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II. Zkracováni závislé na přizvuku. 
3. Slova, která zde přicházejí v úvahu, musí býti nejméně troj-

slabičná. Arabskými číslicemi označují se slabiky, na kterých je přízvuk, 
a sice jedničkou poslední slabika, dvojkou předposlední a trojkou třetí 
od konce. Jednotlivé slabiky s délkami, o něž jde, označují se literami 
a, b, c. Máme tedy 

1. 
4. Zkracuje se délka, která nepředchází bezprostředně před 

původním (praslovanským) přízvukem (zvláště jest to tedy délka v třetí 
slabice od konce u slov s původním přízvukem na konci slova): 
r. glubiná, p. glebina, č. hlubina, slov. globma, blh. ďhlbiná (dhlbók, 
,hluboký'), schr. dubina (dúbok); ŝ hr. planina, ,lesnatá hora', slov. 
planina, blh. planina ,pohoří, vysoká hora', Smal-Stockyj má polonýna, 
.Alpe, Hochwiese', Želechovskyj: polonijná ,Hochebene, Plateau, Alpe, 
Alm', p. plonina, ,suehá, neúrodná půda', na Moravě: planina a pláňava, 
,půda plavá, neúrodná'; r. tišina, schr." tišina, slov. tišina, č. tišina; 
schr. čistota, slov. čistota, blh. čistota, r. čistota, č. čistota; schr. sljepota 
(sljepoca), sljepota (šljepóéa), slov. slepota, r. slepota, č. slepota; r. suchota, 
schr. suhóta, slov. suhota, č. suchota (jak třeba vyložiti suchoty, 
souchoty jakož i mrákoty a mrákota viz. Vgl. slav. Gramm. str. 583) 
slov. tětiva, blh. tětiva, schr. tětiva (výjimečně s délkou před přízvukem, 
vedle tětivo), r. tjativá, tetivá (mr. tjatýva)", p. cieciwa, č. tětiva. — Schr. 
ťijelo, Ujela, pl. tjelěsa; čudo, pL čuděsa, r. éudesá; schr. vríjeme (gen. 
vrěmena), pl. vreměna; brčme (g. břemena), pl. břemena; r. vrémja, 
pl. vremená; berémja (brémja), pl. beremená (břemena), č. břímě, břemene, 
pl. břemena, čak. brimená (sg. brime stoupavá délka!), tak i čak. pl. 
slimená, sg. slime. R. darováti, schr. daróvati, slov. darovali (darújem), 
6. darovali; schr. kupbvati, slov. kupovali, č. kupovati: schr. zimovali, 
slov. zimováti, r. zimováth, č. přezimovati; schr. králjěvati, slov. kraljeváti, 
č. kralovali; schr. putóvati, slov. potováti, č. ^wřcwaťi; r. »mcžrcwáčí>, 
slov. modrováti (-ujem), schr. mudróvati (mudrujěm), é. mudrovali, 
p. medrowac, medrkotvač. 

S l o v a s p o l o h l á s k o u . 
5. Má-li však trojslabičíié slovo na konci polohlásku, byl již 

v praslovanštině přízvuk s této polohlásky pošinut na předcházející 
slabiku jako stoupavý (jako neoakut). U kmenů na -o byla tedy v nom. 
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a akk. ag. případná její délka zachována, v ostatních pádech s plnými 
samohláskami v koncovkách zůstal přízvuk na těchto a případná předchá
zející délka byla zkrácena. Taktéž případná délka začáteční slabiky byla 
zkrácena, a sice i v nom. i v akk. V jednotlivých slov. jazycích byla pak 
deklinace co do kvantity vyrovnána, a sice bud ve smyslu nom. akk. 
sg., při čemž vznikly dlouhé přípony, které pak často ustrnuly (jsou to 
u Leskiena tak zv, ,schwere suffixe', jimž se svým účinkem vyrovnávají 
někdy přípony o dvou krátkých slabikách): r. gončár (z *gornčarb, 
starěí též gorbčarb), gončará, blh. grbnčár, č. hrnčíř (stč. hrnčief), zde 
zůstala pak délka veskrz; r. zvonárb, zvonarjá, schr. zvbnár, zvonára, 
ale č. zvonař, zvonaře s krátkou příponou podle ostatních pádů; schr. 
komár, komára, slov. komár, -rja, r. komár, -rá, č. komár, komára; 
schr. župan, župana, slov. župan, župana, č. župan, -ana; schr. Ijévák, 
Ijeváka, slov. levák, č. levák, -áka; schr. koláč, -láča, slov. koláč, 
r. koláč, -lačá, č. koláč, -láče; schr. trubač, trubáča, r. trubač, -ačá, 
č. trubač, -ače; schr. rukáv, -káva, č. rukáv, -kávu; stok. Uřvat, Hrváta 
(pí. Hrváti), slov Hrvát -a, r. Chorvát, č. Ghrvát (stč. též Charvát, 
vlivem latiny, čehož se, jak se zdá, pnristé drží, ovšem neprávem) 1 , vedle 
Chorvát, což též prozrazuje cizí prostřednictví (madarské). 

6. Byla-li v někdejší předposlední slabice polohláska, zachovala se 
často délka první: čak. cvttak, cvttka (cvitka, g. pl. cvitak), štok. cvijětak, 
cvijětka, slov. cvétdk (i cvetdk), cveiká (Kad 132 str. 185, ne cvetdk, 
jak u Pleteršnika), r. cvětók, cvětká, č. kvítek; čak. pěšák, štok. pijěsak, 
r. pésók, -ská, slov. pésdk, péska, č. písek; čak. pětak, štok. péták, slov. 
pétak, r. pjatók -tká, č. pátek, p. piatek; čak. šipak, štok. šípak, slov. šípdk, 
r. šipek, č. šipek; čak. svtťák, štok. svitak, slov. svítsk, č. svitek; 
r. bělók -lká a želtók -tká, č. bílek a žloutek; r. kusák, kuská, č. kousek 
(kus), p. /ĉ seA (/c£$)> s ^ o v - glászk, r. gólosók, č. hlásek, p. gtosek. Vlivu 
těchto slov podlehlo někdy i čtyřslabičné slovo, mělo-li přízvuk na 
koncovce: čak. početak, štok. pdčétak, slov. počétdk, č. počátek, začátek, 
p. poczptek, zaczatek (zaczetek), naczatek. E . přízvuk se odchyluje: 
počátók, naiátók, začátok -tka2. 

Jsou i jiné výjimky. Proti štok. púpak ,poupě' a púpak ,pupek' 
slov. ^^s/; (tak Valjavec Rad 132 str. 185, kdežto u Pleteršnika je 
pypsk) v obou významech, r. pupók -pká máme v češtině pupek a v p. 

1 Mnozí také při tom asi mysli ještě na starý výklad Charváti = Karpaty. 
Dovolávají se také toho, že u Dalimila je Charváty, ale ten píše také Mituděj. Rkp. 
Strah. 2 píše správně Chrvaty. 

- Rozhodovala zde bezpochyby slova jako začalo, začátie, začáth a pod. 
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též pepék -pka vedle pep, slov. pqp v obou významech. V zapadni 
slovanštině pronikl tedy přízvuk základního slova. 

7. Naproti tomu nezachovala se v češtině délka u slov na -ec, 
kdežto v srbochrvatštině je ještě: čak. grádac, stok. grádac, slov. gráctoc, 
r. gorodéc, č. Hradec. Stalo se to asi proto, že u předešlé koncovky 
spojoval se často s délkou pojem deminutiva, čehož zde nebylo, srovn. 
Hradec a hrádek1 p. též gródek, v. gorodók, vínek a věnec, čak. věnčíc, 
štok. vijénac, slov. vénsc, r. věnec -ncá a vénók -nká; prášek a prašec; 
r. porošók -šká; misek a měšec; k slov. mláddc a r. molodéc -dcá je sice 
nyní mládec, avšak Gebauer předpokládá, že bylo dřivé podle starec 
atd. mládec a teprv časem že nastalo zdíoužení (bezpochyby podle mlád, 
kde je zase délka podle stár). Naproti tomu máme mládek a stárek, kde 
ovšem se již nepomýšlí na deminutiva. Tak i mudřec {mudrc) k štok. 
múdrac, slov. módrsc, r. mudréc -drecá; čak. slěpác, štok. slijěpac, 
r. slěpéc, -pcá, č. slepec; čak. sámác, štok. sámac, slov. sámac, r. samec, 
samcá, č. samec; čak. světac, štok. svétac, (r. svjatec) slov. svétdc, č. světec; 
čak. rábac, štok. vrábac, slov. vrábdc, č. vrabec; Čak. ždrěbác, štok: 
ždrijěbac, slov. žrébdc, r. žerebéc, -bcá, č. hřebec a tak máme ještě hudec, 
pěvec, plavec, mlatec, hlupec, kupec, němec. 

