zrádcemi, polmi, hostmi atd. ponecháváme jen v obro.
zcrrskj'ch textech, stejně i licl. tvary dveÍma, pěstěma,
ko ma apod., literé u autorri mladších,pokud jejich užití
není funkční, upravujeme. Poneclrává se tvrclé sklončrrí
p|. lidé, Iidú, Iid m i tisíce lidu. Zakančení gerr. pl.
mask. -rirr (mužŮl:, hrdin v, skutk v, stromúv) z stává
tam, kde je ho rržitozáměrně a kde spolu s jinfmi jazy.
kovj'mi prvky má vyhraněnou s]ohovou ftrnkci (rrapÍ.
Staré por'ěsti české).Jinak všude upravujeme na - , s vj,-.
jimkou citátovéhona věky pěkťw.
U adjektiv ponecháváme ltolísání koncovek .ní, -n(1,
napiíklad těIesní, zahraničn!, jižn1j, větrní, Iegračn,!.
U trojvj'chodnj'ch pňídavnj.ch jmen nccháváme i jejiclr
jednovj'chodnou variantu (drzí), a naopak u jednovj'choďnj'ch varianty trojvj.chodné (cízÚ, cizá, cizé; rgzg'
r11zá, rgzé), Dále zachováváme ve starších textech obvyklé složené tvary pilídavnj'ch jmen píivlastůovacíclr
(žícobytínté za Glostropé očí_ Šeclil.y),číslovkyiedell
(s jednlm) a zájmena onen (s OnÚm' oného zloclěie, oné
místo), a naopalt jmenrré tvary ve skloůování prYíjmení
neprovdanych žen (sl. Lipšoeal o s'. I'ipšově, sI, Lip.
šo,ou).
odlišnj' zpúsob sklorior.ání ciz|ch a pÍejatj'ch slov ponecháváme: katechismusu, kalttu, lunu apoď. Netj'ká se
to však jmen l'lastních. rrž proto, že rrpravujeme i jejich
podobu pravopisnou.
Pravopis a tvary zájmen osobních a piivlastilovacích
rrormalizujeme (viz str. 152), porrecháváme l'šak \/e staťších,zvláště obrozenskj'ch textcch neslrlonrréieií fuad ieií
sestrami, pŤed jeií rozboÍením, v ieií záIrladech, krom ií
a je.jí sester,Iallodnémujejí liasu), iich rnísto iejích (nedbal iich ieči, v kruté iich tísnj); stejně talt i absolutní
ienž, ienžto,
Ze slovesnj'clr tvarri zachováváme participia jako pronilr'nul, sáhnul, vutrhnul, dotekl, irrrper'ativy jako nalí,
zabí. užíte,zbi, napi se' použi, pomodlite se, posilii, ku.
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púi, opatrŮj, tvary bychme, abychme a lrolísánÍ .í, .ejí
v 3. os. p|,: drže1i,proseií,píipravějí aIp,
ostatní odchylky r' tvarech uprar'ujeme, napŤíklad:ljtostnlmi slzi1, po něI+olika oltamžení, píed čtrnácti dní,
po zalradech, v těch dobech, za nepalném dolím apod.;
instrumentál (lidsiiymi) nolnmi, rukami oprar.ujeme na
(lidskfma) nohamq, ruhama1akuzativy jako hosté, Němci
muži, voidcí, studenti ve spisovném jazyce textri upra.
vujeme. o ripravě lroncovek s odlišnou délkou viz str.
L5t'_1'52. U sloves uprar'ujeme podle náležitémluvniclté
shody tvary pÍechodnílrú(s vfjimliou neslrlonného 'rvajeci, majecí atp').

SYNTAX
Syntaktickou podobu textu zásadně zachováváme. Po.
necháváme beze změny napňíklad poiádek slor', archaické
a kontaminované vazby (píelnziti s ,atku, plakali zemÍelého' nehledě vlqstních utrap, buď poslušnlrn tvlm ro.
d,íčťl,m,
Vdclav naslouchal na íeči dědouškovg atp.), pŤípady větné spodoby (pied sluncem vfichodem, na začátlu
m&sopustě' vprostíed dvoíe), bezpiedložkové vazby
(strach trestu' radost zachrdněného žívota, někteíí iich _
nrísto z nich) a odlišnéužití zvratnych sloves, akuzativní
reÍlexivum místo datir'ního a nereflexívní sloveso místo
u''.. o6r'yklého reflcxívniho (hráI, pŤáI nrísto hrcÍl sj,
piáI si, vyp jčíI se noviny od souseda, v myšIenkách
hráI tou piedstavou)' rcspektujeme dále odchylky l' mluv.
nické shodě, napŤíklad odchylnou slrodu pŤívlastku a pií.
sudkú spojerrou s neživotnou korrcovkou substantiva
koně a analogicky utvoieného L'.,aru volky apoď' (koně
bgly hladové, huben,éIrcně krpdcelg, byly to panské vol.
ky, hladové volky se trhaly, My do r,ězení
iděm, tarn
iako ptáčky e kleci bědné zpívati); naproti tomu u ži.

