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Naše současná ediční praxe spojuje pii vydár'ání lite-
r á rního  ďí l a  dvě  h l ed i s ka :  I '  č tenáÍské_ konz t r -

men tem je  běžn  čtenáÍ ,  2 .  vědecké _  se  zťe te l em

na odborníky (zvl. literární historiky a jaz1'kovědce). Pro.

to se literární dílo dnes už nevydává diplomaticky arri

v tom pÍípadě, kdy je určeno specializovarrj,m baclatelrim
(korespondence, deníky, zápisník.v a jiné pramenné mate.

riály), nÝ'brž platí pro ně v podstalě stejné zásad-v jako

pro q'dání čtenáislré; na druhé straně se v čtenáŤskérrr
vydání už nepÍipouštějí l ibovolné editorovy zásahy do
jazyka díla, které dÍíve bj'valy poměrně běžné (oprar.v

autorovj'ch,,chyb.,, odstrafiování neobvyklj 'ch r'yrazŮ a
vazeb, rryrovnávání dublet apod.).

Pňi edičních zásadách máme na m.vsli jak texty raně
obrozenské, tak texty moderní. Míra ťrprav je pňirozeně
r,e starších textech r'ětší než v textech nor'ěiších, poně-
vadž obrozenské texty jsou psány jinou grafilrou a jin;im
pravopisem, jsou jazylrově mnohem rozkolísanější apod.
Zatimco zde editor musí leckdy zaěinal již od trarrskripce
a měnit vlastně do jisté míry pravopisny s.vstém, u textri
mladších se většinou postupem doby míra iiorav zmenšu-
je a u textri ze současné doby se omezuje píevážně ien
na určité jevy: psaní velkj.ch písmen' pÍejatych slor,,
spiežek, interpunkce.

Text pňepisujeme dnešní pravopisnou a graÍickou sou.
stavou, pokud odchyln pravopis a grafika neslouží
zvláštnímu autorovtr záměru (citování ukázek apod.). Tak
nahrazujeme švabach nejstarších nor'ověkÝch textri la.
tinkou, píšeme p místo w, i místo g, í místo i, ai rnísto
ag, ej mísIo ey, š místo ss, ou místo au, u misto počáteč.
ního v, í místo spojky y; nerozlišujeme ani psaní dvojí-
ho l a dúsledně používáme pravopisu analogického (slzící
misto slz!c!).*
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* To platí i pro texty cizojazyčné, které piepisujeme latinkou
a současnj.m pravopisem. V každém piípadě se doporučuje
konzultovat s odborníkem. Pro tipravu stiedověké latiny platí
směrnice pro pŤepis Iatinsk ch textri užívané v Kabinetu pro studia
Í"cká, iímská a Iatinská CSA\'.

V otázlrách vj.lučně pravopisnjrch (psaní tvrdého a
měkkého a _ i, 8 _ Z, velkj.clr písmen, spÍežek, cizích
jmen apod.) se iídíme současnj'mi Pravidly českého pra.
vopisu.

Upravujeme psaní sern, sme' ste atď. (nutno však roz.
lišit starj' zplisob psaní v starších textech od pozděj-
šího záměrného funkčního užití), kdyby iste, kdgbg isi
\a isem, jsme, jste, kdybgste, kdybysi atp.

Apostrof u piíč. min. a rr 1. nebo 3. os. pl. préz.
pohlédnem,, děIai,, sáh,, tisk, apod. vypouštíme: pohléd.
nem, děIaj, sdh, tisk. Ponecháváme jej však tam, kde by
po jeho odstranění mohlo dojít k homon1'mitě a k nejas-
nosti, napí. .. píed (piedložka) - píed (pňíčestí), pieď

dratpe _ pŤed' dratole.
Podle Pravidel píšeme odděleně částici -Ií (bude.Ii,

mám-Ii misto budeli, mámli atp.; její pi'ipojor'ání je

neomezené, mriže bj't u všech slovních druh : s písní-Ii
to nevyiddiíš), pŤedložku s následujícím zájmenem (ode

