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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,'*, OV. jednoduché špičaté'
špičaté
"), popíípadě je pro
pÍehlednosiv bec vypouštíme.
U delší pÍíméÍečičleněnédo odstavc ponecháváme
uvozovky pouze na začátku a na konci (rušímeje tedy
u jednotlivj'ch odstavc&).
Kladení tečky, čárky, stÍedníku, vykiičníku a otazníku
pied uvozovky nebo za ně upravujeme podle Pravidel
(s 243). Umísťujeme je pÍed uvozovky nebo po nich
podle toho, jsou.li součástítextu oddělenéhouvozovkami
(napň. citátu) nebo uzavírají-li celek, do kterého byl text
(citát) v uvozovlrách vložen, a nemají-li s tímto vloženj,m
Je-li však pŤímáieč částívedlejší
textem nic společného.
věty, uzavírá čárka jak pňímouieč, tak větu, do nížpatÍí;
v tom pÍípadě se pak píše na ltonci piímé Íeči,tj. pňed
uvozovkami. Tam, kde je v ur'ozovkách již jedno inter.
punkční zrraménko (napi.: volali ,,hurá!,,, provolávali
,,Sltíva!,,)na konci r'ěty už tečlru nezavádíme, popňípadě
ji rušíme,má.li ji autor.
s e d Í í v eu ž í v a l om n o h e m č a s t ě j in e ž
Dvo jtečky
dnes, zvláště pÍi oddělování větnj.ch celkri. K těmto píí.
padlim pňistupujeme r znfm zprisobem.
Ponecháváme obrozenskf zplisob užívání dvojtečky
jako prosriedku k členění rozsáhlj'ch větnj.ch period,
vyslrytujících se napÍíklad hojně u Palackého.
Poněkud jinak zacházíme s dvojtečkou v souvětích
méně složitj'ch, kde se jí v obrození užívalo z finnlch
drivodú k oddělování vět vedlejších.Tam, kde jde o pros.
té pÍipojení věty vedlejší k větě hlavní, nahrazujeme
dvojtečku čárkou: A čírnprudčeji se stíela ieho pne, čírn
v!še postavíI si cíI: tím prudčei také milosti tq:ékofen
vgráží (Tyl; upravíme na: , . . cíI,tím . . .). Čárkou se také
nahrazuje dr'ojtečka trr'ozující nepňímou otázkul. Nyní
byl,?
se budeš bezpoclqbg ptá,tí: ldo asi ten nešťastnílt,
( T y l ; u p r a v í m e : '. ' p t á t i ' k d o . , , ) ,
Pňi formálním užití dl'ojtečky za slovy zkrátka, tj.,
slopern apod., po nichž následuje shrnutí píedcházejících
160
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faktri, závěr, bližší vysvětlení, zdriraznění či opakování
pÍedešléhoapod., běžném zejména u autorri 19. stol.,
dvojtečltu rušíme: Neboť jah mě tu vid,íte,
isem, anebo
vlastně: byla isem... (Tyl; upravíme:...anebo plastně
byla isem). Chcete-li však druhlm Brandlem blti _ to
i e s t : s l á v u m í t i a . . ' ( T y l ; r i i l r a r ' í m e :. . . t o i e s t s l á v u
míti.,'). Dvojtečku dále v1-pouštímepii uvádění hesla,
píísloví, citátovj.ch vlraz
apod. a místo ní zavádíme
uvozovk1', jejichž funkci tu vlastně zastár'ala: , ., za pí'íčinou světern honěného píísloví: Stará láska nerezalsi
(upravíme: ., ' píísloví,,,Stará' Iáslt'a. , .,,)' Heslo: Spolčuj.
me se! (upravíme na Heslo ',Spolčuime sel.,). Dvojtečkrr
nahradíme však čárkou v pÍípadech, že by po vypuštění
dvojtečky nebylo zcela jasné, k čemu se vztahují následující slova: Pozoropalť isem to, an mě po šestésklenici
malá _ pravim: ien tak malinká opička. . , za uchem
Iektati začala (Tyl: upravíme na: ' . . pravítn,
ien tak , , ,).
