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Abstrakt (česky)

První část práce obsahuje definici termínu předložka a obecné užití v řeckém jazyce

a je zde nastíněn vývoj řeckého jazyka a předložek spolu s tendencí řečtiny ke ztrátě

sklonění a k přechodu k moderní formě jazyka.

Druhá část pojednává o všech typech předložek v současné řečtině na základě

vědeckých gramatik. Předložky jsou řazeny abecedně podle typu a u každé z nich je

uvedeno její užití spolu s příkladem z textů internetové databáze ETHEG (Εθνικός

Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας), v případě archaických předložek zejména z hlediska

jejich frekvence a důvodu jejich uchování, případně vlivu na zachování pádů.

Druhá část práce je věnována starořeckým předložkám a jejich významům a tím tak

nastíněn kontrast mezi jejich užitím v současné řečtině a ve staré řečtině. Uvedeny jsou

starořecké předložky, které mají své užití v nové řečtině.

Abstract (in English):

The first part of the thesis includes a definition of the term preposition and its

general use and here it’s represented as an outline of the evolution of the Greek language

and prepositions together with the Greek Language tendency to lose declination and its

transformation to the modern form. Second part tells about all kinds of prepositions in the

Modern Greek language based on scientific grammar books. Prepositions are arranged

according to the alphabet based on their types and there is an explanation of its use

together with an example from a text from the ETHEG (Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής

Γλώσσας). I n a case of the ancient prepositions based on their frequency and a reason of

their preservation, possibly their influence on the preserving cases. The third part is

dedicated to the Ancient Greek prepositions and their meanings in this way the contrast of

their use between Modern and Ancient Greek is shown. Ancient Greek prepositions which

are used in the Modern Greek language are mentioned.
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Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá předložkami užívanými v novořeckém jazyce.

Kvůli dlouhému a komplikovanému procesu vývoje se novořečtina vyznačuje

heterogenitou. Tento vývoj ovlivnil také předložky, jejichž základ nalézáme právě ve

starořečtině. Způsob jejich užití se však v průběhu jazykových změn postupně

přizpůsoboval novým syntaktickým potřebám jako je především tendence novořečtiny ke

ztrátě sklonění a zánik dativu.

Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá předložkami v novořečtině,

jejichž užití je aktivní i pasivní. V úvodním úseku je definován termín předložka a její

postavení ve větě. Následuje stručný výklad vývoje předložek v kontextu vývoje řeckého

jazyka. Je zde vyložen také vztah předložek k zachovaným pádům a způsob nahrazení

zaniklého dativu. Hlavním bodem první části jsou však předložky samotné, které jsou

seřazeny abecedně a podle frekvence užití. Jsou rozděleny do čtyř skupin: primární,

sekundární, složené (adverbiální) a archaické. Z důvodu spíše pasivního užití archaických

předložek, jsou u každé z nich uvedena také ustálená slovní spojení, která je možno

zaznamenat i v běžné mluvě, ale spíše se užívají v písemném projevu, především

v publicistickém jazyce. U každé z jednotlivých předložek je uveden příklad z textů

internetové databáze ETHEG (Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας).

Druhá část je věnována starořeckým předložkám, způsobu jejich užití a jejich

významům. Nejsou zde vyloženy všechny předložky existující ve starořečtině, nýbrž je

výběr omezen právě na ty, které jsou užívané v současném řeckém jazyce a které jsou

vyloženy v kapitole o předložkách v novořečtině.

Cílem práce je uvedení do problematiky předložek současné řečtiny s důrazem na

kontrast mezi starou a novou řečtinou v kontextu jejich užití.



Předložky v novořečtině

Charakteristika předložek

Předložkami se obecně nazývají nesklonné slovní druhy, které stojí před

podstatnými jmény, zájmeny a vesměs před všemi sklonnými slovními druhy či jmennými

tvary a příslovci za účelem vyjádření jejich vztahu vůči slovesu.

Předložky definují charakter verbální činnosti a stanovují vztahy nepřímé okolnosti

u predikátu s větší přesností než je tomu v případech bez předložky.

Termín předložka:

Πρόθεση = předložka; stejný termín nalezneme také v latině – praepositio a

v soudobých gramatikách, přičemž toto označení není zcela přesně určující, pokud

vezmeme v úvahu, že předložka v některých situacích může stát za daným slovním

druhem. Takovéto případy jsou časté ve starořečtině a můžeme je zpozorovat i v attickém

dialektu v případě pouze několika předložek (τούτου ἕνεκα, ὧν ἄνευ). Kvůli tomu se

přízvuk předložky přesune z poslední slabiky (tj. oxytonon) na předposlední (tj.

paroxytonon) např. ἀνδρείας πέρι, s výjimkou předložek ἀντὶ a ἀμφί.1

1.1 Novořecké předložky

Vývoj řeckých předložek v kontextu vývoje novořeckého jazyka

Novořečtina je indoevropský jazyk, který tvoří vlastní jazykovou skupinu, nelze ho

zařadit do žádné širší jazykové skupiny jako např. slovanské jazyky, románské či

germánské a je přímým pokračovatelem staré řečtiny. Starořečtina disponovala škálou

dialektů, které v průběhu helénistického období začaly ustupovat tzv. obecné mluvě (κοινή

διάλεκτος), kde jsou již patrné četné jevy společné s novořečtinou. V 1. století n. l. se

objevuje snaha o obnovu klasické řečtiny a tím i o potlačení koiné. Tím se položil základ

1 Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας. ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [online].

2011 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_053.html



pro tzv. diglosii – dvojjazyčnost, která prostupuje vývojem řeckého jazyka až do 20.

století.2

Od počátku 19. století se objevuje snaha o ustanovení jednotného jazyka na základě

jazyka mluveného, tedy živého „lidového“ jazyka – dimotiki, jejímž zastáncem byl filolog

Jannis Psycharis. Tato snaha však narazila na odpor zastánců archaizujícího jazyka. Byla

tak vytvořena katharevusa – očištěný jazyk. Katharevusu, jejíž název pochází ze

starořeckého participia (= očištěná), představil filolog Adamantios Korais. Jedná se o

očištěný jazyk nejen od turcismů, ale je to i konzervativní forma nové řečtiny, která usiluje

o napodobení staré řečtiny a ke grafickému zápisu používala stále polytonický systém.

Spor mezi zastánci těchto dvou forem se nazývá „jazyková otázka“ – γλωσσικό ζήτημα.

Co se týče úředního jazyka, tím se stala oficiálně katharevusa. Nicméně spor stále

přetrvával a byl rozřešen až zákonem o všeobecném vzdělání r. 1976, který ustanovil

„novořečtinu – νεοελληνική κοινή γλώσσα“ jako vyučovací jazyk a tím i jazyk oficiální,

který je tzv. novořeckou koiné, jež se vyznačuje nadřazeností k poměru dimotiki –

katharevusa, je tedy jakýmsi kompromisem mezi oběma směry.3

Novořecká koiné je velmi mladá, ale není moderním jazykem, protože má velmi

smíšený charakter, který je výsledkem nevyhnutelného střetnutí obou dvou jazykových

forem. V řečtině vládne vysoký stupeň heterogenity – ve fonologii, v morfologii, v syntaxi

a ve slovní zásobě. Co se týče vývoje předložek, ten je přímo ovlivněn vývojem samotného

jazyka. Vzhledem k tomu, že byla katharevusa po několik let ustanovena jako oficiální

jazyk, bylo proniknutí značného počtu archaických předložek, které z běžné mluvy téměř

vymizely i s jejich původními pádovými požadavky, do novořecké koiné nevyhnutelné.

Jedná se především o: ἐπὶ, ἐκ, κατά, μεταξύ, περὶ, πρὸ, ὑπὲρ, ὑπὸ.4

2 DOSTÁLOVÁ, R., FRANC-SGOURDEOU, C. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd., Praha:

SET OUT, 2008. str. 6, Úvod. ISBN 978-80-86277-65-3.
3 MACKRIDGE, P. The Modern Greek Language: a descriptive analysis of standard Modern

Greek. 1. vyd., New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1985. str. 2 – 11. The development of the

Greek language, The Greek language question. ISBN 0-19-815770-3
4 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 239. kap. 7, Problems with Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4



1.1.1 Pády a předložky

Řečtina je flektivní jazyk, což se vyznačuje i existencí pádů. Některé zanikly už ve

starověku, ale po několik staletí se jich udrželo pět (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ,

vokativ).

Nicméně v novořečtině přetrvávají již jen čtyři, dativ totiž kromě ustálených frází zcela

zanikl. Dativ se tedy v novořečtině nepoužívá, současnou novořeckou alfabetou jej

mnohdy ani nelze zapsat, protože novořečtina nepoužívá "iota subscriptum" ani diakritiku

pro melodické akcenty. Právě monoftongizace dlouhých diftongů (tedy přechod "ái", "éi",

"ói" -> "á", "é", "ó") zapisovaných s podepsanou iótou, zánik melodického přízvuku a

nakonec ztráta fonologické délky samohlásek vedly nepochybně k tvarové nevýraznosti

dativu, jež vyústila v jeho zánik. Dativ byl totiž ve staré řečtině funkčně velice vytížen,

takže jeho formální nezřetelnost se stala na obtíž srozumitelnosti, jež byla odstraněna

různými - především předložkovými opisy zejména s genitivem. 5

Nicméně se v novořečtině stále vyskytují některá slovní spojení, která v sobě

uchovávají formu dativu, už ale bez podepsané ióty. Uveďme tedy několik příkladů6:

- nejčastějším takovým příkladem je εντάξει, kde se předložka spojila se

substantivem a vzniklo tak jedno slovo, předložka εν se vyskytuje i ve vícero

slovních spojeních s ustálenou dativní formou substantiva:

- εν μέρει = částečně

- εν αναμονή= v očekávání

- εν απουσία= v nepřítomnosti

- εν τέλει= nakonec

- εν τω μεταξύ= zatímco

- πράγματι= vskutku

5 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 245 - 246. kap. 7, Cases in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4
6 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 252 - 254. kap. 7, Cases in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4



- τοις εκατό= výslovnost znaku %

- δόξα τω θεώ= díky Bohu

- λόγω= kvůli

- μέσω= prostřednictvím

Akuzativ je nejvíce užívaným pádem v současné řečtině. Může sám o sobě (bez

předložky) vyjadřovat určitý vztah slovesa k místu a stejně tak i k času.

Ve spojení se slovesy pohybu (v nespisovném jazyce) se předložka často neužívá.

Zde substantivum v akuzativu označuje cíl pohybu:

Δεν θα πάω Αθήνα. nebo Δεν θα πάω στην Αθήνα.

Nepojedu do Athén.

Hovorově pak může být cílem pohybu také něco jiného než místo:

Πάμε παγωτό; nebo Πάμε για παγωτό;

Půjdeme na zmrzlinu?

Akuzativ v některých případech nahrazuje lokativ:

Μένει Αθήνα. nebo Μένει στην Αθήνα.

Žije v Athénách.

Další význam prostého akuzativu může být obsah:

Το δωμάτιο γέμισε καπνό. nebo Το δωμάτιο γέμισε με/ από καπνό.

Pokoj se naplnil kouřem.

Předložky (primární i sekundární), které se pojí s akuzativem:

ώς, δίχως, προς, μετά, χωρίς, μέχρι, παρά, πριν, ίσαμε, κατά, από, με, για, σε7

7 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 246 - 248. kap. 7, Cases in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4



Užití genitivu je v novořečtině značně omezené. Vyskytuje se především ve

spisovném jazyce, což je částečně způsobeno katharevusou. Některá substantiva však

dokonce ve spisovném jazyce nemají genitiv plurálu.

Genitiv částečně přebral i funkci dativu. I zde však není užití předložky povinné,

pokud je ale ve větě užito tvaru od silného osobního zájmena, předložka být ve větě musí:

Του έδωσα το δώρο. nebo Έδωσα το δώρο σ(ε) αυτόν.

Dal jsem mu dárek.

Existuje i jiné užití genitivu, jenž přebral funkci lokativu, avšak lze jej nahradit

spojením předložky a akuzativu:

Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. nebo Η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο.

Největší město na světě.

Stejným způsobem může být takto nahrazován i genitiv partitivní:

Μία συλλογή πινάκων. nebo Μία συλλογή από πίνακες.

Sbírka obrazů.

Předložky (primární i sekundární), které se pojí s genitivem:

υπέρ, αντί, εκτός, εντός, λόγω, πλην, μέσω, μεταξύ, ενώπιον, εξαιτίας, κατά,

έναντι, εναντίον.8

Nominativ se objevuje po předložkách pouze v essivních či translativních

spojeních:

Από υπάλληλος έγινε διευθυντής. Δεν μοιάζει για Έλληνας.

Ze zaměstnance se stal ředitelem. Nevypadá na Řeka.

V některých případech může užití různého pádu (nominativ, akuzativ) po předložce

ovlivnit sémantický význam věty:

8 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 248 - 251. kap. 7, Cases in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4



Τον ξέρω από μικρός. Znám ho od té doby, co (já) jsem byl malý.

Τον ξέρω από μικρό. Znám ho od té doby, co byl (on) malý.9

1.1.2 Užití předložek v novořečtině

Pád jména, který závisí na předložce, je určen právě předložkou. Většina předložek

se v novořeckém jazyce pojí se jmennými slovními druhy v akuzativu, které přímo

navazují na předložku (např. από την Αθήνα), a jen omezený počet předložek se pojí se

jmény v genitivu (např. μεταξύ των ομάδων). Některé předložky se mohou pojit také

s adverbii (např. ακούστηκε από μακριά).

