
ALOIS GREGOR 

P R E C H Y L O V A N Í V S T A R O Č E Š T I N Ě 

A. 
Ú V O D N Í POZNÁMKY 

1. Tato stať má za východisko kapitolu z chystané vysokoškolské příručky 
o tvoření slov ve staré češtině, kterou připravuje kolektiv bohemistické katedry. 
Pro článek ve Sborníku jsem tuto stať značně rozšířil, zejména jsem ji doplnil 
o četné doklady ze staročeských památek; úmyslně však neprovádím srovnání 
s novočeským spisovným stavem, protože jeho nejnovější zpracování (Trávníčkova 
Mluvnice spisovné češtiny) je každému jazykovědci pohodlně přístupno. 

2. Materiál ke své práci jsem vzal po písmeno n převážně z Gebauerova Slov
níku staročeského, odtud do konce abecedy z edic mně přístupných. Doklady 
však necituji všude přímo ze Slovníku staročeského, nýbrž nejednou z kritických 
vydání staročeských památek, která vyšla po r. 1907, t. j . po Gebauerově smrti. 
Viz jejich seznam v odstavci 4. 

3. Při citaci textů užívám zkratek v Gebauerově Slovníku staročeském a v Ge
bauerově Historické mluvnici na konci každého dílu. 

4. Zkratky (s vysvětlivkami): 
Alx — Alexandreida, vydal Václav Vážný, PSLČ (Pr., 1947). 
Kat — Legenda o sv. Kateřině, vydal Jan Vilikovský (Pr., 1946). 
Klaret — Mg. Clareti de Solentia Glossarius, vydal Václav Flajšnans, 

Klaret a jeho družina, sv. 1 (Pr., 1926), str. 104—202. 
Mill — Milion, vydal. Quido Hodura a Boh. Horák, PSLČ (Pr., 1950). 
RokPostŠ — Jan Rokycana, Postilla, vydal Fr. Šimek (Pr., I, 1928, II, 1929). 
Štít í — Tomáš ze Štítného, Řeči nedělní a sváteční, vydal Jos. Straka. 

Spisů Tomáše ze Štítného čís. 2 (Pr., ČA, 1929). 

B. 
§ 1. 1. V českém jazyce se projevuje již od nejstarších dob snaha, aby u pod

statných jmen bylo rozlišováno pohlaví neboh' přirozený rod mužský a ženský. 
2. Způsob, jímž se vyjadřují tyto rodové rozdíly, je v podstatě trojí. 
a) Zhusta má čeština pro každé pohlaví zvláštní slovo. Na př. syn — dci, bratr — 

sestra, mnich — jeptiška; býk — kráva, jelen — laní, kóhút — slepice atd. Tento 
způsob se nazývá r ů z n o j m e n n o s t (řec. heteronymie). 

b) Někdy se označuje přirozený rod tak, že se k podst. jménu připojuje nějaké 
slovo jiné (na př. adjektivum), na jehož koncovce je zcela patrné, běží-li o masku-
linum nebo femininum. Na př.: Nebeský chot pojal svú chot Štítř 48b a pod. 
Srov. na př. v jihočes. nářečí ten starej pleticha X ta stará pleticha, v Roku na vsi 
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bratří Mrštíků: Ba i ten Pazderků šprček s ženským jakýmsi výrostkem SS I, 
1914, str. 157; — ve franc. le professeur x la femme professeur, v angl. he-goat 
,kozel' X she-goat ,koza' a p. Tyto případy vlastně do nauky o tvoření slov ne
patří; srov. odst. 3 o slovech obourodých. 

c) Zpravidla se'však rozdíly v přirozeném rodě vyjadřují p ř e c h y l o v á n í m 
(lat. motio). Rozumí se jím takové rozlisování pohlaví u podst. jmen (osobních 
i živočišných), při němž se tvoří ze společného základu různými odvozovacími 
(derivačními) příponami slova nová. Srov. na př.: súsěd — súsěda, vran — vrána 
(příp. -o); kmet — kmeticě, vlk — vlčice (příp. -tcě); bóh — bohyně, mezkj/mezek — 
mezkyně (příp. -yně) a pod. Trávníček (MSč I, 425) užívá pro přechýlená jména 
názvu r o d o v é dvojice. 

Poznámka. Pozoruhodnou studii o rodě přirozeném a mluvnickém a o pronikavém vlivu 
jazyka, především ovšem gramatického rodu, na světový názor jednotlivců i celých národů 
napsal svérázný polský jazykovědec Baudpuin de Courtenay s názvem Einfluss der Sprache 
auf Weltanschauung und Stimmung (Prače filologiczne 14, str. 185—256). Tak na př. po
jednává tu o sexuaMsaci lidského myšlení, jež prý dalo podnět ke vzniku tří mluvnických 
rodů (neutrum se nemůže opírat o typické znaky pohlaví). S biologického hlediska rozlišuje 
dva rody, životný (genus vivum) a neživotný (genus non vivum), klade proti sobě osoby 
mužského a ženského pohlaví a celý zbývající svět a vyvozuje odtud dva rody: rod mužský, 
jinak osobní maskulinum (genus virile neboli masculinum personále) a rod společný (genus 
commune) atd. Sluší arciť doložiti, že autorovy hypothesy zabíhají nezřídka do křajností. 
Přechylování se dotýká autor zejména v § 38, kde uvádí příklady na přechylování z růz
ných jazyků (stí. mah — mahi, pol. lekarz — lékařka, lew — lwica, něm. Schůler — Schůle-
rin, lat. victor — victřix, franc. prince — princesse atp.). 

