., hmyz
tis, -u, m.
Tisa,
tíseň, -sně, ž.
tisic, množ. gen.: pět

tisíc, z těch tisícův
Š' 66', 7; — tisícerý,
tisíceronásobný

tisící ; tisícina; tisíciletí,
-í, stř.

tisíckrát
tisícovka
tiskař, -e, m.; -ství, -í,

stř.; -á.rna
tisknouti, přič. tiskl,

tištěn
tísniti, 3. mn. -ní
tiše, tišeji
tišiti, 3. mn. -ší
tišší (tichý)
titán, -a, m.; -ství, -í,

stř.
titěra; titěrný "
títi, nikoli tati; pracs.

tnu, -eš; impt. tni,
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tněte; přech. přít. tna,
tnouc; part. min. tal,
tav, tat, podst. jm. tětí

titul, -u, nebo -e, m.
tíže, ž.
tížiti, 3. mn.
tkáč, -e,m
tkadlec, tkalce,

tkalčík, -a,m
tkadlectvi, -í,stř.

covina
tkanice, ž.;

-á.ř, -e, m.
tkati, tkám, -á,š, 3. mn.

-ají, impt. tkej, přech.
tkaje; tvary bývalé
praes. tku, tčeš atd.
zanikly

tlíti, tlím, -_íš, 3. mn.
-ejí, impt. tlej, přech.
tleje, tlejíc

tklivý
tkvíti,

-tkví
tlapa
tlouci, tluku, tlučeš, 3.

-ží

m. ;

; tkal

tkanička ;

tkvím, 3. mn.

mn. tlukou, impt. tluc,
tlucte, přech. tluka,
-ouc, přič. tloukl, trp.
tlučen

tloušťka
tlumočník, -a, m.
tlupa
tlustý, tlustší
tmář, -e,m.;-stvi, -í,stř.
tmel, -e,m
tměti, tmím, 3. mn. -ějí;

tměl
tnouti, o. títi, tnu
toast (čti tóst), -u, m.,

připitek
Tobiáš, -e,m
Točník, -a m.
toileta (oi čti 65)
Tokaj, -e, m.; tokajský
tolar, -u, m.; tolárek,

-rku, m

tolerance, ž.; -anční
tolik, nem-č. čisl.; tolik

lidí, od tolika lidí, k to
lika lidem atd. Š'71;—
tolikrát

tolikatý
tolikéž
Tomáš, -e,m
Tomášů, přijmení, gen.

-ů atd., neskloňováno
5 54

Tomšů, přijmeni, gen.
-ů atd., neskloňováno
5 54

tón, -u, m ; tonina
tonsura
topas, -u, m.
topický
topinka
topirna
topol, -e, nov. -u, m.
topůrko
torpedo; -ový
tort %. dort, -u, m.;

tortíček, -čku, m
tortura
Toskana; toskanský
totiž
tovar, -u, m.; továrník,

-a, m.
tovaryšstvo
-tráceti, ztráceti, utrá

ceti atp., 3. mn. -ejí,
impt. -trácej, přech.
-tráceje, -ejíc

tradice, ž., ústni podám:
tragedie, tragoedíe, ž.,

truchlohra; tragický
trakař, -e m.-ník, -a,m.
traktát, -u,m
traktér, -a, m.
trámoví, -í, stř., trámy
tramway
transscendentalni
transversalní
tí'ápati, křápati



třapec, -pce, m.; třapco
vitý

trapézový
trapič, -e, m.; trapitel,

-e, m.
trápití, 3. mn. trapi,

žmpt. trap, přech. trápě,
-íc

traplivý
třas, —u,m. ; třasák, -u, m.
třáseň, -sně, ž.
třaskavý
třasořitka
třásti, třasu a také

třesu..., žmpt. třes,
přech. třasa, -ouc, přtč.
třásl, trp. třesen,podst.
jm. třeseni, země-tře
seni, otřesení 5 81

trat, -ti, ž.
tratiti, 3. mn. -ti, příč.

tracen
tratoliště, tratořiště,

-iště, stř.
tráva, travou atd.; —

travina.
travič, -e, m.
tráviti, 3. mn. -ví, žmpt.

trav
travnatý
trávnice, ž.,- -ička
trávník, -u, m.
trávový; travovitý
trčeti, 3. mn. -čí
trdlo; trdlice, ž.
tré, trého atd. 5 69
třebas 1
Třebíč, -e,m.; třebíčský
třemen, -e, m., střemen
Trenčín, -a, m.; tren

čanský
třeskutý
trest, ž.; druhdy také

trest, pro rozdíl od
mužsk. trest; — gen.
tresti m. trsti (v jaz.
knižném)
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trestati, trestům, -áš, 3.
mn. -ají, impt. trestej,
přech. trestaje, -ajíc;
tvary zastaralé praes.
tresci, -eš, 3. mn. tres
cí, žmpt. tresci, -ete,
přech. tresce, -ic

trestuhodný
třešně, -ě, ž.
třetí
třetihorní
trh, -u, m.
tři, gen. tři, dat. třem,

lak. třech, žnstr. třemi;
ode tří let (nikoli: od
třech !), po třech letech
5 66, 3

tří- z“troj- (ve slož.)
trias, -ady, ž., trojice
trias, -asu, m., triasovy'

útvar
tříbarvý
tříbiti, 3. mn. -bí, impt.

třib; třibidlo
tribunál, -u, m.
tribut, -u, m.
třicaterý
třicátnik, -a.,m.; třicátý
třicet, třiceti n. třiciti

5 66, 5
třicítiletý
třicítka
tříč, -e, m., kdo tře
třičtvrtní
třída, žnstr. třídou, atd.
třídenní
třídílný, trojdílný
třiditi, 3. mn. -dí, impt.

třiď
třidlo
třídní; třídnictví, -i,stř.
triennium, -ia, tříletá
Triglav, -u, m.
trigonometrie, ž.
tříhlavý, troj
tříhranník, troj-, —u,m.
tříhvězdí, -i, stř., troj

trichina
trikolora
tříkrálovýr
třikrát
tříletý
tříliberka
třílistý, troj
trillion, -u, m.
třímati
třináct n. -cte, od tři

nácti let, před třinácti
lety 5 66', 5

třínohý; třínožka; troj
trio, -a, stř.; triolet,

-u, m.
třípatrový, trojpatrový
Tripolis, -u, m.
třírohý
třísáhový
tříselnatý
ti'íseň, třáseň, ž.
tříska, třístička a

třištička
třískati; třísknouti
třískot, -u, m.
tříslo; tříslan, -u, m.;

tříslovina
třísniti, 3. mn. -ní
třístranný
tříštiti, 3. mn. -tí, impt.

třišt
tříti, tru, třeš, 3 mn.

trou, nikoli třu, třou;
žmpt. tři, třete, přech.
tra, trouc

třítisici
triumf, -u, m.
triumvirát, -u, m.
triviální
třízubec, trojzubec, -bce,

m.
trmáceti, 3. mn. -ejí
trofeje, -í, ž.
trochejsky'
troj- z“tří- (ve slož.)
Troja, „. Troje, ž.;

trojský



trojčlenný
trojhranný
trojí, -1'hoatd.
trojitý
trojjediný
trojlístek, -stku, m.
trojnásobný
trojnik, -u, m.
trojosý
trojsiran, -u, m.
trojstěnný
trojstrauný
trojúhelník, -u, m.
tropický
troska
troubel, -ele, m. i ž.
trousiti, 3. mn. -sí, žmpt.

trus, přžč.troušen, trou
šení

trpaslík, -a, m.; trpa
slický; trpasličí

trpělivý
trpěti, 3. mn. trpí, impt.

trp, přech. trpě, -íc
trpký
třpyt, -u, m.; třpytivý
třpytěti se, n. třpytiti-se,

3. mn. -tí se
třtina
trubice, ž.; trubka; tru

bička
trůčký, -ův (troky,

necky), m. mn.
trudnomýslný
trudovatý
truhlář, -e, m.
truchleti : truchlžvu

býti, truchlím, -1'š, 3.
mn. truchlejí, impt.
truchlej, truchlejte,
přech. truchleje, -ejíc,
přid. jm. truchlející,
přžč. truchlel; — a
truchliti : truchlivy'm
činiti, truchlím, -íŠ, 3.
mn.truchlí, impt. truch
lí, truchlete, přech.
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truchle, -íc,příč. truch
lil. Slovesa tato
se matou, zejména bý
vají často impt. truchlí
m. truchlej, přid. jm.
truchlící m. truchlející,
příč. truchlil m. truch

' lel
truchlivěti, 3. mn. -ějí
trůj, troje, troje, zasta

ralé, : trojí 5 68
trumf, -u, m.
trůn, -u, m.;

trůnní
trup, -u, m.
trupel, -ple, m.
trus, -u, m.
trusek, trusku,

(trousiti)
trůska, na př. trůska

železa (troska)
trvanlivý
trychtýř, -e, m.
trýl, -u, m.; trylek, -1ku,

m.

trůniti ;

m.

trysk, -u, m.
tryska, m.trýstka, trést

ka., demin. z trest
trýzeň, -zně, ž.
tryzna
trýzniti ; tryznitel, -e,m.
tržiště, -iště, stř.
tučněti, 3. mn. -ějí
tudíž
tudy
tuha
tuhnouti, přžč. tuhl
tuhý, tužší
ťuhýk, —a.,m.; tuhýkati
tuchnouti, příč. tuchl
Tuilerie (vysl. Tiiílrí),

ž. mn.
tuk, -u, m.; tukovitý
tuknutí, —í,stř.
tulačiti
tulák, -a, m.; tulactví,

-í, stř.

tuleň, -eně, m.; tulení,
z tuleně

tulipán, -a, m.
Tůma
tuna
tůně, -ě, ž.
Tunis, -u
tunnel, obyč.tunel, -u, m.
tupěti, 3. mn. -ějí, pod

měmé: nože tupějí; tu
piti, 3. mn. -1

tupoúhlý
tui-ban, -u, m.
Turčín, -a., m.; Turek,

-a, m.; turecký
tuři, z tura
tuřín, -u, m.
Turkýně
turnaj n. -ej, -e, m.
turnéř, -e, m.
tuš, -e,m.až. ,černábarva
tušiti, 3. mn. -ší ; tušení,
tutlati [-í, stř.
tuvíkati, ťuhýkati
tuze, tužeji i touž
tužba
tužiti, 3. mn. -ží
tužka
tvář, -e (-i zastav.), ž.
tvářiti se, 3. mn. -ří se
tvářnost, -i, ž.
tvaroh, -u,m.; tvarůžek,

-u, m.
tvrdící, affirmativnž
tvrditi, 3. mn. tvrdí,

přžč. tvrzen
tvrdošíjný
tvrdý, tvrdší
tvůj, tva, tvé n. tvoje,

gen. tvého, tvé, tvého
atd. 5 62, 6

tvůrce, —e,m., vok. -ce!

tvůrkyně/L
tý, gen. tebe, někdy tě:

boj'm se tě atp.; dat.
tob a ti, lak. tď'bě,
žnstr. te'Ěou 5 61



týč, -e, ž.; tyčka; ty
činka.

týčiti, 3. mn. -čí
týden, gen. týdne, dat.

lak. týdnu n. týdni. . .,
nebo gen. téhodne,
dat. lak. téhodnu, tého
dni atd. 5 51

týdenní; týdenník i tý
deník, -u, m.

týdnový
tyfus, -fu, m.
tygr, -a„ m.; tygřice, ž.
týkač, -e, m.
tykadlo
týkati, řákati ty
týkati se
týkýta
týl, -a„ m.; týlní
tymián, -u, m.
týn, -u, m., ohrada, tvrz;

týniti, ohraditi
typický
typograf, -a, m.
tyran, -a, m.; -ství, -'í,

stř.
týrati
Tyroly, Tyrol, -ům, m.

mn.; tyrolský
tyrrhenský
týtí, tyji, tučněti
týž, táž, též, gen. téhož,

též, téhož atd. 5 6.2, 3

U.

11,předl., : při atp., lat.
apud, na př. u města.,
u vody, ukostela, uokna.
atd. — Jinéjcst u = v,
ve, oprávněnéjen v ji
stýchpřípadech, na př.
u městě : v městě, 11vo
dě : ve vodě; o tom
o. 5 9, 3

ú kdy píšeme 5 7
ů kdy píše-me Š' 6"
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-u, koncovka 1. os. jedn.
5 78

uběhlý
úběl, -e, m.
ubezpečení, -í, stř.
ubíhati
ubíjeti, 3. mm. -ejí
ubírati
ubiti, též ubíti ; ubiji,

-eš, žmpt. ubij, přžč.
ubil, ubit

ublátiti, 3. mn. -tí, žmpt.
ublat, příč. ublácen

ublížiti, 3. mn. ublíží,
žmpt. ublíž', —- ubližo
vati

úbočí, -í, stř.
ubohý
úbor, -u, m.; ůborek,

-u, m.
ubožátko
ubrání, -í, stř.
ubrániti, 3.mn.-ní, žmpt.

ubraň
ubrati, uberu, ubéřeš %.

ubereš atd. Š' 88
ubrus, -u, m.
ubýlý
úbytě, -í, ž. mn.
úbytek, -u, m.
ubýti, ubudu, ubyl
ubytovati
ubývati
ucítiti, 3. mn. -tí, žmpt.

ucit

ucpávka.
úcta.
uctění, -í,
uctiti, též

uctí
uctívati; uctívání
uctivý; uctivost, -i, ž.
učaditi, příč. učazen;

učazený, učadlý
účast, -i, ž.; účasten

ství, -í, stř.

stř.

uctíti, 3. mn.

učedlník, učedník,
m.; z býv. učennik

účel, -u atd., podle tz.
dub

učelivý
učeň, učně, m.
učenec, -ence, m.
učenník (zastal-.), viz

učedlník
učenost, -i, ž.
účes, účesu, m.
účet, účtu, m.; účetní
učiliště, -iště, stř.
účin, -u, m.; účinek, -u.

m.

účinkovati _
účinlivý; -ost, -i, ž.
účinný
učiti, učím, 3. mn. učí
učíti, nikolivučiti;pracs.

učiji, -eš, žmpt. učij,
příč. učil, učit

účtovati
úd, -u, m.
údaj, -e, m.
událý; událost, -i, ž.
udati, udám ; udání, -í,

stř.
udáti se; událo se
udatný
udavač, -e, m.;

stř. .
udávati ; udavatel, -e,m.
udáviti, 3. mn. -ví, impt.

udav
úděl, -u, m.; ůdělný
úder, -u, m.
udice, ž.; udička
udidlo
udíleti, 3. mn. -ejí
udírna
uditi, 3. mn. udí, příč.

uzen
údiv, -u, m.
údobí, -í, stř.
údoli, -í, stř.; údolina;

údolní

-a

-ství,



udrati, uderu, udéřeš n.
udereš atd. 5 88

udřiti, nikoliv udí-ití;
praes. udru, udřeš, 3.
mn. udrou, impt. udři,
přech. udra, -ouc, přič.
'udřel, udřen

udržeti, 3. mn. -žl
udusiti, 3. mn. -si, impt.

udus, přič. udušen, -í
udýchaný
uhájiti, rozk. uhaj
úhana
uhánčti, 3. mn. -ějí
uhasiti, přič. uhašen,-i;

uhášeti, 3. mn. -ej1';
——uhasil, uhašel jsem
oheň, a oheň uhasl

uhel (hornina, k topeni),
gen. uhle, dat. uhli atd.,
podle oz. meč

úhel (v měřictví), gen.
úhlu, dat. úhlu atd.,
podle oz. dub

uhelnatý
uhelníce, ž., komora na

uhlí
úhelnice, ž., nástroj,

jimž se měr'i úhly
uhelníček, -u,m
úhelník, -u, m., úhelny'

kámen
Uher, -a, mn. Uhři, m

(národ); — Uhry, (ze
mě) v. Uhry; uherský

uherština
úhlavní
úhledný
uhlí, gen. -í atd. podle

znamení; nikoli uhh'ho
atd.

uhlídati
uhlík, -u,m
uhlíř, -e, m.; uhlířka;

uhlírna
úhloměr, -u, rn.
úhlostroj, -e, m.
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uhlovodík, -u,m
uhlový, od uhle — úhlo

vý, od úhlu
uhniti, též uhníti; praes.

uhniji, -eš, impt. uhníj,
přič. uhnil

uhnízditi se, 3. mn. -d1'
se ;přič. uhnížděn, nov.
-zděn

uhoditi, 3. rnn. uhodí,
přič. uhozen

úhona
uhoniti, 3. mn. -ní
úhor, -u, rn.
úhoř, -e, m.
uhořeti, 3. mn. -ří
uhostiti, 3. mn. uhostí,

přič. uhoštěn
úhoz, -u, m.
uhození, -í, stř.
úhrabký, -ův, m. mn.
úhrada
uhraditi, 3. mn. uhradí,

přič.uhrazen,neprávem
uhražen

uhřati, uhřeji, -eš, impt.
uhřej, přič. uhřal, uhřát
zastar. uhřán

úhrn, -u, m.; ůhrnny'
Uhry, gen. z Uher, dat.

k Uhrům n. -am, lok.
v Uhřích n. Uhrách,
instr. Uhry n. Uhrami
5 32

uhrýzati, -am, — a u
hryzti, uhryzu

uhýbati
uchač, -e, m.
uchazeč, -e, m.
ucházeti se, 3. mn. -ejí
uchlácholiti
ucho, dvoj. nom. akk.

uši, gen. uší, instr.
ušima; dat. k uším,
lak. v uších Š' 2.9 a 34

úchrana

uchránití, 3. mn. -ní,
impt. uchraň

uchvácení, -í, stř.
úchvatný
uchýliti se, 3. mn. -h' se,

impt. uchyl se; úchylka;
úchylný

ujec, ujce. m.
újezd, -u,m

-ujezditi, 3. mn. ujezdí,
přič. uježděn

ujídati
_ ujímati ; ujímaní, -í, stř. ;

ujimač, -e, m.; ujimatel,
též ujímatel, -e, m.

ujistí, ujím, 3. mn. ujedí,
přech. ujeda, -ouc ;
ujedl, ujeden

ujistiti, 3. mn. ujistí,
impt. ujist, přič. ujištěn

ujíti, ujdu, ušel
ujma, újma
ujmouti, nikoli ujati;

praes. ujmu; part.
ujma a, ujal, ujav, ujat

ukájeti, 3. mn. -ejí
úkaz, -u, m.
ukázati, ukáží,

ukaž
ukazatel,
ukázka
ukazovák,
úklad, -u,rn .; ůkladný
ukladač, -e,rn
úklid, -u, m.; úklidný
ukliditi, 3. mn. -dí ;přič.

impt.