2. 
8. Přízvuk byl v trojslabičném slově na předposlední, původně 

dlouhé slabice a mohl býti ovšem jen stoupavý 2 . 
a) Dlouhá slabika před slabikou přízvučnou, tedy první slabika 

v slově se zkrátila. 
Délka pod přízvukem se pak také zkrátila (viz sub fe). Tak máme 

schr. pětina, č. pětina, r. pjatina, slov. pětina; schr. desetina, slov. desetina 
r. desjatína, č. desetina, p. dziesiecina; schr. družina, drúžica, králjica, 
slov. družina, družíca, kraljica, r. družina, krupica (křupá), č. družina, 
krupice (kroupa), měřice {míra); r. děvica (dévica), schr. djěvica, blh. 
děvíca, p. dziewica; schr. dúbrava, bg. ďbbráva, r. dubráva, proti r. dubróva, 
p. dabrowa. 

V instr. sg. schr. n iM, č. ntfow (ze staršího rw&w) byla slabika 
zkrácena, když byl tvar ten ještě trojslabičný v praslovanštině: *rokd, 

1 Proto se vyskytuje u deminutiv i analogické zdíoužení: růžek: roh, knůtek: 
knot, bůžek: bog (než ještě bylo zdlouženo) krůček: krok, bůček: bok atd. 

2 Poněvadž se dříve ještě všecky délky na konci slova zkrátily, a sice i ty, které 
byly pod pílzvnkem, mohla býti tato délka pod přízvukem teprv v předposlední 
slabice, takže takové slovo musilo býti při nejmenším aspoň trojslabičné. 



(rokojó, tedy podle 1.; mělo-li slovo přízvuk na první slabice, podle 3, 
na př. instr. č. vranou z *vornojg > várno. Byl-li by původní přízvuk 
*rpkójo, bylo by v češtině *rúkú (viz doleji). V tom. případě mohl by 
býti ovšem jen stoupavý (tedy druhotní na krátké slabice), neboť 
klesavý musil by býti pošinut na předcházející slabiku. Sem patří dále 
instr. pl. č. rukami a d. i. du. é. rukama, schr. (jihozáp. podřečí): 
rukama (z *rukama), gránama, vjěkama, stjěnama (v schr. též v plur. 
užíváno). 

Jinak shledáváme, že v srbochrvatštině je zde délka kořenné 
slabiky často znormalisována: dúšama, hválama, búnama (dúša, hvála, 
búna; srovn. Maretic § 42). 

Sem patři též takové případy určitého adjektiva jako nom. pl. 
g. mase. Hjútiji > Hjůťiji > štok. Ijútí vedle normálního tvaru Ijůti, fem. 
*ljůtája > ljutaja) štok. Ijúta, nom. sg. m. Ijútl a pravidelný tvar ljuti, 
čak. Ijúti; obdobně štok. krlvi a krívi, čak. krivi, r. suchoj, živoj č. suchý1, 
svatý atd. Základní nominální tvar byl Ijůt-b, krivi,, svgťb (viz § 183). 

9. Dále sem patří všecky infinitivy, v nichž byl přízvuk na 
předposlední slabice -no-, -ě-, -i-, -a-. Kde se dostal přízvuk na tyto 
slabiky zákonem Fortunatovovým u dlouhé, kořenné, tam byla 
v praesentnich tvarech přejata délka z praslovanštiny (s neoakutem). 
Zdá se, že pak nastalo v jednotlivých slov. jazycích vzájemné působení 
těchto dvou druhů tvarů,' co do kvantity kořenné slabiky. Konečný 
výsledek byl však ten, že délka pronikla z praesentnich tvarů i do 
infinitivu. Tak shledal Nehring, že má v Pulavském žaltáři bladžié 
v infinitivním tvaru vždy bledziě, což odpovídá krátké slabice (Afsl. 
Phil. "V. 1881 str. 246). Dále oylyendacz 49.4 vedle ogledacz 118 ad 145 
(str. 245). Pak zadala yeft duíza moya zedacz prawot ,concupivit anima 
mea desiderare' 118.20 a poze.dacz bedze krol kraíy twoyey 44.13. Za 
,iudicare' píše se převážně Sedzycz: 9, 19; 71.2; 95.10; 95.13; 97.10; 
Cant. Moys. 40; Cant. Annae 16, naproti tomu Lidziís 9.4; Ipdzyfz 66-4; 
íódzycze 81.2; fadzy 7.8, avšak hned třetí slovo je íedzy, tedy bez 
jakési matenice, kterou zde v jisté míře a i jinde můžeme pozorovati, 
neobešel se písař. Zajímavé je, že se hlavně v imperativech vyskytuje e: 
pogleday 21.20, przyítcmpaycze 33.5, rzedzy ,dirige' 5.9; wzgledny 
68.20; 70.13. zstapič ,descendereť má obyčejně a: íítópye 29.13; 
Mapy 7.17; íítópi 48.18, avšak v imper. íítepy 143. 6, dále od/tepesye 

1 české suchý odpovídá svým vznikem a svou povahou docela štok. ljuti 
T. suchój atd. 
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6.8 a 118.113. Máme s o: ítypayó 113.26; íítópayoczym (sic) 87.4; 
odCtapay 26.13, ale przystempaycze 35.5; imperativ íedzi a fedzcie 
vyskytují se zde nesčíslněkrát s e (ib. str. 247). 

Tak bylo jednou i v češtině táhnuti a teprv vlivem praesentních 
tvarů vzniklo táhnuti, táhnouti, obdobně p. ciagnaé, tak i žadaé, č. žádati, 
sqdzic, č. souditi. Tak i v jiných slov. jazycích: schr. súditi, kde pronikla 
délka % praesentních tvarů: sudiš, sudi, čak. súdi, odsúdi, slov. sodíti: 
sédi. Ze stp. se ještě uvádí kesač, blekaó, kepaé, ano i 3. pl. mecza = maca 
Put. žalt. 12.5, kde se též délka před druhou délkou a zkrátila 
(RS. I. str. 58 a Nitsch, Stos. pokr. str. 25). 

Že jen z praesentních tvarů mohla se dostati délka do infinitivních, 
vidíme zřejmě z té okolnosti, že tam zůstává za jinak stejných podmínek 
slabika infinitivu krátká, kde je krátká i v praesentních tvarech. Tak 
máme za r. umeth : umeju, umeješh v štok. úmjeti : úmijem {uměni), 
č. uměti: umím a tak i další praefigované tvary. Stč. žéleti: žěleju, 
nč. želím, r. žaléth: žáleju, požalétb. Naproti tomu štok. živím, žíviš, 
živě a podle toho též inf. s délkou žívjeti (ýívljeti, sloveso to se dříve 
časovalo podle III 1: uměti). Čak. též živit, ale praesentní tvary 
zachovaly se ještě z I. tř.: živen, živěš, živě, živemb, žtveťě, živu {Bělic 
str. 249 a 241); čak. krteát: kríči, lézat \leži\ sidít: sidín; muóat:muči, 
,mlčeti' r. molčátb : molčit. 

10. b) V předposlední slabice u slov nejméně o třech slabikách 
zkracuje se původně stoupavá délka (klesavá tam nemohla zůstati v pra-
slovanštině). Před tímto zkrácením zkrátila se dříve ještě délka v třetí 
slabice od konce (viz sub a): 

schr. družina ze staršího *družina v praslovanštině, r. družina, 
č. družina; 

čak. beseda, štok. běsjeda, slov. beseda dostalo se do vleku složenin 
jako posada, odměna, oděja a pod., r. besSda, mr. bésida (Smal-Stockyj, 
Grramm. str. 246); blh. yramáda (grbmáda), slov. gramáda, grmáda a 
gromáda, r. gromáda, mr. hromada, č. hromada; schr. lopata; slov. lo
pata, blh. lopata, r. lopata, mr. lopata, č. lopata; schr. mógila, blh. mo-
gila, r. mogila, mr. mohyla, vedle toho schr. gómila, slov. gomíla; schr. 
mótilca, slov. mottka vedle mýtika, blh. motíka, r. motyka, č. motyka; 
č. železo, r. železo,- čak. železo, stok. železo; čak. koleno, é. koleno-, 
schr. góvedo, slov. govqdo, r. govjádó, č. hovado; schr. kórito, slov. koríto, 
blh. korito, mlr. koryto, č. koryto; schr. kópito, slov. kopitg, blh. kopito, 
r. kopyto, mr. kopyto, č. kopyto; čak. g. sg. diťěta, štok. djěteta (n, sg. 
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ěak. diťě, štok. dijěte), Č. dítěte (proti ditě, délka první slabiky podle 
dítě, musilo být původné *dětěté), r. ditjá, gen. ditjáti (pl. déti). 