V následující části vyložíme různé druhy předložek užívaných v novořečtině.

Dělíme je na:

- primární předložky με, σε, για, από, χωρίς (δίχως), ώς

- sekundární předložky jako např. παρά, αντί, μετά

- předložky složené, které se skládají ze dvou nebo více prvků – μαζί με (příslovce a

předložka), αντί για (předložka a předložka)

- archaické předložky jako např. επί, εις, υπέρ

Primární předložky:

Κ nejpoužívanějším předložkám v novořečtině patří předložky, které se nazývají

primární, jež se vyznačují širokou škálou využití.

9 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 251 - 252. kap. 7, Cases in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4



1.1.2.1 από = od, z(e), přes

Patří mezi nejčastěji užívané předložky v novořečtině. Pojí se převážně

s akuzativem.

Udává:

- hlavní význam předložky από je vyjádření počátku pohybu v prostoru10:

Ξεκίνησε από την Αθήνα. = Vyrazil od/z Athén.

- odluku, vzdalování:

Έφυγε από το σπίτι.11 = Odešel z domova.

Χώρισε από τον άντρα της.11 = Rozvedla se se svým manželem.

- původ, vznik:

Από πού έρχεσαι;11 = Odkud pocházíš?

δώρο από σένα11= dárek od tebe

- použitou hmotu:10

Η καρέκλα είναι από ξύλο. = Židle je ze dřeva.

- výchozí bod v čase:10

από σήμερα = ode dneška

Το μαγαζί είναι ανοιχτό από το πρωί. = Obchod je otevřený od rána.

- vztah, souvislost:

από αμέλεια= z nedbalosti

Πώς είσαι από υγεία;11= Jak je ti po zdravotní stránce?

- ve spojení s akuzativem nahrazuje genitiv:

10 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 935 - 937, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
11 NEDĚLKA, T. Novořecko – český slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: Asociace řeckých obcí

v ČR, 2002, str. 114. ISBN 80-238-8584-7.



μία φέτα από ψωμί11= jeden krajíc chleba

- důvod, příčinu:

Πέθανε από φυσικό θάνατο.11= Zemřel přirozenou smrtí.

- porovnání, srovnání:

Είναι καλύτερος από μένα.11= Je lepší než já.

- vyjádření činitele pasivního slovesného rodu:10

Το διαμέρισμα βάφτηκε από μένα. = Byt byl vymalován mnou – Vymaloval

jsem byt.

- přes, napříč:

Πέρασα από την γέφυρα.11= Přešel jsem přes most.

V některých idiomatických vazbách se pojí též s nominativem:

από μικρός= od malička από μόνος μου= sám (od sebe)

Předložka από podléhá často v neoficiální korespondenci, v literatuře a také v

hovorové řečtině elizi, kdy se vypouští poslední samohláska před určitým členem

(απ’ την μητέρα του) nebo před slovem začínajícím na samohlásku (απ’ αυτόν).

Užívá se také společně s adverbii a vytváří tak adverbiální vazbu:

- Πέρασε μέσα από το σπίτι.= Prošel domem.

- Το λεωφορείο πέρασε μπροστά από το σπίτι.= Autobus projel před domem.

- Το ποτάμι περνάει κάτω από μία γέφυρα.= Řeka protéká pod nějakým mostem.

Ustálená spojení, fráze:12

από απόψεως= z hlediska από στόματος= ústně

από μνήμης= zpaměti από καταβολής= odjakživa

από πολλού= dávno

12 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 937, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Protože se jedná o ustálená spojení, která byla do novořečtiny převzata

z katharevusy, je na těchto příkladech zřejmé, že se předložka από může pojit i s genitivem

i s nominativem. Je zde tedy patrný rozdíl mezi starou (από se pojí pouze s genitivem) a

novou řečtinou.

«Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τον υψηλό ρυθμό αύξησης της πιστωτικής

επέκτασης…» „Tento fakt je odůvodněn vysokým tempem růstu úvěrové expanze…“
[ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Επικεφαλής και το 2005 η υψηλή κεφαλαιοποίηση. Εφημερίδα:

Καθημερινή. 2005/01/09.]

1.1.2.2 για = pro, o, kvůli, do, k

Předložka για se pojí s akuzativem a v některých případech i s nominativem.

S akuzativem vyjadřuje:

- hlavním významem je vyjádření účelu:

Πάει στην Αθήνα για δουλειές.13= Jede do Athén za prací.

- příčinu:

Είναι χαρούμενος για την επίδοσή του στις εξετάσεις.= Je šťastný za svůj

výkon u zkoušek.

- časový rozměr:

Έφυγε για πάντα.13= Odešel navždy.

Έφυγε για τρεις μήνες.= Odjel na tři měsíce.

- vymezení času:

Για αύριο θα έχετε την άσκηση 5.13= Na zítra máte cvičení 5.

Για την επόμενη φορά θα φέρεις μία έκθεση.= Příště přineseš esej.

- hodnotu:

13 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 938, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Το πουλάει για πέντε ευρώ.= Prodává to za pět euro.

- směr pohybu

Αύριο φεύγω για το εξωτερικό.= Zítra odjíždím do zahraničí.

- zvolání:

Για τον Θεό!= Proboha!

- nahrazení, oplácení:

Να πάω εγώ για σένα;13= Mám jít místo tebe?

- mluvení o někom/ něčem:

Μιλάω για σένα. = Mluvím o tobě.

S nominativem se pojí velmi zřídka, jedná se především o:14

πάει για γιατρός= bude z něho lékař

κάνει για τερματοφύλακας= má na to být brankářem

Předložka για se může pojit také s genitivem, dochází k tomu ale velmi zřídka a

vyskytuje se pouze ve starší literatuře nebo v ustálených frázích:15

Το αφήνουμε για του χρόνου= Necháme to na příští rok.

Pojí se i s jinými předložkami a vytváří tak předložkovou vazbu:

αντί για= místo

Ustálená spojení, fráze:13

για γέλια= pro smích για εγώ, για εσύ= buď já nebo ty16

για πες μου= řekni mi για κλάματα= k pláči

για την ώρα= na čas για όνομα του Θεού= ve jménu božím

14 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glóssas.

Athína: Pataki, 1998, str. 371 – 372, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.
15 TZARTZANOS, A. Neoelliniki syntaxi tis koinis dimotikis Α’, 2. vyd., Athény: Organismos

ekdoseos scholikon vivlion, 1946. str. 196. kap. 4, Protheseis, Epirrimata, Epifonimata. ISBN neuvedeno.
16 NEDĚLKA, T. Novořecko – český slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: Asociace řeckých

obcí v ČR, 2002, str. 215. ISBN 80-238-8584-7.



πέρα για πέρα= úplně, naprosto για τα καλά= nadobro

γι’αυτό= proto

Předložka για pochází z archaické předložky διά na základě fonetické přeměny

prostřednictvím δγιά, stejně tak i spojka γιατί (< διά τί). Tento jev se může stále ještě

vyskytovat na Krétě a na ostrově Chalki.17

Stejně jako από podléhá předložka για elizi – γι΄αυτήν.

Pomocí για je možné vyjádřit vedlejší větu účelovou a to vazbou για να, v tomto

případě se ale nejedná o předložku.

«- Υπάρχουν σημεία που θα ξεχωρίζατε ώς τα πλέον ισχυρά για τις τράπεζες στη

χώρα σας;» „Jsou nějaké body, které byste vyčlenil jako ty nejúčinnější pro banky ve vaší

zemi?“
[ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Προσέγγιση των δύο χωρών βλέπουν και οι τουρκικές τράπεζες .

Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/05/15.]

1.1.2.3 με = s(e), spolu

Předložka με pochází z archaické předložky μετά.18 Pojí se pouze s akuzativem a

vyjadřuje:

- způsob:

Ήρθε με χαμόγελο.= Přišel s úsměvem.

- prostředek, nástroj:

Πήγα στο σχολείο με μετρό.= Jel jsem do školy metrem.

Έφαγε το φαγητό με τα χέρια του.= Jedl jídlo rukama.

με τα πόδια = pěšky

17 BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. str. 285. kap. 7, Prepositions in Modern Greek. ISBN 978–0–19–

955685–4.
18 TZARTZANOS, A. Neoelliniki syntaxi tis koinis dimotikis Α’, 2. vyd., Athény: Organismos

ekdoseos scholikon vivlion, 1946. str. 199. kap. 4, Protheseis, Epirrimata, Epifonimata. ISBN neuvedeno.



- průvodní okolnosti:

Μένει με την μητέρα του.= Bydlí se svou matkou.

Πήγα στο σχολείο με τους φίλους μου.= Šel jsem do školy s přáteli.

- obsah:

ένα κουτί με χαρτιά= krabice s papíry

ένα βαρέλι με λάδι= barel s olejem

Ustálená spojení, fráze:19

με το στανιό= donucením, násilím με τον καιρό= časem

με λίγα λόγια= stručně χέρι με χέρι= z ruky do ruky

με την καρδιά μου= svým srdcem με δύο λόγια= stručně

με άλλα λόγια= jinými slovy

πρόσωπο με πρόσωπο= z očí do očí με καλό μάτι= pozitivně (mít o někom dobré

mínění)

Další užití:

- předložka με se užívá také ve spojení s některými adverbii:20

σύμφωνα με= v souladu s αντίστοιχα με= příslušně k

ανάλογα με= obdobně

- spojení s předložkou:

μαζί με= spolu s
- spojení se slovesy, která vyjadřují spojitost či komunikaci:20

αναλογεί με= přísluší k επικοινωνεί με= stýká se s

συμφωνεί με= souhlasí s αντιστοιχεί με= shoduje se s

σχετίζεται με= vztahuje se k μιλάει με= mluví s
- příslušná adjektiva či substantiva se také pojí s předložkou με:20

19 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 950, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
20 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 951, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



ανάλογος με= příslušný k επικοινωνία με= styk s

σχετικός με= vztahující se k αντιστοιχία με= shodnost s

Stejně jako předložky από a για podléhá με také elizi – μ’εσένα.

«Παρότι τιμήθηκε με κρατικά βραβεία, δεν είχε ποτέ την απήχηση ενός Ελύτη,

ενός Σεφέρη, ενός Ρίτσου.» „Ačkoli byl oceněn několika státními cenami, nikdy neměl

takový ohlas jako Elytis, Seferis, Ritsos.“
[ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ Κ. Η.., «Τρενάκι του τρόμου» στη σύγχρονη ποίηση. Εφημερίδα: Καθημερινή.

2005/04/03.]

1.1.2.4 σε = u, na, v, za, do, při, k

Σε pochází ze starořecké předložky εἰς.21

Předložka σε patří mezi nejfrekventovanější předložky v novořeckém jazyce.

Vyznačuje se několika významy a pojí se s akuzativem. Primárně vyjadřuje:22

- pozici (v prostoru):22

Είμαι στο σχολείο.= Jsem ve škole. σε όλο τον κόσμο= na celém světě

στα μαθήματα= na lekcích σε αυτά τα μέρη= na těchto místech

- cíl pohybu:22

Πάω στο σχολείο.= Jdu/ jedu do školy.

Το αεροπλάνο προσγειώνεται στην Πράγα κάθε μέρα το απόγευμα. = Letadlo

přistává v Praze každý den odpoledne.

Έφτασες στην Αθήνα; = Dorazil jsi do Athén?

- vymezení v čase:23

σε δύο λεπτά= za dvě minuty στις πέντε= v pět (hodin)

- nepřímý předmět:

21 TZARTZANOS, A. Neoelliniki syntaxi tis koinis dimotikis Α’, 2. vyd., Athény: Organismos

ekdoseos scholikon vivlion, 1946. str. 210. kap. 4, Protheseis, Epirrimata, Epifonimata. ISBN neuvedeno.



δίνω στον Γιάννη22= dávám Jannisovi

Το έβαλα στην καρέκλα.= Položil jsem to na židli.

- situaci:23

Βρίσκεται σε καλή κατάσταση.= Nachází se v dobré situaci.

Είναι δυνατός στα μαθηματικά.23= Je dobrý v matematice.

Protože v řečtině zanikl dativ, je nahrazen předložkovou vazbou, kdy se předložka

σε zbavuje samohlásky a tvoří spolu se členem jedno slovo: σε + určitý člen v akuzativu –

στο(ν), στη(ν), στο, στους, στις, στα. Za účelem vyjádření dativu se také pojí se zájmeny

(nepřímý předmět):24

Το είπα σε αυτούς.= Řekl jsem to jim.

Σε ποιον το είπα;= Komu jsem to řekl?

Stejně tak i v případech, kdy by měl po některých slovesech následovat dativ, se

užívá vazba s předložkou σε:23

αναφέρομαι σε= odkazovat na επιτίθεμαι σε= vrhat se na, útočit na

αφορώ σε= týkat se διαιρώ σε= dělit na

εκθέτω σε= vystavovat čemu συνίσταμαι σε = spočívat, zakládat se

συγκεντρώνομαι σε= soustřeďovat se na

Užívá se také společně s adverbii a vytváří tak adverbiální vazbu:

- πάνω στο αυτοκίνητο= v autě/ na autě

- κοντά στο σπίτι= blízko domu

22 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 957, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
23 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 958, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
24 ZERVA, G. „Nebojte se řečtiny …“. Praha: NEMESIS, spol. s. r. o., 2005, str. 90, kap. III.09

Předložky. ISBN 80-239-5066-5.