3. Vedle jmen přechýlených se rozeznávají ještě jména o b o u r o d á a ve-
s p o l n á . 

O b o u r o d á (lat. communia) slují ta životná jména, která mají v nom. sg. 
jedinou podobu, ale mimo něj se zčásti mění. Rod podle pohlaví se tu naznačuje 
prostředky neslovotvornými, zřídka tvaroslovnými, obyčejně syntaktickými. 
Tak na př. v stč. subst. chot, znamenající manžela i manželku, má instr. sg. cho
těm (= manželem) a chotí (= manželkou); rozlišuje se chudý vladyka a urozená 
vladyka a pod. Gebauer (HM IV, 126) počítá v stč. k obourodým substantivům 
vedle ,hosť a ,choť (srov. o ,hosť § 16, o ,choť § 18) ještě podst. jména brach, 
dievka, panna. Příklaďy: Brachu milý ,frater carissime' Ote 469 X (Barbatus Marii): 
Milá brachu Hra tří Marií, fol. 182b; Maria... Josefu otdána bieše, dievka za 
dievku čistého (t. j . mládence, panice). Hrad 62*; Co dieš ty, panno čistý Štítuč 47*. 
Gebauer (l.c.) uvádí jako příklad „rodu obojetného" ještě subst. kněz, ale pravdě
podobně omylem (srov. Oberpfalcer Rod 19, pozn. 39). 

Jména v e s p o l n á (řec. epikoina) jsou subst., která označují osoby mužské 
i ženské, mají toliko jednu slovotvornou podobu a nerozlišují přirozený rod ani 
při mluvnické shodě, na př. divák, lišák a j . 

§ 2. Rodové dvojice se tvoří rozmanitými p ř í p o n a m i . Jedny jsou dosvěd
čeny hojně (přípony p r o d u k t i v n í ) , na př. -ka: kramářka (: kramář), křesťanka 
(: křesťan); Domka (: Domek, Dominik')..., jiné jsou naproti tomu vzácnější, 
ba někdy se vyskytují jenom ojediněle ( p ř í p o n y n e p r o d u k t i v n í ^ na př. -i: 
hpaníjjpani (: hpánjjpán)..; 

§ 3. Poměrně málo je rozšířena přípona -a u obecných jmen. Na př.: bratana 
(: bratan): Múdrý Mardocheus bratanu (,sestřenici') Hester králevú naučil tak 
sě modliti HusE 1, 325; sestry bratr, bratrany (,neteře') strýc, jest povinen od
byti VšehK 168"; — čada//čáda (: čad//čád ,hoch, mladík, vl. mužské dítě') ,holka, 
děvče, vl. ženské dítě': Říkáme o ženě čistá Čada a o muži čistý , č á ď . . . ; staří 
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předkové říkali ,atarý čád', to jest, staré dítě, chtíce tím pověděti, že starý člo
věk po druhé dítětem bývá Benešovský, Knížka slov českých vyložených (1587); 
— mistra (: mistr) ,mistryně, učitelka': Uzřev sestru mistru nad jinými pannami 
OtcAC ad B 194b; — pěstúna (: pěstún): A její pěstúna najprvé se do komnaty 
uteče Baw 208"; jako obykla jest pěstúna nositi mladečka 01 Num 11,12; — sú-
sěda (: súsěd): Žena své súsědy na radovánie sezvala Krami .79°; — svekra (: svekr) 
, tchyně': (Drahomíra) povýšena nad svú svekru Pulk 20": aby (žena) ctila svekra 
i svekru Stítuč. 55"; — muka (: vnuk) , vnučka' Klaret 1744 .neptis'; Metadeš 
jmieše vnuku jejie AlxM 32; nevlastní sestra': Dci otce mého, ale ne mé mateře, 
točíš vnuka má jest ComestC 29 . 

Naproti tomu lze uvésti velký počet příkladů na tuto příponu u jmen vlast
ních: Božetěcha (: Božetěch): Božetěcha Kosm A 3, 43; Čásíava (: Čáslav): Čáslava 
UrbE 34; Dobromíra (: Dobromir): Dobromíra abbatissa ReglI, 1285; Petra 
(: Petr): Petře hokynářce KolB 209* (1501) Víta; (:Vít): Petrášovi Víta, sestra jeho, 
poručila KolB 80* (1497). 

