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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r místo Í _ čtentirstvo,čtgrg' dvírlm, Iwězdá,rství' Itacírskg, mateťslra, nlorslr1j, notd,r, perrlíltd,rsk!, ramendr.
sky, starec; i místo r (zvláště v pÍejatj'ch slovech) *
beíe' tvoí (: tvor), caíství, gondoléÍ,premíéí,režiséíslt!, r omanci éí,tamaíišek, t ov aííšstv o, v olontéí1
n místo ťt,_ konsk!, kunká'ní, Ionsk!, m,erunky, míšensltg, rozplamenovati, šn ra, vězen (l . sg. věznem,
4. p|, vězny), vídensk!, vyšnofeni1, zároven; ri místo n o, v uk, zmíít.ka.
hr ozeťl, p osv íceťlslt!, skle 'k,a, sviť.lstv
Bcz ťrpravy ponecháváme také slova s odsunutou počá.
tečnísouhláskou, jejichž psaní souvisí s plivodem slova
(bra : zbrari) nebo odráží lidovou vj'slovnost (kanice,
Iašťovka,Íebík, tiapec, tíep' žbán' žber), Ponechár'áme
záměny hláseli nebo hlás]<ovj.ch skupin doloženér'e staršímjazyce (čbáru,anjel, nedvěd, hedbáví, žežIo,paprslek,
papršIek, vzdg), v ]idové mluvě nebo náÍečí(bŤískatí,
drú,beŤ,ťeíabina,ieneráI, iabko, mha, odevťít,hryze, sbě.
hel : sbéhl, ziítra, záslona, zezullm) nebo - u odvozenin - ovlivněné hláskovou podobotr základního slova
(bernoláčína, falešovany, vrchek : vršek), kontaminací
(písebn!, prasecí, podtají)' Ponecháváme adjektiva ha.
Iíck!, prazsky, vlaslt!, muzsk!, knězsk!, otrocští atd. a
participia omastěn, oplotěn' ochocen, píírnrazen, smísen,
spustěn, ,ozkíísen, vyhostěn apod. a jejich odvozeniny.
Tam, kde nenajdeme odrivodnění autorova pravopisu,
opravujeme: pétče,hnizk! na péče,nízk!.
Dále zachováváme oďchylky v samohláskách, napiíklad:
lidové a archaické ei místo Ú (u, í): bejčí,Ieičí,dosleichám, mlejn, nanejveiš, prejštit, pejcha, rozmeišIet, smeišlet, skreival, vejška, vejčitkg, veimluvg, vejživa, zeiskat,
zchejtral!;
ou místo ů, u _ oučel, oučinek, oudolí, ouhlavní,
oumysl, ouíadnílt,oulisn!, outrpnost' ouzk!, ploulí, slouli;
u, ů,( ) místo ou - huně, kohutí, lsoruhve, k zelník,
olomuck!, sruben!, sudce;
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o (rí) místo u ( , ,) a naopak _ dostojn!, Iidomil,
mochomorka' masol)ost,trÓru, kÓže, dúmnění,ned statek,
bgla rostem nepatrná;
zasléchají;
é místo !._ pionér,vysléchá,ní,
_
_
ě
čarodein!, květe, soběcky, svěíep!,
stiíďání e
Zdeněk, _ Zděnek,Iiď' neiak, nekterg;
odch1'lky v riženía v piehlásce _ Iík, Iikdrník, piispívatel, hejdg, policeit, juž, doiati (: dojetí), držán' mlčali,
i adník, v oj ansk!, sv ětfilko, vlv o da,
Ifláskové odchylky normalizujeme tam, kde jsou vfra.
zem doznívajícípravopisné kodifikace pÍedešléhoobďobí
(viz str. 148), dále odstraůujeme nevyslovované hlásky
a hláskové skupiny, sjednocujeme psaní znělj'ch a ne.
znělj'ch (s, z) a upravujeme skupiny. které jsou zá\ežitostí spíšegrafickou než fonetickotr.
Podle současnfch Pravidel píšeme tedy infinitivy se
zakončenim -Í místo dobového -ť (ponl,áhať,iíť;
ponechávají se však v textech dialekticky zabarvenj'ch) a norma.
lizujeme i dobové zakončení feminin typu kosť, slasť,
zlosť, radosť, chut, pout, obět, pamět na /tost, vlast, zlost,
radost, chuť, pouť, oběť, paměť. Ponechává se zpověd,
od,pověd, čeled, dialektické maskulinum pout, závrat,
Rovněž neupravujeme tr,rdé zakončení imperativú jako
nedopust, odpuste,
V souladu s dnešním pravopisem odstrařujeme ne\,T/slovované hlásky, napŤíklad mist,o čitedln!, kouzedln!,
sedlsk!, sm,rtedln!, mučedlník, ťt,Ťedlník
píšeme čitelna,
kouzelny, selsk!, smrteln!, mtlčedník, ťlÍedník, misto
pŤedce, dvadcet, stltvěl!, vzáctny' zaměstltnati píšeme
píece, dvacet, skvělg, vzá,cny, zaměstnati1 zavzníti opra.
vujeme na zazníti, prázn! na prázdny. složeniny typu
ob,,,Iécina obléci, vysléci na vysvléci, ,pzlášu'tí
na n:Iáštní.