Tato vazba může v některých případech vyjadřovat zdůraznění umístění objektu či

směru pohybu:25

- πήγα (μέσα) στο σχολείο= šel jsem do(vnitř) školy

- (πάνω) στο τραπέζι= na stole

Ustálená spojení, fráze:23

σε τελευταία ανάλυση= nakonec στα σοβαρά= vážně

στα αστεία= vtipně έχω στο μάτι= toužit, usilovat

«Σε μιαν εποχή εθνικιστικών παραληρημάτων, ο Τρικούπης είχε οραματισθεί μια

υπερεθνική συνεργασία...» „V době nacionalistického zanícení měl Trikupis vizi

mezinárodní spolupráce.“
[ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Π..., Ο Ρήγας, ο Παλαμάς και τα Βαλκάνια . Εφημερίδα: Καθημερινή.

2005/04/03.]

1.1.2.5 δίχως = bez, aniž

Tato předložka se vyznačuje významem zbavování. Pojí se s akuzativem a je

synonymem pro χωρίς.26

Φοβάται ότι θα μείνει δίχως φίλους.26= Bojí se, že zůstane bez přátel.

Ustálená spojení, fráze:26

δίχως αιτία= bez příčiny δίχως ελπίδα= bez naděje

«Δίχως την πράξη της παρατήρησης δεν μπορούμε να πούμε αν το ηλεκτρόνιο έχει

αυτές τις ιδιότητες…» „Bez pozorování nelze říci, zda má elektron tyto vlastnosti.“
[ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ Π...., Η φλούδα του βερίκοκου. Βιβλίο: Ελληνικά Γράμματα. 2002/06.]

1.1.2.6 χωρίς = bez, aniž

Je antonymem k předložce με a stejně jako δίχως vyjadřuje zbavování a pojí se

s akuzativem.27

25 MACRIDGE, P. The Modern Greek Language: a descriptive analysis of standard Modern

Greek. New York: Oxford University Press, 1985, str. 207, kap. 6 Noun Phrase, Prepositions, Pronouns.

ISBN 0-19-815770-3.
26 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 940, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Έναν καφέ χωρίς ζάχαρη σας παρακαλώ.27= Kávu bez cukru, prosím.

Ustálená spojení, fráze:27

χωρίς άλλο= určitě, bezpodmínečně χωρίς λόγο= bez důvodu

χωρίς αιδώ= bez ostychu χωρίς αμφιβολία= bez pochyb

«Έμαθα επίσης ότι με ή χωρίς αρθριτικά, κανένας μας δεν μπορεί να αγνοήσει τη

φυσιολογική εξασθένηση…» „Také jsem se dozvěděl, že s nebo bez artritidy by nikdo

z nás neměl ignorovat fyziologické oslabení.“
[BRODY E. J., Η κίνηση "φάρμακο" για τις αρθρώσεις. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/04/30.]

Jak je již výše uvedeno, předložky για, με, σε mají svůj původ v předložkách

archaických διά, μετά, εἰς, jejichž předložková funkce v novořečtině téměř zanikla (kromě

předložky μετά) a užívají se tak pouze jako prefixy (δια-φέρω, δια-φορετικός, εισ-φορά,

εισ-αγωγικός, μετα-φέρω) nebo (ve funkci předložek) v ustálených spojeních (διά ταύτα,

μετά λύπης, εις μάτην).

Sekundární předložky:

Většina z uvedených sekundárních předložek je ve většině gramatik řazena pod

předložky archaické. Vzhledem k jejich aktivnímu užívání v běžné mluvě a četnosti

jsme je zařadili pod sekundární. Jedná se o: αντί, εναντίον, εκτός, έως, κατά, μετά,

μεταξύ, μέχρι, πριν, προς.

1.1.2.7 αντί = místo, za

Pojí se s akuzativem a v některých případech s genitivem.

S akuzativem vyjadřuje stav, který se již buď stal, děje nebo stane jiným způsobem,

než se předpokládalo (συνάντησα τον ψαρά αντί τον μανάβη, αντί εμένα).28

S genitivem se vyskytuje méně často a má význam nahrazování (αντί πέντε

εκατομμυρίων).

Předložka αντί se vyskytuje také ve spojení s primárními předložkami:

27 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 960, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
28 TSOPANAKIS, A. Neoelliniki grammatiki. 2. vyd. Thessaloniki: Adelfon kiriakidi, 1994,

str.543. ISBN 960-343-262-8



- για: Πήγε ο ίδιος αντί για τον αδελφό του.28= Šel sám namísto svého bratra.

- από: Τα πήρα από αποθήκη αντί από μαγαζί.28= Vzal jsem je ze skladu, místo

z obchodu.

- με: Ήρθα με το λεωφορείο αντί με τον σιδηρόδρομο.28= Přijel jsem autobusem

namísto vlakem.

- σε: Το έδωσα στον Πέτρο αντί στον αδελφό μου.28= Dal jsem to Petrovi

namísto mému  bratrovi.

Ve spojení s konjunktivem má αντί charakter spojovacího výrazu a vyjadřuje

poměr odporovací:

Αντί να πας εσύ, έστειλες άλλον.28= Místo toho, abys šel ty, poslal jsi jiného.

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených nese stejný význam jako ve funkci

předložky.

Ustálená slovní spojení:

οφθαλμός αντί οφθαλμού= oko za oko αντί αυτού= místo toho

αντί πάσης θυσίας= za každou cenu

«… ο κ. Καραμανλής θέλησε περισσότερο αντί ενός απλού απολογισμού

πεπραγμένων (…) να περιγράψει όσο πιο ρεαλιστικά γινόταν τη σημερινή

πραγματικότητα…» „…Karamanlis chtěl namísto prostého shrnutí protokolu (…) popsat,

jak jen je to možné, nynější realitu.
[ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Πρόοδος και ανάπτυξη δεν γίνονται με... κράτος-τροχοπέδη!.

Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/03/13.]

1.1.2.8 εκτός= kromě, mimo, vně

Tato předložka se pojí s genitivem a její hlavní význam je vyloučení:

Εκτός της συνεδρίασης έχω κι άλλες δουλειές.29= Kromě schůze mám i jinou práci.

Může značit také nepřítomnost v rámci místního významu:

Λείπει εκτός Ελλάδος.29= Nachází se mimo Řecko.

29 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 941, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Ustálená slovní spojení:29

εκτός απροόπτου= mimo nenadálé εκτός κινδύνου= mimo nebezpečí

εκτός των άλλων= kromě jiných εκτός νόμου= mimo zákon

εκτός αυτού= kromě něho εκτός εαυτού= kromě sebe

εκτός τόπου και χρόνου= mimo prostor a čas

«Χωρίς έκπληξη όλοι οι τομείς υπηρεσιών εκτός τα ιδιωτικά νοικοκυριά έχουν

επίμονη (σταθερή) ανάπτυξη» „Není divu, že všechny sektory služeb, vyjma domácností,

mají perzistentní (konstantní) růst.“
[JORGENSON et al., Οικονομική παραγωγικότητα και ανάπτυξη των ΗΠΑ. Βιβλίο: Εκδόσεις

GUTENBERG. 1998.]

1.1.2.9 έναντι= naproti, oproti, vstříc, vůči

Έναντι se pojí s genitivem a pochází z předložky εναντίον, ale užívá se v odlišném

významu – nahrazování:30

Συμφώνησαν έναντι αδρής αμοιβής.30= Dohodli se (na něčem) za tučnou odměnu.

Může značit i komparaci:

Στην τελευταία δημοσκόπηση για τις Ευρωεκλογές  προηγείται η Νέα Δημοκρατία

έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 1%.= Podle posledního průzkumu Eurovoleb vede Nová

Demokracie oproti SYRIZA o 1%.

« Οι άνθρωποι, κατά τον Ρουσσώ, γεννιούνται έναντι στη φύση όλοι ίσοι. » „ Podle

Rousseaua se dle přírody rodí všichni lidé stejní“
[ΑΛΕΞΙΟΥ Ε., Εισαγωγή στην Ιστορία της Παιδαγωγικής. Βιβλίο: Εκδόσεις Καστανιώτη. 1986.]

1.1.2.10 εναντίον= proti, před, vůči

Předložka εναντίον se užívá ve spojení se substantivy a se silnými i slabými typy

osobních zájmen. Pojí se výhradně s genitivem a vyjadřuje kontrast:31

Πολέμησαν γενναία εναντίον των εχθρών.31= Válčili statečně proti nepřátelům.

Δεν έχω τίποτα εναντίον σας.31= Proti Vám nic nemám.

30 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 942, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
31 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 372, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.



Značí také nesouhlas či odpor:

Τάχτηκε εναντίον του δημοψηφίσματος.30 = Postavil se proti referendu.

«Ό,τι γίνεται εδώ μέσα νομίζεις ότι στρέφεται εναντίον σου.» „Ať se tu stane

cokoli, myslíš si, že se to obrátí proti tobě.“
[ΠΟΛΕΝΑΚΗ Μ., Τα απόκρυφα σε δράση. Βιβλίο: Εκδόσεις Καστανιώτη. 1985.]

1.1.2.11 εξαιτίας= v důsledku, kvůli, díky

Εξαιτίας se užívá ve spojení se jmény, vždy se pojí s genitivem a vyjadřuje důvod

či příčinu:

Δεν έφυγα εξαιτίας του καιρού.31= Neodjel jsem kvůli počasí.

«Εξαιτίας της ιδιότητάς του έζησε το δράμα των ανθρώπινων θυμάτων από τις

εχθροπραξίες μέσα στο υπαρκτό τοπίο θανάτου που τον περιέβαλλε.» „Kvůli svému

postavení prožil drama lidských obětí válečných operací přímo uprostřed reálného

prostředí, které ho obklopovalo.“
[ΜΕΝΤΗ Δ., Μεταπολεμική πολιτική ποίηση (Ιδεολογία και ποιητική). Βιβλίο: Εκδόσεις Κέδρος.

1995.]

1.1.2.12 έως, ίσαμε=  až (do), dokud

Έως a ίσαμε mají v převážné většině sémanticky i syntakticky stejný charakter jako

předložka μέχρι.32 Proto bude jejich užití vyloženo v části zabývající se předložkou μέχρι.

1.1.2.13 κατά= proti, kontra, podle, ku, asi

Κατά je archaická předložka, jež má i v běžné mluvě široké spektrum užití. Pojí se

s genitivem a akuzativem. Ve spojení s akuzativem se vyslovuje bez důrazu na přízvučnou

slabiku, naopak s genitivem se důraz na přízvučné slabice vyslovuje.32

S akuzativem vyjadřuje:

- vymezení v rámci času i místa:

κατά τις έξι32= kolem šesté hodiny

Μένουν κατά τα Πατήσια.32= Bydlí kolem Patísie.?

- dobu, po kterou probíhá děj:

32 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 373- 374, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.



κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο32= během druhé světové války.

Κατά την ομιλία του προέδρου δεν ακουγόταν τίποτε.32= Během proslovu

prezidenta nebylo nic slyšet.

- způsob:

κατά περίεργο τρόπο= podle zvláštního způsobu

Πέρασε με κόκκινο, κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.33= Projel

na červenou, a tím porušil pravidla silničního provozu.

- údaj/ souhlas:

Διαφέρουν και κατά το ύψος και κατά το πλάτος.33= Liší se výškou i šířkou.

Κατά τον Saussure, η γλώσσα είναι σύστημα.33 = Podle Saussura je jazyk

systém.

- rozdělení:

Πέρασαν κατά τετράδες.32= Prošli po čtveřicích.

Ψηφίζουμε κατά περιφέρεια.32= Volíme podle oblasti.

- měřítko/ rozdíl:

αύξηση κατά 13%= zvýšení ku 13%

Ve spojení s genitivem vyjadřuje opozici, rozpor nebo se objevuje v ustálených

slovních spojeních:

Πολέμησαν κατά των Ιταλών.32= Bojovali proti Italům.

Ψήφισα κατά της πρότασης.32= Hlasoval jsem proti návrhu.

Ve významu opozice nebo rozporu může také κατά fungovat jako adjektivum nebo

substantivum:32

τα υπέρ και τα κατά= pro a proti

33 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 947, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Ustálená slovní spojení:34

κατά του νόμου= proti zákonu x κατά το νόμο= podle zákona

καθ’ολοκληρίαν= úplně, zcela κατά παράδοση= podle tradice

κατ' αρχάς= zaprvé κατά κεφαλήν= na hlavu

κατά λάθος= omylem κατά μέρος= stranou

κατά την γνώμη μου= podle mého názoru

Jak je zde zřejmé, κατά se v některých případech mění na καθ’, a to právě

v ustálených slovních spojeních, která novořečtina převzala z katharevusy, kdy následoval

vokál s ostrým přídechem.

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených značí:35

- směr dolů:

κατάβαση= sestup κατάδυση= ponoření, potopení

- nadsázku:

καταγοητεύω= velmi uchvacovat κατακόκκινος= zcela červený

- děj, který probíhá v opozici proti někomu, urážení:

καταγελώ= vysmívat se καταδίκη= odsouzení, zavržení

«Άφησε πλούτη αμύθητα, πετράδια και χρυσάφι, να τα διαμοιράζονται κατά την

όρεξή τους...» „Zanechal nevýslovné bohatství, drahokamy a zlato, aby si je rozdělili dle

vlastního uvážení.“
[ΔΟΥΚΑ Μ., Ένας σκούφος από πορφύρα. Βιβλίο: Εκδόσεις Κέδρος. 1995.]

