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Substantivu! s ložen iny . 

4. Kmeny na o mužského rodu s předložkami. Nalézáme-li na 
jedné straně v štokavštině pbglěd, bglěd, izglěd, vglěd, záglěd, což by všecko 
předpokládalo starší *pogleďi>, *ogl*]ďb... *zagleďh, a obdobně v bulhar-
štině dgled, pógled, prigled, prégled, na druhé straně však v slovinštině 
pogléd -gléda, doglěd -gléda, izglěd, oglěd a v ruštině taktéž pogljád, 
dogljád, percgljád, prigljád. razgljád a pod., namane se nám zajisté 
myšlenka, že jde zde původně o dvojí druh těchto složenin a že v jednot
livých slovanských jazycích bylo pak provedeno vyrovnání bud v tom 
či onom směru. Další pátrání vede nás k závěru, že v praslovanštině 
byly tyto dva druhy složenin takto uspořádány: Po p ř e d l o ž k á c h 
s k r á t k o u s a m o h l á s k o u z ů s t a l k l e s a v ý p ř í z v u k z á k l a d n í h o 
s lova — a jde nám zde hlavně o takové složeniny — p ř e d e v š í m 
n e z m ě n ě n a b y l teprve p o z d ě j i , a v š a k j e š t ě v p r a s l o v a n 
š t i n ě , p o š i n u t na p ř e d c h á z e j í c í s l a b i k u a sice zase jako 
k l e s a v ý . Po d l o u h ý c h p ř e d l o ž k á c h z m ě n i l s e v š a k k l e s a v ý 
p ř í z v u k podle § l . v s t o u p a v ý . V našem případě bylo tedy v pra
slovanštině : *pogleďb, *bglfíďh, *prbgl$ďb — " zde znamená nový klesavý 
přízvuk na krátké slabice s povahou starého - - a vedle toho *n'ňgléďb, 
*prigl$ďh, *zaglýďh..., kde ' je dlouhý akut spovahou starého. V jednotli
vých slov. jazycích nastalo pak všelijaké vyrovnáváni, vzájemné kříženi, 
až se dospělo k dnešnímu stavu. Přes to prese všecko je však dnešní 
stav ještě takový, že v něm můžeme dvojí druh těchto složenin z pra-
slovanštiny pocházející dobře rozeznávati. Máme-li na př. v ruštině narúd, 
privód, pcrevód, razvúd, zavód, a vedle toho óbod (z *ob-roďh) a slov. 
obdobně obod, štok. bbod, dále r. póvod a vedle toho ovšem i dovód, izvód, 
otvéd, vidíme, že složeniny s dlouhou předložkou působily zde sice na 
útvary s krátkou předložkou, že se však nicméně zachovaly ještě patrné 
zbytky původního třídění. 

Hned zde můžeme podotknouti, že dékomposicí mohla vzniknouti 
základní slova s novým přízvukcm pocházejícím ze složenin jako slov. 
glěd gléda, schr. však naproti tomu je ještě glid gleda, ě. hled, tedy 
s původním pří zvukem. 

5. Pro nejstarší dobu praslovanštiny můžeme předpokládati celkem 
čtvero typů našich složenin: 1. n. akk. sg. *nasaďb, g. *nasáda, 2. *nánbs 
*nunosa, *zánbsa, 3. *osaďb, *osdda, 4. *prorb1eb, *prorbka, kde zna
mená " původní klesavý přízvuk na délce, " klesavý na krátké samo
hlásce, avšak v obou případech, než byla vůbec nějaká změna provedena. 



Již v praslovanštině přivodil shora uvedený zákon částečnou změnu 
našich typů, a sice takto: 1. *nasáďb, *nasácla, 2. *nanosrb, *nanósa, 
3. *osáďb, *osáda, 4. *prorokrb, * proroka. Zde je " nový stoupavý pří-
z v u k na krátké slabice a ' na dlouhé jako nahoře. Podle zákona o 
zkrácení dlouhých slabik v trojslabičných slovech působícího též ještě 
v praslovanštině (viz Vondrák, Vgl. slav. Gr. 2 § 198 a 199), což v š a k platí 
jen o takových trojslabičných slovech, v nichž byly plné samohlásky, ne 
vsak polohlásky, vznikly tyto další změny: 1. *násáďh , * násada, 2. zů
stalo *nanosi^, nanósa (srovnej dobrova podle § 202), 3. *osaďb, *ostida, 
4. zůstalo *prorokrb, *proroka. V typu 3. a 4. byl pak klesavý přízvuk 
též ještě v praslovanštině pošinut na předcházející slabiku, kdežto typ 1. 
a 2. zůstal nezměněn. Čtvero našich typů nabylo takto v praslovanštině 
tohoto konečného útvaru: 1. násáďb, násada, 2. nánose, nánosa, 3. osaďh, 
osada, 4. proroka, proroka. 

Shoda mezi schr. (štok. i čak.) oblak (dlouhé a proniklo zde do celé 
deklinace), bh. oblak, r. dial. oblako, r. cksl. oblaka, slov. oblak (z dblaJcb 
a toto ze staršího praslovanského *oblakrb) jakož i mezi r. bh. pójas, schr. 
( š t o k . a čak.) pojas, slov. pojds vedle pas (což předpokládá ještě starší 
pojas) a mnoho jiných takových případů dokazuje nám, ž e p ř í z v u k 
zde byl p o š i n u t na p ř e d l o ž k u j i ž v p r a s l o v a n š t i n ě . Naproti 
tomu zůstal přízvuk, poněvadž byl stoupavý, v čak. oběd (Bélic, ,Zamětki 
po čakavskim govoram' v Izvěstija otdělenija russkago jazyka i sloves-
nosti, XIV. 1909 kn. 2, str. 183, 185), štok. óbjed, slov. obed, oběda, 
r. obkl. a j . Vznik těchto dvou druhů složenin (přízvuk bud na základním 
slov^ neb mi předložce) musí býti již do praslovanštiny položen. 

6. Dalších dokladů pro to, že přízvuk byl původně pošinut jen tam, 
kde byla krátká předložka, máme ještě plno. Tak štok. vtok otoka jOtok' 

(s obdobnou druhotnou délkou dle typu 3) a otok ,ostrov', čak. ale oťók 
(dle útvarů jako r. pritók, zatók atd.), tak i slov. otók-trika J. ,ostrov;, 
2. ,otok' a v tomto významu též otok (což je vlastně pravidelné), ale též 
zátok ,otokť (což je dle otpk téhož významu), proti zatók zatoká ,choboť 
,zátoka'. V ruštině je již otólc, a sice jak ve významu 1. ,otok', tak i 
2. ,ostrov' a v bulharštině též otók ,otok', ale ostrov ,ostrov'. V ruštině 
máme pravidelné ostrov. Průkazné je též štok. poklon proti zakloň. 
Dále sem náleží r. otrok, ale čak. otrok -ka, štok. otrok -roka (u Iveko-
viče), slov. též otrok roka1, bh. jako i v r. otrok ,chlapec'. 

1 O přízvuku takových složenin na koncovce stane se zmínka u srbskochrvat-
štiny a elovinštiny § 11. 
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7. Dále r. obruč, schr. obruč, p. obrecz, č. obruč; r. obraz, pl. obrazy 
a obrazá, naproti tomu schr. obraz, slov. obraz, -ráza; r. póisk, ótpusk, 
(slov. otpůsť); schr. opas, ale slov. op&s -póza; schr. ondat, ómam, bprěz 
aj. , pak požár, slov. požár, ale r. požár; r. póvorot (ale i povorot), schr. 
též pbvrát, ale slov. zase povrát -vrata, avšak r. zase pravidelné závorót, 
schr. závrat, slov. převrat -vrata a j . ; slov. posmeh, schr. postnijeh k slov. 
smeA, schr. snňjeh; r. óbmorók ,mdloba, omdleni' (odchylně námorok), 
slov. též pomrak, ale proti tomu somrák, štok. sumrák k slov. wtráJfc, 
mraku; schr. oiíj>«(i a oparf, a slov. opá-d opáda, odpad -páda, nápad, 
propad, r. dokonce západ (na západě nám ukazuje stoupavou intonaci 
přízvuku) a i schr. západ, bezpochyby pod vlivem slova tsčoA .východ' 
(slunce), kde zase má ruština již istók (ovšem i vostók), slov. jistě staré 
zapád -páda, neboť máme zde ještě ^«c/ a č. též pád, tedy se stou-
pavým přizvukem. Avšak i při *pád očekávali bychom v slovinštině 
zapád; r. óblik, schr. oblík, .obličej' slov. oblík; slov. oblfík ,oblouk' (oblok 
-lóka ,okno'), schr. obluk (obluk, ,oblouk na kolébce'), r. óbluk; r. rozrost, 
schr. uzrást a r. porost, schr. pbrast, slov. sice již porást rásta, ale ještě 
vzrást m. (vedle vsrást, -2 f.), naproti tomu r. narost, slov. obrást, narást 
-rásta k štok. rast rásta, slov. rast (též msť -? f.). 

Po předložce s T> zůstal též klesavý přízvuk: schr. stvoř stvora, 
srok srbka, zboj zbbja, zboř zbbra, r. svólok snórov. 

8. Kde bylo mnoho složenin od téhož základního slova; tam bylo 
obyčejně vyrovnáno, na př. slov. navoz -vňza, převoz -vriza, privbz, rozvoz, 
zavoz, ale i dovoz, tzvóz, odvoz (i schr. izvoz). Kde se však nějaká slože
nina vymyká z kruhu ostatních svým odchylným významem, tam si 
mohla zachovati ještě starý přízvuk proti vší obdobě, tak na př. r. 
póézd ,slavnostní průvod', nyní též ,vlak' proti poezd ,odcestování', priezd, 
ano i proézd; pévar ,kuchař', ale navár. Nahoře jsme měli otok btoka 
a slov. též otok (ano i zátok v témž významu, kde je závislost patrná), 
taktéž štok. tstok ,východ, orient', jakož i bh. iztok ,východ', proti r. 
istók ,výtok, pramen', slov. iztok -trika ,výtok', ale i ,východ'; r. a bh. 
otrok ,chlapec' proti r. narok, urók, zarók a i prorok; štok. bbrěd ,obřaď, 
proti náred, rázred, slov. obrěd -réda, odrěd, v. obrjád, porjád, narjád. 
Dále r. pógréb ,sklep' a slov. pogréb -grvba a schr. pógréb ,pohřeb' (bh. 
pogréb ,sklep'). 