-e, m.

-u, rn.

uklizen; -í, stř.
uklinovati
uklizený.. (uklidili)
uklízeti, 3. mn. -ejí
úklona
úklonnost, -i, ž.
úkoj, -e, m.; úkojný
ukojitelný
úkol, -u,m
ukolébati, ukolibati
ukolébavka



úkon, -u, m.
úkor, -u, m.; úkorný
úkos, -u, m.; úkosník,

-u, m.
úkradkem
ukradnoutí, ukradl;

ukradati
Ukrajina; ukrajinský
ukrásti, ukradnu
ukrátiti, 3. mn. -tí,

impt. ukrac, přič.
ukrácen

uki'ičeti, 3. mn. -čí
ukřižovati
úkrojek, -u, m.
úkrop, -u, m.
ukrutenstvi, -1',stř.
ukrutník, -a,m.; ukrut

nický
úkryt, -u, m.
ukrýti, ukryjí, -eš, žmpt.

ukryj,přič.ukryl, ukryt
ukrývati ;ukryvač,-e,m.
úkvap, -u, m.
ukypěti, 3. mn. -pí
úl, -e, nov. -u, m.
úlehle, ž.
ulehnouti, ulehl ;uléhati
ulechtati
uletěti, 3. mn. -tí
úleva
uležeti, 3. mn. -ži
ulice
ulíčiti, 3. mn. ulíči,impt.

ulič
ulíhnouti, ulíhl
úlisný
uliti, též ulíti; uliji, -1i

ješ, impt. -lij, part.
-1ije, -1i1, -1iv, -lit; —
vedle tohoje také ulíti,
uleji, -loješ, impt. -lej,
přech. -1eje, -1ej1'c

ulítnouti, přič. ulítl
ulízati, ulízaný
úloha
úlomek, -u, m.
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ultimatum, -ta, stř.
Ulysses, spr. Ulixes
um, -u, m., rozum
umáčeti, 3. mn. -ejí
umdlévati
umdliti, též umdlíti, :

mdly'm učiniti; 3. mn.
umdlí, přech. umdle,
umdlíc, impt. umdli,
umdlete, při-č. umdlil,
umdlen

umdlíti n. umdleti :
mdly'mse státi; praes.
umdlím, 3. mn. umdleji,
impt. umdlej, přič.
umdlel

umělec, -lce, m.; umě
lecký

umělůstka
umění, -í, s_tř.
úměr, -u, m.; úměra;

úměrný
umésti, umetu
uměti, 3. mn. -ějí
umíněni, -í, stř.; umí

něnost, -i, ž.
uminiti si, 3.mn. -ní si,

impt. umiň si; umiňo
vati si

umíráček, -u, m.
umírati; umírání, -1',stř.
umírniti; umirňovati
umístiti, přič. umíštěn,

nov. umístěn
umlčeti, 3. mn. -č1'
umlíti, umleti, nikoliv

umliti; praes. umelu
(zastar. -i), -eš, impt.
umel, přech. umele, -1'c,
přič. umlel, umlet

úmluva
umniti, též umníti :

umenšiti (zastar.); 3.
mn. umni, impt. umni,
přič. umnil, umněn

úmor, -u, m.
umí'íti, nikoli umřiti;

praes. umru, umřeš, 3.
mn. umrou, impt. umři,
přech. umra, -ouc,přič.
umřel, podst. jm. u
mření

umrlčí; umrlčína
umrlec, lll'nrlce, m.
úmrtí, -í, stř.; úmrtní
umrzlý
úmysl, -u, m.; úmyslný
umýti, umyji, umyj
umývati; umyvadlo
unálllení, -1',stř.
unášeti, 3. mn. -ejí
únava; únavný
unésti, unesu, přič. une

sen
unie, ž.
uniknouti, unikl
unitař, -e, m.
universalni
universita; -itní
únor, -a., m..
únos, -u, m.; únosce,

-e, m., vok. -ce! únos
nost, -i, ž.

unylý
úpad, -u; úpadek, -u, m.
upadaní, -í, stř.
úpal, -u, m.
upálení, -1',stř.; upalo

vání, -í, stř.
upásti, upasu,

upasen
úpatí, -1', stř.
upéci, upeku, upečeš, 3.

mm. upekou, impt. upec
upejpavý
úpěnlivý
úpěti, 3. mn. -ějí; úpěni
upíchnouti, upichl; též

-pich
upijeti, 3. mn. -ejí
upínati
upír, -a., m.; upírovitý
upírati
úpis, -u, m.

upasl,



upití, též upíti; praes.
upiji, -eš, impt. upij,
přič. upil, upit

upláceti, 3. mn. -ejí
úplatný; -ost, -i, ž.
úplavice, ž.
úplavičnik, -u, m.
uplésti, upletu; uplétati
upliti, též uplíti; upliji,

-eš, impt. uplij, př'žč.
uplil, uplit

úplněk, -ňku, m.
úplný, úplnost, -i, ž.
uplynouti
upnouti, nikoli upiati;

praes. upnu; part. u
pna. a upal, upav, upat,
neboupial, upiav, upiat;
podst. j m.upětí (nikoliv
upjetí)

upomínač 5 24
upomínati; upomínání,

-í, stř.; upomínka
úponka; úponkovitý
upouštčti, 3. mn. —ějí
uprášený
uprati, uperu, upéřeš n.

upereš atd. Š' 88
úprava.; úpravný
uprázdniti, 3. mn. u

prázdni, přič. uprážď
něn, nov. uprázdněn

uprchlík, -a, m.
upřilišiti
upřímně
upřímnost, -i, ž.
upřímný, ne upřímný
upřimo
upříti, nikoli upřiti,

praes. upru, upřeš, 3.
mn. uprou, impt. upři,
přech. upra, -ouc, přič.
upřel, upřen

úprkem
úpros, -u, m.; úprosný
uprositelný
uprositi, 3. mn. uprosí,

Pravidla.
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impt. upros, přič. u
prošen

uprostřed
upsání, -í, stř.
upsati, upíši, impt. upiš
upustiti, 3. mn. upustí,

impt. upusť, přič. upu
štěn

uráčiti se
úřad, —u,m.; úřední;

úřadník, -a, na..; úřad
nický; lépe úřední atd.;
úřadovati

úrada
uraditi, 3. mn. uradi,

přič. urazen, novolv.
uraděn

úraz, -u, m.; úrazový
nraziti, 3. mn. urazí,

impt. uraz, přič. uražen
urážeti, 3. mn. -ejí,přič.

uražen
urážka
urážlivý
určitý; -ost, -i, ž._
úřední; úředník, -a„m.;

úřednický
úřezek, -u, m.
uřítiti, 3. mn. uřítí, impt.

uřiť, přič. uřícen
uříznouti, uřízl
uřknutí, -í, stř.
úročení, -í, stř.
úroda; úrodný
uroditi, 3. mn.

přič. urozen
úrok, -u, m.; úrokovatí
urostlý
urozuměti, 3. nm. -ejí
urputný
Uršulinka
urůsti, urostu
uřvati, uřvu
nrýpnouti, urýpl
urýt-i, uryji, uryl
úryvek, -u, m.
usazení, -í, stř.

urodí,

u'séci, v. usíci
úsečka
úsečný 
úsek, úseku, m.
useň, usně, ž.
uschlý
uschrániti, 3. mn. -m',

impt. uschraň
usici, praes. useku, use

češ, 3. mn. usekou,
impt. usec

usidlíti, 3. mn. -lí
úsilí, -í, stř.
usilovati; usilovný
usínati
usiednotiti, 3. mn. -tí,

přič. usjednocen
úskalí, -í, stř.
úskok, -u, m.; úskočný
uskřipnouti i uskřip

nout-í
uskutečniti, 3. mn. -nl
usliniti, 3. mn. -ni
úsloví, -í, stř.
úsluha; úslužný; úsluž

nost, -i, ž.
uslyšeti, 3. mn. -šl
usmáni, -í, stř.
usmáti se, usměji
úsměch, -u, m.; úsmě

šek, -u, m.
úsměv, -u, m.
usmířiti, 3. mn. -ří,impt.

usmiř; usmířitel, -e, m.;
usmířovati

usmívati se
usmýkati
usnesení, -í, stř.
usnésti, přič. usnesen
usníř, -e, m.
úsoba
usouditi, 3. mn. usoudí,

impt. usud', přič. usou—
zen

uspati, uspím,
uspi

uspávací
12

3. nm.



úspěch, -u,
uspíšiti, 3. mn. uspíši,

impt. uspěš
uspokojivý, kdo rád

uspokojí
úspora, úsporný
uspoí'adati
ústa, úst, stř.
ustáliti, 3. mn. -lí, impt.

ustal, přič. ustálen;
ustalovati

ustalý (ustanu) —ustalý
(ustojim)

ustání, -í, stř.
ustati, ustanu
ustati, ustojim
ústav, _-u, m.
ústava; ústavní
ustávati
ustavičný
ustaviti, 3. mn. —vi
ústecka., ústa.
ústí, -i, stř.
ustlati, ustelu (zastar.

-i), -eš, impt. ustel,
přech. ustele, -1'c,příč.
ustlal, ustlán

ústní
ústraní, -1',stř. ; ústranný
ustrašený
ústřední
ústřel, —u,m
ústrety, jíti v ústrety
ústřice, ž
ustříhati, ustřihnouti;

ustřihovati
ustřiknouti,ustříknouti;

ustřikati
ústřižek, -u, m.
ústrk, -u, m.
ustrnutí, -í, stř.
ustrojení, -í, stř.
ústrojí, -1',stř. ; ústrojný;

ústrojový
ústup, -u, m.; ústupný;

-ost, -i, ž.
ustydnoútí; ustydlý

m. ; úspěšný
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úsudek, úsud
kový

usurpace, ž.
usus, usu, m., 1).str. 4.,

pozn.
usvědčiti
úsvit, -u, m.
usychati, usýchati .
ušák, -a.,m
ušípaný, ušpiněný
ušiti, též ušíti; praes.

ušijí, -eš, impt. ušij,
přič. ušil, ušít

úšklebek, -u, m.
ušklíbati
uškrabnouti ; uškrábati,

uškrabati
ušpiniti, 3. mn. -ní
uštěpačný, uštipačný
uštipaček, -a, m. posmě

váček
uštípati; uštípavý, uště

měni
úštipky, úštěpky
uštípovati
uštknoutí, uštknouti,

-nu. Zněni olastnějši
jest uštnu, kde -št- je
misto -šťp-, srov. štíp
nouti. Přidánim -k
vzniklo uštknouti, a
z toho dále ušknouti.
Vusu spisovném drží
se uštknu, uštknu

uštvati, uštvu
utábořiti se
utahnouti ;utahatii uta

hati; utahovati
utajiti, 3. mn. -jí
utéci, uteku, utečeš, 3.

mn. utekou, impt. utec
útěcha
útek, útku,m
útěk, -u,m
úterek, -rka, m.; úterní
útes, -esu, m.
utěšitel, -e,m

-u, m. ; ůtěšný
útěžek, -u,m
utichnoutí, utichl, utí

šen
utíkati; utíkám', -í, stř.
utínati; utínání, -í, stř.
utírati
útisk, -u,m
utisknouti, utiskl, uti

štěn
utišití, 3. mn. -ší; uti

šení, -í, stř.
utítí, nikoli utiti ani

utati ;praes. utnu;part.
utna. a uťal, utav, utat,
podst. jm. utětí

utkati, utkám
utkvěti, %. utkvíti, ni—

koliv utkviti; 3. mn.
utkví, přič. utkvěl; _—
utkvívati

útlak, -u, m.; utlačiti;
utlačovati

útlocitný
utlouci, utluku, utlučeš,

3. mn. utlukou, impt.
utluc, part. utloukl,
utlučen

útlý
utnu v. utíti
útočiště, -iště, stř.
útok, -u, m.; útočiti ;

útočník, -a, m.
úton, -a, m., ryba
utopie, ž.; utopický
utráceti, 3. mn. -e_jí
utrakvistický
útrapa '
utrápiti, 3. mm.-pí, impt.

utrap; utrápení, -1',stř.
útrata; útratný
utratiti, 3. mn. -t1',přič.

utracen
utrhač, -e,m.; utrhačný;

utrhání, -1', stř.
utříti, nikoliv utřiti;

praes. utru, utřeš, 3.



mn. utrou, impt. utři,
přech. utra, -ouc, přič.
utřel, utřen

utrmáceti, 3. mn. -ejí
útroba; útrobní
utrpení, -i, stř.
utrpěti, 3. mn. -pi
útrpný; -ost, -i, ž.
útrus, -u, m.
utrýzniti, 3. mn. -ní
útržek, -žku, m.
útulek, -lku, m.; útulný
útvar, -u, m..
utvářeti, 3. mn. -eji
utvářiti, 3. mn. -ří;utva

řoveti
utvrditi, 3. mn. utvrdí,

přič. utvrzen
utýrati
utýti, utyji
uváděti, 3. mn. -ějí
úvaha
úval, -u, m.
uváleti, 3. mn. -ejí
uvaliti, 3. mn. -li
uvázati, uváži, impt.

uvaž; — uvazovati
úvazek, -zku, m.
uvázlý
uváznuti, -í, stř.
uvážiti, 3. mn. -ží, impt.

uvaž; uvážení, -1', stř.
uvážlivý
uvědomění, -í, stř.
úvěr, -u, m.; úvěrní;

úvěrečný
uvěřitelný
uvésti, uvedu
uvézti, uvezu, přič. u

vezen
uviděti, 3. mn. -dí
uvíj eti, uvijím, 3.mn. -ejí
uvinouti
uvítati; uvítání, -í, stř.
uviti, též uvíti; praes.

uviji, -eš, impt. uvij,
přič. uvil, uvit
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uvláčeti, 3. mn. -e_ji
uvléci, uvleku, uvlečeš,

3. mn. uvlekou, impt.
uvlec

uvnitř
úvod, -u, m.; úvodní
uvoditi, 3. mn. uvodi;

přič. uvozen, odchyl.
uvoděn

úvodnice, ž.
úvoz, -u, m.
uvoziti, 3. mn. uvozí,

přič. uvožen
uvrci, uvrhu, uvržeš, 3.

mn. uvrhou, impt. uvrz
uvříti, nikoliv uvřiti;

praes. uvru,uvřeš,impt.
uvři, přech. uvra., -ouc,
přič. uvřel

uvyknouti; uvyklý; u
vyklost, -i, ž.