§ 4. Daleko častěji se vyškytá přípona -ha. Na př.: bělka (: bělec ,běloch'), 
jběloška': Když črnému bělec nebo bělka budu řiekati Štítř 38b; duchovnička 
,(: duchovník ,mužský duchovní') ,ženská duchovní': S takými duchovničkami, 
ještoť chtie lidem zřiedlny býti leč obláštím náboženstvím ŠtítBud 171; kraj-
čieřka (:krajčieř); sartrix... švadl í . . . krajčieřka Lact 144°; křesťanka (: křes
ťan): Za křestanku sě má Pass 347; mniška (: mnich): (Abatyše) německými mniš
kami kněze Spytihněva osu DalC 88b: múřěninka (: múřěnín): Pro ženu jeho 
múřenínku Aethiopissam 01 Num 12, 1; rodička (: rodič) ,matka': (Mnich) shřě-
šil s svú rodičku OtcC ad B 41b; ,příbuzná': Zda jmáš kterú svú rodičku Hrad 
106"; tovariška (: tovariá): Muž má ctí ti svú ženu jako tovarišku od Boha sobě 
danů HusE 3, 209; — Beranka (: Beran): Dorothea Beranka TomZ 1516 h 162; 
Bohdalka (: Bohdal): Katherinam Bohdalkam TomZ 1419 st. 83; Jílka (,Jílek', 
,Jiljí'): Má tetka Jilka MastDrk 219... 

§ 5. Velmi hojná jsou přechýlená jména, která jsou odvozena příponou -icě. 
Podle způsobu tvoření možno tu rozlišovati několik skupin. 

a) Mužský základ zůstává u feminin celý; přechylovací suffix -icě se připojuje 
k tomuto základu. Na př.: bláznice (: blázn//blázen) ,bláznivá žena': Nemúdrá 
bláznice Hrad 104b; čertice (: čert) vtělená RokPostŠ II, 416, 281; hajtmanicě 
(:hajtman): Ty byly hajtmanicě Háj 17"; muzice (: muž) ,mužatka': Ta (Eva) 
elúti bude muzice, neb z muže vzata jest KladrGen 2, 23; rečicě (: rek): I ženy 
druhé, jenž rečice sluly, plakaly TkadlS 330*; — chrticě (: chrt): chrticě ,veltrixť 

Vít 94b; medvědice/jnedvědicě (: medvěd//nedvěd): Medvědice pochopiec medvě-
dátka Pror 01 Os 13,3; (Vlasta) vzřiu žalostiú jako nedvědicě DalC 15; orlice 
(: orel) : Má král pitomé orlice ,aquilas' Mill 63'; račice (: rak): Vezmi několik 
račic LékA 66b; vlčice (: vlk): Vezmi vlčie lejno... a to muži od vlka a ženě od 
vlčice Chir 293b. 

b) Feminina na -icě se tvoří k maskulinům na -ec. Na př.: bohatíce (: bohatec): 
Nemají výmluvy bohatci a bohatíce HusPost 111"; cuzozemicě (: cuzozemec) : 
Ženy cuzozemicě ,alienigenas' Ol 3, Reg 11,1; hubeníce (: hubenec): Ti hubenci 
a hubeníce budu do ostatka obnaženi a ohavně oskázáňi Štít ř 91b; mladice (: mlá
dec): Jako ženka mladiceOtcB 71"; světice (: světec): světice RokPostŠ 1,807 ad 242, 
ad 247; — jěhnicě {: jěhnec): Jehnici letošní ovem anniculam 01 Lev, 14,10; sveřě-
picě (: sveřepec ,hřebec') .kobyla': Kdež sveřepicě nejměli, nejmají na obci obory, 
ty kobyly móž vdáti Rožmb 273. Atp. 

c) Velmi četná ženská jména na -icě mají mužské protějšky na -ík. Označují: 
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a) osoby jistých vlastností nebo osoby, které něco vykonávají, /?) manželky podle 
povolání jejich mužů nebo podle mužských příjmení. Příklady na <x): dělnice 
(: dělník) : (Zena) budeť statečná dělnice na plátně LékA 147b: hromadicějjhro-
mazdnicě (: hromadník//hromazdník ,muž', který žije v hromadě, v rodovém 
spolku, má podíl na rodovém majetku, podílník, společný majitel'): (Manželka) 
po dni, po roce má býti pravá společnice, hromadnice a mocná hospodyně v týmž 
statku KolČč 139" (1551); Mevetnicě (: klevetník): Slyšte, báby Uevetnice a vy 
svodné Čarodějnice DivVít B 45; kratochvUnicě (: kratochvilník): /Nebyla/ Maria 
kratochvilnice Kruml 16*; milostnicě (rmilostník ,milovník, muáčeky.mnovnice, 
milenka'): Jediná ta její milostnicě osta Ote 478*; nenávistnicě (: nenávistník ,pro-
tivník, sok' / ,protivnicec): Ta přezlá svaté viery nenávistnicě j est Drahomiř Kar 118; 
pokánnicě (: pokánník ,muž činící pokání'): Svátu pokánnici uzřel Pass 219; smilnice 
(: smilník): Smilníci a smilnice nečtu toho sobě za veliký hřiech Kruml 238*; taneč
nice (: tanečník): /Žena některá/ pak na to se dá, že sluti bude tanečnice neb fre-
jieřka Štít Op 369b. 

