piípadech
a|e i hospodjn rnalynr písmenem)' V takovj.ch
píšeme
však
Drisledně
zachováváme zpŮsob autortiv.
pozbylo
kde
malé písmeno ve slově brih, pánb h tam,
sponáboženslréhoobsalru a stalo se součástíustáleného
pá'npozdra,o
páttbťth,
zaplať
múi
jeni: ach bože, bože
,
aby b }l
bťlh,,spánetnbohent, tlej vám pánb h zdraví,
clal apoď.
pohádkách, se
V některy.clr star.šíchtextech, zvláště v
psaly
s r'elkfm písnrenem všechny nadpŤirozené bytosti
.$roáník,\/íIu,
apod.); v takovj,ch piípadech počáSttc]ičko
tečnípísmena upravujeme na malá. Naopak múžeobecné
jako
jméno fungovat v některj,ch textech (alegoriích)
j,oé'o vlastní (t(at, Smrt); píše-lije arrtor s vellrfmi pís.

m e n \ - .p o r r e c l r á r . á mjrr'. '
pováu.a pi**ena clále ponechár'áme u abstraktních
Po.
Láska,
je arrtor jalro s'vmbo|y:, osud,
jmri,
.lnra, chápe-li
a
Spral,etJlnost,Práce, Prozíetelnost, Umění atp.,
l,š.,j" ta-, kctc icjich užití má zvláštní funkci: vyjadÍuje
on a ona),
se jím napi'íklad citovy vztah (osloveniI\|I'istíe,
v pravém
(Níc,
Umění
zdra"riuje se jím obsah s1ova
slova smgslu) aPod.
hojné ve
Zdvor:ilostní vašn'osta,vašnostirl, vaše míIost,
písme.
malj,m
s
Pravidel
podle
starších textech, píšcnre
krá'Iopsltá
Jasnost,
jako:
císaňslcá
trcm na rozdíI od piípadú
N,Iilos t, \r rtšc I;r 'Iol, sk'á hÍilo stí (J asno sti).
pÍídavné
Pravopisem talré rozlišujeme pÍípady, kdy
pňínaznačuje
jména
pouze
jméno oď.lo,e,,é orl místního
vIá.
slečna;
solsolovská
slušnost k rnístu: rgtíi sionslt1j;
oda kurond'gka bílinstt!; Prkoš, bitiruski1 pán; Petr, é
vlastního
,íE, od'těch |íípadú,kdy má nebo nabj'vá funkci
Bilin.
rytíí Siorlslli1; slečnrl Sokolovsltá; vlddyka
1,',"á.,u.
"ski1;
Kateíina
l{tlronsk!;
Petr
Prkoš Bitinsl{t; Bilirlstu);
pÍesnou hra.
ziian,na; kněžna Zaháťlská apod. Stanovit
Editor se
nici je dost nesnaďrréa někdy i problematické.
které odrivodr,šalrmusí rozhodnout pro drisledné Ícšení,
ní v edičnípoznámce.
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Zkratlry, poněvadž jsou záležitostí čistě grafickou, nor.
rnalizujeme podle dnešního rizu: Sv., atd,, mI', st,, It.g
místo SvaÚ., a, t, d., mlad,, star., kil, apod. Podoby sklo.
ůovanj'ch zkratek jako dra, dru, dro,li upravujeme na
nesklonné dr. V uměleckém díle, v souvislém, plynulém
textu je lépe zliratky rozepisova[, neboť jejich užívání
zde plisobí rušivě (polrud ovšem autor zlrralkami nesle.
duje nějakj' stylistickj. záměr). Zkratky ponecháváme
v textech, kde je položen driraz na věcné sdělení, napí.
v referátech, zprávách, v některé korespondenci apod.
Zkratku múŽeme rozepsat ovšem jen tehdy, zliracuje-li
jen jeden rnožny tvar, nikoli tehdy, když bychom mohli
zkratku rozepsat několika zprisoby (p. u množného čísla
mriže znamenat pdruí nebo pá.nové a ve staršídobě i potrcvé).
Ve větném kontextu rozpisujeme i číslovky. Pii slov.
ním pÍepisu číslovekvyjádŤenj.ch v základním textu čís.
licí užíváme tvarri. u autora doloženych (čtyry, desíti,
dvacítí, tÍícítilet{1;tj.ká se to i číslovek složenychl pět.
ačtaÍicet' dpacet tií). u letopočtri, měr, vah a vribec píi
ťrdajíchvj'počtového nebo statistického charakteru číslice
uerozepisujeme.