34 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 948, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
35

BABINIOTIS, J. Lexiko tis neas ellinikis glossas: me scholia ja ti sosti chrisi ton lexeon ;

erminevtiko, etymologiko, orthografiko, synonymon - antitheton, kyrion onomaton, epistimonikon oron,

akronymion. 2. vyd. Athina: Kentro Lexikologias, 2002, str. 849. ISBN 960-86190-1-7.



1.1.2.14 μετά= po, s

Μετά může fungovat jako samostatná předložka v případě, že následuje určitá i

neurčitá jmenná fráze v akuzativu:

μετά τον πόλεμο36= po válce

μετά έναν πόλεμο36= po nějaké válce

Stejně tak, kromě případu, že následuje silné osobní zájmeno, se může pojit

s předložkou από:

μετά από τον πόλεμο36= po (té) válce

Pokud následuje neurčitá jmenná fráze nebo silné osobní zájmeno, pojí se většinou

s předložkou από:

μετά από έναν πόλεμο36= po nějaké válce μετά από μένα36= po mně

Πήγανε στην εκκλησία και μετά ήρθανε στο σπίτι.37= Šli do kostela a potom přišli

domů.

Μετά se pojí také s genitivem, a to ve významu „s“ ( μετά της συζύγου= s chotí), a

v některých ustálených slovních spojeních, které novořečtina převzala z katharevusy,

např.:37

μετά τιμής= se ctí μετά χαράς= s radostí

μετ’ εμποδίων= překážkový běh μετά βίας= násilím

μετά συγχωρήσεως= s prominutím

«Μετά την πρώτη μου μετάληψη δεν ξαναπήγα στην εκκλησία.» „Po mém prvním

přijímání jsem do kostela už nešel.“
[ΑΝΤΕΡΣ Α., Ζανζιβάρη, ή ο ύστατος λόγος. Βιβλίο: Εκδόσεις Ψυχογιός. Nejasné.]

1.1.2.15 μεταξύ= mezi

Předložka μεταξύ vyjadřuje neblíže specifikovaný časový i místní údaj, určuje

polohu předmětu – mezi.

Pojí se s genitivem:

μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας38= mezi Londýnem a Athénami

μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης38= mezi pondělím a úterým

36 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 378, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.
37 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 952, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



μεταξύ ζωής και θανάτου= mezi životem a smrtí

μεταξύ μας38= mezi námi

Kromě užití v ustálených slovních spojeních či v přeneseném významu může být

μεταξύ nahrazeno jinou předložkovou vazbou – ανάμεσα (σε).38

Ustálená slovní spojení:39

μεταξύ δύο πυρών= mezi dvěma ohni στο μεταξύ= mezitím

μεταξύ σφύρας και άκμονος= mezi dvěma zly

μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας= na pokraji života a smrti

«Οι έριδες μεταξύ των δυο θρησκευτικών παρατάξεων άρχισαν γύρω στο 1339 και

συντάραξαν όλον το χριστιανικό κόσμο.» „Spory mezi oběma náboženskými frakcemi

začaly kolem roku 1339 a otřásly celým náboženským světem.“
[ΣΙΝΟΥ Κ., Στην πόλη του Αϊ- Δημήτρη. (Το χρονικό της Θεσσαλονίκης). Βιβλίο: Εκδόσεις Κέδρος.

1994.]

1.1.2.16 μέχρι= po, až (do)

Μέχρι určuje místní nebo časový koncový bod a pojí se s akuzativem:

- význam místní:

Θα σε πάω μέχρι το Σύνταγμα.40= Vezmu tě až k náměstí Syntagma.

- význam časový:

Θα σε περιμένω μέχρι τις πέντε.= Budu na tebe čekat až do pěti hodin.

Το κουστούμι σας θα είναι έτοιμο μέχρι το Σάββατο.40= Váš oblek bude hotov

do soboty.

- v přeneseném významu:

Είμαι χρεωμένος μέχρι το λαιμό. = Jsem zadlužený až po uši.

38 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 378, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.
39 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 953, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
40 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 379, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.



Μέχρι se užívá také ve spojení s που:

Σε περίμενα μέχρι που νύχτωσε.40= Čekal jsem na tebe až do setmění.

Ve spojení s (που) να:

Θα σε περιμένω μέχρι (που) να νυχτώσει.40= Budu na tebe čekat až se setmí.

Jak již bylo zmíněno, má έως (ώς) v převážné většině případů stejný význam jako

μέχρι. Synonymem k (έ)ως je ίσαμε. Ίσαμε a ώς mohou také uvozovat věty typu: ίσαμε να,

ώσπου να. V případě spojení ώς προς značí „co se týče“. (Έ)ως se užívá pro vyjádření

koncového bodu místního nebo časového:

Έφτασαν ώς την κορυφή.41= Dorazili až na vrchol.

Έφτασαν ώς εκεί.41= Dorazili až tam.

Προχώρησαν ίσαμε το εκκλησάκι.41= Postoupili až ke kostelíku.

Ώς αύριο πρέπει να έχουμε παραδώσει.41= Do zítra máme mít doručeno.

Značí také limit množství, ceny:

Ένα πιάνο κοστίζει έως και εκατό εκατομμύρια δραχμές.41= Piano stojí i až sto

milionů drachem.

Το φορτηγό αυτό αντέχει φορτίο ίσαμε 25 τόνους.41= Tento kamion snese náklad

až 25 tun.

V některých ustálených slovních spojeních se μέχρι pojí s genitivem a objevuje se

ve formě μέχρις před slovem začínajícím na vokál. Spojení μέχρι που a μέχρι να

odpovídají výrazu μέχρις ότου/ έως ότου.

Ustálená slovní spojení:42

μέχρι αηδίας= do znechucení μέχρι μυελού οστέων= až do morku kostí

μέχρι σκασμού= do zdechnutí μέχρι θανάτου= nadosmrti

μέχρι τέλους= až do konce μέχρι κορεσμού= do sytosti

μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος= do poslední kapky krve

«Ο πόνος του ποδιού τον τρυπούσε μέχρι την καρδιά.» „Bolest nohou se mu

provrtala až k srdci.“

41 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 945 - 946, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
42 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 954, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



[ΑΝΤΕΡΣ Α., Ζανζιβάρη, ή ο ύστατος λόγος. Βιβλίο: Εκδόσεις Ψυχογιός. Nejasné.]

1.1.2.17 πριν= před

Πριν má funkci spíše adverbiální než předložkovou a uvádí tak větu časovou.

Nicméně se může užívat i jako předložka pojící se s určitou jmennou frází,

s výjimkou silných osobních zájmen, v akuzativu:

πριν τον πόλεμο43= před válkou

Pojí se také s από, kdy s sebou nese stejný význam, ale s tím rozdílem, že se může

pojit i s neurčitou jmennou frází i se silnými osobními zájmeny:

πριν από τον πόλεμο43= před válkou

πριν από έναν πόλεμο43= před nějakou válkou πριν από μένα43= přede mnou

Ve velmi málo případech se může pojit také s genitivem a to v ustálených slovních

spojeních:

πριν της ώρας43= předčasně

Pojí se též s částicí να a uvozuje vedlejší větu časovou, znamená dříve než:

Θα ξυπνήσω, πριν να ξημερώσει.44= Probudím se dřív, než se rozední.

Ustálená slovní spojení:45

από πριν= předem, z dřívějška πριν απ’ όλα= nejprve, především

«Όπως μάλιστα διαπιστώνει, η Επιτροπή όφειλε να είχε ενημερώσει τις

κυβερνήσεις για τις αμφιβολίες της πριν την είσοδο της Ελλάδος στο ευρώ…» „Jak právě

konstatoval, (Evropská) komise měla informovat vlády o svých pochybnostech před

zavedením Eura v Řecku…“
[ΤΖΩΡΤΖΗ Ε., ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ...,05/12/04. Εφημερίδα:

Καθημερινή. 2004/12/05.]

43 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 381, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.
44 DOSTÁLOVÁ, R., FRANC-SGOURDEOU, C. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd., Praha:

SET OUT, 2008. str. 208, kap. 18. ISBN 978-80-86277-65-3.
45 NEDĚLKA, T. Novořecko – český slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: Asociace řeckých obcí

v ČR, 2002, str. 626. ISBN 80-238-8584-7



1.1.2.18 προς= k, ku, do, v, na

Προς se v novořečtině užívá poměrně hojně. Pojí se především s akuzativem včetně

silných osobních zájmen.48

Vyjadřuje:

- směr pohybu:

Το καράβι πηγαίνει προς τον μόλο.46= Loď pluje k molu.

Περπατούσα προς την θάλασσα.47= Procházel jsem se (směrem) k moři.

- umístění předmětu, směr:

Το σπίτι έχει τα παράθυρα προς τη δύση.46= Dům má okna na západ.

- nepřesně specifikovaný úsek v čase:

προς το μεσημέρι 46= k poledni

Φτάσαμε προς το βράδυ.= Dorazili jsme k večeru.

- cíl:

Διέταξαν έρευνα προς εντοπισμό των ενόχων.46= Přikázali najít viníky.

- přibližnou cenu:

Πούλησε το αυτοκίνητο προς διακόσιες χιλιάδες δραχμές.46= Auto prodal asi za

dvě stě tisíc drachem.

- příjemce:

Συνέταξε μια επιστολή προς τον διοικητή.46= Napsal dopis správci.

- vyjádření:

46 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 956 - 957, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
47 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 381, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.



Εξέφρασε την υποστήριξή του προς τους Κούρδους.46= Dal najevo svou

podporu Kurdům.

Προς se může pojit i s některými místními adverbii, která jsou substantivizována

určitým členem:47

προς τα’δώ= tudy προς τα’κεί= tamtudy

Προς τα πού; = Kudy?

Ustálená slovní spojení:46

βήμα προς βήμα= krok za krokem προς όφελος= ku prospěchu

ένα προς ένα= jeden za druhým προς Θεού!= proboha!

προς το παρόν= prozatím

λέξη προς λέξη= slovo za slovem προς το τέλος= ke konci

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených udává:48

- zintenzivnění:

προσαυξάνω= zvyšovat

- směr k:

προσγειώνω= přiblížit se πρόσβαση= přístup

«… καταδεικνύει πως ίσως ο δρόμος προς την "αλήθεια" βρίσκεται έξω από την

ανθρώπινη λογική.» „…dokazuje, jak se asi cesta k "pravdě" nachází mimo lidskou

logiku.“
[ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ Π., Η φλούδα του βερίκοκου. Βιβλίο: Ελληνικά Γράμματα. 2002/06.]

1.1.2.19 σαν= jako

V tomto případě se sice nejedná o pravou předložku, ale gramatiky ji mezi

předložkami uvádí.

Σαν se užívá pro vyjádření komparativních konstrukcí a pojí se nominativem i

s akuzativem.

V případě, že je následující jmenná fráze v nominativu, tvoří přísudek podmětu:

48 BABINIOTIS, J. Lexiko tis neas ellinikis glossas: me scholia ja ti sosti chrisi ton lexeon ;

erminevtiko, etymologiko, orthografiko, synonymon - antitheton, kyrion onomaton, epistimonikon oron,

akronymion. 2. vyd. Athina: Kentro Lexikologias, 2002, str. 1488. ISBN 960-86190-1-7.



Τρώει σαν βασιλιάς.49 = Jí, jako by byl král

Pokud je jmenná fráze v akuzativu, udává podobnost s podmětem:

Τρώει σαν το βασιλιά.49 Jí stejným způsobem jako král

Ve spojení se silným osobním zájmenem může následovat και:

σαν εμένα49= jako já σαν κι εμένα49= jako i já

Σαν může mít také společný význam s ώς, kdy vyjadřuje identickou vlastnost bez

komparace:

Υπηρετεί σαν/ ώς δάσκαλος.49 (zde není jasné, zda je dotyčný ve skutečnosti učitel

nebo pouze vykonává práci učitele bez nutnosti být zaměstnán jako učitel)

Nicméně některé gramatiky v takovýchto případech upřednostňují užití ώς.

Σαν může také uvozovat vedlejší větu prostřednictvím částice να:

Τρώει σαν να είναι ο βασιλιάς της Αγγλίας.49= Jí, jako by byl král Anglie.

Ve starším, hlavně literárním, jazyce může mít σαν funkci časové spojky:

Σαν τελείωσε ο πόλεμος, γυρίσαμε στα σπίτια μας.49= Jakmile skončila válka,

vrátili jsme se do svých domovů.

«Μου τον περιέγραψε ωραίο, σαν αρχαίο θεό, πάντα σοβαρό και στοχαστικό…»

„Popsala mi ho krásného, jako antického boha, vždy vážného a zamyšleného…“
[ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ειρήνη. Βιβλίο: Εκδόσεις Εξάντας. 2003.]

Předložky složené:

Do této skupiny řadíme předložky, které se skládají buďto z vazby dvou předložek

nebo z adverbia a předložky.