Mrižeme.li však dvojtečku chápat jako prostňedek ke
grafickému vyjádÍení nebo naznačeníurčitéhonapětí nebo
vztahu spojovarrych vět, zachováme ji: I|tInědíl,ce zkla.
mané by rozkoš měla vgr stati z t",:éhoneštěstí:než ldska
rnoie tak ie r'elilt,á, že,.. (TyL), Darmo prosila sestra'
darmo slibovala, že nechce nikdy více tak
|alešně iednat:
on se nedal uprosít (Němc.). Tu mu rozkdzala: že chce
z moíe perlu (Němc.). Slovern: Bruncpíkopu vd,ovu pro.
hldsíme dnes za lněžnu (Ty|).
Stíedník
s e o d l i š u j eo d č á r k y a t e č k yk r o m ě j i .
ného (srov. Pravidla, s 221) i tim, že v jeho užití je víc
patrno záměrné a osobité č]eněnívětnfch celkri. Tak napňíklad naďměrné užívání stÍedníku je zvlášť charakteristickj.m vyraznym znakem slohu F. J. Rubše, kterf
jeho pomocí rozděluje r,ypravování
na tematicky ucelenl
ťrseky a píše jej tam, kde by jinj' spisovatel psal tečktr
nebo čárku: Poručník tgran nechce ani slyšeta ukáže mu
dveŤe; a kdgž tomu nechce hrdína mgslivec rozumět,
sah po sl:é stÍíbrem kované španělce; hospodgně
se
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lekne, dostane kieče, Zádny k něrnu nechtěl iít; hospoddť
poslal pro mne; id' nechal pohlasného Josefa za sebe ponocovat a šel isem k nemocnému, (Z mod,erních autorri
užívá stiedníku častonapÍ. K. Čapek.)
StÍedník múže také zakončovat vloženou uvozovací
větu: ,,Pět let prosím!,, ozval se zase herec1 ,,pro každého
z nds jedno leto..." (Tyl). ,,Bravissimo, Stanislave!" tles'
kal herec; ,,tv{m dnešnírnkompozicím dávám už napíed
zlaté pr émium!,, (Ty|.)
Stredník rušíme a nahrazujeme jej čárkou, je{i ho
užito formálně a mechaniclty na konci pí.íméÍeči pied
uvozovací větou. ,,Na tornto spětě neuleví se iiž tvémtl
toužení;,,iekl BIum (Tyl). ,,opustila isi d m.. .?,, ,,opus.
tila;,, vgdechla dívka ffy|).
P o m l čk u rušíme tam, kde se jí užilo pouze formálně místo dnešní čárky nebo tečky za uvozovací vě.
tou' a nahrazujeme ji pŤíslušnfmi znaménky podle kon.
textu: ,,Nu'že?,,zvolal soudruh z chadby se hrnoucí _
,,Máš ie, mdš? .. ... (Tyl; upravujeme na tečku)' ,,Kraian.
ka?" usmdla se ona - ,to neisem. . ." (Tyl; upral'ujeme
na čárku). ,Fenela nemd žádného otce,,, íekla pak slovg
tíesoucímí- ,,rlemá žádného.'. (Tyl; upravujeme na
čárku). Také pŤi oddělování uvozovací věty ji nahrazu.
jeme čárkou: ,,Není _,, usrnd,l isem se upravíme na
,,Není,,, usmál jsem se. Naznačuje-li však pomlčka ne.
dokončenou ňečnebo odmlčení, ponecháváme ji a doplriujeme za ni čárkuz ,,Pusťte mne, nebo_,, vykíikl . , .