Sem možno zařadit i r. bh. pépel, štok. pěpeo, čak. popěl (jak by 
•A va popěl vycházelo najevo, byl i zde pošinutý přízvuk nezměněn, 

tedy klesavý; ovšem též va popěl, Belié str. 211), slov. též pop^l -pqla a 
2>epql -pqla; r. ókrug ,okres', ale ókrúg ,okrouhlo8ť, štok. bkrug, slov. 
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okrQg (tak Valjavec v Radu 132 str. 200 proti Pleteršnikovi, jenž má 
okrog okrógá). 

9. Průkazné jsou dále i předložky a jiné ustrnulé výrazy jako 
T. okolo, štok. okolo, slov. ókpli; schr. opak, slov. jen adj. opak (z *6pak) 
opáka, r. též adj. opákij; schr. poslije (póslijeď), slov. poslSd, r. póslě 
{ale subst. již posléd); r. ókrest, mr. na-ó-krest, bh. ókrhst (ačkoliv schr. 
Jcřsí fcřsía, slov. fcřsť křsta); v ruštině máme adv. pórjadu (Dalj, T. slov.) 
,(rjadu, krjadu atd.', což předpokládá ještě *pórjaďh, naopak máme zase 
•adv. narjadú (z na rjadtí) a adj. narádnyj, adv. narjádno z narjád, 
podle toho a podle jiných obdobných odvozenin je nyní i porjád, obdobně 
i v slovenátině porěd = poleg a adv. náred a pod. 

10» Za doby kolísání, když klesavý přízvuk po dlouhých slabikách 
měnil se v stoupavý, začal se stýkati typ 1. s typem 4., kde se právě 
pošinoval přízvuk na předcházející slabiku. Avšak i slova jak zapáďb(*zá-
páďb, kde tedy základní slovo mělo stoupavý přízvuk (slov. pád páda, 
é. pád pádu) s typem 3., kde též se provádělo pošinutí přizvuku a dle 
tohoto typu vzniklo snadno r. západ ,zápaď ve významu strany, kde 
slunce zapadá, a štok. západ, když k tomu byl dán nějaký popud, jako 
se nám jeví na př. v schr. 'istoJc také ,západ', ale vedle toho je ještě 
v ruštině zapád (podle Dalja) ,západ slunce', ,zapadení' v původním 
jftátě význame a tak máme i v slovinštině zapád -páda. Jako zde užívalo 
se ,i jinde dvojích těchto tvarů k diferenciaci významu. Tak na př. 
r. obraz ,obraz' a vedle toho obraz ,vzor, model'; r. zámoroz, pl. zámo-
rozy ,první mrazy', ačkoli základní slovo r. moróz, č. mráz má stoupavý 
přízvuk a proto je v slovinštině zamraz -mráza, pomráz -mráza. 

Slova s přízvukem na konci pošinula v nom. akk. s polohlásky 
přízvuk na předcházející slabiku jako stoupavý a v složeninách zůstal 
nezměněn, ať předcházela dlouhá neb krátká předložka. Tak na př. 
r. sud sudá, schr. sůd ("je zde zvláštností schr.) suda, c. soud soudu, 
k tomu r. peresád. pl. peresúdy, slov. presód, -soda (schr. však f. prě-
suda), slov. razsód -soda, osód -soda (osoda í. ,osuď), r. osud -suda; 
t. přestál -stóla, pl. přestáli, štok. prijěsto (prjěstol), prijéstola (slov. 
préstol -stála) k slov. stol stóla, schr. sto štola, r. stol stolá. 

Při polohlásce ovšem na př. čak. posál posla, r. posól pošlá, schr. 
zájam zájma, slov. zájdm zájma. 

K těmto všeobecným úvahám třeba ještě připojili některé poznámky, 
týkající se jednotlivých slov. jazyků. 

11. V r u š t i n ě vidíme ještě zřejmě někdejší stoupavý přízvuk 
typu 1. v případech jako zavorót, pcrevolók, peremolót, zamolót, pripólón, 
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raspolán a dle toho vzniklo pak, dekomposici polán, místo někdejšího 
pálon, srovn. vedle toho staré cksl. plen plenu, lok. v plčnú, slov. pitu, 
schr. plijen, č. plen. 

P ř i u t v á ř e n í p ř í z v u k u a k v a n t i t y j e d n o t l i v ý c h slov 
stala se dekomposice ve lmi d ů l e ž i t o u s l o ž k o u , p o n ě v a d ž 
j i m ů ž e m e pozorova t i t a k m ě ř ve v š e c h s l o v a n s k ý c h jazy
c í c h , n a č nebylo snad j e š t ě n á l e ž i t ě p o u k á z á n o . 

Zvláštností ruštiny je přízvučné vy- v složeninách a též jako 
prefix u sloves. Máme tedy nejen u typu 1. slova jako vývorot (m. *vy-
voróť), výgar, nýbrž i východ, výboj, výbor, vývod, vývoz, výjem..., ale 
i výplata, výdača . . . a u sloveB: výkazatb, výložitb atd. Přizvukem tímto 
se snad lépe zdůrazňovalo vy- proti m, v době, kdy se ještě vysloVovalo T> 
a kdy bylo tedy třeba dobře rozeznávati na př. *vynáST> proti *VhndsT>. 
U typu 2. není nic zvláštního. Máme zde na př. perenós, perevóz, prinós, 
pritók, zákon, razbór atd. 

U 3.: pódrug, ókup, pózyv, ótpust, ótpusk, óčerk, póčerk, ale i pére-
éerk, což by patřilo vlastně do typu 1., tedy s jiným přizvukem; oéerěd 
s nepravidelným přizvukem, poněvadž fem. áčeredb mělo přízvuk n a 
předložce; pósluch a j . 

U 4.: otrok, okolo (předložka), póvod, óbod, póvor, pógreb, popel a j . 
Zvláště třeba vytknouti praslov. govort,. Byly od něho složeniny 

*nagovorb, *ogovorb, *dogovorb atd. V jihoslov. jazycích zevšeobecněl 
typ *ogovorrb, *dogovon... a tak máme v štok. dbgovdr, xzgovor, pro-
govor, *prigovor1 atd., slov. dogovor, nagovor, pogdvor atd. a dekomposici 
vzniklo z těchto tvarů gpvor (slovo to mělo by zde zníti *govdr), bh. ráz-
govor, dógovor, úgovor atd. a základní BIOVO góvor. V ruštině zvítězil typ 
*nagbvon a když slova jako *zavórto- přecházela v zavoróťb a pod., 
vzniklo dle toho též nagovor z *nagovorrb, a zrovna tak raegovár, ugovár 
atd. Jednoduché slovo góvor zůstalo však nezměněno. Že i r. slovo polán-
třeba tak vykládati j a k o slov. gpvor, o tom jsme se již zminili. 

12. V b u l h a r š t i n ě vidíme celkem dosti zřejmě sledy pra slovanských 
poměrů, ač při zběžném pozorování se nám zdánlivě jeví velký chaos. 
Vidíme především, že přízvuk na začátku slova je či byl proveden tak, 
jak bychom to očekávali. Třeba ovšem předpokládali, že pak v bul
harštině zevšeobecněl. Je však rozdíl mezi starým, z praslov. převzatým 
přizvukem a mezi novým, vzniklým na bulharské půdě. V prvním pří-

1 O délce v schr. -govor gen. gvvora, lok. govóru stane se zmínka d&lej 
jv srbštiny § 13. 
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padě byl přizvuk přejat jako klesavý a mohl pak býti pošinut na ná
sledující slabiku a proto se shledáváme s tímto přízvukem hlavně 
u složenin s krátkou předložkou. V druhém případě byl přizvuk stoupavý 
a zůstal tudíž na svém míptě. Ovšem, velké důslednosti zde nemůžeme 
očekávati a také zde není. Často se vyskytují případy, kde je dvojí 
přizvuk možný. Tak máme u složenin s původní dlouhou předložkou 
na př. pri- přizvuk na začátku slova: přiber, přívod, prívoj, přivěj, prigar, 
prigled, prigor, přidav, pridvor, příkaz, prilěg, prilěp, prinirak, příměs, 
přinos, připal, prípck, přísad, prislěd, prísmiv, prísměch, přístav, příchod. 
Proti tomu jen připoj, přisaj a primer. Jinak ovšem u krátkých před
ložek. Zde na př. obor, obrok, obred (Weigand: dbred), oběd1, otbój, oťlóg, 
otskók, otvdd (Gerov: dtvod), otvor, ovrág, okop. Přizvuk kolísá při útok 
,otok', avšak otók ,malý přítok vody', ótbór, óblóg, dbráz, óbtég. Nepo-
šinut zůstal přizvuk při ókrop, ostrov, ótgreb a u okolo, s dlouhou samo
hláskou základního slova (původně): óbir, dkruch, óbnč, dblak, oblek, 
obrat, dbryv, ógled, ókríg, ótbir, ótbir, opit, dplak, dtpleš, dtpuslc, dtpust, 
óvrai. Kolísají: ótgovór ke gdvor, prégovor, izgovor, zágovor, ůgovor, 
u Gerova dogovdr, což je bezpochyby z ruštiny přejato, neboť u Wei-
ganda je ddgovor. Obdobně též na př. u předložky po-: pogréb, podol, 
podrúg, podskdk (Gerov: pddskok), požár, poldm, ponor, porok, pordj, posev, 
potop. Kolísají: pódprig, pódsldn, postáv, pdtók, pdgdn, pdkróv, pdléz. 
Protitomu však ještě: pobiv, pdbir, pddvig (pávdig), pddskok (nahoře též 
-skok), pdgled, pádmol, pddsměch, pdlog, pdmen, pámet, pónos, pópr-bg, 
pdsluch, pochod, počet, pdjas. 

