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Abstrakt 

Tato bakalářská práce si klade za cíl demonstrovat na příkladu publicistiky Lidových 

novin úbytek přechodníků (zvláště slovesných) za posledních 120 let a zároveň má 

potvrdit, že i v současné publicistice Lidových novin se přechodníky nacházejí. Práce 

obsahuje nástin vývojové dynamiky přechodníků v publicistice Lidových novin a také 

rozbor některých použitých přechodníků. Součástí práce je i obsáhlá kapitola popisující 

teoreticky problematiku přechodníků, z nichž vycházejí kvantitativní zjištění v praktické 

části práce, a také kapitola týkající se publicistiky a jejích žánrů. 

 

Abstract 

This bachelor thesis aims at demonstrating, in the example of Lidové noviny 

opinion journalism, the decline of the transgressives (especially verbal) in the past 120 

years and at together with it should confirm that even in the current opinion journalism 

of Lidové noviny, transgressives are found. The work contains an outline of the 

developmental dynamics of transgressives in opinion journalism in Lidové noviny as 

well as an analysis of some used transgressives. Part of the thesis is also a voluminous 

chapter describing theoretically the problems of transgressives, from which the 

quantitative findings in the practical part of the thesis are based, as well as the chapter 

focused on opinion journalism and its genres. 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil přechodníky v publicistice 

Lidových novin, neboť se o problematiku přechodníků v češtině delší dobu zajímám.  

Přechodník je v češtině gramatickým jevem okrajovým, omezeným takřka pouze 

na psaný projev. V jazykovědných příručkách se píše, že přechodníky jsou projevem 

vyššího stylu a jeden z druhů textů, v nichž se vyskytují, je intelektuální publicistika, 

kterou lze najít právě na stránkách Lidových novin. Ty jsou nejdéle vycházejícím 

deníkem v české mediální krajině – vycházejí od roku 1893, byť s přestávkou v období 

socialismu. Tento fakt z nich činí ideální periodikum pro zkoumání úbytku přechodníků 

v čase. Cílem této práce je potvrdit úbytek přechodníků (zejména těch slovesných) na 

příkladu publicistiky v Lidových novinách. Pokusím se též zjistit, zda se i v současných 

Lidových novinách lze s přechodníky setkat. 

V první části se zaměřím na morfologické vlastnosti přechodníků, na způsoby 

jejich tvoření, a uvedu pravidla pro jejich užívání. Připojím kapitolu o jejich 

stylistických vlastnostech, stručně se zmíním o přechodnících v jiných jazycích a popíšu 

publicistiku a její žánry. Přidám i stručnou kapitolu o historii Lidových novin. V další 

části budu na základě zvolené metodiky analyzovat výskyt a užití přechodníků, jež jsem 

v Lidových novinách, a to v různých obdobích, nalezl.  
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1 Přechodník 
 Přechodník je morfologický prostředek – jmenný slovesný tvar s funkčním 

příznakem okolnostním.
1
 Přechodník (transgresiv) je slovesný tvar neurčitý, vyjadřující 

vid, slovesný rod a čas; odráží také jmenné kategorie podstatného jména, s nímž se 

shoduje.
2
 Mezi přechodníky se zahrnují i ustrnulé přechodníky, jejichž slovesná platnost 

je oslabena a které přešly k jiným slovním druhům (k příslovcím, k předložkám).
3
 Za 

přechodníkovou konstrukci se považuje polovětná konstrukci, kterou tvoří přechodník 

rozvíjený jedním nebo více členy, případně závislými větami, i přechodník nerozvitý.
4,5

 

Přechodníky jsou do jisté míry, podobně jako příčestí, na přechodu od sloves 

k přídavným jménům.
6
 

Přechodník slouží ke zhuštění (kondenzaci) větné výpovědi.
7
 Při dekondenzaci 

se pak použije obvykle vedlejší věta, kterou nahrazuje právě přechodníková konstrukce 

– Robert Adam píše: „Vedle souřadného souvětí slučovacího a podřadného souvětí 

s vedlejší větou časovou může být konkurentem/alternativou přechodníkové konstrukce 

i souvětí s vedlejší větou např. příčinnou nebo třeba přípustkovou.“
8
 Přechodníky jsou 

tudíž prostředkem jazykové ekonomie. Dnes je ovšem jejich používání řídké.
9
 

Přechodníky jsou omezeny na psaný jazyk s nemnohými výjimkami (čtené projevy, 

prostředek jazykové komiky či idiolekt jedinců toužících ozvláštnit svoji mluvu).  

Přechodníky se zachovaly v nářečích východomoravské nářeční skupiny 

(i v mluvené podobě), ovšem pouze jako silně adverbializované zbytky přechodníku 

přítomného bez požadavku shody s podmětem a stejnopodmětosti. Např. Iďa do 

kravína, začalo pršať
10

. Přechodník minulý se v nářečích nedochoval ani ve zbytcích.
11

 

Při tvorbě přechodníků – jak dokonavého, tak nedokonavého se v těchto nářečích 

                                                 
1
 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. Acta 

Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, str. 9. 
2
 ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 

80-85866-57-9, str. 223. 

3
 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 121. 

4
 Tamtéž, str. 9. 

5
 Této definice se přidržuji v celé práci. Za přechodníkovou konstrukci nepovažuji ve shodě s Dvořákem 

konstrukce s přechodníkem ustrnulým. 
6
 ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk, str. 88. 

7
 PRAVDOVÁ, Markéta a SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: 

Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8, str. 407. 
8
 ADAM, Robert. Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 2012, 4, str. 16. 

9
 CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 

978-80-246-1743-5, str. 249; Cvrček píše, že podíl přechodníků na všech slovesných tvarech je dnes pod 1 %. 
10

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X, str. 353. 
11

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 55. 
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používá formant přechodníku přítomného – přinda (ve spis. jazyce přišed, přišedši, 

přišedše), zavolaja (zavolav, zavolavši, zavolavše).
12

 

Přechodníky mají hierarchizační funkci – vyjadřují děje, které autor projevu 

hodnotí z hlediska dílčího komunikačního cíle jako druhotné.
14

 

Přechodníky se vyvinuly do praslovanštiny z původní nominální věty, respektive 

z nominálního přísudku a zachovávaly, ještě i ve staré češtině, důsledně kongruenční 

kategorie pádu, čísla a rodu. Kongruence pádu postupně zanikla a v 16. století začaly 

přechodníky ustrnovat ve tvaru jediném, tento vývoj byl dovršen ve všech slovanských 

jazycích vyjma češtiny.
15

 V češtině se kongruence přechodníků pomalu vytrácela, 

zejména v nižším stylu a v mluvené podobě jazyka. Přechodníky pak kodifikoval Josef 

Dobrovský na základě jazyka Bible kralické, v níž byl zachycen starší stav (vyžadována 

kongruence čili shoda s rodem a číslem podmětu a také stejnopodmětost). Z tohoto 

důvodu se gramatika přechodníků nestala součástí jazykové kompetence rodilého 

českého mluvčího a je nutno se je učit.
16

 S tímto všeobecně přijímaným názorem
17

 

o Dobrovského „znovuvzkříšení“ kongruentních přechodníků nesouhlasí Emil Dvořák. 

„Naproti tomu rozlišování přechodníků podle čísla a (v sg.) jmenného rodu bylo 

v souladu jak se starší literaturou vyššího a středního stylu, tak s gramatickou tradicí. 

Josef Dobrovský pro ně nevytvořil žádná nová pravidla, jen vahou své autority přispěl 

k zachování spisovné normy, k níž čeština během vývoje dospěla.“
18

 Ve staré češtině se 

objevovaly vedle stejnopodmětých přechodníků i přechodníky různopodměté, ty 

ustoupily v době humanistické, nemajíce paralelu v latině, obrozenská čeština 

požadavek stejnopodmětosti přechodníků přejala a je platný dodnes.
19

  

Názvosloví přechodníků je v mluvnických příručkách a v učebnicích 

rozkolísané, je to dáno především tím, že je nevyhovující – např. termín přechodník 

přítomný označuje často pouze přechodník vytvořený od přítomného kmene 

                                                 
12

 BALHAR, Jan, JANČÁK, Pavel. Český jazykový atlas. Praha: Academia, 2011. ISBN 80-200-0014-3, 

str. 600. Dostupné i z http://cja.ujc.cas.tr.cz/CJA4/.  
14

 DVOŘÁK, Emil. Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků. Naše řeč. [online]. 1983 (ročník 66., 

číslo 4.) [cit. 25. 4. 2017] Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&vol=66#h4. 
15

 Viz kapitola 1.10. 
16

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny, 

str. 352–353. 
17

 KOMÁREK, Miroslav,  BLÁHA, Ondřej. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-

7294-591-7, str. 38. 
18

 DVOŘÁK, Emil „Umělá“ pravidla Josefa Dobrovského. Slovo a slovesnost. Praha, 1979. 40(1), str. 

32–35. Dostupné z http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2579.  
19

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana (eds.). Encyklopedický slovník češtiny, str. 

353. 
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nedokonavých sloves, zatímco někdy zahrnuje tvary i tzv. přechodníku budoucího.
20

 

Tento termín je poněkud nevyhovující kvůli tomu, že se děj vyjádřený přechodníkem 

může odehrávat ve všech třech časech, a nikoliv jen v přítomném – podobně je tomu též 

u termínu přechodník minulý. Důležité je rozlišovat kritérium tvaru přechodníku 

a kritérium jeho časového významu. Termíny přechodník přítomný a přechodník minulý 

se postupně nahrazují vhodnějšími termíny přechodník pro předčasnost, přechodník pro 

současnost.
21

 Tyto termíny však zatím najdeme pouze v jazykovědných příručkách, 

v učebnicích pro základní i pro střední školy se stále používají pouze termíny 

přechodník minulý, přechodník budoucí. 

Dělení bývá dle tří kritérií – podle kmene slovesa, z něhož je přechodník 

utvořen; podle dokonavosti slovesa a podle významu (relativního času).
22

 Druhé a třetí 

hledisko přitom spolu do jisté míry splývají v jedno. V učebnicích pro základní školy 

a pro střední školy se uvádí pouze přechodník přítomný a minulý, první tvořen výhradně 

od nedokonavých sloves, druhý pak od dokonavých, příkladem budiž učebnice pro 

střední školy Český jazyk v kostce
23

, Učebnice českého jazyka pro střední školy
24

 nebo 

učebnice Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Ta navíc u obou uvedených typů 

přechodníků uvádí i vhodnější názvy („přechodník přítomný – výstižnější termín je 

přechodník pro současnost“, resp. „přechodník minulý – výstižnější termín je 

přechodník pro předčasnost“
25

). Tyto učebnice se vůbec nezmiňují ani o přechodnících 

trpných (přítomném i minulém). Zmínku o trpných přechodnících lze nalézt v učebnici 

Český jazyk pro 2. ročník gymnázií, kde je ovšem poučení o přechodnících jinak velmi 

stručné.
26

 Vcelku rozsáhlou kapitolu o přechodnících, včetně přechodníků trpných, 

obsahuje Základní mluvnice českého jazyka, jež je určena pro střední školy.
27

 Ve všech 

těchto učebnicích se používají termíny přechodník přítomný a přechodník minulý, 

                                                 
20

 Pokud není v této práci výslovně řečeno, že se jedná o přechodník trpný, jedná se vždy o přechodník 

činný.  
21

 ŠTÍCHA, František. Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011. Lingvistika. ISBN 978-80-

200-1845-8, str. 1124. 
22

 Viz např. Encyklopedický slovník češtiny, str. 352–353. 
23

 SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. 

Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0189-0, str. 95. 
24

 MARTINEC, Ivo, TUŠKOVÁ, Jana Marie, ZIMOVÁ, Ludmila, HOFFMANNOVÁ, Jana, JEŽKOVÁ, 

Jaroslava, VAŇKOVÁ, Jana, BEZPALCOVÁ, Vladimíra. Učebnice českého jazyka pro střední školy. 

Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-779-3, str. 70. 
25

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. 2., upr. vyd. Praha: SPN – 

pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-501-3, str. 120–121. 
26

 KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické 

nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7235-535-8, str. 217. 
27

 STYBLÍK, Vlastimil et al. Základní mluvnice českého jazyka. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické 

nakladatelství, 2007. 243 str. ISBN 80-7235-018-8, str. 123–124. 
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i když jazykovědci se vyslovují pro vhodnější termíny přechodník pro současnost, 

přechodník pro předčasnost.
28

 

Emil Dvořák píše: „Současná spisovná čeština dospěla k zjednodušenému stavu, 

kdy ze čtyř možných kombinací vidu a času zachovala jen dvě.“
29

 Dvořák má na mysli 

přechodník přítomný nedokonavých sloves a přechodník minulý sloves dokonavých, jež 

jsou zjednodušeně nazývány přechodníkem přítomným a minulým; ve výčtu přitom 

vynechává přechodník přítomný dokonavých sloves (tzv. budoucí), ten totiž nepovažuje 

za součást systému spisovné češtiny.
30

 Názvosloví a druhy (typy) přechodníků 

(a nesrovnalosti v nich) uvedu v podkapitolách, jež se věnují jednotlivým druhům 

přechodníků.  

Stručná mluvnice česká přináší toto dělení: 

„Přechodníky jsou podle tvaru dva – přítomný a minulý. Podle významu je 

přechodník trojí: přítomný sloves vidu nedokonavého (nesa…), budoucí, tj. přítomný 

sloves vidu dokonavého (přinesa, přijda) a minulý (přines, -sši, -sše) … U sloves vidu 

nedokonavého se dnes přechodník minulý zpravidla netvoří.“
31

 Při využití všech 

kombinací druhů přechodníku podle tvaru a podle vidu
32

 a při doplnění přechodníku 

trpného a také ustrnulého dojdeme k těmto možným variantám přechodníku: 

 

 

1. přechodník přítomný nedokonavých sloves 

2. přechodník přítomný dokonavých sloves (tzv. budoucí) 

3. přechodník minulý dokonavých sloves  

4. přechodník minulý nedokonavých sloves  

5. přechodník trpný (přítomný i minulý) 

6. přechodník ustrnulý  

 

Přechodník je ve větě doplňkem (atributem verbálním).
33

 Kodifikace stanovuje, 

že rozvité přechodníkové konstrukce zpravidla oddělujeme od zbytku věty čárkou, 

nerozvité čárkou zpravidla neoddělujeme – Akademická pravidla českého pravopisu 

                                                 
28

 DVOŘÁK, Emil. Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků. Naše řeč, 6, 1983.  
29

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 59. 
30

 Tamtéž, str. 103. 
31

 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Učebnice. ISBN 80-7168-555-0, 

str. 112. 
32

 Od sloves obouvidových lze tvořit jak přechodníky sloves dokonavých, tak nedokonavých. 
33

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 11. 
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uvádějí, že čárkou lze oddělit doplněk vyjádřený přechodníkem, zejména je-li bohatěji 

rozvitý nebo rozšířený. U nerozvitého doplňku konstatují, že ten zůstává obvykle bez 

čárky.
34

 Akademická příručka českého jazyka striktně určuje, že není-li doplněk 

(v našem případě vyjádřen přechodníkovou konstrukcí, resp. přechodníkem) rozvit, 

čárkou jej neoddělujeme a naopak.
35

 V úzu je pak způsob oddělování přechodníkových 

konstrukcí rozkolísaný – v Akademické gramatice spisovné češtiny (AGSČ) se píše, že 

„je-li přechodník rozvitý, bývá většinou čárkou oddělován, u nerozvitého se vyskytují 

oba způsoby“.
36

 Toto tvrzení v AGSČ vychází z údajů v Českém národním korpusu. 

V Příruční mluvnici češtiny se pak píše: „Nerozvité doplňky se čárkou zpravidla 

neoddělují.“
37

 Jana Svobodová tvrdí, že ve starších textech bylo uplatňováno kladení 

čárek u přechodníkových konstrukcí jednoznačně, neboť to tak vyžadovala kodifikace
38

, 

noví autoři se této kodifikace též drží a přechodníkové konstrukce oddělují čárkami.
39

  

 

 

1.1 Přechodník přítomný od nedokonavých sloves 

Přechodník přítomný od nedokonavých sloves, nazývaný také přechodník pro 

současnost
40

 nebo nejčastěji pouze přechodník přítomný
41

, vyjadřuje děj současný 

s dějem přísudku, a to v kterémkoliv čase – přísudek může být v čase minulém, 

přítomném i budoucím
42

, a může být i v libovolném slovesném způsobu.
43

  

Tento přechodník se tvoří od kmene přítomného nedokonavých sloves a má 

dvojí způsob zakončení: 

a) -a (pro mužský rod v čísle jednotném), -ouc (pro ženský a střední rod v čísle 

jednotném) a -ouce (pro tvary všech rodů v množném čísle), 

                                                 
34

 Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0475-0, str. 67. 
35

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 103. 
36

 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-

200-2205-9, str. 58. 
37

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., 

opravené. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-303-7, str. 488. 
38

 Píše se tak v Pravidlech z roku 1903. Viz Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví: 

s abecedním seznamem slov a tvarů. Vydání menší. Praha: Císařský královský školní kněhosklad, 1903, 

str. 56. 
39

 SVOBODOVÁ, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Praha: VADE MECUM, 2003. ISBN 80-86041-

31-X, str. 43. 
40

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk, str. 223. 
41

 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny, str. 455. 
42

 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Česká mluvnice. 4., přeprac. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1981. Učebnice pro vysoké školy, str. 260. 
43

 ADAM, Robert: Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 16. 
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b) -e (pro mužský rod v čísle jednotném), -íc (pro ženský a střední rod v čísle 

jednotném) a -íce (pro tvary všech rodů v množném čísle).  

První soubor se uplatňuje u sloves, která ve 3. os mn. č. indikativu v přítomném 

čase končí na -ou. Výjimkou jsou slovesa, která mají kromě zakončení -ou i variantní 

zakončení na -í (mažou/maží, píšou/píší), u nich se uplatňuje druhý soubor. Druhý 

soubor formantů se uplatňuje u těch sloves, která ve výše uvedeném případě končí na -í, 

popř. -í/-ou, -í/-ejí či -ají. 

První soubor se tudíž uplatňuje u těchto slovesných vzorů:  

nese (nesa, nesouc, nesouce) 

bere (bera, berouc, berouce) 

peče (peka, pekouc, pekouce) 

tře (tra, trouc, trouce) 

tiskne (tiskna, tisknouc, tisknouce) 

mine (mina, minouc, minouce)
44

 

začne (začna, začnouc, začnouce)  

Druhý soubor pak u těchto slovesných vzorů: 

kryje (kryje, kryjíc, kryjíce) 

kupuje (kupuje, kupujíc, kupujíce) 

prosí (prose, prosíc, prosíce) 

trpí (trpě, trpíc, trpíce) 

sází (sázeje, sázejíc, sázejíce) 

maže (maže, mažíc, mažíce, dle AGSČ i mazaje, mazajíc, mazajíce
45

)  

dělá (dělaje, dělajíc, dělajíce) 

 

V případě sloves vzorů peče a tře (vleče, mře, dře) se přechodníky utvářejí podle 

příruček od zastaralého kmene pek-, tr- (peku, tru), podle Internetové jazykové příručky 

jsou však rovnocenné i tvary utvořené z kmenů (peč-, tř-; čili peče, tře).
46

 Od slovesa 

moci/moct však pouze moha, mohouc, mohouce; podle vzoru peče se tvoří přechodník 

                                                 
44

 Slovesa, která jsou vzory pro tyto třídy (mine, začne), jsou dokonavá, tudíž tvoří přechodník přítomný 

dokonavých sloves, označovaný také jako budoucí, viz níže. Jejich tvary jsou v přehledu tvoření 

přechodníku přítomného matoucí. Zvolení sloves minout a začít jako vzoru se proto jeví z tohoto pohledu 

jako poněkud nevhodné.  
45

 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny, str. 467. Čeština – řeč a jazyk delší tvary 

neuvádí. 
46

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 409. 