V rámci primárních a sekundárních předložek jsme již u každé z nich zmínili

možnou vazbu s jinou předložkou, proto se v této části budeme zabývat především

vazbami, které se skládají z adverbia a předložky. Takové vazby jsou v některých

gramatikách zařazeny pod kapitoly o adverbiích, některé je však řadí přímo do předložek,

protože plní předložkovou funkci. Ve většině případů se jedná o adverbia místní, která ve

spojení s předložkami από a σε (někdy jsou možné vazby s oběma předložkami) určují

přesněji polohu podmětu či předmětu.

- ανάμεσα σε= mezi

49 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 383, kap. 4. ISBN 960-378-082-0.



- αντίκρυ από= naproti, naopak

- απέναντι από/ σε= naproti

- γύρω από/ σε= okolo, dokola

- δίπλα από/ σε= vedle

- έξω από= mimo, vně

- κάτω από= pod

- κοντά σε= blízko

- μαζί με= spolu s

- μακριά από= daleko od

- μέσα σε= uvnitř

- μέσα από= zevnitř

- μπροστά από/ σε= před (ve významu místním)

- πάνω σε, από= na, nad

- πίσω από= za

- πλάι σε= vedle

- ύστερα από= po (ve významu časovém)

Některá místní adverbia se mohou pojit se dvěma předložkami από a σε. Na

následujících příkladech bude zřetelný rozdíl mezi vazbou adverbia s από a s σε:

Μένουν κάπου γύρω στο Ρέθυμνο.50= Bydlí někde kolem Rethymna.

Έτρεξαν γύρω από το σπίτι.50= Běželi kolem domu.

Μένουν δίπλα στο σπίτι μου.50= Bydlí vedle mého domu.

50 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 363, kap. 4. ISBN 960-378-082-0



Πέρασαν δίπλα από το σπίτι μου.50= Prošli kolem mého domu.

Μένουν κοντά στο σπίτι μου.50= Bydlí blízko mého domu.

Πέρασαν κοντά από το σπίτι μου.50= Prošli blízko mého domu.

Σταμάτησαν μπροστά στο σπίτι μου.50= Zastavili se před mým domem.

Πέρασαν μπροστά από το σπίτι μου.50= Prošli před mým domem.

Vazba závisí na sémantickém významu přísudku, pokud se tedy jedná o sloveso

udávající pozici předmětu, užívá se vazby s σε, v případě, že se jedná o sloveso udávající

pohyb, který probíhá v místě předmětu, užívá se vazba s από.

Další takovou vazbou je μέσα σε a μέσα από. Zatímco μέσα σε vyjadřuje pohyb

směrem do předmětu nebo pozici uvnitř, μέσα από značí pohyb zevnitř či zvenčí dovnitř a

opět ven, ale také situace, kdy se někdo nachází uvnitř a přihlíží nebo sleduje něco, co je

vně prostor, kde se právě nachází:

Μπήκαν μέσα στο σπίτι.50= Vešli dovnitř domu.

Έμειναν μέσα στο σπίτι.50= Zůstali uvnitř domu.

Η σφαίρα πέρασε μέσα από το χέρι του.50= Kulka mu proletěla rukou.

Προτιμούσε να βλέπει τον έξω κόσμο μέσα από το σπίτι του.50= Raději se díval na

vnější svět zevnitř svého domu.

Adverbia ανάμεσα a απέναντι ve spojení s από i s σε vyjadřují pozici, pouze s από

však vyjadřují pohyb, pouze s σε mohou nést přenesený význam:

Μένουμε απέναντι στο φούρνο/ από το φούρνο.51= Bydlíme naproti pekárně/ od

pekárny.

Τρόμαξα όταν ανάμεσα από τα δέντρα εμφανίστηκε ένας μεγάλος σκύλος.=

Vyděsil jsem se, když se mezi stromy objevil obrovský pes.

Περάσαμε απέναντι από το φούρνο.51= Projeli jsme naproti pekárně.

Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στο γάλα και στον καφέ.51= Musíš si vybrat mezi

mlékem a kávou.

51 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 384, kap. 4. ISBN 960-378-082-0



Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του απέναντι στην Μαρία.51= Nelíbí se mi jeho

postoj proti Marii.

Všechny tyto vazby mohou mít kromě místního významu také přenesený význam,

zde je několik příkladů:

η θέση μου απέναντι σε αυτό το ζήτημα52= můj postoj vůči této problematice

Την παράσταση την είδαν γύρω στους διακόσιους θεατές.52= Představení vidělo

kolem dvou set diváků.

Δεν μπορώ να ζήσω κάτω από τέτοιες συνθήκες.52= Nemohu žít za těchto

podmínek.

Τελειώσαμε την δουλειά μέσα σε τρεις μήνες.52= Práci jsme dokončili v rámci tří

měsíců.

Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στην ζημιά που πάθαμε.52= To není nic proti újmě,

kterou jsme utrpěli.

Ήρθαν πάνω από τριακόσιοι φοιτητές.52= Přišlo přes tři sta studentů.

Některé předložky se pojí i s časovými adverbii, především se jedná o από, για,

μέχρι, ώς tehdy, na rozdíl od vazby s adverbii místními, předložka stojí před adverbiem:

από παλιά= odedávna μέχρι ως εδώ= až potud

για πάντα= navždy

Určitá adverbia, která udávají pozici nebo směr pohybu, se mohou pojit se slabými

osobními zájmeny v genitivu a zastávat tak funkci předložky i bez předložkové vazby:53

ανάμεσά τους= mezi nimi απέναντί τους= naproti nim

γύρω τους= kolem nich δίπλα σου= vedle tebe

κοντά μου= blízko mě μαζί σου= s tebou

μακριά του= daleko od něho μέσα σας= ve vás

μπροστά του= před ním πίσω σας= za vámi

πάνω του (απάνω/ επάνω)= nad ním πλάι του= vedle něho

52 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 355, kap. 3. ISBN 960-378-082-0
53 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 352, kap. 3. ISBN 960-378-082-0.



Před touto vazbou adverbia s genitivem může stát i předložka από, jejíž užití není

povinné, nedochází tak ke změně významu:54

από μπροστά μας= před námi από πάνω μας= nad námi

από μέσα του= zevnitř

Avšak adverbia έξω a κάτω se se slabými osobními zájmeny nepojí, pouze

v případě, že před nimi stojí předložka από:54

απ’έξω της= vně από κάτω τους= pod nimi

Archaické předložky v novořečtině:

Jak již bylo uvedeno, novořečtina převzala z katharevusy velký počet předložek,

tzv. archaické předložky. Některé se užívají běžně a některé převážně jen v určité jazykové

oblasti (v literárním jazyce nebo publicistickém stylu) či pouze v ustálených spojeních.

Některé ze starořeckých předložek se užívají pouze jako prefixy sloves.

Do této skupiny patří také předložka από, kterou jsme již vyložili v kapitole o

primárních předložkách, a to z toho důvodu, že je to jedna z nejvíce užívaných předložek.

1.1.2.20 ανά= po, za

Předložka ανά se užívá ve významu rozdělování, separace a pojí se s akuzativem:

Καίει 20 δρχ. ανά χιλόμετρο. 55= Spaluje 20 drachem za kilometr.

Περιόδευε με τους συνεργάτες του ανά την Ελλάδα.55= Byl na turné po celém

Řecku s kolegy.

Užívá se také pro vyjádření vymezení. V takových případech se pojí s pádem, který

závisí na předmětu, který se vymezuje:

Μπήκαν ανά διακόσιοι.55= Vešli po dvou stech.

Τους έβαλαν στα πλοία ανά διακόσιους.55= Nalodili je po dvou stech.

54 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 353, kap. 3. ISBN 960-378-082-0.
55 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 933 - 934, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Ustálená slovní spojení:55

ανά τους αιώνες= po staletí ανά χείρας= na dosah ruky

ανά την υφήλιο= na celém světě ανά τον κόσμο= celosvětově

Ανά se nejčastěji používá jako prefix sloves a slov od nich odvozených, a tehdy

udává pohyb vzhůru, výstup, zpětný pohyb nebo opakování děje:

αναρριχώμαι= šplhat αναποδίζω= vracet se αναζώ= znovu ožít

«Η ποσότητα ανά περιφέρεια μπορεί να προσαρμόζεται μέχρι του ορίου της

μέγιστης ποσότητας που προβλέπεται από την Κοινότητα.» „Částka na region může být

upravována až do maximální výše, která je stanovena Společenstvím.“
[Nejasný, Συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ. Νομικό Έγγραφο: Ευρωπαϊκή Ένωση. Nejasné.]

1.1.2.21 άνευ= bez

Tato předložka se neužívá v běžné mluvě, kromě ustálených slovních spojení.

Synonymy pro tuto předložku, jež se užívají častěji, jsou χωρίς a δίχως. Pojí se

s genitivem.

Ο νέος σκηνοθέτης, άνευ της συμπαράστασης οποιουδήποτε φορέα, γύρισε μια

ταινιούλα.55= Mladý režisér bez podpory jakékoli organizace natočil film.

Ustálená slovní spojení:55

άνευ προηγουμένου= bez předchozího άνευ σημασίας= nesmyslný

άνευ λόγου και αιτίας= bez důvodu a příčiny άνευ ουσίας= bez užitku

άνευ αποδοχών= bez uznání

«Ενα μέτρο άνευ σημασίας, το οποίο απλώς κατευνάζει τα συνειδησιακά

προβλήματα που δημιουργεί στη Δύση η αδιαφορία της ουσιαστικά, για τις σφαγές στα

Βαλκάνια.» „Je to nesmyslné opatření, které jen zmírňuje vědomé problémy, jež v zásadě

na Západě způsobuje lhostejnost vůči masakrům na Balkáně.“
[ΜΟΡΩΝΗΣ Μ., Δέσμιοι των μύθων μας. Εφημερίδα: Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε.

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ). 1998/09/21.]

1.1.2.22 διά= po, přes, skrze, pomocí, prostřednictvím

Διά se v novořečtině užívá pro vyjádření pohybu skrze něco, přes a také vyjadřuje

prostředek, díky němuž něco probíhá. V tomto případě je často nahrazována předložkou

για, jež vznikla právě z διά. Avšak nejčastější užití je pro vyjádření matematické operace –



dělení. Pojí se s nominativem (matematické operace), genitivem a akuzativem (vyjádření

prostředku).

διά της Πράγας= přes Prahu56 διά λόγους υγείας= ze zdravotních důvodů57

έξι διά δύο= šest děleno dvěma

Ustálená slovní spojení:57

διά ξηράς= po souši διά θαλάσσης= po moři

διά πυρός και σιδήρου= ohněm a mečem διά μακρών= obšírně, podrobně

διά της βίας= násilně διά της χειρός= rukou

Velmi časté je užití διά jako prefixu sloves a slov od nich odvozených, kdy značí

přes, skrz, roz-.56

- znamená tedy dělení:

διαμοιράζω= separovat διαχωρίζω= oddělovat, odlišovat

- rozdíl, neshoda:

διαφέρω= lišit se διακρίνω= rozeznávat, rozlišovat

- protiklad:

διαμάχομαι= přít se, bojovat διαμαρτύρομαι= protestovat, vzpírat se

- důraz:

διαφθείρω= hubit διακινδυνεύω= riskovat

- vedení, prvenství:

διαπρέπω= vynikat

- vztah mezi dvěma a více:

διακρατικός= mezistátní

56 NEDĚLKA, T. Novořecko – český slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: Asociace řeckých obcí

v ČR, 2002, str. 241. ISBN 80-238-8584-7.
57 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 939, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



- pohyb směrem ven:

διέρχομαι= přecházet, probíjet se διαβαίνω= překračovat

«Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε διά της διπλωματικής οδού.» „Budeme

pokračovat v nátlaku diplomatickou cestou.“
[COHEN R., Οι ΗΠΑ «πληρώνουν» τη μονομέρειά τους . Εφημερίδα: Καθημερινή. 2004/12/26.]

1.1.2.23 εις, ες= do, v

Εις se užívá už pouze v ustálených slovních spojeních, kde se pojí s akuzativem, a

jako prefix sloves. Značí pohyb směrem dovnitř, způsob nebo cíl. Jako předložka do

novořečtiny pronikla ve formě σε.58

Ustálená slovní spojení:58

εις άφεσιν αμαρτιών= v odpuštění hříchů

εις ανώτερα= jen tak dál εις υγείαν= na zdraví

εις άτοπον απαγωγή= důkaz sporem εις το επανιδείν= na shledanou

εις βάρος= na úkor εις μάτην= v marnosti

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených značí pohyb směrem dovnitř:

εισάγω= zavádět εισακούω= vyslyšet, přijímat

είσοδος= vstup εισπνέω= vdechovat

εισέχω = pronikat εισφέρω= vnášet

«Προς το παρόν, κέρδη φαίνεται να αποκομίζουν μόνο τα μικρότερα κόμματα εις

βάρος του δικομματισμού.» „Momentálně se zdá, že (volební) zisky přinášejí pouze ty

menší strany na úkor dvou převládajících stran.“
[ΛΥΓΕΡΟΣ Σ., Το μπαλάκι... είναι ακόμη στα χέρια της κυβέρνησης. Εφημερίδα: Καθημερινή.

2005/05/15.]

