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31. Dále sem patří praeseatní tvary v 2. a 3. os. sg., v 1. a 3. pl. 
sloves III. 2 a I V . tř. s původním stoupavým přízvukem na kořenné 
slabice. U III . tř. 2 : čak. vídit: vidin, štok. vidjetiivídim, vídis; štok. 
též vlsjeti, závisjeti: závisim; &. vidéti:vidím, vidíš, slyšeti:slyším, slyšíš, 
viseti: visím, visíš. 

U I V . tř.: čak. bavin se, odbaví, mísltn, mučí, raní, došiti se, 
mirin, oprávi, spravimo, přípravě, srítiš, štok. můéiti:mučim, mučíš; 
baviti se: bavim se, baviš se; mísliti: misiím, mísliš; mjeriti: mjěrim, 
mjěriš...; č. 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, 
míslim, bavim se. 

V případech, kde je na této dlouhé slabice přizvuk, jeví se jako 
neoakut na př. čak. želit:zelin, želíš, želí, želimb, žéliťé, želé, štok. žéljeti: 
šélim, čak. uciť.učin, učimb, učé, štok. ůčiti:účtm; 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, é. rústi, p. róšé, 
praslov. bylo tedy jen *orsťi; čak. trest, štok. tresti, r. trjastí, č. třásti, 
p. trzašé, praslov. trqsti; čak. vúc, štok. vúci, r. voločí, č. vléci. Zde 
byla délka v prvopočátku ve všech slov. jazycích. Naproti tomu: čak. 
Jíst, štok. jesti, r. estt,, mr. jisty, p. ješé, 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, Móč, štok. presti 
(préděm), čak. prest (préděn), r. kolótb. V polštině i bóšč, moc proti 
é. 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), Mac 
(Mne), mi(cic (mne), piaé (pne) žac (žne). 
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33. Dále substantiva: štok. hváia, i. chvála, diaL p. chwála, 
r. chvála; štok. tráva, čak. tráva, č. tráva, p. tráwa, r. ť r a ra ; p. Sietio 
(a biadá), č. bída (a, běda)1, r. bědá-bědú, štok. bijědu; čak. muká (akk. 
Í»M&M, pl . JWMAŽ), štok. mw&a, č. mouka, p. m^Aa, r. muká, g. IWM&Í, WW&W, 
instr. mukój, pl . író&i, mwft naproti tomu s někdejším akutem štok. muka, 
p. j » f i a , č. muka (mělo by to zníti též muka, mouka a tak bylo sku
tečně v staré češtině), r. muka, g. múki, múkě, akk. muku; schr. rijěka, 
rijěkě . . . rijěku . . . pl . ré/efte (Vuk 3 ) , taktéž r. rěká, rěkú, ale pl. n. a. 
rekt, slov. reka, p. rzéka, č. však re/ca; čak. slugá, slugů, pl. sítině 
i si%e (Belié str. 228), štok. slúga, slúgu, p l . sluge, g. slúga, slov. sZižija 
(g. slúge), r. sZw#á, g. sZw#i, akk. sZwpw, pl. sř%i, č. slouha podle sg. a 
sluha podle p l . ; čak. sťroča, akk. střílu vedle střílu, a pl . též stfrefé 
v. stfríZe (též jako mask. stříl stříla, g. pl . stříl, srovn. č. samostříl), 
štok. strijěla, strijělu a p l . strijele, r. též strétá, strělú, ale pl. str My, 
a podle pl . č. střela; čak. cěwa, akk. eěMÍi, n. a. pl . ceně, štok. cijěna 
(cijěnu, cijěne), r. však céwá, g. cěný, akk. CJ»M, pl. c^wy a s ruským 
akk. sg. a p l . souhlasí č. cena; čak. křupa, křupu, pl . krůpě, štok. krúpa 
(veskrz tak), r. křupá, krupú, ale krúpy, krúpam atd., č. kroupa; čak. 
líhá, líhu pl. M ě , štok. Ujěha (lija), slov. Zéfca, r. lechá, č. ííc/ia, p. dial. 
lecha; čak. snága, snágú, pl . swapě, štok. snága, akk. naproti tomu swaijw, 
č. snaha podle akk. ; čak. sfžca (swcw, pl. svíce), štok. svijěča (svijěéu 
atd.), r. však srádw, svéá', akk. svěčú, ale n. a pl . svéči, č. svíce; čak. 
ťitya, tugu, p l . čw</ě, štok. fot^a (t. me je ,hrozím se*), é. touha a j . Máme 
zde slova, u kterých, vidíme zcela zřejmě někdejší praslov. přízvuk na 
koncovce, a slova, u nichž se jeví přechod ke skupině, u niž působil 
zákon Fortunatovův. Z této druhé skupiny uvedeme některé příklady, 
poněvadž sem patří svým nominativem sg.: Čak. brada, akk. bradu, 
n. akk. pl. hrade, g. pl . brád, tak i dusá, glává, ná gránu, grědá, juhá, 
pětá, pila, ruká (vá ruku, d. rukán, i . pl . rukámi, lok. rukáh), srěda 
(srtdá, vá sňdu), stěna (též sten), strana, svtúá, zima' (ná zimu), zvězdá 
(Bělič, str. 228), zde však štok. veskrz zvijězda, zvijězdu atd. (jen dat. 
lok, instr. pl zvjězdama), r. zvězdá, -dý, -dú, ale zvézdy (= zvězdy), 
zvézdám (též zvézdam — zvězdam). V češtině máme zde často krátkou sla
biku podle akk. sg. a hlavně nom. akk. p l . : brada> duše, hlava, hřada, 
pata, pila, ruku, středa, stěna, strana, hvězda (p. gwiázda). Jsoa však 