11. Sem patří všecky infinitivy, u nichž byl přízvuk na -no-, -ě-, 
-i- a -a-. Dostal se na tyto slabiky zákonem Fortunatovovým aneb 
někdy u denominativ od takových slov, která měla přízvuk na koncovce. 

Tak máme schr. tonuti, vinuti, dúnuti, kúsnuti, krénuti, minuti, 
do-ségnuti, po-tégnuti a jiná. Poněvadž to byl stoupavý přízvuk, musil 
by býf. i jinak již v prasrbštině zkrácen. Slov. kreníti, potegniti, minuti 
(miniti), toníti; r. toniíth, kusnúth, minulí, sjagmtth, tjanúth atd. V pol
štině máme však -nač a v češtině -nouti (sic -núí). Tato délka byla 
původně oprávněna, kde u trojslabiéných infinitivů byla polohláska 
v první slabice jak v Inouii, p. Inac, spis. jaz. Ignác, schr. priónuti 
(zde musil býti starý akut na -nu(no na všechen způsob již v prasrbštině 
zkrácen), r. pri-lbnútb, dále č. hnouti, r. gnutb, schr. nágnuti, 6. schnouti, 
schr. sáhnuti, -snouti, u-snouti, schr. usnuti, č. tknouti, schr. dotáhnuti 
se a j . Co se týče polštiny, měl by zde býti stoupavý akut zkrácen, 
Rozwadowski uvádí obdobné jednoslabičné infinitivy s délkou a tato 
byla zanesena i do slabik původně krátkých: przašč, Moč (štok. presti, 
klati), ano i bosé, moc, wiesé, niešé (štok. bósti, moči, věsti, něsti... 
Encyklopedya polska Dzial II, str. 314). 

U III. tř. 1. vzorce: schr. úmjeti, slov. uméti, schr. razúmjeti, 
kbnčati, izvéštati < iz-vetšati, ovětšati (v prasrbštině musil by zde zase 
býti zkrácen dlouhý akut, kdyby byl převzat z praslovanštiny), č. uméti, 
rozuměti, slušeti, sic. slušat', setleti (někdy setlíti podle tliti), pojměti, 
pojměji, přijměti, přijměji, běleti, boh&téti, hověti. 

U 2. vzorce máme krátké ě, kde byla v kořenné slabice plná 
samohláska: schr. máme ovšem górjeti, hótjeti, sjědjeti (sijědjeti), lětjeti 
ale zde platí zase, co nahoře bylo pověděno o prasrbštině. V češtině je 
za to hořeti, sedéti, letéti atd., avšak kde byla polohláska v kořenné 
slabice, tam bylo původně v inf. dlouhé č. Pod vlivem většiny sloves 
neb často užívaných sloves s pravidelným krátkým é při plné samo
hlásce v kořenné slabice nastalo však kolísáni, čníti a čnéti, pniti a 
pnéti, lpiti a lpěti, miti a móti, zníti a zněti, hřmiti a hřméti. G e b a u e r 
podotýká, že u sloves I. 5. pieti (pnu) a I. 6. mříti (kromě mlíti) není 
toho kolísání (Hist. ml. jaz. č. III, 21 str. 73). Vysvětlíme si to tím, 
že tam není žádných pobočných infinitivů trojslabičných s plnými sou
hláskami v první slabice. Sic. se doporučuje želieť, rozumieť, bolieť, bdiet, 
zovrieť, chcieť, vidieť, visieť, zrieť, letieť, kypief (Czambel, Rukovať 3. vyd. 
str. 328), horieť, sediet, smrdieť, velieť atd. (str. 110), avšak držat, mlčať, 
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bežať, kričaf atd.. (ib. 106). Zde je tedy při ě vyrovnáno podle tvarů 
jako bdiet, zrief atd.; zůstaly tvary s a krátké, protože tam není ob
dobných nyní jednoslabičných s délkou. 

U IV. tř. je i krátké: schr. nósiti, móliti, súditi, brániti (o pra-
srbštině viz nahoře), č. nositi, modliti, souditi, chrániti a ovšem ctíti. 

U V. 1 schr. bívati, r. byvátb, č. bývali; schr. motali, kopali, 
r. motáth, kopdth, č. motati, kopati. 

U V. 2 schr. vézati, těsati, Č. vázali, leštili, ovšem zase psáti, Iháti 
vedle trojslabičného na-psati, vylhati atd. 

U V. 3 schr. brati, gnati, zváti podle známého srbského pravidla. 
Y č. brati, ale vybrati, zabrati, nabrali. 

Toto a je též u VI. tř. čak. kupovat (kupujěn), štok. kupovali, 
vjekovati, drugovati, zimóvati, r. torgováth, vojevátb, balovátb, vorovátb 
,krásti'; č. kupovati. 

Zde máme čtyřslabičná slova, s čímž se shodují substantiva jako 
schr. gospbdinja, r. gospodýnja, č. hospodyně. 

Slova s p o l o h l á s k o u (na konc i slova). 
12. Byla-li ve třetí slabice polohláska, mohla se délka udržeti po 

zkrácení předcházející slabiky aneb byla-li tato hned původem svým 
krátká. Kde však jsou vedle tvaru s polohláskou na konci jiné tvary 
téhož slova s plnými samohláskami na konci, tam bylo často vyrovnáno 
podle posledních tvarů. To shledáváme právě často u substantiv, kde 
je v deklinaci vůbec mnoho tvarů s plnými samohláskami: čak. medvid, 
štok. mědvjed, slov. médved -eda, r. medvěd, č. medvěd, štok. drah, slov. 
óreh, -eha, r. orSch, č. ořech. V srbštině ovšem nemůžeme očekávati 
délky stoupavé, zato však v češtině a také ji zde máme: štok. rěmik, 
č. řemýk (řemýčék), blh. remik a tak by bylo nyní v srbštině i kámik 
(Daničič, Osnově 1876, str. 278), č. kamýk, r. kamýk. Taková slova 
mohla se dostati do skupiny slov s přizvu kem na koncovce, s nimiž 
se stýkala v nom. akk. sg. v některých slov. jazycích, zvláště kde za
nikly kvantitativní rozdíly. Byla-li první slabika původně dlouhá, máme 
na př. štok. jězik, jězika, čak. zafik, -jika, slov. jésik, ježíka, mr. jazyk, 
-zýka, r. však naznačená odchylka: jazyk, -ká, č. jazyk, p. j$zyk; máme 
dále štok. grádic a grádté (demin. od graď), grádic patří k dalším 
tvarům jako grádica atd., od nichž se zachoval nom. pl. grádici (proto 
gen. pl. gradlc(a)) a grádic k gradiéa atd. Jsou však případy, kde 
byla zachována délka první slabiky: z praslov. *kodéh (v. *kpdělja) 
máme č. koudel, p. kadziel, r. kudélb (štok. kúdjelja, slov. kodelja). 
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13. První slabika byla zkrácena a 2. s přízvukem zůstala dlouhá. 
Sem patří hlavně dat. a lok. pl. é. rukám, rukách proti rukami (a ru
kama), čak. d. pl. dusán, lok. pl. dušah, i. pl. dúšami, rukami a štok. 
pro všecky tři pády dúšama, rukama. Již v prasrbštině musila býti 
stoupavá délka vůbec a tak i zde na koncovkách -ámi>, -áchb zkrácena 
a proto mohla sem délka kořenné slabiky snadno zase proniknouti a 
v štok. dostala se i do původního dat. instr. du. dúšama, rukama. 
V čak. máme však ještě dat. rukán (délka án je způsobena koncovkou -w), 
lok. rukah a i. pl. rukami. U ostatních substantiv pozoroval Bělic, že 
již měla délku v kořenné slabice v dat., lok. a instr. pl., pokud mohl 
tyto tvary zjistiti v čak. nářečí, tedy na př. stránan, stránah, stranami 
(akk. sg. stranu, n. akk. pl. straně). Tak i zima, srěda, stěna atd. v pří
slušných pádech (str. 227—228). 