1.1.2.24 εκ, εξ= od, z, podle

Forma εξ se vyskytuje, pokud následuje vokál. Jako předložka se v novořečtině

užívá pouze v ustálených slovních spojeních, kdy se pojí s genitivem, či jako prefix sloves,

ze kterého se vyvinul také prefix ξε-. Synonymem v novořečtině je spojení από

58 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 940, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



s akuzativem. Vyjadřuje místo, ve kterém se vymezuje daný objekt, pohyb ven, původ a

způsob.

Ustálená slovní spojení:58

εκ μέρους= z části εκ φύσεως= přirozeně εξ αρχής= z počátku

εκ νέου= znovu, opět εκ προθέσεως= z úmyslu εκ γενετής= od narození

εξ αποστάσεως= z dálky εκ πρώτης όψεως= na první pohled

εκ των υστέρων= zpětně

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených značí především:

- pohyb ven:

εκβάλλω= vylučovat ξεκάνω= zbavovat se

εκδιώκω= vyhánět έκδοση= vydání, edice

- postup, který vede k určité situaci:

εκγερμανισμός= poněmčování εκδημοκρατίζω= demokratizovat

- intenzifikaci:

εκκαθάριση= pročištění έκλαμπρος= zářivý

- vyjmutí:

εκβραχισμός= čištění od balvanů εκθεμελίωση= úplné zničení

«Εκ πρώτης όψεως, τα χρήματα δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα…» „Na první

pohled peníze netvoří závažný problém…“
[Nejisté, Δύσκολο το μέλλον στη Ν.Α.Ασία. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/01/09.]

1.1.2.25 εν= v, na, uvnitř

Tato předložka se v novořečtině už aktivně neužívá, pouze v ustálených slovních

spojeních s ustrnulou formou dativu nebo jako prefix sloves a slov od nich odvozených.

Značí pohyb probíhající směrem dovnitř, nebo uvnitř.

Ustálená slovní spojení:59

59 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 942, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



εν τούτοις= přesně to60 εν ολίγοις= stručně

εν ονόματι= jménem εν συνεχεία= nepřerušeně

εν όψει= v dohlednosti, v zřetelnosti εν σχέσει= ve vztahu, v poměru

εν καιρώ= včas εν μέρει= částečně

εν τέλει= nakonec εν τω μεταξύ= zatímco

Prefix sloves a slov od nich odvozených (před μ, π, β, φ, ψ se vyskytuje ve formě

εμ-, před κ, γ, χ jako εγ-, a před λ, ρ jako ελ-):

- vstup:

ενσκήπτω= vnikat ένεση= injekce

- nabytí, dosažení:

έγχρωμος= vybarvený έμπειρος= zkušený

- podřízení se určité situaci:

έγκυος= těhotná žena εμπόλεμος= ve válečném stavu

«Εν μέρει ευθύνονται και κακές επιλογές χρόνου στις αγορές.» „Na trhu nese

částečně odpovědnost i špatné načasování.“
[ΡΟΓΚΟΦ Κ., Γιατί ο κόσμος έχει λατρέψει τα ελλείμματα. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/01/30.]

1.1.2.26 ένεκα, ένεκεν= kvůli, proto

Předložka ένεκα se v novořečtině užívá především v ustálených slovních spojeních

nebo v literárním či publicistickém jazyce a pojí se s genitivem.

Η αίτηση δεν εξετάστηκε, ένεκα απουσίας του υπευθύνου.61

Ustálená slovní spojení:61

τιμής ένεκεν= honoris causa ένεκα τούτου= z tohoto důvodu

«Ένεκα τούτου, μια δαπάνη μπορεί να συμμετέχει στον προσδιορισμό των

λογιστικών κερδών» „Z tohoto důvodu se může investice podílet na určování účetního

zisku“

60 NEDĚLKA, T. Novořecko – český slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: Asociace řeckých obcí

v ČR, 2002, str. 307. ISBN 80-238-8584-7.
61 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 943, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



[Neurčité., Bez názvu. Περιοδικό: Λογιστής. 1996 .]

1.1.2.27 επί= na, v, do, u, o, po

Επί se v novořečtině vyskytuje hlavně v literárním či publicistickém jazyce nebo

v ustálených slovních spojeních, nepatří mezi běžně užívané předložky. Pojí se s genitivem

a akuzativem (ve významu časovém).

Značí:

- ne blíže specifikovanou dobu – průběh:

Προσπαθώ επί τρία χρόνια να τον βρω.62= Snažím se ho najít po tři roky.

επί πολλά χρόνια= po mnoho let

- období:

Επί δικτατορίας δεν είχαν τις ίδιες ελευθερίες.62= Za diktatury neměli úplně

stejné svobody.

- vztah předmětu vůči prostoru:

επί της στέγης= po střeše επί της θαλάσσης= po moři

επί της γης= po souši

- umístění v prostoru (s názvy ulic):

Το κατάστημα έχει δύο εισόδους, μία επί της Ιπποκράτους και μία επί της

Σόλωνος.62= Obchod má dva vchody, jeden z Hippokratovy a druhý ze Solónovy

ulice.

- téma:

Συγκεντρωθείτε επί του θέματος, σας παρακαλώ.62= Soustřeďte se na téma,

prosím.

επί του καιρού= o počasí

- oponenta:

62 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 944 - 945, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Η ομάδα αυτή πέτυχε συντριπτική νίκη επί της ΑΕΚ.62= Tomuto týmu se

zadařila zdrcující porážka týmu AEK.

- „krát“ v matematických operacích:

έξι επί δύο62= šest krát dva

Ustálená slovní spojení:62

εφ΄όρου ζωής= doživotně επί δεξιά= doprava επί τέλους= konečně

επ’ άπειρον= navždy επί τούτοις= k tomu εφ΄οσόν= pokud

επ’ ονόματι= ve jménu επί παραδείγματι= například

επί κεφαλής= v čele

Jak je patrno z uvedených příkladů, může se επί pojit také s ustrnulým dativem, jež

je důsledkem převzetí některých slovních spojení z katharevusy.

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených (pokud původně následoval vokál

s ostrým přídechem, vyskytuje se ve formě εφ-) vyjadřuje:

- děj probíhající na povrchu:

επικαλύπτω= pokrývat επιθέτω= přikládat επίγειος= pozemský

- konec činnosti:

επίτευγμα= dosažení επιλύνω= vyřešit

- cíl nebo příčinu:

επίδοξος= uchazeč επιζήμιος= škodlivý

«Επί εβδομάδες αναζητούνται τα εγχώρια και διεθνή λόμπι, τα οποία πιέζουν στις

Βρυξέλλες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή…» „Už týdny se hledá domácí a mezinárodní lobby,

která v Bruselu vytváří tlak na Evropskou komisi…“
[ΚΟΛΛΙΑΣ Φ., Ένας απρόσμενος εγχώριος εχθρός του νόμου για τον «βασικό μέτοχο». Εφημερίδα:

Καθημερινή. 2005/04/24.]



1.1.2.28 παρά= přes, přesto, při, u

Παρά nepatří mezi často užívané předložky v novořečtině kromě ustálených

slovních spojení. Výslovnost předložky παρά, stejně jako κατά, může být s i bez důrazu na

přízvučnou slabiku. Oba tyto případy se pojí s akuzativem.

Bez důrazu na přízvučnou slabiku značí:

- nejčastější užití je pro vyjádření času:

τρεις παρά τέταρτο63= tři čtvrtě na tři

- chybějící množství:

Έχασε την εκλογή παρά μία ψήφο.63= Nebyl zvolen o jeden hlas.

Παρά λίγο να σκοτωθούμε στο ατύχημα.63= Μálem jsme se zabili při nehodě.

- střídání:

μέρα παρά μέρα64 = obden σκαλί παρά σκαλί64= ob schod

S důrazem na přízvučnou slabiku vyjadřuje:

- opozici, rozpor:

Έφυγαν παρά τη θέλησή του.63= Odešli proti jeho vůli.

παρά την υπόσχεσή του63= navzdory jeho slibu

- protiklad:

Απέτυχε, παρ’όλες τις προσπάθειές του.63= Neuspěl i přes všechny snahy.

Παρά může mít také funkci spojky ve spojení s částicí να a značí tak

upřednostňování:

Προτιμώ να πάω για καφέ παρά να κάτσω εδώ μαζί σου. = Raději půjdu na kávu,

než abych tu seděl s tebou.

Ustálená slovní spojení:64

63 HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis glossas.

Athína: Pataki, 1998, str. 3, kap. 379 - 380. ISBN 960-378-082-0
64 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 954 - 955, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Παρ’όλα αυτά= navzdory tomu παρ’ελπίδα= přes naději

παρά θίν’αλός= na pobřeží παρ’όλο που= třebaže

Παρά τρίχα= o chlup παρά φύση= proti přírodě

Παρά πάσαν προσδοκία= najednou, nečekaně παραλίγο= málem

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených vyjadřuje:

- blízko, vedle:

παραθαλάσσιος= přímořský παρακάθομαι= přisedávat

- činnost probíhající mimo zákon či mimo obvyklé situace:

παραπαίρνω= nadměrně brát παρακράτος= „šedá eminence“

- nadsázku:

παραλέω= přehánět παραέχω= mít nadbytek

- srovnání:

παραβάλλω= porovnávat παραθέτω= přirovnávat

«Παρά την αλλαγή ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την

πολιτική του αξιοπιστία…» „I přes změnu ve vedení se PASOKu nepodařilo získat

zpět svou politickou důvěryhodnost…“
[ΛΥΓΕΡΟΣ Σ., Το μπαλάκι... είναι ακόμη στα χέρια της κυβέρνησης. Εφημερίδα: Καθημερινή.

2005/05/15.]

1.1.2.29 περί= kolem, okolo, dokola, o, asi

Περί nepatří mezi často užívané předložky v novořečtině, její užití se eliminovalo

na ustálená slovní spojení, na literární či publicistický jazyk nebo na vyjádření přibližné

vzdálenosti, doby, hodnoty. Pojí se s dvěma pády, a to s genitivem a akuzativem.

Vyjadřuje:

- přiblížení počtu, času, místa (s akuzativem):



Περί τα μεσάνυχτα φτάσαμε στην Πάτρα.65= Kolem půlnoci jsme dorazili do

Patrasu.

- ve spojení se slovesy dicendi (s genitivem):

Συζήτησαν περί των εξελίξεων στο Κυπριακό.65= Mluvili o vývoji kyperské

otázky.

Ustálená slovní spojení:65

περί όνου σκιάς= o stínu osla (vyjadřuje lehkomyslnost a hloupost)

περί τινος= oč, o co περί πλείστου= velmi, nadevše

περί αυτού= o tom

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených značí:

- ze všech stran, kolem:

περικυκλώνω= obklopovat περιέλιξη= ovinutí

- otáčivý pohyb:

περιστρέφομαι= otáčet se περιδίνηση= rotace

- péče, pozornost:

περιθάλπω= opatrovat περιποίηση= péče

«Τα περισσότερα στοιχεία συγκλίνουν σε έναν αριθμό μεταναστών περί τις

900.000…» „Většina údajů se přiklání k počtu kolem 900.000 imigrantů…“
[ΓΑΛΑΤΗ Π., Το προφίλ των μεταναστών στην Ελλάδα. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2004/11/21.]

1.1.2.30 προ= před

Předložka προ je synonymem pro vazbu πριν από a užívá se spíše v literárním nebo

publicistickém jazyce. Pojí se s genitivem.

Značí:

- dobu, která předchází ději vyjádřenému slovesem:

65 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 955, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Οι εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας θα διακοπούν έναν μήνα προ των

εκλογών.66= Činnost poslanců bude ukončena jeden měsíc před volbami.

- přední část prostoru:

Ο Αννίβας έφτασε προ των πυλών της Ρώμης.66= Hannibal dorazil před brány

Říma.

Ustálená slovní spojení:66

προ ημερών= před několika dny προ ολίγου= před chvílí

προ παντός= hlavně, v první řadě προ πολλού= dávno

προ Χριστού= př. n. l.

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených je ekvivalentní k českému „před-“:

προπύλαια= propyleje προχωρώ= postupovat πρόωρος= předčasný

προετοιμάζω= připravuji προβλέπω= předvídat πρόγονος= předek

προαγγελία= předběžné oznámení

«Και μόλις προ μηνός έφτασε στα χέρια μου η ποιητική συλλογή της Μαρίας

Τσιούλια-Ρουσοπούλου…» „A sotva před měsícem se mi dostala do rukou sbírka básní

Marie Tsiulia-Rusopulu…“
[ΜΑΣΟΥΡΑ Ρ., Πρόσωπα, 28/11/04. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2004/11/28.]

1.1.2.31 συν= s

Jako předložka se συν v novořečtině užívá pouze v ustálených slovních spojeních,

kdy se pojí s ustrnulým dativem, a pro vyjádření matematické operace „plus“ ve spojení

s nominativem nebo akuzativem. Hojně se vyskytuje jako předpona.

Sčítání:

Πόσο μας κάνει τρία συν τέσσερα;67 = Kolik je tři plus čtyři?

Δύο συν τρία ίσον πέντε.= Dva plus tři se rovná pět.