KVANTITA
Jedním z nejobtížnějšíchproblém pii ripravě textu
je livantita v domácích slovech' Situace je tu nadto ztížena tím, že nemáme žádnou jazykovou pŤíručku,která by
vyčerpávajícim zprisobem zachytila všechny existující od.
lišné kvantity, a tak se m žeme pňi práci opírat velmi
častojen o vlastní znalost jazykového materiálu. Doklady
pro podporu ojedinělé kvantity musíme často pracně hledat. I když, zejména ve starších,obrozerrskjzch tiscích je
rozlišení ztiženo špatnou kvalitou tisku, uemri žeme kaž-
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dou odlišnou kvantitu, pro kterou nemáme ihned vysvětji podle
lení, chápat jako tiskovou chybu a upravovat
dnešní normy. Pňíčirrouodchylné kvantity m že bj.t vliv
lidového jazyka, piíbuznost slov, odvozeniny, analo.

z rÝcluždrivodri upravujemeu autorri 20. stoletíz období
mezi oběma válkami kvantitu ve slovech zvíídtko,hŤibátko, pŤisaha,*jejichž užití bylo \Ynuceno jen poža-

gie.
Driležitfm činitelem l' této oblasti je dobová norma.
Rozumíme jí stav spisovného jazyka, popsanf v mluvnicích, slovnících a jinj.ch jazylrovj.ch piíručkách určité
doby a odrážejícíse v jazyce literatury této doby. IVlezi
dobovou normou (a později i její kodifikací) a soudobym
literárním jazykem nebj.vá však shoda. Zvláště v textech
ještě ustálená
z doby raně obrozenské, kdy nebyla norma
je
obtížnéa
často
a spisovnj. jazyk se teprve vytváŤel,
bez znalosti jazykového materiálu nemožné tozeznat
chybu od sice nezvyklého, ale ve své době existujícího
nebo odrivodnitelnélro tvaru. V pozdějších obdobích, na.
pňíklad ve čtyiicátych _ padesátj'ch letech, kodifikace
vcelku již zase zaostávala za vj'vojem živého, spisovného
jazyka mluveného, k němuž směŤovala většina autorri.
'fak
tomu bylo zejména u dlouhé kvantity v pňíslovcích
owdlé a ze.
prvé, teprvé, nejprvé, v pÍedložkách podlé,
šíti,krgti'
biti,
typu
lme,'a u dvouslabičnych infinitivri
(napíti,
odjejich
odvozenin
vesti, nesti, peztí a zvláště
dobová
vezti, nanesti, pi.íkryti). PŤípady, kdy doznívající
již neužívali,
norma nutí au|,ory psát zp sobem, jehož by
_
protože je v rozporu s Íaktickou, obecnou vyslovností
drikazem toho je častékolísání, Íada autorri má veďle
psané
tvar se staršípravopisnou podobou už i tvary
je
podle reálné vyslovnosti -, odstrariujeme a píšeme
ja.
podle pravopisné normy novější, odpovídající vfvoji
bliŽší slrutečnémustavu jazyka (vedle, podle, nej"vt" "
prve, píti, šíti, donésti; viz i pasáž o kvalitě hlásek).-

* Něco jiného jsou tato slova v textech lyužívajících náiečí,
kde odlišná kvantita múže bft jcdním ze znakrl náÍečí'