Příklady na /S): čepičnicě (: čepičník, výrobce čepic') čepiěnice TomZ 1436 n 201, 
203; sladomice (:sladovník) Paní Dorotě shdovnici KolB 40h (1496); sviecnicě 
(: sviečník , výrobce svíček') Barbora sviecnicě KolCC 31° (1554); Havlicě(: Havlík, 
zdrobn. k os. jménu Havel): Méj mateři dějí HavlicS MastDrk 207. 

§ 6. Z velmi četných podstatných jmen na -icě, u nichž souhláska n náleží 
k slovnímu základu (hřiešnicě k hřiešník, hřiešný; ukrutnice k ukrutník, ukrutný 
a pod.) byly abstrahovány nové přípony -nice, -tedlnicě. Na př.: lékárnice (: lékař) 
Utěš mě, lékárnice (t. Maria) Modl 153"; proročnicě (: prorok) ,prophetissa' : Bieše 
Anna proroSniceEvŠeit Luk 2,36; zlodějnicě(: zloděj): Držte zlodějniciPass Klem52*; 
— přietélnice // pfietedlnicě (: přietel): Drahá pfietelnice božie Modl 174b; pójdiž, 
moje milá pfietedlnicě, má sestro ML 34"; poroditélnicě \\ poroditedlnicě (:poro-
ditel): neposkvrněná poroditélnicě ,genitrix' SekvE 52*; jako poroditedlnicě mlu-
viti bude ,parturiens' Kladr Isai 42, 14 a p. 

§ 7. 1. Hojně je dosvědčena při přechylování v staré češtině příp. -yni // -yně 
<.-ynja. V nejstarších textech se vyškytá příp. -yni (prorokyni); to je ve shodě 
se staroslověnštinou, kde je tento suffix bez výjimky pravidlem (srov. bogyňi, 
gospodyňi a p.). časem však v nom. sg. ovládl tvar na -yně (prorokyně a p.). 

Pozoruhodnou studii o této příponě napsal Jos. Zubatý (AfslPh 25, 353—365; znovu 
otištěno v publikaci Jos. Zubatý, Studie a články II, Praha 1954, str. 335n.) s názvem 
Zu den slavischen Femininbildungen. auf — jmi. Podle ní staré ženské u- kmeny daly do 
psi. -y; arov. na př. stal. svekry ,tchyně', kmen byl rozšířen o další příponu, o -ni, která má 
svou funkci přechylovací; viz na př. sti patní (: pátih) ,paní'. 

2. Některé příklady: bezdětkyni (:bezdětek): ,žena neplodná, sterilis': Alžběta 
bezdětkyni bieše Pass 275*; knieni zkrácením z kněhyni (: kněz ,kníže' /,kněžna': 
Ta knieni pohanka bieše DalC 25; prorokyni (-.prorok): Libuše prorokyni bieše 
DalC 7*; — běsyně (: běs): To ta běsmečinieše ,puella habens spiritumpythonem' 
Lit Skutk 16, 18; bohyně (: bóh): /Zena/ se jako bohyně přistrojí Štít uč 54b; hof
mistr yně (: hofmistr): Ó, pak by toho nebyli někdy králové (= královny) a jich 
hofmistryně přezřely pannám Šach 299*; hospodyně (:hospod): tvá Pass 275; 
lotr yně (: lotr): / Vdova fr ej ířka/ j est lotr yně HusKázD 193*; mistryně (: mistr): Uzřev 
sestru mistryni nad jinými pannami OtcB 194b; vrahyně(: vrah): / Kolčava / hubieše 
še mé vrahy všaké, jsúc vrahyně moje také Baw 45*; zpěvákyně(: zpěvák): Zpěváci 
i zpěvdkyně 01 2 Par 35, 26; žebrákyně (: žebrák): já zebrákyně ModlB 3b atd. 

3. Z feminin typu prorokyni, vnukyně a p., kde je před příponou -yni// -yne 
souhláska k, byla vyabstrahována příp. -kyne, v starší češtině velmi produktivní. 
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Přistupuje především k mužským tvarům přímo. Na př. bélkyně (: Bél), modlo
služebnice Bélova,': Lid dává mně, by Bóh požíval v chudých, naliť bélité a bél-
kyněpožívají s bélenci (= sacerdotes et uxores et filii eorum, Dan 14, 14 (HusE 1, 
123); knapkyně (: knap ,soukenický tovaryš, soukeník'): knapkyně Wint Prům 
Obch 275 (1559); poselkyně (: posel): posdkyni k apoštolem učinils ji Modl 3"; přie-
telkyně (:přietel): /Duše po křtu/ byla přítelkyně jeho /Boha/ RokPostŠ II, 652, 
63.; slodějkyně (: zloděj): Za zlodějkyni Hug 434... Jindy se odvozují ženská jména 
na -kyne od maskulin na -ec: Němkyni (: Němec): Němkyni bude němečskú čeled 
mieti DalC 41; cuzozemkyně (: cuzozemec): Jako jiné cuzozemkyně Comest 38"... 