( u p r a v í m en a . . . n e b o _ , , , v g k í i k l . . . ) . P o ď o b n ě n e d o plriujeme za pomlčlrou tečku na konci vět nedokončen1fch
nebo pierušenj'ch: I{dybys raděii _
nebo vět
Pomlčku doplriujeme u vloženfch vfraz
(vsuvek), jestliže chybí na jejich začátku nebo konci, popŤípadějí nahrazujeme jiné znaménko užitémísto pomlčky: Nábgtek: d,vě postele, st l, skííťt,něltolik židlí a
kufíík u kamen _ bul sice prosti1 a poněkud, už sešl!
(Arbes) upravíme: Nábytek - d'vě postele. ,, Mně iest
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Itáždá,noc, aé iasná a tichá, ať temn a bouílivá, ať
stíizlieá, a šerd nebo zcela obgčeind _ stejně mjlá (Arbes)
upravíme na . . . každá noc _ ať iasná. . . Někteíí autoíi
uživaji s oblibou pomlčky místo čárky, a to pÍi oddělo.
vání vět na sobě závislfch nebo spolu rizce souvisících.
Pomlčku v těchto piípadech ponecháváme, ale pro zdri.
raznění větné stavby a pro větší pÍehlednost doplriujeme
pomlčku čárkou: Že se vgdáš do Kostnice, _ to isem
tušit nemolll, Nevěděl isem, - kam až to múže doitt
(Tyl; pťrv. bez čárek). PíšeJi autor ďrisledně místo čárky
čárku s pomlčkou, ponecháváme jeho zprisob (napň. Wolker). o pomlčce v souvislosti s tečkou a čárkou viz pííslušnéodstavce. Formální užití pomlčky na začátku a na
konci odstavcťrv textu nezachováváme, pomlčku v takovj'ch píípadech rušíme. Ponecháváme ji však ve zvláštních piípaďech, kde je jí užito záměrně, napiíklad kďyž
se jí naznačuje prolínání dvou nesouvisících dějri (srov.
napň. Fr. Langer, Veselé troubení v knize Snílci a vraho.
vé, 1968, stt, 46, 47),
Užíváni vyltiičníku
b y l o v s t a r š í c hd o b á c h v e l m i
formální. Psal se téměňmechaniclry po vokativech, imperativech, zvoláních a po mnoha citoslovcích. Necítil se
za ním tak vj.raznj'intonační pňeděl jako dnes, kdy zpra.
vidla zakončuje větnj' celek. o tom svědčíi to' že slovo.
které po něm násleďovalo, se nepsalo s velkj'm, nj'brž
s malj'm počátečnímpísmenem. PÍi textové píípravě na.
hrazujeme takovj' vykÍičník čárkou': Tím budiž, dívkg!
dosti povědino, , . (Klicp.). Mlč! hle husar ,.. (Erben).
Vida, vida! o tonx nám pan, Novotn! ani slo"pa neíekl
(Tv|). Ach! co mi to platno (Němc.). Tak oslnul' bohužel!
národ ten (Kollár). Tam, kde užití vykÍičníku piestává
bft formální záIežitosti', kde nejde o mechanickj,, běžnjl
zprisob psaní, ale i o možnénaznačeníintonace pronášené
ňeči, vykiičnílr zachováme, napň. v, líčenísoudní scény
v Rozině Ruthardově : ,,Víte Plichto!,, obrátil se ngní
soudce k němu, ,,zruišpiitomnou pannu!.. Možno.li chá.
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pat citoslovečn! vj,raz (vokativ, imperativ) jako samostatnf větnj'celek (nrá.li tÍeba zvolací ráz), vykÍičníkpo.
necháme' ale upravímc po něm malé písmerro na vellré:
Ha! tys Materno,va (Tyl; upravíme na: Ha! Tys , ' .).
StŮj' čerr,e!k,do isí? (Erben; upravíme na: Stržf,čerpe!