. Tvto ripra\'y se v kritickj,ch edicích provádějí již od publikování
diíve zminěnjch edičnichzásad CAVU z t. L94'l,
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davkem tehdejších Pravidel. Svědectr'ím toho, že tato
,,spisovná.. forma nebyla živá, je fakt, že autoii v ruko.
pise nebo v 1. knižním vydání mají většinou podobu bliž.
ší živému jazyku a obecné vfslovnosti a v knižních vy.
dáních, často pod vlivem redaktorskfch a korektorskj,ch
brusičú, upravují podle neživé již pravopisné normy
(napŤ.Bass, Vančura).
odlišná kvantita se mriže vyskytnout v nejrozmanitěj.
ších piípadech. NIúže to byt délka kmene (cvál, hav,
maslo, míč, ned.avno, schvalně, dešť,nalezatí, ťt,ádra,pi.
vovár, pÍisáhati, sáhati, zrá,da, bazlivě), pňedpon (navštěva, nasili, narožní, usíIovně, píičina, piiroda, píírozen$,
pÍítažIivost,r,gzkumn!, duchodní), pŤípon (měst{s), zejména pÍípon -isko, .íště (ohnísko, ohníště, stanovísko,
stanovíště, ievíště, mlejníště, kolbíště, reidíště, strníště,
rubanísko, psísko), -ítel (majítel, držítel, kitítel, mstítel)'
.íce (boj ovrlíce, čaro děj nice, kouzelníce, maj etníce), -itlto

(měfitko, voditko), deminutivních piípon, často s cito.
vfm zabarvenim (matínka, tetínka, slečínka,blázinek, ta.
tinek, slovičko, pečinka, srdečko, slunečko, kíidylka, ka.
chunka). Na to, zda je samohláska krátká nebo dlouhá,
mriže mít vliv základní slovo, z něhož odl.ozenina vznikla
(blahov{ pod|e blaho, dáIší pod|e dáIe, iddrn! _ iddro,
pární - pára, ráisk! _ rái, iasati, iasot - io', tvarn!
- tvar, zradce _ zrada), a naopak na základrrí slovo pňe.