§ 8. Velmi živá je přechylovací přípona -ová. Je to od původu zpodstatnělé 
příd. jméno přivlastňovací v rodě ženském, a to v podobě složené (ciesařova > cie-
sařová a p.). Označují se jí nejprve jména manželek k jménům mužů, znamena
jícím jejich zaměstnání a povolání. Na př.: ciesařova (:ciesař): Jeho ciesařova 
k němu jediešeDalC47; hospodářova (: hospodář ,hostinský') ,hostinská': Uzřevši 
jich ta hospodářova, počě se dietěte báti ML 48"; rychtářova (: rychtář): ,judicissa' 
Klaret 2197... Dále se tvoří touto příponou i příjmení manželek a dcer, na př.: 
Hodášková (:Hodášek) NekrDrk; Strýcova (: Strýc) TomZ 1366 st 242; Šímová 
(: Síma ,Šimon'): Kateřině Šímové KolB 112* (1498); Štěničková (: Štěnička) TomZ 
1429 st 227; Štěpánová (: Štěpán):. Dorota sladovnice, řečená Štěpánová KolB 17" 
(1495); Vítková (: Vítek): Postavil Vítkovů z Nebovid, tchýni svú KolB 5b (1502). 
Pozn. Substantiva ciesařova a králová znamenala netoliko ženu panovníkovu, 
nýbrž i nevdanou nebo ovdovělou panovnici. Na př.: Chci tě (praví císař Kateřině) 
za tiesařovú jmieti Kat 3194 — ciesařova světa ,imperatrix mundi' SequE 17"; až 
povedu Dariovu matku, sestru i královu AlxH 177/178 — králová .regina' Jid Drk 13 
(srov. místní jména Dvůr Králové, Hradec Králové, bývalá věnná města českých 
královen). Vedle jmen ciesařova a králová existovala v starším českém jazyce 
též substantiva ciesařovna a královna, ale znamenala z počátku císařovu, královu 
dceru. O tom níže. 

§ 9. Křížením odvozovacích přípon -ová a -na vznikla přípona -ovna, která 
byla v staré češtině dosti řídká. Slova ciesařovna a královna, jak bylo shora řečeno 
(srov. § 8), označovala zprvu dceru císařovu nebo královu. Na př.: (Hrabě z Alden-
burka) počě ciesařovnu milovati... Snúbiti jie u ciesařě nesmějieše,.nebo jiej 
roven nebieše DalC 74"; raději se chciu s česku sedlkú smieti než královnu Něm-
kyniu za ženu vzieti DalC. 41; v staroněmeckém překlade: eines fremden koniges 
tochtir). Brzy však se začalo užívati tvarů ciesařovna a královna také pro ozna
čení manželky a panovnice vůbec a zanedlouho tento význam zcela ovládl. 
Na př.: ciesařovna ,imperatrix' BohF 351; královna, regina' ZWittb 44,10. V poz
dějších dobách se těšila příp. -ovna značné oblibě u ženských patronymik panov
nických a šlechtických: Eliška Přemyslovna, Slavatovna a pod. 

Původem sem patří v starém českém jazyce také subst. chlapovna (: chlap) 
,žena z chlapího rodu, poddaná': Chlapovna - lis či šlechtična Marg 118 a rytie-
řovna (:rytieř) ,militissa' Klaret 795. 

§ 10. Ojediněle je dosvědčena přechylovací příp. -ovka, vzniklá kontaminací 
suffixů -ova a -ka. Na př.: židovka (: žid): Na oné ženě krásné Judit, dobré židovce 
TkadlS 7*. 

§ 1 1 . Zřídka se tvoří rodové dvojice příp. -na. Na př.: panna (: pán): Jsúť v té 
zemi překrásné a přepěkné panny a panie MandA 201"; hochna (:hoch) ,holka': 
neochotná, nevlídná a nepřívětivá hochna RešSir 186*; dědičná (: dědic), dědička, 
patronka'): Chot její v slávě své posadie, káže i jie býtidědičné královstvie svého 
HusŠal 9b; rodicím (: rodič / ,roditelka', matka'): Do pokojíka rodinný mé (=geni-
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tricis) HusŠal 56*; spoludMična (Karel Novák, Slov. k 6. spisům Husovým 156, čte 
spoludědičná) ,společná dědička': /Sestra/ jest spoludědičnú v královstvie jeho 
učiněna HusSal 91b; Šlechtična (: šlechtic): Dievka také šlechtična Kladr Levit 19, 
20, ,ancilla etiam nubilis' (překladatel četl ,nobilis'); Črnochna (: Črnoch): Črnochna 
NekrPodl; Dobrochna (:Dobroch); srov. dobroch ,dobrák£: Dobrochna NekrPodl; 
Jechna (: Jech ,Jan'): Jechna UrbE 366; Svatochna (: Svatoch .Svatopluk'): Sva-
tochna NekrP... 