Archaické a ziídka i ve starších textech užívanéinfinitivy jako vezsti, ,r'edsti a piechoďník;, pad,v, ved,v lpra.
vujeme na vézti, vésti, pad, ved apod, Neobvyklé skupiny hlásek však ponecháváme tam, lrde je
nějakÝ dri.
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kaz, že tak skutečně byly vyslovovány nebo že se s jejich
vjzslovností počítalo (napÍ. ve verších kvrili rytmu, počtu
slabik) : šetÍímenapi. zvukovou podobu ve verších obrozenskj'ch básníkri u zavznítí a nedoplriujeme d- v jmenném tvaru prázen, stejně jako ve složenémtvaru, tvoÍí.li
tj,m: prá,zn! _ rázn!, Normalizujeme psaní zdvojenych
souhlásek: deník, skleník, sklen!, sťlti místo denník,
sklennílt,, sklenn!, ssdti* a uprar,ujeme psaní znělfch
' Psarrí zdvojenj'ch souhlásek normalizujeme i tehdy, psal.li autor
sám záměrně souhlásku jednu. Tuto pravopisnou zvláštnost zavádě|
napí. ve swj.ch spisech J. S. Machar, kterf psal dúsledně
d'eně, odan!, vgší apod., protože ,,jich neď slyšet v ieči.. (TÍicet
rokri, 3. ryd., 1931, s. 148).

a neznělj'ch souhlásek : Be skg dy, bŤitk!, lechtati, p omláz.
ka, piezka, íehtati, rnisto Bezkydg, bíidkÚ, lehtati, pomláska, píeska, íechtati, o zprisobu psaní pÍejatj.ch slov
jako almanach, humbug, buldog viz sft. L44.
Podle současnfch Pravidel opravujeme také psaní
pŤedložek a píedpon s' z' a to i r' podobě vokalizované
se, ze (je to jedinj. pŤípad, kdy se neÍídíme možnou
vj'slovností), a pÍedpony 9z, Píšeme tedy napÍíklad
z hledíska, zpočátku, ze strana' zpúsob, strnul!, skomírati' zů,častnitse, zestárnout' zesíIit, vzbudit, vzkázat,
vzkvétat, pzpomenout, zdvihat místo s hlediska, s počá,tku,se stranu' spúsob, ztrnul!, zkomírat, stičastnit se,
sestárnout, sesíIit,zbudít se, zkázat, zkvétat, spomenout'
l:zd,,:íhatatp., rozlišujeme však vfznamově zmáhat se _
zmáhat, pzpamato at se _ zparnatovat se (: upamato.
vat se, rozpomenout se), vzniknout - znil+nout (: zrnizet' zaniknout)' Zvláštní opatrnosti pňi ripravách je však
zapotiebí ve verších, kde nelze ťrpravy provádět striktně,
ale s ohledem na zachování eufonie. (Neupravíme napí.
verš: Tu z "lí,skyzavzní zvonek,)
V pÍípadech, kde je možná dvojí spisovná vjzslovnost
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pÍi jediném zprisobu psaní, normalizujeme psaní podle
pravopisu. Píšemetedy napÍíklaďslrupinu Íš,
současného
jako kratší,sladší,větší,radši misIo
komparativech
v
dš
radči, skupiny dc, ctn ve slovech
sladči,
větčí,
kratčí,
lako d'cera,srdce, ctnosÍmísto cera' sťce' cnost,,zachováváme ďubletní št_šť,žd_žď _ tloušťka,dršťIq,pro.
jížďka,a|e i tlouštka,d'rštky,proiíždka,upravujeme šťn
zvlášťní.
ve slovech jako deštník,zvláštnímisto dešťník,
_
Konečně upravujeme psaní slovesa blti
isem, jsi,
(srov.
str. 140)
isme, iste,isoumístosetn' sí'sme' ste,sou
a slovesa piijíti _ píiiď' píiiďte, pííide misto píiď, piiď.
te, piíde.

s LovN í rvrrnv
Stejně jako kvantitu a kvalitu hlásek zachováváme
v textu zásadně i slovní tvary, jichž autor užívá. ltleupra.
vujeme tvaroslovné odchylky, které jsou vfrazem histo.
rického i soudobého kolísání spisovné normy' prvkem
náňečí,lidové a obecné mluvy, hovorového jazyka atd.
Normalizujeme pouze tam, kde jde o zíejmou chybu zprisobenou autorovou neznalostí mluvnickj,ch a pravopis.
n1ich pravidel _ to Se tÝ.ká zejména nejstarších obrozenskj'ch textťr_ nebo prostj'm nedopatiením.
U substantiv zachováváme tedy napiíklad v nom. sg.
tvary jako slze, perle, věže, redakcí, romancí, \r gen. sg.
ndrodu, katechismusu, od Píska, z krvi, v ďat. sg. a pl.
h domovi, čeli, slzím, v lok. sg. a pl' n'a koíeně, ve
vojště, o-,celém stě psaruí,v palácu, na vrcholi, v kasáirně,
nemnozí o iednom oce' v rruěstách, v sídlách, v rozpa.
kách, v krá,mích, po krejcaíích, po vseclt, v p ltÓnácll',
po ulicech, v gen. pl. svíc, jízb, hnězd, bíez, tíid, suhen,
perlí, idei, flinet, do íad , ze všech pÓr, arch. instr. pl.
r amenoma' Itžídlom
a, Tr'ary čIá,nlumi, nehtami, sloupami,
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