1 Dvoj í tento tvar v polšt ině a češtině by mluvil pro to, že bylo původně 
běda s k l e s a v ý m p ř l z v u k e m na ě a z toho vzniklo v nom. biňá a v akk. běrto s cir-
kumflexem na i. Vznikly pak z toho dále dva tvary jednak podle nom., jednak 
podle akk. Poslední tvar musil míti pak kořennou slabiku v polšt . a češt. zkrácenu. 
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slova, kde se zachovala ještě délka jako jícha, vedle středa bylo také 
střída a zachovalo se je i tě střída, třída chleba, čak. srěda, štok. srijěda, 
slov. sréda (Rad 132 str. 183, u Pleteršnika sréda — prostředek a sr8da= 
středa), r. seredá. 

U jiných máme ještě v staré češtině neb i v nářečích délku jako 
na př. zima. 

34. Dále sem náleží dvouslabiČné kmeny na -o mužského rodu 
s přízvukem na koncovce a s dlouhou první slabikou. V nom. a akk. sg. 
by l na této slabice neoakut: čak. hrést, brestá j i l m ' , štok. brijest (bresť), 
bryésta (brésta), slov. brest, r. bérest, mr. též tak, č. břest souhlasí s r., 
p. brzost, brzóst; čak. dél, děla, štok. však ďio (ďijeT), dijela (pl. dijé-
loví), slov. dél, č. díl, přízvuk byl pravděpodobně na konci, p. dziai; 
čak. drén, drěna, štok. drljen, drijéna, slov. dren, r. dérén, děren ,cor-
nus sanguinea' (Hartriegel, Kornelkirsche), mr. derén, č. dřin, stč. dřien, 
p. drzon ,berberis' (dřištáT), kaš. dřón ,trní' a plb. drew ,trn'; čak. gáj, 
gájá, štok. gáj, gája, slov. #ó/, č. háj, p. ^o;'; čak. <?n'A, gríha, štok. 
grljéh, grijéha, slov. (/re&, č. hřích, hříchu, p. grzech, r. gréch, gréchá; 
čak. ftZeť, ftřěua, slov. (hlqv), r. chléva, č. cAfóv {chlív), p. cfeřew; 
čak. /MVŽSČ, hrasta, štok. ferasť, hrásta ,dub', r. však chvórost ,cbrastí', č. chvrast 
staré, nyní chrastí (též chřast, chřást); čak. M;iíd, Mjuča, štok. £2;t<d, 
kljúča, slov. Á$ÍŽC, r- #Z;W, ključá, č. ftfoc, p. klucz; čak. AróT;, kraljá, 
štok. i ra^ ' , králja, slov. AráT;, r. koróTb, koroljá, č. král, p. ATO7; čak. 
A n i , fcniá, štok. kříž, križa, slov. /cní, č. &ň'i, p. krzyž; čak. tóč, Awťa, 
štok. M ť , tóra, BIOV. r. 7CMÍ, tótó, č. ftowč, p. tó, &ato; čak. fóc, 
iwca, štok. Zwc, tóca ,louč', slov. tóc ,světlo', r. luč, lučá ,paprsek', č. louč f.; 