13. V s r b š t i n ě zkrátily se především stoupavé délky, což se týče 
i čakavštiny. U typu 1. bylo tedy nasaďh násada z praslov. násáďb 
násada (po případě *násáda, pronikla-li i zde délka z nom. akk. sg.). 
Pák se stýkal tento typ co do kvantity základního slova s 2., pročež 
pronikla délka předložky z tohoto typu i do 1.: *násáďb > štok. násad, 
nástup. Tak zde máme i prijěsťup, primjer, prijělaz, ekavsky prélaz. 

2. náliod, námět, národ, prílog, prijěkor, ekav. prékor, prijěvoz, 
i&ibor, rázmct, záklon, zákon (r. zakdn), čak. zákon (délka -kon pro n) 
zákona (Bělič 213). 

3. oblak, oblaka, oblík (r. též dblik), bpáz, bbsir, okrug, pbsluh, pro-
cijep, dle pokrět zde též prekrět, otpád, pbglěd, pbjás (r. pdjas), čak. též 
oblak -aka, obruč -uča (Bělič str. 210), opět adv. (ib. 256) a i zde zů-

1 Zde by to mohl býti ptaslov. pHzvuk neboť základní slovo mělo stoupavý, 
jak jsme viděli v § 5. 
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stává délka v celé deklinaci na př. obrúčih (Gen. pl.), oblácih (ib. 210). 
Jako taková složenina jeví se nám též gávrán, g&vrana. 

Délka samohlásky v základním slově mohla se zachovati původně 
jen v nom. akk. sg., poněvadž jen zde pro polohlásku na konci ne
mohly působiti zákony o zkracování délek v praslovanštině (zde jde 
hlavně o zákon, uvedený ve Vondr. Vgl. slav. Gr. 3 § 200), v našem 
případě bylo tedy původně oblaka, ale g. oblaka, d. oblaku atd. g. pl. 
ovšem zase obláká (§ 191), avšak s nom. akk. sg. pronikla pak i do 
ostatních pádů, kde ještě nebyla, a tak máme nyní oblak, oblaka atd. 
Toto proniknutí délky z nom. do ostatních pádů opětuje se i jinde, a 
sice jak v srbštině, tak na př. i v češtině. V srbštině na př. podle nom. 
pekari pak i pekara, kolar kolara, a tak vznikla dlouhá přípona -ar. 
V češtině máme obdobnou délku na př. ve slově kolář, koláře, ale na
opak s krátkou slabikou, pocházející z gen. sg. atd. na př. pekař. 

Shodný přizvuk typů 3. a 4. sblížil je tak, že pod vlivem typu 3. 
dostala se dlouhá samohláska i do typu 4., ovšem nepodařilo se jí veskrz 
zde proniknouti. Tak mohly vzniknouti i dvojité tvary, u nichž se mohla 
pak uplatuovati diferenciace významu, jako jsme měli již otok a otok, 
avšak právě u uvedeného prvního slova vyskytuje se délka jen v nom. 
akk., neboť ve Vukově slovníku je udán u nom. otok gen. btoka, což 
se zde děje jen v případech, kde se kvantita neb přizvuk mění v, gea. 
Dle toho bychom mohli soudit, že u slova poklon zůstává délka i v ostatních 
pádech, neboť zde není připojen genitiv. Správné je naproti tomu dle 
našich výkladů štok. záklon, což předpokládá prasrbské zakloň a z ča-
kavštiny uvádí V a l j a v e c (Rad 132, str. 129) skutečně toto slovo jako 
zakloň, ovšem tedy se zkrácenou předložkou, avšak vedle toho též čak. 
poklon proti štok. poklon. Z toho by vyplývalo, že v čakavštině podlehl 
typ 4. částečně vlivu typu 2. a tomu by též nasvědčoval materiál, 
který v tomto ohledu uvádí B e l i é z čakavštiny jako ponor, pondra, 
progón, prdgbna, progon (,doroga dlja skota' to jsou naše starodávné 
,dráhy' neb ,průhony' pro dobytek), ovšem i zákon zákona (1. c. str. 213). 
Svou krátkou samohláskou základního slova stýkal se typ 4. s 2., pře
vzal od něho v některých případech délku předložek, avšak vzdal se 
pak i svého z praslovanštiny pocházejícího přízvuku tím, že vlivem 
složenin jako zakloň vytvořil nové poklon (srovn. slov. nakloň -klóna, 
Valjavec ib. proti Pleteršnikovu nakloň naklána). Proto nemohla také 
u typu 4. vzniknouti v těchto nových případech obdobou dlouhá samo-
Máska v základním slově jako v štok. a vyskytuje-li se zde přece, za
vinila ji jen souhláska na konci (n neb r) a proto bývá také jen v nom. 
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a akk. sg. (srovn. uvedené ponor pónbra, progón, ano i zákon). V ojedi
nělých případech zachoval se však ještě i zde praslov. přízvuk, jak 
uvidíme z následujícího. 

V typu 4. máme vedle útvaru uvedených právě v předcházejícím 
ještě na př. 'istok ,výchoď bbód, ,obruč', Mok a Mok s rozlišeným vý
znamem, a z dak. uvádí Bělič va Mok (= vátok 1. c. str. 197), Mok 
(= mdok-b) ,ústíS praep. okolo, dak. pak popěl (str. 183), ra popel i va 
popdl (211), štok. pěpeo. 

14. Slova slbg slóga (~ s^logi,, -loga), slbm, slóma, smět smetá, 
svod svoda, zgon zgóna (— s-hgom>) nezachovala snad ještě starý přízvuk, 
jak L e s k i e n předpokládal (Gramm. § 291). Proti tomu svědčí slov. 
slog slijga, zlom zlýma, zmét emčta (a meť metá), svod svoda, zgon zgóna 
,kraj kamor se živina zganja'. Zde všude mělo základní slovo klesavou 
intonaci (původní přízvuk na krátké slabice nemohl býti stoupavý). 
V těchto složeninách nemohl býti pošinut na předcházející slabiku dle 
typu 4., poněvadž byla v ní polohláska a tak byl přízvuk, musil-li 
xůstati na svém místě, změněn v stoupavý, tedy jako u typu 1. a 2. 
V nom. akk. sg. stýkaly se tvary jako slbg, slbm... s glbg, bob... totiž 
se slovy s přízvukem na koncovce v ostatních pádech (g. šg. štok. glóga, 
boba, r. boba) a nabyly též tohoto rázu: štok. slóga, slóma atd. Obdobně 
shledáváme se s tím též v slovinštině. Jako máme zde presód -soda, 
tak souhlasí s tím sklep sklepa, ale nesouhlasí zaklop -klopa, překlop -klopa 
a dále k slov. klon klána: preklón, -klóna, příklon, klána, pak přikop 
-kopa. V takových případech může jiti o změnu, kterou jsme pozorovali 
v srbštině. Co pak se týče slov jako met meta, gón gána1, lom láma.. ., 
mohou býti jen dekomposicí vysvětleny. 

15. V s l o v i n š t i n ě jest nejčetněji zastoupen typ 1. a 2., kamž 
*e dostaly některé složeniny též s krátkou předložkou. Máme zde 
na př. v 1.: naglás naylása, razglás, pregrád zagrád, násad -sáda, 
naděl -děla, napiš, zapiš, preglěd -gléda, natěg, -téga, ale též dostůj) -stopa, 
izsek, dopis atd. 

2. nabór -bóra (Valjavec, Rad 132 str. 129, Pletersnik má však 
nábor -bóra), což odpovídá štok. nábor nábora a čak. nábor jako i na př. 
slov. nagón -ggna (tak Valjavec i Pletersnik) štokavskému nágon, pri-
jégon atd. 

Když byl stoupavý přízvuk zde se slabik na konci pošinován na 

1 gbn góna je chyba u Pleteršnika I 231, který ji opravil (II, str. IV), Mikkola 
však budoval dále na této chybě ve své Urslav. Gramm. str. 136. 
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předcházející a když toto pošinování částečně své mezo překročilo 1, 
vznikly v typech 1. a 2. útvary jako násad, prélaz, zákon, národ, příhod, 
gen. nasáda, préláza, zákona atd. Kde byla polohláska v základním 
slově, byly takové útvary obyčejné: zásap, záspa, zápm sájma, pásal 
pásla, srovn. r. posól pošlá. 

3. oblak (z ~*dblak), oblík, oblok, stok. bbluk, obrgč štok. obruč, obzlr 
štok. obzlr, okrog (tak Valjavec proti okróy okrgga u Pleteršnika), štok. 
bkruy, oťrdbi m. pl. jako č. otruby, r. ale átrubi (ótrubb) f. pl.; Osek, 
štok. Osijek, osvit stok. osvit, posluh štok. posluh, posmeh povlak, oblek, 
požár štok. požár, precep štok. prbcijep, spomin štok. spoměn atd. Ovšem 
také tak zakvas, nakup, ubrus, primes — vzduh. 

4. obgd štok. bbod; povgj, zvpd a j . 
16. Do č e š t i n y přešlo čtvero našich typů především beze změny, 

poněvadž stoupavých délek čeština ňezkracovala a klesavých délek zde 
nikde nebylo. Tak bylo v češtině: 1. zapást zapásá, 2. zachoďb záchoda 
(dle § 202 v uvedené mluvn.), 3. bbaďb bbala, 4. obrok bbróka, kde zase 
označuje stoupavou krátkou slabiku, " klesavou krátkou, ' dlouhou 
stoupavou. Základní slova typu 1. a 2. souhlasila ve většině pádů, což 
vedlo mezi oběma tak k vyrovnání, že délka předložky typu druhého 
pronikla též do prvního, avšak při tom ztratil tento délku v základním 
slově (v nom. a akk., kde se ještě udržovala z praslovanštiny). 