14. V češtině působily dativy jako rukám a lok. rukách vedle 
silám, silách (viz A II 3 b, slova s polohláskou) především tak, že 
u kmenů na -a pronikly délky v těchto pádech veskrz, tedy i na př. 
kobylám, kobylách a vyskytují se tak i v slovenštině: ženám, senách 
proti ženami, uliciam, uliciach proti ulicami a dále i kostiam, kostiach proti 
kosťami a i u neutra: dělám, delách proti dely, delami, pleciam, pleciach 
proti pleci, plecami. V češtině bylo podle -ám i v dat. pl. -om zdlouženo 
(ku kmenům na -a patřila též maskulina jako sluha, čímž byl styk 
umožněn, srovn. sluhám a sluhům), a sice bezpochyby původně též asi 
jen ve dvouslabičných slovech s krátkou kořennou slabikou: hradóm, 
voldm atd. V dialektech nepostupovalo se pak stejnoměrně. V některých 
pronikla tato analogická délka veskrz, takže bylo všude -óm, -uom, -ům, 
jinde proniklo zase nebo zachovalo se veskrz -om, tak na př. v slo
venštině chlapom, mužom, sluhom. O obdobné koncovce v gen. pl. -ov 
viz Pastrnkův Sborník str. 32, pozn. V slovenštině připouští Czambel 
jen -ov: pánov, židov, chlapcov, mužov, sluhov a nikoli pánóv, židáv neb 
panuov atd. (Rukovať 3 str. 44—45.) Co platí o koncovce ách, platí též 
o -iech. 

15. Dále sem náleží 3. os. pl. s přízvukem na nosové samohlásce. Jsou 
to hlavně slovesa I. tř. a V. 3. Poněvadž vznikl v těchto případech poši-
nutim z předcházející slabiky, byl stoupavý. Byly zde ještě jiné 
délky 1 . Proti tomu působily však četné jiné případy s délkou zkráce
nou (4 slab. tvary) a tak vznikla v našich případech nová stoupavá 

1 Jsou to v našem případě tvary, kde byl na kořenné slabice přízvnk (starý 
akut neb neoakut). Musily býti původně ovšem také trojslabičné na př. štok. a čak. 
budu, č. budou (viz pod 3 b). 
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délka a to mohl býti jedině neoakut, který se zachoval v čakavštině 
a v štokavštině přešel v eirkumflex. Tato jaksi zdůrazněná délka byla dále 
zachována ovšem i v češtině a polštině. To nám též ukazuje, jak si můžeme 
počínati při výkladu neoakutu vůbec, kde v něm musíme viděti odstín 
převzatý z praslovanštiny (v § 75—76). 

Tak máme čak. peku (pečemo, pečete), pletu, tresú, padú; štok. 
peku (peěémo, pečete), pletu (plctómo, pletete a vedle toho plétěmo, pletete), 
trésu; desky: pekou, pletou, třesou; p. piety, pasa, plota. 

. U 5. 2. tř. čak. beru, peru, v štokavštině je zde novota: beru, 
peru, č. berou, perou, p. biora, piora. 

Tyto případy tvořily s uvedenými pod 3b s polohláskou (§ 29) 
většinu, a tak pronikla délka koncovky i tam, kde nebyla snad ani 
oprávněna. Tak bychom mohli očekávati krátkou slabiku v tvarech 
jako čak. pivaju, spwaju, póblraju, delaju vedle pitaju, ubijajů, zapo-
vídajú, štok. gVědaju, vracaju vedle cúvaju (ale čuvamo, čuvate), bívaju 
(bíváté), česky: dělají, vracejí, bývají. Není ovšem snadno určiti zde 
normální stav, poněvadž máme málo obdobného materiálu a ten je ještě 
jednotvárný. Jsou to hlavně složeniny. V češtině zde shledáváme ve 
třetí slabice od přízvuku krátkou slabiku: zápověd, kólomaz, listopad, 
rukopis, rukovět, ale přece zase vodopád. Zato jsou v srbštině často 
délky, ovšem vznikly bezpochyby většinou obdobou jako blágovijest, 
pustopáš a j . 

3. 
Přízvuk je na třetí neb další slabice od konce slova. 
16. a) Délka v třetí neb další slabice od konce slova, je-li pod 

přízvukem, se zkracuje. Není-li pod přízvukem, musí ji v tom případě 
přízvuk předcházeti. 

a) Schr. jagoda, slov. jágoda, blh. jágoda, r. jágoda, č. jahoda; 
schr. ťisuéa, r. týsjača, č. tisíc; schr. mačeha, mačaha, slov. máčeha, 
máčuha, blh. mášteha, máštiha, r. macecha, nyní obyčejně máčiclia, 
mr. máčocha (macecha, tnačúcha, mačýcha), č. macecha, macocha, p. ma-
cocha; taktéž schr. mática, slov. mática, blh. mática, r. mática, č. matice, 
sic. matica, p. macica (proti č. máti); 

schr. pravilo, slov. pravilo (vedle pravilo), blh. pravilo, r. pravilo, 
č. pravidlo, p. prawidto; 

schr. máti -mateře odpovídá v češtině máti (mátě) mateře, a v akk. 
máteř, poněvadž byla na konci polohláska. 

Schr. brěme-brěmena zase č. břímě-břemene. Místo jehně-jehněte, 
schr. jagnje-jángjeta očekávali bychom *jiéhně (jihne)-jehněte. Jinde je 
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zase naopak vyrovnáno: za schr. mlade-mladeta máme mládé-ndáděte. 
Proti č. děvče děvčete máme sle. dievča-dievéata. 

17. Sem patři dále všecky trojslabičné infinitivy se stoupavým 
přízvukem na kořenné slabice u II. tř., III., IV.; V. a VI. tř. Tak na př. 
p. kleknaé, biegnač, č. kleknouti, béhnouti, schr. kleknuti, póbjegnuti, 
póbjegněm, slov. klýkniti, po-bégniti, -begnem. 

U III. tř. skr. vldjeti {vidím, vidíte), alov. vídeti (vldim). 
U IV. tř.: schr. můčiti, p. meczyč (mecze, meczysz). 
U V. 1. vz.: schr. bfěgati, vješati, padati, půštati, stavljati {stavětí); 

alov. glqdati (gl^dam), éákati (čakam), pókati, ,pukati', obéšati (srovn. 
č. věšeti); r. gntvatbsja, dúmati (dúmaju), prýgath (skákati); č. délati, 
béhati, hledati. 

U V. 2. schr. stpati {sípám a pak také sipljšm); slov. mázati 
{mazem), r. rézatb (réžu), klikatb {klíčů) ,křičeti'; č. plákati, fezati, 
sypati atd. 

U V. tř. 4. vz. štok. Vájati (laje~m), r. lájatb {Idju) a j . V češtině 
a polštině jsou infinitivy a jejich tvary ztaženy: č. láti. Další doklady 
ke všem dosud uvedeným slovesům budou podány sub 6). 

U VI. tř. schr. vjerovati, Ijetovati, ,tráviti léto', pámetovati, pbštovati, 
radovati se, ratovati {ratujěm), ,válčiti', svjětovati, ,raditi', carovati; slov. 
vérovati, kmétovati, ,sedlačiti' (kmet, kmeta, ,sedlák', vlastně ,zenian'), 
letovali, milovali, péstovati, svétovati, ,raditi', známenovati, prídigovati; 
r. sovetovatb. Zde tedy 4. slabika od konce je s přizvukem a byla též 
zkrácena, praes^ sovétuju, tak rádovath (ráduju), slědovath, čúvstvovatb; 
í. pamatovati (též slov. pámetovati), radovati, milovati, péstovati a j . 

lb. Sem patří dále praesentní tvary celého duálu a 2. po. případě 
i 1. os. pl. (totiž jen pokud v ní nebyla na konci polohláska, nýbrž 
jen plná hláska, na př. -my) všech sloves, která měla na k o ř e n n é 
slabice p ů v o d n í s t o u p a v ý p ř í z v u k . O infinitivu většiny těchto 
sloves bylo právě pojednáváno. V ostatních praesentních tvarech, kde 
byla (až na 1. os. sg.) na konci polohláska, mohla by ovšem délka 
zůstati, ale bylo by pochopitelné, provedlo-li se zde vyrovnání, a to tím 
spíše, poněvadž se infinitiv a jeho tvary i co do přízvuku, i co do 
zkrácené kořenné slabiky stýkaly a některými praesentními tvary. Co 
se týče srbochrvatštiny, nemáme bohužel dostatečného materiálu k po
souzení celé věcí. Stoupavá délka se musila totiž již v prasrbštině veskrz 
zkrátit a mimo to šla zde pak čakavština proti štokavštině často svou 
vlastní cestou, takže jsme zde odkázáni takřka jen na češtinu, pročež 
nemůžeme dokázati nade vši pochybnost, že toto zkráceni pochází již 
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z praslovanštiny (viz § 75—76). V. češtině máme ve v š e c h tvarech 
p r a e s e n t n í c h krátkou slabiku, kde byla původně stoupavá délka, 
v čakavštině je někdy stoupavá délka změněna v klesavou v částečném 
souhlase se slovinštinou, která však zde pokročila mnohem dále. 