čak. plášc, plašéa, štok. plást, plášta, alo-v.plášč, r. plaše,plašěá, f.piaszcz, 
č. plášť, štok. ^rwd, prúda jesep, syrtis', slov. prýd, prúda, r. prud, 
prúda ,rybník', č. proud, j>. prad, pradu; čak. pút, puta, štok. put, puta 
,cesta, cestováni', slov. pot, póta m. neb pot, pqti ( i potí) f., r. puti, 
puti m., p. pac dial., č. j?ouí f.; čak. smih, smihá, štok. však smíjéh, 
smijeha, slov. též smé/&, ruština prozrazuje též ještě někdejší klesavý 
přízvuk: ná směch, só směchu, g. smécha, slovo to sem tedy nepatří a 
tvoří jen v čak. a češtině výjimku, p. émiéch, č. smích; čak. stínj, 
stlnja, slov. stSnj m. ,knoť, č. stín (stín); Čak. stric, stricá, štok. stric, 
strica, slov. sťnc , č. strýc; čak. stód, stídá, štok, síid, suda, slov. s£d, 

s^da, r. sud, sudá, p. sad, sadw (pl. sady) ,souď (proti sad, sgdw, 
pl. s^dy ,sud, osudí'), č. soud; čak. írtód, truda, štok. fr-«d, trúda, a též 
r. ťrwd, trudá, slov. však ťrwd a č. také ťrwd; čak. žál, žálá, štok. iao, 
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slov. žál, žali, f., r. žalb, i., p. žal, žalu, č. žal, žalu, sic. žial (po-

žial)1. 

Jsou ovšem i výj imky: r. bič, bičá, schr. bič, biča, slov. bič, bída, 

č. bič, tedy s krátkou samohláskou. 

35. Neutra: čak.črivo,pl .čriva,štok.cri jěvo(Budmani: crijevo),p\.cri-

jěva, r. črévo: črevá, čerěvo: čerevá, slov. Jr^wo -|sa, č. střevo, starší £m>o; 

čak. léto (dl—): léta, štok. dlijéto, slov. dřřřp, r. dólotó: dolóta, č. dřáío, 

p. dióto, čak. MÓS/O (#w-), pl. ňázla (uvádí se též gnézlo), štok. gnijezdo, 

slov. gnézdo, r. gnězdó p l . gnézda (=gnězda), p. gniazdo, č. hnízdo; 

čak. jápno, štok. vápno, č. vápno; 6ák..kriló:kríla, štok. &rt7o, r. ftr^Zo, 

pl. kryla, č. křidlo; čak. Itcěilica, štok. Zíce, r. Zicě (lieó):lica, 6. líce; 

čak. mlíko, štok. mlijéko, r. mólokó, č. mléko; čak. pismb: písma, štok. 

písmo, T. pisbmó: písbma, č. písmo; čak. plotno, štok. plátno, r. pólotnó: 

polótna, č. plátno; čak. plúéa, plúé, štok. j^wca í , č. ^fo'ce, slov. pljúča, 

g. ^ř/íic (Breznik 1 str. 78); čak. viwo: wwa, štok. w'«o, r. i w o , : ň a , 

Č. » Í M 0 . 