n7ne' 8e mnou, nade ,pšechu mísÍo odemne semnou, nade-
všecku), složeniny s kondicionálovym bych, bys atď' (iá

bych, byl bych míslo iábych, bylbych atp.). Naopak do-
hromady píšeme piíklonné tě (o jeho vj'skytu platí totéž
co o částici -Ii), s: žetě, možnátě, d|evatě to' tas' Dobíes
koupil, Dobr!s, pane, dobrls místo že tě, možná tě, díe"oa
tě to, ty,s' Dobíe's ltoupil, Dobr!,s, pane dobry,s; vj'j i.

mečně nestahujeme tam, kde by stažením vznikl neob-

vykljl tvar, jehož graficlrá podoba by prisobila nezvykle

a mohla eventuálně znesnaďriovat pochopení lextu: Dú,m,s

pÍiženil ., ' pole's píikoupil.
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PÍi stahování piíklonek že, pak s pÍedcházejícím slo.

vem tÍeba mít na zieteli _ stejně jako dále u spí'ežek _

kontext a dbát l,j'znamor.ého rozlišení a stavby vjrazu.

Tak napiíklad pÍíklonliu že v piitakávacích pííslovcích

ovšenvže' baže, arcíže, jístěže píšeme dohromady (místo

o"ošeftt že' ba že, arcí že, iistě že), uvádí-li však větu
(ev' souvětí) a rná{i platnos't spojk1' (často opakované

v dalších větách), píšeme ji zvlášť:
Prijdeš s námi? o,sšetnže. (Baže' Arciže, Jístěže.)

Ba že márn na tom zájem, ,že mi na tom zá|eži.

Podobně pÍíslovečné ienže, divže apod.:
Divže mu' oči nevypadly. _ Byl div, že mu oči ne.

vypadly.

Píišel, ienže trochu pozďě. _ PŤišel, ien že trochu
pozdě a že Iam už nikoho nezastihl.

Stejně roz l išujeme:
Bylo nejasné, čehože se to tj.ká, cože se vribec stalo,
kdože na tom nese vinu, kter{že z nich to bude,
pročže to udělali atp.

Dlouho se nechtěli pŤiznat, kdo že to byl a že Lo
udělal, proč že to udělali a že tam šli.

Podobně je tÍeba rozlišovat i pÍi psaní pÍíklonného

a pÍíslovečného palt:
Copak děláš? - Rekni, co pak uděláš . ' '?

Dohromady se píší spojky aneb, avšah, iakmile, iestliže
místo o neb, a všah, jak mile, jest-Ii ,že (psaní protože
a prota' že závisi na kontextu), piedložky vpod, zpod
(místo v pod, z pod), zájmena máIokdo, sotvaltdo, máIo-
ltter!, sotvaktery apod,., pÍíslovce ihned, iaktěživ, na-
vždy, občas, r,čas, vlevo, vÍorn (místo i hned, na vždy,

ialttě živ, ob čas, v čas, v levo' v tom), substantivní a
adjektivní složenirry zmrtvfichvstání, nanebevzetí, krve.
pr olév ání, krv epr olítí, kolemi doucí, pr av dě p o dobn!, pr av.
d'g milovn!, ctyho dni1, do slov a, seb elep ší, seb enaléhav ěi.
ší (místo z mrtv ch ostdní, na nebe zetí' lrrve prolítí'
kolem idaucí, pravd,ě podobn!, pravdg rnilovn{, ťlct1s
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hodn!, do slova, sebe lepší, sebe ttttlélt'avější)' rovnéž
i složeniny t,l,pu ertratíída místo qrtra tíída apoď,

Pochopitelrrě nelze všechn-v pi'ípaclr' iiešit stejně, ale
vždy pÍiměíeně k situaci, v niž jich je rržito. obecně sice
platí zásaďa, že pÍi psaní spiežek budrn r'd'uchu Pravidel
tendence k psaní staženému (dohola, jakžis,, jakžtakii.