uzákoniti, 3. mn. -ní
uzardíti se, 3. mn. -ěji
uzavírati
uzavřeni, -í, stř.
úzce, ůže
uzda; uzdář, -e, m.
uzdáti se
uzditi n. uzdíti, 3. mn.

uzdí, přič. uzdil
uzdvihnouti, uzdvihl,

uzdvižen
uzel, uzlu, m.
územi, -í, stř.
uzenář, -e, m.
uzení, -í, stř. (uditi)
uzenka.
úzkolistý
úzkoprsý
úzkost, -i, %.
úzký, kompt. užší, při

slovce ůže
uzlíček, -čku, m.
uznaly'; uznalost, -i, ž.
uznati, uznám; uznání,

-í, stř.
uzpůsobiti, 3. mn. -bi

uzráti, uzmji, -eš, impt.
uzraj, a také praes.
uzrám, -áš, impt. uzrej;
přech. uzraje, přič.
uzrál, podst. jm. uzrání

uzřiti, nikoli uzřiti;
praes. uzřím, 3. mn.
uzří, impt. uzři, přič.
uzřel, uzřen

úžas, -u, m.; úžasný
užaslý; užaslost, -i, ž.
užasnouti, přič. užasl;

užasnuti, -í, stř.
úženi, -í, stř.
ůžest, úžast, —i,ž., : úžas
úžina '
užínati
úžinek, -u, m.
užirati
užitek, -tku,m.;užitečný
užití, též užíti; praes.

užijí, -eš, impt. užij,
přič. užil, užít

užíti, nikoliv užati;
praesmžnu; part. užna.
a užal, užav, užat,
podst. jm. užeti; srov.
žití, žnu

úžiti, úžím, 3. mn. ůži,
impt. už

uživatel,
uživatel

úžlabí, -í, stř., ůžlabina.
užnu v. užíti
užovka, zastar. ůž
úžovm'k, -u, m., rost

Zina
užrati, užeru, užéřeš n.

užereš atd. 5 88
užvýkati

-e, m. ; též

V.

v, ve, 11(= v), předložím
,

vabič, -e, m.,
-e, m.

vabitel,

12*



vabidlo
vábiti, 3. mn. -bí, tmpt.

vab; vábivý; vabný
Václav
váček, -u, m., vak
vačice, ž.
vada : chyba; váda :

hádka
-vádčti, naváděti atp.;

3. mn. -ějí, 'lmpt. -ěj,
přech. -ěje, -ějíc

vaditi, 3. mn. -dí, přlč.
vazen, nov. vaděn; va
divý

váha, tnstr. vahou, nebo
váhou, gen. mn. vah
ž vah atd.

vahati; váhání, -í, stř.,
vahatel, -e, m.

váhavka
váhavý; váhavost, -í, ž.
váhový
vaječník, -u, m.
vajíčko
valašský
válcovitý; válcovna
valčík, -u, m.
válčiti, 3. mn. -č1'; vál

čení, -í, stř.; válčivý
válec, -lce, m.; váleček,

-u, m.
valeč, -eče, m.; valečka
válečník, -a, m.; -ický;

-ictví, -í, stř.
válek, -1ku, m.
valeni, -1',stř. (mlžit) —

valeni, -í, stř. (odletí)
váleti, 3. mn. válejí,

'impt. válej, přech. -eje,
-e_]ic

valchář, -e, m.
válka; válečný
valně, valný
válovec, -e, m.
valuta, hodnota peněz
vana, vanička
Váňa, přtjm. mužské,
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gen. Váni (o nář. -ě),
dat. loh. Váňovi, ahk.
-u, ook. -o, tnstr. -ou

42
Vandalové, -1ův,m. mn. ;

vandalsky'
vánek, -nku, m.
-váněti o. zaváněti
vání, -í, stř.
vánice ž.
vanilka
vánoce, yen. vánoc, dat.

-ům, loh. -ích, tnstr.
vánocemi a vánoci

vánočka; vánoční
vápenatý; vápenitý
vápenec, -ence, m.
vápenice (m. -nnice), ž.
Vápeník (m. -nník), -a, m.
vápenka
vápenný
vápnítý
var, -u, m.
várčí, gen. -čí, nebo

-Č1'h0,m. : sládek
várcčný
-vářeti, svářeti atd.; 3.

mm. -ejí, tmpt. —ej,
přech. -eje, -ejíc

varhanář, -e, m.
varhaník (m. -nník), -a,

m.
“varhánky, -ek, nebo

-kův, ž. nebo na. mn.
vari, impt. bývalého slo

vesa variti
variace, ž., změna
varianta, různočtenl
várka
varna (vařitt)
varni
vása, váza
váš, vaše, vaše, gen. va

šeho, vaší, vašeho atd.,
množ. instr. vašimi
Š' 4, 2 a 62, 5

Váša, přljm. mužské,

gen. Váši (o nář. -e),
dat. -ovi, akk. —u,ook.
-o, instr. -ou 5 4.2

vášeň, vášně, ž.
vášnivý; vášnivos't,-i, ž.
vata
vátí, věji, -eš, 3. mn.

vějí, tmpt. věj, přech.
věje, vějíc, přlč. vál,
trp. ván a vát

Vatikán, -u, m.; vati
kánský

vavřín, -u, m. ,'vavřínový
váza
vazač
vázanice, ž.
vázati, váži, zastaralé

víži; žmpt. važ
vazeni (vaditt), -í, stř.
-vázeti, provázeti atp.,

3. mn. -ejí, tmpt. -ej,
přech. -eje, -ejíc

vazký, tuhý
váznouti, přtč. vázl
vážení, -í, stř.
-vážeti, vyvážeti atp.,

3. mn. -ejí, impt. -ej,
přech. -eje, -ej1'c

važitelný
vážiti, 3. mn. váží, ímpt.

važ
vážka
vážně; vážný; vážnost,

-í, ž.
vbiti, vbiji, -eš, 'impt.

vbij, přtč. vbil, vbit
včas
včelí, ze včely
včera, včerejší _
včísti, večtu, přžč.včetl,

večtla, večtlo; včítati
vdátí, vdám
vděkuplný
vdouti, vedn'm; part.

vedma a vdul, vduv,
vdut

vdovství, -í, stř.



\.

vdýchati
Vebrati, vberu, vbéřeš

n. vbereš atd. 5 88
vece, 3. 03. jedn. býv.

aoristu slovesa veceti,
: pravil

Večeřa, přijm. mužské,
gen. -i (v nář. vých.
-e), dat. lok. -ovi, akk.
-u, vok. -o, instr. -ou
5 42

večeře, -e atd., jako
duše. Přijm. mužské
Večeře, gen. -e, dat.
lok. -ovi, akk. -e, instr.
-em, jako panoše Š' 3.9

večeřcti, 3. mn. -e_jí,
impt. -ej, novolv. ve
čeř, -řte, přech. též
novolv. večeře, -íc

vědec, -dce, m
vědérko
věděti, vím, víš, 3. mn.

vědí (nikoli ví), impt.
věz, vézte; přech. věda,
-ouc; přič. věděl, trp. _
věděn, podst. jm. vě
dění

vedlo
vedmu v. vdouti
ve dne, srov. den
vedrati, vderu, vdéřeš

n. vdereš atd. 5 88
vedříti, nikoli vedřiti;

praes. vedru, -dřeš, 3.
mn. -drou, impt. vedři,
přech. vedra, -ouc, přič.
vedřel, vedřen

vegetarián, -a, m.
věchýtck, -tku, m.
vejce, gen. vejce, atd.

jako moře, množ. gen.
vajec

včjice, ž.; vějička
vějíř, -e, m.; vějířek,

-u, m.
vejpůl
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veklati,
atd.;
kláti

velet'l, volim, 3. mn. velí,
impt. vel

velezráda
Veličenstvo
veliká písmena začáteč

ni 5 1
velikonoce, gen. -noc,

dat; -nocům, lak. -no
cích, inslr. -nocemi a
-noci

velikonoční
Velim, -ě,ž. jm. mistni:

do Velimě atd.
velin, -u, m.; velínóvý

papír
velocípéd, -u, m.
velrybí, z velryby
Velvary, -var, -varům,

m. nm.
vémě, v. výmě
věncoví, -í, stř., : věnce
věník, -u, m., kytka,

věchet
venkoncem
venkovan, _-a„m.; mn.

-ané
věnný (věno)
věnování, -í, stř.
ventil, -u, m.
vepsati, vpíši
ve psí býti
věřící, pověřovaci (na

př. list) — věřící, ten,
kdo věři

ves, gen. vsi, množ. nom.
akk. vsi, gen. vsí, dat.
vsem, lok. ve vsech,
instr. vesmi.Bývá dru
hým členem ve složc
ny'chjm. mistnich: Ne
lahozeves (= Nelaho
dova ves), Číštěves
(= Čáslava ves),Hněv
čeves (= Hněvkova

vkoli, vkůleš
zastarala, srov.

ves), Jičiňoves, Břez
ňoves atp., gen. -vsi atd.

veselí, -í, stř.
věsiti, 3. mn. věsí; impt.

věs, nikoli věš! přič.
věšen

veskrze, veskrz
veský, vesnický
vesměs
vesmír, gen. všeho mira.

%. vesmíru atd. Š' 7,2
vesničan, -a., m., mn.

-a,né
vespod
vespolek
Vestfálsko; vestfálský
vésti, vedu
věstiti, 3. mn. -tí, přič.

Věštěn
veš : všechen,gen. všeho

atd., v. Š' 72
věšeti, 3. mn. —ejí,impt.
- věšej, -ejte, přech. vě

šeje, -ejíc; odchyl. impt.
věš, věšte, přech. věše,
-ic

veškeren, -era„ -ero a
veškerý, -erá, -eré 5 72

věštba
věštec, -tce,m.; věštecký
věští; věštírna.
věštkyně, ž.
veterán, -a, m.
vetešnictví, -1',stř.
vetchý, vetšejší
vetnu, v. vtíti
věti'ík, -u, m.; větříček,z

-u, m.
vetříti, nikoli vetřiti;

praes. vetru, -třeš, 3.
mn. -trou, impt. vetří,
přech. vetra, -ouc, přič.
vetřel, vetřen

vetšeti, 3. mn. -ejí
větší, ne věcší ani věčší

ani věčí
větvi, -í, stř., vělvovi



větvička
veverčí, z veverky
vévoda, on.; vévodkyně,

ž.; vévodský
vezdejší
vezditi, také vezdíti;

praes. 3. mn. vezdí,
impt. vezdi,přlč.vezdil,
vezděn

vezdy, chybně; vzniklo
mylným čtením m. ve
ždy : vždy

vězeti, 3. mn. vězí, impt.
věz, přede. věze, vězíc

vezpod
vezříti, nikoli vezřiti;

praes. 3. mn. vezří,
lmpt. vezři,přlč. vezřel,
podst. jm. vezření

vézti, vezu, přžč. trp.
vezen, podst jm. ve
zení

vežrati, vžeru, vžéřeš
n. vžereš atd. 5 88

vháněti, 3. mn. -ějí
vházeti, 3. mn. -eji
vhoditi, 3. mn. vhodí,

přič. vhozen
vcházeti, 3. mn. -ejí
více; vícekrát
vicinálka; vicinálni
víčko
vídati
Vídeň, Vídně, ž. ; vídeň

ský
Vídeňák, -a, m,., Víde

ňan, -a, m.; Vídeňka
vidění, -í, stř.
viděti, vidim, 3. mn.

vidí, impl. viz, přech.
vida, -ouc

vidina; vidinný
vidivati
vidlák, -a, m.
vidlatý
vidle, gen. vidlí, ž. mn.;

vidlička
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vidmo
vidomý
vidoucí
vigilie, ž.
vigncta (gn čti ň)
Vích, -u, m.; vichovi,

-í, stř., vlohy
vichřice, ž.
viják, -u, m.; vijaček,

-u,'m.; částnářadl tkal
covského

-víjeti, 3. mn. -víjejí,
žmpt. -víjej, přech. -vi
jeje, -ejíc

víka; též vikev, -kve,
ž.; vikvovitý

vikář, -e, m.
viklati; viklání
víko, víčko
vikýř, -e, m.
vila, v bájí; — villa,

letohrádek
Vilém, -a, 'm. —
vilný; vilnost, -i, ž.
vina
vinař, -e, m.; vinařka
Vincenc, -e, m.
vínek, -nku, m.
vinen, vinna, vinno
vinice, -e, ž. (-n- m.

-nn-; kde roste mino)
viničník, -a, m. (-n- m.

-nn-)
viničný (-n- m. -nn-)
vínko, vínečko, -a, stř.
Vinník, -a, m., kdo je

vinen; ž. vinnice, -e
(-nn- necháno pro roz
díl od vinice)

vinný, z vina l z víno;
— kdo se provinil, je
vinen (vinna, vinno)

víno, gen. mn. vín
vinobraní, -í, stř.
Vinohrady, -hrad,m.nm.
vinopalník, -a, m.
vlnový; vinovitý

vinouti; vinutí, -i, stř.
viola
vír, -u, m.; virný; vi

rový
víra, věrou, věr, věram,

věrach, věrami
virilni (hlas)
víi'iti, 3. mn. -ří; impl.

viř
virtuos, -osa, m.; virtu

osni
visatec, -tce,
viseci, visací
viseti, 3. mn. visí, žmpt.

vis, přech. vise, visíc
visitace, ž.
víska, ves
Visla
vismut, -u, m.
visutý
višně, -ě, ž.
Vít, -a, m.
vitati; vítáni, -í, stř.;

vítací
vítěz, -e, m.; vítězný
vítězitcl, vitězitel, -e, m.
vitězosláva; Vitězslav
vítězství, -i, stř.
Víti, vijí, -eš, lmpt. vij,

přžč. vil, trp. vit
Vitoraz, -e, ž.
vítr, větru, m.
vitriol, -u, m.
Vitů, přz'jm.mužské, gen.

Jana Vítů atd., nesklo
ňováno 5 54

vitý, na př. věnec
vižka, věž
vjeti, vjedu; vjeti, -1',

stř.
vjížděti, 3. mn. -ějí
vkládati; vkládání, -1',

stř.; vkladatel, -e, m.
vklinovati (klín)
vkus, —u,m.; Vkusný
vláčeti, 3. mn. -ejí
vlačidlo

m.



vláčku
vláda.; vládní
vladař, -e, m.;

ství, -í, stř.
vládce, -e, m., vok. -ce!

vládkyně, ž.
vládnouti, příč. vládl
vládyka; někdyvladyka
vláhu, vlahou ž vláhou

atd.
vlahoměr, -u, m.
vlajka.
vlákno; vlakénko; vlák

nitý
vláknovina
vlásek, -sku, m.;

seček, -u, m.
vlásenka; vlásenkář,

-e, m.
vlasina, žz'ně
vláskovatý
vlastenec, -ence, m.,

vlastenectví, -í, stř.
vlastník, -a, m.; vlast

nictví, -í, stř.
Vlašim, -ě, ž. jm. míst

ní; do Vlašimě atd.
Vlašský
vlaština
vlaštovice, ž.
vláti, vlají, příč. vlál
vlažička, vláha,
vlažněti, 3. mn. -ějí
vlčí, z vlka
vléci, vleku, vlečeš, 3.

mn. vlekou; impt. vlec,
vlecte; přech. vleka,

vladař

vlá

-ouc (chybně inf.
vlécti, vlíct, praes.
vleču, vlečou, impt.
vleč, vlečte)

vletčti, 3. mn. -tí
vlévati
v levo
vlézti, vlezu
vlhký, komp. vlhčí, nebo

vlhčejší; vlhkost, -i, ž.
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vlídný; vlídnost, -i, ž.
vlinouti
vlípati
vlísati
vliv, -u, m.
vlití, vliji, vliješ a vleji,

vleješ; fimpt.vlíj a vlej;
přech. vlije, vlijíc a
vleje, vlejíc; part. min.
vlil, vliv, vlít

vlnobití, -í, stř.
vlykati
vlys, -u, m.
vmísiti, 3. mn. -sí, impt.

vměs, přžč. vmíšen
vmyslití, 3. mn. -lí,

žmpt. vmysli , přžč.
vmyšlen

vnada, vnadný
vnášeti, 3. mn. -ejí
vnější
vnésti, vnesu, přžč.vne

sen
vniknouti; vnikati
vnímati, -avý, vníma

vost, -i, ž.
vnitřnost, -i, ž.
v-niveč, v-nic
vnositi, 3. mn. vnosi,

žmpt. vnos, příč. vnošen
vnuk, -a, m.; vnučka“
vnuknutí, -í, stř.
vodík, -u, m.; vodíkový
voditi, 3. mn. vodí;

příč. vozen zastar., za
to voděn a rovněž vo
dění

vodítko
vodka.
vodnatěti, 3. mn. —ějí
vodopád, -u, m.
vodotrysk, -u, m.
voják, -a, m.; vojáček,