Kdo jsi?)' Vykiičník i malé písmeno zachováváme u ci.
pohyb nebo zvuk: '.. a chť.lap!jedtoslovcí označujících
ním rdzem ukousl. ' ' (Erben). Dále pii r'frazech a obratech podtrhujících závažnost pronesenfch slov: S 'ouÚo
věru! podobou mu r> duší stdval obraz bohatlra (Ty|),
Není to, B h ví nejlépe! vina má, (T14)' Pii zaklínání:
,IeťPerun nade mruou! p tu lmnbu ČechŮ VIasIaí, nesa,olí
(Tvl). Pii požehnání: BŮh tě pcď! _ i mne snad por:ede. Rušíme však vykiičník, když citoslovce nahrazuje
větnj' člen: .., stra|tachťlap! po prstenu (upravíme na:
straka chťtap po prstenu)' Vykíičník ponecháváme po
imperatir'ech a zvoláních uprostÍed věty a píšeme po
něm vellré písmeno, jestliže ltontext naznačuje, že jde
o Samostatnér'ětné celky: StŮjte! nehlbeite se/ (Upra.

Jaltž tontu. . '). U skutečn;ichpiím' ch otázelr a u větnj'ch
celkri rryjadÍujících otázku zar.ádírrre pak otazník tam,
kde autor má v textu tečku.
O apostrofu viz str. 1110.
Složitá bfvá pÍi edičnípiípravě textu rlprava č á r e k.
I zde je tíeba rozlišovat pÍípaďy vyloženě chybné od
pÍípadri, kdy se užití čárky s dnešní normou sice roz.
chází, piesto však je možnéa v;'světlitelné'
Doplfiujeme čárku všude tam, kde má bj't poď|e obec.
nlch zásad uváděnfch v Praviďlech českéhopravopisu.
Takovfm nespornj'm pňípaďem je tŤeba oddělování pros.
tě pÍipojovanj'ch vět souíadnj,ch bez spojky (nemám
čas, musím iít) nebo oddělování vedlejších vét (Rado",'ič
učinil, iak žádala)' V praxi se však často setkáváme
s nadměrnj'm užíváním čárek na místech, kde nejsou
z hlediska syntaktického nutné. Postupovat striktně podle Pravidel (pňi zavádění i pňi rušení čárek) bylo by
však chybou; je vždy nutno hledat drivody takové inter.
punkce.

v í m e n a : S t ú i t e! N e l t y b e j t es e ! )
V pozdějšíchtextech, zejména v textech 20. stol', je
však situace jiná; užití vykiičnílru je často záměrné, není
jen projevern dobové normy' má svou funkční oprávněnost, a proto jej nemrižemerušit.NapÍ. u Varrčury:Heit.
manstpí! toť slt'postná zárninka učiniti sprosťáku pánem,
Zataiovala sv j děs, děs!, neboť se strašila,že . . .
Vykíičník zar.ádíme tra kotrci slrutečrr.i'chrozkazovacích a zvolacích vět.
d o b á c h u ž í v a l oi o t a z n í k u
Poďobně se ve starších
často mechanicky, napi. v nepňímj.ch otázkách; v takovj.ch píípadcch jej nahrazujclme podle dnešrríhorlzu teč.
kou: PŤemyšlel,jak se dostat píes moíe? (Erben; upra.
víme na: , ' , píes moňe,) V delších tázacích větách pone.
cháváme za samos.tatnou částí otázk1' oLaznik, ale upra.
vujeme po něm následujícímalé písrnenona velké: Á Vi.
Iím? iakž tolnu se daíí (Ts,l; rlprar'íme na: Á Vilím?

Budeme napi' rušit čárky pied slučovacími spojkami
(zvláště pňed a, i), které se zejména v starších textech
hojně objevují a jsou doklaďem toho, že se zde kladly
čárky zcela mechanicky. NaprY.:I stáIa tu dís;ka s listem
v rukou, a ned věŤopala si oddechnout (Tyl). Polovťčlta
obsadíIa vychod, i bránila se tu zoufanlípě (Ty|). S tako.
l-fm mecharrickj'm kladením čárek se setkáváme i v dobé
novější, zl'láště tam' kde spojka spojujc věty s rriznym
podmětem: Tma se rozplgn,ula, a mlhy stoupah] d,o vyše
(olbracht). Zima probíhala zády, a nohg pálilg (o|btacht).