chází někdy kvantita odvozeného slova nebo Lvaru (malt
poď|e makovg, cít _ cítiti, spasa, spasn! _ spasiti, navštieiti - navštív), mriže prisobit i lidowj' jazyk a náíečí
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(pomazanlta, It,iidlo, uklíditi, horál, Iopd,tka, káplička,
včerd, večér,plače, ptačata, iidlo, Ižice),citové zabarvení
(Lízinka, NIarinka) a cizí privod nebo nezvyklost slova
(Ciťzan, Berlíť.tan,cisaí, cár, cypíiš, Ir,oralov!, kiišťal,
rym,a, holepártna),
Privodní déllru nebo krátkost, tj. kvantitu oďchylnou
od platné normy' ponecháváme ve slovech jako balvdn,
bazlivě, .Ú, -ec, berlínsk!, blahovi1, blativ!, blázinek,
blížní,boiacně, -!, brunatně, -!, cit, cízozemsk{, cváI,
cypŤíš,činsk!, číry, čitánka, dáIší, délší,dešť, dívadlo,
dívák, dlaždění, dobyvatel, dohlednouti, domahatí se,
dosavdd, .ní, dotyčn!, dovtipíti se, dvéíe, duchodr , du.
ležit!, duraz, dutlt,Iivě, dul,ěra, dymka, fliček, kal zka,
hlíněn!, horáI, hrozitansk!, híebičkov{, hríb, híička,
hvizdatí, hgbati se, chm ra, -n!, chvastatí se, chvílka,
-ov{, chyše, jádrn!, iinám, iizva, iízba, iizlívě, .!, imeno,
kahá'n, kamen, klídítí, klíh, kližití, kníha, knížka, kongvka, kralevíc, krupěi, kÍidlo, kulna, k na, k 'rník, kÚ.
'vadlo, kgž, kyžen!, Iahev, Iáhvička, láskav!, létadlo,
libezně, -Ú, líbě, -!, .ost, Iibiti se, Iícoměrn,ě,.!, ličidlo,
Iítovati, Iitost, l na, Iuno, lgkov!,Ifira, lžice, Ižíčka,mak,
mákov!, maslo, masop st' městfis, míchanice, mílo, -stn!,
míska, mlečng' mohutn , myšIénka' náděje, -n{, nadhe.
ra, -n!, ťt,á'dra,nádívka, n,aiernníIt,nalehati, nalezati, naležeti, -it!, námítka, ná,podobiti, napodobně, n'dkažIiv!,
en,ka, ná,vštěv ov atí, ne.
nar ožní, náuka, nav štiviti, ná,v šti:o
dal,no, ner dn!, nesčisln!, neuna,vn!, n'euprosn!, nuše,
nybrž, obhaice, oblellárna, oblíčej, obrance, obfivatel,
ochá,bty, o chr ance, otn'Iadl!, opáčn!. osmáh,Iy, ostgchav ě,
otypka, pan, pannvé, panbuh, pární, pas (-- pás), peli
chatí, pentlíčka, péíí, písmák, pívo, pivovár, plá'tenko,
pIésati, p o čínek, p ol tlednoutí, p oltlések, p oklíčka,p okry v ka, políbit, polivka, pollkatí, pomahati, pomdlu, pomuc.
ka, pomgšIení,poŤad (: poíád)' posavád, poslez, pcl.
šmurn{, pot lka, pot!čka, povgšen!, píibuzn{, piibgteh,
píičina, pťíčinliv!, p |íhrá,dka, pííiem, pííjemn!, píijmení,
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pÍíjmouti, píílbice, piiroda' píírozen!, píisáhati, piisně,
pŤítažIivost,píítom,n!, pujčití, ráději, rájsk!, rozptgliti,
rozšíÍovati,rusálka' íadn!, žíčn!, žijen, iikati, Řip, sáhati, sahnouti, schvalně' sínav!, sírka, sklíditi, sklíze ,
sltiípec, slína, sloužicí,sloaičko, slovůtn!, spasa, -n!, ste.
nati, šíbal, šípka, šír!, švíhati, tahnouti, tícho, tÍiaktov!,
tfiramenn!, tryzniti, tvarn!, ucta, uima, kázka' ukrutanskg, uloha, umluva, umysl, unav'a' upěnliv!, usilně,
usměch, usudek, usta, ustíice, tištěpačně,utrpnost, zda,
žovka, včerá, víchr' víchíice, vínárna, vlaha, vlidn!, vo.
dopad, vrasčit!, vyborn!, vybuch, vgčítka, vydai, v!datru!, vlhlídlm, vghra, vyiádíovat, vykonn!, vfikíičník'
vymluva, vgprá,hl!, vyprodei, vysluní, vfivyšen!, vysk!tati se, vzádu, vzdfichati, vzlfikati, vzmahati se, zablgsknouti se, zaiimav.!, zámínka, zd'rahav!, zchÍád,I!, získati,
zkratka (: zkrátka), zpusob, zráda, zradng, zustati, žal dek, ží'hadlo,žiněnka, žítía v mnoha jinj'ch.
Dále se ponechává v ptivodní podobě kvantita u his.
toricky doloženj'ch tvarri jako nom. pl. mask, chlapí, bozí,
červí,jestiábí, krkavcí, muží, Češí,blázni, sedlácí, kolísá.
n1 kněž,í_kněži, akuz' sg. fem. typu ercelencí, red,akcí'
frdzí (vzb|edem ke stejně znějícímu nominativu a skloriování podle vzoru paní), nomínativy číslovek d'vá' tíí,
čtgfí,obá, inrperativy jako opatrúi, milúj, kupŮj a u veťbálních substantiv jako r,ál;!mní,d'3jchaní,kdzaní, ivdni,
št ání,apod. U pťíjmeníponechár,árne ve staršíchtextech
béžnj, zpúsob rozlišování vdanj,clr a rreprovdarrj,ch žen
kvantitou koncové samohlásk1.: sI. Lipšova - pí l7ynlto.
r,á a opravujeme odchylky od tolroto ťrzuu vdanÝch žen:
pí Hgnkova na pí Hgnkol',á.
Kvantitu normalizujeme :
1) u dobového psaní adverbií a piedložek nejprvé,
tep.rvé,prvé, podlé, vedlé aj. na neiprve,
teprve, prpe' po.
dle, vedle (srov. str. 14B); ponecháváme aíe pr.ípady jako
učini-tzIé (nejde tu již o starf zprisob psaní
adverbia, ale
o substantivizované adjektivum
s r,j,znamem zlo) ;
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2) u komparativri iasÚéjí,horlivěji, hustějí, raděií, Iep.
ší atd. na častěji, horlivěji, hustěii, raději, Iepší;
3) u dvouslabičnj'ch infinitivri a jejich odvozenin jalio
nestí, ukrgtí, dobgti, nalezti, upeci, utecí, ušiti, užiti, pití
na nésti' ukrfiti, dobfiti, nalézti, upéci, utéci, ušíti, užiti,
píti apod. V lidovfch tvarech, zejména je-li jich užito
v pňíméňeči, ponecháváme krátkost: piinest' upect, dovezt, napit, zabit; inÍinitivy typu odpovědit opravujeme
na odpovědít;
4) ve tvarech zájmen osobních ona, on,í akuzativy ií,
ruína ii, nj a akuz' sg. fem' a nom. pl. zájmen píivlast.
ůovacíchrnoií, tvoií, svoií, naší,vaší na moji, tvoji, svoii,
naši, vaši; nom. pl. zájm' sami na samí (bali tam sarní
Čechové).
5) v pádovjch koncovkách srrbstantiv (s r'j'jimkou tvarŮ uvedenfch rra str. 151) napi. akuz. sg. ,eečeíína e.
čeÍi,instr. sg, pod jabloni, za peci, nad zaslepenosÍi na
pod iabloní, za pecí, nad zaslepenostíy
6) zavádíme délktt v koncor'kách rrom. pl. mask' -é
(soused'é,bohové, manželé,spísovatelémisto sousede, bo.
hove, manžele, spísovatele)' gen' pl. _ ú' (dic,ák , nuzákú, rodíč , dom místo dil;áku, nuzáku, rodíču,domu;
rn (soused,irn
ponechává se ale Úísícelidu), d'at, p|. _
(dobry,
dobrého,
místo sousedum), v koncovkách adjelrtiv
krdsn!, krásného místo dobrg, dobreho, krásn1.1,krásn'e.
ho) a 3' pl. préz. dělaií, museií, rozumějí' viděií misto
děIaii, museji, rozuměii, "ciděií)' Zámérné psaní zachycující krátkou vfslovnost v obecném jaz;.ce nebo nárYečí
ponecháváme'
ojedinělé hyperkorektní lrrácení kmenové sarnohlásky
u feminin opravujeme. V instrtrmentále jed. číslabvlo historické krácení (tráva _ travou), a proto je ponechá.
váme; upravujeme je v pádech, kam krátkost pronikla
jen vlivem těchto tvarú správnlch (na d,raze optavujeme
na na drázd. Ponecháváme v gen. pl. feminin i u jmen,
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u nichž dnes Pravidla pÍedpisují pouze délku: ltras, tíid',
cev, brazd apod.
Interjekční píšemes délkou; krátkost ponecháváme
ve spojenío ié.
ojedinělou odchylku od autorova ťrzu vyrovnáváme
na podobu frekventovanou (podle hlediska uvedeného
na str. 78_79), jinalr kolísání v kvantitě ponecháváme'
Sjednotíme je tehdy, márne-li drikazy, že o takové sjed.
nocení usiloval sám autor, avšak nestačil je z ruznj'ch
drivod provéstdrisledně nebo dovéstdo korrce.