-a, m.
vojanština, vojenština,

od vojanský n. vojenský
vojín, -a., m.

vokabulář, -e, m.
vokál, -u, m.; vokální
vokalisované předložky

volá-ní, -í, stř.
volař, -e, m.
volátko
volavčí, z volavky
vole, gen. vole atd., jako

moře
volí, z vola
volič, -e, m.; voličský
volky nevolky
volontér, -a, m.
Volyň, -ě, z.
voňavkář, -e, m.
vonný
vosí, z vosy
voskář, -e, m.
voští, -í, stř.; voština.
votivní
vousáč, -e, m.
vousy, _-ův, m. mn.
vozárna
vozataj, -e, m.
vozba.
vozher, vozhřívý, nikoli

ozh
vozík, -u, m.; vozíček,

-u, m.
voziti, 3. mn. vozí, žmpt.

voz, příč. vožen
vozka, -y, m.
vpáčiti, 3. mn. -č1',žmpt.

vpač
vpád, -u, m.
vpíclmoutí i vpichnouti
vpíti, vpíjí, -eš, žmpt.

vpij, přz'č. vpíl, vpit
vplésti, vpletu
vplížiti, 3. mn. -ží, žmpt.

vplíž
vplyv, -u, m.
vpouštěti, 3. mn. -ějí
v pravdě
v pravo
vpřed, vpředu



vpustiti, 3. mn. vpustí,
'impt. vpusť, příč. vpu

štěn
vrabčik, -a, m.
vracení (oraceti) — vrá—

cení (vrátiti)
vraceti, 3. mn. vracejí,

impt. vracej, přech.
vraceje, -ej1'c

vřaditi, 3. mn. vřadí,
přič. vřazen, novotv.
vřaděn

vrah, -a., m.; vrahyně, ž.
vrána, vranou, vran,

vranam, vranách, vra
nami

vraní, z vrány
vraný, černy'; vranik,

-a, m.
vráska
vraštěti, 3. mn. -ějí
Vratislav, jm.. os. muž

ské, gen. -a atd.,- —
ž. jm. mistni: gen. -ě,
do Vratislavě atd.

vrátiti, 3. mn. vrátí,
impt. vrať, přič. vracen

vrátka, vrátek, stř. mn.
vratký
vrátný
vl'aziti, 3. mn. vrazi,

impt. vraz, přič. vražen
vražeti, 3. mn. -eji
vrbí, -í, stř. : vrbovi
vrci, vrhu, vržeš, 3. mn.

vrhou, žmpt. vrz, vrzte,
přech. vrha, -ouc

vrčeti, 3. mn. -čí
vřeštěti, 3. mn. -šti
vřeténko; vřetenní
vrh, -u, m. (vrhnouti)
vrhcábnice, ž., hraci

deska
Vrchlabí, -1', stř.
vrchol, -u, m.
ví'ídlo; vřidelní
vřískati; vřiskač, -e, m.

_1g4_
vřítí, vru, vřeš, 3. mn.

vrou, impt. vři, vřete,
přec/i. vm, vrouc, přič.
vřel, trp. vřen, podst.
jm. vření. Slovesa
těchto tvarů jsou dvě
původem rozdílná : vří
ti : oařiti se, vroucí
býti, a -vříti ve slože
ninách zavříti, otevříti
atd.

vroditi, 3. mn. vrodí,
přič. vrozen

vršík, -u, m.; vršiček,
-u, m.

vrtkavý
“TP, 41, m.
vrýpati
vrýti, vryjí
vsaklý
vsázeti, 3. mn. -ejí
vsiti, vseji, -eš, impt.

vsej, přič. vsel. vset
vskutku
vssáti, nové m. vessáti;

vssaji, -eš, impt. vssaj,
přič.vssál, vssát zastar.
vssán

vstáři, často také vstáří
Š' 40

vstávati; vstavač, -e, m.
vstříc
vstřiknouti i vstřík

nouti; vstřikati; vstří
kovati

vstupenka
vsuvka
vsypati (dokonavá) —

vsýpati (nedokonavé)
všecek, všecka, všecko,

jedn. akk. ž. všecku
5 72

všecken, všeckna., vše
ckno, jedn. akk. ž. vše
cknu, množ.nom. (akk.)
všickni, všeckny, vše
ckna 5 7.2

všechen, všechna., vše
chno, jedn. dkk. ž. vše
chnu, množ.nom. (akk.)
všichni, všechny, vše
chna., gen. Zola. vše
chněch, dat. všechněm,
instr. všechněmi 5 72

všestranný
vševidouci
vševladný
'všímati si; všimnouti si
všímavý ; všímavost, -i,ž.
všií'i, často také všíří 5 4()
všiti, všiji, -eš, impt.

všij, přič. všil, všit
vštípiti, 3. mn. -pi, impt.

vštěp i vštip
všudybyl, -a, m.
všudypřítomnost, -i, ž.
vtéci, vteku, vtečeš, 3.

mn. vtekou, impt. vtec
vtékati
vtipiti se, 3. mn.

impt. vtip se
vtipkář, -e, m.; vtipný
vtírati
vtisknouti, part. vtiskl,

vtištěn
vtiti, nikoli vtati; praes.

vetnu; part. vetna a
vtal, vťav, vňat; podst.
jm. vtěti

vtlouci, vtluku, vtlučcš,
3. mn. vtlukou, impt.
vtluc

vůbec
vůči
vůčihledě 5 90
vůdce, -e, m.; vok. -cc!

vůdkyně
vůdčí
vůkol
vůl, vola, m.
vůle, ž.
vulgární
Vulkán, -a., m. (bůh);

vulkán, -u, m., sopka
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vůně, ž.
vůz, vozu, 172.
vy, 2. os. mn.
vy-, předpona
vybadani, -í, stř.
výbava
výběh, -u, m.
výběr, -u, m.; vyběračný
výběrčí, gen. -čí nebo

-čího, m.
výběžek, -žku, m.
vybídnouti; vybídka
vybíhati
vybíjeti, 3. mn. -ejí
vybíliti, 3. mn. -11',impt.

-bil (m. -bě1)
vybírati; vybíravý
vybití, též vybití; praes.

vybiji, -eš, žmpt. vybij,
přžč. vybil, vybit

vybízeti, 3. mn. -ej1'
výboj, -e, m.; výbojný;

výbojník, -a, m.
výbor, —u,m.; výborový
vybrání, -í, stř.
vybrati, vyberu, -béřeš

n. -bereš atd. 5 88
Výbí'ísti, vybředu
vybrousiti, 3. mn. -sí,

impt. vybrus, přžč. vy
broušen

vybudu, vybýti
výbuch, -u, m.; výbušný
vybujeti, 3. mn. -ejí
vyburcovati
vybýti, vybudu, vybyl,

vybyt; vybytí.
vycíditi, 3. mn. -dí, z'mpt.

vyciď, příč. vycíděn
vyclení (clo), -í, stř.
vycliti, téžvyclíti;praes.

3. mn. vycli, impt. vycli,
příč. vyclil, vyclen

vycpavač, -e, m.
výcvik, -u,m.; vycvičiti;

vycvikovati
vyčárkovati
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výčep, —čepu,m.
Výčet, -čtu, m.
vyčetl, 3. mn. -čí; za

jíc vyči
vyčíhati
vyčichnouti, přič. -čich1
vyčisti, vyčtu; přžč.vy

četl, vyčtla; vyčten
vyčistiti, 3. mn. vyči

stí, přžč. vyčištěn
vyčitati; výčitka
výdaj, -e, m.
vydati, vydání; vydání,

-í, stř.
vydatný
vydavač, -e, m.; vyda

vatel, -e, m.
výdech, -dechu, m.
výdělek, -1ku, m.; vý

dělkář, -e, m.
vydirati
vydobýti, vydobudu,vy

dobyl, vydobyt
vydouti, vydmu; part.

vydma a vydul, vyduv,
vydut; podst. jm. vy
dutí

vydra; vydří, z vydry;
vydrovka

vydrati, vyderu, -déřeš
n. -dereš 5 88

vydřiduch, -a, m.
vydřiti, nikoli vydřiti;

praes. vydru, -dřeš, 3.
mn. -drou, žmpt. vydři,
přech. vydra, -ouc,příč.
vydřel, vydřen

vydržeti, 3. mn. -ží
vydulý, vydutý
vyháněti, 3. mn. -ějí;

vyhaněč; -e, m.
vyhasiti, 3. mn. -sí, impt.

vyhas, příč. vyhasil,
vyhašen; zedník vy
hasil vápno; — vy
hasnouti, příč. vyhasl,
oheň vyhasl

vyházeti, 3. mn. -ejí
výheň, výhně, ž.
vyhladiti, 3. mn. vy

hladí, přžč. vyhlazen
vyhladnouti, příč.-h1adl
vyhladověti, 3.mn. -ějí;

vyhladoviti koho,3.mn.
-ví

vyhlásiti, 3. mn. —sí,
impt. vyhlas, přič. vy
hlášen; vyhlášení, -í,
stř.; — vyhlašovati

vyhláška
výhled, -hledu, m.
vyhledati (hledati)
vyhlédatí, oyhlz'žeti; vy

hlednouti i vyhlédnouti
vyhlídka.
vyhlížeti, 3. mn. -ejí
vyhnání, -í, stř.
vyhnanství, -í, stř.
vyhniti, též vyhníti;

praes. vyhniji, -eš,žmpt.
vyhnij, příč. vyhnil

vyhnouti se
výhoda; výhodný
vyhoditi, 3. mn. vyhodí,

přžč. vyhozen
výhon, -u, m.; výhonek,

-u, m.
vyhořeti, 3. wm. -ří
výhost; výhostni
vyhostiti, 3.mn.vyhostí,

příč. vyhoštěn
vybevěti v. hověti
výhoz, -u, m. podle vz.

dub
výhra
výhrada; výhradní
vyhraditi, 3. mn. vy

hradí, př-íč. vyhrazen
vybrání, -í, stř.
vyhrati, -hram, -hrej,

-hral, — a vyhráti,
-hraji, -hraj, -hrá.l.
Srov. hráti

vyhřátí, vyhřejí, -eš,



žmpt. vyhřej, příč. vy
hřal, vyhřat, zastaralé
vyhřán

výhřev, -hřevu, m.; vý
hřevný

vyhřívati; vyhřívadlo
vyhrůžka
vyhýbati; výhybka, vy

hýbka
vyhynutí, -í, stř '
vychazeti, 3. mn. -ejí;

vycházka
vychladnouti, příč. vy
_ chladl
východ, -u, m.; výcho

diště, -iště, stř.; -isko
vychoditi, 3. mn. vy

chodí, příč. vychozen
výchova
výchoz, -u, m., podle

vz. dub

vyehválitit 3. mn. —1í,
žmpt. vychval; vychva
lovati

vyjádření, -í, stř.; vy
jadřovaní, -í, stř.

vyjednavatel ivyjedná
vatel, -e. m.

vyjetí, -í, stř.
výjev, -jevu, m.
vyjevení, -í, stř.
výjezd, -u, m.
vyjezditi, 3. mn. vy

jezdí, přič. vyježděn
vyji v. výti
vyjídati
vyjimati; výjimka; vý

jimečný
vyjisti, vyjím, 3. mn.

vyjedi, příč. vyjedl
vyjití, vyjdu
vyjížděti, 3. mn. -ějí;

vyjížďka
vyjmouti, nikoli vyňati;

praes. vyjmu; part.
vyjma a vyňal, vyňav,
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vyňat; podst. jm. vy
něti

vykáceti, 3. mn. -ejí
výkal, -u, m.
vykašlávati
vykati komu, řákatž vy
výkaz, -u, m.
vykázati, vykaži, impt.

vykaž; vykazovati
vykaziti, 3. mn. vykazi,

impt. Výkaz, příč. vy
kažen

výklad, -u, m.; výkladní
vykládati; vykladač,-e,

m.; vykladatel, -e, m.
výklenek, -nku, m.
vyklíčiti, 3. mn. -či,

žmpt. vyklič
vyklizení (vykládat)—

vyklízení (vyklízeti)
výklop, -u, m.
Výkon, -u, m.; výkonný
vykonavatel i -á.vate1,

-o, m.
výkop, -u, m.
vykrájeti, 3. mn. -ejí;

vykrajovati
vykrásti, vykradu
výkres, -kresu, m.
výkřik, -u, m.
vykřiknouti; vykřičeti,

3. mn. -čí
výkroj, -e, m.; výkro

jek, -u, m.
vykrojení, -í, stř.
výkrop, -u, m.
výkružek, -žku, m.
vykrváceti, 3. mn. -ejí
vykrystalovati
výkup, -u, m.; výkupný;

-é, stř.
vykvasiti, 3. mn. -sí,

impt. vykvas, příč. vy
kvašen

výkvět, -u, m.
vykvetlý
vykvisti, nov. vykvésti,

vykvetu; vykvítati, těž
vykvétati

vykýchnouti _
vyléčiti, 3. mn. -č1',impt.

vyleč
výlet, -1etu, m.
vylétati
vyletěti, 3 mn. -tí
výlev, -levu, m.
vylévati
vylézati
vylézti, vylezu
vyležeti, 3. mn. -ží
vylíčiti, 3. mn. vyličí,

impt. vylič
vylínati
vylísati
vylízati, vylíži
výloha
výlomek, -mku, m.
výložky, m. i ž. mn.
vylstiti, 3. mn. vylstí;

příč. vylštěn, novom
vylstěn

vylití, také vylití ;praes.
vyliji, -1iješ, impt. vylij ,
part. vylije, vylil, vy
liv, vylít; — vedle
toho je také vylití,
vyleji, -1e_ješ,impt. -1ej,
přech. -1eje, -1ejíc

výlučný
výlupek, -pka, m.
vymáčeti, 3. mn. -ejí
vymáhati; vymáhání, -í,

stř.
vymámiti, 3. mn. -mi,

impt. vymam
vymanění, -í, stř.
vymastiti, 3. mn. vy

mastí, impt. vymasc,
přžč. vymaštěn

výmaz, -u, m.,- vyma—
zani, -1', stř.

výmě, stř., gen. vymene,
dat. vymeni atd., a
rovněž vymeno atd.;



chybně : věrně, veme
ne . . ., vemeno

výměna
výměnek, výminek,

-n.ku, m.
výměník (m.mník), -a.,m.
výměnkái', -e, m.
výměr, -u, m.; výměra.
výměsek, -sku, m.
vymésti, vymetu _
vyměšovati, vymisiti
výmet, -u, m.
vymílati
vymíniti, 3. mn. -m',

žmpt. vymiň; vymiňo
Vati

výminka; výminečný
vymirati
vymisiti, 3. mn. -sí,impt.