Obdobně stýkaly se typy 3. a 4., takže délka v typu obal většinou 
zanikla, ale jsou přece ještě případy, kde se v nom. a akk. zachovala 
a odtud se dostala do celé deklinace, jako jsme to viděli obdobně 
v srbštině. 

Tak je zde čtvero typů zastoupeno následovně: 
1. soumrak, soused, výkaz, zákaz, příkaz, úkaz, náhled; pře- zůstává 

neprodlouženo, uvidíme, proč: přehled (-yleďb), převrat atd 3. Ale máme 
zde přece několik výjimek: příloh sic. prieloh (preíoh), sic. priepad, priekor. 

2. záchod, východ, příchod, zábor, úbor, uskok, nárok, úrok, výnos, 
únos, závod, návod, avšak zase převod, přechod, přelom atd., tedy s krátkou 
předložkou. 

1 Základní pravidla tohoto pošinování Lohrem stanovená, vyžaduji zajisté 
dalších modifikací (jsou uvedena též: Vondrák, Vgl. slav. Gr. J § 214). 

2 Až na některé výjimky zůstává i v slovenštině krátké: prehVad, převrat, 
prechmat, prechvat, prejazd, překlad, prekup, přepis, přeplav, přestup, přetisk, prevlak. 
Dále přenos, přerod (č. přerod), převod, převoz. Naproti tomu zde prie- za pro: 
priekop č. průkop, prieéhod č. průchod, priettor, č. ale prostor (ne *průstor). Dále 
přejav, í. projev. 
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3. ohled, rozhled, okus, pokus, osud, rozum, rozkaz, povlak, oblak, 
otřes, obvaz, provaz, poklad, půvab. ' 

Se zachovanou délkou (původně jen v n. akk. sg.): podiel, pořad a 
pořád (adv.). 

4. prorok, potok, -otók, ostroh (bylo pojímáno jako složenina, tak 
i v bulharštině óstrog s praslov. přízvukem), obrok, dovoz a j . (průhon, 
půhon viz doleji). 

1Ý. Bylo-li utvořeno z nějakého základního slova více složenin 
jak s krátkými tak i s dlouhými předložkami, byly tyto často zdlouženy, 
avšak jen tehdy, byly-li jednoslabičné (až na o-) a konČily-li se samo
hláskou, jako po- do- pro- (výjimku tvoří tedy ot-, ob-, poďh, ros-, bez-). 
Vyskytuje se toto dloužení hlavně u typu 4., ale též u 3. Výjimka 
platí také o přé-, poněvadž tehdy, kdy dloužení počínalo, tvořilo ještě 
zavřenou slabiku jakožto per-. Máme tedy návod, závod, úvod, vý
vod, ale též důvod, původ, průvod, sic. prievod, avšak podvod, otvod 
(odvod). Dle vtjchod, záchod: důchod, průchod, avšak obchod, odchod, 
rozchod. Někdy neproniká dloužení veskrz: vedle náhled atd. též průhled, 
avšak dohled (sic. doklad), taktéž průhon (sic. priehon), půhon, ale pohon 
,EiIe, Antrieb', nájem... dojem, avšak průjem. Vedle průhled (ktypu3.) 
máme ještě půvab (sic. ale povab), při čemž se nyní již nevyskytují 
jiné složeniny s dlouhou předložkou od -vab. Obdobně sic. pósob, 
č. j>ůsob (epitsob). Dále průtah (sic. pricíah), průměr (sic. priemer). 
Poněvadž zde šlo všude o druhotní ač vlastně z praslovanštiny pochá
zející stoupavý přízvuk, vedou k témuž výsledku i složeniny základních 
slov s původním stoupavým přízvukem. Tak máme od slova pád, sic. též 
pád páda, pádu : nápad, případ, úpad, ale dopad, též sic. nápad, dopad, 
pl. spády, vpád. 

18. Délka základního slova u typu 3. se ještě v několika případech 
zachovala a pronikla z nom. akk. sg. též do ostatních pádů. C. řad 
sic. rad ,řada, pořádek' souhlasí docela se štok. red (lok. sg. rédu), slov. 
r«ž r$da, redú, slovo mělo tedy klesavý přízvuk na původním c. K tomu 
bylý utvořeny složeni oy dvojího druhu: úřad (sic. tirád), obřad (sic. obřad), 
ale byly i takové jako * pořád (srovn. adv. pořád, pořade), neřád, sic. 
však již nyní porad ,řada, řáď jakož i č. pořad; z takových vzniklo 
řád, sic. riad dekomposici; zrovna tak třeba posuzovati žár žáru, vedle 
požár, slov. žar, požár, štok. žar, požár, bh. požár, r. požár, žar, též 
sic. žiar, požiar a sic. ještě židi z požial, č. však žal (požal). Nápadná 
jeat též délka v slově oblouk proti luk a musíme ji také tak vykládati. 
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Na deminutivum oblouček, pod jehož vlivem by snad mohla vzniknouti, 
sotva asi možno pomýšleti. 

V tomto případě nedošlo však k dekomposici, poněvadž slova 
jsou dosti rozlišeného významu. Taktéž palouk je starobylé slovo,; 
V polštině je vedle oblek též ollt^k, -tyku proti tyk, tyku, ale sic. óbluk, 
slov. oblok, štok. oblak k luk. 

Máme-li v češtině smích smíchu (ze smiech -chu), sic. smiech proti 
schr. smíjeh -a, slov. smeh posmch (štok. též posmijeh), můžeme nejsnáse 
délku v českém slově (proti původnímu klesavému přízvuku) vysvětliti 
zase jen dekomposici, při čemž ovšem třeba předpokládati, že bylo 
dříve *jposmiech, tedy s délkou, že však pod vlivem složenin jako 
úsměch (úsměšek), násměch (sic. úsmech, násmech), bylo pak vyrovnáno, 
takže je nyní č. posměch, sic. posměch. V polštině byla též stoupavi 
délka, z čeho vzniklo smiech, nyní smiech, posmiech. 

Též délka v slově růst roštu pochází asi ze složenin jako *poróst, 
*dorost, pak ale dostalo se do vleku slov jako dům domu. Tak se vy
skytuje vzrůst (stč. vzrost, gen. ale vzrostu, avšak též vzrostu, nyni jen 
vzrůstu, sic. veskrz s krátkou slabikou: rast a vzrast, odrast, porast atd. 
V češtině mohlo býti původně též jen rost s krátkou slabikou, poněvadž 
zde šlo o praslovanský klesavý přízvuk: schr. rast rásta, slov. též rasL 
I v polštině lze v některých případech pozorovati obdobnou někdejší délku. 

19. Analogicky vzniklých délek jako průtah bývalo často používáno 
k diferenciaci významové: důchod, sic. důchod v témž významu vedle 
sic. dochod jdojiti'; původ sic. póvod vedle sic. povod; sic. doraz ,poslední 
rána' vedle č. důraz, sic. doraz. Vedle sebe vyskytují se v slovenštině 
dokaž a důkaz, č. důkaz, doklad (č. i sic), též důmysel (č. důmysl) vedle 
dfitnysel. 

Ojediněle nalézáme sic. ů-knth, kde byla tedy i předložka o zdloužena 
(tak Loos, a leCzambel má jen okruh ,kolo', tedy souhlasně sčeitinou). 

C e l k e m s h l e d á v á m e , ž e se s l o v e n š t i n a shoduje s č e š 
t inou i v t ě c h n e j j e m n ě j š í c h o d s t í n e c h n ě k d e j š í c h kvan
t i t a t i v n í c h z m ě n , t a k ž e k a ž d ý , kdo n e s t r a n n ě v ě c pozoruje, 
n e m ů ž e ó tom pochybovat i , ž e to by l n ě k d y jeden j a z y k . 
Č á s t e č n é r o z d v o j e n í nastalo teprv p o z d ě j i . 

20. V p o l š t i n ě máme: v 1. przydziai, zaldad, przykiad, ukaž, 
ustaw, urzad, -rzedu, narzad -edu atd.; v 2. zawód -odu, wytok, utwór, 
dial. wedól (jinak wadól, wawóz), wywrtít vedle wywrot, przewrót atd.; 
v 3. obrzad -cdu, podzial, obuch, obrob (obreb), obraz, óbled (blad, bledu). 

Nápadné jsou délky, které by měly odpovidati typu 3., zde však. ae 
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dostaly do 4.: powrót, obrat... a dle toho tvywrót vedle wywrot, przewrót. 
Obdobně jsme se s tím shledali v češtině, ač při jiných příkladech. 
Že délka nebyla vyvolána jen jistými souhláskami na konci, vidíme při 
wrot, wzwrót. Dále je starší oszczép, pak oszczep, což souhlasí s č. oštěp, 
stč. oščěp oščiep, z čehož vzniklo též ošéíp, ted oštip. Třeba zde vycházeti 
od sčěp > ščép > šéěp, což předpokládá *skoipo-. V $ nemůžeme hledati 
předložku s, poněvadž v době, kdy nastala asimilace skupiny sé, měla 
předložka ještě svou polohlásku, zněla ještě .ST>, jak v i d í m e na scepeněti 
dial. chcipnouti jako chcáti z Shcati. Jen tam, kde bylo sč, byla asimilace 
provedena: ščim, štím. Délka v starším obrok byla ovšem druhotná. 

21. Kmeny na -a S předložkami. Uvádějíce jen pády, které 
v celé deklinaci mohou nejvíce rozhodovati, můžeme zde položití za 
základ zase čtvero typů. Při tom předpokládáme, že již bylo provedeno 
pqáinutí přizvuku klesavého se slabiky krátké neb dlouhé na následující 
slabiku dlouhou s intonaci stoupavou (Fortunatov a de Saussure) a že 
byl již po dlouhé slabice klesavý přízvuk následující slabiky změněn 
v stoupavý, což se zde stalo u typu 1. a 2. v akk. sg. a v nom. akk. pl. 

