
kaz, že tak skutečně byly vyslovovány nebo že se s jejich

vjzslovností počítalo (napÍ. ve verších kvrili rytmu, počtu

slabik) : šetÍíme napi. zvukovou podobu ve verších obro-
zenskj'ch básníkri u zavznítí a nedoplriujeme d- v jmen-

ném tvaru prázen, stejně jako ve složeném tvaru, tvoÍí.li
tj,m: prá,zn! _ rázn!, Normalizujeme psaní zdvojenych
souhlásek: deník, skleník, sklen!, sťlti místo denník,
sklennílt,, sklenn!, ssdti* a uprar,ujeme psaní znělfch

' Psarrí zdvojenj'ch souhlásek normalizujeme i tehdy, psal.li autor
sám záměrně souhlásku jednu. Tuto pravopisnou zvláštnost zavádě|
napí. ve swj.ch spisech J. S. Machar, kterf psal dúsledně
d'eně, odan!, vgší apod., protože ,,jich neď slyšet v ieči.. (TÍicet
rokri, 3. ryd., 1931, s. 148).

a neznělj'ch souhlásek : Be skg dy, bŤitk!, lechtati, p omláz.
ka, piezka, íehtati, rnisto Bezkydg, bíidkÚ, lehtati, po-

mláska, píeska, íechtati, o zprisobu psaní pÍejatj.ch slov
jako almanach, humbug, buldog viz sft. L44.

Podle současnfch Pravidel opravujeme také psaní

pŤedložek a píedpon s' z' a to i r' podobě vokalizované

se, ze (je to jedinj. pŤípad, kdy se neÍídíme možnou

vj'slovností), a pÍedpony 9z, Píšeme tedy napÍíklad

z hledíska, zpočátku, ze strana' zpúsob, strnul!, skomí-

rati' zů,častnit se, zestárnout' zesíIit, vzbudit, vzkázat,

vzkvétat, pzpomenout, zdvihat místo s hlediska, s po-

čá,tku, se stranu' spúsob, ztrnul!, zkomírat, stičastnit se,

sestárnout, sesíIit, zbudít se, zkázat, zkvétat, spomenout'

l:zd,,:íhat atp., rozlišujeme však vfznamově zmáhat se _

zmáhat, pzpamato at se _ zparnatovat se (: upamato.

vat se, rozpomenout se), vzniknout - znil+nout (: zrni-

zet' zaniknout)' Zvláštní opatrnosti pňi ripravách je však

zapotiebí ve verších, kde nelze ťrpravy provádět striktně,

ale s ohledem na zachování eufonie. (Neupravíme napí.

verš: Tu z "lí,sky zavzní zvonek,)
V pÍípadech, kde je možná dvojí spisovná vjzslovnost
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pÍi jediném zprisobu psaní, normalizujeme psaní podle

současného pravopisu. Píšeme tedy napÍíklaď slrupinu Íš,
dš v komparativech jako kratší, sladší, větší, radši misIo
kratčí, větčí, sladči, radči, skupiny dc, ctn ve slovech

lako d'cera, srdce, ctnosÍ místo cera' sťce' cnost,, zacho-
váváme ďubletní št_šť, žd_žď _ tloušťka, dršťIq, pro.
jížďka, a|e i tlouštka, d'rštky, proiíždka, upravujeme šťn
ve slovech jako deštník, zvláštní misto dešťník, zvlášťní.

Konečně upravujeme psaní slovesa blti _ isem, jsi,

isme, iste,isou místo setn' sí' sme' ste, sou (srov. str. 140)
a slovesa piijíti _ píiiď' píiiďte, pííide misto píiď, piiď.
te, piíde.

s LovN í rvrrnv

Stejně jako kvantitu a kvalitu hlásek zachováváme
v textu zásadně i slovní tvary, jichž autor užívá. ltleupra.
vujeme tvaroslovné odchylky, které jsou vfrazem histo.
rického i soudobého kolísání spisovné normy' prvkem

náňečí, lidové a obecné mluvy, hovorového jazyka atd.

Normalizujeme pouze tam, kde jde o zíejmou chybu zpri-
sobenou autorovou neznalostí mluvnickj,ch a pravopis.
n1ich pravidel _ to Se tÝ.ká zejména nejstarších obro-
zenskj'ch textťr _ nebo prostj'm nedopatiením.

U substantiv zachováváme tedy napiíklad v nom. sg.
tvary jako slze, perle, věže, redakcí, romancí, \r gen. sg.
ndrodu, katechismusu, od Píska, z krvi, v ďat. sg. a pl.
h domovi, čeli, slzím, v lok. sg. a pl' n'a koíeně, ve
vojště, o-, celém stě psaruí, v palácu, na vrcholi, v kasáirně,
nemnozí o iednom oce' v rruěstách, v sídlách, v rozpa.
kách, v krá,mích, po krejcaíích, po vseclt, v p ltÓnácll',
po ulicech, v gen. pl. svíc, jízb, hnězd, bíez, tíid, suhen,
perlí, idei, flinet, do íad , ze všech pÓr, arch. instr. pl.
r amenoma' Itžídlom a, Tr'ary čIá,nlumi, nehtami, sloup ami,
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zrádcemi, polmi, hostmi atd. ponecháváme jen v obro.
zcrrskj'ch textech, stejně i l icl. tvary dveÍma, pěstěma,
ko ma apod., l iteré u autorri mladších, pokud jejich užití
není funkční, upravujeme. Poneclrává se tvrclé sklončrrí
p|. lidé, Iidú, Iid m i tisíce lidu. Zakančení gerr. pl.
mask. -rirr (mužŮl:, hrdin v, skutk v, stromúv) z stává
tam, kde je ho rržito záměrně a kde spolu s jinfmi jazy.
kovj'mi prvky má vyhraněnou s]ohovou ftrnkci (rrapÍ.
Staré por'ěsti české). Jinak všude upravujeme na - , s vj,-.
j imkou citátového na věky pěkťw.