Tyto tvary však mají ve tvaru m. sg. nevýhodu homonymie, kterou původní tvary nemají.  
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i od slovesa říci (řka, řkouc, řkouce).
47

 Můžeme si všimnout, že přechodník od slovesa 

říci se tvoří nesystémově – náležitý by byl tvar přechodníku minulého (snad řeknuv, 

řeknuvši, řeknuvše), neboť se jedná o sloveso dokonavé. Slovník spisovného jazyka 

českého u hesla říci uvádí poznámku „v zast. tvarech přít. a přech. přít. též ned.“,
48

 

jedná se tedy zřejmě o pozůstatek bývalé nedokonavosti tohoto slovesa. V Trávníčkově 

Mluvnici spisovné češtiny se píše: „Přechodník řka je původně přítomný, srov. takřka = 

tak říkajíc, ale pociťuje se dnes za dokonavý jako infinitiv říci k němu slušející.“
49

 

Obdobné nesrovnalosti panují (či spíše panovaly) i u dokonavého slovesa dát. Původní 

archaický tvar dada, dadouc, dadouce
50

 nahrazovali již obrozenští gramatikové tvarem 

daje, dajíc, dajíce, tento tvar byl kodifikován až v roce 1941.
51

 Podobně jako u tvaru 

řka se ovšem jedná formálně o tvar přechodníku přítomného dokonavých sloves (ačkoli 

se v této funkci patrně nikdy neužíval) čili přechodníku budoucího. Internetová 

jazyková příručka uvádí přechodník dav, davši, davše,
52

 který je už systémový. Slovník 

spisovného jazyka českého, vycházející v letech 1960–1971, uvádí však ještě 

přechodník daje.
53

 I u hesla dát se v tomto slovníku píše, že výjimečně je nedokonavé, 

zřejmě se tedy jedná o obdobný případ jako u slovesa říci.  

Slovesa s dvojí podobou kmene ve 3. os. mn. č. ind. préz. akt., např. mizí/mizejí 

nebo kvílí/kvílejí, mají zpravidla tuto dvojí podobu i v přechodníku (mize/mizeje, 

kvíle/kvíleje) apod. U sloves jako kopat (kope/kopá), kousat (kouše/kousá) má ovšem 

přechodník většinou jen tvary s -aj čili od varianty slovesa patřící do páté slovesné 

třídy, tj. (kopaje, kousaje apod.), důvodem je bezesporu odstranění homonymie.
54

  

Přechodníky přítomné sloves nepravidelných: 

být (jsa, jsouc, jsouce) 

mít (maje, majíc, majíce) 

                                                 
47

 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny, str. 462. 
48

 Slovník spisovného jazyka českého. Heslo říci. [online] [cit. 11. 4. 2015], Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=%C5%99%C3%ADci&sti=EMPTY&where=hesla

&hsubstr=nohttp://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=%C5%99%C3%ADci&sti=EMPTY

&where=hesla&hsubstr=no. 
49

 TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny I.–II. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951, str. 

1424. 
50

 Ten je uveden jako archaický ještě ve Slovníku spisovného jazyka českého; vyžadoval jej ještě 

Gebauer. Viz KOMÁREK, Miroslav, BLÁHA, Ondřej. Dějiny českého jazyka, str. 48. 
51

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 104. 
52

 Internetová jazyková příručka. Heslo dát [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v. v. i. ©2008–

17. [cit. 1. 5. 2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=d%C3%A1t. 
53

 Slovník spisovného jazyka českého. Heslo dáti. [online] [cit. 11. 4. 2015], Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=d%C3%A1ti&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr

=no. 
54

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 409. 
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jít (jda, jdouc, jdouce) 

chtít (chtěje, chtějíc, chtějíce nebo také chtě, chtíc, chtíce
55, 56

) 

jíst (jeda, jedouc, jedouce) 

vědět (věda, vědouc, vědouce) 

Odlišnosti v uvádění správných tvarů přechodníků od různých sloves jsou vcelku 

časté. Například v knize Pište správně česky nás může překvapit uvedení variantních 

tvarů přechodníků u sloves jíst a vědět, kdy kromě tvarů vyskytujících se 

v jiných příručkách (jedouc, jedouce; vědouc, vědouce) jsou nabízeny i variantní jedíc, 

jedíce; vědíc, vědíce.
57

 V prvním případě je to zřejmě motivováno snahou odlišit tvary 

přechodníků slovesa jít a jíst (i když maskulinní tvar jedě uveden není, stejně tak tvar 

vědě). V případě slovesa vědět však tvary homonymní s tvary přechodníku žádného 

jiného slovesa nejsou. Tvary uvedené v knize Pište správně česky se používaly 

i v obrození, avšak neujaly se – zachovaly se původní tvary.
58

 V té samé publikaci jsou 

uvedeny u sloves vzoru péci pouze přechodníky peka, pekouc, pekouce čili starší tvary, 

zatímco u sloves vzoru třít pouze novější tvary tře, tříc tříce.
59

  

 

Přechodník přítomný sloves dokonavých je nejčastějším přechodníkem, v textech z let 

1971–1978 zkoumaných Emilem Dvořákem bylo 95 % přechodníků právě tohoto 

typu
60

. Můžeme se domnívat, že jejich podíl na koláči všech přechodníků se od té doby 

ještě zvýšil. U přechodníku přítomného nedokonavých sloves pociťujeme knižnost ze 

všech druhů přechodníku nejméně výrazně.
61

 Specifickým problémem jsou pak tvary 

přechodníku přítomného homonymní s 3. os. sg. ind. préz. typu miluje, kryje a maže. 

Dvořák píše, že užití homonymního tvaru není zpravidla na překážku jasnosti věty.
62

 

Opačný názor má např. Šmilauer, který doporučuje se těmto tvarům vyhnout.
63

 Také 

                                                 
55

 Kratší tvary uvádí Internetové jazyková příručka i Slovník spisovného jazyka českého. 
56

 Kratší tvary hodnotí Příruční mluvnice češtiny jako starší. KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, 

RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opravené. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-303-7, str. 334. 
57

 BEHÚN, Dalibor, BEHÚN, Petr. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Nové, rozšířené 

vydání. Brno: Zoner Press, 2015. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-319-0, str. 99. 
58

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 99. 
59

 BEHÚN, Dalibor, BEHÚN, Petr. Pište správně česky, str. 98. 
60

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 60. 
61

 Tamtéž, str. 98. 
62

 Tamtéž, str. 100. 
63

 ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. 3. vyd., v SPN 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1969, str. 344. 



10 

 

   

kniha Pišme správně česky doporučuje se těmto tvarům vyhýbat.
64

 I s těmito 

přechodníky se lze setkat
65

, ačkoli obrozenci vybízeli, aby se místo těchto tvarů 

používal tvar pro ženský a střední rod (milujíc, kryjíc, mažíc).
66

 Toto pravidlo ovšem 

nebylo v moderních mluvnicích kodifikováno a dnešní kodifikace vyžaduje systémový 

tvar, byť je homonymní s tvarem třetí osoby singuláru.  

 

1.2 Přechodník přítomný od dokonavých sloves 

Přechodník přítomný od dokonavých sloves, označovaný jako přechodník 

budoucí, nebo dokonce jako přechodník předbudoucí
67

, vyjadřuje děj předcházející ději 

budoucímu. Přechodník budoucí vyjadřuje děj/stav ještě nerealizovaný: „Naobědvajíce 

se, objednáme si kávu = ‚až se naobědváme, objednáme si kávu.‘“
68

 Přechodníkem 

budoucím se někdy vyjadřuje i předčasný děj k ději mimočasovému, který je v přísudku 

vyjádřen časem budoucím; budoucí děj slovesné části věty může být vyjádřen též 

kondicionálem či imperativem.
69

 

Tento přechodník se tvoří od přítomného kmene stejnými formanty jako 

přechodník přítomný sloves nedokonavých.  

Příklady užití přechodníku budoucího: 

„Přinesa domů chléb, podělím jím dítky své.“ 

„Vyslechnouce moji obranu, rozsuďte, soudcové!“ 

Přechodník budoucí je v dnešní češtině již tvarem neužívaným.
70

 Šmilauer 

v Novočeské skladbě píše, že přechodník budoucí je velmi vzácný a je omezen 

prakticky jen na řeč úřední a právní tam, kde se stanoví postup pro budoucnost.
71

 Robert 

Adam k problematice přechodníku budoucího podotýká: „Přechodník budoucí 

komplikuje systém přechodníků tím, že do něj zavádí absolutní (tj. k okamžiku 

promluvy vztažený) čas; jinak mají přechodníky časové významy pouze relativní.“
72

 

                                                 
64

 ČECH, Eduard, KAŇKA, Jan. Pišme správně česky: sbírka cvičení pravopisných a tvaroslovných 

s výklady. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969, str. 151. 
65

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 100. 
66

 DVOŘÁK, Emil. Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1970. 

Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, str. 73–76. 
67

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk. 2, str. 224. 
68

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny, str. 488. 
69

 TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny I.–II, str. 1423. 
70

 ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny, str. 455. 
71

 ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba, str. 344. 
72

 ADAM, Robert: Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 17. 
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K přechodníku budoucímu Adam dodává, že je v současné češtině prostředkem mrtvým 

i v komunikátech vysoce formálních a slavnostních.
73

  

Nutno podotknout, že původně, a to ještě v obrození, se používaly přechodníky 

přítomné sloves dokonavých vedle přechodníků minulých sloves dokonavých pro 

vyjádření předčasnosti v minulosti, omezení jejich použití na předčasnost v budoucnosti 

se datuje od vydání knihy O správném použití přestupníkův v české řeči Em. J. Mittnera 

v roce 1874. Tento požadavek navazuje na předbělohorskou normu a vedl 

k postupnému zániku tohoto druhu přechodníku, který se po roce 1918 vyskytuje pouze 

okazionálně či vůbec.
74

 O přechodníku budoucím se dnešní mluvnice a jazykové 

příručky zmiňují pouze stručně, a to  pro úplnost, nebo dokonce vůbec
75

, v učebnicích 

pro základní a střední školy o něm zmínku nenajdeme.  

 

1.3 Přechodník minulý dokonavých sloves 

Přechodník minulý dokonavých sloves, označovaný často jen jako přechodník 

minulý nebo přechodník pro předčasnost, vyjadřuje předčasnost děje před dějem 

v přísudku, který může být buď v čase minulém, nebo i v čase přítomném.  

Tento přechodník se tvoří od kmene minulého dokonavých sloves a má dvojí 

způsob zakončení: 

a) -0 (pro mužský rod v čísle jednotném), -vši (pro ženský a střední rod v čísle 

jednotném) a -vše (pro tvary všech rodů v množném čísle), 

b) -v (pro mužský rod v čísle jednotném), -vši (pro ženský a střední rod v čísle 

jednotném) a -vše (pro tvary všech rodů v množném čísle).  

První soubor se uplatňuje u sloves, jejichž minulý kmen je zavřený (končí na 

souhlásku), druhý soubor u sloves s minulým kmenem otevřeným, tj. končícím na 

samohlásku, a u sloves typu tisknout. 

První soubor se tudíž uplatňuje u těchto slovesných vzorů: 

nese (přines, přinesši, přinesše) 

peče (upek, upekši, upekše) 

  

                                                 
73

 Tamtéž. 
74

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 66–67. 
75

 Zmínka je např. v AGSČ (na stránce 455), bez zmínky Cvrčkova Mluvnice současné češtiny. 
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Druhý soubor formantů pak u těchto vzorů: 

bere (sebrav, sebravši, sebravše) 

maže (namazav, namazavši, namazavše) 

tře (natřev, natřevši, natřevše) 

tiskne (natisknuv, natisknuvši, natisknuvše) 

mine (minuv, minuvši, minuvše) 

začne (začav, začavši, začavše i začnuv, začnuvši, začnuvše) 

kryje (pokryv, pokryvši, pokryvše) 

kupuje (nakoupiv, nakoupivši, nakoupivše) 

prosí (poprosiv, poprosivši, poprosivše) 

trpí (protrpěv, protrpěvši, protrpěvše) 

sází (prosázev, prosázevši, prosázevše) 

dělá (prodělav, prodělavši, prodělavše) 

 

Nepravidelnosti při tvoření přechodníku minulého dokonavých sloves panují u sloves 

vzoru tisknout, u nichž byly starší tvary natisk, natiskši, natiskše nahrazeny tvary 

s vkladným -nu- (natisknuv, natisknuvši, natisknuvše). Starší tvary bez vkladného -nu-

jsou již mrtvé, zcela zastaraly.
76

 Stejně tak zastaraly všechny tvary přechodníku 

minulého dokonavých sloves s kmenem zakončeným na souhlásku (s výjimkou sloves 

vzoru tisknout, viz výše), tudíž je nepokládáme za prostředky současné spisovné 

češtiny.
77

 Příčinou jejich zastarání je zejména tvarová homonymie mužského tvaru 

v jednotném čísle s tvary 3. os. č. j. s vypuštěným -l na konci (přines’ – přines). 

Obrozenci se s tím snažili vyrovnat upřednostňováním tvaru přechodníku přítomného 

dokonavých sloves v tomto případě či přidáváním sufixu -v i ke konsonantickému 

kmeni (padev, zapletv, povyrostv), tyto tvary však nebyly kodifikovány, ani se neujaly, 

a kvůli výrazové nezřetelnosti přechodníky minulé sloves s konsonantickým kmenem 

minulým zmrtvěly.
78

 Tyto tvary odmítají Čech a Kaňka v knize Pišme správně česky. 

„U přechodníku min. neužíváme tvarů typu přines, přinesši, přinesše (…), zvláště nikdy 

tvaru rodu mužského typu přines.“
79

 

                                                 
76

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 410. 
77

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 102. 
78

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 101. 
79

 ČECH, Eduard, KAŇKA, Jan. Pišme správně česky: sbírka cvičení pravopisných a tvaroslovných 

s výklady, str. 151. 
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Slovesa vzoru začne (tne), která mají dvojí podobu kmene minulého (ťal/tnul, 

sňal/sejmul apod.), mají i dvojí podobu přechodníku minulého (ťav/tnuv, sňav/sejmuv), 

přičemž tyto dublety (jak u kmenů minulých, tak z nich vzniknuvších přechodníků) jsou 

rozlišeny stylově a zčásti též významově. Slovesa začít, vzít, převzít, uzmout, odejmout 

mají pouze jednu podobu příčestí minulého, tudíž mají také jednu podobu přechodníku 

minulého (začav, vzav, převzav, uzmuv, odňav).
80

 

Přechodník minulý u nepravidelných sloves: 

 

být (byv, byvši, byvše) 

jít (přišed, přišedši, přišedše) 

jíst (sněd, snědši, snědše) 

vědět (dozvěděv se, dozvěděvši se, dozvěděvše se) 

 

 

1.4 Přechodník minulý nedokonavých sloves 

Připojením formantů náležitých k tvorbě přechodníku minulého k minulému kmeni 

sloves nedokonavých získáme přechodník minulý nedokonavých sloves (nes, nesši, 

nesše; dělav, dělavši, dělavše atpod.). Tento přechodník nemá v češtině (a nikdy neměl) 

specifickou funkční oblast – předčasnost v minulosti se vyjadřuje přechodníkem 

minulým od sloves dokonavých, současnost v minulosti přechodníkem přítomným 

sloves nedokonavých. Již ve starší češtině byly řídké. Zachoval se pouze u slovesa být 

(byv, byvši, byvše) jako součást přechodníku trpného minulého.
81

 František Trávníček 

v Mluvnici spisovné češtiny píše, že přechodník minulý se tvoří „dosti zřídka“ od sloves 

nedokonavých.
82

 Pokud použijeme přechodník minulý dokonavých sloves, je-li 

přísudek v budoucím čase, vyjadřuje to pak, že děj minulý předchází před budoucím.
83

 

Poslední doklad použití tohoto druhu přechodníku, jejž našel Emil Dvořák, je z roku 

1918.
84

 Přechodník minulý dokonavých sloves není prostředkem současné spisovné 

češtiny. Mluvnice jej zmiňují jen okrajově, některé vůbec.
85

 

                                                 
80

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 411. 
81

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 63. 
82

 TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny I.–II, str. 1425. 
83

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny, str. 337. 
84

 DVOŘÁK, Emil. Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků. Naše řeč, 6, 1983, str. 181–192. 
85

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 411. 
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1.5 Přechodník trpný 

Přechodník trpný (pasivní) přítomný se tvoří spojením odpovídajícího tvaru 

trpného příčestí a tvaru přechodníku přítomného slovesa být (jsa zván, jsa pozván).  

Přechodník pasivní minulý se tvoří analogicky spojením s tvarem přechodníku 

minulého slovesa být (byv zván, byv pozván).
86

 Robert Adam píše k přechodníku 

trpnému: „Trpný přítomný přechodník nedokonavého slovesa vyjadřuje současnost 

probíhajícího okolnostního děje s dějem přísudkovým, trpný minulý přechodník téhož 

slovesa předčasnost před ním. Trpný minulý přechodník dokonavého slovesa vyjadřuje 

předčasnost celistvého/završeného okolnostního děje před dějem přísudkovým.“
87

 

Přechodník trpný lze vytvořit od sloves předmětových.
88

 František Štícha poznamenává, 

že u trpného přechodníku „prézentní přechodníkový tvar jsa je užíván i namísto 

přechodníkového tvaru pro minulost byv.“
89

 Jedná se o vypjatě knižní stylový 

a stylotvorný prostředek.
90

 Tvary trpného přechodníku nebyly v žádném období češtiny 

příliš početné a od obrození neustále ustupují, a to rychleji, než je rychlost ústupu 

přechodníkových konstrukcí vůbec. Jsou vytlačovány zejména trpnými příčestími.
91

 

Přechodník trpný je výrazně knižní.
92

 

 

1.6 Přechodník ustrnulý 

Za ustrnulé (absolutní) přechodníky jsou považovány takové přechodníky, které 

ztratily slovesnou platnost a přešly k jinému slovnímu druhu – k příslovcím, 

předložkám či částicím. Tyto přechodníky ztratily kongruenci se jménem, formálně 

ustrnuly a vyvázaly se z požadavku stejnopodmětosti.
93

 Ustrnulé přechodníky můžeme 

pokládat za přechodníky, tj. slovesné tvary, vlastně jen z hlediska diachronního; jejich 

slovesný charakter je totiž silně oslabený.
94

 

Repertoár těchto přechodníků je omezený a v současném jazyce víceméně 

ustálený. Výskyt ustrnulých přechodníků v psané češtině je nezávislý na výskytu 

                                                 
86

 Tamtéž. 
87

 ADAM, Robert: Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 18. 
88

 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny, str. 336. 
89

 ŠTÍCHA, František. Kapitoly z české gramatiky, str. 819. 
90

 Tamtéž. 
91

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 104. 
92

 Tamtéž, str. 105. 
93

 Tamtéž, str. 121. 
94

 DVOŘÁK, Emil. Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků. Naše řeč, 4, 1983, str. 180–192. 
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přechodníků slovesných (neustrnulých), mezi lety 1857–1978 nedošlo k žádné 

výraznější změně jejich výskytu v psaných textech.
95

 V době obrozenské se ustálil 

okruh používaných ustrnulých přechodníků a dokončil se proces jejich formálního 

ustrnutí. Ustrnuly buď tvary mužského rodu singuláru, či singulárové tvary pro střední 

a ženský rod, méně často tvar pro množné číslo.
96

 Mezi přechodníky ustrnulými 

můžeme najít zejména tyto tvary: chtě nechtě/chtíc nechtíc, kleče, konče/končíc, leže, 

nedbaje (na) / nedbajíc (na), nehledě (k, na) / nehledíc (k, na), nemluvě (o) / nemluvíc 

(o), nevyjímaje/nevyjímajíc, počínaje/počínajíc, počítaje (v to) / počítajíc (v to), sedě, 

soudě/soudíc, stoje, tak říkajíc, vstávaje lehaje / vstávajíc lehajíc, 

vyjma/vyjímaje/vyjímajíc, zahrnujíc (v to)
97

, zřídka pak předpokládaje/předpokládajíc.
98

 

Naďa Svozilová píše, že vývoj patrně směřuje k ustrnování dalších přechodníkových 

tvarů.
99

 

Frekvence ustrnulých přechodníků nebyla v češtině v žádném údobí jejího 

vývoje vysoká
100

 a není závislá na frekvenci výskytu přechodníků slovesných.
101

 

Přechodníky ustrnulé jsou spíše knižního rázu, některé z nich se ovšem používají 

i v mluvené češtině.
102

 

 

1.7 Užití přechodníků a jejich stylistická platnost 

Jazykové příručky se shodují na tom, že přechodník je v češtině prostředek knižní až 

archaický.
103

 Vyskytuje se pouze v psaném jazyce s menšími výjimkami (zbytky 

přechodníků ve východomoravských nářečích
104

 nebo idiolekt jedinců toužících 

ozvláštnit svou mluvu; Dvořák uvádí, že se přechodníky objevují i ve čtených 

projevech).
105

 Naďa Svozilová pak píše, že je sice potěšitelné, že se šíří zájem o aktivní 

používání přechodníků, leč namnoze jich používají uživatelé jazyka v nenáležitých 

