27
neseťh a dat. pl. vikomt* (KS. IX. 98)'. Slovo dragvst bylo nahoře vy
loženo a co se týče č. svátost, souhlasí zde ovšem délka se štok. sřétdst
a B p. šwiatošé, ale to je docela v pořádku, neboť podle našeho výkladu
podaného nahoře je zde odůvodněna. V češtině byl arci typ s délkou
většinou vyrovnán s prvním: mladost, starost, žalost, sytost, avšak ne
veskrz. V srtštině byla délka udržována adjektivem s dlouhou samohláskou
svit světa, kdežto v češtině bylo krátké svat (a k tomu svatý) a právě
vlivem, tohoto adjektiva vzniklo nové svatost, které svým významem
odpovídá docela adjektivu, takže souvislost je zde docela zřejmá, kdežto
starší svátost nabylo jiného bohosloveckého významu (sacramentum a
pod.). Tak máme i lítost, stč. ťútpsť, sic. též i'ňtos£ k adjektivu Xúto,
nyní lito vedle sic. íittosť (lítost) ,ukrutnost, zlost' k adj. 1'iitý, sroyn.
č. litá zvěr a v lidové mluvě litosť, což brusiči neprávem zamítají jako
vfibec mnoho jiných dobrých věcí, nahrazujíce je vytřpělými a nechut
nými náhražkami. Máme dále stč. lénosť (linosť) a lenost (s krátkou
samohláskou snad vlivem lenivý, lenivost, aneb vůbec vlivem převlá
dajících zde tvarů se zkrácenou samohláskou). Jinak je ještě hloupost
dle hloupý, sic. hlúposť a hlupota a podobně moudrost (moudrý), dlúhost'
(dlouliost,), skúposť (skoupost) k adjektivu shipý,
skoupý.

Složeniny kmenů na -/ s předložkami.
43. Základní slova měla zde převážnou většinou klesavý přízvuk,
který byl v složeninách s krátkými předložkami — a takových složenin
je zde mnoho — již v praslovanštině pošinut na předcházející slabiku,
zde tedy na předložku. Přece se nám však zachovalo několik dokladů,
z nichž jde najevo, ž e i zde po dlouhé předložce byl klesavý přízvuk
změněn v stoupavý. Tak na př. štok. námjer ,náhoda', nápast .nehoda',
slov. napást, ale též ještě nápast ( V a l j a v e c , Rad GO, str. 11, t é ž
u P l e t e r š n i k a , stoupavý přízvuk byl tedy i zde se slabiky na konci
slova pošinut na předcházející), r. má D a l j jen napástb, což ovšem je
správný tvar, neboť stoupavý přízvuk zůstal zde již v praslovanštině
na Bvéin místě; štok. náruč \ slov. pámet (Kad 60, str. 14, vyskytuje se
jen tak v mnoha dokladech, taktéž nepámet, nespámet, r. sice pámjatb,
ale na pámjatb, byl zde tedy též stoupavý přízvuk, štok. pámět; štok.
pričest ,přijimání' a též blh. pričásťb (tak u Gerova); štok. zámlaz
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Zde se vykládá: „Diese Fonnation (rozuměj štok. svéíóst č. svátost) steht wohl
auf einer Linie mit rwseši, neseťh, vikomt (Dat. Plur.) u. dgl., wo die Endung eine
„nowoakutowa" erhalten hat, welche den Akzent herangezogen hat."
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f. ,druh sedlého mléka'; štok. zabit f., r. zálnjti>\ štok. západ
{západ)
f. ,stinné místo' (naproti tomu jen západ m. ,zápaď); štok. závist proti
slov. závist a r. závisti*. V slovinštině máme ještě stoupavý přízvuk
v návist (pravidelně u K i í z m i č e , jinak navist, Rad 60, str. 13—14),
príklet f. .předsíň' (ib.), prílast i. ,lepší krmivo kravám při dojení';
prtímoč vedle přemoc, tak i práprat, práprot i'., schr. paprat i., r. páporott.,
nároč f. vedle naroč; náred i'. ,součást vozu' a náred adv.
44. B u l h a r š t i n a se jinak i zde shoduje s ruštinou, poněvadž
zde máme též obyčejně přízvuk na první slabice: pomošth,
pámeth,
pávith, pródolh, propasti,, óhlasth, závist.
45. V š t o k a v s t i n ě : dobit ,zisk', slov. dobit; bbijest ,svévole',
slov. objest, okuě, bpast, oblast, slov. oblast, r. oblastí, poklic, pomoč,
gen. pomoci, slov. porno'), r. pómoih, porost, r. pórash, ,lišej', propast,
slov. propást, r. propasti,, uzrást (uz = vi,z), slov. vzrůst, r. vózrasth;
ntizěb ,nastydnuti-, ptxmět, r. pámjath.
46. V r u š t i n ě : závisti,, záměti, (zámjath) ,chumelice sněhu' zámoloth, izvoroh,, izgarb, izrjorodh, péreměsi,, pérepisi, (štok. prijépis m.),
u Dalja: peréstam,, tedy opět se stoupavým přízvukem; príprjaži,,
při
stáni,, prícJioth, propasti,, rózkošh, útvari,, útkisth, zábyti,.