U adjektiv ponecháváme ltolísání koncovek .ní, -n(1,

napiíklad těIesní, zahraničn!, jižn1j, větrní, Iegračn,!.
U trojvj'chodnj'ch pňídavnj.ch jmen nccháváme i jejiclr
jednovj'chodnou variantu (drzí), a naopak u jednovj'-

choďnj'ch varianty trojvj.chodné (cízÚ, cizá, cizé; rgzg'
r11zá, rgzé), Dále zachováváme ve starších textech ob-
vyklé složené tvary pilídavnj'ch jmen píivlastůovacíclr
(žícobytí nté za Glostropé očí _ Šecli l.y), číslovky iedell
(s jednlm) a zájmena onen (s OnÚm' oného zloclěie, oné
místo), a naopalt jmenrré tvary ve skloůování prYíjmení
neprovdanych žen (sl. Lipšoeal o s'. I' ipšově, sI, Lip.
šo,ou).

odlišnj' zpúsob sklorior.ání ciz|ch a pÍejatj'ch slov po-

necháváme: katechismusu, kalttu, lunu apoď. Netj'ká se
to však jmen l' lastních. rrž proto, že rrpravujeme i jejich

podobu pravopisnou.

Pravopis a tvary zájmen osobních a piivlastilovacích

rrormalizujeme (viz str. 152), porrecháváme l'šak \/e stať-
ších, zvláště obrozenskj'ch textcch neslrlonrré ieií fuad ieií
sestrami, pŤed jeií rozboÍením, v ieií záIrladech, krom ií
a je.jí sester, Iallodnému její l iasu), i ich rnísto iejích (ne-

dbal i ich ieči, v kruté iich tísnj); stejně talt i absolutní

ienž, ienžto,
Ze slovesnj'clr tvarri zachováváme participia jako pro-

nilr'nul, sáhnul, vutrhnul, dotekl, irrrper'ativy jako nalí,
zabí. užíte, zbi, napi se' použi, pomodlite se, posil i i, ku.
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púi, opatrŮj, tvary bychme, abychme a lrolísánÍ .í, .ejí

v 3. os. p|,: drže1i, proseií, píipravějí aIp,
ostatní odchylky r' tvarech uprar'ujeme, napŤíklad: lj-

tostnlmi slzi1, po něI+olika oltamžení, píed čtrnácti dní,
po zalradech, v těch dobech, za nepalném dolím apod.;
instrumentál (lidsiiymi) nolnmi, rukami oprar.ujeme na
(lidskfma) nohamq, ruhama1akuzativy jako hosté, Němci
muži, voidcí, studenti ve spisovném jazyce textri upra.
vujeme. o ripravě lroncovek s odlišnou délkou viz str.
L5t'_1'52. U sloves uprar'ujeme podle náležité mluvniclté
shody tvary pÍechodnílrú (s vfjimliou neslrlonného 'rva-
jeci, majecí atp').

SYNTAX

Syntaktickou podobu textu zásadně zachováváme. Po.
necháváme beze změny napňíklad poiádek slor', archaické
a kontaminované vazby (píelnziti s ,atku, plakali zemÍe-
lého' nehledě vlqstních utrap, buď poslušnlrn tvlm ro.
d,íčťl,m, Vdclav naslouchal na íeči dědouškovg atp.), pŤí-
pady větné spodoby (pied sluncem vfichodem, na začátlu
m&sopustě' vprostíed dvoíe), bezpiedložkové vazby
(strach trestu' radost zachrdněného žívota, někteíí iich _
nrísto z nich) a odlišné užití zvratnych sloves, akuzativní
reÍlexivum místo datir'ního a nereflexívní sloveso místo
u''.. o6r'yklého reflcxívniho (hráI, pŤáI nrísto hrcÍl sj,
piáI si, vyp jčíI se noviny od souseda, v myšIenkách
hráI tou piedstavou)' rcspektujeme dále odchylky l' mluv.
nické shodě, napŤíklad odchylnou slrodu pŤívlastku a pií.
sudkú spojerrou s neživotnou korrcovkou substantiva
koně a analogicky utvoieného L'.,aru volky apoď' (koně
bgly hladové, huben,é Ircně krpdcelg, byly to panské vol.
ky, hladové volky se trhaly, My do r,ězení iděm, tarn
iako ptáčky e kleci bědné zpívati); naproti tomu u ži.
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