l'i,posledll,u, kupííkladu, lárgfáry, mezitímco, naboso, na-
padrť, naprázdno' l lapospas, naruby, nastokrát, naživu,
obden, odmala, ostošest, pokaždé, poslepu' postaru' pro.
p dnaboha, pr o p ánal;r áI e, pí e s čas, p I dr uhého, skr znaskr z,
\'ed,ví' zatínrco, zatepla, zčistajasna, zpočd'tlr'u atd.), na.
t'azíme však na okolnosti, které nás piirrutí k psaní roz-
tlělenému. N'Íriže to bj.t tŤeba skladba vj'razu: p ler,o

i pral,o, sebe lepši a moudŤejší, do slova a písmene, pro.

boden z píedu i zadu' podívei se v píed i zad, po sté

a prvé atd.; pňipojor'ané slovo se ner'ztalruje jen k prr,-

nímu z následujícíclr slov, ale k oběma slovúm. Rozho-
duje i místo a zprisob užití: v postavení piívlastkovém

prepozitivním píšeme ďohromady (stala se podívuhodná
,,,ěc), v postpozitivním pÍívlastku, je.li na spojení zvláštní
clriraz, nebo na konci větného celku apod.' mriže se pone-

chat psaní zvlášť: Budu vám vyprávět pŤíhody paměti

hodné. Jeho pamětihodné pŤíběhy jsou popsány v kni-

2 e . , .
U slov s pÍedponou ne- tieba zase dbát toho, zda s ná.

sledujícím slovem vyjadÍují jeden pojem, či popírají uve-

denj.fakt: r,ěci n,ezcela podstatné (: neriplně, málo), ne-

zcela čtyÍicetilet! muž (ani ne, sotva čt}'Íicetiletj.). S/toro

ideální, ale ne zcela.

Pouze nespojenou podobu píšeme ve vfrazech i o mno-

ho (podle o máIo, o něco) a ob chvíIi (podle ob tytlen,

ob rok, ob měsíc, ob d m) apod. Naproti tomu píšeme

taltÍečen! (podle tahzvany) a naclt'Iup (podle naplas), aě-

koliv v Pravidlech tyto podoby nejsou uvedeny. Psaní

zvlášť či dohromady bude záležet tedy také na tom, jalr

se píší analogická spojení, popÍípadě i na tom, zda jde
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o vyraz méně nebo více ob.,'1,[|f (u málo frekventova.
nj'ch dávánle pí.ednost psaní oddělenému).

Na rozdíl od Prar' idel (částečně ve shodě se Slovnílrem
spisor,'ného jazylia českého) spatŤujeme v dl'ojím psaní
některj,ch vÝrazú vj'znamovf rozdíl (Prar'idla je uvádějí
prostě vedle sebe) a podle kontextu je píšeme dohroma-
dy nebo zvlášť, napi;': bezpochaba (nepoch-vbrrě, j istě'
určitě: Bezpoclt'yby se mylí) _ bez pochgby (bez poclr1'b-
nosti, l-rez poch1'bor'árri, aniž bv kdo poch;-boval: t]pěfíli
rnu bez pochyby); obdobně doruelt,onečrua - do nekoneč-
na, kupodivu - ku,,podivu, nadlouho - na dlou.ho, na-
Í,eI7 _ nQ' ,ven, navěltg - n,a věky atp,

Podle současnfch Pravidel rrormalizujeme psaní tvrdé-
}ro a mělrliélro y - i, Ú _ í, a Ío i ve slovcch pňejatj'ch;
dále psarrí skupin--v mně - mé, napi. tatnější, vzpomněl,
rozutněI, rozutn'ně misto tantnější, vzpoměl, rozumněl, to.'
zumě; u zájmena 1. os. sg. opral.ujeme nesprávně psanj'
genitiv a akuzativ mně na stejrrě znějíci ntě, a to bez'
olrledu na to, je-l i ho užito po piedložce nebo je-li na
rrěrn d raz (u mě, vedle mě), a nikoli La nlne' neboť je
tu rozdíl ve vj'slovnosti. Poclobně v dativtr a lokálu ne-
správrré mě trprar.ujeme na mně, a nikoli na nzj. o psaní
pÍedložky s, se, z' ze a pÍedpony s-, se-, z-' ze-' vz- viz
str .  156.