47. Pošinutý klesavý přízvuk jeví se na první slabice zase jako
klesavý, takže při opětném připojení předložky musí býti zase na ni
pošinut, což se mohlo několikrát opětovati, a sice již v praslovanštině.
K slov. složenině poved máme další izppved, štok. íspovijcd, slov. ná
pověd (z *nápovedb), prepoved, zapoved a též r. propovědí,, ispovědh, ótpovědb, zapovědí,. Obdobně k schr. povijest (blh. půoěsth, slov. povést,
r. póvěstb) pripovijest (délka nového základního slova se tedy ponechává),
slov. pripovest, schr. zapovijest. Srovn. též r. nánavěsb.
48. V č e š t i n ě se zkracuje případná délka základního slova ob
dobným způsobem, jako se to stalo u složenin kmenů na-o (viz Vgl.
Gram. § 716), takže zde máme na př. propast, pamět, oběť, oprať, rozpáč
(stě.) atd. Co se týče zachováni délky v předložce, platí zde všeobecná
pravidla . Bylo tedy přichut, závist, závrat, stč. nápasť (Bránil, Grloss. 169,
Ev. Vid. 132 a jinde), stč. súvraf, nyní souvrať, stč. ilžesf, ale zase přězesf
jako vůbec u této předložky (tedy jak u kmenů na -o, tak i na -a),
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' Délka před jinou na slov. půdě zkrácenou v prostředni slabice se zachovává,
je-li v třetí slabice polohláska, jinak se zkracuje (podle § 198 a 199). Naše složeniny
měly tedy délku v nom. akk. sg., v jiných pádech krátkou první slabiku, později
bylo vyrovnáno hlavně dle nom. akk., tak bylo kúpěl, teď koupel, stč. píšáěl atd.
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násěč stč. ,purpnra' a ,ascia', účast. Čeština přejala tato slova a jiná
obdobná z praslovanštiny se stoupavou délkou v prostřední slabice. Před
ní se musila dlouhá předložka zkrátit, pak se musila sama zkrátit mimo
nom. akk. sg. (na konci -b!) a toto zkrácení proniklo v češt. pak i do
n. akk. sing. Byla-li kořenná slabika krátká, zachovala předložka svou
délku veskrz v deklinaci a ta se dostala pak i do složenin s původně
dlouhou, ale před tím již zkrácenou kořennou samohláskou. Tato zacho
vaná délka předložek dokazuje, že po nich byl skutečně stoupavý přizvuk.
Nešlo by jen tak lehce připisovati to vlivu složenin s kmenem na -a.
Původně krátké předložky nedlouzí se zde obdobně, jak se tak
děje u složenin kmenů na -o (na př. důvod, průvod atd.), poněvadž se
u jednotlivých kmenů na -i nevyskytuje tolik složenin s různými před
ložkami, a sice hlavně s dlouhými a zároveň s krátkými, jak to bývá
často u složenin kmenů na -o, na př. od slova moc se netvoří žádné
*námoc a pod., což by pak mohlo působit i na př. na pomoc. Avšak
u dalších druhotních složenin mohla již obdoba působiti. K *povčdb
bylo utvořeno nápověd, připověd, výpovéd, zápověd, zde máme tedy již
celou řadu složenin s dlouhými předložkami a tak mohlo dle nich ob
dobně vzniknouti i prňpovéd, ale jako jinde, zůstalo zase i zde krátké
opověd, otpověd. Též v slovenštině máme própoved.
Výjimku činí průtrž f. a v jiném ohledu stč. přidrž, přítrž, avšak
první slovo bylo v stč. maskulinum a podlehlo tedy snadno vlivu slov
jako průlom, průřez atd. a druhé tvoří obdobnou výjimku, s jakými
jsme se shledali též u kmenů na -o s předložkou prč-. Ostatně vy
skytuje se dialektické bez přctrže (v jihozáp. Cechách).

Složeniny o dvou jménech.
49. Kmeny na -/. Poněvadž po dlouhé slabice, která může býti
též nahrazena dvěma krátkými slabikami, klesavý přizvuk přechází
v praslov. v stoupavý, jsou zcela v pořádku složeniny jako r. blagodátb,
vodotéčh, vodotóčh, listopádh, rukojátb, černobýlí,, syromolótb (vedle syro
molótb) ,mouka ze syrového obilí'. K témuž výsledku vedla základní
slova, která měla již jako jednoduchá stoupavý přizvuk. Avšak pod
vlivem častých složenin jako zápovědb a pod. ujímá se zde přizvuk na
začátku slov a máme již mnoho takových složenin v ruštině jak živopisb,
Utopish, právopisb,
vódoverth, vódopadb f. ,opadání vody' (vedle toho
též ještě vodopádb, avšak jen vodbpáďb ,vodopáď jakožto maskulinum,
z čehož vidíme zřejmě, jak zde působily jen obdobně složeniny na -i),
Utorostb a létoroslb, góloledb, skórochodb ,rychloběh' (proti skorochód m.

