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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. 
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,rychloběžec', tedy obdobně jako vodopád). Tím mohly vznikati dvojité 
tvary. Tak máme vedle shora uvedených ještě vódptoůh, sýromoloth. 

50. V s r b s k o c h r v a t š t i n é zachovalo se z původního stavu 
jen hlagddat a to možná ještě jen vlivem církevním. Jinak json zde 
jen obdobné tvary: blágovijest, crvotor,, yoropád f. ,zuření', pustopašr 

rukovět, adv. sťrmogláv a jiné. 
Za to se shledáváme ještě v čakavštině se starým stoupavým 

přízvukem: rukovct, koloťéč, senožet, kteréžto tvary vzbudily Leskienův 
údiv při jeho posuzování a výkladu celé této otázky (Afsl. Phil. 21., 
str. 337). Pro nás není na nich nic podivného, naopak shledáváme 
v nich pravidelné tvary. Ovšem třeba podotknouti, že přizvuk " byl 
zde dříve stoupavý v našich složeninách, tady *kolotei a pod. 

51. S novotou shledáváme se i v s l o v i n š t i n ě ; črvojSd, kolomíist, 
blagodat, blagovest, letorást samorást, rokovet (je-li v čak. rukovět, třeba 
vytknouti, že zde byl dříve stoupavý přizvuk), proti sUpovóž ,slepýš', 
ač je simplex vos, ale jen mask. 

52. Ú t v a r y k m e n ů na -o. Kdežto jsme měli u složenin s předlož
kami dva hlavní typy: r. naród a r. oblako (oblak), schr. národ a oblak, 
byl zde druhý typ původně vyloučen, poněvadž vždy předcházelo aspofr 
dvouslabičné slovo, takže klesavý přizvuk vyskytl-li se zde, musil býti 
změněn v stoupavý. ' . 

53. V r u š t i n ě máme skutečně jen typ, který odpovídá typu 
uaróďb: bljudolíz a lizóbljúd, běsogón, tolstogolóv, vodoěm, vodovorót, sucho-, 
gár, sucJwdól, bělovolósyj, bělogolóv. 

51. V s l o v i n š t i n ě máme totéž: drvotón -tona, vodonbs riiósa, 

kolotók -tóka, zlatoroy -róya. 
55. V s r b s k o c h r v a t š t i n é je sice tento typ dosti hojně za

stoupen, vedle toho však zde máme také nový. Starý typ zastoupen je 
příklady jako: bjelógrab gráb, gológlav, krivóylav, pust onde, samoživ, 
samouk, dobrdóud (čud i.), golóvrat ,s nahým krkem' (vrať), kcstózub (zub), 
brzolov, kozomor, bosonoy, dnyokos, dvóroy, mirokov ,osnovatel míru'. 

Vedle toho však nový typ: blagoslov, -sov, dragokup, rukosad, 
samorást, súhozid, govnovál (sté. liovnoval, hovnival, sic. liovnival, nč. hovnival,. 
dial. hovnivár), kolomčiz, blagosov -sova, samotok a samotok, vlnoboj1. 

56. Tyto útvary jsou specielně schr., tedy pozdějšího původu 
a vznikly dle vzorů jako přemet, podsmijeh, r. podsméch, slov. podsmeh. 

1 Sem tiiž vlastní jména: DrTigoniir, Godoniir, Ljůbomír, Ríidomir, Tl)tomírr 

Vttomir. 
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Hlavně však byl jejich vzniku dán podnět útvary, které náležely pů
vodně i-kmenům a z nichž se pak časem staly kmeny na -o, při čemž 
však podržely svůj starý přízvuk. Tak kolomaz, v češtině je to ještě, 
kmen na - i : l;olomaz i., rukopis m. (srovn. r. rúkopisí f.) listopad ,říjen', 
srovn. r. listopadh i. ,podzim', listopad ,opadávání listů, říjen'; snhozld 
č. ještě zeď, zdi. 

Vedle nových vyskytují se ještě staré útvary: crnorěp vedle 
crnorepy samotbk, sambtok, Slavoljub a Slavoljub, MUosav a Milosav, 
hladolež a hladolež. Povšimnutí zasluhují též složeniny jako schr. bogb-
moljac bogómo/jca {bogomúljac, -móljca), r. bogomólec -mólca, r. bogoborec 
-bórca od slova borec borcá, bogotvóree -tvórca od slova tvorce -rcá, 
psalmopevec: pěvec pčvcá, přízvuk bývá tudíž pošinut kupředu. 

57. K m e n y na -a. V r u š t i n ě setkáváme se zase s metatonií 
několikráte již blíže označenou: bělošcja, kožemjáka ,koželuh', prosto-
kváša, pustomélja, skorotóéa, slinotóča, vodotéča, vodovázda, vodocérpa,. 
vojevóda. 

58. V s l o v i n š t i n ě také tak: ylavobýlja, glavonóša, gtiobólja, 
zobobólja, vojskovýdja, , vojevůdce', koloUča ,kolej', krvotóča, mcsojřja 
,pojídání masa', samovolja ,svévole', senokóša ,horská louka', senosijča. 

Vedle toho: ůrevóbolja ,ujímání', glasovgdja, kozopciša a, jiná. Možno 
zde vidě.ti vliv útvarů jako navála,, navika, pokora a pod. 

. 5S>. V srbskochrvatš t ině je převážně ještě zachován starý způsob,, 
jak ee nam jevil hlavně v ruštině: drvotelja ,tesař', kozópaša, krrblija, 
krvópijá, krivóšija, stoklasa, zlósreéa ,nešťastník', bogbmolja ,modlitebna',. 

(jlasbnoša ,posel', knjigdnoša ,listonoš', glavbbolja (srovn. i slov. glavobóljá), 
sjenókoša ,louka' (i slov. senokýša). 

Velmi zřídka se vyskytuje sťrmogleda ,kdo se mračí', ťánko2>relja' 
a ;jiná. Tyto útvary jsou také nového původu jako v slovinštině jim, 
odpovídající kozopaša a pod., neboť zdloužení samohlásky základního 
slova nebylo by zde jinak možné. Jeví se zde vliv nových složenin jako 
sukozid, pak crvotoč a pod. K těmto složeninám dospělo se bezpochyby, 
když původní neoakut *prélja změnil se v neocirkumflex (srovn. štok. 
stráia proti slov. stráža, r. storóěa a jiná). 

Sloveso. 

60. Přízvuk na koncovce u kmenů na -o, -e. U slovesa se. vy
skytují některé přízvukové zvláštnosti, které nabývají jakéhosi vše
obecnějšího rázu, poněvadž je pozorujeme u více než jedné konjugace. 
Sem náleží především přízvuk na koncovkách sloves s kmenem na o-, e-