Čtvero těchto typů jest: 
1. n. *navadá 2. *nalogá 3. *otava 4. * opona 

a. *návádo *nalógg *otdvp opono 
n.a.pl. *navády *nalógy *otavy opony 

Podle zákonů o zkracování délek v praslovanštině (Vondrák, Vgl. 
sl. Gr. § 196 a 199), při Čemž pro vyrovnání byla i u typu 1. v nom. 
délka před přizvukem zkrácena: 

1. n. *navada 2. *nalogá 3. *otavá 4. * opona 
a. *navádg *nalógo *otavo *opbno 

n.a.pl. *návady *nalogy *otavy * opony 
(podle §202) . 

Než byl přízvuk klesavý pošinut na předcházející slabiku, byl v nomi
native sg. vyrovnán s akk. sg. (a tím ovšem též s nom. akk. pl.), jen 
že zůstal stoupavý a u typu 1. a 2. byla i kvantita předložky zároveň 
vynímána. Nominativy byly pak: 1. *n&váda, 2. *núlóga, 3. *otava, 
4. * opona. Tato změna mohla se stati jen v době, kdy v akk. sg. a 
n. akk. pl. přizvuk nebyl ještě pošinut na předcházející (začáteční) 
slabiku. 

Po pošinutí klesavého přizvuku na předcházející slabiku u typu 3. 
a A., při čemž se musela délka po novém přizvuku u typu 3. zkrátit 
(podle § 200) a v nom. sg. vyrovnati, jevily se typy takto: 
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1. n. *náváda 2. *naloga 3. *otáva 4. * opona 
a. *navádo *nalogo *btavo *bpono 

n. a. pl. *navady *nalógy *btavy *bpony 

Nahoře i zde znamená zase " stoupavý přízvuk na krátké slabice 
(krátký akut), ' na dlouhé (dlouhý akut), " klesavý přízvuk na dlouhé 
slabice a " na krátké. 

Podle našeho zákona je ve tvarech navado, navady a nalogo, nalogy 
stoupavý přízvuk na zkrácené a krátké slabice. 

2Ž. V s r b s k o c h r v a t š t i n ě zachoval se nám ještě nejvzácnější 
materiál k výkladu našich složenin, avšak jest to právě tento materiál, 
jehož výklad způsobuje největší potíže, jak se uznává na všech stranách. 
Krátký (novo)akut, který se vyskytoval ve všech čtyřech typech (v 1. a 
2. výlučně), přešel potom v prasrbštině v krátký klesavý přízvuk jako 
vůbec zde a nebyl též pošinut ještě v prasrbštině na předcházející 
slabiku, jak nám čakavština zřejmě ukazuje v jiných obdobných pří
padech. Byly tedy tyto typy v prasrbštině: 

1. n. náváda 2. nčdbga 3. otava 4, opona 
a. navado nalogo otav o opono 

n.a.pl. navady nalogy btavy opony 

Že typy 1. a 2. tvořily jednotnou deklinaci, nemohlo zajisté zůstati bez 
vlivu i na 3. a 4. typ. Byly zde však vytvořeny dvě deklinace tím, 
že jednou byl položen za základ nominativ, po druhé zase akkusativ 
sg., po případě noin. akk. pl. Stává se někdy, že u téhož slova vy
skytují se obě. Tak zde máme u typu 3. a 4. podle akkusativu: 

a) čak. pbsuda (vedle posuda), pbtroha (v. potrohd) (zástroha), čak. 
podkova, stok. však pátková; mnoho dokladů zde nalézáme v štok.: dbplata, 
r. dopluta, dbsada, r. dosáda, dbtttga ,spěch', dbala, bbara, oblaka ,oděv', 
r. obolóka, obrana, r. oborána, bbrva, bglava, bgoja, bklada, bmraza, slov. 
omraza, bpala, bpeka ,pálená cihla', slov. opčlca, bplaza, oplata, slov. oplata, 
oprava, slov. oprava, r. oprava, osvěta ,pomstať, slov. osvěta, bsjeka, bsoka, 
bstava... pbbjeda, r. pobéda, ano i pbhvala, slov. pohvala, mr. však 
pochvala (r. pochvala podle chvála), pohraná ,opatření, uchování', r. pócho-
rony, pokora, čak. pokora, slov. pokora, r. pokora, pbplata, poprava, 
r. poprava, pbruga, slov. porqga, r. porúga, pbruka ,objednání', slov. po-
rqka, T.porúka, pbshiga, postava, potvora, pbžala, pbžuda a j . (Afsl. Phil. 21. 
str. 374-375.) 

b) Poněkud slaběji je zastoupen typ podle nom.: čak. ograda vedle 
bgrada (tak i štok.), č. obuča, štok. óbuéa, slov. však obuča, č. ostrnga, 
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št. óstruga ,ostružina' (není to sice složenina v našem smyslu, ale slovo 
to dostalo se sem, jako by mělo předložku o-), č. opHa v. bprta (toto 
i štok.), č. posůda v. pbsuda (št. pbsuda), č. oťáva, št. otav a, r. též otáva, 
ale slov. otáva; št. pópaša (č. pbpaša), slov. popaša ,škoda spasením 
vzniklá'; št. ometá (vedle mask. óweí); opona, slov. opflna; št. osnova, 
slov. osnova; št. póstelja, čak. postelja, vedle posťélja; č. pokora, ale 
ét. pokora; č. potřeba proti št. potřeba; č. prodaja, št. prodaja; jen čak. 
potroha (v. sub a), ombla, ovlálta, ozénja, podstava, prováža, potriiji pl. 
a ponuvi ,pomyje' št. pbmije (1. c. 381). 

Z toho vidíme, že se štok. více přidržela typu oj nežli čakavština. 

23. U typu 1. a 2. se vyvíjely věci poněkud jinak, neboť zde 
byla deklinace jednotná, takže nemohl působiti nominativ zvláště a 
zase v jiném směru akkusativ. Zato podlehla tato deklinace vlivům, 
které vycházely od typu 3. a 4. Podnět k tomu byl dán tím, že byly 
od téhož základního slova tvořeny složeniny jak s krátkými tak 
i s dlouhými předložkami. Tak bylo vedle štok. náplata též náplata, 
které mělo svůj vzor v útvarech jako dbplata (r. dopluta), pbplata; vedle 
námama též námama a ovšem zase pbmama; vedle návala též navála 
a při tom odvála, povála a jiné ještě takové případy. Poněvadž vedle 
pbmama byly také útvary jako *pomáma (srovn. čak. ográda vedle 
bgrada, pbsuda v. posíida, posťělja v. pbsteljá), mohly složeniny jako 
*námáma pocházející z praslovanštiny obdržeti též přízvuk na první 
slabiku: námama, náplata, návala. To by mohlo býti ovšem jen v době, 
kdy se stoupavé délky v prasrbštině již nezkracovaly. Skoro současně 
jevil se však vliv typu 3. a 4. i co do kvantity předložek, takže mohli 
vzniknouti útvary námama pod vlivem útvarů jako pbmama, naplata 
vedle dbplata. 

V téže asi době začala se štokavština oddělovati od čakavštiny. 
Čakavština ponechala si snad již z prasrbštiny některé útvary typu ná
mama, L e s k i e n uvádí tré takových útvarů, a sice prilika ,occasio, vedle 
prilika ,obraz', štokavština má jen prilika ,obraz' a ,occasio', záruki 
pl. ,sponsalia' (štok. chybí), zátara ,pernicies' (št. chybí). B ě l i č neuvádí 
nic takového, jeho materiál jest vůbec, pokud se týče našich složenin, 
jen velmi skrovný. 

Mimo to udrželo se v čakavštině ještě prěsika (vedle presVcá), štok. 
prěsjeka, prítóka a náruga. 

Vedle toho zachoval se zde ještě starý typ namama, jehož dlouhá 
předložka se cvšem zkrátila, takže máme: presika (vedle jmenovaného 

a 
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prěsika), naváda, zábava, Přistává (místní jméno), poněvadž se. též 
pbsuda udržovalo vedle posůda, pbstelja vedle posťělja^t podobně. -; , 

24. Do štokavštiny bylo přejato snad z prasrbštiny námama s dlouhým 
akutem beze změny a mimo to námama, aspoň v některých případech^. 
První typ je zde hojně zastoupen: návada, záhlada, nákaza, náloga, 
námama, náplava, náplata, náprava, náruka, nástava, . nauka, názeba, 
náda, návika, prídruga, zábava, zdbuna, zádruga známá ,zádruha (, záloga, 
sámjera, slov. zamera, zámuda ,zásluha', zápara a j . Typ ten mohl však 
vznikuouti i podle § 25. 

I druhý typ se zde často vyskytuje: uáknada ,náhrada', slov. 
naknSda, naslada, natega natraga, navála, prlgoda, slov. prigoda, r. pri-
géda, prihvata, prlpeka ,vedro' r. pripeka, příprava, prltiiga, precjena, 
pretraga, utjeha, ústava, uvala ,údolí' a jiná. 

25. Z prasrbštiny mohly býti přejaty ještě složeniny s přízvukem 
na samohlásce základního slova. Zůstála-li při tom předložka dlouhá, 
vznikl z toho v štokavštině zase takový útvar jako záloga, zámuda 
a pod. Byla-li však předložka již zkrácena, vznikl v štokavštině nový 
typ, který byl ale, jak se zdá, vy tísněn, neboť se vyskytuje z toho 
jen návika a snad i příroda. 