od těchto píípadri je r'šak nutno odlišit pÍípady, kdy
spojka mriže mít jinj' vj.znam než slučovaci. Tak uběhlo
d,pakrát sedm let, a ryb í to ani nepozoroval (|r{ěmc.;
vyznam odporor.ací).Mám p moíi najít prsten' a nevidínt
ani dna (Erben; oďporovací).s napnutou pozorností stfídal se potlesk, a konečně vypukl tak hŤmotně, že , . ,
(Tyl; stup ovaci), Dtim-li tu pěž zboíiti, bud"epryč, zmizí,
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a iá, pied ní nezahgnu (Jir.; drisledek). Drivody pro čárku
pÍed slučovací spojkou mohou bj't ještě jiné, napŤ. uvedení nečekanéhoděje, pňekvapení, zdriraznění členitosti
nebo dramatičnosti děje apod. l Vtom se něco v moíi za.
blesklo, a z hlubíng na vrch vody vgplynula zlatá rybka
(Němc.). Ta dobrá zn má, svěíila to pod pokličlt,ousvé zrldmé, a známá to nesla dáIe, a pomalu to věděIg všecltg, a
pšem to ocrtalomozlterrr,(Němc.). A s:tom už matka sana po.
znala, obiala,líbala, aVoitěch it celoval ruce' a oba si zaplakali (tÍol.). ŠeIčasu proud a plynul, a s nírn utrpení
za utrpením se neslo na českou zemi (Jir,), V iadě piípa.
dri čárka z hlediska mluvnického bj.t nemusí; jestliže po
posouzení všech okolností si nejsme zcela jisti, má-li na
uveďeném místě čárka bj't či nikoli, ponecháváme ji. To
vlastně platí o všech spornfch jevech v textu; je{i možné
dvojí Íešení,dáváme vždy píednost íešeníautorovu.
Podle Pravidel upravujeme čárky ve dvojicích ani aní'
buď buď apod. a pňed spojeními a ne, a nikoliv, a, proto'
a Ío apod., ale i zde je nutno dbát možného rozlišení.
Neupravíme napň. čárky ve větě: . . . a kdo bg chtěl na
kajzerky, musel bg rybník buď ptebrodit nebo pŤeplavat,
nebo pŤeletět(Hol.).
Infinitivní vazby se mají oddělovat čárkou, jsou.li po.
staveny mimo větu a ve větě na ně oďlrazuje zájmeno:
Pomdhat potiebnfim, to ie ukol nás všech (chybili v tex.
tu, ďoplníme ji). Neodkazuje-li k nim zájmeno, tedy nejsou-li mimo větu, nj'brž uvnitň věty, neoddělují se, a
má-li autor čárku, rušíme ji Pomáhat potÍebnym ie ukol
nás všech. Jeť arci neslušno dle mgšIenía iednání iednotlív ch osob hned o celgch rodinách nebo ndrodech soudíti (Tv|; za neslušno byla čárka, rušíme ji). Čárku od.
straůujeme také tehdy, když zájmeno neodkazuje k infinitivu, nj.brž je součástí slovesné vazby: Neisern s to
učinit něco proti tomu.Infinitivní vazby se dále oddělují,
vyjadíují-li podmínku, mají-li tedy platnost pííslovečné
věty podmínkové: Mít peníze, koupil bgch to, Vidět tě
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něIt,do,mohlo to špatně slt,ončit,|{eb t rychlé pomoci,
vgkrvácel. l\eodděluje se infinitiv s platností pÍívlastku
(J,áť si iiž iednou prdvo nešťastníka se zastati osvojil,
Použiiu pííIežitostijako ndhodou se s nim setlr,ati.V p.ivodnim textu Tylově byly čárky píed právo, osvojil,
iako) a infinitiv piedmětovf (.,. ani časunezbylo klášterní silné vrata zaterasítj; Tyl. Šla do lesa nasbírat dííví).