Ustálená slovní spojení:67

66 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 956, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.
67 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 958, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



συν γυναιξί και τέκνοις= s rodinou συν τη παρόδω του χρόνου= tím, jak čas plyne

συν τοις άλλοις= kromě jiného συν τω χρόνω= časem

συν Θεώ= s pomocí boží τα συν και τα πλην= pro a proti

Prefix sloves a slov od nich odvozených (před vokály a δ, θ, ν, τ se vyskytuje ve

formě συν-, před β, φ, π, ψ jako συμ-, před γ, κ, ξ, χ jako συγ-, před ζ, σ jako συ- a jako

συλ, συρ před λ, ρ):

- spolu s:

συνεργασία= spolupráce σύγχρονος= současný

συνομήλικος= vrstevník

- vztah mezi vícero předměty, osobami:

σύνδεση= spojení συνάφεια= souvislost

συλλογικός= celkový

«… το μοναστήρι αυτό είναι φημισμένο συν τοις άλλοις και για τα γλυπτά της

πρόσοψης του κτιρίου...» „… tento klášter je známý mimo jiné i pro sochy na fasádě

budovy…“
[Neurčitý., Τραύματα στα πρόσωπα των αγίων. Εφημερίδα: Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε.

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ). 1999/05/23.]

1.1.2.32 υπέρ= nad, pro

Υπέρ se běžně v novořečtině neužívá, jen v ustálených slovních spojeních a

v literárním či publicistickém jazyce. Častější užití má jako předpona. Pojí se s genitivem a

akuzativem.

S genitivem značí podporu, zastání:

Τάχθηκαν υπέρ της επανεκλογής.68= Postavili se za to, aby byly znovu vyhlášeny

volby.

S akuzativem má význam překročení množství:

Η εκδήλωση συγκέντρωσε υπέρ τους χίλιους οπαδούς.68= Na této události se sešlo

na tisíc fanoušků.

68 KLERIS, CH, BABINIOTIS, G. Grammatiki tis Neas Ellinikis: domoliturgiki - epikinōniaki.

Athina: Ellinika Grammata, 2005, str. 959, kap. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ISBN 960-406-812-1.



Ustálená slovní spojení:68

υπέρ βωμών και εστιών= (bojujeme) za ideály υπέρ το δέον= více než je nutné

υπέρ πίστεως και πατρίδος= za víru a vlast

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených vyjadřuje:

- umístění nad:

υπέργειος= nadzemní υπέρθυρο= nadpraží

- hyperbolu:

υπέρβαρος= nadměrně těžký υπερβάλλω= přehánět

υπερπροστασία= nadměrná ochrana

- převahu:

υπερισχύω= mít přesilu υπερέχω= držet prvenství

- překonání potíží, poražení nepřítele:

υπερπηδώ= přeskočit, překonat υπερνικώ= zdolávat, přemáhat

«… προκάλεσε τον πρόεδρο Μπους να επιβεβαιώσει τη θέση της κυβέρνησής

του υπέρ ενός "ισχυρού δολαρίου".» „… vyprovokovalo prezidenta Bushe, aby stvrdil

postoj vlády ve prospěch "silného dolaru".“
[ΓΚΟΛΝΤΣΤΑΪΝ Μ., Υγιής δολαριακή πολιτική αντί υποκριτικής ρητορείας περί «ισχυρού

δολαρίου». Εφημερίδα: Καθημερινή. 2005/01/30.]

1.1.2.33 υπό= pod

Jako předložka se v novořečtině ve většině případů neužívá, kromě ustálených

slovních spojení s akuzativem a jako předpona. Nicméně se užívá v literárním či

publicistickém jazyce, kdy se pojí s genitivem:

Jako předložka vyjadřuje podmínku či podřazenost:

Ξεκίνησαν την επίθεση υπό τις διαταγές του υπολοχαγού.68= Započali boj pod

příkazy poručíka.

Ustálená slovní spojení:68

υπό την προστασία= pod ochranou υπό σκιάν= ve stínu

υπ’όψιν= pod dohledem υπό το έδαφος= pod povrchem



υπό τον ήλιο= pod sluncem υπό την πίεση= pod tlakem

Jako prefix sloves a slov od nich odvozených značí:

- umístění „pod“:

υπόγειο= sklep υπέδαφος= podzemí

- vztah podřazenosti:

υποταγή= podřízení υπόκοσμος= podsvětí

- podněcování děje:

υπόδειξη= naznačení υποδαυλίζω= rozněcovat

- pohyb zpět:

υπαναχωρώ= ustupovat υποτροπή= návrat

«Εάν έχετε ήδη διαβήτη, μπορείτε να τον διατηρήσετε υπό έλεγχο…» „Pokud již

máte diabetes, je možné jej držet pod kontrolou…“
[Neurčitý., Προλάβετε έγκαιρα τον διαβήτη. Εφημερίδα: Καθημερινή. 2004/11/14.]



Předložky ve starořečtině

Původně byla předložka ve starořečtině volným (samostatným) příslovcem

omezujícím význam slovesa, ale nebyla s ním přímo spojená. V tomto užití mohou být

nazývány adverbiálními předložkami – často také používané ve větách, ve kterých nepřímá

okolnost závisela přímo na slovese bez ohledu na předložky – příslovce. Postupně byla

předložka – příslovce přenesena do užšího spojení buď se slovesem, odkud vznikly

složeniny (ἄπο βαίνω jdu pryč = ἀποβαίνω odcházím)69, nebo s podstatným jménem.

Potom se předložky začaly spojovat se jmennými pády – jako příslovce – a rozlišovaly

jejich různé významy. Časem začalo být toto spojení pojímáno tak, jako by byl nepřímý

pád na předložce závislý69. Předložky se pojily i s adverbii a vytvářely tak ustálená slovní

spojení: ἐς ἀεί navždy69.

1.2 Starořecké předložky a pády

Původně, jak již bylo uvedeno, byly předložky adverbii a to adverbii místními.

Takovýto původ předložek vytváří jejich propojení s pády. Totiž většina pádů umísťuje

podstatné jméno nějakým způsobem do prostoru. Avšak není to tak úplně zřejmé pro

nominativ (pád vyjadřující podmět) a akuzativ (pád vyjadřující předmět), i když v řečtině

nemá ani podmět ani předmět definovatelnou pozici ve větě. V jazycích, ve kterých se

eliminuje pádový systém, jako v řečtině, která ztratila ablativ (αφαιρετική), lokál (τοπική)

a instrumentál (οργανική), se místní významy postupně účelně vázaly k předložkám –

místním příslovcím, které prostřednictvím lexikálního významu pomohly objasnit význam

daného pádu, jelikož nevelký počet pádů nevyhnutelně vedl k nejasnostem.70

Starořecké předložky se pojí s pády i slovesy, některé s jedním pádem, jiné se

dvěma a jiné se třemi (viz tabulka 1). Jedna předložka může mít ve spojení s týmž pádem

několikerý význam.

69 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad, 1998, str.

214, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.
70 Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας. ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

[online]. 2011 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_053.html



Pád s jedním pádem se dvěma pády se třemi pády

Akuzativ ἀνά*, εἰς
διά, κατά, μετά,

ὑπέρ
ἐπί, παρά, περί,

πρός, ὑπό
Genitiv

ἀντί, ἀπό, ἐκ (ἐξ),

πρό

Dativ ἐν, σύν

Tabulka 171

* U básníků se pojí s dativem.

1.3 Užití starořeckých předložek

V této části se nebudeme zabývat všemi starořeckými předložkami, pro účely této

práce postačí uvést ty předložky, které jsou užívané také v novořečtině (tzv. archaické

předložky). Dělíme je na:

- primární předložky

- sekundární předložky (adverbiální)

Primární předložky

1.3.1.1 ἀνά = na, po

Tato předložka se pojí s jedním pádem a to akuzativem*, kdy udává míru časovou a

místní. Znamená tedy na, nad, nahoru, navrch, ale také udává pohyb po povrchu, ve

významu časovém – po nějakou dobu (ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν72 = po celý den) a také má

význam dělení, podílu (ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον72 = podle téhož poměru) – tento význam se

užívá i v novořečtině a sama předložka se užívá jako prefix nebo v ustálených slovních

spojeních a je nahrazena předložkou (ε)πάνω.
* U básníků se ale pojí s dativem, kdy s sebou nese význam místa a to určitou pozici v prostoru.

71 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad, 1998,

str. 215, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.
72 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad, 1998, str.

216, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.



1.3.1.2 ἀντί = proti, před, za

elize ἀντ’/ ἀνθ’ (pokud následuje ostrý přídech)

Pojí se výhradně s genitivem, kdy si s sebou předložka nese primární význam, tedy

místní, a znamená proti, před. Tento význam se vytrácí v attickém i v ostatních dialektech

a nese si s sebou sekundární význam nahrazování, který se udržel i v novořeckém jazyce

(αντί για), kde se užívá jako prefix nebo v ustálených slovních spojeních.

Ve složeninách znamená proti, místo, za.72

1.3.1.3 ἀπό = od

elize ἀπ’/ ἀφ’ (pokud následuje ostrý přídech)

Primární význam této předložky je odstranění, separace, vzdálenost, místní a

časové východisko, ale přeneseně i rozšíření, původ, příčina, způsob a prostředek. Vždy se

pojí s genitivem. Předložka ἀπό vyjadřuje východisko zvenčí. Její užití v novořečtině

postupně vytěsnilo ἐκ a patří tak mezi primární předložky.

Ve složeninách znamená od, zpět, vy-.72

1.3.1.4 διά = skrze

Prvotní význam (zvlášť, ve dvou) se v řečtině zachoval pouze jako prefix sloves

(διαχωρίζω), zatímco jako předložka získává nový význam – kvůli, z důvodu.

V novořečtině tento význam přebírá předložka για a užívá se především jako prefix nebo

v ustálených slovních spojeních.

Předložka se pojí se dvěma pády a to s genitivem a akuzativem. V případě, že se

pojí s genitivem, vyjadřuje směr přes a to jak ve významu místním a časovém, tak i např.

způsobovém nebo vyjadřuje nástroj a prostředek. Zřídka, především v poezii, ve spojení

s akuzativem v rámci místního či časového rozpětí zdůrazňuje vzdálenost mezi dvěma

body. Mimo to se význam také později ve spojení s akuzativem přesunul na úroveň

kauzality, jak je již výše uvedeno.

Ve složeninách může mít až 3 různé významy, a to: skrz/přes, zcela nebo roz-.73

73 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998, str. 217, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.



1.3.1.5 εἰς, ἐς = do, k, v, na

Pojí se pouze s akuzativem a udává směr, zejména pohyb ku prostředkům, nebo

poukazuje na ukončení pohybu. Časově vyjadřuje až do, tedy označuje časový bod

nějakého stavu nebo děje.

Ve složeninách znamená do, v.73

V novořečtině se tyto skutečnosti vyjadřují předložkou σε, εἰς se tak zachovala

pouze v určitých složeninách.

1.3.1.6 ἐκ, ἐξ = z

Ve tvaru ἐκ se užívá, pokud následuje konsonant, ἐξ pokud následuje vokál

s ostrým přídechem.

Pojí se pouze s genitivem. Udává vzdalování se od vnitřního prostoru a přeneseně

také přímý původ či způsob nebo příčinu. Je antonymem k εἰς. V novořečtině přetrvává

pouze jako prefix i ve formě ξε nebo v ustálených slovních spojeních.

Ve složeninách primárně znamená z-, vy-, sekundárně pak zcela.73

1.3.1.7 ἐν, ἐνί = v, mezi, na

Udává především stanovisko vůči nějakému místu v rámci nějakého vymezeného

území. Pojí se výhradně s dativem. V některých archaických dialektech značí, ve spojení

s akuzativem, pohyb směrem dovnitř. Tento význam se udržel v některých složeninách

(např. ἐμβαίνω)74, ale v attickém dialektu, ve kterém se tato předložka pojí pouze

s dativem, stanovisko vůči danému místu a pohyb se rozlišují. V novořečtině εἰς (ve formě

σε) nahradilo ἐν, což vedlo ke sloučení udání stanoviska k místu a pohybu směrem k místu

(Πηγαίνω στο σχολείο, είμαι στο σχολείο) a používá se tak spíše v ustálených slovních

spojeních a jako prefix.

Ve složeninách znamená v, na.74

1.3.1.8 ἐπί = na

elize ἐπ/ ἐφ’ (pokud následuje vokál s ostrým přídechem)

74 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998, str. 218, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.



(ἐπί se vyskytuje také jako ὄπι a πι např. πιέζω)75

Pojí se se třemi pády s velmi mírnými sémantickými rozdíly. Vyjadřuje vztah

předmětu vůči nějakému prostoru/ povrchu. Ve spojení s genitivem znázorňuje skutečný,

ale nějakým způsobem omezený vztah předmětu vůči danému povrchu, časově může

vyjadřovat vymezenou dobu, v přeneseném významu také okolnosti. S dativem je předmět

umístěn na povrchu bez určitého upřesnění celkového či omezeného vztahu. Význam

určitého oslabení s sebou nese jak ve spojení s genitivem, tak i s dativem. S akuzativem

značí přímé vztahy, s důrazem na rozlohu místa a na dobu trvání.

Ve složeninách znamená na, za, proti, nad.

V novořečtině je zachována jako prefix a v ustálených slovních spojeních.

1.3.1.9 κατά = po

elize κατ’/ καθ’(pokud následuje ostrý přídech)

Ve spojení s akuzativem vyjadřuje místní a časové rozpětí, přes něco. Pojí se též

s genitivem a nese tak v sobě význam pod.

Ve složeninách znamená dolů, zcela, proti, zpět.76

V novořečtině se užívá i v běžné mluvě k vyjádření směru nebo k přiblížení se

nějakému času ve spojení s genitivem i akuzativem.