Slovo kněžna mělo v starém jazyce dvojí význam. Znamenalo jednak dceru 
nebo manželku knížete (: kněz,kníže') ;Když to Cleopatra kněžna pojala Antonia 
OtcB 148"; kněžna .imperatrix' Prešp 894; jednak kněžku (:kněz .duchovní'): 
Tehdy Cirmon dopomože jí (Lučině), že ji kněžnu učmichu v chrámě té bohyně, 
kterážto Vesta slovieše Baw 219* (srov. výklad o stč subst. knieni v § 7, odst. 2). 

§ 12. Ze substantiv typu dědičná byla vyabstrahována příp. -ična: kmetična 
(:kmet) dcera nebo manželka kmeta, poddaného sedláka, poddaná vůbec': By 
pak kmetičnu svú kto pojal VšehK 141b; kovářku z Veselí, kmetičnu páně Karlí
kovu KolB 139b (1499). 

§ 13. Ojediněle je dosvědčena příp. -ěna: muzena (: muž) ,virago' Klaret 999: 
Ta (Eva) bude sluti muzena, že z muže vzata jest (virago, Gen 2, 23) HusE 1, 199. 

§ 14. Subst. hrabie ,hrabě' je sice maskulinum, ale pro svoji formu bylo pova
žováno někdy za femininum: Pojdu k tomu hrábí OpMus 34 X zlá kniežata i zlé 
hrabie, vévody i zlé lankrabie... všichni cuzé odjímají Hrad 107*. K tomuto 
podst. jménu bylo přitvořeno adj. přivlastňovací hrabin. Kojatu, syna hrabina 
Pulk 35". A od tohoto základu je odvozeno femininum hrabina jj hrabiná ,hraběn-
ka': Svatý Tomáš psal o tom hrabině jedné ŠtítMus 40"; svatý Tomáš píše jedné 
hrabiné ŠtítMus 43\ Zdrobnělé slovo k hrabina // hrabiná je hrabinka .hraběnka': 
.hrabinka .comitissa' Lact 40b a z něho přichýlením k subst. hrabě vzniklo subst. 
hraběnka: (Ludmila) jest byla dcera Bořivojova a hraběnka ze Pšova DalC 47". 
Dnes je tento tvar obvyklý. Derivační přípona -ina, {jj-á) zpodstatnělé přídavné jmé
no přivlastňovací, je dosvědčena porůznu i u jiných slov: markrahina (: markrabie) 
.,markraběnka': Dceru bramburské markrabiné Pulk 154"; purkrabina (: purkrabie) 
Paní Čeňkova, purkrabina pražská AČ 14, 109 (1462); vévodina (-.vévoda): Kdy 
vévodina stala po tom, aby jemu (mládenci, který poceloval její dceru) hlavu 
stěli, řekl vévoda Šach 295*; — Piskletina (: Pískle, gen. Písklete): Póh I, 261; 
Teletina (Tele, gen. Telete): Anežka Teletina Póh I, 120, 127... Atd. 

§ 15. Slovo hpaní/lpaní stojí vedle mask. hpánjjpán; má příponu -i (<-tji): 
Hpani, čiuju to po tvém vzdýchání, že sě tobě nic nemiliu Jid 165; slyšte páni 
i vy panie Hrad 94*. 

§ 16. Subst. host, mluví-li se o ženách, iná v stč. podobu hosti. Znamená dílem 
cizinku: Zajisté, pane, pútnicě sem a hosti Pass 473, dílem ženu hosta, někdy 
i hostitelku nebo nepřítelkyni: Proši tebe, družko milá (t. j . selská myš), aby (ty) 
také má hosti byla (t. j . u městské myši) Baw 26*; u věčnéj paměti bude hosti má 
(Marta) Pass 183: ostřihaj sě vždy lenosti, jenž jest tvého zdravie hosti Vít 73b. 
Substantiva hosť se užívá obourodě — jen archaisticky — i v dnešním knižním 
jazyce, na př. u Jiráska: Vítej, milá hosti, u Zeyera (Chata by přijala princeznu) 
jako!vzácnou hosť (srov. Trávníček, MSČ II, 428). 

§ 17. K mask. test (<tbstb), 2. p. tsti//tstě//ctě ,tchán' je ženský protějšek 
t ščě (s různými hláskovými obměnami): Ctě Šimonova držiešě sě velikými zimni
cemi (socrus autem Simonis tenebatur magnis febribuá) EvZimn 14*; (rozděliti) 
dceru proti mateři její a nevěstu proti cti (v rkp. cztty) jejie Mat 66b. 

§ 18. Subst. chot bylo v stě. jednak rodu mužského, jednak ženského a zna-
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menalo podle toho manžela i manželku: Nebeský chot š t í t r 48", jest-li na světě 
ták ukrutná chot Oři 5\ Někdy však toto substantivum nabývá podoby choti 
a označuje femininum; je to tedy něco podobného jako fem. (hosti) k mask. ,hosť. 
Na př.: Duše, svatá choti, má čakati svého milého chotě příštie Alb 37*; máš sluti 
i býti má choti Kruml 3721. Gebauer (HM III, 1,343) vykládá tvar choti (i hosti) 
analogií podle substantiv na -yni (prorokyni a p.), vlivem subst. ,máti' a ko
nečně snahou pro zřetelné odlišení maskulina od feminina. 