                                                 
95

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 136. Ustrnulé přechodníky tvořily ve 

sledovaném období stále přibližně 0,03 % ze všech slovesných tvarů, do nichž byly zahrnuty 

i přechodníky ustrnulé, ačkoliv již ztratily svoji slovesnou povahu. 
96

 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Česká mluvnice, str. 262. 
97

 PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, str. 412. 
98

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 122. 
99

 SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme, mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Jinočany: H & H, 

2003 dotisk. ISBN 80-86022-64-1, str. 42. 
100

 Viz výše. 
101

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 137. 
102

 Tamtéž. 
103

 Viz např. PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka, 

str. 407, nebo ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie, MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4, str. 153. 
104

 Viz výše. 
105

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 81. 
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tvarech.
106, 107 

Podobně se píše o užívání přechodníků v běžnědorozumívací oblasti 

i v knize Současná česká stylistika z roku 2008 – s přechodníky se setkáváme v psaném 

projevu a mluvě (i u mládeže), mnohdy však v nekodifikované podobě (záměna tvarů 

v rodě i v čísle).
108

 Bezpečná znalost přechodníků by měla být nutnou podmínkou jejich 

používání
109

, často tomu ale tak není. Jaroslav Bartošek si povšiml, že špatně použité 

(utvořené) přechodníky se objevují i v mediální sféře; píše, že v oblasti užívání 

přechodníků panuje takřka „lidová tvořivost“. Přechodníky jsou podle Bartoška užitečné 

díky svým kondenzačním vlastnostem i módní díky tomu, že jsou nejbližším 

ekvivalentem anglických participií a gerundií. Bartošek poznamenává, že někteří 

novináři patrně z nedostatku jazykového vzdělání užívají tvarů nesprávných a jako 

příklad uvádí toto: „Devadesátiletá babička, neznajíce doktorů, oslavila své jubileum 

žoviálně.“
110

  

 

Přechodníky jsou prostředkem vyššího stylu a zároveň také jedním z jeho 

typických indikátorů. Vyskytují se relativně běžně v textech odborných – přinejmenším 

v některých vědních oborech – a v právním diskurzu, např. v preambulích smluv. Další 

oblastí jejich výskytu je esejistika, intelektuální publicistika a umělecká kritika.
111

 

V knize Současná stylistika se poněkud překvapivě píše, že častější výskyt přechodníků 

zaznamenáváme v poslední době ve zpravodajském stylu.
112

 Knižního rázu přechodníků 

může být také využito k účelu jazykové komiky – například jako narážky na „vyšší 

styl“. Takto, aktualizačně použitý přechodník může být použit v humoristické literatuře, 

odlehčeně psaném fejetonu, v písňových textech populární hudby nebo i v běžné 

komunikaci, například v hovoru s přáteli.
113

  

                                                 
106

 Například „fotil jedouc autem“ Tento obrat použila PhDr. Alena Lábová na přednášce na IKSŽ FSV 

UK dne 3. 4 2017 v rámci přednášky předmětu fotožurnalismus druhé poloviny 20. století, historie 

a teoretické koncepty. Dr. Lábová použila přechodník nesprávně – zvolila nejvíce „lákavý tvar“ jedouc 

místo náležitého jeda. Jsou ovšem i mluvčí, kteří používají přechodníky správně – v semináři předmětu 

zásady správného mluvení dne 25. 4. 2017 na ISKŽ FSV UK PhDr. Alex Röhrich použil tuto větu: „(…) 

skončil jsem, objímaje záchodovou mísu.“ 
107

 SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme, mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině: (jazykové sloupky 

z Literárních novin 1992–99), str. 42. 
108

 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie, MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika, str. 153. 
109

 SGALL, Petr, PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5, str. 71. 
110

 DANEŠ, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-

0617-6, str. 52. 
111

 ADAM, Robert. Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 14. 
112

 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie, MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika, str. 263. 
113

 ADAM, Robert. Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 14. 
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V mluvené podobě češtiny 
114

 se vyskytují poměrně hojně přechodníky ustrnulé, 

jejichž knižnost není tak výrazná. Tyto přechodníky se užívají minimálně v literatuře 

zaměřené na estetický účin.
115

 

Přechodníky se ve stylu publicistickém vyskytují nejméně ze všech stylů 

psaného jazyka. Na stránkách tištěných médií se objevují v textech uměleckých, 

v kritikách a textech, v nichž se stýká žurnalistika se sférou uměleckou (fejeton, sloupek 

apod.). Jinak se přechodníky vyskytují jen jako prostředek jednotlivých autorů-

novinářů, a to ve „složitých útvarech novinářských“.
116

 J. V. Bečka si takto posteskl: 

„Vazby s přechodníkem se z jazyka pomalu vytrácejí, v jazyce novin jsou zcela 

výjimečné. Je to ochuzení jazyka o celý jeden stupeň sevřenosti, ale co naplat.“
117

 

Z přechodníků se slovesnou platností mají relativně nejmenší knižní ráz přechodníky 

přítomné nedokonavých sloves, které se také nejvíce používají. V 70. letech 

představovaly 95,5 % všech činných tvarů přechodníku v soudobých textech
118

, je 

namístě se domnívat, že se jejich podíl v současných textech ještě zvýšil; jsou vlastně 

jediným dnes živým neustrnulým typem přechodníku. František Štícha, prozkoumav 

korpusy, podotýká, že „přechodník přítomný není úplně řídkým jevem“. Štícha nalezl 

v korpusu SYN 2005 19 807 tvarů přechodníku pro současnost (ovšem včetně 

ustrnulých) a 4 581 příkladů přechodníku pro předčasnost.
 119

 

Rozdíly v četnosti jsou však u jednotlivých konjugačních typů – zastaraly přechodníky 

typu peka, tra (neodpovídající používaným tvarům 3. os. peče, tře), dále jednoslabičné 

tvary (řva, spě, zva). Výjimečně existují přechodníky od sloves ne plně spisovných, 

expresivních, nic nebrání v jejich tvoření až na knižní charakter přechodníků, který není 

v souladu s nespisovností daných sloves. 

Přechodník přítomný sloves dokonavých (tzv. budoucí) je v dnešní češtině prostředkem 

prakticky mrtvým i v komunikátech vysoce formálních, slavnostních.
120

 Marie Čechová 

píše, že se jedná o tvar v současnosti jen ojediněle užívaný.
121

  

Přechodník minulý sloves dokonavých má v současnosti ráz zcela knižní až archaický, 

přičemž tvary přechodníku minulého dokonavých sloves s minulým kmenem zavřeným 

(s výjimkou sloves vzoru tisknout) se nepokládají za prostředky současné spisovné 

                                                 
114

 Např. v Českém národním korpusu je tvar nevyjímaje 11 876×, vyjma 18 657x, nehledě 20 809×. 
115

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 137. 
116

 Tamtéž, str. 107. 
117

 BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. Praha: Novinář, 1986. Knihovnička novináře, str. 59. 
118

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 98. 
119

 ŠTÍCHA, František. Kapitoly z české gramatiky, str. 1124. 
120

 ADAM, Robert. Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 17. 
121

 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk, str. 224. 
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češtiny, nejdéle se udržely tvary s kmenem -šed, nejsou totiž tvarově nezřetelné. 

Častější jsou ovšem přídavná jména slovesná od nich utvořená (přišedší apod.). Ve stylu 

publicistickém přechodník minulý vyšel z užívání úplně.
122

 Marie Čechová hodnotí 

tento přechodník jako „zcela zastaralý“ a doplňuje, že se ho užívá zřídka, zejména ve 

stylu vědeckém a uměleckém.
123

 Vyskytují se pouze ojediněle v psaných projevech 

některých starších autorů, často jako prostředek archaizace.  

Přechodník minulý od nedokonavých sloves není prostředkem současné spisovné 

češtiny a nikdy vlastně neměl svoji funkční sféru, viz výše. 

Přechodníky trpné nebyly v žádném období vývoje češtiny příliš početné a od 

obrození stále ustupují, a to rychleji než přechodníky obecně. Přechodník trpný 

(přítomný i minulý) je výrazně knižní, podle Dvořáka byl ze stylu publicistického 

prakticky vytlačen.
124

 

Přechodníky obecně (vyjma ustrnulých) jsou ustupujícím jevem; Emil Dvořák 

uvádí, že kořeny jejich ústupu lze hledat již ve vývoji starší češtiny, kdy došlo k zúžení 

funkční sféry aktivních participií pouze na funkci okolnostního určení ve 

stejnopodmětých konstrukcích. V této funkci mají přechodníky nevýhodu ve srovnání 

se slovesy určitými (verby finity) kvůli svému neplnému slovesnému charakteru. Knižní 

charakter přechodníků, který byl následkem jejich ústupu, se stává příčinou jejich 

dalšího ústupu. Za rozhodující bývá pro ústup přechodníků považován fakt, že 

přechodníky nemají oporu v mluveném jazyce. Další příčinou je nedostatečná znalost 

pravidel o tvoření a užívání přechodníků.
125

 

 

1.8 Přechodníky jako syntaktické kondenzátory 

Přechodníkové konstrukce jsou syntaktickými kondenzátory, kdy nahrazují 

vedlejší větu. Doplňková funkce přechodníkových konstrukcí umožňuje za jistých 

okolností konkurenci jak s kondenzátory adjektivními, tak i substantivními. Vedle 

časových vztahů se v přechodníkových konstrukcích mohou ukrývat i jiné vztahy – 

příčinný či způsobový nebo také přípustkový. Syntaktickou kondenzací se nazývá 

nahrazení věty větným členem při zachování a dosažení přibližně stejného 

komunikačního cíle, kondenzátorem pak větněčlenské schéma kondenzaci 
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 Tamtéž, str. 102. 
123

 Tamtéž, str. 224. 
124

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 104. 
125

 Tamtéž, str. 95–97. 
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umožňující.
126

 Množina schémat vstupujících do konkurence s konstrukcí 

přechodníkovou je početná. Přechodníkové konstrukce mají povahu knižní. Provádíme-

li dekondenzaci, musíme konkurenční vedlejší věty opatřit příslušnými spojkami. Šli 

jsme tam, bažíce po vychlazeném moku. → Šli jsme tam, neboť jsme bažili po 

vychlazeném moku. Přechodníkový kondenzátor může implikovat vztah časový, 

příčinný, způsobový či přípustkový.
127

 

Příklady konkurenčnosti kondenzátorů uvádí Příruční mluvnice češtiny. Jako 

příkladovou uvádí větu Karla, umývajíc nádobí, dbala, aby působila hřmotu co nejméně 

a k ní tyto kondenzační konkurenty: 

  

1. Karla, umývající nádobí, dbala, …
128

 

2. Karla při umývání nádobí dbala, … 

3. Karla, když/jak umývala nádobí, dbala, … 

4. Karla tehdy, když umývala nádobí, dbala, …
129

 

 

1.9 Přechodníky zpřídavnělé 

Z přechodníkových tvarů některých sloves se postupně adjektivizací stala 

přídavná jména. 

Z přechodníků přítomných nedokonavých sloves se vytvořila celá řada 

přídavných jmen, která jsou nedílnou součástí jazyka, a mnozí mluvčí si neuvědomují 

jejich souvislost s přechodníky a nevnímají je jako „zvláštní“ tvary.  

Příklady: nesoucí, beroucí, čtoucí, píšící, dělající… 

Tvary přechodníku minulého byly adjektivizovány v daleko menší míře než 

tvary přechodníku současného. Většina z nich jsou slova knižní až archaická (přišedší, 

objevivší se, upekší), některá jsou ovšem běžnou součástí jazyka bez stylistických 

příznaků (přeživší). Tyto tvary, zejména jsou-li méně používané, jsou uživateli jazyka 

hodnoceny často jako přechodníky
130

 – na rozdíl od zpřídavnělých přechodníků 

přítomných, již takto vnímány nejsou, viz výše.
131
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 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Příruční mluvnice češtiny, str. 932. 
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 ADAM, Robert. Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, str. 17. 
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V dnešní době se můžeme setkat se zhojněným výskytem přídavných jmen 

slovesných odvozených od přechodníku minulého dokonavých sloves. Zpřídavnělé 

přechodníky minulé mají v dnešní češtině dvojí tvář. Jednak jsou to archaicky působící 

knižní tvary, jednak jsou to tvary, které zaplnily tvaroslovné a sémantické mezery 

a staly se vcelku frekventovanými a pozbyly své archaičnosti. Nejsou nahraditelné 

jiným slovem, jedině opisem a staly se pevnou součástí mediálního diskurzu, zejména 

sportovního zpravodajství. Je ovšem nutné podotknout, že se běžněji tvoří pouze od 

některých sloves – v Českém národním korpusu mají nejvíce výskytu tato přídavná 

jména od přechodníku minulého: odstoupivší, vyběhnuvší, přeživší, navrátivší (se), 

sestoupivší.
132

 Okazionálně se pak vyskytují zpřídavnělé přechodníky budoucí, např. 

přinesoucí.
133

 

Přídavná jména slovesná vytvořená z přechodníku (lhostejno z jakého) 

zachovávají slovesnou vazbu.
134

 

 

1.10 Přechodníky v jiných jazycích 

V celé práci se zabývám problematikou přechodníku pouze v češtině. 

Přechodníky existují ovšem i v dalších jazycích, kde jsou často běžně používaným 

bezpříznakovým jazykovým prostředkem. V této kapitole nastíníme pro zajímavost 

situaci přechodníků v jazycích češtině blízkých (slovanských) a některých dalších 

(angličtina, romština) bez nároku na úplnost.  

Mezi slovanskými jazyky je čeština jediným jazykem, v němž přechodníky 

neztratily kongruenci se jmenným rodem, na rozdíl od jiných slovanských jazyků tudíž 

mají více tvarů než jeden (tři), ve všech dalších slovanských jazycích vývoj dospěl 

k jednomu tvaru, jenž ztratil kongruenci s rodem podmětu.
135

 V polštině je výskyt 

přechodníků častý (i v mluveném jazyce) – a to jak přechodníku přítomného, tak 

minulého.
136

 Hojný je výskyt přechodníků také v ruštině, kde jsou (přítomný i minulý) 

integrální součástí mluveného i psaného jazyka bez příznaku knižnosti, i když i v ruštině 

                                                 
132

 GIGER, Markus. Příčestí minulé činné na -(v)ší v dnešních českých publicistických textech. Korpus – 
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lze pozorovat jejich ústup.
137

 Podobná situace pak panuje i v ukrajinštině.
138

 

V chorvatštině se přechodníky vyskytují velmi hojně (zejména v mluveném projevu). 

V chorvatštině existuje jak přechodník přítomný, tak minulý.
139

 

Slovenština tvoří dnes přechodníky jediným způsobem – příponami -úc/-uc nebo 

-iac/-ac od přítomného kmene daného slovesa, lhostejno zda dokonavého či 

nedokonavého. Přechodníky od minulého kmene, tvořené příponami -v/-vši, se už 

nepoužívají, stejně jako přechodníky trpné.
140

 Ostatní přechodníky se používají velmi 

omezeně, a to jen v psané formě jazyka.
141

 

Hornolužická srbština má přechodník přítomný tvořený pouze od sloves 

nedokonavých a přechodník minulý od sloves dokonavých. Zajímavé je, že přechodník 

přítomný se tvoří pomocí dvou zakončení , -o a -acy, přičemž obě jsou libovolně 

zaměnitelná s tím, že zakončení -acy se neuplatňuje u všech sloves.
142

 Dolnolužická 

srbština přechodníky nemá (vyjma ustrnulého mjelcecy („mlčky“).
143

 

V romštině (minimálně její východoslovenské variantě, která u českých Romů 

převažuje) se používá přechodník celkem zřídka, ovšem objevuje se i v běžném hovoru. 

Romština má pouze přechodník přítomný, stejně jako v češtině pak vyžaduje 

stejnopodmětost.
144

 

V angličtině není přechodník zvláštní slovesný tvar, ale příčestí se může 

vyskytnout ve funkci přechodníku – buď tzv. vázaného, u nějž má přechodník stejný 

podmět jako řídící věta (nebo se alespoň vztahuje k určitému členu řídící věty), nebo 

tzv. volného, jenž se nevztahuje k žádnému členu řídící věty.
145

 Ve funkci přechodníku 

                                                 
137

 YAKUSHKINA, Daria. Přechodníkové vazby v češtině a v ruštině [online]. Praha, 2012. Bakalářská 

práce. [cit. 25. 4. 2017], str. 26. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91095. 
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se vyskytují všechny tvary příčestí.
146

 Ing-ové příčestí má v angličtině stejný formální 

systém jako český přechodník – rozlišuje čas přítomný a minulý, slovesný rod činný 

a trpný. Vazby s přítomným participiem se běžně používají v jazyce psaném 

i mluveném.
147

 Němčina taktéž nemá přechodník jako samostatný slovesný tvar. Ve 

významu českého přechodníku přítomného se v ní používá příčestí přítomné tvořené od 

přítomného infinitivu připojením -d.
148
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2 Lidové noviny 
Pro charakterizaci média, v němž jsem hledal přechodníky, je dobré nastínit jeho 

historii. Ta je v případě Lidových novin dosti dlouhá. Lidové noviny (LN) vznikly 

v Brně v roce 1893 sloučením Moravských listů a olomouckého časopisu Pozor.
149

 

Jejich založení inicioval Adolf Stránský, který se o pět let později stal jejich většinovým 

majitelem. První vydání Lidových novin vyšlo 16. prosince 1893. Noviny byly založeny 

jako moravská obdoba mladočeských Národních listů (Adolf Stránský založil 

Moravskou stranu lidovo-pokrokovou, což byla moravská odnož mladočechů).
150

 

Noviny začaly být úspěšné, etablovaly se a v roce 1905 vychází první ranní vydání (do 

té doby vycházely Lidové noviny jen odpoledne). Ranní vydání se stává tím hlavním 

o čtyři roky později, v roce 1909.  

Lidové noviny se od svého založení stávaly čím dál neutrálnějšími, v roce 1908 

odstranily ze záhlaví svůj podtitul Orgán strany lidové na Moravě.
151

 Spolu s ním 

zmizely i úvodníky přinášející denně stanovisko strany. Lidovým novinám se dařilo, 

Adolf Stránský založil při Lidových novinách Lidovou tiskárnu a také knižní 

nakladatelství. Problémy přinesla Lidovým novinám první světová válka, kdy se 

redakce potýkala s odchodem redaktorů na frontu (například Františka Gellnera nebo 

Stanislava Kostky Neumanna) a také se zesílenou cenzurou.  

Po vzniku samostatného Československa začal zlatý věk Lidových novin. Roku 

1919 se šéfredaktorem stal dosavadní vedoucí redaktor Arnošt Heinrich (působící v listu 

už od roku 1904, s přestávkou v letech 1917–1918, kdy musel narukovat).
152

 V roce 

1920 vznikla filiální redakce v Praze, poté následoval rozmach dalších redakcí – 

v Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Znojmě, Českém Těšíně, Ostravě, Olomouci, 

Jihlavě, Bratislavě, Košicích a také v Užhorodě. Lidové noviny měly zahraniční 

zpravodaje; byly jediným celostátním deníkem v první republice, který nevycházel 

v Praze (každý den vyrážela z Brna železniční drezína do Prahy, aby mohly Lidové 

noviny konkurovat ostatním celostátním deníkům
153

); Lidové noviny byly od svého 

založení věrny Brnu, a to až do roku 1936, kdy se hlavní redakce přesunula do Prahy. 
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Raník LN v polovině 30. let vycházel s nákladem 45 tisíc výtisků, pro srovnání 

nejpopulárnější Národní politika vycházela s nákladem 150 tisíc výtisků. LN získaly 

renomé seriózního deníku určeného zejména inteligenci, a to kombinací aktuálního 

zpravodajství, objektivních komentářů sympatizujících s politikou Hradu a důrazem na 

kulturu. 
154

 Lidové noviny dospěly k věhlasu nejkvalitnějšího listu v zemi, 

patříce k menšině nadstranických tištěných médií za první republiky.
155

 

Za první republiky do Lidových novin psala řada význačných novinářů i literátů – 

namátkou můžeme jmenovat bratry Čapkovy, Eduarda Basse, Ferdinanda Peroutku, 

Karla Poláčka, Arna Nováka či Rudolfa Těsnohlídka. V listu kvetla intelektuální 

publicistika – Arnošt Heinrich ustavil žánr sloupku, objevovaly se i další žánry – 

rozhlásek, fejeton, úvodník či soudnička.  