KVALITA H LÁsEK
obdobně jako pňi posuzování odlišné kvantity bude.
me postupovat i pňi hodnocení odchylek v kvalitě hlásek. Vyskytnou se sice nejčastěji v obrozenskj'ch textech,
ale narazíme na ně leckdy i u autorri mladších, ba
dokonce i u současnfch; zase bude tÍeba se zamyslet
nad privodem slova, jeho stavbou, zvukovou stránkou,
nad tím' do jaké mír;' souvisí jeho psaní s r'jlslovností,
rozcházi-|i se s ní, či se jí podňizuje, nad jeho piíslušností
k jazykové vrstvě, náÍečí,slangu, lidové mluvě, knižnímu
jazyku apod., ať to budou odchylky v jednotlivj'ch hláskách, nebo celj'ch hláskovj.ch skupinách. Kromě jasnj'ch
tiskovfch chyb a podobnj'ch nedopatiení budeme upra.
vovat i odlišnou lrvalitu vyvolanou nedokonalou kodifiltací,nezach1.cujÍcí
plně dobovou normu.
U prYípadriodlišnékvality se teďy Íídímev první iadě
obecně platnou zásadou o zachovávání zvukové stránky
a ponecháváme odchylky (ev. i kolísání) foneticky reali.
zovatelné,napÍ.:
d, t ve slovech jako bžečtan,ná,iadov , roztŤid,ovatí,
sprosták; ď, ť _ odtuď, pokuď, potuď, šťopka, vlašťovka;
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