19. U konsonantních kmenů I. tř. nevyskytuje se v čakavštině, 
jak se zdá, žádný případ uvedené změny, aspoň neuvádí B ě l i c 1 z ná
řečí, které popsal, nic podobného. Z g r a b l i é uvádí ještě i bůdeh, budeš, 
bude atd. (Čak. dial. u sv. Ivanu atd. Svršetak. 1907 str. X X X ) ; štok. 
búděm, budeš; sljezěm (sljěsti), lezem, lezeš (r. Ijágu, Ijážešh); slov. 
bgdem, bodeš, kradem (krásti), sqdem (sésti), lizem (lésti), Iqžem {leči). 

Č. budu, kradu, sadu, lezu atd. 
U vokálních kmenů 1. tř. máme v štokavštině veskrz starý akut, 

který je zde ovšem zkrácen: krijěm, krijěš, mijěš, rijěš, šiješ, piješ, 
viješ, Cijěš, biješ, izbijěš, pTijěš, ťijěš, čůjěš (inf. kriti, mtti atd.) není 
snad ani jediného případu, kde by zde byl cirkumflex. Zato se jeví 
tento v četných případech v čakavštině, ano, může se říci, že je zde 
pravidelný: kríješ, umijěn se, umíješ, šijěn, vije (Belié str. 245), avšak 
ještě zavije (str. 243), čujěn... éuje... čuju, pak nabíjen, ubije, zabije, 
ale při tom všem ještě piješ i piješ (a 1. os. píjen i pijén). Snaživý 
L e h r - S p l a w i ň s k ý hodlal nám podati svou „Metatonií" spolehlivého 
průvodčího v dosavadním labyrintu nauky o praslovanském přízvuku, 
což zajisté zasluhuje uznání. Bohužel ve své upřímné snaze dospěl k vý
kladům, s kterými bychom mohli sotva souhlasiti. Vidí totiž v našich 
čakavských tvarech starý praslovanský cirkumflex, kferý, jak vykládá 
(O prastow. metatonji str. 12), vznikl metatonií ze staršího ještě akutu. 
B ě l i č výslovné praví (str. 245), že se tak jako na př. kupovat: ku-
pujen, kupuješ, zimuje atd., kde -uje vzniklo z -ůje- a je tudíž docela 
nového původu, časují též slovesa na uje, ije, kde byl přízvuk na první 
slabice. Infinitiv, že může míti docela jiný tvar a tak na prvním místě 
uvádí hned dobije, part. dobít (k r. dobyth)2. Dále vidíme na tvarech 
jako bije (k r. bith) atd. zcela zřetelně, že jde zde o čakavskou novotu, 
která vzniká teprv na této půdě a zde teprv nabývá vrchu. Zdá se 
pak, že následující j mělo jakýsi vliv na cirkumflex jako i v slovinštině. 
A tak musíme i v čak. kriješ, zimuješ, kteréžto tvary uvádí Lehr-Spl. 

1 Na str. 252 má čak. Vúděn, budeš atd. 
2 Jinak ovšem dal snad Belió sám ne docela dobrý přiklad k metatonii Lehra-

Sptawinského. vykládaje čak. gineš, pocftwě, brišeš, kaplješ. nakaplješ jako praslov. 
tvary (viz Isl. F. II str. 89—90), čehož Bělič ani asi nehodlal doclliti. 
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(1. c. 12) jako doklady pro svou teorii, viděti jen čak. novotu. O ně
jakém praslovanském cirkumflexu zde nemůže býti žádné řeči. 

V slovinštině se zde jeví velký nesoulad. Cirkumflex má sice 
převahu, ale vidíme zde ještě zřetelné zbytky někdejšího akutu na 
koncovce. Tak zde máme: bíjem, biješ (biti), bríjent, bríješ (bríti), -čiješ, 
kliješ (kliti), kriješ (kriti), u-míješ (u-miti), riješ (riti), za-šiješ (ršiti), 
vpiješ (vpiti), čuješ, pluješ (plaveš), obuješ (obuti), dějem (děti), spěješ 
(spéti), vějem atd., avšak vedle toho ještě vijem, viješ, liješ, piješ, gniješ 
a B re z nik výslovně podotýká v poznámce, že se v nářečích zachoval 
ještě prvotní přizvuk vijem, viješ, vije, vijěmo, vijete a zrovna tak 
pijěm, Ujem atd.1. Nemůže tedy býti o tom pochybnosti, že zde bylo 
i bijěm, biješ atd. proti nynějšímu biješ atd. 

U II. tř. čak. (fínin, gineš.. .ginu, imper. gíni, gínite, počiněn, 
digneš (dígnuť), pobigněn, -bigneš (pobígnuť) a j. Štok. však zase: gíněmy 

glněš, bjegněš, víkněš, gledněš, digneš, staneš atd. Slovinština souhlasí 
opět s čakavštinou: věnem, vynes.. .(vqniti); -begnem, -begneš.. .(-bégniti), 
gineš (gíniti) a j . V češtině: hynu, hyneš, zdvihneš, pobéhneš atd. 

U III. tř. 2 a IV. tř. je kořenná slabika se stoupavým přízvukem 
před dlouhou slabikou a mohla býti již z té příčiny zkrácena. (Viz sub b). 

V jednotlivých slov. jazycích opětuje se to pak u V. tř. 1.: čak. děla 
(3. sg,), imper. děláj, pobírán, pobíráš; štok. djelám, djěláš, vracáš, glědáš, 
klánjáš, sípáš, sťávljaš, padám, padáš. Slov. delam, delaš, begam, gl^dam, 
glqdaš, čákaš. Česky: dělám, děláš dělá, běháš, hledáš, čekáš (štok. čekáš). 

Dále máme u V. tř. 2: Čak. zase jako u 1̂1. tř. masen, mažeš... 
mažu, rižem, rižu, traješ, siplješ (sípat). Naproti tomu štok.: mážěm, 
mažeš, rěžěš, sípljěš, ďižěš, pláčeš, avšak slovinština souhlasí zde opět 
s čakavštinou: mazem, mažeš, brišeš, siplješ. Česky: maži, mažeš, sypeš, 
plaécš, řežeš atd. 

U V. tř. 4. čak. lajen, laješ, láje . . . láju (lájat); grijen (gríjat), 
hájen (hajat), kájen (kájat se), sijen (síjat neb set), stájen.. .stáje (stájat), 
vijěn {píjat = vět). U těchto sloves (jako i u V. 2) je cirkumflex jen 
v praesentních tvarech a mohlo zde zase j nějak rozhodovatí, v ostatních 
je akut (") a vždy na první slabice. Naproti tomu štok. zase lájěm, 
laješ, gríjěm (gríjati), kájěš, síješ, stájěš, trájěš, viješ (víjati ,ventilare'). 
Slovinština souhlasí zde částečně s čakavštinou: lojem, laješ, greješ, 
věješ, seješ; česky: laji, laješ; ději, děješ; hřeji, chvěji, kaji se, seji, 
taji -taješ, věji atd. Polsky: laje, taje, chwieje, dzieje, grzeje, sieje, wiejc atd. 

1 V prvním vydání své Slovenska slovnica za srednje sole. 191G, str. 127. 
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U VI. tř. čak. rMujen se, smUujen se; štok. vjerujěm, nitlujěm, 
poštujěm, pr&znujem, trěbujěm, caruiěm. Slov. vérujem, veruješ, létujtm, 
milujem, péstujem, svétujem, zndmenujem, pridigujem. V češtině miluji, 
miluješ, raduješ se, potřebuješ atd. 