Ještě během druhé republiky Lidové noviny obhajovaly demokracii 

a československou státnost. Na konci roku 1938 musel odejít ze šéfredaktorského postu 

Eduard Bass, nahradil jej Karel Z. Klíma, jenž byl šéfredaktorem LN krátce na konci 

20. let. Po zahájení německé okupace se Lidové noviny staly 2. dubna 1939 listem 

Národního souručenství.
156

 Karel Z. Klíma musel v červnu 1941 na nátlak německé 

správy z novin odejít, v roli šéfredaktora jej nahradil kolaborant Leopold Zeman, jenž 

vedl list až konce války; pod jeho vedením Lidové noviny stranily nacistům. Lidové 

noviny vycházely za protektorátu až do 17. dubna 1945, kdy vyšly naposledy. 

 Po osvobození začal připravovat navrátivší se Eduard Bass společně s dalšími 

novináři vydávání obnovených Lidových novin. Jméno Lidové noviny ovšem bylo pod 

kolaborantským Zemanovým vedením zprofanováno, Lidové noviny tak musely začít 

vycházet pod novým názvem – Svobodné noviny. Jejich první číslo vyšlo 23. května 

1945.
157

 V roce 1946 se stal redaktorem Svobodných novin Ferdinand Peroutka, který 

v nich kritizoval rostoucí moc komunistů. 24. února 1948, v předvečer Vítězného února, 

byl Peroutka z vedení Svobodných novin odvolán a Svobodné noviny se staly majetkem 

Syndikátu českých spisovatelů. Nové vedení navrátilo deníku název Lidové noviny, 

šéfredaktorem se stal Jan Drda, který svým hospodařením dovedl list v roce 1952 

k zániku. Na LN navázal týdeník Literární noviny.
158
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 V roce 1968 připravovali lidé kolem Karla Kosíka a A. J. Liehma obnovení 

Lidových novin, plány ale zhatil 21. srpen.
159

  

Novou éru svobodných Lidových novin předznamenala samizdatová vydání Lidových 

novin, dvě nultá čísla vyšla v roce 1987. Za jejich vydáváním stál Jiří Ruml.
160

 

Pravidelným samizdatovým měsíčníkem se Lidové noviny staly od začátku roku 1988. 

Přispívali do nich např. Petr Pithart, Václav Havel nebo Ludvík Vaculík. Po sametové 

revoluci se otevřela cesta k legálnímu řádnému vydávání Lidových novin. 5. ledna 1990 

tak vyšlo první řádné číslo Lidových novin od roku 1952; nejdříve vycházela dvě čísla 

týdně, od 2. dubna téhož roku začaly Lidové noviny vycházet denně od pondělí do 

soboty.
161

 

Lidové noviny vycházejí od roku 1990 nepřetržitě dodnes, překonaly překotné 

střídání šéfredaktorů v devadesátých letech a znovu se etablovaly jako zavedený deník, 

se značným množstvím intelektuální publicistiky, soustředěné zejména do pravidelných 

sobotních příloh Česká pozice a Orientace. V roce 2013 převzal vydavatelství Mafra, 

které vydávalo Lidové noviny (a další tituly, např. Mladou frontu Dnes), koncern 

Agrofert Andreje Babiše. Šéfredaktorem se stal v prosinci roku 2013 István Léko a je 

jím dodnes. 
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3 Publicistika a publicistický styl 
 

Termín publicistika není v českém vědeckém diskurzu zcela jednoznačný – v širším 

pojetí, které převládá v jazykovědné oblasti, se jím označují veškeré žurnalistické texty, 

tedy takové, jež se šíří pomocí médií. V žurnalistické teorii se pak jako publicistika 

označují texty, jejichž funkcí není informovat, nýbrž informace komentovat a hodnotit. 

Žurnalistika se v tomto pojetí dělí dichotomicky na publicistiku a zpravodajství. 

Publicistika má adresáty získávat, přesvědčovat a vybízet.
162

  

V jazykovědě se operuje s termínem publicistický styl, který zahrnuje dílčí funkční 

styly (zpravodajský, publicistický analytický, publicistický beletristický). Publicistický 

styl je jedním ze základních funkčních stylů, dalšími jsou styl prostěsdělovací, odborný, 

administrativní, umělecký a řečnický. Vymezení funkčních stylů v současné stylistice je 

ovšem rozkolísané. 

Eva Minářová používá místo termínu publicistický styl termín žurnalistický styl, 

který zahrnuje dílčí funkční styly: zpravodajský, publicistický analytický a publicistický 

beletristický.
163

 Pojem publicistický styl se objevil v české jazykovědě na konferenci 

o stylu v Liblicích v roce 1954; přišel s ním Karel Hausenblas. Před tím se v české 

jazykovědě operovalo např. s pojmem novinářský sloh. Pojem publicistický styl vychází 

ze sovětské tradice, kde byl spojován zejména s agitačním působením.
164

 Ve Stylistice 

pro žurnalisty je funkční styl definován takto: „Funkční styl chápeme jako záměrný 

a cílený, eventuálně i uvědomělý výběr výrazových prostředků (zvláště jazykových, ale 

i tematických a textových) a jejich stylizační a kompoziční uspořádání, které odpovídá 

určité funkci a cíli komunikátu, komunikační situaci a všem dalším okolnostem.“
165

 

Mediální texty mají dva základní cíle – informaci a persvazi. Ve zpravodajských 

žánrech jako základní komunikační cíl vystupuje informace, zatímco v publicistice to je 

persvaze. Jako zásadní požadavek přitom platí, že texty s dominantním cílem 

informovat a dominantním cílem přesvědčovat mají být zřetelně odděleny a jejich 
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komunikační cíl má být jasně patrný. V mediální praxi tomu ovšem často takto není, 

hranice mezi oběma druhy textů se vyznačuje neostrostí a prostupností.
166

 

Ne všechny texty publicistického stylu jsou v mediální teorii publicistikou – mezi texty, 

které jsou zahrnovány do publicistického stylu a zároveň nepatří mezi publicistiku 

(„názorovou žurnalistiku“), se řadí veškerá reklama, inzerce nebo projevy (i když i ty se 

objevují, resp. spíše objevovaly přepsané v tisku). Jazykověda řadí mezi „publicistické 

útvary“ projev a proslov
167

 – čili druhy komunikátů, které mají persvazivně 

a informačně působit na příjemce z řad veřejnosti, ačkoli v žurnalistické teorii se mezi 

žánry publicistiky (v užším pojetí) neřadí. Například reklama a inzeráty jsou sice 

součástí mediální produkce (objevují se v médiích), nedají se ovšem zařadit mezi 

produkty žurnalistiky.  

 

Bartošek rozděluje publicistiku (na základě jazykové a tematické analýzy) na 

analytickou, beletrizující, blábolivou, manipulativní a úvahovou (spekulativní).
168

 

K publicistickému stylu můžeme přiřadit i oblast agitace, propagandy,
169

 stejně jako 

reklamu a inzeráty.
170

 

Publicistiku definuje Praktická encyklopedie praktické žurnalistiky a marketingové 

komunikace (PEŽaMK) v širším slova smyslu jako označení žurnalistické tvorby, jako 

činnost zaměřenou k veřejnosti a určenou ke zveřejnění. V užším slova smyslu pak jako 

činnost spojenou se stanoviskem, objasňující události, situaci nebo myšlenky slovem, 

zvukem nebo obrazem v tisku, rozhlase, televizi i v tzv. nových médiích (internetu). Na 

rozdíl od zpravodajství publicistika obsahuje názor, hodnocení a subjektivní přístup. 

Zahrnuje soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický přístup. Objevují se v ní 

kromě prvků racionálních i prvky emotivní.
171

 Publicistika má adresáty získávat, 

přesvědčovat a vybízet.
172

 Publicistika v poslední době proniká do seriózního 
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zpravodajství, klasické zpravodajství ovšem není mrtvé, jen se mění.
173

Jednotlivé útvary 

se v tisku málokdy objevují v čisté podobě. Bohumila Junková zjistila, že v MF Dnes 

a v Právu zabírají analytické a beletristické texty přibližně 25 % plochy.
174

  

 Rudolf Burgr shrnuje v monografii Nové trendy v médiích vlastnosti 

publicistiky takto: „Zatímco zpravodajství má být prosté jakýchkoliv subjektivních 

postojů, názorů a stanovisek, publicistika naopak osobní angažmá autorů vyžaduje. 

Publicistika tedy na rozdíl od zpravodajství předkládá názory, soudy, hodnocení, 

postoje a stanoviska, informuje a zprostředkovává poznání. Má funkci přesvědčovací, 

hodnotící a získávací, ale i zábavnou a informační. Publicistika se neobejde bez 

subjektivního vidění světa, osobního stanoviska a individuálního projevu autorů, 

vyjádřeného použitím specifických výrazových prostředků psaného jazyka – 

jazykových i stylistických.“
175

 S touto souhrnnou definicí v této práci pracuji a na jejím 

základě jsem také prováděl v její praktické části rozdělování mediálního obsahu 

Lidových novin na texty publicistické a na texty, které znaky publicisticky nejeví. 

 

3.1 Publicistické žánry 

 

Fungování mediální sféry je založeno na existenci rozsáhlého souboru žánrů. 

Žánry jsou ovšem proměnlivé a dynamické, což vede k tomu, že někteří badatelé 

poukazují na to, že dělení na jednotlivé žánry je v současnosti nestálé a značně vágní. 

Takovými jsou Barbora Osvaldová a Nora Dolanská, které podotýkají, že od striktního 

dělení na jednotlivé žánry se z výše uvedených důvodů již upustilo.
176

  

Žánrem se rozumí skupina textů s týmiž charakteristickými rysy. V žurnalistické 

komunikační praxi dochází k míšení žánrů a kvůli tomu se nesetkáváme s žánry nebo 

útvary stylově čistými.
177

  

Mezi publicistické žánry patří podle Praktické encyklopedie žurnalistiky 

a marketingové komunikace článek (PEŽaMK) – ten se dále dělí na komentář, úvodník 

a analýzu –, sloupek, fejeton, reportáž a interview.
178

 Terézia Rončáková dělí 

publicistické žánry na názorové a beletrizované (což do značné míry koresponduje 
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s dichotomickým rozdělením publicistického stylu na publicistický analytický 

a publicistický styl beletristický). Mezi názorové řadí Rončáková komentář, poznámku, 

úvahu, úvodník, recenzi, obzor tisku, rozbor, tematickou dvojstranu, publicistické 

interview, redakční besedu, polemiku a epistolární publicistiku, kam podle ní patří 

ohlas, anketa, diskuse a žurnalistický list. Mezi beletrizované pak řadí fejeton, sloupek, 

besednici
179

, kurzívu, entrefilet, reportáž, črtu, causerie, esej a fíčr (feature).
180

 Kniha 

Žánry umělecké publicistiky se zabývá těmito žánry: črtou, esejí, portrétem 

a medailonem. Karel Štorkán se ve své knize Publicistické žánry zabývá pouze 

komentářem, úvodníkem, interviewem, soudničkou, fejetonem a reportáží.
181

  

Ještě objasním rozdíl mezi uměleckou a kulturní publicistikou; u těchto termínu 

totiž dochází k častým mýlkám. Umělecká publicistika představuje souhrn výrazových 

projevů, historicky vycházejících z impulsů žurnalistiky, krásné literatury a věcné 

literatury a ustálených svými jednoznačnými funkcemi a metodami do konkrétních 

tvarů. Kulturní publicistika pak představuje jednu ze specifických tematických oblastí 

žurnalistické práce, stejně jako publicistika ekonomická, zahraničněpolitická, sportovní 

apod.
182

 Mezi žánry umělecké publicistiky patří např. fejeton, sloupek či črta; kulturní 

publicistika (zde slovo publicistika v širším významu) v sobě zahrnuje žurnalistické 

texty, jež se dotýkají kulturní sféry, ať už to jsou např. kulturní zprávy, nebo třeba 

recenze. 

Mezi současné trendy české psané publicistiky patří personalizace a subjektivizace, kdy 

jsou jednotlivé publicistické texty více provázány se svým autorem, který si vytváří 

know-how.
183

 

 

Nutno poznamenat, že teorie žánrů je dosti roztříštěná a vzhledem k tomu, že 

dochází k jejich neustálému míšení a vzniku dalších, hraničních, omezím se v této práci 

pouze na stručnou charakteristiku jednotlivých základních publicistických žánrů, a to 

jen publicistiky psané, která se této práce, na rozdíl od žurnalistiky audiovizuální, 

dotýká. 
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Publicistické žánry analytické 

 

Komentář je druh článku, který vychází ze známých jevů, známých myšlenek, jež dává 

do souvislosti, odhaluje jejich pozadí, příčiny a důsledky a připojuje subjektivní pohled. 

Český komentář je výrazně autorský, polemický a politický až satirický.
184

 Komentář je 

nyní nejvýznačnějším žánrem ve skupině publicistických analytických žánrů poté, co 

převzal tuto roli po téměř zaniknuvším úvodníku.
185

  

Poznámka je krátký, nápaditě psaný útvar na aktuální téma. Rozšiřuje zpravodajskou 

informaci o autorův názor a vede ke vtipnému závěru, pointě.
186

  

Úvodník je druh článku vyjadřující zásadní stanovisko listu, redakce nebo vydavatele 

k nějakému problému. Toto stanovisko v úvodníku doplňuje známé informace. Po roce 

1989 se úvodník přestává v denících objevovat, v časopisech se transformuje v tzv. 

editorial, tedy ich-formou psanou promluvu obyčejně šéfredaktora k obsahu vydání.
187

 

Glosa stojí na pomezí analytických a beletrizovaných publicistických žánrů.
 188

 Jedná se 

o krátkou, často ironickou obdobu komentáře.
189

 

Recenze je druh publicistického textu, který má za úkol informovat o díle. Recenze by 

také dílo měla představit veřejnosti v jeho hlavních rysech. Od kritiky se liší tím, že 

nemá příliš velký rozsah, a proto se soustředí pouze na hodnocení výrazně kladných či 

výrazně záporných hodnot.
190

 Rončáková rozlišuje dva druhy recenze – recenzi posudek 

a recenzi kritiku, přičemž recenze posudek užívá ve významu publicistické recenze 

(podle Osvaldové, Halady a kol.) a recenzi kritiku charakterizuje jako odborný text 

publikovaný v odborných periodikách.
191
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Kritika je žánr vyjadřující názor na dílo, posuzující jeho hodnoty a zasazující dílo do 

širšího kontextu. Kritika jako publicistický útvar má velmi blízko k recenzi, má však 

větší rozsah, je důkladnější pomáhá čtenáři s pochopením díla.
192

 

Úvaha je v mediální teorii publicistický meditativní útvar o politickém či osobním 

postoji autora ke konkrétnímu problému. Zaměřuje se na vzájemné vazby faktů 

a argumentů a jejich souvislosti
193

 Podle Rončákové je úvaha v porovnání 

s komentářem subjektivnější, méně aktuální a nepřináší nová fakta.
194

 

Portrét je zevrubné publicistické hodnocení obecně známé osobnosti, které soustřeďuje 

všechna důležitá fakta o událostech života portrétované osobnosti. Portrét se snaží 

portrétovaného objektivně hodnotit a analyzovat.
195

 

Medailon je subjektivně laděný portrét osobnosti, charakterizuje vybranou osobnost, 

uvádí základní životopisné údaje a zvýrazňuje specifické rysy umělecké a povahové.
196

 

Druhem medailonu je nekrolog, který podává první ucelené hodnocení zemřelého. 

Klade důraz spíše na vztah autora k zemřelému než na objektivní posmrtné hodocení.
197

 

Rozhovor (interview) je v žurnalistice jednak způsob sběru dat a informací, jednak 

svébytný žánr. Rozhovor může být buď zpravodajský, nebo publicistický. Publicistický 

rozhovor je založen na konfrontaci stanovisek novináře a dotazovaného. Rozhovor 

iniciuje novinář, jenž klade otázky a vybírá téma. Formy interviewu jsou tyto: čistý 

dialog, monologický (s vypuštěním otázek), rozprava (v ní má novinář rovnocenné 

postavení a klade složitější otázky), autointerview a nepravé interview.
198

 Publicistický 

rozhovor je delší a hlubší než zpravodajský má analytický nebo též beletrizovaný ráz. 

Novinář v něm musí vystupovat jako erudovaný partner. Rozhovor patří mezi 

nejoblíbenější žurnalistické žánry (jak u tvůrců, tak u příjemců).
199

 

Obzor tisku je podobný přehledu (monitoru) tisku, obsahy jiných médií ovšem nejen 

vyjmenovává a popisuje, ale navíc je i hodnotí. Jedná se o žánr živý v minulosti.
200
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Beseda (redakční beseda) je v tištěných médiích sporadicky se vyskytující žánr. Jedná 

se o diskusi kvalifikovaných diskutérů řízenou redaktorem, jenž posléze zpracuje 

z diskuse výstup ne nepodobný interviewu s více respondenty. Beseda se vede pouze 

o závažných tématech aktuálně rezonujících ve společnosti.
201

 

Rozbor je publicistický žánr většího rozsahu s výrazně analytickým přístupem. Řeší 

zpravidla dlouhodobý a závažný problém.
202

 

Polemika je reakcí na jiný text, jenž ji vyvolal. Vyznačuje se ostrostí a výbušností, 

shrnuje protiargumenty.
203

 

Slovenští autoři (Tušer, Rončáková) přidávají mezi analytické ještě žánry tzv. 

epistolární publicistiky, což je kontaktová forma mediálních obsahů, při nichž dostává 

možnost vyjádřit svůj názor veřejnost, tj. čtenáři. Do epistolární publicistiky patří 

anketa, ohlas, diskuse, otevřený list a žurnalistický list.
204

 Anketa je podle Josefa 

Maršíka žánrovým druhem rozhovoru, často využívaná jako expozice k dalším 

žánrům.
205

 

 

Žánry beletristické (beletrizované) 

 

Soudnička je publicistický útvar, který největší vzmach zaznamenal za první republiky. 

Pojednává o průběhu soudního řízení až do vynesení rozsudku, v klasické soudničce 

nechybí ani mravní ponaučení čtenářům.
206

 Během největšího rozmachu soudničky se 

objevily dva protichůdné trendy – jednak její komercionalizace a bulvarizace, jednak 

snaha prozaiků její umělecké kvality posílit. O to se snažil například Rudolf 

Těsnohlídek, který působil jako soudničkář v Lidových novinách v letech 1908–1928.
207

 

Kurzíva (kurzívka) se vždy vyznačuje značnou mírou lehkosti a vtipu v podávání, 

tlumočení a komentování faktů. Kurzíva zahajuje sloupce deniček.
208

 Praktická 

encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace neuznává kurzívu jako 
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samostatný žánr, označujíc ho za slangové pojmenování novinářského projevu psaného 

lehčí formou.
209

 

Sloupek v mnohém připomíná kurzívu, ale vyniká nad ní vyhraněným a vysokým 

novinářským stylem. Je meřítkem vysoké kultury novinářského projevu. První sloupek 

vyšel 8. července 1920 v Lidových novinách. Na svět jej přivedla snaha obrodit 

poněkud stagnující žánr fejetonu. Za otce sloupku lze pokládat šéfredaktora Lidových 

novin Arnošta Heinricha.
210

 Sloupek nahrazoval úvodník, ale zároveň měl mít lehkost 

fejetonu. Je zalamován do novinového sloupce, odsud jeho název. Jedná se o žánr 

v tomto pojetí typicky český, i když má blízko k anglickému sloupku, označovanému 

„column“.
211

 

Esej je kratší próza argumentativního typu, v níž autor osobitě rozebírá subjektivně 

závažné téma. Jedná se o žánr na rozhraní publicistiky a beletrie, obrací se na 

zasvěcenější publikum. Esej má blízko k úvaze, ovšem na rozdíl od ní zobecňuje 

a syntetizuje poznatky a zachovává osobitost projevu.
212

 Publicistická esej má blízko 

k fejetonu, sledujíc záměr popularizační, mravokárný, polemický či přesvědčovací.
213

 

Esej píší vzdělaní autoři s rozhledem, významné osobnosti vědeckého, společenského, 

politického či kulturního života.
214

 

Reportáž je podle Encyklopedie literárních žánrů publicisticko-beletristický žánr 

podávající očité svědectví o aktuálních společenských jevech. Reportáž je žánrem 

prvotně publicistickým, který se ve specifických případech literarizuje (vzpomeňme 

třeba fenomén polské reportáže).
215

 Reportáž zobrazuje skutečnost na základě přesných 

faktů a za použití mnohotvárných stylistických a kompozičních postupů. V reportáži se 

mísí použití různých jazykových rovin, je kladen důraz na věcnost, detail a přesný, 

nezaujatý popis skutečnosti. Reportáž je psána v ich-formě; bezprostředně vychází 

z neobvyklé situace, jíž je její autor přítomen. Zlatý věk prožila ve 20. století.
216

 Jejím 

charakteristickým rysem je autentičnost, dominujícím prvkem pak děj.
217
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Fejeton (česky někdy podčárník) je publicistický útvar, který je klasickým 

představitelem subjektivní publicistiky s dominantním názorem na jeden fakt, 

umocněný lehkou stylistickou formou. Fejeton může být vypointovaný, využívá ironie 

a sarkasmu, nahlíží problémy nově, z neobvyklých úhlů. Fejeton si více než jiné žánry 

hraje s jazykem. Píší ho většinou zkušení a erudovaní členové redakce nebo externí 

spolupracovníci, zhusta spisovatelé.
218

 Ve fejetonu se často projevuje výrazný 

individuální styl autora.
219

 Fejeton je charakteristický svým odlehčeným, hravým či 

pikantním způsobem podání, jež skýtá čtenářům potřebné rozptýlení. Tvůrcem 

moderního českého fejetonu je Jan Neruda. V meziválečném období měla česká 

fejetonistická tvorba své těžiště v Lidových novinách, kde publikovali autoři jako 

Rudolf Těsnohlídek, Jiří Mahen, Karel Poláček, Eduard Bass či Karel Čapek.
220

 

Fejetony vycházejí i v knižních souborech. 