-měs, -m.is,příč. -mišen
vymítati
vymizeti, 3. mn -ejí
vymlíti, vymleti, nikoli

vymliti; praes. vymelu
(zastar. -i), -eš, žmpt.
vymel, přech. vymele,
-1'c,přič. vymlel, vymlet

výmluva,
výmluvný; výmluvnost,

-i, ž.
vymnouti, vymnu, vy

mnul
vymoci, vymohu, vy

můžeš, 3. mn. vymohou,
impt. vymoz, part. vy
moha, vymohl, vymožen

výmol, -\_1,m.
vymříti, nikoli vymijiti;

praes. vymru, .-mřeš,
3. mn. -mrou, impt.
vymři, přech. vymra,
-ouc, přič. vymřel;
podst. jm. vymření

vymstiti. 3. mn. vymstí;
' příč. vymštěn, novotv.
vymstěn

vymydliti, 3. mn. -dll
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výmykati se
výmysl, -u, m.
vymyšlenost, -i, ž.
vymýšleti, 3. mn. -ejí
vymýti, vymyji, vymyj
vymýtiti, 3. mn. vymýtí,

impt. vymýt; přžč. vy
mýcen, odchyl. vymý
těn

vymývati
vynacházeti, 3. mn. -ejí
vynakládati
vynález, -1ezu, m.; vy

nálezce, -ce, m., vok.
-ce!

vynalézati ; vynalézavý;
-a.vost, -i, ž.

vynalézti; vynaleznouti,
přlč. -lezl

vynášeti, 3. mn. -ejí
výňatek, -tku, m.
vyndati
vynésti,

vynesen
vyniklý
vyniknouti, příč,

nikl; vynikati
vynímati _
výnos, -u, m.; výnosný;

výnosnost, -i, ž.
vynositi, 3. mn. vynosí,

impt. vynos, příč. vy
nošen

vypáčiti, 3.mn. -čí,impt.
vypač

výpad, -u, m.
vypáliti, 3. mn. -11',žmpt.

vypal
výpalky, -ův, m. mn.
výpalné, -ého, stř.
výpar, -u, m.
vypárati
vypásti, vypasu;vypá.slý
vypéci, vypeku, vypečeš,

3. mn. vypekou, žmpt.
vypec

přlč.vynesu,

Vy

vypíchati; vypíchnouti,
vypichnouti

vypilovati
vypínati
vypinavý; vypínavost,

-1, z.
vypirati (peru)
výpis, -u, m.; výpisek,

-u, m.
výpiskati
vypíší, vypsati
vypití, též vypití; vy

pijí, -eš, žmpt. vypij,
přlč. vypil, vypít.

vypláceti, 3. mn. -ejí
vypláknouti, vyplách

nouti, příč. -k1, -ch1
výplata; výplatnik,-a,m.
vyplaziti, 3. mn. -zí,

impt. vyplaz, přič. vy
plazen; vypláznouti

vyplésti, vypletu
vyplisnití, 3. mn. -ní
výpliti, též Vyplíti; vy

pliji, -eš, impt. vyplij,
příč. vyplil, vyplit

vyplíti n. -pleti, -pleji
vyplynouti
vyplýtvati
vyplývati (plynu)
vypnouti, nikoli vypiati ;

praes. vypnu; part.
vypne. a vypal, vypav,
vypat, nebo vypial, vy
piav, vypiat, podst.jm.
vypětí (nikoli vypjetí)

výpočet, -čtu, m.
vypočísti, vypočtu; vy

počítati
výpomoc, -i, ž.; výpo

mocný
výpot, -u, m.
vypouštěti, 3; mn. -ějí
výpověď, -i, ž.
vypověděti, vypovím,

-íš, 3. mn. vypovědí
(nikoli vypovi!), žmpt.



vypověz, přech. vypo
věda, -ouc, odchyl. vy
povědě, -íc, přič. trp.
vypověděn a často též
vypovězen

vypovídati
výprahnouti, přžč. vy

prahl; vyprahlý
vypřáhnouti, přžč. -h1;

vypřáhati %. vypřa
hatí

výprask, -u, m.
vyprati, vyperu, -péřeš

n. -pereš atd. 5 88
výprava
vyprávěti, 3. mn. -ějí
výpravna; výpravný
vyprázdniti, 3. mn. vy

prázdní ;přžč.vyprážď
něn, novotv. vyprázd
něn

vypřiti, nikoli vypřiti;
james. vypru, —přeš,
impt. vypři, přech.
vypra, -ouc, přz'č. vy
přel, vypřen

výprodej, -e, m.
výpros, -u, fm..
vyprositi, 3. mn. vy

prosí, impt. vypl-os,
přžč. vyprošen

vyprostiti, 3. mn. -tí,
impt. vyprosů, příč.
vyproštěn

vyprovázeti, 3. mn. -ejí
vypršeti, 3. mn. -ší
vyprysknouti; vyprý

skati

vypsání, -í, stř.
vypsati, vypíší, impt.

vypiš
vyptání, -í, stř.
vyptati se, vyptám; vy

ptávati
výpučeti, 3. mn. -čí
vypůjčiti, 3. mn. -čí,
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impt. vypůjč; vypůjčo
vati; výpůjčka

vypuklina,
vypustiti, 3. mn. vy

pustí, impt. vypustí,
přžč. vypuštěn

výpustka
výr, -a, m., pták
vyráběli, 3. mn. -ějí
vyřaditi, 3. mn. vyřadí;

příč. vyřazen, novotv.
vyřaděn

výraz, -u, m.; výrazný
vyraziti, 3. mn. vyrazí,

impt. vyraz, přžč. vy
ražen

vyrážeti, 3. mm. -ejí
výražka., ž., nebo vý

ražek, -žku, m., mouka
— vyrážka, osypky

výražkový, na př. chléb
vyřčení %.-rčení, -í, stř.
vyřehtati
výřez, —řezu,m.
vyřezávací
vyříci, vyřku ; vyřknouti
vyřiditi, 3. mn. vyřídí,

impt. vyřiď, přžč. vy
řízen

vyřízení, -í, stř.
vyříznouti, přz'č.vyřízl
vyřizovati
výroba; výrobek, -bku,'

m.; výrobní
výroční
výrok, -u, m.
výrost, -u, m.
vyrovnávací
vyrozuměti, 3. mn. -ě_jí;

— vyrozumívati
vyrýpati
vyrýti, vyryji, -eš, žmpt.

vyryl, Příč—vyryl, Vy
ryt

vyrývati
výsada; výsadní

vysaditi, 3. mn. vysadí,
příč. vysazen

vysálati
vysázeti, 3. mn. -ejí
výseč, -seče, m.
vyseděti, 3. mn. -dí
vysedlina
výsek, -seku, m.
výsevek, -vku, m.; vý

sevní

vysíci, vyseku, vysečeš,
3. mn. vysekou, impt.
vysec, part. vysekl a
vysíkl

vysílatí
vysíliti, 3. mn. vysílí,

impt. vysil
vysíti, nikoli vysiti;

praes. vysejí, -eš, impt.
vysej ,přžč. vysel, vyset

výskati, jásati
vyskýtati se; vyskyt

nouti se
vyslanec,-nce, m.; -ectví,

-í, stř.
vyslati, -š1u, 3. mn.

-šlou, přech. -šle, -š1íc;
srov. sláti

výsledek, -dku, m.
výslednice, ž.
výslech, -slechu, m.
výslovný; výslovnost,

—i, ž.

výsluha
výsluní, -í, stř.; výslun

ný
výslužba
výslužné, -ého, stř.
vyslýchati
vysmáti se, vysměji se
výsměch, -u, m.
vysměváček, -čka, m.
vysmívati se
vysmýčiti, 3.

žmpt. vysmyč
vysniti, též vysníti; 3.

mn. -čí,



mn. vysní, impt. vysni,
přžč. vysnil, vysněn

vysokomyslný
vysoký, vyšší
Vysoký, města nad Ji

zerou
výsost, -i, ž.
vysouditi, 3. mn. vy

soudí,z'm19t.vysuď, přžč.
vysouzen

výspa
výspati se, vyspím se;

— vyspávati
vyspěti, -spěji
vyssáti, -ssaji
výstati, vystojim,vystál;

—vystá.vati
výstava; výstaviště,

-iště, stř.
vystavěti, 3. mn. -ějí;

vystaviti, 3. mn. ví
výstavný
vystihlý
vystihnouti, přžč. vy

stihl; vystíhati
vystíniti, 3. mn. -m';vy

stiňovati
výstižitelný
vystlati, vystelu (zastar.

-i), -eš, impt. vystel,
přech. vystele, -1'c,přžč.
vystlal, vystlán

výstraha; výstražný
výstřední; výstřednost,

-i, ž.
výstřel, -u, m.
vystříci, vystřehu, vy

střežeš, 3. mn., vystře
liou,žmpt.vystřez,part.
vystřeha, vystřehl

vystřidati
vystříhati; vystřihnouti
vystříhati se (střehu)
vystříkati; vystřiknouti

i vystříknouti
vystříleti, 3. mn. -ejí
vystříti, nikoli vystříti;
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praes. vystru, -střeš, 3.
mn. -strou, impt. vystři,
přech. vystra, -ouc,
příč. vystřel, vystřen

vystřízlivěti, 3. mn. -ějí
výstřižek, -žku, m.
výstroj, -e, m.
výstup, -u, m.; výstu

pek, -u, m.
vystydnouti, příč. vy

stydl
výsušný
vysutí, -í, stř.
vysvědčení, -1', stř.
vysvitnouti, přič. vy

svitl; vysvítati
vysvoboditi, 3. mn. vy

svobodí, přžč. vysvo
bozen

vysyčeti, 3. mn. -čí
vysychati, vysýchati
vysypati (dokonavá) —

vysýpati (nedokonavé)
výše, ž.; výše, komp. od

vysoko
Vyšehrad, -u, m.; vyše

hradský
výšin, -u, m.; vyšinouti
výšina
výšiti, také vyšití ;praes.

vyšiji, -eš, impt. vyšij,
přžč. vyšil, vyšít

výšiti, 3. mn. výši, žmpt.
vys

vyšivač, -e, m.; vyši
vačka.

vyšívati; vyšívání, -1',
stř.; vyšívací

výšivka
výška; výškoměr, -u, m.
Vyškov, -a-,m.
výškrabek, -bku, m.
vyšší, vysoký
vyštípati
vyštvati, vyštvu
vyšvihnouti, přžč. vy

švihl

vytáčeti, 3. mn. -ejí
výtah, -u, m.
vytahati ž vytáhati
vytápčti, 3. mn. -ějí
výtažek, -žku, m.
vytéci, vyteku, vytečeš,

3. mn. vytekou, impt.
vytec; vytékatí

výtečný; výtečm'k,-a, m.
výtěr, -u, m.
vytětí, -i, stř. (vytnu)
výtěžek, -žku, m.
výti, vyji, opsích, vlcích

atd.
vytínati
vytírati; vytěradlo, vy

těratko, vytirátko
výtisk, -u, m.
vytisknouti, příč. -tisk1,

-tištěn; vytištění, -í, stř.
vytiti, nikoli vytiti ani

vytati; pracs. vytnn;
part. vytna a vyňal,
vytav, vyňat,podst. jm.
vytětí '

výtka
vytknouti, příč. vytkl,

vytčen
vytlouei, vyt-luku, vy

tlučeš, 3. mn. vytlukou,
impt. vytluc, part. vy
tluka, vytloukl, vytlu
čen

vytnu v. vytíti
výtok, -u, m.
výton, -u, m., nebo vý

toň, -ě, ž., náplavka
výtopek, -u, m.
vytřásti, vytřasu, “vy

třesu ; vytřásl, vytřesen
vytřibiti, 3. mn. -bí,

impt. vytřib
vytříti, nikoli vytřiti;

praes. vytru, -třeš, 3.
mn. -trou, impt. vytři,
přech. vytra, -ouc,příč.
vytřel, vytřen



vytrpěti, 3. mn. -pí
výtrusek, -sku, m.
výtržný; výtržnost, —i,ž.
výtvar, -u, m.; výtvar

ný; výtvarník, -a, m.
vytváření, -í, stř.
výtvor, -u, m.
vytyčiti, 3. mn. -čí, impi.

vytyč
vytýkati
vytýti, vytyji; vytylý
vyváděti, 3. mn. -ějí
vyváleti, 3. mn. -eji
vyvařka
vyvati, vyvěji; vyvál
vyváznouti, přič.vyvázl
vývažek, -žku, m.
vyvážeti, 3. mn. -ejí
vyvažka
vývěsek, -sku, m.; vý

věsný
vyvěsiti, 3. mn. vyvěsí,

impt. vyvěs, přič. vy
věšen

vyvésti,
vývěva;
vyvézti,

vyvezen
vyvinouti; vyvíjeti, 3.

mn. -eji
vyvirati, z vyvřiti
vyviti, též vyvíti: praes.

vyvíjí, -eš, impt. vyvij,
přič. vyvil, vyvit

vyvléci, vyvleku, vy
vlečeš, 3. mn. vyvlekou,
impt. vyvlec

vývod, -11, m.

vyvoditi, 3. mntvyvodí;
přič. vyvozen, odchyl.
vyvoděn

vývoj, -e, m.; vývojový
vyvolavač, -e, m.; —

vyvolávati

vyvedu
vývěvový
vyvezu, přič.

vývoz, -u, m.; vývozný
vyvoziti, 3. mn. vyvozi,
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impt. vyvoz, přič. vy
vožen

vyvraceti; 3. mn. -ejí
vývrat, -u, m., nebo vý

vrat, -ě,ž., : vyvrácený
strom

vyvrátiti, 3. mm. -tí,
impt. vyvrat, přič. vy
vracen

vyvrci, vyvrhnouti
vyvrhel, -hele, m.
vývříti, nikoli vyvřiti;

vyvru, -vřeš, 3. mn.
-vrou, impt. vyvři,
přoch. vyvra, -ouc,přič.
vyvřel, podst. jm. vy
vřeni

vývrtka
vyvstati, vyvstanu,přič.

vyvstal, na př. pot na
čele

vyvýšenec, -ence, m.
vyvýšenina
vyvýšiti, 3. mn. -š1',impt.

vyvyš; vyvyšovati
vyza
vyzáblý
vyzařiti, 3. mn. -ři, impt.

vyzař; vyzařovati
výzbroj, -e, ž.; vyzbro

jiti '
vyzditi, též vyzdíti;

praes. 3. mn. vyzdi,
impt. vyzdi, přič. vy
zdil, vyzděn

výzdoba; výzdobný; vy
zdobiti

vyzdvihnouti, přič. vy
zdvihl, vyzdvižen, vy
zdvižem'

vyzí, z oyzy
vyzína.
vyzirati
vyzískati
výzkum, -u, m.
vyzkoušeti, 3. mn. -cjí
význak, -u, m.

význam, vý
znamný

vyznání, -í, stř.
vyznavač, -e, m.; vy

znavatel, -e, m. ; -te1ka
vyzníti, nikoli vyzníti;

praes. 3. mn. vyzm',
novotv. -znějí; přič.
vyzněl

vyzový
vyzpívati
vyzpovídati se
vyzpytovati
vyzráti, praes. vyzrají,

-zraješ, impt. vyzraj,
a také praes. vyzram,
-á,š, impt. vyzrej; přič.
vyzral, podst. jm. vy
zrání

vyzříti, nikoli vyzřiti;
praes. 3. mm. vyzří,
impt. vyzřimřič. vyzřel,
podst. jm. vyzření

výzva
vyzvánčti, 3. mn. -ějí
vyzvání, -í, stř.
vyzvěděti, -zvím, 3. mn.

vyzvědí
výzvčdy, -ův, m. mn.
vyzvídati
vyzývati (vyzvati); -avý
vyžádati; vyžadovati
vyždímati; vyždimovati
vyžilý
vyžinati (iyžnu)
vyžití, také vyžití ;praes.

vyžiji, -eš, impt. vyžij,
přič. vyžil

vyžití, nikoli vyžití ani
vyžati; praes. vyžnu;
part. vyžna. a vyžal,
vyžav, vyžat, podst. —
jm. vyžetí

Výživa; výživný
vyžle, stř., gen. vyžlete,

mn. vyžlata
vyžloc, m., gen. vyželco

-u, m. ;



vyžnu v. vyžití
vyžrati, vyžeru, -žéřeš,

n. -žereš atd. 5 88
vzácnost, -i, ž.
vzájemnost, -i, ž.
vzbuditi, 3. mn. vzbudí,

přlč. vzbuzen
vzdáli, zdáli, často také

-n 40 '
vzdělávati; vzdělavatel,

-e, m.
vzdéli, zdéli, často také

-h' 5 40
vzdouti, vzedmu, part.

vzedma., -ouc a vzdul,
vzduv, vzdut

vzduch, -u, m.; vzdušný
vzdutí, -í, stř.
vzdychati
vzebrati, vzberu, vzbé

řeš n. vzbereš atd. Š'88
vzedmu v. vzdouti
vzechtíti, vzechtěti;

praes. vzechci, -eš,
impt. vzechtěj, přech.
vzechtě a vzechtěje,
přič. vzechtěl; zastar.

vzejití, vzejdu
vzejmouti, zastar. vzní

ti ; praes. vzejmu,part.
vzejma a vzňal, vzňav,
vzňat; — oheň se vze
jme, oheň se vzňal

vzepnouti, nikoli vze-*
piati; praes. vzepnu;
part. vzepna. a vzpal,
vzpa'v,vzpat, n. vzepial,
-piav, -pia,t; podst. jm..
vzpětí %. vzepětí (ni
koli -pjetí)

vzepřiti, nikolivzepřiti;
praes. vzepru, -přeš,
3. mn. -prou, impt.
vzepři, přech. vzepra,
-ouc, přz'č. vzepřel,
vzepřen

vzestupný
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vzevříti, nikoli vzevřiti;
vzevru, -vřeš, 3. nm.
-vrou; impt. vzevři,
přech. vzevra, -ouc,
přič. vzevřel,podstjm.
vzevření

vzezniti n. vzezněti, m'
koli vzezniti; praes. 3.
mn.vzezní,impt.vzezni,
přlč. vzezněl

vzezření, -í, stř.
vzezříti, nikoli vzezřiti;

praes. vzezřím, 3. mn.
vzezří, impt. vzezři,
přech. vzezře, -íc, přič.
vzezřel,podst. jm. vze
zření

vzhlédnoutí, vzhled
nouti; vzhlédati

vzhloubi, zhloubi, často
také -bí 5 40

vzhůru
vzcházeti, 3. mn. -eji
vzchopiti, 3. mn. -pí
vzíti, vezmu, -eš . . .