§ 19. Skutečnost, že se velmi mnoho ženských jmen tvořilo od mužských 
jmen a že nezřídka od téhož základu bylo odvozenin několik, je výmluvným svě
dectvím toho, že přechylování při tvoření slov byla (a je dosud) významová sku
pina četná a také živá. Na př.: král — králka, králová/jkrálevá, královna; přietel — 
přietelkyně, přietebiicě, přietelkynicě a pod. Bohatství této skupiny je dosvědčeno 
i tím, že sé rozmanitými příponami vyjadřují velmi různé vztahy mezi obsahem 
maskulin a feminin. Tak na př. ženskými příponami se označuje při přechylování 
společenské postavení manželovo (manka: man), příslušnost, původ podle míst 
(Říménínka: Ěiměnín), náboženské vyznání (pohanka: pohan), příjmení (Havlicě: 
Havel), příbuzenské svazky (vnuka: vnuk) a pod. 
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O E P A 3 0 B A H M E D A P H b l X M M E H C y m E C T B M T E JI b H I I X 
B flPEBHEHEDICKOM A 3 B I K E 

PafioTa HBJíneTCH nacTtio H3 noffroTOBjíHeMoro yneĎmiKa cnoBoo6pa30BaHHH b flpeBHe-
lenicKOM H3HKe, ojiHaKO, b KaiecTBe CTaTbH b HacTonmeM c6opHHKe OHa b 3Ha<iHTeJii>-
hoh Mepe nonoj iHeHa npnMepaMH 113 flpeBHenenicKHx naMHTHHKOB. 

B qemcKOM H3HJte eme c HpeBHeSmnx BpeMeH Ha6jiwflaeTCH cTpoMJieHHe BBipawaTt 
nojiOBtie paannqnH y HaítBamiH jihd; h whbotdíjx. BupameHne iiojiobmx pa3JiHqun 
npoHcxoHHT b cynjHOCTH TpeMH cnocoĎaMH: 

1. flnH o6o3Ha^eHHn jihli (jkhbothhx) Kawjioro noJia HMeeTCH ocoóe iraoe H a 3 B a H í i e 
(syn — dci, k o h ú t — slepice) Hxn. 

2. K cymecTBHTejii.HOMy npn6aBJiHeTCH jijih o6o3HaieHim nojroBux pa3JiHiHŮ jipyroe 
cjiobo ( n e b e s k ý c h o ť — n e b e s k á c h o ť . . . ) . 

3. IIoJiOBEie pasjítranH o6o3HaiaK>TCH TaihiM o6pa30M, ito ot ojihoh ochobbi o6pa-
3yeTCH HOBoe cjiobo pa3nt iMn cnoBOo6pa30BaTeii i iHUMH cy<ft<hHKcaMH (jiaT. motio) ( s ú s e d — 

í ú s ě d a , b ó h — b o h y n ě . . . ) IIocjieflHHH cnoco6 hbjihgtch caMtiM iacTbiM. 
KpoMe naprjtix cjiob pa3JiimaroTCH eme cnoBa oSmero po^a (jiaT. communia) h cnoBa 

He OTpaataiomHe nonoBMX pa3JiHiHH (rpei. epikoina). K nepBoá rpynne othochtch 
cymecTBHTentHLie onynieBJíeHHke, pojí KOToptix He BsipajKae-rcH cpeACTBaMH cjiobo-
•o6pa30BaHHH (nu. en,, h. chot = uym, weHa, tb. en', i. chotěm = MyweM, chotí = Hte-
a o ň ) . Ko BTopoa othochtch cymecTBHTejibHbie, HMeiomne Ty H<e (bopMy una o6o3Ha-
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ieHHH imn, M y w c K o r o h weHCKoro po^oB (caiinoB h caMOK y whbothlix), ksk H a n p . d i v á k , 
l i š á k . 

CnoBOo6pa30BaTeJiiHBie c y ^ H K C i i b flpeBHe^emcKOM H3tiKe O T i a c T H npof lyKTHBHti , 
O T i a c T H Henpof lyKTHBHU. CpaBHHTeJii ino MaJiopacnpocpaHeHHUM hbjihgtch cyiJxfiiiKc -a 
(pěstún — pěstúna, Božetěch — Božetěcha) cyéiJiHKC -na (hoch — hochna, Dobroch — 
Dobrochna...) htii; b 3HaiHT&rrbHOH Mepe HaooopoT BCTpeiaroTCH c y ^ H K c u -icě (hřieš-
ník — hřieánicě...), -yni, -yně (prorok — prorokyni, vnuk — vnukyně.. .)> -ová (hospodář — 
hospodářova, Hodášek — Hodášková...) htii. B e f l H m i H u x criyiaHX BCTpeiaeTCH Ha 
np. cy$if>HKC -ena (muž — mužena), -í (hpán p á n — hpaní paní) h «p. 