Rozhlásek je žánr beletrizované publicistiky, vtipný veršovaný komentář 

k nejrůznějším politickým, kulturním událostem nebo aktuálním otázkám, umisťovaný 

v novinách na místě sloupku, entrefiletu nebo fejetonu.
 221

 Dnes se jedná o útvar 

prakticky mrtvý. 

Črta je drobná próza s jednoduchou fabulí a rozvolněnou kompozicí pohybující se na 

rozhraní publicistiky a beletrie. Vyjadřuje subjektivní stanovisko autora 

k zobrazovaným jevům. Črta často bývá zahrnována pod fejeton, a to i díky tomu, že se 

často ocitala v periodikách na jemu vymezeném místě. Obvykle kombinuje reportážní 

a povídkové prvky a chybí v ní výraznější zápletka.
222

 Pro důraz na osobní zážitek 

a očité svědectví je pokládána za předchůdkyni reportáže. V dnešní době je její využití 

v žurnalistické sféře minimální.
223

  

Causerie je žánr na pomezí publicistiky a beletrie, příbuzný črtě a fejetonu. Causerie je 

druh výpovědi bez konkrétní gradace textu. V dnešním tisku se už tento žánr prakticky 

nevyskytuje.
224

 Ve slovenské teorii žánrů se pro causerie používá termín „zábavnica“. 

Entrefilet je dle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace 

„starší, dnes jen přežívající neterminologické označení novinového materiálu chápaného 
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ve smyslu vložky nebo vyplnění místa mezi dvěma většími články v novinách nebo 

časopisech.“ Zároveň PEŽaMK podotýká, že se jedná o vtipně či zajímavě napsaný 

postřeh ze společenského života, drobné, ale pozoruhodné události včetně přírodních 

kuriozit.
225

 Tušer si všímá, že entrefilet (ve slovenské žurnalistice i predchýr) má 

podobnou povahu jako kurzíva.
226

 

 

K výše uvedeným žánrům se v posledních 25 letech přidávají další, v české 

psané žurnalistice nově ustavené. Je to dáno svobodou slova, která přinesla do české 

mediální sféry pluralitu obsahů a názorů, díky níž se publicistika rehabilitovala a začala 

se svobodně rozvíjet.
227

 Mezi ně patří tzv. crazy story (fraška), story (příběh), feature 

(fíčr) nebo třeba zápisník. Tyto nové žánry jsou přejaty ze západní žurnalistiky. 

Příběh (story) je žánr, který ukazuje příběh člověka v neobvyklé životní situaci. Často 

se jako jeho synonymum používá slovo feature, který je ale samostatným žánrem.
228

 

Bartošek pak příběh charakterizuje jako text, který obecné sdělení doplňuje osobními 

prožitky a pocity zúčastněných jednotlivců.
229

 

Feature je text, který pojednává o významných událostech a problémech, které jsou 

spojeny s činy a osudy konkrétních osob, a zároveň probírané otázky umisťuje do 

širších souvislostí.  

Bartošek uvádí mezi publicistickými žánry i frašku, která využívá svobodné 

možnosti karikovat politické reprezentanty a známé instituce, jako příklad uvádí rubriku 

Wild Duck v Lidových novinách. Fraška má podle něj publicisticko-uměleckou 

licenci.
230

 Pro frašku se objevuje i označení crazy story. Vznik frašky se v české 

žurnalistice váže k rubrice Objev DNES, který vychází v magazínu Mladé fronty Dnes 

od roku 1993.
231
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4 Metodologie měření výskytu přechodníků 
 

Cílem této práce je popsat výskyt přechodníků v publicistice Lidových novin, 

potvrdit předpoklad jejich ústupu mezi lety 1900–2015 a zároveň ukázat, že se, byť 

v omezené míře, vyskytují v publicistice i dnes. Metodou, která by nejlépe (nejpřesněji) 

ukázala míru výskytu přechodníků v textu, je spočítání všech slovesných tvarů v daném 

textu (textech) a následné určení, které z nich jsou tvary přechodníkové. Podíl 

přechodníkových tvarů sloves ze všech slovesných tvarů v textu nejlépe ukáže míru 

zastoupení přechodníků nezávisle na objemu zkoumaných textů při porovnávání 

zkoumaných textů z různých let. Zkreslit výsledek může u této metody např. vyšší 

zastoupení kratších textů, u nichž je výskyt přechodníkového tvaru méně 

pravděpodobný. Tuto metodu používal Emil Dvořák ve svých monografiích 

o přechodnících v češtině. Popsaná metoda je ovšem neúměrně pracná a byla by nad 

možnosti této práce, tudíž jsem se uchýlil k jiné metodě kvantitativní analýzy – 

k prostému hledání přechodníkových tvarů v publicistických textech. Při použití této 

metody může vzniknout zkreslení, které je způsobeno nestejným rozsahem 

publicistických textů v novinách v jednotlivých letech (1900, 1920, 1940, 1995, 2015). 

To eliminuji normalizováním vzorků, tj. simulováním jejich stejného rozsahu. 

Kvantitativní údaje z této analýzy ani tak nelze považovat za úplně přesné, ovšem pro 

účel této práce postačují, mají potvrdit úbytek přechodníků v publicistice za posledních 

přibližně 120 let a zároveň ukázat jejich občasný výskyt v publicistice současné.  

Další částí analýzy je stanovení podílu jednotlivých typů přechodníků (a přechodníků 

nenoremně použitých) na celkovém počtu nalezených přechodníků v jednotlivých 

vzorcích – zde již problém s neproporčností nevyvstává. Vyvstane opět až při 

porovnávání výskytu druhů jednotlivých přechodníků v čase, ale i zde eliminuji 

zkreslení výše popsanou metodou. Kvantitativní zjištění budou východiskem pro 

analýzy kvalitativního typu.  

 V pěti časových řezech (v nichž se nacházejí vzorky) jsou vzhledem 

k nestejnému obsahu publicistiky nestejné podmínky pro absolutní počet přechodníků, 

což je potřeba zohlednit. Zohlednil jsem to tzv. normalizováním, jež se běžně používá 

i v korpusové lingvistice při srovnávání nestejně velkých korpusů – nesrovnávají se 

absolutní frekvence výskytu, nýbrž frekvence výskytu přepočtené např. na milion.  
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Normování velikosti jednotlivých vzorků jsem prováděl pomocí vypočtení 

koeficientu K, který reprezentuje rozsah publicistiky ve vzorku z roku 2015 a na jehož 

rozsah jsou ostatní vzorky přepočítané (k výpočtu K níže). Koeficientem K poté 

poměřuji rozsah publicistiky v jednotlivých vzorcích – tyto rozsahy nabývají různých 

násobků K. Rozsah publicistiky v jednotlivých vzorcích (rocích) jsem měřil „hrubě“ – 

počítal jsem počty publicistických textů, v nichž jsem hledal přechodníky. Zkreslení, 

které vznikne díky rozdílným délkám publicistických textů, by ovšem nemělo být 

závažné.  

 

Poměrný výskyt přechodníků v jednotlivých vzorcích jsem počítal následujícím 

způsobem, při normalizování jsem použil u každého vzorku tyto vzorce: 

 

U =  K/S a posléze N = P × U 

Kde je: 

S = počet článků ve vzorku 

P = počet nalezených přechodníků ve vzorku  

K = koeficient poměřování (S v roce 2015) 

U = koeficient, kterým násobíme počet nalezených přechodníků  

N = poměrný (normalizovaný) počet přechodníků ve vzorku 

 

Hlavním výstupem výpočtu je N čili poměrný (normalizovaný) počet přechodníků ve 

vzorku, jejž zkoumám, abych porovnal jeho vývoj v jednotlivých letech.  

Tato tabulka ukazuje počty článků v jednotlivých vzorcích a také vypočtené koeficienty 

U. 

Tabulka 1 Normalizace 

Rok  Počet článků Koeficient U 

1900 (vzorek č. 1) 99 3,87 

1920 (vzorek č. 2) 197 1,94 

1940 (vzorek č. 3) 249 1,54 

1995 (vzorek č. 4) 450 0,85 

2015 (vzorek č. 5) 383 1 
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 Analyzoval jsem také výskyt jednotlivých druhů přechodníku v jednotlivých 

vzorcích a též vývoj jejich výskytu v čase. Zaměřil jsem se i na vývoj výskytu 

ustrnulých přechodníků – při porovnávání jejich výskytu jsem taktéž vzorky 

normalizoval.  

 U nalezených přechodníků jsem zjišťoval, zda jsou užity náležité tvary, zda je 

dodržena kongruence a také stejnopodmětost. Kritériem při tomto posuzování byl 

soulad s údaji uvedenými v jazykovědných příručkách – zkoumal jsem náležitost 

použití daného typu přechodníku (přechodníku přítomného u sloves nedokonavých, 

přechodníku minulého u sloves dokonavých apod.), dále kongruenci (shodu) 

přechodníku s rodem a číslem podmětu věty, jejíž součástí přechodník je, a také 

dodržení stejnopodmětosti. Analyzoval jsem též, jakým souborem zakončení jsou 

přechodníky tvořeny a vývojovou dynamiku používání přechodníků s jednotlivými 

soubory zakončení. 

Vzhledem k tomu, že se od začátku 20. století kodifikace přechodníků v češtině až 

na pár drobností nezměnila
233

, lze posuzovat jejich noremnost podle dnešních příruček 

s jemným přihlédnutím k údajům z příruček starších. Omezeně jsem zkoumal i těsnost 

připojení přechodníkové konstrukce – tj. zda je přechodníková konstrukce (za niž se 

považuje i samostatný přechodník
234

) oddělena od zbytku věty čárkami nebo jinými 

interpunkčními znaménky.  

 

4.1 Popis zkoumaného vzorku 

Do zkoumaného vzorku jsem zařadil texty, které splňují definici publicistiky, jak ji 

uvedl Rudolf Burgr v kolektivní monografii Nové trendy v médiích.
235

 Zcela stranou 

jsem proto ponechal jak zpravodajství, neredakční obsah (inzerci a reklamu), jakož 

i útvary zcela beletristické, totiž básně, povídky či romány na pokračování, jež 

v Lidových novinách ve zkoumaných obdobích taktéž vycházely. Do průzkumu byla 

zahrnuta pouze kmenová vydání novin bez různých příloh, byť pravidelných (např. 

Lidové noviny dětem či Literární pondělí, vycházející v roce 1940) nebo současné 

přílohy Pátek, Orientace či Česká pozice.  

                                                 
233

 Jako tyto změny („drobnosti“) můžeme uvést třeba kodifikování tvarů tře/tříc/tříce či 

peče/pečíc/pečíce jako rovnocenných k původním tra/trouc/trouce, resp. peka/pekouc/pekouce. 
234

 DVOŘÁK, Emil: Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 9. Viz výše. 
235

 Viz výše. 
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Daný vzorek jsem vybíral tak, aby postihl proměny Lidových novin v čase 

a zároveň aby na něm šlo demonstrovat úbytek přechodníků. První zkoumaná vydání 

jsou z března 1900, kdy Lidové noviny vycházely již sedm let. V té době se ustálily, 

našly své místo na českém (resp. moravském) mediálním trhu a staly se zavedeným, 

seriózním periodikem. Další zkoumaný ročník je 1920, kdy došlo k proměně 

společnosti po vzniku první republiky. V roce 1920 vycházela dvě vydání Lidových 

novin denně – ranní a večerní. To samé se týká i ročníku 1940, z nějž lze vyčíst další 

změnu společenského klimatu – vznik protektorátu Čechy a Morava, na nějž je 

navázána i změna mediálního obsahu – tisk za protektorátu sloužil propagandě třetí říše.  

Dalším zkoumaným ročníkem je až ročník 1995. Zde je prodleva 55 let (místo 

předchozích dvacetiletých rozestupů), jež je dána prostým faktem, že v letech 1945–

1990 Lidové noviny nevycházely (vycházely řádně ještě v letech 1948–1952 a od roku 

1987 vycházely samizdatově, nikoli však jako deník). Posledním zkoumaným ročníkem 

je ročník 2015 jako představitel současné novinové (resp. publicistické tvorby).  

Z každého ročníku jsem zkoumal všechna březnová čísla, s výjimkou roku 1940, ve 

kterém jsem zkoumal pouze každé druhé březnové číslo (raník). Raník měl v tom roce 

totiž dostatečný a stabilní rozsah, na rozdíl od čísel vycházejících v březnu 1920, kdy 

jsem četl raník i odpoledník (tzn. všechna čísla).  
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5  Analýza nalezených přechodníků 
V této kapitole rozebírám nalezené přechodníky v jednotlivých vzorcích. Také v ní 

popisuji vývojové tendence přechodníků. 

5.1 Rok 1900 

 

Tabulka 2 Přechodníky ve vzorku č. 1 (rok 1900) 

Druh přechodníku Počet 

nalezených 

Podíl 

v procentech 

Přítomný nedokonavých sloves 87 66,41 

Přítomný dokonavých sloves 5 3,82 

Minulý dokonavých sloves 29 22,14 

Minulý nedokonavých sloves 1 0,76 

Trpný přítomný 8 6,11 

Trpný minulý 1 0,76 

celkem 131 100 

 

Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů přechodníku na celkovém počtu přechodníků ve 

vzorku 1 (rok 1900)

 

 

 

Podíl jednotlivých druhů přechodníků – rok 1900 

Přítomný nedokonavých sloves Přítomný dokonavých sloves Minulý dokonavých sloves

Minulý nedokonavých sloves Trpný přítomný Trpný minulý
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Ve vzorku z roku 1900, jenž je nejstarším v této práci, jsem nalezl celkem pět 

přítomných přechodníků dokonavých sloves, z toho tři ve tvaru, který by se dal označit 

za nenáležitý, protože je použit ve významu předčasnosti v minulosti. V roce 1900 byla 

přitom norma ustálená tak, že přechodník přítomný dokonavých sloves byl vyhrazen 

pouze pro předčasnost v budoucnosti (tzv. přechodník budoucí). Děje předcházející 

přísudku v čase minulém (nebo přítomném) se vyjadřovaly (a vyjadřují) přechodníkem 

minulým dokonavých sloves. Důvodem výskytu nenáležitých tvarů může být to, že od 

obrození, kdy se běžně užívaly přechodníky přítomné dokonavých sloves i pro 

vyjádření předčasnosti v minulosti, neuplynula příliš dlouhá doba. Přítomné 

přechodníky od sloves dokonavých se vyskytly v těchto větách: 

 „Hudba páně Horákova až na několik málo míst opravdu dobrých zní prázdně 

a suše, nikde hloub nezaryjíc dojem (...).“
236

 Zde bych očekával spíše nezarývajíc nebo 

nezaryvši. Přísudek je v čase přítomném a obě navrhované varianty jsou přijatelné. 

„Než přijda nedávno do redakce, spatřil jsem na stolku malou knížku s ilustrací 

na obálce.“
237

 Zde by bylo náležité přišed, neboť přísudek vyjadřuje děj umístěný 

v minulosti, nikoli v budoucnosti. Autora fejetonu, v němž jsem tvar nalezl, přitom 

neupozornilo na nenáležitost tohoto tvaru ani použití náležitého přechodníku v citaci 

„(…) aby spanilá čtenářka i vážený čtenář, přečetše knihu tuto, zamyslili se trochu 

(…),“ kterou použil ve svém textu.  

 „Jednota (…) zřídila, opatříc ji dostatkem (…).“
238

 Náležité by zde bylo 

opatřivši, jedná se o podobný případ, jako jsou výše popsané. 

Dalším nalezeným přechodníkem přítomným dokonavých sloves je tvar 

nedadouce: „Pobožné sestry vyhodí je v pravém slova toho smyslu na ulici, nedadouce 

jim ni haléře, (…).“
239

 Jedná se o použití archaického přechodníku od slovesa dát. Je to 

formálně přechodník přítomný dokonavých sloves použitý pravděpodobně ve významu 

předčasnosti v budoucnosti, tudíž se jedná zřejmě o přechodník budoucí. (Dalo by se 

ovšem na tento případ nahlížet jako na časovou souslednost „vyhodí je ven a přitom jim 

nedají ni haléře“.) Tvary dada, dadouce, dadouce byly později nahrazeny tvarem daje, 

dajíc, dajíce (jež se stále vymykaly systémovosti tím, že byly přítomné, ačkoliv tvořené 

od dokonavého slovesa), který byl později nahrazen již plně systémovým (protože 

minulým) dav, davši, davše. Přechodník nedadouce uvádí jako zastaralý ještě Slovník 

                                                 
236

 Opera. Lidové noviny. Brno, 11. 3. 1900. 8 (57), str. 2. 
237

 Pro Valašsko. Lidové noviny. Brno, 16. 3. 1900. 8 (61), str. 1. 
238

 Veřejná čítárna (Ze Šlapanic). Lidové noviny. Brno, 23. 3. 1900. 8 (67), str. 6. 
239

 Mzdy žen. Lidové noviny. Brno, 28. 3. 1900. 8 (71), str. 1. 
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spisovného jazyka českého (viz kapitolu 1.1). Na základě uvedených argumentů jsem se 

rozhodl tento tvar hodnotit jako náležitě použitý přechodník budoucí. 

Posledním nalezeným přechodníkem přítomným dokonavých sloves je tvar 

zabloudě. „Jen dekoletované toillety a kukátka scházejí, aby člověk poměrů v místě 

neznalý, zabloudě v pražskou porotní síň, nabyl mínění (…).“
240

 Zde se jedná opět 

o použití tvaru přechodníku přítomného dokonavého slovesa ve funkci přechodníku 

budoucího (pro předčasnost v budoucnosti). Přechodník zde vyjadřuje děj předcházející 

ději uskutečnitelnému v budoucnosti, jenž je vyjádřen přísudkem aby nabyl 

v přítomném kondicionále. Tvar zabloudě je tudíž náležitý, i když se jedná o méně 

typické užití přechodníku budoucího (typičtějším příkladem jeho užití je případ, kdy 

přísudek je v čase budoucím v indikativu). 