20. V těchto tvarech nenastala ovšem metatonie, zato ji vidí 
Lehr-Spl. v slovesich s bývalým klesavým přízvukem na kořenné 
slabice, s které musil býti pošinut na následující u se stoupavou intonaci 
a zde teprve zas přešel v klesavý. Jde ovšem o to, v které době se 
tak stalo. Myslím rozhodně, že až na čakavské a slovinské půdě. Tak 
máme čak. bolujěn, boluje, bolújemo (bolovat), dugúje, gladůjčn, gladuje 
(gladovat), kumuje, kupujen, kupuješ, -ujeme -uju (kupovat), putuje, po
skakuj en (poskakivat), stanuje, trújů, tuguje, vojujěn, zimuje (Bělič str. 245). 
Zde lze dokázati, že tento přízvuk nemůže pocházeti z praslovanštiny. 
Kdyby tomu tak bylo, byl by to bud starý cirkuinflex neb neocirkum-
flex. Starý to nemůže býti, neboť ten se nemohl udržeti uvnitř slova 
za první slabikou a nový také ne. Kdyby to byl totiž praslov. neo-
cirkumflex, musila by se zde jeviti v štokavštině délka, jako ji máme na př. 
štok. gen, pl. běsjěd(a) za čak. besed s neocirkumflexem, není však zde 
bdlujěm, bólujěš (boldvatí), dugujem (dugóvati, ,dluhovati'). gladujěm, 
kúmujěm, kupujem, pútujěm, poskakujem (poskakivatí), stánujěm, trujem 
(tróvati) — a tento příklad je zvláště poučný — túgujěm, vójujěm (vojé-
vati), zimujem (zimóvati). V slovinštině je zase cirkumflex jako v ča-
kavštině: bolújem (bolováti), dolgujem (deigováti), gladujem, kumujem 
(kumováti), kupujem (kupováti), potujem (potovdti), poskakujem (poska-
kováti), stanujem, avšak trújem (tak u Pleteršnika k trováti), togujem 
(togováti), vojujem (vqjeváti), zimujem (zimováti). Právě poslední příklad 
uvádí Lehr-Spi. jak pro čakavštinu, tak i pro slovinštinu (str. 12). 
V češtině je ovšem ve všech těchto případech krátká slabika: dluhuješ, 
kupuješ, putuješ atd. Jak vidíme, není v čakavštině cirkumflex u pří
slušných sloves III. tř. 2 a IV. tř. a V. 1.: vidin, babin se, delá. Mimo 
to zůstalo ještě buden, budeš. V pozn. 3 na str. 12 prohlašuje Lehr-Spt. 
přízvuk v budeš, báviš a vMiš za druhotní místo *biideš, *baviš a vidiš 
(slov. bfídeš, baviš, vidiš) a srovnává s tím zdrávi vedle zdrávi, slov. 
zdrávi. Jako je tedy zdrávi místo zdrávi vlivem nominálních tvarů zdrav 
atd. (a tak i čisti, síti, puni, slábi atd. a i štok. puni, zdraví vedle 
zdrávi atd.), tak by se musilo vykládati vidiš podle vídjeti1, baviš podle 

1 Lehr-SpTawiňski sice nepodává výslovně tento výklad, ale jeho uvedené 
srovnáni nepřipouští jiného. 



17 

baviti, avšak podle čeho bychom pak vykládali čak. budeš a štok. budeš? 
To by byla jedna potíž. K tomu přistupuje ještě, že tento cirkumflex, 
zjištěný Běličem v jistých případech a v jiných za týchž podmínek chybě
jící vyskytuje se jen v čakavském podřečí jím právě popsaném. Jsou 
však i taková, z kterých se neuvádí. Tak máme na př. u Zgrabliče 
(Čakavski dialekat u sv. Ivanu . . . u Istri. III. Pula. 1907) vedle již 
uvedeného a i u Běliče se vyskytujicího budeš, bude též u II. tř. ďígnen, 
vlknen, kViknen . . . atd. (též diynin, poginin . . . str. XXXII), dále Ujen, 
Uješ (XXXIII), u V. tř. 2: kápljen (vedle kapán podle V. 1. tř.), slpljen 
(str. XXXIV) , kdežto Bělič má kdplje, slpljen atd. (str. 244—245), dále 
zibljen, gíbljen. Zgrablié zde podává bohužel málo materiálu a byl by 
se nám více zavděčil, kdyby byl místo svých theoretických výkladů 
prostě popisoval to, co se v podřečích jím popsaných skutečně vyskytuje. 
Avšak i to, co podává, nemluví pro starobylost cirkumflexu v uvedených 
případech. A nejsou-li i vůbec ještě všecka čakavská podřečí popsána 
soustavně, vychází již na základě jen dosud známého materiálu najevo, 
že náš cirkumflex je čistě čakavským a slovinským výtvorem. Je ná
padné, že se v podřečí popsaném Běličem vyskytuje hlavně před kon
covkami -{j)ěn, -(j)eš, -(j)e: kríješ, gineš, mažeš, laješ, kupuješ, ne však 
tam, -kde následuje stará neb nová délka, tedy vtdiš (tak i štok.), bavi 
se se starou délkou a dále delaš (štok. djěláš) s novou délkou. Podle 
toho bychom pak očekávali též *bůdeš, je však zde budeš (v štok. budeš). 

21. /?) Přízvuk předchází před délkou v třetí slabice od konce: 
r. désjatero, štok. desetero, č. desatero, p. dziesiecioro, štok. golubovi, 
gavranovi vedle golub, gávran a gbluba, gavrana (poslední dva tvary 
nejsou ovšem praslov.). 

S lova s p o l o h l á s k o u . 
22. Má-li trojslabičné slovo na konci polohlásku, může se délka 

první slabiky zachovati; má-li však slovo v dalších tvarech plnou sou
hlásku, musila se v nich délka první slabiky zkrátit. Óasto bývá tu 
vyrovnáno: schr. kámen1, g. kámena, slov. kámen, r. kámenh, kámnja, 
é. kámen (kamen), avšak kamene, kameni atd. U jiných slov bylo podle 
ostatních pádů vyrovnáno: plamen, pramen, v 1, případě slov. plamen 
-mýna, ale též plamen, s čímž souhlasí r. pólomja (pólymja, plámja), 
g. plameni proti štok. plamen, plamená, v druhém štok. pramen, pramena, 
,chumáč', slov. pramen. 

1 Na první slabice byl přejat z praslovanštiny stoupavý přízvuk, který se musil 
zkrátit v prasrbStině. 

2 
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Stok. mládost-mládosti, č. mladost-mladosti, tedy vyrovnáno; v jiném 
zase směru: č. moudrost-moudrosti, zato schr. mudrost-mudrosti; č. máteř 
proti mateře. 

23. V a l j a v e c uvádí slova vatdl ,lokeť (má to býti z německého 
Waldelle), vStdr, větra, mSs9C, mísal, vqgdl, ,úhel', refi&r (srovn. rak. 
něm. L e b e r ,pahorek na rozhraní'., Rad. 132 str. 192), v nichž klesavý 
přízvuk nebyl podle pravidla pošinut na následující slabiku, poněvadž 
tam byla polohláska (proto s a: rebar, rebrí). Třeba však vytknouti, 
že jsou zde slova, v nichž klesavý přízvuk vznikl teprv na slov. půdě. 
To platí o vetar, mes9C a vqgdl: z praslovanštiny byl zde přejat přízvuk 
stoupavý na první slabice, jak nám č. vítr ukazuje a dále i č. úhel, 
schr. ugal (íigaó), úgla a vjetar vjetra. V češtině se zde zachovala tedy 
délka stoupavá, která musila býti v srbochrvatštině zkrácena. V slově 
měsíc (čak. mlsec, štok. mjesěc) byla délka následující slabiky zachována 
a před tou se předcházející délka zkrátila (viz sub b). V ruštině je 
úgol, uglá tedy jako úzél, udá, úgorh, ugrjá ,uher* (v obličeji), p. wagr 
(wegier), slov. ogrc (ogřc), poněkud též úgorh, ugrb, g. sg. úgrjá, pl. 
ágri, dále pak korábh, korabljá, dekábrb, dekabrjá, nojábrb, nojabrjá, 
Petr, Petra, kopěr, kopr, kopra, osětr, osetér, osetrá, adjektiva jako 
ostr, ostěr, ostrá, ostró: óstryj proti čak. oštár, ostrá, bštro: oštrt, chitěr, 
-trá, -tró: chitryj, ale schr. Mtar, Ultra, Mtro (tedy s akutem na kořenné 
slabice). Jak vidíme, máme zde dvojí druh jmen: u jedněch je v nom. 
přízvuk na předposlední slabice (po zániku polohlásek na konci, na př. 
úzel), u druhých na poslední (na př. koráblb). O první druh nám zde 
hlavně jde. Jsou zde zase dvojí jména. Bud měla původně bezprostředně 
před likvidou nějakou samohlásku (plnou nebo polohlásku) jako na př. 
úgol (cksl. oybfe, lat. angulus), úgorb, kde toto o je spiše asi praslo-
vanské než pozdějšího původu, aneb byla před likvidou souhláska: 
qzVb, gglb. U obou druhů působila obdoba. Jednak vznikl gen. ugrja 
atd. k nom. úgorb a gen. úgla atd. k nom. úgoVb (ug^ďb, og^l-b) podle 
slov jako kusók, kuská, lokotb, lóktja, orel, orlá, kozel, kozla a j . , jednak 
nom. uzdi {uzdi) ku genitivu uzlá a úgolb vedle úglb k gen. uglja. 
Konečně když bylo staré úglb (zachovalo se ještě) vedle nového úgolb, 
staré *UZIT> vedle nového úzeVb (úzoťb), vzniklo též nové úgrb (zachovalo 
se ještě) a k tomu příslušná změna přízvuku v gen. ugrjá atd., pak 
*úgW (u Sreznevského Mat. je doložen jen gen. pl. ugli> :ot... ugl-b 
žemli Is. XI. 12 Tolk. pror. XVI—XVII v., v němž byla předposlední 
polohláska též v silné posici jako v nom. akk. sg.) a k tomu zase pří
slušný přízvuk v gen. uglá atd. místo dřívějšího úgla. Jak vidíme, vy-
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Bkytují se takové podvojné tvary jen u slov, kde byla na konci sou
hláska s likvidou (r, l), neboť jen taková skupina se mohla stati slabiko
tvornou na konci slova (tedy ogťb, ne však na př. *k$skb, *kuskrb místo 
kgsiJFb, liustJvh), aby byl zase zachován stejný počet slabik v nom. akk. 
a gen. atd. 