Cizí a pí.ejatá slova píšemc podle současnych Praviďel,
napÍ,: balkÓn, bulr'á,r, cigáro, dolar, fez - fezu, generáI'
gurtnán, inženy r, liter rní, normáIní, pritnťltor, r e p ert o ár,
román, salÓn,, sezÓna, šál, toaleta místo ballton, boulevard,
cigaro, dollar, fes _ fesu, general, gourtnancl, íngenieur, li-
terarní, trcrmalní, prímator, repertoir, ron1r'n' saisona,
shawl, toileta. PŤíponu -irovat měníme na .írovat, tesp,
-yrovat (erecirovat na erecírovat, radírovat na radlrovat
apod.). Tam, lrde Pravidla clovolují dvojí psaní, rržíváme
podoby novější, která odráží r'fslovnost, napÍ.., bu,ržoazie,
fantazie, intenzíw , perzekuce, s.piÍa atd. Praviclly se Íí.
díme i tam, kde autor cizí slovo pňepisuje foneticky a je
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možná pouze jediná vj'slovnosll kampaťla, piáno opra-

vujeme na canIpagna, piarucl. Starší psarrí švakr, švahrol,á,

švekruše opravujeme na švagr, švagrová, švegruše.

Autorovu transkripci cizích a piejatj'ch slov ponechá-

r,áme tam, kde zachycuje skutečnou nebo možnou do-

bovou r.fslol,rrost. nebo atrtorri l ' osobit zus (často sorr'

visí s jeho vzdělárrítn, znalostí klasickj'ch jaz;,kri, nebo

naopak nezrralostí jazyka, z něhož slor.o pochází, a jeho

správné vfslovnosti; ve vf slovnosti se mriže projer' it

i vl iv jiného jazyka; napl. reliéf rná v t9. stol. často po.

dobu relíf podle němčiny, kďe sc je čte jalro í). Zacho.

váváme tedy psaní jako: akciz, atlét, bar6n, brošúrka,

ddtum, cliéta, dem'Ónick!, dráma, humÓr, kábel, katédra,

nlagnét, négr, pergamén, piétní, profíl, relíf, sképse, te-

nÓr1 ancíkrist, buchanáIie, bachantka, balgÓn, cíchoríe,

degret, ebreisk!, engažovat, ingoust, íntres, intresantní,

i ener dI, kar akter, Iiv er ei, manšeta, manžestr, maskar áda,

obršt, orkestr, punš, šoltoláda, tabakerlt'a apod. Sem patňí

i pŤípady, kdy autor neužívá běŽné zčeštěné podoby (prj.

mabalerína, ak,oadukt), ale podoby neobvyklé, odpo-

vídající stavbě vfrazu v plivodním jazyce: primou bale-

rinou, se svymi aquaeducty. Analogicky ponecháváme

psani almanah, buldog, humbug apod.' máme.li je u auto.

ra doloženo i v nepňímj'ch pádech a odr.ozeninách (aI-

manahu, buldoga, humbugu, almanahov!). U slov t1'pu

arlgažmá, apartmá, abonmá ponecháváme púvodní pravo-

pís engagenent, ap artement, ab orulelnenŮ, vyskytuje-li se

i ve skloĎovanj.ch podobách : engaqetnelltu, ap arten.Lentu'

abonnementu.
Pii ripravě nepŤejatj'ch cizích slov, tedy slov, která ne-

pronikla do naší slovní zásoby, ale jsou jen součástí le.

xika toho jazyka, z néhož pocházejí, záleži na tom, za

jakfch okolností jich bylo užito' Jsou.li zasazena do kon-

ie*tu piíslušného cizího jazyka nebo mají{i povahu.ci.