 

Zajímavé je sledovat vývojovou dynamiku ustrnulých přechodníků – v roce 

1900 jsem našel ustrnulý přechodník čítajíc. „Až tedy na desítiletí let padesátých měli 

bychom historii svoji nejnovější, čítajíc v to (…).“
241

 

Zde se zjevně jedná o použití přechodníku čítajíc opravdu jako ustrnulého (není 

dodržena kongruence). Dnes se tento přechodník jako ustrnulý nepoužívá, jsa nahrazen 

ustrnulým přechodníkem počítaje/počítajíc. Zde vidíme, že v roce 1900 ještě nebyl 

repertoár ustrnulých přechodníků zcela ustálen (i když Dvořák tvrdí, že k jeho ustálení 

došlo už v době obrozenské – viz kapitola 1.6), svou roli mohla sehrát i chybějící 

kodifikace – mluvnice začaly zachycovat bez záporného hodnocení přechodníky 

ustrnulé až od 20. let 20. století.
242

  

 U některých nalezených tvarů je však těžké určit, zda se jedná o přechodník 

ustrnulý, nebo slovesný. Příkladem je tvar nemluvíce: „Známe my ji, známe, jak 

v Čechách, tak na Moravě, o Slezsku ani nemluvíce.“
243

 

Zde se nedá s jistotou určit, zda je použit jako ustrnulý v (pro ustrnutí) řídkém 

plurálovém tvaru (leč doloženém, viz výše), nebo o použití tohoto tvaru jako 

slovesného, čemuž by napovídalo právě použití plurálového tvaru, který se shoduje 

s podmětem. Dvořák také plurálové tvary ustrnulé neuvádí, píše, že v letech 1857–1918, 

kam tento doklad spadá, se mezi nejfrekventovanější ustrnulé přechodníky řadí 

počínaje, nehledě a nemluvě s poznámkou, že v této statistice nerozlišuje tvary 

                                                 
240

 K poslední porotě i k porotám jiným. Lidové noviny. Brno, 3. 3. 1900. 8 (50), str. 2. 
241

 Literární táčky. Lidové noviny. Brno, 15. 3. 1900. 8 (60), str. 3. 
242

 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 136. 
243

 Vláda je ochotna… Lidové noviny. Brno, 27. 3. 1900. 8 (70), str. 1. 
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zakončené na -e (-ě) a -íc. Tvary zakončené na -íce tedy v tomto období zřejmě 

nevřazuje mezi přechodníky ustrnulé.
244

 Pro účely statistiky tento tvar považuji za 

přechodník slovesný. 

 

Ve vzorku číslo 1 jsem našel pouze jeden přechodník homonymní s 3. os. sg. 

akt. ind. préz. stejného slovesa: „Přistoupil jsem k oknu a pokuřuje díval jsem se na 

mokrý venek.“
245

 Shodou okolností ve stejném textu (fejetonu), v němž autor použil 

nenáležitého tvaru přijda. 

  

V tomto vzorku, na rozdíl od ostatních, jsem našel jeden přechodník minulý 

nedokonavých sloves: „I vojínem jsem byl, slouživ (…).“
246

  

Náležitý by zde byl tvar přechodníku přítomného slouže, neboť v přísudku je 

nedokonavé sloveso být (viz kapitola 1.2). Užití přechodníku minulého od 

nedokonavého slovesa je překvapivé, protože se vyskytoval na počátku 20. století zcela 

výjimečně. Dvořák našel poslední doklad použití tohoto druhu přechodníku v roce 1918 

(viz kapitola 1.4). Přechodník slouživ nepoužil redaktor, ale je obsažen v citaci z dopisu-

žádosti jakéhosi občana, který žádal o místo policejního nadstrážníka v Příbrami a jenž 

nebyl pravděpodobně profesionálním uživatelem jazyka. Tím se vysvětluje i kolísání 

v náležitém používání přechodníků – v dané citaci najdeme i větu „Chtěje občanům 

radou i skutkem prospěti, navštěvoval jsem (…).“
247

, v níž autor dopisu použil ve 

správného přechodníku (nikoli chtěv, což by odpovídalo předchozímu použití 

přechodníku slouživ). 

Z přechodníků nalezených ve vzorku číslo 1 nás může zaujmout ještě tvar 

vztýčiv: „Sotva že to Dostál zaslechl, skočil do kouta a hrozivě vztýčiv pravici, zvolal: 

(…).“
248

 Jedná se o zastaralou podobu slovesa vztyčit (vztýčit). V roce 1920 jsem opět 

našel doklad použití přechodníku stejného slovesa, ovšem již jeho novější varianty 

(vztyčiv). 

Ve vzorku číslo 1 jsem našel nejvíce přechodníků od slovesa být (6, nepočítaje 

v to trpné přechodníky), vidět (5), dále domnívat se (4) a mít a poukazovat, obě s třemi 

výskyty. Co se týče interpunkce, byly přechodníkové konstrukce nejčastěji odděleny 
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 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 136. 
245

 Pro Valašsko. Lidové noviny. Brno, 16. 3. 1900. 8 (61), str. 1. 
246

 Beseda: Nedávno četl jsem… Lidové noviny. Brno, 25. 3. 1900. 8 (69), str. 3. 
247

 Tamtéž.  
248

 Dostálovo kehrt euch march hinaus. Lidové noviny. Brno, 3. 3. 1900. 8 (50), str. 4. 
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čárkou (někdy i nerozvité), jejich menší část byla neoddělena (ovšem někdy i rozvité). 

Interpunkce kolísá přitom i v rámci jednoho textu. Po jednom případu jsem našel 

i přechodníkové konstrukce oddělené závorkou, respektive pomlčkou. Nejvíce 

přechodníků jsem nalezl v úvodnících a fejetonech. 

 

5.2  Rok 1920 

 

Tabulka 3 Přechodníky ve vzorku č. 2 (rok 1920) 

Druh přechodníku Počet 

nalezených 

Podíl 

v procentech 

Přítomný nedokonavých sloves 128 69,56 

Přítomný dokonavých sloves 3 1,63 

Minulý dokonavých sloves 45 24,46 

Minulý nedokonavých sloves 0 0 

Trpný přítomný 6 3,26 

Trpný minulý 2 1,09 

Celkem 184 100 

 

Graf č. 2. Podíl jednotlivých druhů přechodníku na celkovém počtu přechodníků 

ve vzorku č. 2 (rok 1920) 

 

Podíl jednotlivých druhů přechodníků – rok 
1920 

 

Přítomný nedokonavých sloves Přítomný dokonavých sloves Minulý dokonavých sloves

Minulý nedokonavých sloves Trpný přítomný Trpný minulý
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I ve vzorku č. 2 jsem nalezl přechodníky, u nichž nelze s jistotou určit, zda se 

jedná o tvar ustrnulý, či se slovesnou platností: „(…) a že také voliči národně-sociální 

budou chtíce nechtíce voliti také bolševiky (…).“
249

 Zde se jedná o podobný případ jako 

u přechodníku nemluvíce ze vzorku č. 1. Také se jedná o použití plurálového tvaru 

přechodníku, který je ve tvarech chtě nechtě a chtíc nechtíc ustrnulý. Může se přitom 

taktéž jednat o řídké použití přechodníku ustrnulého v plurálovém tvaru, podobně jako 

výše. Pro účely statistiky jsem ovšem i tento přechodník zařadil mezi přechodníky 

slovesné (počítám jej ovšem pouze jako jeden tvar), neboť se shoduje s podmětem 

(i když to může být i náhoda, přikláním se k tomu, že je to záměr autora). Přechodník 

chtě nechtě / chtíc nechtíc byl kodifikován až v roce 1957
250

 čili v roce 1920 byla ještě 

vyžadována kongruence s podmětem, který je zde v plurálu, i z tohoto důvodu jsem 

toho názoru, že se spíše nejedná o přechodník ustrnulý. 

 

V roce 1920 jsem našel celkem šest trpných přechodníků přítomných, mj. v této 

větě: „(…) jednak názory osobností, jež převzaly vedení našeho železnictví, jsouce od 

let vyškoleny a zapracovány v bývalou soustavu rakouskou. Přechodník jsouce je 

pozoruhodný tím, že se pojí s dvěma příčestími (vyškoleny a zapracovány), která jsou 

koordinovaná spojkou a.“
251

 

 Zajímavé jsou i přechodníky minulé dokonavých sloves s konsonantním 

kmenem, tvořené souborem zakončení -0, -ši, -še (čili od sloves typu nese, peče plus od 

sloves odvozených od slovesa jít). V roce 1920 jsem takové našel tři – kromě tvaru 

přišed (který není díky kmeni -šed tvarově nezřetelný a nezastaral tudíž tak rychle) 

i tvar maskulina přečet. „(…) že policejní prezident Bienert, přečet dopisy líčící 

klášterní poměry v Paříži, počal zvolna také (…).“
252

 Tento tvar už byl v roce 1920 silně 

archaický, prakticky mrtvý – ve Dvořákem soustavně excerpovaných textech se žádný 

takový tvar nevyskytl, Dvořák ale připomíná tvar doved, jejž použil Fr. Trávníček 

v roce 1926.
253

 Jedná se tedy v tomto případě o velmi překvapující a velmi řídké použití 

přechodníku minulého dokonavých sloves od slovesa typu nese či peče. Od stejného 
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 Druhý list voličům. Lidové noviny. Brno, 27. 3. 1920. 28 (156), str. 1. 
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 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 136. 
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 SVOBODA, Bohdan. Bilance našeho železnictví. Lidové noviny. Brno, 18. 3. 1920. 28 (140), str. 1. 
252

 Drobnosti z Paříže. Lidové noviny. Brno, 17. 3. 1920. 28 (138), str. 2. 
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 DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině, str. 102. 
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slovesa jsem ve stejném vzorku našel i feminní tvar přečetši, ten je ovšem častější 

a jeho použití není výjimečným jevem jako v případě tvaru přečet. 

 

Tvar přechodníku přítomného od dokonavého slovesa, který není ve významu 

přechodníku budoucího, jsem našel ve vzorku z roku 1920 pouze jeden, a to v portrétu 

polského literáta Lucjana Rydela. Ten obsahuje i citace z jeho díla, a právě v ní je 

přechodník skloníc:_ „A třetí dřímajíc, chvílemi skloníc šíji, ostrými nůžkami nať 

v suchých prstech stříhá.“
254

 Můžeme se domnívat, že se jedná o chybu překladatelovu 

– docela nepochopitelně nepoužil nedokonavého přechodníku kloníc, který má i stejný 

počet slabik jako nenáležitě použitý skloníc a navíc by mu napovídalo předchozí použití 

přechodníku dřímajíc. Bylo by nesporně zajímavé porovnat překlad s polským 

originálem.  

Přechodník přítomný dokonavých sloves ve významu přechodníku budoucího 

jsem ve vzorku v roce 1920 našel taktéž pouze jeden – tvar prohrajíc v úvodníku 

Snadná povinnost. „(…) a kdy jsme doufali, že Rakousko, prohrajíc, ztroskotá 

a (…).“
255

 Přísudek ztroskotá je v budoucím čase, děj je umístěn do předčasnosti před 

dějem přísudku, jedná se tedy vskutku o přechodník budoucí. 

Mluvnicky lze z formální stránky zařadit mezi přechodníky přítomné 

dokonavých sloves tvar řka, jejž jsem ve vzorku č. 2 také nalezl. Významově se jedná 

o přechodník pro předčasnost v minulosti (viz kapitolu 1.1). Pro statistické účely jsem 

tento přechodník zařadil mezi přechodníky přítomné dokonavých sloves. 

Přechodník minulý nedokonavý jsem ve vzorku číslo 2 nenašel. 

V úvodníku Benešova toga candida si všimneme přechodníku v použitém 

přísloví „Okolo močidla chodě, neujdeš nádchy.“
256

 (Přísloví znamená, že „i vzdálenou 

účastí na něčem nečestném se člověk pošpiní.“
257

) 

Povšímnutíhodný je i přechodník lehtajíc. „Když jsem se tehdy onehdy vracel 

procházkou, kdy slunce stojí pod klenbou (…), lehtajíc černošedou úctyhodnost 

(…).“
258

 Podle současného pravopisu by mělo být lechtajíc, dříve se ovšem objevovala 

                                                 
254

 Moderní spisovatelé polští: Lucyan Rydel. Lidové noviny. Brno, 17. 3. 1920. 28 (138), str. 9. 
255

 Snadná povinnost. Lidové noviny. Brno, 17. 3. 1920. 28 (137), str. 1. 
256

 STRÁNSKÝ, Jaroslav: Benešova toga candida. Lidové noviny. Brno, 27. 3. 1920. 28 (156), str. 1. 
257

 Nádcha. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český, v. v. i. ©2011. [cit. 13. 5. 

2017]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=n%C3%A1dcha&sti=EMPTY&where=hesla&hsu

bstr=no.  
258

 Mimochodem. Lidové noviny. Brno, 30. 3. 1920. 28 (161), str. 1. 
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starší podoba lehtat.
259

 V roce 1920 se však již jedná o chybné použití, poněvadž již 

Pravidla z roku 1903 uvádějí pouze podobu lechtat, již autor nerespektoval. 

V roce 1920 jsem našel nejvíce přechodníků od slovesa mít (maje 6×, majíce 

1×), od (ne)chtít (nechtěje 2×, nechtějíce 1×, chtěje 2×, chtíce nechtíce 1×). Po třech 

jsou zastoupeny přechodníky od slovesa být (jsouce, jsouc, jsa) a vidět (vida, vidouc, 

vidouce). Co se týče interpunkce, byly přechodníkové konstrukce častěji odděleny 

čárkou (ovšem někdy i ty nerozvité), méně často interpunkčně neodděleny (někdy 

i rozvité). Vyskytla se i přechodníková konstrukce oddělená pomlčkami. Přechodníky 

jsem našel zejména v úvodnících, ve fejetonech a také v soudničkách, kde se zhusta 

objevovaly přechodníky minulé. 

 

5.3 Rok 1940 

 

Tabulka 4 Přechodníky ve vzorku č. 3 (rok 1940) 

Druh přechodníku Počet 

nalezených 

Podíl 

v procentech 

Přítomný nedokonavých sloves 69 72,62 

Přítomný dokonavých sloves 0 0 

Minulý dokonavých sloves 22 23,16 

Minulý nedokonavých sloves 0 0 

Trpný přítomný 2 2,11 

Trpný minulý 2 2,11 

Celkem 95 100 

 

  

                                                 
259

 TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Slovanské 

nakladatelství, 1952, str. 829. 
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Graf č. 3. Podíl jednotlivých druhů přechodníku na celkovém počtu 

přechodníků ve vzorku č. 3 (rok 1940) 

 

Ve vzorku č. 3 jsem našel celkem čtyři trpné přechodníky, tento je od ostatních 

odlišný tím, že má dvě příčestí: „(…) a nyní byvše patřičně orazítkovány i na patřičné 

místo dopraveny dopravními prostředky přerozmanitými, jsou jako šafrán (…).
260

 

Autor píšící pod zkratkou -stál- užil přechodník trpný i s tvary přechodníku 

slovesa nebýt – konkrétně nejsouc. „(…) jež si gymnázium ze soukromé píle a iniciativy 

zřídilo, nejsouc spokojeno (…).“
261

  

 

Ve vzorku číslo 3 jsem našel celkem sedm tvarů přechodníku homonymního 

s 3. os. sg. akt. ind. préz. Homonymita zde ani v jednom případě však není tolik na 

překážku, neboť verbum finitum v přísudku je ve všech případech čase minulém. 

Zároveň díky tomu se dají spolehlivě určit jako přechodníky, na rozdíl od případů, kdy 

jsou verba finita v čase přítomném. Zde uvádím nalezené příklady: 

„(…) ale obnovil také státní ideu království Velké Moravy, spatřuje v ní smysl 

(…).“
262

 

                                                 
260

 DVOŘÁK, Josef. O lidu usměvavém neboli poštovním. Lidové noviny. Praha, 20. 3. 1940. 48 (143), 

str. 1. 
261

 Studentská revue vinohradského gymnazia. Lidové noviny. Praha, 22. 3. 1940. 48 (147), str. 7. 
262

 WOLF, Miroslav. Životní dílo Karla IV. Lidové noviny. Praha, 20. 3. 1940. 48 (143), str. 7. 

Podíl jednotlivých druhů přechodníků – rok 
1940 

 

Přítomný nedokonavých sloves Přítomný dokonavých sloves

Minulý dokonavých sloves Minulý nedokonavých sloves

Trpný přítomný Trpný minulý
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 „(…) dal rozvinout tónovou krásu pěvcům i sborům na jeviště, požaduje silové 

(…).“
263

  

„(…) jednak pozměnil normální spisovnou češtinu, napodobuje starobylý 

jazyk.“
264

 (Podmětem je Erben.)  

„Co síly měl, stahoval brzdy, varuje se práskat bičem (…).“
265

 

V nekrologu Karla Mucka použil autor (píšící pod zkratkou –k) tří (!) 

přechodníků homonymních s tvarem 3. os. sg. ind. akt. préz.  

„V Praze působil až do roku 1892, uplatňuje se zvláště (…).“, „(…) byl 

kapelníkem královské opery berlínské, vystupuje však v jednotlivých (…).“, „(…) 

oddán rodině Wagnerově věrným přátelstvím a považuje službu (…).“
266

 

  

„Stoje už nedohlédne na palečky nohou.“
267

 (Podmět: chlapec.) Zde se 

pravděpodobně jedná o použití ustrnulého přechodníku stoje (v příslovečné platnosti), 

i když se nedá zcela vyloučit ani použití tvaru stoje jako přechodníku se slovesnou 

platností. Pozoruhodně použitý ustrnulý přechodník je včítaje. Ten jsem našel ve 

sloupku Josefa Dvořáka: „(…) Neboť lid účetní, včítaje v to i (…).“
268

 Ten je dnes, 

podobně jako čítajíc (nalezený ve vzorku č. 1), nahrazen tvary počítaje/počítajíc. 

V roce 1940 mají největší zastoupení přechodníky od slovesa mít (5×), ostatní 

mají pod tři doklady. Přechodníky se v roce 1940 objevovaly nejvíce ve sloupcích, 

úvodnících, soudničkách a také v textech v rubrice Kulturní kronika, z nichž většina by 

se dala označit za recenze. Ve vzorku č. 3 byly všechny rozvité přechodníkové 

konstrukce odděleny čárkami, až na jednu výjimku. Bez interpunkčního oddělení 

zůstaly jak konstrukce nerozvité, tak konstrukce rozvité. Zaznamenal jsem opět kolísání 

v kladení interpunkčních znamének v rámci jednoho textu. V jednom případě byla 

rozvitá přechodníková konstrukce oddělena pomlčkami. 

  

                                                 
263

 Pucciniho Bohéma znovu v brněnské opeře. Lidové noviny. Praha, 21. 3. 1940. 48 (145), str. 7. 
264

 Nestorův letopis. Lidové noviny. Praha, 12. 3. 1940. 48 (129), str. 7. 
265

 Kožíkův Shakespeare v Brně. Lidové noviny. Praha, 22. 3. 1940. 48 (147), str. 7. 
266

 Karel Muck zemřel. Lidové noviny. Praha, 4. 3. 1940. 48 (114), str. 7. 
267

 DRDA, Jan. První krok. Lidové noviny. Praha, 9. 3. 1940. 48 (124), str. 1. 
268

 DVOŘÁK, Josef. O lidu účetním. Lidové noviny. Praha, 13. 3. 1940. 48 (131), str. 1. 
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5.4 Rok 1995 

 

Tabulka 5 Přechodníky ve vzorku č. 4 (rok 1995) 

Druh přechodníku Počet 

nalezených 

Podíl 

v procentech 

Přítomný nedokonavých sloves 11 91,67 

Přítomný dokonavých sloves 0 0 

Minulý dokonavých sloves 1 8,33 

Minulý nedokonavých sloves 0 0 

Trpný přítomný 0 0 

Trpný minulý 0 0 

Celkem 12 100 

 

 

Graf č. 4. Podíl jednotlivých druhů přechodníku na celkovém počtu 

přechodníků ve vzorku č. 4 (rok 1995) 

 

V roce 1995 (ve vzorku číslo 4) jsem našel 11 přechodníků přítomných od 

nedokonavých sloves a jeden přechodník minulý od slovesa dokonavého. Čtyři 

přechodníky přítomné použili tehdejší fejetonisté Lidových novin (Karel Steigerwald, 

Pavel Verner a Miroslav Stoniš) ve fejetonech v rubrice Poslední slovo, přechodník se 

Podíl jednotlivých druhů přechodníků – rok 
1995 

 

Přítomný nedokonavých sloves Přítomný dokonavých sloves

Minulý dokonavých sloves Minulý nedokonavých sloves

Trpný přítomný Trpný minulý
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objevil i v medailonu (od Václava Klause), v textech Milana Haunera, Jarky 

Stuchlíkové nebo v komentáři Jana Gazdíka. Zde krátce všechny uvedu a, pokud je 

třeba, i stručně rozeberu. 

