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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