Až se blíže ještě sezná materiál sem náležející z čakavštiny, bude 
snad třeba tu a tam pozměniti podaný zde výklad, avšak na hlavní 
věci se asi mnoho nezmění. Budovali jsme na základě poučky, že se 
klesavý přízvuk mění po dlouhé slabice v stoupavý. Je-li tomu skutečně 
tak, musí vésti složeniny s prvotním stoupavým přízvukem na slabice 
základního slova a s dlouhou předložkou k témuž výsledku jako slo
ženiny, kde se teprv onen klesavý přízvuk měnil v praslovanštině 
v stoupavý a s tím se zde skutečně shledáváme, mezi uvedenými 
příklady byly již některé s původním stoupavým přízvukem a konečný 
výsledek je týž. 

Zde ještě můžeme dodati, že u typu 3. a 4. byl na 1. slabice pří
zvuk dle našeho výkladu klesavý a ovšem také u složenin 1. a 2. typu, 
které podlehly vlivu 3. a 4. typu (na př. zagrada). Jeví se to i v dalších 
složeninách jako bpomena, uspomena, prcóblaka, preobuka, btporuka, pre-
poruka. Nesouhlasí-li s tím výrazy s předložkou jako ná poruku místo 
*na poruku, jak bychom očekávali, dále od zagrade a pod., musíme 
předpokládati, že zde bylo dříve též *ná poruku atd., že však pronikl 
do těchto výrazů opět vliv samostatných pádů, jako porukě, poruku atd,, 
jak připouštěl již i L e s k i e n (Gramm. 193). Jinak máme ovšem u 
kmenů na -i: bez paměti, u propást, od povijěstů Máme-li v sJovinšiině 
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opomena, zaprisfpja, preoblfóa (tedy jako pomena, prisfya, obleka), je to 
v pořádku, nebjť předpokládá to starší *pregbleka a to zase ještě starší 
preobleka, aneb, jak myslil L e s k i e n (1. c. 194): preobleka podlehlo vlivu 
složeniny obleka atd. Tohoto předpokladu ovšem není vlastně třeba. 

26. V s l o v i n š t i n ě musil býti u typu 3. a 4. přízvuk, který zů
stal na slovinské půdě též klesávý 1 , pošinut na následující slabiku. To 
platí ovšem především o akkusativních tvarech. S těmi byly na slovinské 
půdě též nominativy sg. vyrovnány ve smyslu klesavého přízvuku. To 
přešlo i na 1. a 2. typ. Tak se zde dospělo k jednotnému přízvuku. 
Příklady: 

1. namažu, navála, navtka, převleká, zabraná, ,překážka, zákaz', 
zábava; zagrada, ,ploť, zagraja, zaguha\ 

2. přepona ,pohrudnice', prigoda,příhoda, náhoda' (též mask. prigbd, 
-gtída), pripeka, ,vedro', razpora ,rozparek', ale rdzpora ,rozpínka' (za 
příčinou diferenciace zachovala se zde obměna staršího přízvuku, který 
byl vlastně * rozpora), prirnda; 

3. dosqga ,dosah, dosažení', obuka ,vyučování', odměna, posada, 
odluka ,rozhodnutí', odeja, schr. bdezda, r. odóžda, otdva, obrana; 

4. dolgga, pokora, opona, osnova schr. osnova, osqba = osoba ,osoba£. 
Třeba též upozorniti na slgga ,svornost, shoda', sprqga ,spřež', 

vzggja ,výchova'. 
27. V b u l h a r š t i n ě zanikly kvantitativní rozdíly a tak se mohlo 

stati, že typ 1. a 2. splynul, co do předložek, se 3. a 4. a to způsobilo, 
že i přízvuk byl zjednodušen, a sice ve smyslu typu 1. a 2., tedy jako 
v ruštině. Příklady: 

1. záplata, nauka, pregráda, raskríva, prěchrána; 
2. priróda, prígóda; 
3. omráza, otrava, pomija, pofála, obúšta, pozláta, polúda, pomáma 

pomesa, ponáda, popláva, poprácha, porucha, poslúga, pobeda; 
4. osnova, podlóga, potkává, opora, pokora, povóra. 
Řidčeji vyskytují se složeniny s přízvukem na předložce, jako 

zbytky někdejšího typu 3. a 4. nebo jako zbytky z doby, kdy za 
kolísání působil někdy i typ 3. a 4. na 1. a 2. Tak na příkl. prěsěka. 
prěvára, nágoda, rázlika. 

28. V r u š t i n ě zevšeobecněl typ 1. a 2., a sice zachoval z pra-
slovanštiny i svůj stoupavý přízvuk, jak to zde můžeme dobře pozorovati: 

1. zabáva, záplata, zaráza ,mor', naváda, natúga, nauka, pereměna, 

' Srovn. též slov. oblSk z * oblak. 
2* 
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peresáda, suprúga, utecha, zavolóka, perevolóka, privolóka, uvólóka (k vólok), 
privoróža (vórog), zavorócha i vóroch), zagoróda (vedle zágoroda) ,přehrada', 
peregoróda (górod), zasolóda, nasolódy pl. (sdlod), priberěga; 

2. perepóna, pripěka, priróda, ugróza, utérja; 
3. dobýča, doprava, dosdda, obména, óbúza, otlúka, otmena, pobéda, 

pokráža, poberěga, oborána, otvolóka, povolóka, provolóka, osterěga, prosto-
róža (tedy jako simplex se stoupavým přízvukein: storóža), zastoróna 
(simplex: storoná); 

4. dogóda, obóza, opona, • opora, omóva, ochota, pogóda, pokora, 
pomóra, podkova, protóka. 

Původně s polohláskou v základním slově: zátka, óspa, perérvá, 
pcréšva, péžnja, pómža, rásprja a ojedinělé pomsta. 

Přízvuk na koncovce je jen v pochvala pod vlivem chvála (mr. ještě 
správně pochvala) a pokromá. 

29. V č e š t i n ě se může již jen o kvantitě předložek uvažovati, 
poněvadž přízvuk je zde stálý. Též na kvantitě samohlásky základniho 
slova, která byla již z praslovanštiny jako zkrácená přejata, se nic 
nezměnilo. U typu 1. a 2. b/ly přejaty z praslovanštiny dlouhé před
ložky a ty svých délek nezkrátily na české půdě. Tak máme zde: 

1. záměna, náhrada, úprava, ústava, útrata, příprava, přísada, 
záchrana, záhuba. 

Jako u kmenů na -o tvořila předložka pře- výjimku (na příkl. 
překlad, ale náklad), poněvadž v době, kdy se rozhodovalo v češtině 
o kvantitě, tvořila zavřenou slabiku per-, tak je tomu i zde. Slovo 
zahrada má nyní zkrácenou předložku, avšak je to novějšího původu 
a bezpochyby vlivem slovesa zahraditi, nebo spíše slova ohrada s krátkou 
u předložkón. Nasvědčuje tomu též slovenština, neboť ta má ještě záhrada 
(toto značí nyní v některých českých nářečích tolik co ,náhrada', použilo 
se zde tedy možnosti dvou kvantit v jednom slově k diferenciaci jeho 
významu). 

2. zásoba, zátoka, závora, záškoda, příroda, přikora, úhoda = příhoda, 
slov. ugnda, r. uyóda, úspora; 

3. ochrana, oprava, oslava, otrava, sic. ostraha ,lék', ostuda, otava, 
potřeba, postava, pokuta, pobuda, poprava, obměna; 

4. ozdoba, stě. a sic. ostroha1, nyní ostruha, opona, osnova, opora, 
pohova, pokora, poloha, poklona, potvora, obloha, obnova, sic. oboza ,oprať, 
obora (ob-vorá). 

1 Nont to vlastně složenina, ale bylo tak pojímáno (proto též změna v ostruha). 
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Máme zde zajímavý doklad, jak mohou na sebe působiti vzájemně 
složeniny s kvantitativně různými předložkami, což jsme ve velkém 
rozsahu pozorovali v srbštině. Jest to slovo průprava s délkou dle 
náprava, úprava, příprava atd.1 V jiných případech je to kmen na -o. 
který svou délkou působil na další odvozeninu na -a. Tak mámo vedle 
původ, což znamenalo v stě. též žalobce, ještě původa m. a f. ,původce\ 
Dále vedle důvtip též dňvtipa, vedle způsob též způsoba. 

30. V p o l š t i n ě byly obdobně jako v češtině původně u typu 1. 
a 2. délky zachovány v starší době a tak máme ještě nyní v nářečích 
záhawa, nápraiva vedle zábawa, naprawa spisovného jazyka. V typu 3. 
a 4. zůstaly krátké předložky celkem nezměněny: n y n í potraiva, potrawe, 
poreka — poreke, oyroda — ogrodc a j . 

31. Nyní se můžeme vrátit k otázce, kterou jsme načali v závěrečné 
úvaze o schr. složeninách. Upozornili jsme na to, byl-li klesavý přízvuk 
po dlouhých slabikách změněn v stoupavý, že se musí v takových pří
padech jeviti týž konečný výsledek jako tam, kde byl hned již původně 
po dlouhé slabice stoupavý přízvuk. A skutečně je tomu tak! K r. mera, 
štok. mjera, č. mira, tedy veskrz se stoupavým přízvukem, máme v štok. 
zámjera, námjera, slov. namera, zamera a štok. bmjera ,míra', slov. 
omera ,poměr', máma i pbmama, tedy jako na př. štok. bgrada ,ploť, 
čak. vedle bgrada též ograda, slov. ograda, r. ogoróda a dle toho též 
zagrada, slov. zagráda, r. však zagoróda; štok. nárulca, čak. záruki pl. 
štok. pbruka ,objednávka', slov. poroka ,ručení'. Můžeme to vysvětliti 
takto: prostředni slabika trojslabičného slova s plnou samohláskou 
v každé slabice (to jest důležité!) a s původně dlouhou samohláskou 
na konci zkrátila se, byla-li původně dlouhá, a sice snad již v praslovan-
štině, ať byl přízvuk jakýkoliv. Příklady pro přízvuk na první slabice: 
štok. pbzuha, ptxzidca, obyčejně pazulio ,páždí', slov. pázduha (pázuha), 
blh. pázueha pázuva, r. pázucha, č. (a zvláště sic.) pazucha; štok. úžina 
.svačina', slov. jtižina (z toho něm. ,Jausen'), r. úžina (obyčejně úžin 
mask.). 