36. Předpokládá se často, že náš zákon platí i o trojslabičných 

slovech s přízvukem na předposlední v takovýqh případech, že bývá 

délka předcházející slabiky zachována. Jako doklad uvádí H . S k ó l d 

v Pastrnkově Sborníku mezi jiným hlavně č. gen. desíti (str. 39), ale 

to jest omyl. 

K nom. pět, p. pieé, štok. pet náležel gen. d. 1. sg. stě. pieti, poně

vadž byl přízvuk na koncovce, jak nám ruské g. d. 1. pjatí ukazuje, 

a máme skutečně ještě takové doklady. Poruš bieše pijeti lóktuov z výši, 

A l x . p. 90, krajina pijeti miest, Lact. 122 b (Geb. Hist. ml. III . 1. 

str. 351). A tato délka pronikla zde i do nom. pijet set A l x . p. 35, 36 

a j . ; pijet Lact . 136 d , pít Háj. 2 2 a , pijt 126 b , ano podle toho ífijefí, 

Hrub. 9 8 b (Geb. ib.). Tva r piti po zúžení ie v i se ovšem nemohl 

1 P o n ě v a d ž se p ř i pošinutí př í zvuku s polohlásky na předcházej íc í k r á t k o u 
slabiku tato čas to dlouži la (srovn. č. půst—postu, v. v autorově Vgl. slav. Gramm. I 2 

§ 2.">2—253), bylo by nasnadě vycházet i při v ý k l a d u cksl. azT>, čak. ja, č. já od pra-
jazykového *eyhom (srovn. stí. ahátn). S polohlásek na konci byl v praslov. př ízvuk 
poš inován jako neoahut na předcházej íc í slabiku, při čemž z k r á t k é samohlásky 
vznikla polodélka, k t e r á pak v některých slov. jazyc ích vedla k normální délce. Poně
v a d ž se v s lovanšt ině už ívá pronomináln ích nominat ivů obyčejně s důrazem, mohlo by 
se t ím vysvětl i t i , že j i ž v praslov. vznikla zde z polodélky délka. Pak je o v š e m potíž, 
že by bylo j e š t ě tehdy přeš lo e v ě. spíše bychom mohli snad předpokládat i , že přešlo 
*i-ě-. p ř í m o v ia t a k ž e bychom dostali *iáffb s normálním akutem na délce. Ze 
všech dosavadních výk ladů , by se tento snad nejspíš zamlouval. Že je v cksl. azí,, 
nepřekáží ani dost málo , k d y ž je ve všech os ta tn ích slov. jazyc ích ja. 
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udržeti a tím méně pak pit a tak bylo pět restituováno a k tomu gen. 
atd. pěti. Podle stě. pět-pieti řídilo se též desět-desieti a devět-devieti, 
což bylo možné, poněvadž nominativy — akk. zněly původně stejně: petb 
a desetb, devetb. Přízvuk byl však na první slabice v nom. štok. deset 
(ďěseť) a devět (děvet), r. též désjatb, gen. desjati, dévjatb g. devjati 
Nyní se zachovalo ještě deset-desiti, devět-devíti, ale vedle toho je též 
deseti, devěti a je otázka, jsou-li to právě zde ony původní tvary, 
které očekáváme, aneb jsou-li znovu utvořeny podle nového vzoru pét-
pěti (viz Pastrnkův Sborník str. 30—34). V polštině bylo vyrovnáno 
ve smyslu tvarů s krátkou kvantitou: pieé-pieci, dziesieč-dziesieci, 
dziewiec-dziewieci, avšak v staré polštině vidíme zde též jakési kolísání, 
tedy vl iv analogie, na př. v Pui . žalt. o dzyffzypczy ttrwft 32. 2 ; 
dzyeffzypczy ítrun 143. 10 a proti tomu dzyeílzyeczy tyíízyeczy 67. 19 
(Afsl. Ph i l . V . str. 248). 

37. b) V trojslabičném slově v první slabice před přízvukem na 
bezprostředně následující slabice, která byla j iž svým původem k r á t k á l . 
V třetí slabice mohla býti buď plná samohláska neb polohláska. 