Je však opět nutno odlišit pÍípady, kďy jďe o dodatečné
pŤipojeníinfinitivu jako rovnocenného větného členu (šla
do lesa, nasbírat dŤíví; jďe o zdlirazněné, o dodatečné
vysvětlení' proto čárku nerušíme);v takovfch piípadech
autorovu interpunkci neměníme, podobně jako u jinÝch
větnÝch člen .
PÍechodníky jednoduché, nerozvité se čárkami neoddě.
lují a v textech je rušíme: Piiskočiv pomohl staíence
vstrit (priv. čárka za píechodníkem). Netfká se to však těch
pňípadrl, kdy by po vypuštění čárky nebylo jasné, kam
patíí následující slovo, rozvíjí-li píechodník nebo je.li
součástídalšiho větného členu: Směie se, potichu pravil.
Piiskočiv, rychle pomohl staíence vst t. U rozvitj'ch pÍe.
chodníkovj'ch vazeb ponecháváme autorriv zprisob, není-li
to na kor smysl'u nebo pŤehlednosti věty, a to i tehdy,
není.li autor dtisleďnf a užívání čárek r, těchto vazbách
u něho kolísá. Napi. u Vančury: Selkg pištělg svolá'.
vaiíce na zloděie boži trest. Znamenaje se kíížem ve
jménu otce i Sgna i Ducha svatého, vylezl na kozlík.
(Ani v první, ani v druhé větě interpunkci neupravujeme,
necháváme autorovo kolísání.)Respektujeme i takové pŤípady, kdy autor vyčleůuje podmět z ostatní věty a zahrnuje jej do piechodníkové vazby; podmět tu tvoií
s vazbou jeden syntaktickf celek, což je naznačeno i tím'
že se od pŤechodníkovévazby neodděluje čárkou: Honza
uslyšev tu novinu, zasmáI se. Děvčáitko pospíchajíc domú,
ani se neohlédlo, E,Iiška sepnuté ruce položené maiic na
z lbradlí, dípala se, . . A on isa jazgl<,a dosti obratného
i vtipu bgstrého, bavil eelou společnost (TyL), Petr vzpa-
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matopav se' chtěl už ií vstííc iít (Erb.). Řszensk! arcí.
bishup slyše kdysi ieií piesladkou feč, snadninko ií pro.
minul nezletjlost (Vančura), A,:šalt ieií anděl pfišed znenadáni, iiž vyíezdvd srdce do lt rg iilmu (Yanč.). Po.
dobně i u piíslovečnéhourčení postaveného pied pie.
chodníkovou vazbu: Ráno posnídav rychle, dal se do
práce.
Rozlišujeme pŤívlastek několikanásobnj' od piívlast.ku postupného,volnf od těsného (Pravidla $ 191 an.).
Pokud je možné pojetí obojí, zachováváme ínierpunkci
autorovu (Jednali o posledním, velikém lovu pan,ském
je něco jiného než jednali o posledním ,,,elikérnlovu pan.
ském). Ve staršíchtextech se vyskytují i těsné pÍístavky
postpozitivní (napi. u Jiráska: Zikmund uhersh kráI; na
Kalvarií žalostnou horu); v takovych pňípadech čárky
nedoplfiujeme.
Všechny vlrazy mimo větu (vsuvlry, vokativy apod.)
oddělujeme v textu čárkami (Pravirlla s 188). PŤedcház|li
pÍed vokativem citoslovce nebo částice, tvoŤí s ním zpravidla jeden rytmickj. celek, proto je čárkou neoddělujeme
a v textu čárku rušíme (u Němcovéz AIe Rozárko, proč.
pak si nevezn.bete.Ach tetičko, to vá,rn bgla hrása). Jsou
ovšem také pÍípady, kdy citoslovce nebo podobné vÝrazy mohou bj't rytmicky i vfznamově samostatné; v takovÝ'ch pÍípadech autorovu interpunkci zachováváme:
No, I{arle' to sí musím ieště rozmgslet. Tak, Mílku, zde
si od,počinem (Němcová). o, moji mílí bratíí . . ., slyšte.