„Anebo se mýlím, domnívaje se starosvětsky, že politik (…).“
269

 

Miroslav Stoniš použil v jednom ze svých Posledních slov i přechodník se 

zakončením -a (-ouc, -ouce), který je již od počátku sledovaného období v této práci na 

ústupu. „(…) a byl neznatelně rozprostřen po všech nekonečných pláních prostoru 

a času, nesa po kapsách hroudy hmoty?“ 
270

  

„Věří, že se někdo zajímá o jeho domácí výklady, anebo, opíraje se o staré 

zkušenosti, rachotí (…).“
271

 

„(…) Dělají kulturu, nepostrádajíce (…).“
272

  

 Přechodník použil Václav Klaus v medailonu Václava Černého. Klaus rozvitou 

přechodníkovou konstrukci oddělil pomlčkami. „(…) že se silná individualita – dávajíc 

sebe sama permanentně v šanc – může prosadit (…).“
274

  Jeden přechodník je v textu 

Milana Haunera v citaci Edvarda Beneše. „Vydrží naši doma to peklo, zůstávajíce 

v (…).“
276

  

Přechodník se objevuje v komentáři Jana Gazdíka: „(…) jako by odmítalo 

varovné signály, držíc se hesla, (…).“
277

 Přechodník použila ve svém textu reportážního 

charakteru Jarka Stuchlíková. „Procházejíc kolem železných zábran, za nimiž byl 

shromážděn ‚lid‘, dáma se usmívala.“
278

 

 

Pozoruhodným textem v tomto vzorku je recenze Tomáše Kubíčka Ironie 

a úzkost chaosu. V něm použil slovesný tvar, který může být – ale nemusí – 

přechodníkem homonymním s 3. os. sg. akt. ind. préz. Vzhledem k tomu, že Kubíček 

použil v textu i neoddiskutovatelné přechodníky pojmenovávaje a zůstávajíc (viz níže), 

je pravděpodobné, že i tvar vyslovuje je přechodník. „(…) píše Vokolek v jednom 

                                                 
269

 STONIŠ, Miroslav. V zrcadlovém bludišti. Lidové noviny. Praha, 23. 3. 1995. 8 (70), str. 16. 
270

 STONIŠ, Miroslav. Raději se neptat. Lidové noviny. Praha, 28. 3. 1995. 8 (75), str. 16. 
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 STEIGERWALD, Karel. O poslanci, kterého snědl vlk. Lidové noviny. Praha, 3. 3. 1995. 8 (53), str. 5. 
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 VERNER, Pavel. Ekumenické blýskání na časy. Lidové noviny. Praha, 28. 3. 1995. 8 (75), str. 16. 
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 KLAUS, Václav. Jeden z velkých Čechů. Lidové noviny. Praha, 23. 3. 1995. 8 (70), str. 5. 
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 HAUNER, Milan. Mezník v kariéře Edvarda Beneše. Lidové noviny. Praha, 15. 3. 1995. 8 (64), str. 9. 
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 GAZDÍK, Jan. Rána pod pás. Lidové noviny. Praha, 30. 3. 1995. 8 (77), str. 5. 
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 STUCHLÍKOVÁ, Jarka. Pozvánka pro bývalého teroristu. Lidové noviny. Praha, 11. 3. 1995. 8 (60), 

str. 6. 
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z pozdějších textů, vyslovuje tak (…).“
279

 Ve statistice této práce je proto zařazen mezi 

přechodníky.  

„(…) píše v devětatřicátém roce Jan Zahradníček, pojmenovávaje (…).“
280

 „(…) 

od něhož se autorovo superego všemožně šíří, zůstávajíc však nezvratně jeho součástí 

(…).“
281

 

Jediný přechodník minulý ve vzorku č. 4 použil Radovan Holub v textu Čtyři 

roky národního parku Šumava: „(…) a nakonec se snažili armádní majetek na ně 

převést, využivše toho, že (…).“.
282

 Tento přechodník je obecně nejužívanějším 

přechodníkem minulým (od otevřeného kmene), jeho použití v roce 1995 je však mírně 

překvapivé, neboť se už tehdy jednalo o prostředek v publicistice velmi okrajový. 

Žádný z použitých přechodníků v roce 1995 není použit nesprávně. 

Všechny ustrnulé přechodníky ve vzorku č. 5 jsou zakončené na -e/-ě, zakončení 

na -íc se vůbec nevyskytuje (nalezený tvar takříkajíc se nedá považovat za přechodník). 

Co se týče interpunkce, jsou ve vzorku č. 5 všechny přechodníkové konstrukce (všechny 

jsou rozvité) odděleny čárkou, až na jednu, oddělenou pomlčkou. 

5.5 Rok 2015 

 

Tabulka 6 Přechodníky ve vzorku č. 5 (rok 2015) 

Druh přechodníku Počet 

nalezených 

Podíl 

v procentech 

Přítomný nedokonavých sloves 12 100 

Přítomný dokonavých sloves 0 0 

Minulý dokonavých sloves 0 0 

Minulý nedokonavých sloves 0 0 

Trpný přítomný 0 0 

Trpný minulý 0 0 

Celkem 12 100 

 

                                                 
279

 KUBÍČEK, Tomáš. Ironie a úzkost chaosu. Lidové noviny. Praha, 25. 3. 1995. 8 (72), str. 10. 
280

 Tamtéž. 
281

 Tamtéž. 
282

 HOLUB, Radovan. Čtyři roky národního parku Šumava. Lidové noviny. Praha, 14. 3. 1995. 8 (62), str. 

9. 
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Graf č. 5. Podíl jednotlivých druhů přechodníku na celkovém počtu 

přechodníků ve vzorku č. 5 (rok 2015) 

 

Ve vzorku č. 5 z roku 2015 jsem našel celkem 12 slovesných přechodníků, 

všechny to jsou přechodníky přítomné nedokonavých sloves. Pět z nich pochází z pera 

Ludvíka Vaculíka, který je použil ve svých fejetonech v rubrice Poslední slovo. Jeden 

z nich je ovšem citací z díla A. N. Whiteheada. Čtyři přechodníky použil ve svých 

textech v rubrice Stará veteš Martin C. Putna. Dva přechodníky použil komentátor Petr 

Nováček v komentářích. Poslední nalezený pochází z recenze Jiřího Trávníčka. 

Všechny zde uvedu a pokud bude třeba, i rozeberu. 

U Ludvíka Vaculíka není použití přechodníků překvapující, v roce 2015 (jako 

88letý) patřil ke starší generaci autorů a navíc se netajil svoji náklonností 

k přechodníkům. „A dnes některé učitelky dětem říkají, že přechodník je zbytečný, 

zastaralý. Živte ho!“
283

 U Vaculíka můžeme přechodníky proto považovat za prostředky 

automatizované. Vaculík nadto pocházel ze Slovácka, kde jsou zbytky přechodníku 

stále zachovány v nářečí.  

Vaculík použil v jednom svém fejetonu tvar leže, který je v tomto použití 

slovesný, nikoli ustrnulý – neznamená to samé, co vleže. „Leže dnes na gauči, sáhl jsem 

jen tak (…).“
284

 Ve stejném fejetonu citoval Vaculík A. N. Whiteheada: „Hlavním 

hříchem filozofů je to, že jsouce pouhými lidmi snaží se přehlížet vesmír ze stanoviště 

                                                 
283

 VACULÍK, Ludvík. O tom našem přechylování. Lidovky.cz [online]. 5. 11. 2007 [cit. 11. 5. 2017] 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/o-tom-nasem-prechylovani-0xe-/zpravy-

domov.aspx?c=A071105_114222_ln-cestina_nev.  
284

 VACULÍK, Ludvík. Cvrček. Lidové noviny. Praha, 31. 3. 2015. 18 (76), str. 20. 
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bohů.“
285

 V této citaci není rozvitá přechodníková konstrukce oddělená čárkami. Jedná 

se ovšem zřejmě o autorovu chybu při citování Whiteheadova díla. Našel jsem na 

internetu ještě dvě citace stejného výroku a v obou byla konstrukce čárkami 

oddělena.
286

 Další Vaculíkovy použité přechodníky jsou tyto: „(…) ptal jsem se, mysle 

na dárek pro maminku (…).“
287

 „Bloudě tak bez úmyslu, narazím na titul (…).“
288

 „(…) 

že nějaká věta mi pokračovala, bez mého úmyslu, přinášejíc děj, na který (…).
289

 Jak je 

vidět, většinu přechodníků, až na přechodník jsouc v citaci a tvar přinášejíc, použil 

Vaculík v autorské řeči. 

Použití přechodníků nás tolik nepřekvapí ani u Martina C. Putny, jehož styl 

psaní se vyznačuje beletričností a není bez aspirací estetizujících.
290

 Putna použil ve 

svém textu v rubrice Stará veteš dokonce tři přechodníky, i když onen text je poměrně 

malého rozsahu.  

„Některé [staré opory, pozn. autora] přirozenou a důstojnou ‚cestou všeho těla‘, 

přesouvajíce se z kamenných chalup do hrobů v kamenité půdě. Jiné potupnou smrtí 

duchovní, popírajíce novými činy (…).“
291

 „(…) Z. M. Kuděj a Jaroslav Hašek, tvořili 

ve vysočinských chalupách, majíce rozdílné názory, ale (…).“
292

 Čtvrtý Putnův 

přechodník je zde: „(…) Jan Petránek se přidal k těm, kdo u nás papouškují teze 

propagandy ruského režimu, kořeníce je navíc (…).“
293

  

Přechodníky používá i komentátor Petr Nováček, který v roce 2015 patřil ke 

starším autorům Lidových novin. „Bohuslav Sobotka byl v předsednické funkci 

potvrzen hlasy 85 % delegátů, nemaje žádného (…).“
294

 „Stanovy (…) předstíraly, 

kryjíce se fíkovým listem (…).“
295

 

Nejzvláštnější nalezený přechodník se nalézá v recenzi literárního vědce Jiřího 

Trávníčka na knihu esejů Emanuela Frynty. „Literární slávu, byťsi posmrtnou, mu 
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udělaly dětské veršíky, které – i díky zhudebnění Petra Skoumala – doslova zlidověly, 

takže už namnoze máme za to, že hajekajíce ‚kdyby prase mělo křídla‘ či ‚když tygr 

jede do Paříže‘, halekáme jakousi dávnou lidovou písničku, jejíž autor už zmizel kdesi 

v mlhách anonymity.“
296

 Tvar hajekajíce, infinitiv hajekat, se mi nepodařilo nikde 

nalézt – není zmíněno ani v Českém národním korpusu, ani ve slovnících, ani při 

hledání na internetu. Jedná se tedy nejpravděpodobněji o okazionalismus. Význam 

můžeme odhadovat z kontextu – zřejmě něco jako „halekavě zpívat“. Tento přechodník 

(použitý jako prostředek aktualizace) je dokladem toho, že přechodníky se dají tvořit – 

a také se opravdu tvoří – i od sloves nepatřící do spisovné vrstvy jazyka. 

Slovesné přechodníky se v roce 2015 vyskytly především u autorů starší 

generace nebo u autorů s vybroušeným autorským stylem inklinujícím k beletričnosti 

(Putna). Přechodníky se objevovaly v žánrech, kde jsou i v dnešní době relativně živé – 

ve fejetonu či v recenzi, ovšem objevily se i v komentáři (zásluhou Petra Nováčka). 

Ve vzorku číslo 5 je celkem 32 přechodníků ustrnulých; z nich je 30 zakončeno 

na -e/-ě, čtyři -íc. Nejzajímavějším ustrnulým přechodníkem je počínaje-nekonče. Tento 

přechodník je obměnou přechodníku počínaje-konče. Co se týče interpunkce, jsou 

všechny přechodníkové konstrukce odděleny čárkou (všechny nalezené jsou rozvité), 

vyjma Vaculíkovy citace z díla A. N. Whiteheada, což  lze označit za Vaculíkovu chybu 

při citaci. Všechny nalezené přechodníky jsou utvořeny správně. 
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5.6 Vývojové tendence přechodníků  

 

Jak je z předchozích kapitol zřejmé, přechodníky slovesné výrazně ustupují, 

zatímco v roce 1900 jsem jich našel 506,97 (normalizovaný výskyt, viz tab. č. 1), poté 

jejich výskyt stále klesá. Bylo by bezesporu zajímavé sledovat vývoj v dalších 

dvacetiletích, my máme však k dispozici až data z roku 1995
297

, kdy jsou přechodníky 

jevem řídkým (normalizovaný výskyt 10,20), v roce 2015 se jejich výskyt oproti roku 

1995 takřka nezměnil (12,00). Přechodníky slovesné jsou tedy i dnes v publicistice 

(přinejmenším Lidových novin) stále užívaným (byť řídce) výrazovým prostředkem. 

Potvrdil se tak předpoklad této práce – přechodníky stále ustupují, ale ani v současné 

sobě nejsou prostředkem zcela mrtvým. Mezi lety 1900 a 1940 můžeme pozorovat 

jejich stálý, přibližně rovnoměrný úbytek. 

 

Tabulka 7 Vývojová dynamika slovesných přechodníků 

Rok Počet nalezených Výskyt (normalizovaný) 

1900 131 506,97 

1920 184 356,96 

1940 95 146,30 

1995 12 10,20 

2015 12 12,00 
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Graf č. 6. Vývojová dynamika přechodníků slovesných  

 

Můžeme také vysledovat ústup přechodníků tvořených sadou zakončení -a, -ouc, 

-ouce. Zatímco v roce 1900 tvořily ještě cca 78 % všech přechodníků přítomných 

(nepočítaje v to přechodníky trpné), v roce 1920 jich bylo pouze cca 9 %, v roce 1995 

8 % (jeden doklad), v roce 2015 jsem již neobjevil žádný; zcela převládly přechodníky 

zakončené na -e, -íc, -íce. Přechodníky homonymní s tvarem slovesa v 3. os. sg. akt. 

ind. préz. jsem našel v těchto vzorcích: 1900 (1×), 1920 (2×), 1940 (7×), v roce 1995 

jsem našel ještě jeden doklad takovéhoto přechodníku. Svědčí to o jejich poměrně 

řídkém užívání. 

Zatímco v prvních třech vzorcích jsem našel příklady přechodníků 

koordinovaných s jinými přechodníky, v posledních dvou vzorcích jsem takto 

koordinované přechodníky nenašel. 

 

Zajímavým vývojem procházejí přechodníky ustrnulé – jejich výskyt je 

v prvních čtyřech vzorcích takřka stejný, v posledním vzorku (z roku 2015) se ovšem 

jejich výskyt znatelně zvýšil. Emil Dvořák píše, že ve všech jím sledovaných údobích 

vývoje nové češtiny (tj. do roku 1978) se ustrnulé přechodníky používají přibližně ve 

stejném rozsahu. Nárůst počtu ve vzorku 2015 ovšem naznačuje, že pravděpodobně 

došlo k nárůstu jejich používání. Tento údaj ovšem jen naznačuje možný vývoj, pro 

0

100

200

300

400

500

600

1900 1920 1940 1960 1980 2000

Vývoj výskytu slovesných přechodníků 



58 

 

   

přesné popsání vývoje v posledních 40 letech by byl potřebný daleko větší 

a reprezentativnější vzorek textů, než je v této práci. 

U ustrnulých přechodníků můžeme vysledovat i ústup tvarů zakončených na -íc 

ve prospěch tvarů zakončených -e. Zatímco v roce 1940 byl tento poměr 86 % ku 14 %, 

v roce 2015 byl tento poměr přibližně opačný, dva nalezené doklady tvarů na -íc v roce 

2015 byly pouze přechodníky tak říkajíc. (Vyskytly se i tvary takříkajíc, jež ovšem 

nejde považovat za přechodník.) 

 

Tabulka 8 Vývojová dynamika ustrnulých přechodníků 

Rok Počet nalezených Procentní podíl ze 

všech přechodníků 

Výskyt 

(normalizovaný) 

1900 5 3,68 19,40 

1920 12 6,12 23,28 

1940 14 12,84 21,56 

1995 27 71,05 22,10 

2015 32 72,72 32,00 

 

Graf č. 7. Vývojová dynamika přechodníků ustrnulých 

 

Přechodníky trpné nikdy nebyly častým jevem, jejich výskyt klesá obdobně jako 

u všech přechodníků slovesných s tím rozdílem, že v posledních dvou vzorcích jsem 

nenalezl žádný doklad. 
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Tabulka 9 Vývojová dynamika trpných přechodníků 

Rok Počet nalezených Výskyt (normalizovaný) 

1900 9 34,83 

1920 8 15,52 

1940 4 6,16 

1995 0 0 

2015 0 0 

 

Přechodník minulý dokonavých sloves tvořil v prvních třech vzorcích cca 23 % 

všech slovesných přechodníků. Do roku 1940 tudíž klesal jejich výskyt stejně jako 

výskyt všech přechodníků slovesných, v roce 1995 jsem našel jediný doklad, který 

svědčí o řídkém užívání tohoto prostředku, v roce 2015 jsem nenalezl žádný, což 

naznačuje, že se jedná o prostředek prakticky mrtvý.  

 Nejvíce se používají přechodníky minulé sloves s otevřeným kmenem 

a sloves se zavřeným kmenem typu tisknout. Přechodníky minulé od sloves typu nést 

a péci jsem našel pouze tři, první v roce 1900, dva v roce 1920, všechny od slovesa 

přečíst. 

 

Tabulka 10 Vývojová dynamika přechodníků minulých dokonavých 

Rok Počet nalezených Výskyt (normalizovaný) 

1900 29 112,23 

1920 45 87,30 

1940 22 33,88 

1995 1 0,85 

2015 0 0 
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 Graf č. 8. Vývojová dynamika přechodníků minulých dokonavých 

 

Doklad přechodníku minulého nedokonavých sloves jsem našel pouze v prvním 

vzorku, již tehdy se dá označit za prostředek řídký a nenáležitý (byl nahrazen plně 

přechodníkem přítomným nedokonavých sloves). 

Od přechodníku přítomného dokonavých sloves jsem našel v prvním vzorku pět 

dokladů, z nichž jeden je (v náležité) funkci přechodníku budoucího a jeden je 

v archaickém tvaru (nedadouce) pravděpoobně taktéž významu přechodníku budoucího. 

Zbylé tři tvary se dají označit jako nenáležité.
298

 V roce 1920 jsem našel tři doklady 

přechodníku přítomného dokonavých sloves, z toho jeden ve funkci přechodníku 

budoucího, jeden ve významu minulého dokonavého (kodifikovaného formálně jako 

tvar přechodníku přítomného dokonavých sloves (řka)) a jeden z nich se dá označit jako 

nenáležitý tvar. 

Co se týče interpunkce, vypozoroval jsem značnou rozkolísanost v prvních třech 

vzorcích – ačkoli již pravidla z roku 1903 vyžadují oddělování rozvitých 

přechodníkových konstrukcí
299

, našel jsem poměrně hodně rozvitých konstrukcí 

interpunkčně neoddělených (a naopak nerozvitých interpunkčně oddělených). 

V posledních dvou vzorcích, v nichž se nacházejí pouze rozvité přechodníkové 

konstrukce, jsou všechny odděleny čárkou. Zde vidíme ustálení úzu.  
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Závěr 
Tato práce potvrdila předpoklad ústupu přechodníků v publicistice a zároveň 

ukázala, že se nejedná o vymizelý jazykový prostředek. Oproti tezím jsem přidal 

kapitoly o publicistice a jejích žánrech, které jsou vhodným doplněním této práce, jež se 

dotýká i vymezení publicistiky a pracuje s jejími žánry. Pracoval jsem také s velkým 

množstvím odborné literatury, která nebyla uvedena v tezích – postupně jsem totiž 

přicházel na další publikace, které se dotýkaly problematiky přechodníků, popřípadě 

vymezení publicistiky a jejích žánrů. U některých publikací uvedených v tezích jsem 

pracoval s jinými vydáními, které byly snáze k dispozici, což by ale nemělo v případě 

této práce vadit. 

Pro širší představení problematiky českých přechodníků jsem na začátek zařadil 

vcelku rozsáhlou kapitolu, v níž jsem popsal jak gramatické, tak stylové vlastnosti 

přechodníků a také jsem ukázal, že jazykové příručky nejsou v uvádění tvarů 

jednotlivých přechodníků konzistentní.  

Těžiště této práce ovšem leží v části praktické. V ní jsem sledoval výskyt 

přechodníků v publicistice Lidových novin. Ačkoli kvalitativní zjištění, k němuž jsem 

dospěl, nelze brát za plně reprezentativní (kvůli malému vzorku a kvůli ne zcela přesné 

normalizaci jednotlivých vzorků), tato zjištění se stala dobrým podkladem pro nastínění 

vývojové dynamiky přechodníků v publicistice za posledních 120 let.  