157

votnj'ch koncor'ek maskulin musí mít i pÍídavnéjméno,
i sloveso koncovku životnou: pieschlí potokové se rozvodníIi v iekg' chlebovéhynuli atp,
Ponecháváme shodu v plurálu neuter jako pečeného.
Ioubátka, kyselé jablka, Iuka bgly posečeny, užívanou
nemotivovaně i ve r'yprávěcím kontextu zejména u Starších autorri, a rovněž i piípady obecné češtiny,ať již ve
starj.ch textech (Ó vy píedobr! bohové, v iednorn dutlm
stromu' pro živ! bohy), nebo záměrně užité v texteclr
novějších (dobrÚ domg, chlapí isou placen{, tg štěťlata
se už q)šechngutopily atd'). Upravujeme pouze ty od.
chylky v mluvnické shodě, které jsou zprisobeny auto.
rovfm omylem, píehlédnutím či neznalostí (tj'ká se zase
piedevším obrozenskfch textri), napň. krásné dnové,
shrornážděné ho sté, nespr av edliv é adv okáti, nesnesitelní
ousměšky, urputné Iídé, děvčata,. ' ltteií do továrng
jd,ou, plameny šírocía dlouzí šIohalí, rozmetáni isou
jméobyd'Ií atd. Normalizujeme shodu pňechoďníkri se
nem, ale porrecháváme absolutní tvary v pÍípadech jalro
Podle sloup spočívala k, pa městsk{ch zbroinoš , trva.
ieci v hlubokém myšIení,
DoplĎujeme vypouštěné piedložky lc, s, se ve vazbách
jako obrá,tíIse (k) hainému, aby ie (k) spÚm zasvěcen.
c rn pŤípočetl,(se) srdcem tlukoucím hleděIa' kdgž už
(s) zo,ufalstvím zápasil, íekla (s) dětinskou nevrlostí, íekl
na to (s) odc,ahou kajícíhovraha atp. a ve vfrazu s sebou,
Nevkládáme však v piípadech, kde je možná jak bezpiedložltová, tak píedložková vazba: modlit se pá'nubohu,
prosil ho slzavlma očima, dvanáct chlapai si hraje ied-

nim iablíčkenratd.
Ponecháváme i nenáležité užiti piivlast ovacího zájmena té osoby, která je podmětem věty, místo pŤivlastřova.
cího zájmena zvratného: ngní nech tr'ého otce hledat,
já vám chci mou věrnost dokázat, jdi nyní ien dáI tvou
cestou atd.
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INTERPUNKCE
Největším problémem pňi ťrpravě interpunkce je beze.
sporu prava čárek, ale ani Íešenízprisobri, jak autor
užívá ostatních interpunkčrríchznamének, jako jsou uvozovky, dvojtečka, tečka, stňedník, pomlčlty, vylrÍičník,
otazník, není pii práci s textem bez problému a nelze je
vždy vyÍešit pouhj'm odlrazem na Pravidla.
U v o z o r.k y poneclráváme většinou jen tehdy, uvá.
dějí-li piímou Íeč,citátová slova nebo slor'a z autorova
hlediska pro běŽného čtenáÍe ''g2l'yklá nebo do spisovného jazyka nenáležející(napŤiklad Neruda dává do uvozovek slova hovorová, zlromolená z něměiny apod., jirrj'
spisovatel zase slova náňeční),nebo tam, kde se jimi naznačuje, že autor piikládá slovu jinf, obvykle opačnf
vfznam (pÍi ironii, zlehčování atp., napi' toto ,,umění,,),
U názvri časopisli, knih, spolkri, budov, restaurací apod.,
teďy u vlastních jmen lidskj'ch vftvorú, institucí atp.,
kde jejich užilí je pÍevážně jen formální, je rušíme a po.
necháváme je pouze tam, kde by jejich vypuštění bylo
na ťrkor správnému pochopení textu: Časopis Čech pfi.
nesl kritíku _ a|e ,,Čech,,pŤinesl kritiku, Podobně se uvo.
zovky ponechávají u delších názv , aby se zabránilo je.
jich možnémunepochopení anebo splynutí s ostatním textem. Ve speciálních textech, jalio jsou napÍíklad literární,
ďivadelní, hudební či vftvarrré kritiky a referáty, se mohou ponechat i u drobnj.ch prací, napňíklad u básní, na
odlišení od větších celkri; text se tím stává pŤehleďnější a čtenáŤ se v něm lépe orientuje. Zplisob ripravy však musí byt r'e vydávaném textu drisledně zachován.
Vyskytnou-li se v textu uvedeném uvozovkami dalši
uvozovky, volíme pro odlišení jednotlir'j'ch piímj'ch iečí
nebo citátri a čtenáňovusnadnějšíorientaci postupně další
druh uvozovek (nejčastějijednoduché , o , v nich pak tÍeba
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