Ejhle, tu víselg šatg (Jir.). obdobně postupujeme u oddělování citoslovcí vribec (Praviďla s 205' 206).
U vsuvek s pokleslou větnou platností (zpravidla ustálenj.ch a jednoslovnych, netvoŤícíchsamostatnj. rytmickj.
celek) čárky nedoplůujeme, popíípadě je v textu rušíme
(uvolněte prosím místo - čárku nedoplníme; nebude to,
tušírn,dlouho trpat _ čárky zrušíme).
Ve starších textech bylo zvylrem oddělovat od sebe
čárkami i piíslovečnéurčení: Dívky dostaly se mezítím
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k potoku, hustym kíovírn.,až po samou katovnu (Ty|),
Takové čárky rušíme; vj.jimku tvoií pÍípady, které
lze chápat jako dodatečně pÍipojené bližšíurčení: NIinulou noc bgla strávila r' obecnírn domě, pod zvláštní starostí ženy městského biíice (Tv|)' Čárku doplůujeme tam'
lrde je interpunkce jen naznačena: U lesa, několik krok
za fehou byl hibitov (Tyl; doplníme čárku píed byl).
\re starších textech se dále téměi mechanicky oddělovaiy r'ětné členy uvozené spojovacími vj'razy jako, ialto.
bg, než, nežIi, Ieč,Ieda apoď, (Siirn si teď nikdg nevyšel'
iako jindy. I\ikdo to neslyšel, než ten sluha. TyI.) Na ta1.o1'j,ch místech čárky rušíme' zase ovšem kromě pŤípadrl, kdy čárkou oddělenj' člen věty lze chápat jako dodatečné,samostatnépňipojení (AIe u mne se omdčka děIá
z neičistšíhošmolce, iak,o vosk. Ho|.).
IJ vazeb Íypll nevěděI, co si teď počít, nevěděI, kam
díí,';oči dát apoď, ponecháváme autorovu čárku (nebo ji
doplůujeme), je.li vazba rozvitější; jinak čárku rušíme:
|,{epědělco a jak. Netušil kam. Neměl potuchg proč,
Podle současnj'ch Pravidel (S 214) vypouštíme čárky
u vfrazri vznikljch z vedlejších vět, které pozbyly větné
platnosti: Ať ie čí ie, ať se směje kdo chce, běžel co
mohl, pil co hrdlo ráčí apod. Pied skutečnj'mi větami
i,.edlejšímičárky zachováváme, popÍípaděje doplriujeme:
Učiťlte,iak chcete, prchal, kdo mohl apod. Čárky nedo.
plůujeme v pÍípadech, kdy větnj' člen, náležejícízdánlivě
do věty íídícía postavenf pied větu závislou, není oddělen čárkou a splfvá s větou závislou: Netrvalo dlouho,
lwpr opět tak tiše jako odploul, zase pžiploul (Erben).
V létě když ie všadg zeleno, tu musím zpivat. A tak Faust
jalt, iedn'al, talt se měl (Jir,). Autor je mohl pojímat i když to prisobí nezvykle _ do věty vedlejší. Tam, kde
Íídícísloveso je vloženo do věty na něm závislé, čárku
nedoplriujeme, popiípadě ji rušímc: Po obědě doufám' že
budeš zase pŤi dobré chuti (Tyt), Čárka se vypouští u spojení větného členu a vedlejší věty téžesyntaktické plat.
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nosLi Úžasenx zapomněI na schody a iak se sem dostal
(Jir., priv. na schodg, a iak).
Pravidly se Íídímei pii ripravě čárek v souvětích, kde
vedle sebe stojí piíslovce a spojovaci vlraz: Popíei mi
toho, dfív než umru (Jir.); púvodně bylo díív, než umru.