1.3.1.10 μετά = mezi, s

elize μετ’/ μεθ’ (pokud následuje ostrý přídech)

Primární význam této předložky je mezi, uprostřed, spolu s. Pojí se se třemi pády –

genitivem, dativem a akuzativem. S dativem (místním) umísťuje předmět doprostřed.

S dativem je užívána především u básníků - zde ve významu mezi (μετά πρώτοισι = mezi

prvními).77 S genitivem určuje polohu předmětu jako součást celku, z čehož vyplývá

význam součinnosti = s. S akuzativem značí, že je předmět součástí jakési skupiny = mezi.

Její místní význam byl později zcela pohlcen jejím sekundárním významem,

jakožto nějaký doprovod = s. Prostřednictvím jejího příbuzného nářečního slova πεδά má

75 Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας. ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

[online]. 2011 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_053.html
76 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998, str. 219, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.
77 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998, str. 220, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.



význam posloupnosti a odtud s sebou nese význam časový – po, a užívá se tak i

v novořečtině.

Ve složeninách znamená mezi, s, spolu, za, po (tom).76

1.3.1.11 παρά = při

elize παρ’

Pojí se se třemi pády, s genitivem, dativem a akuzativem. Ve spojení s genitivem

má význam – od tohoto místa a dál a přeneseně značí počátek nějaké činnosti či situace.

S dativem (místním) umísťuje předmět do prostoru a má význam blízkosti.

S akuzativem udává směr, rozsah či odpor.

Ve složeninách znamená při, mimo, k, od.

V novořečtině se vyskytuje v ustálených frázích (παρά κρύο) – tak značí odpor,

nebo jako předpona sloves a tím značí něco nesprávného.

1.3.1.12 περί = kolem, okolo, o

Pojí se se třemi pády, s genitivem, dativem a akuzativem. S genitivem značí

vymezení určitého místa, především se tak užívá v poezii = kolem. Společně s genitivem

se pojí v ustálených frázích a nese s sebou význam příliš, velice a také vynikání ve

schopnosti, zdatnosti či jako ekvivalent k české předložce o.

S dativem má význam místní (užívá se tak zřídka v próze)77 kolem, na.

S akuzativem udává směr a vytyčuje prostor = kolem a užívá se tak i ve významu

časovém - proti.

Ve složeninách znamená kolem, ob-, pře-.

V novořečtině se užívá zřídka, spíše v ustálených slovních spojeních nebo

v literárním jazyce a také jako prefix sloves.

1.3.1.13 πρό = před

Pojí se pouze s genitivem a význam je místní - udává výchozí místo v prostoru a

znamená „před“ – i časový, kdy udává přibližnou dobu, která předcházela dané akci =

„před“ a v některých případech může mít také význam zastoupení nebo srovnávací = raději

než, místo.

V novořečtině se udržela pouze v některých slovních spojeních užívaných spíše

v literárním jazyce.

Ve složeninách znamená (v)před.



1.3.1.14 πρός = proti, k

Pojí se se třemi pády, s genitivem, dativem a akuzativem.

S genitivem má význam místní – k, před. Vyjadřuje původ (z matčiny, z otcovy

strany), udává prospěch, či neprospěch (být při kom – být v něčí ochraně).78

S dativem má opět především význam místní a to „v blízkosti něčeho“. Přeneseně

znamená „mimo to/ kromě toho“ a může mít i význam zabývání se něčím.

S akuzativem s sebou nese hlavně význam směrový – k. Udává také přibližný čas

(kolem poledne), způsob nebo i účel.

Je to vlastně jediná předložka ve starořečtině, která funguje v určitých slovních

spojeních jako příslovce.

Ve složeninách znamená k, k tomu = při-dávám.

V novořečtině se předložka vyskytuje ve významu směru.

1.3.1.15 σύν, ξύν = s

Užívá se hlavně jako prefix sloves, ale existuje i jako samostatná předložka, ale

v attické próze ustupuje předložce μετά + gen.79 Pojí se výhradně s dativem. Udává

společnost, doprovod a spolupráci bez ohledu na to, zda vztah mezi jednotlivci je nebo

není stejný.

Pravděpodobně slabika „ξυ“ ve slově „μεταξύ“ je pozůstatkem „ξύν“.

V novořečtině se vyskytuje jako prefix nebo v ustálených slovních spojeních.

Ve složeninách znamená s, spolu.

1.3.1.16 ὑπέρ = nad, přes

Pojí se s genitivem nebo akuzativem a značí směr či rozsah. Ve spojení s genitivem

s sebou nese význam místní nad, ale i nějakou náhradu nebo zastoupení = za koho.

S akuzativem má význam místní i časový – nad, přes (nějaký přebytek) a přeneseně

může značit převahu či nějaké porušení (např. proti sudbě).

78 Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας. ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

[online]. 2011 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_053.html

79 NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998, str. 222, kap. 5 O předložkách. ISBN 80-7021-283-7.



Ve složeninách znamená nad, vy-, přes, za-, pro a pře- (příliš).

Tato předložka se v novořečtině téměř nevyskytuje, pouze v literárním jazyce a

jako prefix.

1.3.1.17 ὑπό = pod

elize ὑπ’/ ὑφ (pokud následuje ostrý přídech)

Pojí se se třemi pády, s genitivem, dativem a akuzativem.

S genitivem vyjadřuje, že předmět zaujímá místo pod povrchem, má také ale

význam důvodový i způsobový.

S dativem se pojí především ve významu místním, kdy umísťuje předmět pod, ale

také může vyjadřovat podřízenost, závislost či dohled.

S akuzativem má opět význam místní, kdy je předmět přičleněn pod nějaký povrch.

V novořečtině se užívá pouze jako prefix sloves, byla nahrazena složenou

předložkou κάτω από.

Ve složeninách znamená pod, zdola, u-stupuji, tajně odnáším.79

Sekundární předložky

Sekundární předložky mají pozdější původ, i když jsou ve formě adverbií užívány

už v Homérovi. Vznikly z ustrnulých pádů. Od primárních předložek se liší také tím, že se

neužívají jako prefixy sloves a také tím, že se pojí vždy jen s jedním pádem až na

minimum výjimek s genitivem.

1.3.1.18 ἄνευ= bez

Pojí se výhradně s genitivem. Značí odluku, výjimku nebo separaci. Původně se

tato předložka užívala jako adverbium - ἄνευθε, ἀπάνευθε, které užívá Homér.78

V novořečtině je nahrazena předložkou χωρίς.

1.3.1.19 ἐκτός= venku, vně

Tato předložka pochází od ἐκ. Pojí se výhradně s genitivem. Ve významu místním

vyjadřuje umístění mimo vymezený prostor nebo mimo akci, kterou udává sloveso. Užívá

se také v přeneseném významu – „kromě“, „bez“.

V novořečtině se běžně užívá ve významu „mimo“.



1.3.1.20 ἐναντίον= před, naproti

Pojí se výhradně s genitivem. Je to ustrnulý tvar adjektiva ἐναντίος, jež je

složeninou dvou předložek ἐν + ἀντί. Vyjadřuje umístění před vymezeným objektem nebo

naproti němu.

V novořečtině se užívá spíše v přeneseném významu.

1.3.1.21 ἕνεκα / ἕνεκεν = pro, ze

Pojí se s genitivem a indikuje příčinu, účel nebo odkaz.

V novořečtině je ve významu příčinném nahrazována εξαιτίας a k vyjádření účelu

se více užívá složenina για να.

1.3.1.22 ἕως= až (do)

Pojí se s genitivem a značí místní nebo časový limit. Jejím synonymem je μέχρι,

stejně tak je tomu i v novořečtině, kde se její význam nezměnil.

1.3.1.23 μεταξύ= mezi

Pojí se s genitivem a znamená mezi. V novořečtině si tato předložka tentýž význam

udržela a běžně se užívá.

1.3.1.24 μέχρι= až (do)

Označuje místní i časový limit a pojí se s genitivem. V novořečtině se běžně užívá

v tomtéž významu – až do.



Závěr

Cílem této práce bylo vyložit a klasifikovat nové a archaické předložky užívané

v moderní řečtině, podat výklad o jejich užívání a dokázat na obecných i konkrétních

příkladech, že jsou nedílnou součástí novořeckého jazyka. Nejprve bylo důležité obecně

určit a definovat pojem „předložka“ a zjistit tak, co vlastně můžeme považovat za

předložku. Poté je zde krátce nastíněn vývoj jazyka a tím i jeho vliv na vývoj řeckých

předložek.

Předložky v novořečtině jsem rozdělila do tří kategorií: primární, sekundární,

složené a archaické. U každé z kategorií je patrný vliv starořečtiny, ať se jedná o jejich

původ, či o vazby s pády. Postupem času u některých předložek docházelo k sémantickým

změnám, nicméně žádná taková změna není nikterak radikální, aby extrémně ovlivnila

význam samotné předložky. Jedná se tedy spíše o menší sémantické změny, které mají své

opodstatnění. Podstatnou měrou k těmto změnám přispěl zánik dativu a potřeba jazyka ho

nahradit.

Mezi nejpoužívanější předložky v novořeckém jazyce patří předložky primární.

Z těchto je nejčetnější předložka σε, jejíž využití je velmi široké a umožňuje náhradu

zaniklého dativu. Co se týče sekundárních předložek, ve většině gramatik jsou zde uvedené

sekundární předložky řazené pod předložky archaické, avšak kvůli jejich častému výskytu,

aktivnímu užívání a proto, že se ve většině případů pojí s více než jedním pádem, zařadila

jsem je právě do kategorie sekundárních předložek.  Nejsilnější z nich jsou hlavně κατά a

μετά. Kromě základního přehledu řeckých předložek, jejich významů a ukázkového použití

v příkladech, které jsem čerpala z databáze ETHEG, jsem se zaměřila také na složené

předložky, které jsou pro řecký jazyk typické a tvoří předložkový celek s jedním

významem, buď ze spojení dvou předložek, nebo předložky a adverbia. Některé předložky

se též vážou s částicí να a tvoří tak spojovací výrazy v souvětích. Nejtypičtější z nich je

vazba για να, jež udává účel. Archaické předložky naopak pomalu ztrácí svoji pozici

v aktivním užívání jazyka, nicméně se udržely hlavně v ustálených slovních spojeních a

jsou velmi četně užívány jako prefixy. Sem též patří předložka από, která je ale běžně

užívána, a proto jsem ji zařadila k předložkám primárním.

Druhá část práce se zabývá klasifikací starořeckých předložek a jejich výčtem,

který jsem omezila pouze na ty předložky, jež jsou uvedené v kapitolách o předložkách

v novořečtině proto, aby zde byl nastíněn kontrast mezi jejich užitím a vazbami mezi

novořečtinou a starořečtinou.



Seznam použité literatury:

BABINIOTIS, J. Lexiko tis neas ellinikis glossas: me scholia ja ti sosti chrisi ton

lexeon ; erminevtiko, etymologiko, orthografiko, synonymon - antitheton, kyrion onomaton,

epistimonikon oron, akronymion. 2. vyd. Athina: Kentro Lexikologias, 2002, 2256s. ISBN

960-86190-1-7

NIEDERLE, J., NIEDERLE, V., VARCL, L. Mluvnice jazyka řeckého.  Praha: Vyšehrad,

1998. ISBN 80-7021-283-7

TRIANTAFYLLIDIS, M. Neoelliniki grammatiki. vyd. r. 2003. Athina: OEDB, 252 s.

ISBN 960-06-0024-4

DOSTÁLOVÁ, R., FRANC-SGOURDEOU, C. Základní kurz novořeckého jazyka. 1. vyd.,

Praha: SET OUT, 2008. 497s. ISBN 978-80-86277-65-3

TSOPANAKIS, A. Neoelliniki grammatiki. 2. vyd. Thessaloniki: Adelfon kiriakidi,

1994, 828 s. ISBN 960-343-262-8

ZERVA, G. „Nebojte se řečtiny …“. Praha: NEMESIS, spol. s. r. o., 2005, 188 s. ISBN

80-239-5066-5.

TZARTZANOS, A. Neoelliniki syntaxi tis koinis dimotikis Α’, 2. vyd., Athény:

Organismos ekdoseos scholikon vivlion, 1946. 351 s. ISBN neuvedeno

BORTONE, P. Greek Prepositions: from antiquity to the present. 1. vyd., New York:

OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010. 362s. ISBN 978–0–19–955685–4

MACKRIDGE, P. The Modern Greek Language: a descriptive analysis of standard

Modern Greek. 1. vyd., New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1985. 387s. ISBN

0-19-815770-3



HOLTON, D., FILIPPAKI-WARBURTON, I., MACKRIDGE, P. Grammatikí tis ellinikis

glossas. Athína: Pataki, 1998, 495s. ISBN 960-378-082-0

SMYTH, HERBERT WEIR. Greek grammar. Cambridge: Harvard University

Press, 2002, 784 s. ISBN 06-743-6250-0

.

BROWNING, R. I elliniki glossa, meseoniki ke nea. 2. vyd. Αθήνα: Παπαδήμα, 1991.

299 s. ISBN 96-020-6228-2.

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας. ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[online]. 2011 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_053.html

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) [online databáze]. Ινστιτούτο
Επεξεργασίας του Λόγου, 1999 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://hnc.ilsp.gr/user.asp