24. b) V trojslabičném slově zkracuje se délka i prostřední slabiky, 
předcházi-li přizvuk: Sem náležejí především infinitivy sloves s pří-
zvukem stoupavým na kořenné slabice u II., III., IV. a V. tř. Příklady 
uvedené sub a) platí ovšem i pro náš případ; zde se jich podává více. 
Tak máme v štokavštině: ginuti (ginem, giněš), póginuti (póginěm), 
imper. gíni, ginimo, ginite, dále: bjěgnuti, bodnuti, vlhnuti, vignutí, glěd-
nuti, dígnuti, Meknuti, klepnuti, kliknuti, padnuti, pljůnuti, puknuti, rínuti, 
sjěknuti, stanuti, sťignuti. 

V čakavštině je v těchto případech délka, v jiných analogických 
případech není (u ostatních tříd sloves) a proto je druhotná, vznikla 
teprv na čak. půdě snad vlivem part. ginul, ginula. Tak zde máme 
ginút (praes. glnen, gineš.. .yínemo, ginu), pobtgnut, ďignut, kápnut, 
kleknut, stanut, v imper. je zde krátká slabika v plur. gíni, gínite, tedy 
jako v štokavštině. V češtině a polštině jsou či byly také délky zde, 
ale vznikly jinak, jak bylo udáno pod 2 b). V čakavštině nemohla délka 
vzniknouti tímto způsobem, neboť stoupavá délka byla již v prasrbštině 
zkrácena a to se stalo, jak v inf.: odahnut (odáhněn, odáhněš), nagnut, 
osáhnut, ale též — a to zde rozhodovalo — v part. na l mimo nom. 
sg. g. m.: odahnúl, odahnula, odahnulo. Zde tedy byla převážně krátká 
slabika a tak se odtud nemohla dostati do infinitivu jako v předešlém případě. 

Od III. tř. sem patři čak. vídit (vidin, vMiš). U III. tř. není 
mnoho takových sloves: štok. vídjeti, slišati, visjeti, r. též víděth, slýšatb, 
sice za-visětb, avšak visStb (višú, visíšb), štok. dále stár jeti, ó-miljeti; 
č. viděli, slyšeti, viseti. 

U IV. tř.: čak. sitit se (došiti se), hitit (hitt), mirit (mirtn), mučit 
(můči), ranit, sritit (r. vstrUitb),. přestrašit, obisit ,pověsiti'. štok. mučiti 
(mučim), báviti (bavím se, čak. bávtn se), r. múčitb (múču, múěišb), 
slov. misliti (mislim, misliš . . . mislijo); báviti se, grábiti, čistiti, gláditi, 
méniti, péniti, práviti, sititi, sláviti (vedle slaviti), stáviti, strášiti vériti, 
obésiti, láziti... ve všech těchto případech máme též v češtině krátkou 
slabiku, kde se vůbec vyskytuje zde příslušné sloveso: č. mučiti (mučím), 
p. meczyé mecze, meczysz; č. praviti, chytiti atd. 

U V. tř. 1: čak. pívat (píván, pivaš); dělat (dělá); pobírat (po
bírán); citát (čitán); giědat; štok. glědati (glati): glědám; vrácati 

2* 
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(vračám); sípati (sípám, sípljěm), slov. sípati (sípám, sípljem); r. sýpatb 
(sýplju), č. sypati (sypu); Mánjati (kVánjám), r. klánjatbsja, 6. klaněti 
se; r. dvigatb (dvigaju, dvigajet a dvížet). 

U V. 2: čak. brisat (brlšěn, brtšeš . . . brišů), imper. bríši (brišite), 
ďizat (díže); kapat (kapte); mazat (mažen, namážěn); plakat (pláče) • 
rizot (flžu); poťězal (poteže); v štok. brisati (brišěm), ďízati (ďiéěm), 
kapati (kaptěm), mazati (mážěm), plákati (pláčem); rězati (fezem) atd. 
Slov. mázati (mazem, mažeš), imper. maži, maziva, mážimo, mážita, 
mážite, brisati (brišem), jáhati (jasem), rězati (režem), sípati (sipljem, 
původně do V. 1.). R. plákatb (pláču), dvigatb (dvižu), brýzyatb (brýzžu, 
brýzzeš), .prskati', mázatb (mažu), imper. mažb, mážbte; prjátat (prjáču), 
,schovati'. Česky: mazati, plakati, řezati atd. Polsky: mazac (maže); 
plakač (piacze). 

V. tř. 4. vzorec: čak. lájat (lajen); grijat (grljen); hajat (hájen), 
,starati se', štok. hájati (hajěm), slov. hájati (hájam, hájem) ,starati se'. 
Obyčejně máme v slov. jaz. nechati, nechajo (imper. nechaj); kajat se (kojen), 
imper. kaji se; s"íjat (set): sijen; stájat (stáje); víjat (ylfén); štok. lajati (la-
jěm), gríjati, kájati (kajem), síjati, stájati (sťájěni); trajati (čak. trájať) 
,trvati', vijat ,ventilare'. V slovinštině zde plno odchylek: lajati: lojem 
(lajam) ;gréti (grějem), pak zase uvedené již hájati (hájam), kájati (kájam), 
véjati (vejem), ale sejáti (též sejati) : sejem, seješ. Rusky: lájatb (láju\ 
kájatbsja (kájusb), tájatb (táju) ,táti', čájatb (čáju) ,očekávati, nadíti se', 
séjatb (séju), zatejatb (zateju) ,začíti něco, spiskati co', vSjátb (veju), 
čújati, éúju. 

V češtině a polštině stažené tvary zde vyjma praesentni jako laju, 
laješ, p. wiac:wieje, ještě tajac:laje, tajac:taje. 

U VI. v praesentních tvarech: čak. radovat seirádujen se, smi
lovat se : smílujěn se; štok. vjěrovati -. vjěrujem, milovati, poštovati, praz-
novati, trěbovati, cárovati. 

Slov. verovati: vérujem, véruješ.. .vérujejo, kmétovati, létovati, milo
vati, péstovati, svétovati, známenovati, prídigovati. 

R. za-vidovatb : zaviduju, řádovat: ráduju, slédovatb, čúvstvovatb, 
besédovatb, sovUovatb: sovétuju. 

C. milovati: miluji, radovati se: raduji se, po-třebovati : po-třébuji. 
Slabika -no- II. tř., -ě- (-a-) III. tř. a -a- V. tř. se zkrátila, i když 

byla pod přizvukem (na př. zákonem Fortunatovovým), jak jsme viděli 
sub 2 a). 

25. Dále sem náleží d. 1. instr. pl. štok. žábama, čak. i pl. žábami, 
štok. guslama, jáslama (nom. gůsle,, jásle) neb gůslima, jaslima (nom. 
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gusli, jásli); i. pl. čak. kravami, ríbarni, vranami atd. Důležitější jsou 
však zde č. tvary jako vranami (vrána), kravami (kráva) a pod. proti 
vranám, kravám, vranách, kravách. 

Ze slov pod 3 a) (§ 16) uvedených náleží sem ovšem též ta, která 
mají v předposlední slabice původně dlouhou samohlásku jako štok. 
ťisuca, matica, pravilo atd., č. tisic je sice původně gen. pl., ale krátká 
1. slabika pochází z nom. původního. 

S l o v a s p o l o h l á s k o u . 