Ve vzorcích jsem našel celkem pět přechodníkových tvarů, jež se dají označit za 

nenáležitě použité. Čtyři z nich jsou z roku 1900, jeden z roku 1920, později jsem 

takové tvary již nenalezl. Z toho lze usuzovat, že autoři (novináři) přechodníky zvládají, 

popřípadě že Lidové noviny mají kvalitní jazykovou redakci. Nalezené nenáležité 

přechodníky jsou přitom chybné pouze v tom, že je zvolen špatný typ přechodníku 

(přítomný namísto minulého apod.), všechny dodržují kongruenci s rodem podmětu 

a splňují požadavek stejnopodmětosti. (V roce 1920 jsem našel přechodník lehtajíc; 

podoba lehtat už tehdy nebyla kodifikována, tento přechodník ovšem nehodnotím jako 

nenáležitý.) Tato tvrzení samozřejmě platí pouze pro přechodníky se slovesnou 

platností, nikoli pro přechodníky ustrnulé, kterými jsem se též zabýval. Ukázal jsem, že 

u nich převážily tvary zakončené na -íc, a též jsem naznačil, že v posledních 20 letech 

pravděpodobně došlo v jejich užívání k nárůstu. 

Na základě porovnání výskytu jednotlivých druhů přechodníku jsem 

demonstroval ústup přechodníku minulého dokonavých sloves a zánik přechodníku 

budoucího. 
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Třebaže jsem se interpunkci u přechodníkových konstrukcí věnoval pouze 

okrajově, zjistil jsem, že dříve (v prvních třech vzorcích) byla velmi rozkolísaná a že 

tedy nebyly dodržovány interpunkční zásady popsané v Pravidlech českého pravopisu. 

V posledních dvou vzorcích již s nimi byla, až na jednu výjimku, v souladu.  
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Summary 

This bachelor thesis affirmed the presumption of decrease of transgressives in 

opinion journalismus and also showed that transgressives aren’t extinced.  

Contrary to theses, I have added chapters about opinion journalism and its 

genres, which are an appropriate addition to this work, which deals with the definition 

of journalism and works with her genres.  

I also worked with a great deal of professional literature, which was not 

mentioned in the theses – I gradually found other publications that touched the problems 

of the transgressives, or to define the journalism and its genres.  

For a wider presentation of the Czech transgressives, I included a large chapter 

in which I described the grammatical and the stylistic qualities of the transgresives, and 

I also showed that the language reference books are not consistent in the presentation of 

the types of transgressives.  

However, the focus of this work is in the practical part. In it I watched the 

occurrence of transgressives in opinion journalism in Lidové noviny. Although the 

qualitative findings I have reached cannot be considered fully representative (because of 

a small sample and due to the not quite exact standardization of samples), these findings 

have become a good basis for outlining the developmental dynamics of the 

transgressives in opinion journalism over the last 120 years. 

 

In the samples, I found a total of five transgressives that can be labeled as 

improperly used. Four of them are from 1900, one from 1920, later I have not found 

such examples. From this it can be assumed that the authors (journalists) manage the 

transgressives, or that Lidové noviny have a good language editorial office. Only 

mistaken transgressives are found to be wrong in choosing the wrong type of 

transgressive (present instead of the past, etc.), all observing congruences with the 

genus of the subject, and have the same subject. (In 1920, I found the transgressives 

made of archaic, non codificated form of verb lehtat, but I do not consider this 

transgressives as inappropriate.)  

Of course, these statements apply only to verbal transgressives, not to the 

stagnant transgressives, which I have also dealt with. I showed them that the shapes 

endings on -íc of them were over, and I also suggested that over the last 20 years they 

were likely to grow in their use. 
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On the basis of a comparison of the occurrence of each types of the 

transgressives, I demonstrated the retreat of the past transgressives of perfective verbs 

and the disappearance of the future transgressive. 

Although I dealt only marginally with punctuation, I found that earlier (in the 

first three samples) it was very vague and that the punctuation principles described in 

the Czech Spelling Rules were not followed. In the last two samples, they were, with 

one exception, consistent with them. 
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Přílohy 

V tabulkách používám tyto zkratky: 

PřNed = přechodník nedokonavých sloves 

PřDok = přechodník dokonavých sloves 

MinDok = přechodník minulý dokonavých sloves 

MinNed = přechodník minulý nedokonavých sloves 

TrpPřít = přítomný přechodník trpný 

TrpMin = minulý přechodník trpný 

USTR = ustrnulý přechodník 

 

Homonymní tvar = tvar přechodníku homonymní s tvarem verba finita ve 3. os. sg. akt. 

ind. préz. 

 

Příloha č. 1. Nalezené přechodníky ve vzorku č. 1 (tabulka) 

Přechodník Typ 

přechodníku 

Poznámky 

jdouce PřNed  

nedbaje PřNed  

bojujíce PřNed  

jsouce projednávány TrpPřít  

zůstaviv MinDok  

jsa doprovázen TrpPřít  

vztýčiv MinDok  

seznav MinDok  

nemohouc PřNed  

mluvě PřNed  

majíc PřNed  

čekajíc PřNed  

domnívajíc se PřNed  

jsouc PřNed  

zkoumaje PřNed  

zabloudě PřDok Přechodník budoucí. 



 

 

   

odloživše MinDok  

prohlásiv MinDok  

čta PřNed  

vycházejíc PřNed Zde neustrnulý! 

žádaje PřNed  

vida PřNed  

neposkytujíc PřNed  

očekávaje PřNed  

vyhradivše MinDok  

domnívajíce se PřNed  

nedosáhnuvši MinDok  

ohledávajíce PřNed  

rozrážejíce PřNed  

zničivši MinDok  

dodav MinDok  

čelíc PřNed  

chráníc PřNed  

poukazujíce PřNed  

jsa ozbrojen TrpPřít  

docílivši MinDok  

postavivše MinDok  

dávajíce PřNed  

uznávajíce PřNed  

odpadnuvše MinDok  

stavíce PřNed  

odstavujíce PřNed  

nezaryjíc PřDok Nenáležitý tvar. 

stupňujíc PřNed  

vyjímaje USTR  

navyknuvše MinDok  

domnívajíc se PřNed  

nadsazujíc PřNed  

umenšujíc PřNed  



 

 

   

čítajíc USTR  

pokuřuje PřNed Homonymní tvar. 

chtěje PřNed  

přijda PřDok Nenáležitý tvar. 

přečetše MinDok  

doufajíce PřNed  

jsouce namlsaní TrpPřít  

neuzarděv MinDok  

vida PřNed  

pomíjeje PřNed  

vyjímajíc USTR  

hledíce  PřNed  

odstrčiv MinDok  

nezapomínaje PřNed  

vzavši MinDok  

počínaje USTR  

jsa PřNed  

zakládaje PřNed  

jsouce  PřNed  

majíc PřNed  

prohlašujíce PřNed  

zavrhujíce PřNed  

dokládaje PřNed  

vědouc PřNed  

poukazujíce PřNed  

domnívajíc se  PřNed  

přinášejíce PřNed  

podrobujíce PřNed  

jsouce PřNed  

ubírajíc se PřNed  

poklepávaje PřNed  

ohledav MinDok  

ujišťujíc PřNed  



 

 

   

pocházejíc PřNed  

spojujíc PřNed  

nesouce PřNed  

nehledíc USTR  

jdouc PřNed  

opatříc PřDok Nenáležitý tvar. 

jsouce naladěni TrpPřít  

uváživše MinDok  

chtěje PřNed  

zastávaje PřNed  

slouživ MinNed Nenáležitý tvar. 

očekávaje PřNed  

vidouce PřNed  

nemluvíce PřNed Zřejmě neustrnulý. 

přišedše  MinDok  

podrobujíce PřNed  

doufajíce PřNed  

řídě PřNed  

jsouce PřNed  

přecházeje PřNed  

požívajíce PřNed  

jsouce živeny TrpPřít  

nedadouce PřDok  Archaický tvar. Pravděpodobně přechodník 

budoucí. 

svoliv MinDok  

jsouce položeny TrpPřít  

byv dodán TrpMin  

náležejíce PřNed  

mluvíce PřNed  

připomínaje PřNed  

majíce PřNed  

poukazujíce PřNed  

zalévaje PřNed  



 

 

   

vycítivše  MinDok  

nedovedouce  PřNed Sloveso dovést ve významu „umět, dokázat, 

být s to“ je nedokonavé. 

jsouce PřNed  

neohlížejíc se  PřNed  

posílaje PřNed  

vzpomínaje PřNed  

uváživše MinDok  

bafaje PřNed  

nedbaje PřNed  

vida PřNed  

prohlásiv MinDok  

zpívaje PřNed  

vida PřNed  

dohnav MinDok  

vzkřiknuv MinDok  

doběhnuv MinDok  

vracejíc PřNed  

laškujíce PřNed  

jsouc zasažena TrpPřít  

spatřiv MinDok  

dodávaje PřNed  

udeřiv MinDok  

 

Příloha č. 2. Nalezené přechodníky ve vzorku č. 2 – rok 1920 (tabulka) 

Přechodník Druh Poznámky 

belhajíc PřNed  

držíce PřNed  

zakoupivše MinDok  

provádějíce PřNed  

zaskřípavši MinDok  

zasténavši MinDok  

cítě PřNed  



 

 

   

vzdávajíc PřNed  

proměňujíc PřNed  

vidouce PřNed  

maje PřNed  

dávajíce PřNed  

došed MinDok  

opíraje se PřNed  

soudíc PřNed  

dodávajíc PřNed  

počítaje USTR  

nechtěje PřNed  

napsav MinDok  

nedůvěřujíce PřNed  

počínajíc USTR  

nehledíc USTR  

obávaje se  PřNed  

předpokládaje PřNed  

pohazujíc PřNed  

lehtajíc PřNed Starší tvar slovesa lechtat. 

podpalujíc PřNed  

postavivše MinDok  

třímaje PřNed  

maje PřNed  

nezapomínaje PřNed  

majíce PřNed  

napsav MinDok  

nechtějíce PřNed  

pozoruje PřNed Homonymní tvar. 

obrátiv se MinDok  

posilujíce PřNed  

ukazujíce PřNed  

maje PřNed  

nedovolujíc PřNed  



 

 

   

učíce PřNed  

poznavše MinDok  

vystoupiv MinDok  

chtěje PřNed  

chtíce nechtíce PřNed Pravděpodobně neustrnulý. 

poukazujíc PřNed  

spřádaje PřNed  

ztrativše MinDok  

vsadivše MinDok  

prohravše MinDok  

dostav MinDok  

budíc PřNed  

odevzdávajíc PřNed  

vyjma USTR  

jsa zaměstnán TrpPřít  

jsouc PřNed  

směřujíc PřNed  

doplniv MinDok  

napsav MinDok  

nemohouce PřNed  

byv otázán TrpMin  

nehledíc USTR  

přijímaje PřNed  

chodě PřNed V přísloví „Kolem močidla chodě, neujdeš 

nádchy.“ 

maje PřNed  

bojujíc PřNed  

maje PřNed  

odraziv MinDok  

neváhaje PřNed  

jda PřNed  

shledávajíce PřNed  

uctívajíce PřNed  



 

 

   

byv uražen TrpMin  

jsa žalován TrpPřít  

nevěda PřNed  

vyzdvihnuv MinDok  

zjednav MinDok  

chtěje PřNed  

zvednuv MinDok  

vztyčiv MinDok  

nepočítajíc USTR  

obávaje se PřNed  

roztloukaje PřNed  

syčíc PřNed  

boříce PřNed  

domnívaje se PřNed  

odevzdávajíce PřNed  

odevzdávajíce PřNed  

ptajíce se PřNed  

usvědčujíce PřNed  

sedě PřNed  

mžouraje PřNed  

vystoupiv MinDok  

opírajíce se PřNed  

otáčejíce se PřNed  

spoléhaje PřNed  

hrozíc PřNed  

slibujíc PřNed  

poskytuje PřNed Homonymní tvar. 

poznavši MinDok  

nepřejíce PřNed  

ukládajíc PřNed  

soudě USTR  

jsa potěšen TrpPřít  

rozmysliv si MinDok  



 

 

   

zatajiv MinDok  

vidouc PřNed  

odcházeje  PřNed  

čekajíce PřNed  

obsadivše MinDok  

vykořisťujíce PřNed  

nepřihlížeje PřNed  

přejíce si  PřNed  

nevyjímaje USTR  

svíjejíce PřNed  

ponechávajíce PřNed  

přijímajíc PřNed  

jsouce vyškoleny a 

zapracovány 

TrpPřít  

uváživ MinDok  

uznav MinDok  

řítíc se  PřNed  

stavíc PřNed  

nestavíce PřNed  

neznajíce PřNed  

působíce PřNed  

pravíce PřNed  

přečet MinDok  

zpívajíce PřNed  

nepromluvivše MinDok  

jsouc žalována TrpPřít  

přečetši MinDok  

odcházeje PřNed  

nedoživ MinDok  

dřímajíc PřNed V citaci (překladu z polštiny). 

skloníc PřDok V citaci (překladu z polštiny). Nenáležitý 

tvar. 

prohrajíc PřDok Přechodník budoucí. 



 

 

   

maje PřNed  

hodlajíce PřNed  

narážeje PřNed  

vsunuv MinDok  

smočiv MinDok  

vystavujíce PřNed  

říkajíce PřNed  

pozorujíc PřNed  

seznavši MinDok  

počínaje USTR  

měříce PřNed  

scelujíce PřNed  

srovnávajíce PřNed  

neporušujíc PřNed  

pojednav MinDok  

pečujíce PřNed  

stavíc se  PřNed  

obávajíc se  PřNed  

obdržev MinDok  

počítaje USTR  

jsouce přesvědčeni TrpPřít  

přestáv MinDok  

bráně PřNed  

jsa PřNed  

vida PřNed  

stoje PřNed  

nedbaje PřNed  

nenalézaje PřNed  

odpovídaje PřNed  

soudě USTR  

jsouce PřNed  

postupujíce PřNed  

jsouce PřNed  



 

 

   

používaje PřNed  

řka PřDok PřDok ve významu MinDok. 

vychrlujíce PřNed  

vylovivše MinDok  

zhasiv MinDok  

ukojivše MinDok  

nechtěje PřNed  

neuznav MinDok  

zastávaje PřNed  

obnovujíc PřNed  

živíc PřNed  

těšíc PřNed  

proputovav MinDok  

vzpomínaje PřNed  

provolávajíce PřNed  

popřev MinDok  

činíce PřNed  

vědouce PřNed  

spojujíce PřNed  

přiváděje PřNed  

domnívaje se PřNed  

rozmlouvaje PřNed  

ponechávaje PřNed  

zpozorovav MinDok  

nedbajíce PřNed  

vracejíc PřNed  

vyjma USTR  

 

  



 

 

   

Příloha č. 3. Nalezené přechodníky ve vzorku č. 3 – rok 1940 (tabulka) 

Přechodník Druh Poznámky 

nehledíc USTR  

seběhnuvši MinDok  

shromažďujíc PřNed  

porazivše MinDok  

tvrdě PřNed  

oddavše MinDok  

neznajíce PřNed  

nepodléhajíce PřNed  

nemluvíc USTR  

chtěje PřNed  

žádaje PřNed  

podvoliv se  MinDok  

vzpomínaje PřNed  

pomýšleje PřNed  

nešetříc PřNed  

zasahujíce PřNed  

kloníce PřNed  

vzdav MinDok  

uplatňuje se  PřNed Homonymní tvar. 

vystupuje PřNed Homonymní tvar. 

považuje PřNed Homonymní tvar. 

nehledíc USTR  

podškrtávajíc PřNed  

hrajíc PřNed  

pozdraviv MinDok  

jsouc  PřNed  

prose PřNed  

referujíce PřNed  

pokračujíce PřNed  

stoje USTR  

nerozeznávajíc PřNed  



 

 

   

důvěřujíc PřNed  

majíc PřNed  

padnuvše MinDok  

stvořiv MinDok  

neuspokojiv MinDok  

nabírajíce PřNed  

počínajíc USTR  

cítíc PřNed  

pletouce si PřNed  

postrádajíce PřNed  

počínajíc USTR  

žijíc PřNed  

nazývaje PřNed  

napodobuje PřNed Homonymní tvar. 

nepočítajíc USTR  

včítaje USTR  

přijav MinDok  

řídě PřNed  

trestaje PřNed  

maje PřNed  

setrvav MinDok  

nevyjímajíc USTR  

spojiv MinDok  

stojíce PřNed  

volaje PřNed  

míříce PřNed  

hledaje PřNed  

napadaje PřNed  

uniknuv MinDok  

promarniv MinDok  

vidouc PřNed  

zvažujíce PřNed  

jsouce PřNed  



 

 

   

odhadujíce PřNed  

nabírajíce PřNed  

stříkajíce PřNed  

rozhlédnuv MinDok  

byvše orazítkovány a 

dopraveny 

TrpMin Koordinovaná příčestí. 

odbývajíce PřNed  

přihlížejíc PřNed  

neopomíjejíc PřNed  

maje PřNed  

spatřuje PřNed Homonymní tvar. 

ponechávajíce PřNed  

jsouce přesvědčeni TrpPřít  

požaduje PřNed Homonymní tvar. 

plouže PřNed  

nepočítaje USTR  

věříce PřNed  

nehledíc USTR  

maje PřNed  

varuje PřNed Homonymní tvar. 

proměniv MinDok  

odmítnuv MinDok  

nejsouc spokojeno TrpPřít  

přehlédnuv MinDok  

uváživ MinDok  

nemluvíc USTR  

počínajíc USTR  

mluvě PřNed  

ustupujíce PřNed  

ukázav MinDok  

počínajíc USTR  

spatřujíc PřNed  

nevědouce PřNed  



 

 

   

hledajíce PřNed  

byvše vzati TrpMin  

volaje PřNed  

nemaje PřNed  

domnívajíc se PřNed  

obracejíce se PřNed  

boříce PřNed  

zemřev MinDok  

věříce PřNed  

doufajíce PřNed  

zajišťujíce  PřNed  

uvědomujíc si PřNed  

sednuvši si MinDok  

 

Příloha č. 4. Nalezené přechodníky ve vzorku č. 4 – rok 1995 (tabulka) 

Přechodník Druh Poznámky 

nehledě  USTR  

nehledě USTR  

soudě USTR  

nevyjímaje USTR  

opíraje PřNed Použil Karel Steigerwald. 

soudě USTR  

nehledě USTR  

soudě USTR  

nemluvě USTR  

procházejíc PřNed Použila Jana Stuchlíková. 

nevyjímaje USTR  

počínaje USTR  

nemluvě USTR  

nevyjímaje USTR  

využivše MinDok Použil Radovan Holub. 

nepostrádajíce PřNed Použil Pavel Verner. 

nevyjímaje USTR  



 

 

   

zůstávajíce PřNed V citaci Edvarda Beneše. 

chtě nechtě USTR  

počínaje USTR  

nemluvě USTR  

chtě nechtě USTR  

nehledě USTR  

domnívaje se  PřNed Použil Miroslav Stoniš. 

nevyjímaje USTR  

soudě USTR  

dávajíc PřNed Použil Václav Klaus. 

nevyjímaje USTR  

chtě nechtě USTR  

pojmenovávaje PřNed Použil Tomáš Kubíček. 

vyslovuje PřNed Homonymní tvar. Použil Tomáš Kubíček. 

zůstávajíc PřNed Použil Tomáš Kubíček. 

nesa PřNed Použil Miroslav Stoniš. 

nemluvě USTR  

nemluvě USTR  

držíc PřNed Použil Jan Gazdík. 

nehledě USTR  

soudě USTR  

 

Příloha č. 5. Nalezené přechodníky ve vzorku č. 5 – rok 2015 (tabulka) 

Přechodník Druh  Poznámky 

mysle PřNed Použil Ludvík Vaculík. 

leže PřNed Použil Ludvík Vaculík. 

jsouce PřNed Použil Vaculík cituje Whiteheada. 

majíce PřNed Použil Martin C. Putna. 

popírajíce PřNed Použil Martin C. Putna. 

přesouvajíce se PřNed Použil Martin C. Putna. 

přinášejíc PřNed Použil Ludvík Vaculík. 

kořeníce PřNed Použil Martin C. Putna. 

kryjíce se PřNed Použil Petr Nováček. 



 

 

   

bloudě PřNed Použil Ludvík Vaculík. 

hajekajíce PřNed Použil Jiří Trávníček. Jedná se 

o okazionalizmus.  

nemaje PřNed Použil Petr Nováček. 

tak říkajíc USTR Použit 2× 

soudě USTR Použit 3× 

chtě nechtě USTR Použit 2× 

počínaje-konče USTR Použit 2× 

počínaje-nekonče USTR Použit 1× 

nehledě USTR Použit 4× 

nemluvě USTR Použit 12× 

nevyjímaje USTR Použit 1× 

vyjma USTR Použit 2× 

počínaje USTR Použit 3× 

 

 