i'mpt. vezmi, vezměte . .,
part. vezma., -ouc . . .,
vzal, vzala . . ., vzav,
vzavši . . ., vzat, vza
ta. . . ., podst. jm. vze
tí; ——chybně: vemu,
vemeš . . ., uzmu, u
zmeš . . ., vem, uzmi. . .,
uzmul . . .

vzkázati, vzkáží, impt.
vzkaž; — vzkazovati

vzkřiknouti
vzkřísiti, 3. mn. vzkřísí.

impt. vzkřis, přič.
vzkříšen

vzkvísti, nov.vzkvésti;
vzkvetu, vzkvetl

vzkypěti, 3. mn. -pí
vzletěti, 3. mn. -ti
vzlykati
vzmáhati

_.

vzmíniti se, zmíniti se,
impt. zmiň se

vzmoci se, vzmohu se,
vzmůžeš se, 3. mn.
vzmohouse,impt.vzmoz
se ,

vznášeti, 3. mn. -ejí
vznésti, vznesu, přlč.

vznesen
vznešenost, vznešený
vzniknouti, přič. vznikl
vzníti v. vzejmouti
vznítiti, 3 mn. -tí, impt.

vznět, přžč. vznícen
vznositi, 3. mn. vznosí,

impt. vznos, přlč. vzno
šen

vzpínati
vzpíratí se
vzplakati, vzpláči
vzpomenouti, vzpome

nu, impt. vzpomeň ,přič.
vzpomenul; vzpomněl
je ze vzpomníti v. t.

vzpomínati; vzpomínka.
vzpomníti n. vzpomněti,

praes. 3. mn. vzpomní
va. -mnějí, impt. -mni,
přz'č. vzpomněl;
o tvarech příslušných
je tu -mně-, nikoli -mě- !,

vzpouzeti se, 3. mn.
-ej1' se

vzpřimiti, 3. mn. -mí,
impt. vzpřim

vzpružiti, 3. mn. -ží,
'lmpt. vzpruž

vzrůst, -u, m.
vzrůsti, vzrostu, vzrostl
vztáhnouti, vztáhl,vzta

žen
vzteklý; vzteklík, -a, m. ,'

vzteklice, ž.
vztloušti, ztloušti, často

také -ští 5 40
vztyčiti, 3. mn. -č1',impt.

vztyč; vztyčovati



vzúpěti, 3. mn. -ěji
vzvésti, vzvedu
vzvy'ši, zvýší, často také

-ší 5 40
vzývati
Vždy, vždycky
Vžíti se, vžiji, -eš, impt.

vžij, přič. vžil, vžít

X.

Xantippá, -y, ž.
Xaverius, -ia., m.
Xenofon, -onta, m.
Xerxes, -xa, m.
xylográf, -a, m., dřevo

ryjec

Y.

y, ý, kdy pišcnie 5 3
-y,pomnožna'jména mist

ni toho zakončeni v.
Uhry

Yankee (čtijenký), ame
rický Angličan

York, jm. os. a míst., m.
ypsilon, -u, m.
ysop, -u, m.

Z.

z-, předpona rozdilna' od
s- 5 11

zábava,; zábavný
zaběhlý
záběl, -i, ž.
zabiják, -u, m.
zabíjeti, zabíjím, 3. mn.

-ejí
zabiti, také zabiti; _praes.

zabijí, -eš, impt. zabij,
přič. zabil, zabit

záblesk, -blesku, m.
záboj, -e, m.
zaboleti, 3. mn. -ejí
zábradlí, -í, stř.
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zabrániti, impt. zabraň;
——zabraňovati

zabráti, zaberu, -béřeš
- %. -bereš aid. Š' 88
Zábřeh, -u i -a, m.; zá.

břežský '
zábřesk, -u, m.
zábsti, zabu, zebeš, ze

be. . ., přič. zábl 5 81
zabůsti, zabodu
zabývati se
zaceliti, 3. mn. -lí; za

celeti, 3. mn. -ejí
zacláněti, 3. mn. -ěj1';

záclona.
zácpa
začásté
začáteční pismena vc

lika' 5 1
začátečník, -a„ m.
začínátel, -e, m.; též za

čínatel Š' 17
začinati
začítáti
začíti, nikolizačitimrae

sens začiji, -eš, impt.
začij, přič. začil

začiti, nikoli začiti ani
začáti; praes. začnu;
part. začna. a začal,
začav, začat; začeti

záda, zad, stř. mn.; _
zádíčka.

zadarmo
zadáviti, 3.mn. -v1',impt.

zadav; zadavovati
zádělávaci
zadíráti
zadní, kompt. zadnější

a zazší (nikoli zažší)
zadost učiniti
zadouti, zadmu; part.

zadmá a zadul, zaduv,
zadut, podst. jm. za
dutí

zadráti, zaderu, -déřeš
n. Ádereš atd. 5 88

zádrhel, -h1e, m.; zá,
drhliná

zadřiti, nikoli zadřiti;
praes. zadru, -dřeš, 3.
mn. -drou, impt. zadři,
přech. ZZLdl'a.,-ouc,10řič.
zadřel, zadřen

zadržeti, 3. mn. -ží
záducha
zadumání, -1', stř.
zádumčivý; -ivec, -e, m.
Zádunájí, -i, stř.
záduší, -í, stř.; zádušní
záhada; záhadný
zahájiti, 3. mn. -_jí,impt.

zahaj; zahajovati; za—
hajov'ací

zahálčivý; -ivost, -i, ž.
zaháleč 5 24
zaháleti, 3. mn. -ejí;

zahálka
zaháněti, 3. mn. -ějí;

zaháňka
zaházeti, 3. mn. -e_jí
zahladiti, 3. mn. za.

hladí, přič. zahlazen
záhlaví, -1', stř.
zahlédnouti, zahlednou

ti; zahlížeti, 3. mn. -eji
zahniti i zahníti, zahniji ;

zahnívati
zabnízditi, 3. mn. -dí,

rozk. zahnízdí, přičesíi
zahnížděn, nov. zahníz
děn

zahoditi, 3. mn. záhodí,
přič. zahozen

záhodno
záhon, -u, m.; záhonný
zahořeti, 3. mn. -ří
Záhoří, -1', stř.
zahořklý
zahrádka; zahrádečka
zahrátí, zahrám, -hrej,

-hral, — a zahrátí,
zahrají, -hra_j, -hrál;
srov. hráti



zahřátí, zahřejí, -eš,
impt. zahřej, přič. za,
hřál, zahřát zastar.
zahřán

Záhřeb, -hřeba, m.; zá
hřebský

záhřev, -hřevu, m.; zá
hřevný

zahřívati; zahřívací;za
hřívadlo; zahřívárna.

zahřmíti n. zahřměti,
ale nikoli zahřmiti;
praes. 3. mn. zahřmí,
impt. zahřmi,přič. za
hřměl

zahrozití, 3. mn. -hrozí,
přič. -hrožen

zahuba; záhubný
záhy
záhyb, -u,
zahýbati
zacházeti, 3. mn. -ejí;

zacházka
záchod, -u, m.
zachovavatel, -e, m.;

též zachovávatel 5 17
záchrana, záchranný
zachránce, -e, m., vok.

-ce! zachránitel, -o, m.
zachtíti se %. zachtěti,

ale ne zachtiti; praes.
zachce se, přič. za
chtělo se

zachváceni, -í, stř.

m. ; záhybka

záchvat, -u,m
zachvítí n. zachvěti;

praes. zachvějí, -eš,
impt. zachvěj, přič. za
chvěl, podst. jm. za
chvění

zájem, zájmu, m.
zájezd, -jezdu, m.
zajíc, -e, m.; zajíček,

-a, m.; zajíčkář, -e, m.
zajídati
zajíkati, zajíkavý; za

jíkač, -e, m
Pravidlo..
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zajímati; zajímavý
zajiskřití, 3. mn. -ří
zajisté
zajisti, zajím, zajedí;

rozh. zajez, přech. za.
jeda., -ouc, -ouce; přič.
zajedl

zajíti, zajdu, zašel
zajíždětí, 3. mn. -ějí;

zajížďka
'zájmeno
zajmoutí, nikoli zajati;

praes. zajmu; part.
zajma a zajal, zajav,
zajat, podst. jm. zajetí

zákaz, -u, m.
zakázati, zakáží, impt.

zakaž; — zakazovati
zakázka; zákazník,

m.
základ, -u,m
zakládati; zakládací;

zakladatel, -e, m.
základna; základní
zaklati, zakoli, -kůleš . .,

impt. zakol, přech.
zakole; part. min. za
klal, zaklán. Tvary
praesentni zastaraly.
Srov. klátí

zaklihovati
zaklínač 5 24
zaklínatel, -e,m.; též za.

klínatel 5 17
zaklínati
zaklínití, zaklinovati
zakliti, nikoli zaklíti;

praes. zaklnu, novotv.
zakleji; impt. zaklň,
novotv. zaklej; přech.
zaklna, -ouc, novoto.
zakleje; přič. zaklel,
zaklet

zakližití, -klížíti, rozk.
-k1iž

záklop, -u, m.;
zákmjt, -u, m.

záklopka

zakmitati; zakmitnouti
zákolesník, -u,m
zákolník, -u,m .
zákoník (m. mník), -u,

m.
zákonitý
zákonní, -nný
zákonodárce,

vok. -ce!
zákopm'
zakoušeti, 3. mn. -ejí
zákoutí, -í, stř.
zákožka; zákožnice, ž
zakřiknouti
Zákrov, -u, m.
zákrsek, -sku,m
zákrut, -u,m

cení

-e, m.,

., zakrou

-a, zakrváceti, 3. mn. -ejí
zakrýti, zakryjí; zakrý

vati
zákupník, -a., m
zákuska ; zákusek, -u,m.
zakvílití, 3. mn. -h',

rozh. zakvil
zakyslý
zakývati
zalátatí
zalehlý
Zálesí, -í, stř.
Zálet, -1etu,m. ; záletný;

-ník, -a, m.
zaletěti, 3. mn. -tí
zalévati; zalevač, -e,

m.; zalevadlo
zalézti; zalézati
záležeti, záležím, -íš, 3.

mn. záleží, impt. zá
lež, záležte, přech. zá
leže, -íc, přid. jm. zá,
ležící, vše jako při le
žeti, o. t.; — ale nyni
bývá častěji podle oz.
uměti: 3. mn. záležejí,
impt. záležej, záležejte,
přech. záležeje, -ejíc,
přid. jm. záležející
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záležitost, -i,zž
záliba; zálibný
zalíbiti, 3. mn. -b1',impt.

zalib; zalíbení, -1', stř.
zalití, též zalíti; praes.

zaliji, -1iješ, impt. -1ij,
part. -1ije, -1il, -liv, -1it;
vedle toho je také za
líti, zaleji, -1eješ,impt.
-lej, přech. -leje, -lejíc

záliv, -u, m.
zalívati
záloha; záložna
zálusk, -u,m
záluží, -í, sti.
zamáčeti, 3. mn. -ejí
zamastiti, 3. mn. za

mastí, impt. zamasfa,
_přič. zamaštěn

záměna; záměnný
záměr, -u, m.
záměstí, -í, stř.
zaměstnati
zámezí, -í, stř.;
zamíchati
záminka
zamítati; zamítnouti
zamlčeti, 3. mn. -čí
zámoří, -í, stř.; zámoř

ský
zámožnost, -i,zž
zamříti, nikoli zamřiti;

praes. zamru, -mřeš, 3.
mn. -mrou, přech. za
mra, -ouc, přič. zamřel,
podst. jm. zamření

zamykati
zámysl, -u, m.
zamysliti, zamyšlen; -í,

stř.;'— zamýšleti, 3.
mn. -ejí

zamžiti, také zamžíti
záňadří, -í, stř.
zánartí, -í, stř.
zanášetí, 3. mn.

zanáška
zaneprázdniti, 3. mn.

zámezní

-ejí;
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zaneprázdní, přič. za
neprážďněn, nov. zane
prázdněn

zaneprážďnění, novotv.
zaneprázdnění

zanésti, zanesu, přič. za—
nesen

zanešvařiti, 3. mn. -ří
zánět, -u,m
zanevříti, zanevru, -vřeš
zanikati
zanítiti, 3. mn. -tí, přič.

zanícen; -í, stř.
zanositi, 3. mn. zanosí,

impt. zanos, přič. za
nošen

zánovní
zanýtovati
západ, -u, m.,—
zapadací
zápach; zapáchati
zápal, -u, m.; zápalčivý;

zápalný; zápalka
zapáliti, Tozk.zapal; —

západní

zapalovati
zápas, -u, m.; zápasiti;

zápasník, -a, m.; zá
pasiště, -iště, stř.

zápatí, -í, stř.
zápaží, -1', stř.
zapéci, zapeku, rozk.

zapec
zápěstí, -í, stř.
zapěti, zapěji, -eš, impt.

zapěj, přič. zapěl, za
pěn

zápětí, -í, stř.
zapichnouti, zapíchnou

ti; zapíchati
zapínati; zapinadlo
zapírati
zápis, -11,m.; zápisník,

-u, m.; zápisný
zapisknouti

nouti
zapiti, též zapíti; praes.

i zapísk
' zápřež, -e, z.

zapíjí, -eš, impt. zapíj,
přič. zapil, zapít

záplata; záplatový
zaplésti; zapletu
zápletka
zaplíti, téžzaph'ti;praes.

zapliji, —eš,impl. zaplij,
přič. zaplil, zaplit

zapnouti, nikolizapiatí;
praes. zapnu; part. za.
pna a zapal, zapav,
zapat, nebo zapial, za
piav, zapíat

započíti, započnu; přič.
započal, započat

zápolí, -1', stř.
zapomenouti, zapome

nu, přič. zapomenul;
srov. zapomněti

zapomínat-i; zapomí
navý

zapomněnlivý
zapomněti %.zapomníti,

3. mn. zapomní, přič.
zapomněl, zapomněn

zápor, -u; -ný
zápotocky'
zápověď, -i, ž
zapověděti, zapovím,-íš,

3. mn. zapovědí (ni
koli -poví !), impt. za
pověz, přech. zapověda,
-ouc a noootv. -vědě,
-íc, přič. trp. zapově
děn a často též zapo
Vězen

zapovídati
zapřáhnoutí ;zapřáhatii

zapřahati
zaprati, zaperu, -péřeš

%. -pereš atd. 5 88
Zápraží, -1', stř.

:zápražka (zapražiti)

zapřisahati, -přísahatí;
-přisáhnouti; -přisáhlý

zapříti, nikoli zapřítí;



praesens zapru, -přeš,
3. mn. -prou, impt. za
při, přech. zapra, -ouc,
přič. zapřel, zapřen

záprstí, -í, stř.
zapsati, zapíší, -eš,impt.

zapiš, přžč. zapsal
zapůjčiti, impt. zapůjč;

zapůjčovati; zápůjčka
zapustiti, 3. mn.zapustí,

impt. zapusc, přič. za
puštěn

zapýřiti, 3. mn. -ří
zařaditi, 3. mn. zařadí,

přič. zařazen, novotou
zařaděn

záraz, -11, m.
zarážeti, 3. mn. -ejí
zarážka
zardíti se n. zarděti,

nikoli zarditi ;praes. 3.
mn. zal—dějí, impt. za
rděj, odchyl. zardí a
zal-di; přič. zarděl

záře, ž.; zářiti, rozk. zař
zářez, -řezu, m.
září, na., prvního září,

k prvnímu září a'td._

zaříditi, 3. mn. zařídí,
impt. zařiď, přič. za
řízen

zářijový
zaříkati; zaříkání,-í, stř.
zármutek, -bku, m.
zárodek, -dku, m.,- zá

rodeční
zaroditi, 3. mn. zarodí,

přič. zarozen
zároveň
záruba.
záruka.; zaručiti
zarůsti, zarostu
zarýti, zaryji, -eš, inzpt.

zaryj, přič. zaryl, zaryt
zarzati (nikoli zaržati),

: zařehtati (o koni),
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praes. zarži, zaržeš,
kůň zarže, 3. mn. zarží;

É impt. zarži, -ržete;
přech. zarže, -ržíc,
přič. zarzal (nikoli
zaržal); podst. jm.
zarzání (nikoli zaržání)

zásada; zásadní
zasáhnouti; zasahovati
zásek, -seku, m.
zasévati; zasevač, -e, m.
zasíci, zaseku, zasečeš,

3. mn. zasekou, impt.
zasec

zasilatel, -e,
zasílatel 5 17

zasilati
zásilka
zasipěti, 3. mn. -ějí
zasítimikoli zasiti;praes.

zaseji, -eš, impt. zasej,
přič. zasel, zaset

zaskliti i zasklíti, za
sklím

zaskřípati; ——zaskI-ip
nouti i -skřípnouti

zaslati, -šlu, 3. mn. —šlou,
přech. -šle, -šlíc; srov.