26. Je-li však v třetí slabice polohláska, může se předcházející 
délka zachovati. Máme na př. štok. mjěsěc, -a, lok. sg. mjesécu, čak. 
mtsěc' (též na misěc, Bělič, str. 211), slov. mSsec, mSseca (mesca), 
r. mésjac, mesjaca, č. měsic, p. miesiac; slov. pSnez, peneza (též -$ea); 
štok. pjěněz (pl. pjěnezi, ik. pinezi, z čak. uvádí Bělič pinezi, str. 185), 
č. peníz, peníze, p. pieniadz, -a, pl. pieniadze; p. zajac, č. zajíc, zajíce, 
r. 2ťý'ac #cý'ca, slov. zajde zajca, štok. .sec, čak. též zec (Bělič str. 197), 
tedy ze zájec asi; dále schr. páuk, s čímž souhlasí p. pajak, pajaka, 
č. pavouk, pavouka, slov. pajak, pájka (též pájoli, pajenk). V ruštině však 
s přízvukem na koncovce: paúk pauká (pavók, pavká), mr. paúk, pauká 
(pavúk, -ká); 

štok. jastrieb (pl. jastrebovi), slov. jastreb, jastran, r. jástreb (za 
starší jástrjab), mr. jástrub, jásiríb, č. jestřáb (st. jastřáb), p. jastrsab, 
g. jastrzebia. 

27. S krátkou první slabikou: čak. «66o", -otía (g. pl. ubádih), 
štok. o&ad (-atřa, též badalj, uvádělo se to tedy v souvislost s ftosťi, 
bodo), slov. o&ácž obáda, přizvuk bezpochyby podle óbadáti, obádati, 
obádam), r. oVod (Dalj má též ovád), mr. omcž, o'w<ž, p. owad, č. orná", 
hovad (ale v nářečích správně ovrfrf, hovád, -áda, Bartoš má též hovado 
— ovád Dial. sl., a tak by mohlo býti slovo hovad, nepřímo pak ovad, 
též kvantitativně závislé na hovado); čak. a štok. golub, -uba, r. gólub, 
č. holub (ke zkrácení dal asi podnět nom. pl. — golobbje — a jiné 
pády), štok. a čak. kbrák. 

Po klesavém přízvuku — klesavým se mohl teprv stati — zdlou-
žila se následující krátká slabika, zanikla-li po ní polohláska: čak. 
ťópol-tbpóla, čak. a štok. večer-večera, sbkol-sokóla (štok. soko-sokola), 
govor-gbvora (i štok.), jeseň jesena. Avšak čak. ugor-ugora, štok. ůgor, 
č. úhor, r. úgon>, ale slov. oyqr, -gorja. 

Sem patři dále dat. a lok. pl. kmenů na -a se stoupavým pří-
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zvukem na kořenné slabice jako č. vranám, vranách; rybám, rybách, 
sic. též rybám, rybách. 

28. Ze složenin sem náleží typ *ósaďh, *bsadá, kde též mohlo 
býti v tom či onom směru vyrovnáno. V štok. a čak. především podle 
nom. akk. sg.: štok. a čak. oblak, obláká, obruč, bbruča a mnoho jiných. 

Obdobná délka dostala se do 4. typu: btok vedle otók, avšak čak. 
b-trov, štok. b-trov ,jeď. 

V češtině v jiném směru: oblak, obruč atd. Jen ojedinělé případy 
shodné se srbštinou: oblouk a snad i požár a podle toho žár dekom-
posicí. Srovn. i sic. žial a požial, č. však žal. 

29. V 3. os. pl. u sloves I., II., V. tř. jeví se táž situace, je-li 
přízvuk na kořenné (první) slabice. S krátkou kořennou slabikou u I. tř. 
patři sem jen moggtb: čak. moru (inf. moč), štok. mbgu, r. mógut, p. moga, 
č. (mohu stč.), mohou; s dlouhou: štok. sjedu, zásjedu, r. sjádut k inf. 
štok. sjesti, r. sěsth, č. sadů, p. sieda (siada); štok. sljězu, r. lézut> 
č. lezou, p. leza; r. ijágut, štok. legu, č. (ře/íw) lehou; p. Zg,^ (stp.); čak. 
a štok. budu, r. búdut, č. budou, p. Stok. éwjw, ftHJM, (čak. 
d%M, ftríJM atd.), r. éújut, krójut, rójut, č. čiji, kryji, ryji (v kulturní 
mluvě proniká sem často délka z infinitivu kryti, ryti, v nářečích krejou, 
rejou podle jfcrejí, rejť), p. ont/gi, /fer^, rjy'̂ ; 

U II. tř. štok. kliknu, ginu, čak. kleknu, ginu (inf. ginút), r. jw-
kinut, ginut, č. kynou, hynou, p. #Mí£ř, u-biegna 

U III. a IV. tř. byly vůbec dlouhé koncovky a tak nebylo by 
divné, že se vyskytly i v 3. pl.: štok. a čak. vidě, č. vidi, p. widzia; 
štok. a čak. bavě se, č. bavi, p. bawia. 

U V. tř. 2: čak. m«ií< (inf. mazat), rižú, (rizat), štok. WCJÍM, režu, 
č. íwaií (maiow), řeifc, řežou, p. moî s, ptacza. 

U V. 4: čak. lajú, kaju se, sijů, štok. laju, kaju se, síju, č. lají, 
kají se; p. iaja, kaja sie (viz též § 15). 

30. Byl-li na kořenné slabice klesavý přízvuk, změnil se mimo 
1. os. sg. v neoakut až na slovesa I. tř. Neoakut na délce zkrácen 
nebyl, jak se to nestalo ani jinde, ale také délka koncovky v 3. pl. 
byla zachována. 

Tak u II. tř. čak. (do)-ségnu, štok. dó-sěgnu, dótegnú, okrěnu, 
č. do-sáhnou, táhnou, p. siagna, ciq,gna. 

U V. tř. 2. čak. píšu, štok. píšu, tešu, bru, č. píši, oři, ořou; 
p. pisža, wiaža, ciesza. 

O tvarech jako čak. peku, štok. peku, č. pekou a pod. viz pod § 15. 
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31. Dále sem patří praesentní tvary v 2. a 3. os. sg., v 1. a 3. pl. 
sloves III. 2 a IV. tř. s původním stoupavým přízvukem na kořenné 
slabice. U III. tř. 2: čak. vidit: vidin, štok. vidjeti: vidím, vidíš; štok. 
též visjeti, závisjeti: závisím; &. vidéti:vidím, vidíš, slyšeti:slyším, slyšíš, 
viseti: visím, visíš. 

U IV. tř.: čak. bavin se, odbaví, mislin, mučí, raní, došiti se, 
mirin, opraví, spravimo, přípravě, sritiš, štok. můčiti: mučím, mučíš; 
baviti se: bavím se, bavíš se; misliti: misiím, misliš; mjeriti: mjerim, 
mjěriš...; é. baviti se: bavíš se, měřiti: měříš, my sliti: myslíš; praviti: 
pravíš atd. Slovesa tato vyznačují se též tím, že nemají, jak vidíme, 
v čak. v praes. tvarech cirkumflex, kdežto v slov. jej mají: vídim, vídiš, 
mislim, bavim se. 

V případech, kde je na této dlouhé slabice přizvuk, jeví se jako 
neoakut na př. čak. želit:zelin, želíš, želí, želimb, želíte, želé, štok. žéljeti: 
želím, čak. ucit:učín, učimo, učé, štok. účiti:účim; slov. želéti: želím, 
želíš.. .želé, (-ijo), učíti:učímy č.: želíš, učíš. 

B. Délky se zachovaly: 

I. 

32. Bezprostředně před přízvukem na krátké slabice a to: 
a) Ve dvouslabičných slovech v první slabice, byl-li přizvuk na 

druhé, která se musila, jsouc na konci slova, zkrátiti. Sem patří celá 
řada infinitivů, na jejichž koncovku se dostal přizvuk zákonem Fortu-
natovovým jako čak. rast (rastu), štok. rásti, r. rastí, č. rústi, p. róšé, 
praslov. bylo tedy jen *orsťi; čak. trest, štok. tresti, r. trjastí, č. třásti, 
p. trzašé, praslov. tresti; čak. vúc, štok. vůči, r. voloči, č. vléci. Zde 
byla délka v prvopočátku ve všech slov. jazycích. Naproti tomu: čak. 
jist, štok. jesti, r. estt,, mr. jisty, p. ješč, č. jisti. Zde třeba připome-
nouti, že se jeví jak v polštině tak i v češtině — a zde hlavně — snaha, 
zdloužiti samohlásku původně dvouslabičných infinitivů: č. sice jisti, 
pasti (pasu), Jcrásti, zde všude šlo o akutovanou délku, která se v češtině 
zachovala, avšak ne v polštině a máme přece p. przašó, klóč, štok. presti 
(préděm), čak. prest (préděn), r. kolótb. V polštině i bóšé, moc proti 
č. moci, ale zato v češtině bůsti, vésti atd. Někdejší délku těchto infini
tivů můžeme v polštině pozorovati hlavně, kde je nosová samohláska 
jako dač (dme), žaé (éme), jac (jime), za-csaé (zacsnf), ciac (tne), Mač 
(Mne), miač (mne), piaé (pne) žac (žne). 