38. a) Bylo původně *ptrobá, *$trobý, pí. *ýtrbby, kde " znamená 
Mesavý přízvuk na krátké slabice. Z toho pak vzniklo *qtr'6ba, *qtrobq, 
*qtroby, kde " znamená stoupavý přízvuk na krátké samohlásce. To se 
nachovalo v r. útroba, čak. útroba (Zgrablié, Óak. dialekat I, 1905, 
str. 9, krátké u pochází asi z dvojic jako presika vedle presíka, že byla 

i zde dvojice, ukazuje štok.), štok. útroba dostalo se do vleku komposit 
jako pritóka, prigoda, prípeka, naknada, ústava atd., č. útroba a útroba, 
v polštině: watroba (wetroba). 

Obdobně se to má s *dqbrbva > p. dabrowa. Bylo i v češtině dúbrova, 
jak ukazují jména Doubrovany vedle Doubravany a Dúbrovský (Kott, 
V I I , str. 1239). Naproti tomu mělo *dqbráva první slabiku krátkou, jak 
nám ukazuje štok. dúbrava, takže č. doubrava má svou délku od *dubrova. 

Slova na -ota zachovala délku první slabiky původně pravidelně. 
T a k si j i můžeme vysvětliti v dial. suchoty (Bartoš, Dia l . slovn. mor. II. 
499) a souchoty (ib. 389), v Čechách souchotiny (což předpokládá též 
souchoty). Vl ivem adjektiva such vzniklo pak novější suchota. Pravidelná 
délka zachovala se i v slově mrákota. Tak i sic. V krásota a tíhota pro
nikla délka snad spíše vlivem základních slov krása, tíha, sic. krasota, 

1 Mohl to býti ovšem jen s toupavý př ízvuk, poněvadž uvni tř slova musil býti 
k lesavý posmut na předcházej íc í slabiku, a s toupavý př ízvuk na k r á t k é slabice uvni tř 
slova mohl zase vzniknouti jen po předcházej íc í délce z původního k lesavého . 
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(ahota, bezpochyby vlivem přemnohých slov na -ota s původní krátkou 
kořennou slabikou. 

39. Sem patři dále složeniny jako štok. náloga, záloga a podle nich 
pak i návada, záhlada, nákaza, námama, náplava, náplata, náprava, 
nauka, prídruga, zábava, zádruga atd. 

Totéž vidime v češtině: pravidelná délka je v zásoba, zátoka, 
závora, sáškoda, příroda, příkoru, úhoda, úspora atd. Obdobou vznikla 
v záměna, náhrada, úprava, ústava, útrata, příprava, přísada, záchrana, 
záhuba a j . 

V polštině wagroda, wagarda — ogród. 

40* /?) Sem patří čak. ludost vedle ludost, gen. ludbsti, kde se do 
nom. akk. sg. dostala délka v koncovce z tvarů jako novost, hromost, 
starost a pod., dále naglbst vedle naglóst, gen. nágVósti, drágóst, gen. 
drágbsti, jakost, lenost, mudróst atd. V štokavšťině vzniklo z toho drá
góst, drágosti, lijénóst, lijěnosti, náglost, náglosti, svétost, svétosti. Zato 
je zde jen analogicky vzniklé ludost (lok. sg. ludbsti svědčí o starém 
přízvuku tvarů novosti, bolesti a pod., které zde byly vzorem, viz auto
rovy Přisp, k nauce o praslov. přízvuku § 39). 

Vzácné zbytky někdejší délky před přízvukem zachovaly se nám 
ještě v č. svátost a p. šwiatóšé, kterážto slova se docela kryjí s štok. 
svétost. Vl ivem adjektiva svat, šwiet vznikly vedle toho nové tvary 
svatost a swietosé, jichž se použilo k diferenciaci významové. Kde má 
adjektivum délku a příslušné substantivum též, není ovšem snadno roz-
hodovati, jakého je původu délka u substantiva. Dvojím tvarům 6. lítost, 
stč. lútost, sic. lútosí vedle lutosť (litost), ukrutnost, zlost, odpovídá též 
dvojí tvar adjektiva: tuto, nyní líto a litý (litá zvěř). Máme stč. lenost 
(nyní dial. Unosí) a lenost. V l i v adjektiva jeví se bezpochyby v sub
stantivech hloupost, moudrost, skoupost a j . V polštině watlosó (watly)' 
č. útlost, útlý. 