! sláti
Ezaslíbiti, 3. mn. -bí,

rozh. zaslib; zaslíbení,
-i, stř.

zásluha; záslužný
zasmáti se, zasměji se;

zasmání, -í, stř.
zasmušilý
zásobárna
zaspati, zaspím, 3. mn.

-spí; zaspávati
zastánce, zastánce, no

votvar ustrojeny' podle
ochránce, atp.; lépe:
obhájce, obránce, zá
stupce

zastání, -í, stř.
zástava; zástavní
zastavárna

m. ; též

zastávati ; zastavatel,
-e, m.

zastaveníčko
zastavěti, 3. mn. -ějí ; ——

zastaviti, 3. mn. -ví
zástčnek, -nku, m.
zástěra
zastihnouti, přič.

stihl, zastižen
zastínit'i, 3. mn. zastíní,

impt. zastiň
zastiňovati
zastirati
zastkvíti se nebo za

stkvěti se; zastkvím,
-íš, 3. mn. -stkví, impt.
zastkvi, přič. zastkvěl,
podst. jm. zastkvění;
novotv.praes. zastkvějí
se,impt.zastkvěj,přech.
zastkvěje

zástoli, -í, stř.
zastříti, nikoli zastřiti;

praes. zastru, -střeš,
3. mn. -strou, impt. za
stři, přech. zastra, -ouc,
přžč. zastřel, zastřeu

zastuditi, 3. mn. za
studí, přič. zastuzen

zástupce, -e, m.. ook. -ce!
zásuvka
zasvětiti, přič. zasvěcen
zasvištěti, zasvistěti,

3. mn. -ští, -stí
zásvit, -n, m.
zasvititi, 3. mn. zasvítí,

impt. zasvěc (nověji
zasvit) ,

zasvitnouti, přič. —svitl;
zasvítati

zasyčeti, 3. mn. -čí '
zasychati, zasýchati
zasypati (dokonavá) ——

zasýpati (nedokonavé)
zašiti, též zašíti; praes.

zašiji,-eš, impt. zašij,
přič. zašil, zašít
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zaškrt, -u, m.
zašprymovati
zášti, -í, stř.
záštita
zaštítiti
zašuměti, 3. mn. -ějí
zašvihnouti '
zašvitořiti
zatáčeti, 3. mn. -ejí;

zatáčka
zatáhnouti; zatahati
zatápěti, 3. mn. -ějí
zatčeni, -í, stř.
zatéci, zateku, -tečeš,

impt. zatec; zatékati
záti, zejí, zeješ, impt.

zej, přeck. zeje, zejíc;
přič. zál, odchyl. zel

zatím a za tím rozdilné
5 90; ——zatímní, -ný

zatínati
zatípati
zátiší, -1', stř.
zatíti, nikoli zaťatí;prae

sens zatnu ;part. zatna
a zaťal, zaťav, zaťat,
poclst. jm. zatětí

zátka
zatlouci, zatluku, za

tlučeš, 3. mm. zatlukou,
impt. zatluc

zátoka, zátočka,zátočina
zátopa
zatřásti, zatřasu n. za

třesu 5 81
zatřiskati
zatříti, nikoli zatřiti;

praes. zatru, -třeš, 3.
mn. -trou, impt. zatři,
přech. zatra, —ouc,přič.
zatřel, zatřen

zatřpytěti i zatřpytiti,
3. mn. -tí

zatýkati; zatýkací; za
tykač, -e, m.

zaúčtovati
zaujímati
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zaúpěti, 3. mn. -ějí
závada; závadný
zavaděti, 3. mn. -ějí _
zavaleti, 3. mn. -ejí
zavalitý
zaváněti, 3. mn. -vanějí,

impt. -vá.něj, přech.
-vá.něje

zaváti, zavěji, zavál,
zavátý

zavázati, zaváži, impt.
zavaž; — zavazovati

závazek, -zku, m.
závazný
zavážeti, 3. mn. -ejí
závaží, -í, stř.
závažný
zavčas
zavdati, zavdám
závdavek, -vku, m.
zavděk vzíti
zavěj, -e, ž.
závěr, -u, m.; zavěrek;

závěrečný; závěrný
závěs, -u, m.; zavěs

nice, ž.
zavěsiti, 3. mn. zavěsí,

impt. zavěs, přič. za
věšen

zavésti, zavedu
závět, -i, ž.
závětí, -í, stř.
závětří, -í, stř.
zavézti, zavezu, přič.

zavezen
záviděti, 3. mn. závidí,

impt. zaviď, přech. zá.
vidě, -vidíc

zavíjeti, 3. mn. -ejí
zavilý
zaviniti, 3. mn. -ní
zavinouti; zavinovati
zavirati; zavírka n. zá

věrka
záviseti, 3. mn. -sí
závislý; -ost, -i, ž.
závist, -i, ž.; -ivý

Záviše, Záviš, -e, m.
závit, —u, m.; zavitek,

-u, m.; závitkový
zavítati
zaviti, též zavíti; praes.

zaviji, -eš, impt. zavij,
přič. zavil, zavit

zavívati
zavláčeti, 3. mn. -e_jí
závlačka
zavléci, zavleku, za

vlečeš, 3. mn. zavlekou,
impt. zavlec

závod, -u, m.; závodiště,
-iště, stř.; závodník,
-a, m.

závrať, -i, ž.; závratný
zavrci, zavrhnouti
zavříti, nikoli zavřiti;

praesens zavřu, -vřeš,
impt. zavři, přech. za
vra, -ouc, přič. zavřel,
zavřen

zavrtěti, 3. mn. -ti
zavýti, zavyji, -eš, impf.

zavyj, přič. zavyl
zavzníti n. zazniti, 3.

mn. -ní

zazditi, též zazdíti;
praes. 3. mn. zazdí,
impt. zazdi, přič. za—
zdil, zazděn

záze, zaz, zadněji
zazliti, téžzazliti; prae

sens 3. mn. zazlí, impt.
zazli, přič. zazlíl, za
zlen

zazníti n. zazněti, nikoli
zazniti; praes. 3. mn.
zazní, impt. zazni,přič.
zazněl, poclst. jm. za
znění

zazpívati
zázrak, -u,m.; zázračný
zazřiti, nikoli zazřiti;

praesens 3. mn. zazři,



žmpť. zazři, přžč. za
zřel, zazřen

zazši, kompt. k zadní
zázvor, -u, m.
zážeh, -u, m.
zažíci, zažhu, zažžeš,

3. mn. zažhou, impt.
zažzi, part. zažehl, za.
žhla, zažžen; zažeh
nouti

zažitelný, na př. pokrm
zažiti, též zažíti; praes.

zažijí, -eš, žmpt. zažij,
přžč. zažil, zažít

zažití, -í, stř.
zaživati, zažívací
záživný; -ost, -i, ž.
zbabělý
zbadati
zbahněti, 3. mn. -ějí
zbarviti, 3. mn. -ví
zbásniti, 3. mn. -sní
zbaviti, 3. mn. -ví
zbědovaný
zběh ž sběh, -a, m.

(uprchlík)
zběhlost, -i, ž.
zběhnouti se, udáti se
zběleti, 3. mn. -ejí
zběsilý
zběžný; -ě
zbíhati (zběh)
zbíjeti, 3. mn. -ejí
zbíliti, 3. mn. -1í, impt.

zbil %. zběl
Zbiroh n. Zbirov, -a, m.
zbíti, zbíji, -eš, žmpt.

zbij, příč. zbil, zbit
zblazniti, 3. mm. -ní
zblběti, 3. mn. -ějí
zblednouti, přžč. zbledl
z blízka
zblo
zblouditi, rozh. zbluď
zbodati, zbůsti
zbohatěti, 3. mn. -ějí :

zbohatnouti

__ 197 _.

zbojník, -a., m.
zbořiti, 3. mn. -ří
zbortiti, 3. mn. -tí
zbourati
zboži, -í, stř.; zbožíčko
zbožný
zbraň, -ě, ž.
Zbraslav, -ě, č.jm. míst

ní: do Zbraslavě atd.
zbrázditi, 3. mn. zbra

zdí, přžč. zbražděn
zbrklý
zbroj, -e, ž.; zbrojírna
zbrotiti, 3. mn. -tí, příč.

zbrocen

zbuditi, 3. mn. zbudí,
příč. zbuzen

zbudovati
zbůhdarma
zbujeti, 3. mn. -ejí;

zbujněti, 3. mn. -ějí
zbůjník, -a, m.
zbystřit!
zbytek, -u, m. ; zbytečný
zbýti, zbudu, zbyl; zbytí
zbývati
zcela
zceleti, 3. mn. -ejí
zcepeněti, 3. mn. -ějí
zcípati, zcípnouti
zčerněti, 3. mn. -ějí
zčerstva
zčerveněti, 3. mn. -ějí
zčervivěti, 3. mn. —ějí
zčeštíti
z čista jasna
zčistíti, příč. zčištěn
zda, zdaž; zdali, -iž
zdáli, často také zdáli

5 40
zdání, -1', stř.
zdánlivý
zdarma
zdárný
zdát! se, praes. zdam

se, zdůš se . . ., impt.

zde_jse . . ., přede. přít.
zdaje se, zdajíc se . . .,
příč. min. zdál se,
podst. jm. zdání

zdejší
zdělati, zpracovati
zdéli, často také zdélí

40
Zdeněk, Zdeňka, m.
Zderaz, -u, m., podle

vz. dub
zděsiti, přžč. zděšen
zdíti, zdím, 3. mn. zdí,

žmpt. zdi, přič. zdil
zdivočeti: divokýmsc

státi,'3. mn. zdivočejí,
impt. zdivočej ,příč. zd'i
vočel,podst. jm. zdivo
čem'- '

zdivočiti : divokýmuči
niti, 3. mn. zdivočí,
žmpt. zdivoč,1)ř'íč. zdi
vočil, zdivočen

zdlouhavý
zdobiti
zdokonaliti
zdola
zdomácněti, 3. mn.. -ějí
zdrabati se
zdráv, -a, -o; zdravý,

-á, -é
zdraví, —1',stř.
zdražiti, 3. mn. -ží
zdrcený (zdrtiti)
zdřevěněti, 3. mn. -ějí
zdřímati; zdřimnouti

i zdřímnouti

zdrobněti, 3. mn. -ějí
zdroj, -e, m.
zdrželivý
zdržeti, 3. mn. -ž1'
zdůvodniti, 3. mn. -i
zdvíhati, zdvihadlo
zdvihnouti, part. min.

zdvihl . . ., zdvih, -ši,
-še, zdvižen; odchylky:



zdvihnul, zdvihnuv,
zdvihnut

zdvojené litery v slovžch
přejatých 5 2

zdvojiti, 3. mn. -jí
zdvojnásobiti, 3. mn. —bí
zdvořilý
zdymadlo, -a., stř.
zebrati, zberu, zbéřešn.

zbereš atd. 5 88
zeď, gen. zdi (a -ě) Š' 48
zedničiti, 3. mn. -č1'
zedrati, zderu, zdéřeš %.

zdereš atd. 5 88
zedřiti, nikoli zedřiti;

praes. zedru, zedřeš,
3. mn. zedrou, impt.
zedři,přech. zedra.,-ouc,
přič. zedřel, zedřen

zefyr, -u, m.
zejména
zeleň, -ě (zastal-. -i)
zeleněti, 3. mm. -ěji
zelí, -1', stř.
zelináí', —e,m.
zelinný
zelotický
zeman v. zeměnin
zemdlíti 'n. zemdleti :

mdly'm se státi, 3. mn.
zemdleji, impt. zemdlej,
přič. zemd1e1,p0dst.jm.
zemdleni

zemdliti : mdlgjmuči
niti, také zemdliti;
praes. 3. mn. zemdli,
impt. zemdli, přič. ze
mdlil, zemdlen

zeměnín, gen. zeměnina.
atd., obyčejně zeman,
-s. atd.; mn. nom. ze
mané, gen. -ův, dat.
-ům, akk. -y, lok. -ech,
instr. -y 5 30

zemliti, zemleti, nikoli
zemliti; praes. zmelu
(zastar. -i), -eš, impt.
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zmel, přech. zmele, -ic,
přič. zemlel, zemlet.

zemni
zemříti, nikoli zemřiti;

praes. zemru, -mřeš, 3.
mn. -mrou,impt. zemři,
přech. zemra, -ouc,přič.
zemřel, podsl. jm. ze
mřeni

zenit, -u, m.
zepříti m. vzepřiti, v. t.
zesíleti n. sesileti, 3 mn.

-sileji
zesíliti n. sesíliti, 3. mn.

-silí, impt. -sil
'i'“ *.,enelóhnnnl—i,

přič. -slábl
zesnouti; zesnulý
zespod
zestárnouti, sestárnouti
zestříhati, sestř
zešedivěti %. sešedivěti,

3. mn. -vě_ji
zeť, -ě 5 49
zetlíti n. zetleti, nikoli

zetliti; praes. zetlím,
-iš, 3. mn. -ej1', impt.
zetlej, -ejte, přech. ze
tleje, -ejíc, přič. zetlel;
chybně stliti, stleti,
impt. stli, stlete

zetřiti, nikoli zetřiti;
praes. zeti—u,-třeš, 3.mn.
-trou, impt. zetři,přech.
zetra, -ouc, přič. zeti—el,
zetřen

zevšedněti, 3. mn. -ějí
zežloutnouti
zežulka, žežulka.
zfanfrněti se ; zfantiti se
zfouknouti, sfouk
zhaněti, 3. mn. -ě_jí
zhanobiti, 3. mn. -bí
zhasínati
zhasiti, 3. mn. -sí, impt.

zhas, přič. zhašen; —'
zhášeti, 3. mn. -ěji; —

zhasnouti; — zhasil,
zhášel jsem oheň, a
oheň zhasl

zhlédnoutí, zhlednouti
: zpozorovali

zhloubi, také zhloubi
zhloupěti, 3. mn. -ějí
zhltiti, 3. mn. -t1',přič.

zhlcen
zhmožděnina
zhnísti, zhnětu
zhnusiti, 3. mn. -si,přič.

zhnušen
zhojiti, 3. nm. -jí; zho

jení, -í, stř.
zhola
zhoršiti, 3. mn. -š1'
zhostiti se, 3. mn. -sti,

impt. zhostí, přič. zho
štěn

zhotovitel, -e, m.
zhouba; zhoubce,

m., vok. -ce!
zhovaděti, 3. mn. -ějí
zhrbatěti, 3. mn. -ěji
zhrdnouti, přič. zhrdl;

zhrděti, 3. mn. -ějí;
zhrdati

zhřešiti, 3. mm. -ši
zhřívati
zhroziti se, 3. mn. -zi,

impt. zhroz se
zhruba
zhruběti, 3. mn. -ějí
zhrzeti, 3. mn. -eji
zhubeněti, 3. mn. -ějí
zhubiti, 3. mn. -bi
zhurta.
zhusta
zhustiti,

impt.
zhuštěn

zhynouti
zhýralý
zhyzditi, 3. mn. zhyzdí,

přič. zhyžděn
zchátralý

-ce,

-sti ,
přič.

3. mn.
zhusť,



zchladiti, příč. zchla
zen; zchladnoutí

zchoditi, přz'č. zchozen
zchoulostivěti, 3. mn.