Byl-li přízvuk na prostřední slabice, mohl býti ovšem jen stoupavý 
v našich případech (jako klesavý by musil býti pošinut na — a) a i zde 
byla délka zkrácená: št. bésjeda, r. beseda, č. beseda; r. kobyla, štok. 
kobila, č. kobyla; r. motyka, št. matika, 6. motyka; r. vladyka, št. vládtka, 
č. vladyka a vladyka (tak zvláště sic). S přízvukem na konci: r. tctivá, 
štok. tětiva (délka se sem dostala bezpochyby vlivem vedlejšího tvaru 

1 Opačný případ je však snad u slova záhrada, jak jsme se o tom zmínili. 
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tětivo). A též v našich složeninách nikde se nám nevyskytuje délka 
prostřední slabiky. Byla-li tedy utvořena nějaká složenina od slov jako 
ha př. praslov. *mera, musila býti délka stoupavá zkrácena a tak vznikly 
v praslovanštině složeniny * záměra, *naměra a ovšem i *oměra veskrz 
a přízvukem " na ě. Dvě první složeniny shodovaly se docela na př. 
s *nárdka, gároka. Když přešly na prasrbskou půdu, změnil se krátký 
stoupavý přízvuk v klesavý a jako tam vzniklo pak na štok. půdě 
náruka (srovn. i čak. zániki), tak tam vzniklo i omjera dle poruka a pod. 
V slovinštině, kde přešlo *nárpka vlivem složenin jako *pdrolca v *nároka, 
vzniklo též * naměř a) namera a vedle toho omera atd. K d y b y b y l 
k l e s a v ý p ř í z v u k p o d é l c e n e z m ě n ě n ( t e d y *nár§ka), musi l by 
b ý t i j i ž v p r a s l o v a n š t i n ě p o š i n u t na p ř e d c h á z e j í c í s l a b i k u 
a tak by bylo tak snadno n e d o š l o k t a k o v ý m s t y k ů m sc 
s l o ž e n i n a m i se z á k l a d n í m s l o v e m j a k o š t o k . mjira, r. mera atd. 

3'3. Důležité jest, že můžeme všecko to, s čím jsme se shledali 
u trojslabičných složenin kmenů na -a, pozorovati též u jednoduchých 
trojslabičnýeh slov. Slovo qtroba mělo původně přízvuk na o, který 
musil býti proto klesavý, takže byl již v staré době v nom. sg. pošinut 
na -a a v akk. sg. a v nom. akk. pl. změnil se později po dlouhé slabice 
v stoupavý a dle tohoto akkusativního přízvuku máme v ruštině útroba, 
útroby atd. V prasrbštině se změnil krátký stoupavý přízvuk v klesavý, 
který se však v čakavštině nepošinul na předcházející slabiku a tak má 
čakavštin i útroba dle akkusativu, jako má na př. veselí, kopáš proti štok. 
kopáš nebo gen. pl. čak. zajík proti štok. jězik(a), čak. besed proti štok. 
běsjěd(a). V štok. se tedy velmi časně pošinul na předcházející slabiku 
a tak zde máme útroba (ovšem též dle akk.), blh. též útroba, v slov. 
zůstal přízvuk nominativní otróba (-*otrobá), vedle toho však vótroba 
jako sódraga ,sluj< (vedle drága mezi jiným téhož významu), č. útroba 
(tak i sic.) vedle útroba (délka se zachovala z akkusativního tvaru)'. 
V praslovanštině bylo svoboda a akk. svobodo z * svobodo. V ruštině to 
bylo pojímáno jako složenina 8 a z toho zde vzniklo svoboda, svobody, akk. 
svobodu ,svoboda, osada, ves', tedy jako na př. druhotní opona, pogóda atd. 
(typ 4.) Zato sloboda nemohlo býti tak pojímáno a tak máme zde pravi-

1 V r. bylo zjednodušeno podle chudoba (vedle toho ještě chudoba) též choroba 
místo očekávaného ^choroba vedle žaloba též žaloba dle žálovati. V slov. zachovaly 
se nom. gnusóba, št. nnusbba, grdóba čak. grdobů, hitdóba, štok. hudbba, akk. sg. 
slov. hudobfi z hudubo, n. akk. pl. hudob" dříve, ale dnes mají přízvuk podle nom. 
sg. (Rad. 132, str. 195). 

2 Při čemž se mydlilo na svoj (a snad na doba neb něco podobného). 
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dělně sloboda (mr. též tak, ale vedle toho svoboda, ,svobodný statek (lhota), 
ves, předměstí', akk. slobodu (akk. byl slobodo, svobody a poněvadž ne
předcházela délka, musil již v praslovanštině být pošinut na předcházející 
slabiku: svobodo, slobodo, pl. slobody. V slovinštině máme ještě sloboda 
'= svoboda, v štok. též sloboda a v blh. sloboda — svoboda (zde též -bdda). 

Z *dgbrová *dgbrdvg, *dgbrbvy vzniklo již v praslovanštině, poněvadž 
předcházela délka, dgbrová, dgbróvg, dgbrovy a dle akk. sg. a plur. 
bylo utvořeno v ruštině a mr. dubróva p. dqbrowa, proti schr. dúbrava 
(Diibrovmk; č. dúbrava, doubrava mohlo dostati svou délku jenom z tvaru 
*diibróva. 

33. Dále sem náležejí slova na -ota, která měla z prajazyku klesavý 
přízvuk na o (srovn. sti. naynáta-), který v nom. sg. (a v pádech s «) 
přešel s o na a: nayotá, slov. nayóta. Po dlouhé slabice přešel v akk. 
sg. a pl. v stoupavý, mohl tudíž zftstati na o a tak máme u Dalja r. 
suchota a vedle toho dle akkusativů suchota. Po krátkých slabikách 
musil býti jako klesavý pošinut na předcházející slabiku: štok. dobrotu, 
pl. dobroty (dobrotě). Poněvadž to bylo přejato již z praslovanštiny, máme 
i v čakavštině dobrota, dobrotu, dobrotami ( B e l i é str. 226). Krátký 
stoupavý přízvuk přejatý z praslov. přežel časně v prasrbštině v klesavý 
-a byl v štok. pošinut na předcházející slabiku: akk. šramotu, pl. šramote, 
Ijěpotu, Ijepote a poněvadž v čakavštině zůstal (veselí i v dlouhých sla
bikách, gen. pl. jazík, štok. jězik(či), ód ježíka, lopat atd.), očekávali 
Taychom zde suhbtu a pl. suhbti a skutečně nalézáme u Z g r a b l i ó e 
(Cak. dialekat u sv. Ivanu etc. u Istri. Nastavak. 1906): lipota (bez
pochyby má býti lipota) vedle lepota (str. IV), což by mohlo býti vy
světleno akkusativem lipota (jako je zde zemlja dle zhnlju)1. 

3i. Krásně se nám zachovaly sledy někdejšího přízvuku starého 
v slovinštině. Je zde u slov s krátkou kořennou samohláskou praslovan-
ský klesavý přízvuk s akkusativů zachován (byl zde ovšem přenesen 
i do nominativu): hosgta, dobrota, yolota, novota, ostrota (tak má Ple-
t e r š n i k , V a l j a v e c ale ostrota Rad 132, str. 177), robota (a dle toho 
i rabdta vedle rábota), toplgta vedle toplóta. Výjimkou sem patří ještě 

] Možná, že v čak. vlivem takových tvarů stala se slova i s krátkou kořennou 
samohláskou paroxytony. Aspoň tvrdl A. M a ž u r a n i c, že má čak. tvar dobrota (dobrotta) 
a tomu že odpovídá štok. dobrota tak jako čak. kopamo (má chybně kopámo, dle 
jeho označování mělo by býti kopámo), odpovídá štok. kopamo (Slovnica Hěrr. 
2. vyd. 18t51, str. 25). Ale na str. 114 uvádí jako štok. dobrota, bosbta vedle gblbta, 
prostota, gluhbta, lěpbta, milota, sirota, strahbta. Jsou tedy paroxytona jak v čak. 
tak i v štok., která se vysvětluji původně dlouhou samohláskou kořennou. 
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sirota (očekáváme sirota) a gorkota. Obě slova tak jak u Pleteršnika, 
tak i u Valjavce. 

Byla-li kořenná samohláska dlouhá, po níž v praslovanštině musil 
následovati stoupavý přízvuk, nebyl nominativ utvořen dle akkusativu, 
nýbrž zůstal nominativ s přízvukein na konci. Akkusativ nepronikl snad 
proto do nominativu, poněvadž měl dlouhou kořennou samohlásku a mohla 
tomu břániti souvislost s prvním typem, kde byla krátká samohláska. 
Máme tedy zde: bistróta (r. bystrota), čistota, dolyóta, dragáta, gluhóta 
(vedle gluhába, štok. gluhóta), greháta, hudáta, kriváta, lepáta (čak. lepota, 
v. též § 33 štok. Ijepóta, r. lěpotá), maláta, milota, nagótu, pustota (ale 
obyčejně již pustota v instr. pustoto júhorem' ležeti), slepota, štok. sljepóta, 
r. slepota, sramóta, straháta, togáta, trdóta. Dalším pošinutím zde lakota. 
Výjimečně se sem dostalo též prostota (vedle prostost) a pak lagóta (líyóta)-

Místo dlouhé slabiky máme dvě krátké: hhkáta (u Pleteršnika 
i Valjavce 1. c. z Ihgrbkotd, r. legkotá), nadlóta (nvhdblotá) vedle modlába. 