tátovou, opravujeme je podle pravopisné normy daného

jazyka. Zacházi-|i s nimi autor jako se slovy domácího
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pťrvodu (píše je forrcticlry, slrloĎuje je rrebo časuje), je
tieba vysleďovat aulor' v s;'stém nebo alespoů tendenci
k jistému systému, límto sr.stémem se ňídit a podle něho
pravopisnou podobu slor' sjedrrocor.at. Pii itom je tÍeba
brát v rivahu celf ltonlext (stvlistické využití) i to, jde.l i
o slova čtenáÍi běžná nebo ojedinělá. Zvláštní skupirrtr
tvoií zde slova pÍejatá z němčiny, která v určitj 'ch obdo.
bích piecházela do jaz;'ka obecnélro nebo do jazyka ně.
kterj.ch společerrsltj,ch r'rsterr. Talror'á slova (f eldr'ébl'
nfimand, hausmajstr, rajch, obrlantrát, apelplac apod.)
zpravidla sjednoctrjcrne ve prospěch psaní počeštěIrélro;
u slov mérrě běžnyclr (píše.li je autor púvoclním pravo.
pisem) ponechávárrre psarrí prir,odtrí.

Pravopis cizích r'lastních jnrerr (osobrrích i rrrístních)
normalizujeme (Shakespeare, Debureau, WínQischgriitz'
Schijnbrurul, Bordeaux). Neuprar'ujeme r'šak vžité po-
češtěné podoby jako Švarcenberk, Lobl'r'ovíc, Štutgart,
Štrasburk apod. Latinská jména s lroncol' lrou -us píšeme
pravopisem odpovídajícím latině (C oriolanus), po češtěnou
podobu bez koncovlty českj'm pravopisem (I{oriol,in),
Nedá.li se zjistit prir'odní psaní jména, neclráváme
znění autorovo, i když je jeho znění zÍetelně fone.
tické.

V duclrrr současné normy píšeme podle Prar,idel čes.
kého pravopisu i velká písmena' Nepostupujeme or,šem
ani zďe mechanicky, n!,btž piihlížíme k vj,znamu slova:
alp11, znamenají-li obecně vysoké hory, ponecháváme
s malj'm písmenem, je-li to vlastní jméno pohoÍí, opra-
vujeme na velké: Álpy.

U náboženskfch pojmri se Íídíme Pravidly; ve většině
pÍípadri píšeme boží, Hospod'in, Spasitel, Vykupitel, Pan-
na Maria (Panna I),Iaria Sněžná) atď. a také tak opravu.
jeme odlišné psaní. Někdy je psaní l,elkj.ch a malj.ch
písmen projevem autoro\:a náboženského cítění nebo
naopak vfrazem postoje proticírkevního (napi'. Neruda
psal na rozdíl od svj,ch současníkri drisledně ien brŽlr,
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a|e i hospodjn rnalynr písmenem)' V takovj.ch piípadech

zachováváme zpŮsob autortiv. Drisledně však píšeme

malé písmeno ve slově brih, pánb h tam, kde pozbylo

náboženslrého obsalru a stalo se součástí ustáleného spo-

jeni: ach bože, bože múi , zaplať páttbťth, pozdra,o pá'n-

bťlh,, spánetnbohent, tlej vám pánb h zdraví, aby b }l

clal apoď.
V některy.clr star.ších textech, zvláště v pohádkách, se

psaly s r'elkfm písnrenem všechny nadpŤirozené bytosti
.$roáník,\/íIu, 

Sttc]ičko apod.); v takovj,ch piípadech počá-

teční písmena upravujeme na malá. Naopak múže obecné

jméno fungovat v některj,ch textech (alegoriích) jako

j,oé'o vlastní (t(at, Smrt); píše-li je arrtor s vellrfmi pís.

men\- .  porrec l rár .ámr '  j r . '

váu.a pi**ena clále ponechár'áme u abstraktních po-

jmri, chápe-li je arrtor jalro s'vmbo|y:, osud, Láska, Po.
.lnra, 

Spral,etJlnost, Práce, Prozíetelnost, Umění atp., a

l,š.,j" ta-, kctc icjich užití má zvláštní funkci: vyjadÍuje

se jím napi'íklad citovy vztah (osloveniI\|I'istíe, on a ona),

zdra"riuje se jím obsah s1ova (Níc, Umění v pravém

slova smgslu) aPod.