O a K T , hto MHorne cymecTBHTejifcnije weHCKoro po/ja o6pa3yiOTcn ot cymecTBHTejib-
hkix M y w c K o r o poaa, HBJíneTCH BBipaanTeJibHtiM CBHfleTeJitcTBOM toto, ito 9tot cnocoS 
cnoBoo6pa30BaHHH b HpeBHeíemcKOM H3tiKe npeflCTaBjíHJi c o 6 o á o i e H t npoflyKTHBHyro 
KaTeropnio . C p a B . H a n p . ot cymecTBHTeJitHoro MyjKCKoro pofla král cyinecTBHTeJiBHtie 
HteHCKoro pofla králka, králová, královna htii. Haf lo ynoMHHyTi h to, hto npa o6pa30-
saHHH cymecTBHTeJiLHBix »eHCKoro pojia pa3HBiMH cjioBoo6paaoBaTei[tHijMH cy<p$HK-
caMH o6o3HaiaK>TCH caMue pa3Jin iHt ie oTHomeHHH, Ha np. o6m,ecTBeHHoe noJiojKeHne 
cynpyra (man — manka), npoHcxoJKfleHHe no MecTy (Říměnín — Riměnínka), HCJieflOBaHHe 
(pohan — pohanka), pojjCTBemme OTHonieHHH (vnuk — vnuka) H T n . 

A. G. 

U B E R D I E M O V I E R U N G D E R S U B S T A N T I V A 
IM A L T T S C H E C H I S C H E N 

Die Arbeit stellt einen Auszug aus einem Hochachullehrbuch uber die Wortbildung dar, das 
von einem Kollektiv unserer philosophischen Fakultát vorbereitet wird. Der vorliegende, fiir 
unsere Zeitschrift bestimmte Aufsatz wurde allerdings durch Belege aus alttschechischen 
Denkmálern betráchtlich ergánzt und erweitert. 

Schon von den altesten Zeiten an macht sich im Tschechischen das Bestreben geltend, bei 
den Personen oder Tiere bezeichnenden Hauptwórtern mánnliche und weibliche Geschlecht 
auseinanderzuhalten. Es gibt im Grunde eine dreifache Art, nach der die Geschlechtsunter-
schiede bezeichnet werden: 1. das Tschechische besitzt fúr jedeš Geschlecht ein besonderes 
Wort (syn — dci, kohút — slepice...); 2. zum Substantivum tritt zwecks Bezeichnung des 
natiirlichen Geschlechtes ein anderes Wort hinzu (nebeský chot — nebeská chot...); 3. die 
Unterschiede werden durch Movierung (lat. motio) hervorgehoben, d. h. durch eine Ge-
schlechtsunterscheidung bei Hauptwórtern, bei der mit Hilfe verschiedener Ableitungs-
suffixe vom gemeinsamen Grundwort neue Wórter gebildet werden (súsěd — súsěda, bóh — 
bohyně...). Die zuletzt angefuhrte Art ist bei weitem die háufigste. Neben movierten Wórtern 
werden noch doppelgeschlechtige (lat. communia) und ferner beiden Geschlechtern gemein-
same Bezeichnungen (griech. epikoina) unterschieden. In die erste Gruppe gehoren Bezeich-
nungen fiir Lebewesen, bei denen das Geschlecht nicht durch wortbildende Mittel angedeutet 
wird (im Nom. sg. chot = manžel und manželka, im Instr. sg. chotěm = manželem, chotí = 
manželkou), zuř zweiten Gruppe hingegen sind jene Substantiva zu rechnen, die als Be
zeichnungen mánnlicher und weiblicher Personen wie auch als Benennungen von Mánnchen 
und Weibchen bei Tieren dieselbe Form haben (divák, lišák u. á.). 

Die Ableitungssilben sind im Alttschechischen teils produktiv, teils unproduktiv. Ver-
háltnismáflig wenig verbreitet sind die Suffixe — a (pěstún — pěstúna, Božetěch — Bože
těcha ...), -na (hoch — hochna, Dobroch — Dobrochna...) u. a. Demgegenuber treten háufig 
die Suffixe -icě (hřiešník — hřiešnicě...), -yni || yně (prorok - - prorokyni, bóh — bohyně...),. 
-ová (hospodář — hospodářova, Hodášek — Hodášková...) u. a. auf. Vereinzelt ist das Suffix 
-ena (muž — mužena) belegt, ebenso -í (hpán || pán — hpani || paní) u. a. 

Die Tatsache, dass viele Feminina von Masculinia gebildet werden, und zwar mittels der 
verschiedenartigsten Suffixe und nicht selten von Wórtern mit demselben Stamm (král — 
králka, králová, královna u. á.) ist ein gewichtiges Zeugnis dafiir, daB die movierten Feminina. 
im Alttschechischen eine sehr lebenskraftige Bedeutungsgruppe gewesen sind. Erwáhnt zu 
werden verdient auch der Umstand, daB bei der Movierung mit Hilfe verschiedener Suffixe 
die mannigfaltigsten Beziehungen zum Ausdruck gebracht werden konnten, z. B. gesell-
schaftliche Stellung des Gatten (man — manka...), Herkunft (Ríměnín — Pvíměninka.. .),. 
Konfession (pohan — pohanka,) Verwandtschaftsverháltnis (vnuk — vnuka) u. á. 