-ějí
zchřadnouti,

zchřadl
zchroměti, 3. mn. -ějí
zchudnouti, přžč.zchudl

příč.

zehytralý
zchytřeti, 3. mn. -e_jí
zídka
Zikmund, -a, m.
zimolez, -lezu, m
zimomřivý
zimostráz, -e, m.
zinek, zinku, na.
zírati
zisk, -u, m.;
získati
zištný
zítra,; zítřejší;

-třka, m
zívati; zívnouti
zjasniti, 3. mn. -ní
zjednati koho, co
zjedovatěti, 3. mn. -ějí
zjemněti, 3. mn. -ěji
zjev, -u, m.; zjeviti,

3. mn. -ví; zjevení -í,
stř.

ziezditi, 3. mn. -dí,příč.
zježděn

zježiti
zjimati
zjinačiti
zjistiti, 3. mn. -tí, impt.

zjist, příč. zjištěn; zji
štění, -í, str.

zjítřiti
zkaliti, 3. mn. -lí; zká

leti, 3. mn. -ejí, pošpi
m'tž

zkamenělinu
zkameněti, 3. mn. -ějí
zkáza

ziskový

zítřek,
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zkaziti, 3. mn. zkazí,
žmpt. zkaz, přžč. zkažen

zklamati
zkoprněti, 3. mn.
zkorati, okorati
z kořen vyvrátiti
zkormouceni
zkorrigovati
zkostnatěti, 3. mn. -ějí
zkoumati
zkoušeti, 3. mn.
zkouška
zkratek, -u, m., nebo

zkratka, zkrácenina
zkrátiti, rozk. zkrat,

přžč. zkrácen; -í
zkrátka, krátce
zkřehlý
zkřesati
zkřiviti, 3. mn. -ví
zkřížiti, 3. mn. -ží, impt.

zkříž
zkrotiti, 3. mn. -tí, přžč.

zkíocen; zkíotnouti
zkroušenost, -i, ž.
zkroutiti, 1ozlc.zkruc,

příč. zkroucen
zkrváceti, 3. mn. -ejí
zkrvavěti, 3. mm. -ějí;

— zkrvavití, 3. mn.
zkrvaví

zkusiti, impt. zkus,přžč.
zkušen

zkušenost, -i,zž
zkvísti, novotv. zkvésti,

zkvetu; zkvítati
zkynouti
zkypřeti, 3. mn. -ejí
. (kyprým se státi) —

zkypřiti, 3. mn. -ří
(kyprým učiniti)

zkysati
zlámati
zlato
zlatolící
zlatoskvoucí

stkvoucí

-ějí

-ejí

a' zlato

zlatoústý
zléčiti, impt. zleč
zlehčiti, 3. mn. -čí, zleh

čen; -í
zlehka, zlehoučka.
zlenivěti, 3. mn. -ějí
zlepšiti, 3. mn. -ší
zletilý
zlezti, zlezu
zlibati
zlidnatěti, 3. mn. -ějí
zločinný
zlolajný
zlombidlo
zlomyslný
zlosyn, -a., m
zlotřilý
zlozvyk, -u, m.
zlý, horší, nejhorší
zmáčeti, 3. mn. -ejí
zmáhati, vzmáhati
zmáchati
zmalátněti, 3. mn. -ějí
zmalomyslněti, 3. mn.

-ějí
zmámenost, -i, ž.
zmařiti, 3. mn. -ří
zmástí, zmatu, zmateš,

přžč. zmátl, zmaten;
podst jm. zmatení a
změtení 5 81

zmatečný
změknouti, změkl
změna; změniti
zmenšiti, 3. mn. -ší
změřiti, 3. mn. -ří
zmeškání
zmetek, -tka, m
změtení : zmatení, v.

zmásti
zmije, ž
zmíniti se, rozk. zmiň

ee; zmínka,
zmírniti, 3. mn. -ní
zmítati
zmizeti, 3. mn. -ejí
zmlklý



zmnožiti
zmoci, zmohu, zmůžeš,

3. mn. zmohou,.impt.
zmoz, part. zmoha.,
zmohl, zmožen

zmocněti, 3. mn. -ějí
zmodrati
zmoknouti, příč. zmokl
zmotati
zmoudřeti, 3. mn. -ejí
zmožditi, zhmožditi
zmrhati
zmrtvěti, 3. mn. -ějí
zmrviti, 3. mn. zmrvi
zmrzačiti
zmrzlík, -a„ m.
zmužilý; -ost, -i, ž.
zmýliti se, rozh. zmylse
zmýti, zmyji
znáhla
znamení, -i, stř.; zna

ménko
známka; známkovati
znásilniti
znáti, znám, -á.š, 3. mn.

znají, žmpt. znej, přech..
znaje, -aj1'c

znečistiti, impt. znečisť,
přžč. znečištěn

znenáhla
znění, -í, stř.
znesnadniti so
zneuctiti, též zneuctíti
znevážiti, žmpt. znevaž
zničiti
zniknouti, přžč. znikl
zníti, zním, -iš, 3. mn.

zni a novotv. zuějí,
impt. zni, zněte, přech.
zně, znic a novotv.
zněje, znějíc, přid. jm.
zníci a znějící

znova, znovu
znovuzrození, -1',stř.
zobati, zobu, -eš, 3. mn.

zobou, a také zobám,
-áš, 3. mn. -ají, impt.
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zob, zobte a častěji
zobej, zobejte, přech.
zobaje, -a.jíc

zobecněti, 3. mn. -ějí
zobraoeti, 3. mn. -ejí
zočiti
zohaviti
zohýbati
zohyzditi, impt. zohyzď,

příč. zohyžděn
zora
zorati
zornička
zosobnění, -í, stř.
zostřiti
zošklivěti (ošklivým se

státi), 3. mn. -ěji —
zoškliviti (ošklivým u
činiti), 3. mn. -v1'

zotaviti se
zotroěiti
zoufalství, -í, stř.
zouti, zuji, -eš, impt.

zuj, přech. zuje, zujíc,
přžč. zul, trp. zut

zoužiti, zůžiti, impt. zuž;
jiné je soužití; — zu
žovati

zpáěiti, impt. zpač
zpanštěti, 3. mn. -ějí
zpátečník, -a, m.
zpěčovati so
zpeněžiti
zpěniti
zpět
zpěv, —u,m.
zpilý
zpíti, zpiji, -eš, impt.

zpij, příč. zpil, zpit
zpitoměti, 3. mn. -ějí
zpečetiti, příč. zpečetěn
zpívati
zplakati
zplaniti
zplápolati
zplasknouti, zplaskl
zplesati

zplichtiti
zplnomocnění
zploditi, přžč. zplozen
zploštiti, 3. mn. -ští —

zploštěti, 3. mn. -ějí
zpod (na př. stolu)
zpodstatnělý
zpomenouti, vzpome

nouti
zpomníti n. zpomněti

(ze vzpomn-), 3. mn.
zpomní n. -mnějí, přžč.
zpomněl; — ?) tvarech
příslušných je tu -mně-,
nikoli -mě-!

zponenáhla
zporážeti, 3. mn. -ejí
zpotiti se, přžč. zpocen
zpotvoření
zpousta. ?: spousta
zpouzeti se, 3. mn.

-ej1' se
zpověď, -i, ž. ,' -ni; -ník ,

-a., m.
zpovídati se
zpozdilost, -i, ž.
zpozditi, 3. mn. zpozdí,

přžč. zpožděn, podsl.
jm. zpoždění

zpozorovati
zpracovati
zprahlý
zpráchnivěti, 3. mn.

-ěji
zpráva, zvěst
zpravidla (1 z pravidla.

5 90
zpraviti, dáti vědomost
zpravodaj, -e, _m.
zpražiti
zpředu
zpřehýbati
zpřerážeti, 3. mn. -ejí
zpřetínati
zpřevraceti, 3. mn. -ejí
zpříěiti, žmpt. zpřič
zpříiemniti



zpříma _
zpřímiti, rozk. zpřim
zpřítomniti
zpronevěření, -í, stř.
zpropadený
zpropitné, -ého, stř., z“

Spropitné
zprostiti : prostýmuči

niti, zbaviti, 3. mn.
zprostí, žmpt. zprost;
příčestí zproštěn

zprostředkovati
zprotiviti se, 3. mn. -ví

se
zprvu
zprzniti
zpuchřeti, 3. mnf -ejí
zpupný
zpurný, vzpurný
způsob, -u; způsobilý;

způsobiti; způsobný
zpustiti : pustým uči

niti, 3. mn. zpustl,
přžč. zpuštěn

zpustlý; zpustlost, -i, ž.
zpustnouti, příč. zpustl
zpýchati
zpyšnčti, 3. mn. -ějí
zpytatel, -e, m.
zpytovati
zrada
zrádce, -e, m., vok. -ce!

zrádkyně, ž.
zraditi, 3. mn.

příč. zrazen
zrádný
zradovati se
zralý
z rána
zraniti
zrůti, zrají, zraješ . . .,

a také zram, zraš . . .,
3. mn. zrají, žmpt. zraj,
zrajte a zrej, zrejte,
přech. zraje, zrajíc,
příč. zrál, podst. jm.

' zrání

zradí,

Pravidla.
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zrazovati
zrcátko, zrcadélko
zřejmý
zřetelný
zřezati, zřeží
zřícenina
zříci se, odříci se,

zřeknu se
zřiditi, 3. mm. zřídí,

žmpt. zřiď, přžč. zřízen,
podst. jm. zřízení

zřídka
zřídlo; zřídelný
zříkati se
zřítelnice, ž.
zřítiti se, přič. zřícen
zřízenec, -e, m.
zřízení, -í, stř.
zrní, -i, stř.; zrno; zrní

čko; zrnéčko 15zrnečko
zroditi, 3. mm. zrodí,

přžč. zrozen
zrositi, impt. zros, přžč.

ZI'OSGD.

zroubiti
zrovna
zručný; -ost, -i, ž.
zruměněti, 3. mn. -ěji
zrůst, vzrůst, -u, m.
zrůsti, zrostu
zrychliti
zrýti, zryji, zryj
zsinalý; -ost, -i, ž.
zšedivěti, 3. mn. -ějí
zšera
zšíleti, 3. mn. -ejí
zšíti, zšijí, -eš, impt. zšij,

příč. zšil, zšit
ztéci, zteku, ztečeš, 3.

mn. ztekou, impt. ztec
ztělesniti
ztenčiti
ztenka, tengo
ztepilý; -ost, -i, ž.
ztepla
ztěžka
zticha 5 90

ztichnouti, ztichl, ztišen
ztišiti
ztloustnutí, -í, stř.
ztotožniti
ztráceti, 3. mn. -ejí
ztrápený, strápený
ztráta,; ztratiti, ztracen
ztrestati, ztresci i ztre

stám
ztřeštěnost, -i, ž.
ztrmáceti, 3. mn. -ejí
ztrnutí, —í,stř.
ztrojnásobiti
ztroskotati
ztrouchnivěti, 3.

-ějí
ztrýzniti
ztučněti, 3. mn. -ě_jí
ztuhnouti, ztuhl
ztuclmouti, ztuchl
ztupěti, 3. mn. -ějí
ztvrditi, ztvrzen
ztvrdnouti, ztvrdl
ztýrati
zubří, ze zubra
zúčastniti se
z úmyslu, zůmyslný
zúplna
zuí'iti; zuřivý
zúrodniti; zúrodňovati
zúrokovati
zůstalý
zůstati
zůstaviti
Zuzanna
zúžiti, zužovati, užším

činiti
zužitkovati
zvač, -e, m.
zvadnouti, zvadl .
—zváněti, vyzvánětí atp.,

3. mn. -zvánějí, žmpt.
-zvaněj, přec/z. -zva
něje, -ějíc

zvašnivěti, 3. mn. -ějí
zváti, zvu, zveš, 3. mn.

zvou, zastar. zovu,
14

Win.



zůveš. . ., zovou; impt.
zví, zvěte, zastar. zov,
zovte; přech. zova, zo
vouc,n0v0tv. zva, zvouc

zváti, zvěji, -eš, žmpt.
zvěj, přič. zvál, zvát

zvážiti, impt. zvaž
zvěčniti
zvedati; zvednout-i
zvedený
zvěděti, 3. mn. -di, impt.

zvěď, přech. zvěda,
-ouc, -ouce

zvelebiti
zveličiti
zvenčí
zvěř, -e (-i zastav-.), ž.
zveršovati
zvěst, -i, ž.
zvěsti, zvedu
zvětralý
zvětšení, —i,stř. (zvětšiti)
zvetšeti, 3. mn. -eji
zvětšovati, zvětšiti
zvíci, často také zvící

5 40
zvídati
zviklati
zvíře; -ete, stř., zvířát

ko; zvířecí; zvířectvo
zvitěziti, impt. zvítěz
zvíti, zviji, -eš, impt.

zvij, přič. zvil, zvit
zvlhnouti, zvlhl
zvlniti
zvodnatěti, 3. mn. -ěji
zvolati
zvolna
zvonař, —e,m.
zvonice, ž. (věž)
zvoník (m. -nník),-a, m.
zvraceti, 3. mn. -ej1'
zvrátiti, zvrat, zvrácen
zvratný
zvrhnuti, -i, stř.
zvučný

vzvůle, z.
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zvykati, zvyknouti
zvýší, často také zvýší

5 40
zvýšiti, impt. zvyš; zvy

šovati
zželeti se
zženštilost, -i, ž.
zžiravý

Ž.

žába, žabou, žab, žabám,
žabách, žabami

žabě, -ěte, stř.
žabí, ze žáby
žábra; žábrový

:žábřik, -u, m., bylina
žactvo
žáček, -a, m.; žačka
žadatel, -e, na.
žádný
žadoniti
žádost, -i, ž.; žádostivý
žádoucí
žalm; žáhavý
žahadlo
žákovský
žákyně, ž.
žalobce, -e, m., vok. -ce!
žaltář, -e, m.
žaluzie, ž.
žár, -u, 171.
žárlivý; -ivost, -i, ž.
žároviště, -iště, stř.
žasnouti, žasl
žatva
žblunkati

ďar, -u, m.
ždímati

vždmu v. žíti, žmu, ždmu
lžebérko, žebirko
'žebrák; -ácký
žebřík, řebřik, —u,m.
žéci v. žíci
želeti, 3. mn. želejí;

impt. želej, želejte, od
_ chylhou žel. želte;

přech. želeje, -ejic; příč.
želel

železnice, ž.
želizko
ženich, -a, m.; ženíšek,

-a, m.
ženijní (sbor)
ženkýl, -a, m.
žernov, -u. m.; žel-nů

vek, -u, 771.
žertva
žežhulka, žežulka, ze

zulka
žhářství

|žhavýžhouci
žhu v. žíci
žíci, dříve žéci, praes.

žhu, žžeš, 3. mn. žhou,
impt. žzi, žzete, přech.
žha, žhouc, příč. žehl,
žhla, žhlo, žhli a také
žehla atd., trp. žžen.
Sloveso to zastarala a
mnohých tvarů jeho
se již neužívá; nahra—
zují se tvary sloves
jiných (palíti, -žhnouti)

!žihati; žihadlo
ížíhavý; žihavka
Šžíla, žilou, žil, žilám,
| žilách, žilami
žilka; žilkovati
žilnatý
žilobití, -i, stř.
žilový
žíně, ž.; žíněný

.žiněnka
žínka, 1. od žíně, 2. od

žena
žirafa

|žíravy
|žírný
ížiti, -í, stř. ,
:žíti, žiji, -eš, 3. mn.
i žiji, impt. žij, žijte,
| přech. žije, žijíc. Dříve



bylo žití, živu, přech.
živa, -ouc, z čehož je
přid. jm. živoucí

žití, žmu, ždmu, zasta
rala _a nahrazuje se
opět-ovacžm ždímati

žíti, žnu, -eš, impt. žni,
part. žna, -ouc a žal,
žav, žat, podst. jm.. žetl

živel, -v1u, m.
živobytí, stř.
živočich, -a, m.; živo

čišstvo
život, -a., m.; živůt—ek,-a,

m.
živoucí : žijící, v. žíti,

žiji
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žízeň, -zně, ž.
žízněti, 3. mn. -ějí
žíznivý
žížala
Žižkov, -a, m.
žlábkovati
žláza„ žlazou i žlázou
žláznatý
žloutenice, ž.
žluč, -i, ž.
žluna
žluť, -i, ž.
žluva
žmu v. žití, žmu
žnec, žence, m.
žnouti v. žití, žnu
žoldnéř, -e, m.

i

|

žráti, žeru, žéřcš n. že—
reš atd., 3. mn. žerou;
impt. žeř, žeřte a žer,
žerte; přec-h.žera, -ouc.
Jiné je žříti, žru, v.
požříti

žříti v. požřiti
žula; žulový
župa
župan, -u, m.
žvástati
žváti, žvu, -eš, 3. mn.

žvou, impt. žvi, žvěte,
přech. žva, žvouc, příč.
žval

žvýkati.