Vojtěch Boubín stdl pÍed pÓdiem ještě, když nikoho již
nebglo c' sdle (Ho|,).;púv. . . . pÓdiem, ieště když . . '
tJvedené zásady platí pro každj. text (beletrii, oďbor.
nou prÓzu, verše, drama i korespondenci),i když proble.
matické piípady se budou vždy Íešit se zÍetelem k po.
vaze jazyka daného textu a k jeho charakteristick1i'm
zvláštnostem. Pňíklady jsou jen malou ukázkou toho, jak
je tŤeba zacházet s autorovou interpunkcí pňi zpracování
textu k edičním ričelrim. Zdaleka nemohly vyčerpat všechny jemnosti, s nimiž se u jednotlivfch autorri setkává.
me. Chtěly bj.t pouze vodítkem pŤi práci.

zÁrLAD Hí razvKovÉ pou Ůcrv
Nepostradatelnfm pomocníkem pÍi práci s textem jsou slovníky'
Ze současnj.ch je to alradenrickir Piíruční sloeník iazgka českého,
lrycházející v letech 1935_1957, a čtyidílnj. Slor,ník spísavného
jazgka českého, v'vdál'an
od r. 1960 Ústal'em pro jazyk českf
(ev' Slovník iazyka českého P, Váší a Fr' Trá.r:níčkc a lístkovf
Slo.r'níku jazyka

českého ÚJČ), pro starší dobu
e Česho.německ! slopnik (lycházel v letech
1835_39) a Dodatky I;e Sloeníku Josefa Jungmanna od Fr, L. ČeIakoesk'ého z t. !'85L, jednosvazkov-j. Česho.německ! slovníIt Frantg
katalog v kanceláii

pětidíIn!

Jungmann

Šumapshého z t. I85t' a sedrnidílnj' Česko.německg slor'ník zs,láště
grarnaticko-frazeologick!
(vycházel
Františka
St, Kotta
v letech
Í878_89; základem jsou díIy I_V,
konec V' dílu až VII. díl
tvoií dodatky a opra\Y' doplněné ještě novfmi dodatky na konci
uI.

dílu;

na rrě navazují
pak
samostatně
rrydané Kottorry
k eesko-německému slovníku, složené opět ze čtyí abe.
cedních oddílri postupně pŤipojovanfch
v prriběhu let 1896_1906).
Driležitfm pramenem k poznání dobové noflny a dobového rizu
jsou Brusg iazyka českého z r. L877, l'881, t894, piipravované
Pííspěvlry

jazykovou
komisí za vedeď
Jana Gebauera (z jinfch
napiíklad
Brus jazyka českého V. Praska z r. !'874) a z nich odvození, Pra.
pidla českého pravopisu, r,rycházející od r. t902 až do současné
doby s většími či menšími změnami,
většinou však piejímaná
beze změny (z nich nejdriležitější t'902, t904, L9L3, 1926, Lg41',
L957, 1'966). Znalost posledních Prawidel, jakož i mluvnice repre.
zentované Českou mluvnicí Havránka-Jedličky
z t. Lg70 by měIa
bj't pro každého editora piedpokladem' Pro hlubší studium a po.
chopení jazykové situace poslouží Havránkriv
V1ivoj spisovného ja.
zyka českého z r. !'936, Novočeská skladba Vl. Šmilauera z r. Ig47,
Mluvnice spisovné češtiny Fr. Trávníčka (3. nyd. 1951), Gebaue.
rova Pííruční mluvnice jazyka česlrého (1900, 1904) a Historická
mlur'rrice jazyka českého (posl. vyd. 1929), ze star;ích piedevším
Dobrovslrého Ausfiihrliches
Lehrgebáude
der bÓhmischen
Sprache
(1809, 1819), mluvnice Thámovy,
Pelclor11, Nejedlého, Hanky,
Tomsy, Hattaly, Zikmunda,
Bartoše, Česká frazeologie Fr. Šebka

((863,1869)aj.
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