35. Jako byl nom. *vodd akk. vodo (ze staršího vodo), tak bylo 
i k *dobrotá v akk. *dobroto z dobroto a tak i v nom. akk. du. a v nom. 
akk. pl. Pod vlivem *vodá, vodo a podobných bylo pak i zde vyrovnáno: 
*dobrotá, dobroty, dobrotě, dobroty. Potom byl v nom. sg. přízvuk stoupavý 
pošinut na předcházející slabiku: n. voda, vodo a dobrota, dobroty a tak 
se dříve skloňovalo (Rad 132 str. 195). Nyní obyčejně dle nom. sg. 
dobrota, dobroto atd. Avšak dle dřívějšího akkusativu *dobroto byl též, 
jak jsme již připomenuli, utvořen nový nominativ dobrota, tvořící též 
základ deklinace. 

Slova jako lepáta měla v akk. v praslovanštině stoupavý přízvuk, 
avšak na slovinské půdě přešel bezpochyby v klesavý jako i v jiných 
obdobných případech hlavně kmenů na a a tak bylo zde v akk. též 
hudobo, hudobe, hudobfj k nom. hudába, ale nyní je i zde liudóba, hudóbo atd. 

36. V ruštině nabyl vrchu typ s dlouhou kořennou samohlásko^ 
tedy akk. sg. *suchóto a n. a. pl. suchoty, avšak to se jeví nyní již jen 
v plur. ve všech případech, kdežto v sg. je obyčejně dle nominativu 
vyrovnáno. Máme zde tedy dobrota, suchota, akk. sg. dobrotu, suchotu 
(ale též suchota, suchotu), v plur. však ještě dobroty, dobrot, dobrotám^ 
vysotá, vysotú, pl. vysáty, vysát, vysótam (R. K o š u t i é Gram. rusk. jaz. 
II. 1914, str. 37). Tak i u R . A b i c h t a (Die Hauptschwierigkeiten der 
r. Spr. 1897 v doplňcích a opravách na str. 215 k § 150 c), avšak 
pro dat. pl. ostrotám (tak i na str. 171 sirotám, ale na str. 87: vysáty 
vysát vysátam). Přízvuk na -ám, -ách jest starší (srovn. nom. sg.). Ovšem 
vyskytují se v ruštině též vedlejší tvary, bud podle plur. aneb podia 



•akk. sg. s nepošinutýni přízvukem. Někdy užívá se jich k diferenciaci 
významu: dobrota ,dobrota' nějaké věci a dobrota ,dobrotivosť; mokrota 
,hlen, slina', mokrota ,mokrota'; mimo to ščedróta, robota, atd. 

Že zde zvítězily akkusativní tvary (původně s dlouhou kořennou 
samohláskou), nestalo se jen tak náhodou, neboť byl v ruštině též typ 
zabáva, hlavně však jpriráda, ugróza atd., dále vodotóča atd. 

37. V č e š t i n ě máme několik slov s dlouhou kořennou samohláskou, 
c o ž možno vysvětliti jen vlivem akk. sg. a nom. akk. pl. Plurálem 
můžeme pěkně vysvětliti délku v dial. suchoty ( B a r t o š , Dial. slovn. 
mor. II. 499) a souchoty (ib. 389), v Cechách obyčejně souchotiny (což 
též předpokládá souchoty). V slovenštině máme suchoty a suchotiny a sg. 
suchota ,siccitas' jest jinak všeobecný, je to pravidelně utvořený nomi
nativ a dle něho jsou tvořeny další pády. Původně byla bezpochyby délka 
též v plurálu mrákoty, jehož se často užívá a odtud dostala se do sg. 
mrákota. Tak i sic. V slovech krásota a tíhota pronikla délka vlivem 
slov krása a tíha, v slovenštině zůstala ještě krátká: krasota fáhota. 
Délka zde byla sice též v akk. sg., ale nestačilo to, jak vidíme, aby 
pronikla, nýbrž bylo ještě k tomu třeba plurálu a tohoto se užívá zřídka 
od těchto slov. 

38. 0 Odvozeninách s příponou -ostí. Vznik této čistě slovan
ské přípony uvádím v souvislost s příponou -ota, o jejichž odvozeni
nách jsme právě jednali (v. Vgl. slav. Gr. I § 664). Jsou zde prvotně 
dva typy: po krátké kořenné samohlásce je na o krátký klesavý přízvuk, 
po dlouhé se mění zase v stoupavý, tedy *novbstb, pl. * novosti z * novota, 
*novbto pl. *novbty, aneb spíše snad ještě z *novbtá, *novbto, *novbty. 
Klesavý přízvuk musil býti již v praslovanštině pošinut na předcházející 
slabiku: *nbvosth. V lok. sg. bylo ovšem již v praslov. *novosťi. 

Druhý typ máme tam, kde má základní slovo dlouhou samohlásku: 
*radóstb, *drágóstb. Délka zůstala bezpochyby i v tvarech, kde troj-
slabičná slova měla zde na konci plnou samohlásku (sr. p. dybroiva 
z *dobróvá). 

39. V srbskochrvatštině byla obyčejně po klesavém přízvuku 
následující krátká slabika zdloužena, zanikla-li po této poloHáska 1 . Tak 
vzniklo zde: novost z *nbvostb, hrbmost, bolest. Tak se zachovaly tyto 
tvary ještě jak v čakavštině, tak i v štokavštině. Byly ve shodě co do 
kvantity s příslušnými adjektivy nov, novo, hrom. Avšak toho nebylo 

1 Viz na př. trěpět, r. třepet praslov. tripeťh, z Hrepeťh, tedy s pošinutým 
přízvukem proti schr. věiěr s původním přízvukem a s pošinutým zase dále útok atd. 
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u tvarů *sltost, milost, poněvadž stoupavá délka byla již v prasrbštině 
zkrácena: s'it síta, mio, míla. Není divu, že se jevila snaha odstraniti 
tuto neshodu a tak pronikla krátká slabika i do našich tvaru a tím se 
stalo, že splynuly s dřívějšími a tak bylo jak v ěakavštině, tak i v što-
kavštině sltost, milost, žalost, starost, a dle posledního slova pro blízkou 
příbuznost významu i mladost, ačkoliv adj. bylo s délkou: mlád, mlada: 
* mládl) mládl. Byla ovšem doba kolísání mezi starým milost a novým 
milost a pod. a v této době podlehla i některá jiná slova novotě jako 
jakost, ludost, můdrdst. 

40. Jinak se však udržovaly staré tvary, kde mělo příslušné ad
jektivum dlouhou samohlásku, jen že byla u nich vlivem tvarů riovost, 
hrbmost, starost, mladost atd. též přípona zdloužena, která byla jíž před 
tím, tedy též ještě v prasrbštině, proměnila svůj stoupavý přízvuk 
v Mesavý (v případech jako ďrágbst zrovna jako ve vblja z vol já). 
Nové délky bývaly ovšem stoupavé 1. Tak vzniklo čak. drágóst, gen. 
dragbsti, jakost, lenost, mudróst, ludost, ale zůstalo vedle toho při ludost, 
naglóst i náglbst atd. V štokavštině vzniklo z toho drágóst, drágosti, 
lijcnost, lijěnosti, náglost, náglosti. Zdloužení nebylo tedy veskrz pro
vedeno a není tedy v pořádku, že u Vuka je zdloužení důsledně pro
vedeno u všech těchto tvarů. S našimi vývody zde co do kvantity 
přípony-čiší souhlasí celkem to, co připouštěl M a ž u r a n i é (v uvedené 
již Slovn. Herv. 2. vyd. 1861, § 190 1.5) a L e s k i e n , Gramm. § 228. 

41. V slovinštině vidíme též zřejmě, jak adjektiva působila na 
naše tvary: dobrpst, ostrost z *ddbrosti,, *dstrostt> . . . a s tím jsou vy
rovnány tvary nagost, mladost, malost, gnilpst, blagost..., avšak vedle 
radost je zde častěji radost (Kad 1882, str. 17), vedle slabost řidčeji 
slabost (ib.), vedle starost obyčejně starost, dále žalost, yiilost, čistost 
(vedle čistost). Zde všude je tedy patrný vliv adjektiv se stoupavým 
přízvukem: rád ráda, slab slába, stár stára, žát žáta, míl (" je zde 
druhotné) míla (srovn. schr. niio milá), cist, čistá. Snad bude možno 
zjistiti, předcházelo-li tomuto různěni vyrovnání obou typů či naopak. 

V ruštině pronikl jen jeden typ: mólodosth (srovn. mólod), glúpostb, 
málosth, rádosth, skórosth, slabosti,, dólžnosth atd. 

42. Nemůžeme ovšem souhlasiti s těmi, kteří viděli v čak. drágóst 
novoakut, vyvolaný působením polohlásky, a dále s těmi, kteří vykládali 
-obdobně i štok. svétóst -osti, české svátost, p. šwiatošc, ale i neseši, 

1 Nezdá se pravdě podobné, že by se byl stoupavý přízvuk krátký na -o udržel 
SLŽ do doby, kdy toto obdobné zdloužení nastalo. 
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neseťh a dat. pl. vikomt* (KS. IX. 98)'. Slovo drágóst 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 srbštině 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'útos£ k adjektivu l'úto, 

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 
vůbec mnoho jii^ch dobrých věcí, nahrazujíce je vytřpělými a nechut
nými náhražkami. Máme dále stč. lénosť (Unosí) a lenost (s krátkou 
samohláskou snad vlivem leniví), 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' 
(dloidiost,), skúposť (skoupost) k adjektivu shipý, skoupý. 

S l o ž e n i n y k m e n ů na - / s p ř e d l o ž k a m i . 

43. Základní slova měla zde převážnou většinou klesavý pří zvuk, 
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, že 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 (Valjavec , Rad GO, str. 11, též 
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 svém místě; štok. náruč\ slov. pámet (Rad 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. pamět; štok. 
pričest ,přijimání' a též blh. pričásťh (tak u Gerova); štok. zámlaz 

1 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." 