Zkratlry, poněvadž jsou záležitostí čistě grafickou, nor.
rnalizujeme podle dnešního rizu: Sv., atd,, mI', st,, It.g
místo SvaÚ., a, t, d., mlad,, star., kil, apod. Podoby sklo.
ůovanj'ch zkratek jako dra, dru, dro,li upravujeme na
nesklonné dr. V uměleckém díle, v souvislém, plynulém
textu je lépe zliratky rozepisova[, neboť jejich užívání
zde plisobí rušivě (polrud ovšem autor zlrralkami nesle.
duje nějakj' stylistickj. záměr). Zkratky ponecháváme
v textech, kde je položen driraz na věcné sdělení, napí.
v referátech, zprávách, v některé korespondenci apod.
Zkratku múŽeme rozepsat ovšem jen tehdy, zliracuje-li
jen jeden rnožny tvar, nikoli tehdy, když bychom mohli
zkratku rozepsat několika zprisoby (p. u množného čísla
mriže znamenat pdruí nebo pá.nové a ve starší době i po-
trcvé).

Ve větném kontextu rozpisujeme i číslovky. Pii slov.
ním pÍepisu číslovek vyjádŤenj.ch v základním textu čís.
licí užíváme tvarri. u autora doloženych (čtyry, desíti,
dvacítí, tÍícítilet{1; tj.ká se to i číslovek složenychl pět.
ačtaÍicet' dpacet tií). u letopočtri, měr, vah a vribec píi
ťrdajích vj'počtového nebo statistického charakteru číslice
uerozepisujeme.

KVANTITA

Jedním z nejobtížnějších problém pii ripravě textu
je livantita v domácích slovech' Situace je tu nadto ztíže-
na tím, že nemáme žádnou jazykovou pŤíručku, která by
vyčerpávajícim zprisobem zachytila všechny existující od.
lišné kvantity, a tak se m žeme pňi práci opírat velmi
často jen o vlastní znalost jazykového materiálu. Doklady
pro podporu ojedinělé kvantity musíme často pracně hle-
dat. I když, zejména ve starších, obrozerrskjzch tiscích je
rozlišení ztiženo špatnou kvalitou tisku, uemri žeme kaž-
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Zdvor:ilostní vašn'osta, vašnostirl, vaše míIost, hojné ve

starších textech, píšcnre podle Pravidel s malj,m písme.

trcm na rozdíI od piípadú jako: císaňslcá Jasnost, krá'Iopsltá

N,I ilo s t, \r rt š c I ;r 'I ol, sk'á hÍ ilo stí ( J as no sti ).

Pravopisem talré rozlišujeme pÍípady, kdy pÍídavné

jméno oď.lo,e,,é orl místního jména pouze naznačuje pňí-

slušnost k rnístu: rgtíi sionslt1j; solsolovská slečna; vIá.

d'gka bílinstt!; Prkoš, bitiruski1 pán; Petr, é oda kuron-

,íE, od'těch |íípadú, kdy má nebo nabj'vá funkci vlastního

1,',"á.,u. rytíí Siorlslli1; slečnrl Sokolovsltá; vlddyka Bilin.
"ski1; 

Prkoš Bitinsl{t; Bilirlstu); Petr l{tlronsk!; Kateíina

ziian,na; kněžna Zaháťlská apod. Stanovit pÍesnou hra.

nici je dost nesnaďrré a někdy i problematické. Editor se

r,šalr musí rozhodnout pro drisledné Ícšení, které odrivod-

ní v ediční poznámce.
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