41. Dále komposita jako štok. náhod, námět, národ, prílog, prijěkor 
(ekav. prékor), prijěvoz, rázbor, rázmet, záklon, zákon, čak. zákon (délka 
-kón pro -n, r. zákon). 

Obdobou se dostala délka předložky též do typu 1. (s původně 
dlouhou kořennou samohláskou jako násad, nástup, prijěstup, prijélas 
(ekavsky prélaz), západ1. 

' Výji iLku činí čak. susěd, susěda (g. pl. suaéd snsedih), avSak štok. súsjed 
(tvar sfísjed Vukem na p r v n í m mís t ě uvedený p o v a ž u j e B e š e t a r za velmi proble
mat ický Afsl. Phil. 36, str. 545). 
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V čakavštině podlehl tomuto vlivu poněkud i typ 4 , neboť zde 
máme: ponor, ponor a, progón, progona a progon (Belié, str. 213). 

V češtině máme celkem obdobné poměry jako jsme je nalezli 
právě v srbochrvatštině. Tedy : záchod, východ, příchod, zábor, úbor, 
uskok, nárok, úrok, výnos, únos, závod, návod (výjimku tvoří pře -.přechod, 
převod atd.). 

Obdobně pak: soumrak, soused, výkaz, zákaz, přikaž, úkaz, náhled atd. 
Podle návod, závod atd. též pak důvod, původ, průvod, sic. prievod, 

tedy jako v čakavštině ponor a pod. Podle východ, záchod též důchod, 
průchod atd. (viz v autorových Příspěvcích § 17). 

V polštině máme také ještě slova prozracující někdejší délku: 
wadól (wedot), wawóz, wakop, watok, sapierz a pak i sasiad. 

II. 

42. Zde jdo o délky v trojslabičných slovech, v nichž je polo-
hláska v některé slabice (nejčastěji v poslední). Podle toho je zde více 
možností, poněvadž přízvuk není zde vázán na jistou slabiku: 

1. Příz-vuk je na poslední slabice na př. schr. komár, komára, 
č. komár, komára atd. viz A . II . 1. (Slova s polohláskou § 5). Tam jsou též 
případy, kde je polohláska v 2. slabice: štok. cvijétak, cvijetka, c. kvítek (§ 6). 

2. Přízvuk je na předposlední d l o u h é slabice. 
Předcházely-li před polohláskou dvě dlouhé slabiky, zkrátila se 

často první a druhá s přízvukem se udržela na př. d. pl. č. rukám, 
lok. rukách; 3. pl . č. třesou, pasou. Kde je tato kombinace jen v nom. 
akk. sg. a v ostatních pádech jsou tři slabiky s plnými samohláskami, kde 
tedy obědélky musily býti zkráceny, podlehl tomu i nom. akk. sg.: štok. 
jězik, jezika (viz A . II . 2., Slova s polohláskou). Je-li druhá přízvučná 
slabika krátká, je to případ pod B. I. b) /?). 

3. Přízvuk je na 3. (neb další) slabice od konce slova. 
a) V první slabice zachovala se délka: č. kámen, proti kamene atd. 

(a podle toho často kamen), štok. ovšem kámen (viz A . II . 3., Slova 
s polohláskou); 

b) v druhé slabice: p. miesipc, č. měsíc a pod. (viz A . II . 3 b), 
Slova s polohláskou). Tamtéž případy jako dat. a lok. pl. č. vranám, 
vranách a 3. pl. čak. móru, č. mohou, čak. a štok. budu, č. budou. 

Kdy působi l zákon F o r t u n a t o v ů v ? D v o j í metatonie T p r a s l o v a n š t i n é . 

43. O relativní době, kdy působil zákon Fortunatovův v slovan
štině, jsou, jak známo, různé názory. Posledně pojednával o tom pilný 


